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ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ
ອັນ

ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ປຶ່ ງ ໄນ່ ລູກາ ຄຽນ ຕໍ ລ່ັຮ ປຶ່ ງ ກາ ອັນ ຄຽນ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ແດີຍ ອາ

ມົ່ງ ເຢຊ.ູ ອັນ ຄຽນ ປຶ່ ງ ໄນ່ ມາຮ 60 ກູມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ປຶ່ ງ ໄນ່
ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ. ເຈ່ີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ
ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ກະ ເກຣາະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຊງ ແອີດ
ກະ ໄລ່.
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຊງ ແອີດ ກະ ໄລ່ ໂອນ ໄລ່ ແກີດ ຍັ່ນ ລາລ່ື

ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອາໂຢ່ງ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ໄລ່
ເບີນ ອຳນາດ ດອ໌ໍ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ມັຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແຕ ຈະ ກວາຍ, ກະ
ປົວ ມັຮ ກວາຍ ອາອ່ີ.
ປຶ່ ງ ໄນ່ ອາຕີ ລ່ັຮ ມັຮ ຣານະ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ຕະ ແຕ ອຳນາດ

ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄລ່ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ, ຕ່ຶງ ແຄງ ຊາມາເຣຍ, ກະ ເຕ່ົາ
ປັຼຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກຣວາງ ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່ ໄນ່.

1 ອາຈວາຍຮ ເທໂອພີໂລ ເອີຍ! ເກົາ ລາ ລູກາ ຄຽນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ
ມວຍ ປຶ່ ງ ໂອນ ໄມ່ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ອຶນແຍະ່ ຣານະ ເຢຊູ ຕະ ກະ ອຶນແຍະ່
ຣາມຶ່ຮ ອັນ ອາຕີ, 2 ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອັນ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ. ອຶນໂຍ່ງ
ອັນ ອີ ຊັອຮ, ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ປາຕັບ ມູ່ ກາ ອັນ ຣຽຮ
ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ, ໂອນ ໄລ່ ດັງ ແຕ ມັຮ ຣານະ ໄລ່ ອຶງ
ເຄາະ ຕະ. 3 ເຢຊູ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ເຈ່ີ. ແວັດ ອັນ ກູຈີດ
ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ກະ ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ມູ່ ກາ ອັນ ຣຽຮ. ອັນ ແອີດ ກະ
ໄລ່ ອຶນແຍ່ະ ປູນ ຈ່ິດ ຕາໄງ ປູນ ຈ່ິດ ຊາເດົາ. ບັອງ ກາ ກັອຍ, ອັນ ຕະ
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ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ປາຍ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ກະ
ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ. 4 ບັອງ ກາ ເຢຊູ
ແອີດ ໂຣ່ມ ກະ ໄລ່ ກັອຍ, ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ລ່ັອຮ
ຢວາຮ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ມາ ເຍືາ ເກຣາະ ເວືາຍ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມາຮ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ເອີອ໌ ໂອນ ເຍືາ, ນ່ະ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ
ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ. 5 ບັອງ ກັອຍ ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ໂອນ ເຍືາ ແຕ ແດີອ໌.
ມາ ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ແຕ່ີອ໌. ກະ ອັນ ອີ
ມູ່ດ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ໄນ່ ລາ ນ່ະ ເຍືາ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ."

ເຢຊູ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ
6 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ໂຣ່ມ ກະ ມູ່ ກາ ອັນ ຣຽຮ, ໄລ່ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ:

"ຊານ່ໍ ອຶນເຈົາ ອີ ຕະ ໂອນ ກຣວາງ ອິດຊະຣາເອລ ຊົດ ເບມີ ລ່ັຮ ບໍ?"
7 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ດັງ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. ມັຮ

ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ດັງ, ຍ່ອນ ອັນ ແຕ່ິ ກາ ຕະ ດອ໌ໍ
ພານັດ. 8 ມາ ພໍກາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູ່ດ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ,
ອັນ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ອຳນາດ ເຣືາບ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ແຕ ເກົາ. ປັຣ
ແນີ ມັນເຕຣືາ ເຍືາ ເບີນ ອາຕີ ຣານະ ໄນ່ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ແຄງ
ຢູດາຍ, ແຄງ ຊາມາເຣຍ, ກະ ປັຼຮ ອຶນແຍ່ະ ກຣວາງ ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່
ໄນ່."

9 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣ່ັບ ອັນ ຊັອຮ ປໍ ມັນ
ລ່ັອງ, ກະ ຣາມິ່ລ ກາຕັງ ຈະ ອັນ. ໄລ່ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ຕາ ເບີນ
ເຮີມ ນັ່ອງ ເຢຊ.ູ 10 ພໍກາ ເຢຊູ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ, ໄລ່ ແອີດ ຕາງ່ອນ
ເນ່ ເລືອຍໆ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ເບີນ ບາຣ ນະ ກວາຍ ຣາເລົາ ແອີດ
ແຈ່ະ ໄລ່. ບາຣ ນະ ໄນ່ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ກຼອ໌ໍ, 11 ກະ ປາຍ: "ກວາຍ ແຕ
ແຄງ ຄາລີເລ ເອີຍ! ນານະ່ ເຍືາ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ອຶນຕຸ ໄນ່ ກະ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ
ເນ່ ອາຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ? ເຢຊູ ໄນ່, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣ່ັບ ຊັອຮ
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ປໍ ມັນລ່ັອງ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ແຊງ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ມູເຈິງ ເຍືາ
ເຮີມ ອັນ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ ຊານ່ໍ ເຕ່."

12 ພໍກາ ໄລ່ ແຊງ ແຕ ກົຮ ອາໂປ່ນ, ເຈ່ີ ໄລ່ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ. ແຕ ກົຮ ໄນ່ ກະ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ເຢີ່ ງ ລາ ມັ່ນ ເບີນ
ມວຍ ລັກ. 13 ແຕ່ີອ໌ ເມືອງ ກັອຍ ໄລ່ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ ກາ ໄລ່ ເກ່ີຍ ແອີດ
ແຕ ອຶນລ່ີງ. ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຣານ ແປີງ, ມູ່ດ ແອີດ ຕ່ຶງ
ມວຍ ກຼຸງ. ມັຮ ກວາຍ ກາ ໂຣ່ມ ອຶງກັອຍ ລາ: ເປໂຕ, ໂຢຮັນ, ຢາໂກໂບ,
ອັນເດອາ, ພີລິບ, ໂທມາ, ບາຣໂທໂລມາຍ, ມັດທາຍ, ຢາໂກໂບ ກອນ
ອາລະພາຍ, ຊີໂມນ ຊີໂລດ,* ກະ ຢູດາ ກອນ ຢາໂກໂບ. 14 ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ໄລ່ ກາ ເກ່ີຍ ໂຣ່ມ ອຶມປຣ່ອມ ເກົາແຊອ໌ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ.
ເບນີ ມັຮ ມັນແຊມ, ມາຣີ ອຶມເປ່ອ໌ ເຢຊ,ູ ກະ ມັຮ ອາແອມ ຣາເລົາ ເຢຊູ
ລາ ໂຣ່ມ ອຶງກັອຍ ເຕ່.

15 ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ເປໂຕ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ອາຕີ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ເຢຊູ ແອີດ ໂຣ່ມ ປໍ ກັອຍ. ຈຸ່ມ ໄລ່ ກັອຍ ເບນີ ມາຮ ມວຍ ຣ່ອຍ
ບາຣ ຈ່ິດ ນະ. ເປໂຕ ປາຍ: 16 "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບ,ິ ໄຮ ເຮີມ ເຈ່ີ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ແຕ ຣານະ ຢູດາ
ອິດຊະກາຣີອົດ. ຢູດາ ຕະ ນ່ະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ດາວິດ ອາ
ຕີ ແຕ ອຶມແບ,ິ ອັນ ເດີງ ກວາຍ ເປາະ ໂກບ ເຢຊ.ູ 17 ຢູດາ ໄນ່ ລາ ແຕ
ມູ່ ໄຮ ເຕ່, ຕະ ຣານະ ມູເຈິງ ໄຮ ເຕ່. 18 ມາ ຢູດາ ອີດ ປຣະ ເນົ່ າ ຈາງ
ໂອນ ຕະ ຣານະ ຕາ ອ,ໍ ອັນ ອາໂຢ່ງ ຣານາ ໂອນ ເນົ່ າ ແຕ່ີອ໌ ໂກບ ເຢຊ.ູ
ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ແຈີງ ມວຍ ອຶນຕຸ ກູແຕອ໌. ແວັດ ກັອຍ ຢູດາ ຢະ. ປຸ່ງ
ອັນ ແກີດ ຊ່ືອ໌, ເຈ່ີ ປາດັອຮ; ກະ ຣ່ອຍ໌ ອັນ ລ່ັອຮ ອຶນແຍ່ະ. 19 ພໍກາ
ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຊັອງ ຣານະ ກັອຍ, ໄລ່ ອາມຶ່ຮ
ອຶນຕຸ ກັອຍ ລາ ອະເກັນດາມາ. ປັຣນາຍ ກັອຍ ອຶນຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ຕາລິງ
* 1:13 1:13 "ຊີໂລດ" ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ ລາ "ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ະ ດຸງ ກຣວາງ ເບີມ ລາລ່ື."
ຊີໂມນ ອັນ ຕະ ຣານະ ໂອນ ຈຸ່ມ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຊຳເບີນ ລ່ັຮ ກຣວາງ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ
ກຣວາງ ໂຣມ, ລາ ຣາມຶ່ຮ ຊີໂລດ.
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ອາຮາມ.' 20 ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ ອາຕີ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ
ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ລາ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
'ໂອນ ດຸງ ອັນ ແກີດ ດຸງ ເມືາດ ຊັອງ.

ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ແອີດ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ.'
ກະ ດາວິດ ອາຕີ ມວຍ ປັຣນາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ອຶນຕຸ ກັອຍ:
'ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ໄປຼຮ ລ່ັຮ ຣານະ ອັນ ຕະ.'

21-22 ມູ່ ຮິ ອຶງເຄາະ ເບີນ ລ່ັຮ ມານະ ແອັນ ຕະ ຣານະ ກະ ຮິ. ອຶງ
ເຄາະ ໄຮ ຣຽຮ ມານະ ກາ ແອີດ ກະ ຮິ ແຕ ຕາໄງ ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌ ໂອນ ເຢຊ,ູ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢຊູ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ. ກວາຍ ໄນ່
ອຶງເຄາະ ອັນ ເບີນ ເຮີມ ເຢຊູ ກູຈີດ ເຈ່ີ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ອັນ
ອາຕີ ມັນຕຸ ກະ ຮິ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ເຕ່."

23 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຣຽຮ ເບີນ ບາຣ ນະ, ມາ ໄລ່ ອີ ອີດ ມານະ ຊັອງ.
ຣາມຶ່ຮ ບາຣ ນະ ກັອຍ ລາ ມັດເທຍ ກະ ໂຢເຊັບ. ໂຢເຊັບ ໄນ່, ເນົ່ າ ດອ໌ໍ
ອັນ ບາຣຊັບບາ ແຕີລາ ຢູຊະໂຕ ແຮີ. 24-25 ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ກັອຍ ເກົາ
ແຊອ໌ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ຮິ ເອີຍ! ເຍືາ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ກວາຍ. ນ່ະກັອຍ ອຶນເຈົາ ເອີຍ, ແຊອ໌ ເຍືາ ອາປັຮ ຈະ ກວາຍ ອາແລ່ະ
ແຕ ບາຣ ນະ ໄນ່ ກາ ເຍືາ ອີ ຣຽຮ ໂອນ ອັນ ຕະ ເຕ່ນ ລ່ັຮ ຣານະ ຢູດາ
ຕະ. ຢູດາ ຕັຮ ຣານະ ໄນ່, ກະ ອັນ ເປາະ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກວາຍ ຕາ ອໍ
ແອີດ."

26 ແວັດ ໄລ່ ເກົາແຊອ໌ ເຈ່ີ, ໄລ່ ມັນຕັດ ອີ ຣຽຮ ມານະ ແຕ ບາຣ ນະ
ກັອຍ. ໄລ່ ຣຽຮ ປຍາຍ໌ ມັດເທຍ. ນ່ະກັອຍ ມັດເທຍ ມູ່ດ ຕະ ຣານະ
ມັນຕຸ ກະ ໄລ່ ກາ ມັນຈ່ິດ ລາ ມວຍ ນະ. ເຈ່ີ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ໄລ່ ກາ ມວຍ ຈ່ິດ
ລາ ບາຣ ນະ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ.

2
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌
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1 ພໍກາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຕາໄງ ຕັຮ ຊອດ,*
ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ເປາະ ໂຣ່ມ ມັນຕ.ຸ 2 ບັອງ ກາ ໄລ່ ໂຣ່ມ, ໄລ່ ຊັນຕັຣ
ຊັອງ ຊຽງ ແຕ ມັນລ່ັອງ ນ່ະ ຊຽງ ກູຢາລ ຣາປູ່ອ໌. ຊຽງ ໄນ່ ມູ່ດ ປັຼຮ
ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ກຼຸງ ດຸງ ໄລ່ ຕາກູ. 3 ໄລ່ ເຮີມ ປັຣລາ ອູ່ຍຮ ຣາຕັຮ ແກີດ
ນ່ະ ຣູ່ບ ເລືາຍຮ ເຈ່ີ ແຕັດ ແອີດ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ກູ່ ນະ. 4 ພໍກາ ກັອຍ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູ່ດ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ກະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ
ຕາແບິ ຕະ ອຶນຕີ ຊາອ່ຶຍ ປັຣນາຍ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ, ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ປາຍ.

5 ຕາໄງ ກັອຍ, ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ເບີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ແຕ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກຣວາງ ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່ ເປາະ ໂຣ່ມ ປໍ ກັອຍ.
ໄລ່ ກັອຍ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຣ່ັກ ລາລ່ື. 6 ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ
ຊຽງ ກັອຍ, ກຼຶ່ງ ກວາຍ ເປາະ ໂຣ່ມ ປໍ ດຸງ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ແອີດ. ກູ່
ນະ ກວາຍ ກັອຍ ຊັອງ ເນົ່ າ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະ ປັຣນາຍ ໄລ່ ເບີມ; ເຈ່ີ ໄລ່
ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. 7 ໄລ່ ຊັອງ ຊັນຕັຣ, ກະ ໄລ່ ປາຍ: "ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາ
ຕີ ໄນ່, ໄລ່ ລາ ກວາຍ ຄາລີເລ ອຶນແຍ່ະ. 8 ມາ ນານ່ະ ແຕ ໄຮ ຊັອງ ໄລ່
ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ແຕ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ໄຮ ເບມີ? 9 ໄຮ ລາ ກວາຍ ແຕ
ຊາອ່ຶຍ ກຣວາງ. ເບີນ ກວາຍ ແຕ ກຣວາງ ປາເທຍ, ເມເດຍ, ເອລາມ,
ເມໂຊໂປຕາເມຍ, ຢູດາຍ, ກາປາໂດເກຍ, ປົນໂຕ, ເອເຊຍ, 10 ພີເຄຍ,
ປຳພີເລຍ, ເອຢິບ, ກະ ລີເບຍ ແຈ່ະ ກີເຣເນ. ກະ ເບີນ ກວາຍ ຕາມອຍ
ແຕ ເມືອງ ໂຣມ ແຮີ. 11ມວຍ ຈຸ່ມ ລາ ໄຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ມວຍ
ຈຸ່ມ ລາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ປຣ່ອມ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ.
ມວຍ ຈຸ່ມ ໄຮ ລາ ກວາຍ ກະເຣເຕ, ມວຍ ຈຸ່ມ ລາ ກວາຍ ອາຣັບ. ໄຮ
ລາ ກວາຍ ແຕ ອຶມພາ ກຣວາງ, ມາ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ຊັອງ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ໄຮ ເບີ
ມ ໄລ່ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ປື່ ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ."

12 ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ຊັນຕັຣ ກະ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
* 2:1 2:1 ຕາໄງ ຕັຮ ຊອດ ລາ ຕາໄງ ໄລ່ ດອ໌ໍ ເພັນເຕຄຊໍະເຕ, ຍ່ອນ ແຕ ຕາໄງ ອາກຼັຮ ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ຕັຮ ຊອດ ເບີນ 50 ຕາໄງ. ຕາໄງ ກັອຍ ເຊີງ ຈ່ິດ ຕາໄງ ແວັດ ເຢຊູ ກູຈີດ.



ຣານະ ຕະ 2:13 vi ຣານະ ຕະ 2:19

ໄລ່. ມານະ ຕາແບີບ ມານະ ປາຍ: "ຣານະ ໄນ່ ແກີດ ນານ່ະ ນ?ໍ"
13 ມາ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອາເຢ່ ພາມາດ ປາຍ: "ໄລ່ ກັອຍ ບູລ

ບຼັອງ."
ເປໂຕ ອາຕີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ

14 ເຈ່ີ ເປໂຕ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ມວຍ ນະ, ໄລ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ.
ເປໂຕ ອາຕີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ກະ ເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ເອີຍ! ເຍືາ ຊາງັດ ໂອນ ກຣ່ັກ
ລາລ່ື ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ. 15 ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ຮິ ບູລ ບຼັອງ. ມາ
ຮິ ຕາ ເບີນ ບູລ ອຶນເຕ່ົາ. ຕາແບິ ມານາງ ຈັຮ ຊາລຍາ, ອຶນແລ່ະ ຮິ ອີ
ບູລ? 16 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຊັອງ ຊານ່ໍ, ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ໄກຣ
ລາລ່ື ໂຢເອລ, ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອາຕີ ແຕ ອຶມ
ແບິ ປາຍ:
17 'ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ກວາຍ ປາຍ:
"ຕ່ຶງ ມັຮ ຕາໄງ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ,

ເກົາ ໂອນ ຣາເວືາຍ ເກົາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ.
ນ່ະກັອຍ ກອນ ຣາເລົາ ກອນ ມັນແຊມ ເຍືາ,

ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ແຕ ເກົາ.
ມັຮ ກວາຍ ຣາເລົາ ນຸ່ມ ແຕ ມູ່ ເຍືາ,

ຣາເວືາຍ ເກົາ ໂອນ ດັງ ອຶນໂຍ່ງ ຣານະ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌.
ກະ ມັຮ ກວາຍ ຣາເລົາ ເທົາ ແຕ ມູ່ ເຍືາ,

ຣາເວືາຍ ເກົາ ອາຕີ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ຣານາ ຣາເລົາ ອຶມເປົາ.
18 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ ເກົາ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ເກົາ ເບີນ ຣາ

ເວືາຍ ເກົາ,
ກາ ຣາເລົາ, ກາ ມັນແຊມ,
ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ແຕ ເກົາ.

19 ເກົາ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ກາ ເນົ່ າ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ.
ກະ ເກົາ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ກາ ເນົ່ າ ຕາ ເກ່ີຍ ດັງ.
ຣານະ ໄນ່ ລາ ອາຮາມ, ອູ່ຍຮ, ກະ ປາຮຍາອ໌.
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20 ມັ່ດ ມານາງ ແກີດ ການຳ ຊັອງ,
ກະ ຣາລ່ັງ ກາໄຊ ແກີດ ກເູຊົາ ນ່ະ ອາຮາມ.

ພໍກາ ເຍືາ ເຮີມ ຣານະ ໄນ່,
ອຶນເຈົາ ເຍືາ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເອີຍ໌.

21 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ກູອ໌ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຈົາ,
ອຶນເຈົາ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ກັອຍ.'"

22 ເຈ່ີ ເປໂຕ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເອີຍ! ເຍືາ
ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ. ເຢຊ,ູ ລາ ກວາຍ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ, ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ອັນ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ກະ ຣານະ ການ່ໍອ໌ ແຮີ ໂອນ
ເຍືາ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ປາຍ ອັນ ລາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ
ອັນ ຕະ ຣານະ ໄນ່. 23 ເຢຊູ ໄນ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ກະ ອັນ
ນັ່ດ ດອ໌ໍ ໂອນ ເຍືາ ມ່ອບ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ມັຮ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ໂອນ ໄລ່ ກາຈີດ ອັນ, ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. 24 ມາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ຣານະ ກູ
ຈີດ ຊັດ ເຢຊູ ຈັບ ລາລ່ື, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາແລ່ັຮ ລ່ັຮ ແຕ ຣານະ ກູ
ຈີດ ກັອຍ. ຍ່ອນ ອັນ ຕາ ໂອນ ຣານະ ກຈີູດ ຕະ ຊົດ ນັ່ອງ ກອນ ອັນ.
25 ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ ແຕ ເຢຊ.ູ ອັນ ປາຍ:
'ເກົາ ເຮີມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ເກົາ.

ຍ່ອນ ອັນ ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເກົາ,
ຕາ ເບນີ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ໂອນ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊາເບິງ.

26 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື,
ກະ ປັຣນາຍ ເກົາ ຍ່ອງ ລາ ຣ່ໍອ໌ ເຕ່.

ເກົາ ຕາ ເບີນ ອຶງກັອຮ ຈະ ເກົາ ກູຈີດ,
ຍ່ອນ ເກົາ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ເຈ່ີ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເກົາ ເບີນ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ,

27 ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ອາປັອງ ຕັຮ ເກົາ
ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກວາຍ ກຈີູດ ແອີດ.
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ເຍືາ ຕາ ເບີນ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ເຍືາ
ກາ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ມາ ແກີດ ລາບວຍ.໌

28 ເຍືາ ຊາດອຍ ເຈ່ີ ໂອນ ເກົາ ດັງ ຣານາ ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຍືາ, ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື.'"

29 ເຈ່ີ ເປໂຕ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ອຶງເຄາະ ອາ
ຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ແຕ ດາວິດ. ອັນ ລາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ
ໄຮ. ໄກຣ ລາລ່ື ອັນ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ກະ ເນົ່ າ ແຕິບ ອັນ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ. ຕາໄງ ໄນ່
ໄຮ ດັງ ອຶນຕຸ ປີ່ ງ ອັນ. 30 ມາ ດາວິດ ໄນ່, ອັນ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ດາວິດ ດັງ ປຍາຍ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປຣ່ອມ
ກະ ອັນ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເບີນ ມານະ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອັນ ແກີດ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ຕາງ ລ່ັຮ ອັນ. 31 ດາວິດ ລາ ແດີຍ ອຶນໂຍ່ງ. ອຶນຕູ່ນ ລາລ່ື ລາ
ແດີຍ ເຢຊ.ູ ມາ ດາວິດ ດັງ ອຶນໂຍ່ງ ປາຍ, ກຣີດ ກູຈີດ ມາ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ. ນ່ະກັອຍ ດາວິດ ດັງ ແຈງ ຣາເວືາຍ ອັນ ຕາ ເບີນ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ
ກວາຍ ກູຈີດ ແອີດ, ກະ ຈະ ອັນ ກູຈີດ ລາ ຕາ ເບີນ ລາບວຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ.
32ຣານະ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ໄນ່, ມັ່ດ ຮິ ເຮີມ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ຮິ ອາ
ຕີ ໂອນ ເຍືາ ຊັອງ ແຈງ. 33 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາຕາ
ອັນ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣາເວືາຍ ອັນ ປໍ ເຢຊ,ູ ມັຮ ອັນ ເອີອ໌ ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ພາອ໌ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ຊານ່ໍ. ນ່ະກັອຍ ຣານະ ເຍືາ ຊັອງ ກະ ເຮີມ ຊານ່ໍ, ຣານະ ໄນ່ ລາ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ. 34-35ກະ ມັຮ ປັຣນາຍ ດາວິດ ອາຕີ, ຕາ ແກີນ ອັນ
ປາຍ ແຕ ຈະ ອັນ ເບີມ ອີ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ. ມາ ດາວິດ ອາຕີ ປາຍ:
'ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂຈະ ອຶນເຈົາ ເກົາ ປາຍ:

"ໄມ່ ຕາກູ ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເກົາ
ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ແລ່ະ ເກົາ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໄມ່

ແອີດ ປື່ ນ ຕາລາງ ອາເຢີງ ໄມ່."'
36 ເຈ່ີ ເປໂຕ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເອີຍ!

ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ຣານະ ໄນ່. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ແກີດ
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ອຶນເຈົາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ແກີດ ກຣີ
ດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ. ມາ ເຍືາ ກາ
ຈີດ ເຈ່ີ ເຢຊ.ູ"

37 ພໍກາ ກວາຍ ກັອຍ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄນ່, ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາ
ລ່ື. ໄລ່ ຕາແບີບ ເປໂຕ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ ປາຍ: "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ນານ່ະ ຮິ
ອີ ຕະ ຊານ່ໍ?"

38 ເປໂຕ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ
ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ຍ່ອນ
ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ, ກະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອີ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ຣາເວືາຍ ອັນ ແອີດ ກະ ເຍືາ. 39 ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ຣາເວືາຍ ອັນ ປໍ ເຍືາ, ກອນ ເຍືາ ກະ ປໍ ມັຮ ກວາຍ ແຕ
ກຣວາງ ເຢີ່ ງ ແຮີ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນເຈົາ ໄຮ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ອັນ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ."

40 ເປໂຕ ອາຕີ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ ແຕ ຣານະ ເຢຊ.ູ ກະ ອັນ ຕາໄມຮ
ໄລ່ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ ຊັອງ ຣານະ ຕາ ອ,ໍ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ
ແວັດ ແຕ ໂຕ່ດ ກາ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ກາ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່."

41 ເບີນ ມາຮ ໄປ ປັ່ ນ ນະ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ເປໂຕ ອາຕີ.
ກະ ໄລ່ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌, ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ໄລ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີ
ດ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ປຣ່ອມ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊ.ູ 42 ໄລ່
ໄນ່ ເປາະ ໂຣ່ມ ດຸໆ ກະ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ
ອັນ. ໄລ່ ໂຣ່ມ ເກົາແຊອ໌ ມັນຕ,ຸ ກະ ໄລ່ ປີຮ ໂດຍ ບຸຮ ຈາ ຊາແຍີ ເຢຊູ
ກູຈີດ ຕາງ ໄລ່.

ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ປຣ່ອມ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ
43 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ງຶ່ດ ກະ ຊັອງ ແດັດ ຣາງຶ່ຮ, ຍ່ອນ

ໄລ່ ເຮີມ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ມັຮ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ຕະ. 44 ອຶນແຍະ່ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ແກີດ
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ມວຍ ຣາງຶ່ຮ. ມັຮ ເກຣ່ີງ ໄລ່ ເບີນ, ໄລ່ ປຣ່ອມ ຈຸງ. 45 ໄລ່ ຈິ ກູແຕອ໌
ກະ ເກຣ່ີງ ໄລ່; ເຈ່ີ ປຣະ ກັອຍ ໄລ່ ປາໂຣມ ດອ໌ໍ ມວຍ ອຶນຕ.ຸ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ແອິ, ໄລ່ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກັອຍ. 46 ກູ່ ຣາໄງ ໄລ່ ເປາະ ໂຣ່ມ ປໍ ດຸງ
ຊາງ. ກະ ໄລ່ ໂຣ່ມ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ມັນຕຸ ແຮີ, ມວຍ ຕາໄງ ດຸງ ອັນ ໄນ່, ມວຍ
ຕາໄງ ດຸງ ອັນ ກັອຍ. ໄລ່ ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, ມານະ ຈ່ອຍ
ມານະ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣາງຶ່ຮ. 47 ໄລ່ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເລືອຍໆ. ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຍ່ອງ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ ກະ
ກູ່ ຣາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຊາອຳ ເຢຊູ; ເຈ່ີ ໄລ່ ມູ່ດ
ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ເຕ່.

3
ກວາຍ ໂຢດ ແກີດ ແບຣັຮ

1 ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ ແຕ່ີອ໌ ມານາງ ວ່ີຮ ລາ ປາເນ່ນ ເນົ່ າ ດຸ ເກົາແຊອ໌,
ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ເປາະ ປໍ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ. 2 ໄລ່ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກາ
ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ອ.ໍ ແຈ່ະ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກັອຍ ໄລ່ ເຮີມ ມານະ ຣາເລົາ ໂຢດ
ແອີດ ຕາກ.ູ ອັນ ໂຢດ ແຕ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ຣ່ັຮ. ກູ່ ຣາໄງ ເນົ່ າ ເດີງ ດອ໌ໍ
ອັນ ປໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ໂອນ ອັນ ແຊອ໌ ປຣະ ແຕ ກວາຍ ກາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ງັ່ຮ
ຕ່ົງ ກັອຍ. 3 ພໍກາ ກວາຍ ໂຢດ ໄນ່ ເຮີມ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ອີ ມູ່ດ ດຸງ
ຊາງ, ອັນ ແຊອ໌ ປຣະ ແຕ ໄລ່. 4 ເຈ່ີ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ເນ່ ຊັຣກຼັ່ອງ ປໍ
ກວາຍ ໂຢດ ກັອຍ, ກະ ເປໂຕ ປາຍ: "ໄມ່ ເນ່ ປໍ ຮິ ໄນ່."

5 ເຈ່ີ ກວາຍ ໂຢດ ກັອຍ ເນ່ ປໍ ໄລ່. ອັນ ຄ່ຶດ ປາຍ ໄລ່ ບາຣ ນະ ອີ
ໂອນ ອັນ ປຣະ. 6ມາ ເປໂຕ ປາຍ ລ່ັຮ ນ່ະໄນ່: "ປຣະ ແຢງ ເກົາ ຕາ ເບນີ
ເຕ່. ມາ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ເບີນ, ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄມ.່ ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ
ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ, ເອົາ! ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ; ເຈ່ີ ໄມ່ ເປາະ!"

7 ເປໂຕ ເຕິ ອາຕີ ອາຕາ ກວາຍ ໂຢດ ກັອຍ ອາຢວຣ ອັນ ຕາຢຶ່ ງ.
ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ອາເຢີງ ອັນ ແກີດ ແບຣັຮ. 8 ຢຸ່ກຢັ່ ກ ແຕ່ິ ອັນ
ຢວຣ. ອັນ ເປາະ ຣານາ ອາເຢີງ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ມັນຕຸ ກະ ເປໂຕ ກະ
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ໂຢຮັນ. ບັອງ ອັນ ເປາະ ບັອງ ອັນ ອຶມປ່ອນ ຕຣຸ່ຮ; ອັນ ຍ່ອງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 9 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ, ໄລ່ ເຮີມ ອັນ ຕາ
ຢັຮ ອາເຢີງ ກະ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 10 ໄລ່ ຊາກ່ັລ ອັນ ໄນ່ ລາ ກວາຍ
ເກ່ີຍ ເກຣາະ ແຊອ໌ ປຣະ ແຈ່ະ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ອ.ໍ ໄລ່ ງຶ່ດ ເຕ່ ພໍກາ ເຮີມ ອາເຢງີ
ກວາຍ ໄນ່ ແກີດ ອໍ ລ່ັຮ.

ເປໂຕ ອາຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ
11 ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ເບີນ ມານຳ ລາບຍາງ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ລາບຍາງ

ໂຊໂລໂມນ. ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ລາບຍາງ ກັອຍ; ກະ ອັນ ກາ
ອາເຢີງ ແກີດ ແບຣັຮ ລາ ແອີດ ຢຸມ ດອ໌ໍ ໄລ່ ເຕ່. ກຼຶ່ງ ກວາຍ ປັຣລັອງ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ໄລ່ ແອີດ, ກະ ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. 12 ພໍກາ ເປໂຕ ເຮີມ
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ, ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເອີຍ!
ນານະ່ ເຍືາ ງຶ່ດ ແຕ ຣານະ ໄນ່? ນານະ່ ເຍືາ ເນ່ ຊັຣກຼັ່ອງ ເລືອຍໆ ປໍ ຮິ?
ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຕ່ອ໌ ຮິ ຕະ ເບີມ ຣານະ ໄນ່ ບ?ໍ ກະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ຮິ
ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ເຢົ່ າ ການ່ໍອ໌ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ບໍ? ຕາ ແກີນ ແຕ
ຮິ, ມາ ກວາຍ ໄນ່ ແກີດ ແບຣັຮ. 13 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄຮ, ອັນ ກາ ອາຈ
ວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ກະ ຢາໂຄບ ຊາງ, ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ເຢຊ,ູ ກອນ ອັນ, ແກີດ ຊົດ ລາລ່ື. ມາ ເຍືາ ມ່ອບ ເຢຊູ ປໍ ອາຕີ
ປີລາດ, ລາ ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ໄນ.່ ພໍກາ ປີລາດ ຢໍອ໌ ອີ ອາໂຣຍຮ
ເຢຊ,ູ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ໂອນ ອັນ ອາໂຣຍຮ. 14 ມາ ເຍືາ ຕັຮ ຊັອງ ເຢຊ,ູ
ລາ ກວາຍ ກາ ຕານັ່ອງ ອ,ໍ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. ເຈ່ີ ເຍືາ ອາໂຣຍຮ
ກວາຍ ກາ ເກ່ີຍ ກາຈີດ ກວາຍ. 15 ເຍືາ ກາຈີດ ເຢຊ,ູ ອັນ ກາ ໂອນ ໄຮ
ເບີນ ອາມົ່ງ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ຮິ ດັງ ຣານະ ໄນ່
ປຍາຍ໌, ຍ່ອນ ຮິ ເຮີມ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ໄນ່. 16 ເຍືາ ຊາກ່ັລ ກວາຍ ໂຢດ
ໄນ່ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ຍ່ອນ ຮິ ຊາອຳ ເຢຊູ, ກະ ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ອັນ, ມາ ກວາ
ຍ ໄນ່ ແກີດ ແບຣັຮ. ເຢຊູ ແຕ່ິ ຕະ ຣານະ ໄນ່ ໂອນ ມັ່ດ ເຍືາ ເຮີມ.
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17 "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ເຍືາ ກາຈີດ ເຢຊູ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບີ
ນ ດັງ, ກະ ກວາຍ ຊົດ ເຍືາ ລາ ຕາ ເບນີ ດັງ ເຕ່. 18 ມາ ຣານະ ໄນ່ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເຈ່ີ ແຕ ອຶມແບິ ຣານາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ.
ໄລ່ ປາຍ ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ,
ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ປັຣນາຍ ໄນ່ ແກີດ ຊັງໄກຣ ກະ
ເຢຊ.ູ 19 ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ກູ່ ນະ ເຍືາ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ
ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ, ກະ ປຽນ ລ່ັຮ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຈ່ີ ອັນ ອາ
ເຣືາວ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ ໂອນ ບຣັຮ. ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ເຕ່ອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ
ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ ລາແຮີຍ ລ່ັຮ. 20ກະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແປຣີ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ມູເຈິງ ອັນ ປາຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ
ເຈ່ີ. 21ມາ ຊານ່ໍ ເຢຊູ ອຶງເຄາະ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາຕ່ຶ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ໂອນ ອໍ ລ່ັຮ ນ່ະ ຕາແບິ ອັນ ແຕງ ແຕ ກໍ ຊາ.
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ດອ໌ໍ ເຈ່ີ ຣານະ ກັອຍ ຣານາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ
ນາຍ ອັນ ແຕ ອຶມແບ.ິ 22 ມານະ ແຕ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ກັອຍ
ລາ ໂມເຊ. ອັນ ປາຍ:
'ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ມານະ ແຕ ຈຸ່ມ ໄຮ

ຕະ ຣານະ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ ມູເຈິງ ເກົາ ເຕ່.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ກະ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ອັນ ອາຕີ.

23 ກວາຍ ອາແລ່ະ ຕາ ເບີນ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ກວາຍ ໄນ່,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາແລີຍຮ ຕັຮ ຊັອງ ກວາຍ ກັອຍ ແຕ ຈຸ່ມ ກາ ອັນ
ຊົດ.'

24 "ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ແດີຍ
ຊາມູເອລ, ອາຕີ ເຈ່ີ ແຕ ຣານະ ກາ ໄຮ ເຮີມ ຕ່ຶງ ແດີຍ ຊານ່ໍ ໄນ່. 25 ມູ່
ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄນ່ ລາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ
ໄຮ ເຕ່. ກະ ໄຮ ລາ ຈຸງ ເຕ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ກະ ອາຈ
ວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ອັບຣາຮາມ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ປາຍ:
'ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ຍ່ອນ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ໄມ່

ກູ່ ຈຸ່ມເຈືອ ກວາຍ ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່ ໄນ່ ເບີນ ບຸ່ນ.'
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26ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເຢຊ,ູ ລາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ອັນ, ໂອນ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ອັນ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ບຸ່ນ, ໂອນ
ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ປຽນ ຕັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ ເຍືາ."

4
ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ແອີດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ຊົດ

1 ບັອງ ກາ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ອຶນນັ່ອງ ອາຕີ, ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ແຕ່ີອ໌
ແຕ່ິ ປໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ. ກວາຍ ຊົດ ໄນ່ ລາ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ກະ ອັນ ກາ ຊົດ ຕາຮານ ກຍາອ໌ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ກາ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ
ຊາດູກາຍ ແຮີ. 2 ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ປາອັດ ຣາງຶ່ຮ ລາລ່ື
ໂຈະ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ, ຍ່ອນ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ ເຈ່ີ. ກະ ໄລ່ ປາຍ ຍ່ອນ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ນ່ະ ເຢຊູ ເຕ່. 3 ນ່ະກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ໂອນ ເນົ່ າ
ໂກບ ແຕ່ິ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ເດີງ ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. ຕາໄງ ກັອຍ ແຈ່ະ ອີ ຊາ
ເດົາ ເຈ່ີ. ເຈ່ີ ໄລ່ ດອ໌ໍ ຕາໄງ ປັຣແນີ ແອັນ ແຕ ຕາແບີບ ບາຣ ນະ ກັອຍ.
4 ມາ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄລ່ ບາຣ ນະ ອາຕີ, ໄລ່ ຊາອຳ.
ມັຮ ກວາຍ ຣາເລົາ ກາ ຊາອຳ ບັອງ ກາ ກັອຍ ເບນີ ມາຮ ເຊີງ ປັ່ ນ ນະ.

5-6 ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣແນີ ແອັນ, ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ, ມັຮ
ກວາຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ, ອຶນແຍ່ະ ນະ
ໄລ່ ໂຣ່ມ ຊັຣຮົງ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ໄລ່ ເປາະ ຣາມົຮ ອັນນາ, ອັນ
ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ເບີນ ກາຢະພາ,
ໂຢຮັນ, ກະ ອາເລັກຊັນເດີ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຕ ດຸງຊູ ອັນນາ ແອີດ ປໍ
ກັອຍ ເຕ່. 7 ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ແປຣີ ໂອນ ເນົ່ າ ເດີງ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄລ່; ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາແບີບ ບາຣ ນະ ກັອຍ ປາຍ: "ເນົ່ າ ໂອນ ເຍືາ ເບີ
ນ ອຳນາດ ປົວ ກວາຍ ໂຢດ ກັອຍ? ນານະ່ ຣາມຶ່ຮ ອັນ?"

8 ບັອງ ກັອຍ ເປໂຕ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ: "ອາຍີ່ ອາກູນ ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ອາຕີ ເຍືາ.
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9 ຄັນ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ເຊີບ ຮິ ແຕ ຮິ ຈ່ອຍ ກວາຍ ໂຢດ ໄນ່ ກະ ຕະ ໂອນ
ອັນ ແກີດ ແບຣັຮ, 10 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ການ່ໍອ໌ ແຮີ ດັງ ແຈງ ແຕ ກວາຍ ໂຢດ ໄນ່ ແກີດ ແບຣັຮ ເຈ່ີ. ຣານະ
ໄນ່ ແອີງ ເຢຊູ ກຣີດ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ຕະ. ເຢຊູ ໄນ່, ອັນ ລາ ກວາຍ ແຕ ວ່ີລ
ນາຊາເຣັດ ກາ ເຍືາ ກາຈີດ ເຈ່ີ, ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 11 ອັນ ລາ ນ່ະ ຕາເມົາ ກາ ເຍືາ ກວາຍ
ເຈືາງ ຕະ ດຸງ ຕາເວ່ງ ຕັຮ ເຈ່ີ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີດ ຕາເມົາ ກັອຍ ດອ໌ໍ
ຕ່ຶງ ກູຈ່ົກ ຕະ ໂອນ ດຸງ ແກີດ ຈັບ. 12 ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ໄນ່ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌
ຕາ ເບນີ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ. ແອີງ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ແຕ່ິ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ."

13 ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ຕະ ອຶນ
ຕີ ຍັ່ນ ລາລ່ື, ຍ່ອນ ໄລ່ ດັງ ບາຣ ນະ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ກອນແຊມ ຊັອງ
ກະ ຕາ ເບີນ ຣຍານ ຊາອ່ຶຍ. ມາ ກວາຍ ຊົດ ດັງ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ
ແອີດ ກະ ເຢຊ.ູ 14 ມາ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕິ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ຣານະ
ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ຕະ, ຍ່ອນ ໄລ່ ເຮີມ ກວາຍ ໂຢດ ກາ ແກີດ ແບຣັຮ ເຈ່ີ
ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ມັນຕຸ ກະ ໄລ່ ເຕ່. 15 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ແປຣີ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ
ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ໄລ່ ໂຣ່ມ. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຊັຣຮົງ ແອີງ ໄລ່ ຊັອງ. 16 ໄລ່
ປາຍ: "ນານະ່ ໄຮ ອີ ຕະ ກະ ໄລ່ ບາຣ ນະ ໄນ່? ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ເຮີມ ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ໂອນ
ກວາຍ ໂຢດ ໄນ່. ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣາຈຽນ ປາຍ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ
ກັອຍ. 17 ມາ ໄຮ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ຣານະ ໄນ່ ຣ່ຶຮ ເປາະ ຕົວ ໂອນ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ດັງ. ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ໄຮ ກາແອັຮ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ໄລ່ ເປາະ
ອາຕີ ນັ່ອງ ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່."

18 ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ກູອ໌ ລ່ັຮ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ໄລ່. ໄລ່
ໄຄອ໌ ບາຣ ນະ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ໂອນ ເປາະ ອາຕີ ນັ່ອງ ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ
ເຢຊ.ູ

19ມາ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ຕາແອີຍ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ປາຍ: "ນານ່
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ະ ເຍືາ ຄ່ຶດ, ຣານະ ອາແລ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຮີມ ອໍ ກາເລີຍ? ອໍ ຮິ ຕະ ຕາ
ປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຍືາ, ມາ ອໍ ຮິ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ? 20 ຮິ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕາງິ່ດ ເປາະ ອາຕີ. ອຶງເຄາະ ຮິ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ຮິ ເຮີມ ເຢຊູ ຕະ ກະ ຮິ ຊັອງ ເຢຊູ ອາຕີ."

21 ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ປາລ່ືດ ໄລ່ ບາຣ ນະ ຕາ ໂອນ ອາຕີ ນັ່ອງ
ປັຣນາຍ ໄນ່, ເຈ່ີ ໄລ່ ອາໂຣຍຮ. ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ດັງ ຣານາ
ແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຕະ ໂຕ່ດ ບາຣ ນະ ກັອຍ, ຍ່ອນ ອຶນແຍ່ະ ກອນແຊມ
ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ກັອຍ. 22 ກວາຍ ໂຢດ ກາ ແກີດ
ແບຣັຮ ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ໄນ່, ອາຍຸ່ ອັນ ກາເລີຍ ປູນ ຈ່ິດ
ກູມ.ໍ

ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ເກົາແຊອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ຍັ່ນ ລາລ່ື ແອັນ
23 ພໍກາ ກວາຍ ຊົດ ອາໂຣຍຮ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ, ໄລ່ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ມູ່

ໄລ່, ອາຕີ ລ່ັຮ ມັຮ ປັຣນາຍ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ກະ ກວາຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ ປາຍ ໂຈະ ໄລ່. 24 ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ມູ່ ກັອຍ ໂຣ່ມ ເກົາແຊອ໌ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີຍ, ເຍືາ
ກາ ຊົດ ອຶນແຍະ່ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ! ເຍືາ ແຕງ ມັນລ່ັອງ, ກແູຕອ໌ ໄນ່, ແດີອ໌ ທາ
ເລ, ກະ ຕຸ່ກ ຣາມຶ່ຮ ແອີດ ຕ່ຶງ ກັອຍ. 25 ແຕ ອຶມແບິ ເຍືາ ອາຕີ ຮິ, ຣາ
ນາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ຮິ ດາວິດ, ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ອັນ ອາຕີ. ດາວິດ ປາຍ:
'ຍ່ອນ ນານະ່ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ອວານ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ?
ຍ່ອນ ນານ່ະ ໄລ່ ຊັຣຮົງ ຣານະ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ?

26 ມັຮ ກວາຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່,
ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ການ່ໍອ໌ ແຮີ,

ອຶນແຍ່ະ ນະ ໄລ່ ອຶມປຣ່ອມ ຊັຣຮົງ ອີ ຕະ ເຊິກ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ
ກຣີດ ແຮີ,

ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂອນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ.'
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27 ໄກຣ ລາລ່ື ມັຮ ດາວິດ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບ,ິ ຊານ່ໍ ຮິ ເຮີມ ຣານະ
ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ. ເຮໂຣດ ກະ ປົນທຽວ ປີລາດ, ໄລ່ ໂຣ່ມ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ໄນ່ ມັນຕຸ ກະ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ກວາຍ ແຕ ກຣ
ວາງ ການ່ໍອ໌ ແຮີ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ເຢຊ.ູ ເຢຊູ ໄນ,່ ອັນ ລາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ
ເຍືາ ກາ ຕາ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. ແອີງ ມານະ ອັນ ແຕ່ິ ເຍືາ ຣຽຮ ໂອນ
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ. 28ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ໂຣ່ມ ຕະ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ
ນັ່ດ ດອ໌ໍ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ. 29ຊານ່ໍ, ອຶນເຈົາ ຮິ ເອີຍ, ເຍືາ ຊັອງ ປັຣນາຍ
ໄລ່ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຮິ. ແຊອ໌ ເຍືາ ຈ່ອຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ຮິ
ແກີດ ຍັ່ນ ລາລ່ື ອາຕີ ເລືອຍໆ ແຕ ປັຣນາຍ ເຍືາ. 30 ຮິ ແຊອ໌ ເຍືາ ປົວ
ຊາປ່ະ ກວາຍ ອາອ່ີ ໂອນ ແກີດ ແບຣັຮ. ກະ ຮິ ແຊອ໌ ເຍືາ ອາປັຮ ຣານະ
ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ກະ ຣານະ ແຕ ອຳນາດ ເຍືາ ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊ,ູ ອັນ ກາ
ຕະ ຣານະ ເຍືາ ກະ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ."

31 ແວັດ ໄລ່ ເກົາແຊອ໌, ດຸງ ກາ ໄລ່ ໂຣ່ມ ແກີດ ຣາໄມ່ ກູກ່ືດ. ກະ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ເຈ່ີ ໄລ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍັ່ນ ລາລ່ື ແອັນ.

ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ອຶມປຣ່ອມ ຈຸງ ມູ່ນ ໄລ່
32 ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ແກີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ມວຍ ມິ່ດ.

ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ມູ່ນ ອຶນເຕ່ົາ, ລາ ອັນ ຕາ ເບີນ ອາງ ປາຍ ອັນ ຕາລາ
ມານະ ອັນ ຊັອງ. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ອຶມປຣ່ອມ ຈຸງ ມູ່ນ ກັອຍ. 33 ມູ່
ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ, ໄລ່ ອາຕີ ແຕ ອຶນເຈົາ
ໄລ່ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ກະ ປັຣນາຍ ໄລ່ ແກີດ ແບຼງ ລາລ່ື. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ບຸ່ນ ປໍ ໄລ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊ.ູ 34-35 ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ແອິ
ອຶນເຕ່ົາ. ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ກູແຕອ໌ ແຕີລາ ດຸງ, ໄລ່ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ
ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ. ໄລ່ ຈິ ຊັອງ ມູ່ນ ໄລ່, ກະ ໄລ່ ປຣ່ອມ ປາໂຣມ ດອ໌ໍ
ປຣະ ກັອຍ ປໍ ອາເຢີງ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ. ເຈ່ີ ມູ່ ກັອຍ ອຶມແປອ໌
ໂອນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ແອິ.
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36-37 ມານະ ກາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ ໂຢເຊັບ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ເລວີ. ອັນ
ແຕ່ີອ໌ ແຕ ກຣວາງ ໄຊປຣັດ. ອັນ ເບີນ ມວຍ ເລືາງ ໄທຣ, ເຈ່ີ ອັນ ຈິ
ຊັອງ ກະ ເດີງ ອາຊວຍ ປຣະ ກັອຍ ປໍ ອາເຢງີ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ.
ໄລ່ ດອ໌ໍ ອັນ ລາ ຣາມຶ່ຮ ບາຣນາບາ ແຮີ. ປັຣນາຍ ບາຣນາບາ ອາຕີ ລ່ັຮ
ລາ 'ຕາລ່ືນ ລ່ັຮ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ເບີນ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ.'

5
ອານາເນຍ ກະ ຊະພີຣາ

1 ເບີນ ຣາເລົາ ມານະ ຣາມຶ່ ຮ ອານາເນຍ. ອັນ ກະ ລາກວຍ ອັນ,
ຣາມຶ່ຮ ຊະພີຣາ, ໄລ່ ຈິ ເຕ່ ມວຍ ອຶນຕຸ ກແູຕອ໌. 2 ມູ ປູ່ດ ປຣະ ກັອຍ,
ອານາເນຍ ເດີງ ອາຊວຍ ປໍ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ. ມາ ມູ ປູ່ດ ແອັນ,
ອັນ ປາໂຕ່ະ ດອ໌ໍ ລ່ັຮ. ລາກວຍ ອັນ ລາ ດັງ ເຕ່ ກາຢາອ໌ ຕະ ນ່ະກັອຍ.
3 ເຈ່ີ ເປໂຕ ອາຕີ ອານາເນຍ ປາຍ: "ອານາເນຍ ເອີຍ! ນານະ່ ໄມ່ ຕາປູ່ນ
ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ຊາຕານ? ນານ່ະ ແຕ ໄມ່ ແກອ໌ ໂຈະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ? ປຣະ ເກືາ ເຍືາ ຈິ ກູແຕອ໌, ເຍືາ ດອ໌ໍ ລ່ັຮ ມູ ປູ່ດ ມາ ໂອນ ມູ ປູ່ດ
ຊັອງ. 4 ບັອງ ກາ ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ຈິ, ລາ ແກີດ ກູແຕອ໌ ເຍືາ. ປຣະ ເກືາ
ຈິ ກແູຕອ໌ ກັອຍ ແກີດ ປຣະ ເຍືາ. ນານະ່ ເຍືາ ປາຍ ມ່ອບ ອຶນແຍະ່ ປຣະ
ເກືາ ກູແຕອ໌ ກັອຍ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ເຍືາ ດອ໌ໍ ລ່ັຮ ມູ ປູ່ດ? ເຍືາ ຕາ ເບີນ
ແກອ໌ ກະ ກວາຍ, ມາ ເຍືາ ແກອ໌ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

5 ແວັດ ເປໂຕ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ອານາເນຍ ແດິມ;
ເຈ່ີ ກູຈີດ ເລ່ີຍ. ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື.
6 ມັຮ ກວາຍ ຣາເລົາ ນຸ່ມ ມູ່ດ ຕວມ ກູມູ່ຍ໌ ກັອຍ. ແວັດ ໄລ່ ຕວມ, ເຈ່ີ
ໄລ່ ເດີງ ແຕິບ ແຕ່ິ.

7 ແວັດ ກັອຍ, ມາຮ ຈີນ ໄປ ຮວາດ ໂດຍ, ເຈ່ີ ລາກວຍ ອານາເນຍ
ແອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ. ອັນ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ປາຍ ກາຢາອ໌ ອັນ ເຈ່ີ
ກູຈີດ. 8 ເປໂຕ ຕາແບີບ ອັນ ແອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ເດີງ ອຶນແຍ່ະ ເຈ່ີ ມັຮ
ປຣະ ເຍືາ ຈິ ກູແຕອ໌ ກັອຍ ມາ ຕາ ເບີນ?"
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ມັນແຊມ ກັອຍ ຕາແອີຍ: "ເອີອ໌. ປຣະ ຮິ ຈິ ກແູຕອ໌ ກັອຍ ອຶນແຍະ່
ກາຢາອ໌ ເກົາ ເດີງ ເຈ່ີ."

9 ເປໂຕ ປາຍ ແອັນ: "ນານະ່ ເຍືາ ບາຣ ນະ ປຣ່ອມ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌
ອີ ລ່ອງ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ? ກາຢາອ໌ ໄມ່ ເນົ່ າ ເດີງ ແຕິບ ເຈ່ີ. ຊານ່ໍ
ໄລ່ ກາ ເປາະ ແຕິບ ກາຢາອ໌ ໄມ່, ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ເຈ່ີ. ຊານ່ໍ ໄລ່ ອີ ເດີງ
ແຕິບ ໄມ່ ແອັນ."

10 ພໍກາ ອັນ ຊັອງ ເປໂຕ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ແດິມ ແຈ່ະ ອາເຢີງ
ເປໂຕ; ເຈ່ີ ອັນ ກຈີູດ ເຕ່. ມັຮ ກວາຍ ຣາເລົາ ນຸ່ມ ມູ່ດ ເຮີມ ອັນ ກຈີູດ;
ເຈ່ີ ໄລ່ ເດີງ ແຕິບ ອັນ ແຈ່ະ ປີ່ ງ ກາຢາອ໌ ອັນ ເຕ່. 11 ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ຣານະ
ໄນ່, ໄລ່ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື.

ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ
12 ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ຢັ່ ຮ

ເມືາງ ກວາຍ. ກະ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ເກ່ີຍ ໂຣ່ມ ຕ່ຶງ ລາບຍາງ
ໂຊໂລໂມນ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ກັອຍ. 13 ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ຢວາຮ ຊາ
ອຳ, ໄລ່ ຍ່ອງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ມາ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ໄລ່ ຕາ ຍັ່ນ ມູ່ດ
ກະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ 14 ມາ ເບີນ ກວາຍ ຣາເລົາ ກະ ມັນແຊມ ຍັ່ນ
ມູ່ດ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ແອັນ. 15 ເນົ່ າ ເດີງ ມັຮ ກວາຍ ອາອ່ີ; ເຈ່ີ ດອ໌ໍ
ຕ່ຶງ ຣານາ ໂອນ ໄລ່ ບິ ຕ່ຶງ ຣາຈາອ໌ ກະ ຕ່ຶງ ຈຸ່ງຈາງ. ໄລ່ ແອີດ ອຶງກ່ອງ
ເປໂຕ ແຕ່ີອ໌, ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ມູ່ລ ອັນ ໂອນ ກາບັງ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາອ່ີ
ກັອຍ ໂອນ ໄລ່ ແກີດ ແບຣັຮ. 16 ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແຕ ເມືອງ ການ່ໍອ໌ ແອີດ
ແຈ່ະ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ໄລ່ ເປາະ ອີດ ກວາຍ ກາ ອາອ່ີ ກະ ກວາຍ ກາ
ເບນີ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕະ ເດີງ ດອ໌ໍ ປໍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ໄລ່ ແກີດ ແບຣັຮ ອຶນແຍະ່.

ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ຣາມຮົ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
17 ມາ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ເຢົ່ າ

ອັນ ແຕ ຈຸ່ມ ຊາດູກາຍ, ໄລ່ ຊັອງ ຊັຣແມງ ກະ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາ
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ຈຸ່ຮ. 18 ເຈ່ີ ໄລ່ ໂກບ ກະ ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. 19ມາ ພໍກາ ຊາເດົາ ກັອຍ ມານະ
ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ເປຮິ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກ່ໍອ໌, ກະ ອັນ ເດີງ ອາລ່ັອຮ
ໄລ່ ແຕ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ. 20 ເທວາດາ ກັອຍ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ເປາະ ຕາ
ຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ອຶນແຍະ່ ແຕ ແດີຍ
ອາມົ່ງ ຕາໄມ ໄນ່." 21 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ພໍກາ
ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ໄລ່ ມູ່ດ ອາຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ. ບັອງ ກາ ໄລ່ ອາຕີ ອຶງກັອຍ,
ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ, ໄລ່
ໂຣ່ມ ມັນຕຸ ກະ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ. ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ແປຣີ
ຕາຮານ ເປາະ ອີດ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ແຕ ກ່ໍອ໌, ເຈ່ີ ເດີງ ປໍ ອຶນຕຸ
ໄລ່ ໂຣ່ມ.

22 ມາ ພໍກາ ຕາຮານ ມູ່ດ ເນ່ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌, ໄລ່ ຕາ ເບນີ ເຮີມ ນັ່ອງ ມູ່ ກາ
ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ກັອຍ. ກວາຍ ຕາຮານ ກັອຍ ເຈົາ ອາຕີ ລ່ັຮ ກວາຍ
ຊົດ. 23 ໄລ່ ປາຍ: "ພໍກາ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ, ຮິ ເນ່ ກາແຈ ຕາ ເບນີ
ເນົ່ າ ເປຮິ ຢວາຮ, ກະ ໄລ່ ກາ ກຍາອ໌ ແອີດ ເລືອຍໆ ອຶງກັອຍ. ມາ ພໍກາ
ຮິ ເປິຮ ກູຕ່ົງ ກ່ໍອ໌, ຕາ ເຮີມ ອາແລ່ະ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ກັອຍ."

24 ອັນ ກາ ຊົດ ມັຮ ຕາຮານ ກາ ກຍາອ໌ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ກະ ໄລ່ ກາ
ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ໄລ່
ງຶ່ດ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ກະ ໄລ່ ແອີດ ຄ່ຶດ ຕາ ດັງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ແອັນ
ອີ ແກີດ. 25 ແວັດ ກັອຍ ເບີນ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ໄລ່ ກາ ຊົດ ກັອຍ
ປາຍ: "ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຍືາ ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ຊາເດົາ ໄຮ, ຊານ່ໍ ໄລ່ ອາຕີ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ."

26 ນ່ະກັອຍ ເນືາຍ ຕາຮານ ກັອຍ, ອັນ ເດີງ ຕາຮານ ອັນ ເປາະ ອີດ
ມູ່ ກັອຍ. ມາ ໄລ່ ຕະ ລາເວືາຍ, ຍ່ອນ ໄລ່ ອຶງກັອຮ ຄັນ ໄລ່ ຕະ ຮັບ ໂຈະ
ມູ່ ກັອຍ, ມັຮ ກວາຍ ກອນແຊມ ແອີດ ອຶງກັອຍ ແກຼງ ຕາເມົາ ໂຈະ ໄລ່.

27 ຕາຮານ ກັອຍ ເດີງ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ໄລ່ ມູ່ດ ຕາ
ຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ຊົດ. ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອັນ ຕິ ໄລ່ ປາຍ: 28 "ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ຮິ ກາແອັຮ ເຍືາ ເຈ່ີ. ຕາ
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ໂອນ ເຍືາ ອາຕີ ນັ່ອງ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ໄນ່. ມາ ຊານ່ໍ ເຍືາ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ໄນ່ ເປາະ ປັຼຮ ອຶນແຍ່ະ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ກະ ເຍືາ ປາຍ ໂຈະ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ປາຍ ຮິ ກາຈີດ ເຢຊູ ແຮີ."

29 ເປໂຕ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຄາອ໌ ຮິ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ ຮິ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ກວາຍ. 30 ປຍາຍ໌ ເຍືາ ກາຈີດ ເຈ່ີ ເຢຊູ
ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ
ຊາງ ແຕ ອຶມແບິ, ຈ່ອຍ ໂອນ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 31 ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ເຢຊູ ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ອັນ, ແກີດ ຊົດ ປື່ ດ ລາລ່ື, ເຕ່ອ໌ ອັນ ຈ່ອຍ
ອາມົ່ງ ກວາຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ໂອນ ໄລ່
ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ; ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ
ໂລ່ຍຮ ໄລ່. 32 ຮິ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ກາ ເຮີມ ກະ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ລ່ັຮ ມັຮ ຣານະ
ກັອຍ. ກະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ ເຕ່. ຄັນ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ມາ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ອັນ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣາເວືາຍ ອັນ
ແອີດ ເລ່ີຍ ກະ ກວາຍ ກັອຍ."

33 ພໍກາ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຊັອງ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື.
ກະ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ. 34 ມາ ເບີນ ມານະ
ຣາມຶ່ຮ ຄາມາລິເອລ ແຕ ມູ່ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ອັນ ລາ
ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ. ອັນ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ແຕ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ,
ກະ ອາແລ່ະ ລາ ຢຳນັ່ບ ອັນ. ອັນ ແປຣີ ຕາຮານ ເດີງ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ
ປາຈຸ່ຮ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ. 35 ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ໂຈະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ
ກັອຍ ປາຍ: "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ອໍ ແດັຮ ໂຈະ ກວາຍ
ໄນ່. 36 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຍີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເບນີ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ທູດາ. ອັນ
ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ປາຍ ອັນ ລາ ກວາຍ ປື່ ດ. ເບີນ ມາຮ ປູນ ຣ່ອຍ ນະ
ເຕ່ ເກ່ີຍ ຕາປູ່ນ ອັນ. ມາ ເບີນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ອັນ. ກະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ
ອັນ, ໄລ່ ປັຼຮ ປໍ ໄນ່ ປໍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ໄລ່ ຕະ ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່
ະ. 37 ແວັດ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ກວາຍ ຊົດ ນັ່ບ ມັຮ ກວາຍ, ເບນີ ມານະ
ແອັນ ຣາມຶ່ຮ ຢູດາ ແຕ ແຄງ ຄາລີເລ. ອັນ ຢວຣ ຕະ ຊົດ, ກະ ເບນີ ກຼຶ່ງ
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ກວາຍ ຕາປູ່ນ ອັນ ເຕ່. ມາ ເນົ່ າ ກາຈີດ ອັນ, ກະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ອັນ,
ໄລ່ ປັຼຮ ປໍ ໄນ່ ປໍ ກັອຍ. 38 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ຊານ່ໍ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ກະ ໄລ່ ໄນ່. ຄັນ ປັຣນາຍ ໄລ່ ປາຍ, ກະ ຣານະ ໄລ່ ຕະ ລາ
ແຕ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບມີ, ຕາ ເບນີ ດູ່ນ ນັ່ອງ ຣານະ ກັອຍ ແກີດ ປິ່ ດ. 39ມາ
ຄັນ ຣານະ ໄລ່ ຕະ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອາປິ່ ດ. ຄັນ
ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ອາປິ່ ດ ຣານະ ກັອຍ, ລາ ເຍືາ ຣາຈ່ິລ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

40 ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ. ໄລ່ ກູອ໌ ລ່ັຮ ມູ່ ກັອຍ
ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄລ່. ເຈ່ີ ໄລ່ ໂອນ ເນົ່ າ ປຍາຍຮ ມູ່ ກັອຍ. ກະ ໄລ່ ກາແອັຮ
ລ່ັຮ ຊາ ມູ່ ກັອຍ ຕາ ໂອນ ໄລ່ ອາຕີ ນັ່ອງ ປັຣນາຍ ແຕ ເຢຊ.ູ ແວັດ ໄລ່
ກາແອັຮ, ເຈ່ີ ໄລ່ ອາໂຣຍຮ. 41 ກະ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ລ່ັອຮ ແຕ
ກັອຍ. ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ເຣືາບ ຈີວ໌
ມັຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ເນົ່ າ ພາມາດ ຍ່ອນ ໄລ່ ເດີງ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊ.ູ 42 ກູ່ ຣາໄງ ມູ່
ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ກະ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ກວາຍ ແຮີ, ເຈ່ີ ໄລ່ ອາຕີ
ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ອໍ ປາຍ ເຢຊູ ລາ ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ
ໂອນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ.

6
ໄລ່ ຣຽຮ ຕາປູ່ລ ນະ ມູ່ ກາ ຈ່ອຍ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ

1 ຕ່ຶງ ມັຮ ຕາໄງ ກັອຍ, ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ແກີດ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ແອັນ. ກະ
ເບີນ ມູ ຈຸ່ມ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່, ມາ ໄລ່ ຕະ
ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ກຣີກ. ໄລ່ ຣາຈຽນ ປາຍ: "ກູ່ ຣາໄງ ອຶມເປ່ອ໌ ກມູາຍ ຮິ
ອີດ ເກຣ່ີງ ຕັອກ ຈາ ຕາ ເບີນ ຣາລີ ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ເຮັບເຣີ."

2 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ກັອຍ
ປາໂຣມ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ປາຍ: "ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌ ຮິ
ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ມາ ຕາ ເບນີ ອາຕີ ນັ່ອງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ມາ ໂອນ ຮິ ອຶມແປອ໌ ເກຣ່ີງ ຕັອກ ຈາ ໂອນ ເຍືາ. 3 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ
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ອຶນແຍ່ະ ເຍືາ ຣຽຮ ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ ເບີມ, ອີດ ຕາປູ່ລ ນະ ກວາຍ ກາ ເນົ່ າ
ດັງ ປາຍ ອໍ ກະ ໄລ່ ກາ ເບນີ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່.
ເຈ່ີ ຮິ ມ່ອບ ໂອນ ມູ່ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ກັອຍ ຊົດ ອຶນແຍະ່ ຣານະ ອຶມແປອ໌
ເກຣ່ີງ ຣາແວ່ັຮ ຈາ ໂອນ ເຍືາ. 4 ເຈ່ີ ຮິ ເບນີ ເກົາແຊອ໌, ກະ ຮິ ເບນີ ເປາະ
ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຮີ."

5 ພໍກາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່
ປຣ່ອມ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຣຽຮ ຊະເຕພາໂນ; ອັນ ລາ ກວາຍ ກາ
ຊາອຳ ເຢຊູ ຈັບ ລາລ່ື, ກະ ອັນ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ກະ ໄລ່ ຣຽຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່: ພລິີບ,
ໂປໂຄໂລ, ນີກາໂນ, ຕີໂມນ, ປາເມນາ, ກະ ນີໂກລາໂອ. ນີໂກລາໂອ ໄນ່ ລາ
ແຕ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ. ບັອງ ອາໄຣ່ ອັນ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ, ມາ ອັນ ມູ່ດ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ແວັດ ກັອຍ ອັນ
ມູ່ດ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ແອັນ. 6 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ກາ ຕາປູ່ລ ນະ ກັອຍ ແອີດ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ. ມູ່ ກັອຍ ເກົາແຊອ໌ ກະ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ
ຈະ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ.* 7 ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ເປາະ ປັຼຮ ຊາ
ອ່ຶຍ ອຶນຕ.ຸ ເບີນ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ມູ່ດ ຕາປູ່ນ
ເຢຊ.ູ ກະ ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຊາອຳ ເຢຊູ
ເຕ່.

ເນົ່ າ ໂກບ ຊະເຕພາໂນ
8 ຊະເຕພາໂນ ລາ ກວາຍ ກາ ເບີນ ອຶນຊະ ເຢືາງ. ກະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌. 9 ມາ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ມວຍ ດຸງ ຊາງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ຢໍອ໌ ອີ ຣາຈຽນ ກະ ຊະເຕພາໂນ. ມັຮ ກວາຍ ກາ ເປາະ ໂຣ່ມ ປໍ ດຸງ
ຊາງ ກັອຍ, ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ຊາອ່ຶຍ ນະ ໄລ່ ລາ ກວາຍ ຊູລ, ມາ ຊານ່ໍ ໄລ່
ຕາ ເບນີ ແກີດ ຊູລ ນັ່ອງ. ໄລ່ ກັອຍ ລາ ແຕ ເມືອງ ກີເຣເນ, ແຕ ເມືອງ

* 6:6 6:6 ໄລ່ ຊາປ່ະ ອາຕີ ລາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ປາຍ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
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ອາເລັກຊັນເດຍ, ແຕ ແຄງ ກີລີເກຍ, ກະ ແຕ ແຄງ ເອເຊຍ ແຮີ. 10 ມາ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຊະເຕພາໂນ ຕາແອີຍ ກວາຍ ກັອຍ ຣາໄງ່
ອ໌ ລາລ່ື. ເຈ່ີ ຈຸ່ມ ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ດັງ ອີ ປາຍ ນານ່ະ ນັ່ອງ ໂຈະ ຊະເຕພາ
ໂນ. 11 ເຈ່ີ ຈຸ່ມ ກັອຍ ຈາງ ປຣະ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ຕູນ ຊະ
ເຕພາໂນ. ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ: "ຮິ ຊັອງ ເຈ່ີ ຊະເຕພາໂນ ພາມາດ ໂມເຊ
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

12ນ່ະກັອຍ ຈຸ່ມ ໄລ່ ອາຍົວະ ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ກາ ກວາ
ຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ ກະ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ, ລາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຊະ
ເຕພາໂນ. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ກັອຍ ເປາະ ໂກບ ຊະເຕພາໂນ ເດີງ ອັນ ປໍ
ກວາຍ ຊົດ. 13 ໄລ່ ເດີງ ຊາ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ຕູນ ຊະເຕພາໂນ, ປາຍ: "ຊະ
ເຕພາໂນ ໄນ່, ອັນ ເກ່ີຍ ພາມາດ ເລືອຍໆ ແຕ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ກະ ອັນ
ພາມາດ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ຣານາ ໂມເຊ ແຮີ. 14 ກະ ຮິ ຊັອງ
ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ ແຕ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ ຢໍອ໌ ອີ ຕາລຸຮ
ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ກະ ຢໍອ໌ ອີ ຣາປຽນ ລ່ັຮ ມັຮ ຄານອດ ໂມເຊ ປາຕັບ ໄຮ."

15 ແວັດ ກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ໂຣ່ມ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ໄລ່ ເນ່
ຊັຣກຼັ່ອງ ເລືອຍໆ ປໍ ຊະເຕພາໂນ. ໄລ່ ເຮີມ ມາມ ຊະເຕພາໂນ ນ່ະ
ມາມ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

7
ຊະເຕພາໂນ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ
1 ເຈ່ີ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາແບີບ

ຊະເຕພາໂນ ປາຍ: "ເມ່ນ ມາ ຕາ ເບີນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ປາຍ ໄມ່?"
2 ຊະເຕພາໂນ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ແຊມອາຍ ອາຍີ່

ອາກູນ ເອີຍ! ແຊອ໌ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ ເມືາຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄຮ,
ອັນ ກາ ເບີນ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ກາເລີຍ ແຕ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌, ອັນ ແຕ່ີອ໌
ອາຕີ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ອັບຣາຮາມ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ. ບັອງ ກັອຍ
ອັບຣາຮາມ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເມໂຊໂປຕາເມຍ ຕາ ຢວາຮ ເປາະ
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ປໍ ກຣວາງ ຮາຣານ. 3 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ອັບຣາຮາມ ປາຍ: 'ໄມ່ ລ່ັອຮ
ແຕ ກຣວາງ ໄມ່, ກະ ໄມ່ ຕັຮ ຊັອງ ແຊມອາຍ ໄມ່. ເຈ່ີ ໄມ່ ເປາະ ແອີດ
ກຣວາງ ອາແລ່ະ ເກົາ ຊາດອຍ ໂອນ ໄມ່ ແອີດ.' 4 ເຈ່ີ ອັບຣາຮາມ ລ່ັອຮ
ແຕ ກຣວາງ ເຄນເດຍ ເປາະ ແອີດ ປໍ ກຣວາງ ຮາຣານ ແອັນ. ມາ ພໍ
ກາ ອຶມປ່ໍ ອັນ ກູຈີດ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເດີງ ອາຊວຍ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣ
ວາງ ໄຮ ແອີດ ຊານ່ໍ. 5 ແຕ ມາຮ ມູ ອາຈ່ັອງ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີ
ນ ໂອນ ອັນ ຕາລາ ຢວາຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌
ກະ ອັບຣາຮາມ ເມ່ນ ຈຸ່ມເຈືອ ອັນ ເບີນ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ກຣວາງ ໄນ່.
ມາ ບັອງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ກະ ອັບຣາຮາມ, ອັບຣາຮາມ
ຕາ ຢວາຮ ເບີນ ກອນ. 6 ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແອັນ ອັບຣາຮາມ
ປາຍ: 'ຈຸ່ມເຈືອ ໄມ່, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ໄນ່ ເປາະ
ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ ໄລ່ ແກີດ
ຊູລ ອຶນແຍະ່ ປູນ ຣ່ອຍ ກມູ,ໍ ກະ ກວາຍ ກາ ຕາລາ ໄລ່ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຊາ
ອ່ຶຍ ລາລ່ື ໂຈະ ໄລ່. 7 ມາ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ, ເກົາ ຕະ ໂຕ່ດ ໂຈະ ກວາຍ ຕ່ຶງ
ກຣວາງ ກັອຍ ກາ ຕະ ຊູລ ຈຸ່ມເຈືອ ໄມ່. ແວັດ ກັອຍ ຈຸ່ມເຈືອ ໄມ່ ເບີນ
ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ກັອຍ ກະ ແອີດ ຊາງ ເກົາ ປໍ ອຶນຕຸ ໄນ່ ແອັນ.' 8 ເຈ່ີ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ກະ ອັບຣາຮາມ. ພໍກາ ອັນ ປັຣຄັນ, ອັນ ແປຣີ
ອັບຣາຮາມ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ໂອນ ກອນ ຣາເລົາ ແຮີ.* ຣ່ີດ ໄນ່ ລາ ໂອນ
ເນົ່ າ ດັງ ອັນ ປຣ່ອມ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ພໍກາ ອັບຣາຮາມ ເບີນ ກອນ
ຣາເລົາ, ອັນ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ຮ ກອນ ກັອຍ ລາ ອີຊາກ. ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຕາກ່ອລ
ນັ່ບ ແຕ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ຣ່ັຮ, ອັບຣາຮາມ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ໂອນ ອັນ. ມູເຈິງ
ກັອຍ ເຕ່ ອີຊາກ ຕະ ຣ່ີດ ກັອຍ ໂອນ ຢາໂຄບ, ກອນ ອັນ. ກະ ຢາໂຄບ
ຕະ ເຕ່ ໂອນ ກອນ ຣາເລົາ ອັນ. ຢາໂຄບ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ
ກອນ ຣາເລົາ. ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ລາ ແກີດ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ມັຮ
ຈຸ່ມເຈືອ ໄຮ ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື.

9 "ເບີນ ມານະ ແຕ ໄລ່ ກາ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ກອນ ຢາໂຄບ, ອັນ ລາ

* 7:8 7:8 ຣ່ີດ ກັອຍ ເນົ່ າ ກິດ ບຍາອ໌ ອຶງກັຣ ແຕ ເກຣ່ີງ ຣາເລົາ.



ຣານະ ຕະ 7:10 xxv ຣານະ ຕະ 7:17

ຣາມຶ່ຮ ໂຢເຊັບ. ມັຮ ອາຍ ໂຢເຊັບ ຊັອງ ຊັຣແມງ ກະ ອັນ. ນ່ະກັອຍ
ໄລ່ ຈິ ອັນ. ເຈ່ີ ກວາຍ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ ເດີງ ອັນ ຕະ ຊູລ ປໍ ກຣວາງ
ໄລ່. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ອາລ່ຶງ ກະ ໂຢເຊັບ. 10ນ່ະກັອຍ ອັນ ຈ່ອຍ
ໂຢເຊັບ ແວັດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ແຕ ເນົ່ າ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອັນ.
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ເອຢິບ ໂອນ
ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ໂຢເຊັບ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ໂຢເຊັບ
ແກີດ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ. ນ່ະກັອຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເອຢິບ ຈົຮ
ໂຢເຊັບ ໂອນ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ, ກະ ຕະ ຊົດ ກາ ດຸງ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ແຮີ. 11 ແວັດ ກັອຍ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ກມູໍ ແອິ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ ຕ່ຶງ
ກຣວາງ ເອຢິບ ກະ ກຣວາງ ການາອານ; ຕາ ເບີນ ແກີດ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ.
ກວາຍ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ ໂຕຍ໌ ບາບ. ກະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ຈ່ໍອ໌
ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ, ມາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ. 12 ພໍກາ ຢາໂຄບ ຊັອງ
ເນົ່ າ ປາຍ: ກວາຍ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເອຢິບ ເບີນ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ, ເຈ່ີ ອັນ
ແປຣີ ກອນ ຣາເລົາ ອັນ, ມັຮ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ, ເປາະ ປໍ ກຣວາງ
ເອຢິບ ເຮີບ ກາ ຕາແບິ ລາລ່ື. 13 ເຈ່ີ ໄລ່ ເປາະ ປໍ ກັອຍ ມວຍ ເຮີບ ອຶນ
ຕູ່ນ ແອັນ. ເຮີບ ກັອຍ ໂຢເຊັບ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ປາຍ ອັນ ລາ ແຊມອາຍ
ໄລ່. ກະ ໂຢເຊັບ ອາມົຮ ແຊມອາຍ ອັນ ກະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ກຣວາງ
ເອຢິບ. 14 ນ່ະກັອຍ ໂຢເຊັບ ປາຕັບ ຢາໂຄບ, ອຶມປ່ໍ ອັນ, ໂອນ ອຶນແຍ່
ະ ຈຸ່ມເຈືອ ອັນ ເປາະ ແອີດ ກະ ອັນ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເອຢິບ. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມເຈືອ ອັນ ເບີນ ຕາປູ່ລ ຈ່ິດ ລາ ເຊີງ ນະ. 15 ເຈ່ີ ຢາໂຄບ
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເອຢິບ. ອັນ ກະ ອຶນແຍ່ະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ,
ໄລ່ ແອີດ ເລ່ີຍ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ ເຕ່ົາ ຊົດ ແດີຍ ໄລ່. 16 ແວັດ ກັອຍ
ເນົ່ າ ເດີງ ອາເຈົາ ລ່ັຮ ກູມູ່ຍ໌ ໄລ່ ປໍ ເມືອງ ຊີເຄມ ໂຈະ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ ກ່ືບ ກາ
ອັບຣາຮາມ ແຈີງ ແຕ ມັຮ ກອນ ຣາເລົາ ຮາໂມ.

17 "ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ຕະ ມັຮ ຣານະ ອັນ ເອີອ໌ ກະ
ອັບຣາຮາມ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ເຈ່ີ ຈຸ່ມເຈືອ ໄຮ ຣ່ຶຮ ອາຊັອຮ ແກີດ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື
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ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເອຢິບ. 18 ເຈ່ີ ເບນີ ມານະ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ກຣວາງ
ເອຢິບ ກາ ຕາ ເບນີ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ ແຕ ໂຢເຊັບ. 19 ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໄນ່
ເດີງ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື ຈຸ່ມເຈືອ ໄຮ ແຕ ອຶມແບິ. ອັນ ມັນຕຣຸ່ ອາແລ່ະ ກາ
ຕາແບິ ຣ່ັຮ ກອນ ຣາເລົາ ອຶງເຄາະ ເປາະ ຕັຮ ປໍ ກຣວາງ. ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ໄນ່ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ປິ່ ດ ຊັອງ ຈຸ່ມເຈືອ ໄຮ. 20 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ,
ອຶມເປ່ອ໌ ໂມເຊ ຣ່ັຮ ອັນ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ກະ ໂມເຊ. ອຶມເປ່ອ໌
ອຶມປ່ໍ ອັນ ກຍາອ໌ ອັນ ຕ່ຶງ ດຸງ ອຶນແຍ່ະ ໄປ ກາໄຊ. 21 ພໍກາ ຕາ ເຕ່ອ໌
ປາໂຕ່ະ ນັ່ອງ ກອນ ກັອຍ, ເນົ່ າ ເດີງ ໂພດ ໂມເຊ ປໍ ແດີອ໌, ໂຈະ ຕ່ຶງ ອຶນ
ຈຸ່ງ ແກດ. ມາ ພໍກາ ກອນ ກູໂມຣ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຣາມົຮ, ເຈ່ີ ອັນ ອີດ
ຕະ ກອນ ອັນ. 22 ນ່ະກັອຍ ໂມເຊ ເບີນ ຣຍານ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ແຄວ໌
ແຕ ກວາຍ ເອຢິບ. ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ອັນ ປາຍ ລາ ແບຼງ ລາລ່ື, ກະ ຣານະ
ອັນ ຕະ ລາ ແຄວ໌ ລາລ່ື.

23 "ພໍກາ ໂມເຊ ແກີດ ຊາຊາຍ, ອາຍຸ່ ອັນ ເບີນ ປູນ ຈ່ິດ ກູມໍ ເຈ່ີ,
ອັນ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ຊາອົຮ ແຊມອາຍ ແຊມແອີຍ ອັນ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ. 24 ບັອງ ກາ ໂມເຊ ເປາະ ຊາອົຮ ກັອຍ, ອັນ ຣາມົຮ ມານະ
ກວາຍ ເອຢິບ ຕະ ມານະ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ໂມເຊ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ, ກະ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ອັນ. ເຈ່ີ ໂມເຊ ກາຈີດ
ລ່ັຮ ກວາຍ ເອຢິບ ກັອຍ. 25 ໂມເຊ ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ລາ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ດັງ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ພາອ໌ ໂອນ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ. ມາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ ດັງ ແຕ ຣານະ ໄນ່.
26 ຕາໄງ ປັຣແນີ ແອັນ ໂມເຊ ຣາມົຮ ບາຣ ນະ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ຣາໂລຍຮ. ໂມເຊ ຢໍອ໌ ອີ ກາຢັ່ ຮ ໄລ່ ຕາ ໂອນ ໄລ່ ຣາໂລຍຮ ນັ່ອງ. ອັນ
ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: ເຍືາ ລາ ແຊມອາຍ. ນານ່ະ ເຍືາ ມານະ ໂຍ່ບ ໂຈະ
ມານະ, ມານະ ຕະ ມານະ?' 27 ມາ ອັນ ກາ ປຍາຍຮ ເຢົ່ າ, ອັນ ກູແຕັລ
ໂມເຊ ກະ ອັນ ປາຍ: 'ເນົ່ າ ກາ ຈົຮ ໄມ່ ໂອນ ແກີດ ຊົດ ເຕ່ອ໌ ຕັດຊ່ີນ ຮິ?
28 ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ເກົາ ມູເຈິງ ໄມ່ ກາຈີດ ກວາຍ ເອຢິບ ປາໄຮ ບ?ໍ'
29 ພໍກາ ໂມເຊ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ອັນ ຕາລຸ່ຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ
ເປາະ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ມີດີອານ ແກີດ ນ່ະ ກວາຍ ໂກຣ່. ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣ
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ວາງ ກັອຍ ອັນ ອາເມືາ ບາຣ ລຳ ກອນ ຣາເລົາ.
30 "ອຶນແຍ່ະ ປູນ ຈ່ິດ ກູມໍ ໂມເຊ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ ແຈ່ະ ກົຮ

ຊີນາຍ. ແວັດ ກັອຍ ມານະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ໂມເຊ
ເຮີມ ປັຣລາ ອູ່ຍຮ ແຕ ປູ່ລ ອາລ່ອງ. 31 ພໍກາ ໂມເຊ ເຮີມ ອູ່ຍຮ ກັອຍ,
ອັນ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. ອັນ ເປາະ ແຈ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ເນ່ ແຈງ ອາລ່ອງ ກັອຍ, ເຈ່ີ
ອັນ ຊັອງ ຊຽງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: 32 'ເກົາ ລາ ເມ່ນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເຍືາ ອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ກະ ຢາໂຄບ
ຊາງ.' ເຈ່ີ ໂມເຊ ກາໄກ່ຮ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື, ກະ ອັນ ຕາ ຍັ່ນ ເນ່ ນັ່ອງ ປໍ
ອູ່ຍຮ ກັອຍ. 33 ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: 'ໄມ່ ຕວດ ແກີບ
ແຕ ອາເຢງີ ໄມ່. ອຶນຕຸ ໄມ່ ຕາຢຶ່ ງ ຊານ່ໍ ໄນ່ ລາ ອຶນຕຸ ອໍ ໄມ່ອ໌ ໂອນ ເກົາ.
34 ເກົາ ເຮີມ ມັຮ ກອນແຊມ ເກົາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ອາຣ່ຶກ ຕ່ຶງ ກຣວາງ
ເອຢິບ. ເກົາ ຊັອງ ເຈ່ີ ມັຮ ກອນແຊມ ເກົາ ກູໂກຼຍ.໌ ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແຊງ
ປໍ ໄນ່ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່ ກັອຍ. ກະ ຊານ່ໍ ເກົາ ແປຣີ ໄມ່ ໂອນ ເຈົາ
ລ່ັຮ ປໍ ກຣວາງ ເອຢິບ.'

35 "ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ໂມເຊ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເຕ່ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ມາ
ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ອັນ ຈ່ອຍ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ໄລ່ ປາຍ: 'ເນົ່ າ
ກາ ຈົຮ ໄມ່ ແກີດ ຊົດ ກະ ຕັດຊ່ີນ ຮິ?' ມາ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແອີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ກາ ເບຼີ ກັອຍ, ອັນ ອາຕີ ໂອນ ໂມເຊ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕ່ິ ຣຽຮ ອັນ ໂອນ ຕະ ຊົດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່.
36 ນ່ະກັອຍ ໂມເຊ ເດີງ ອາຊວຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ
ເອຢິບ. ອັນ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເອຢິບ ກະ ບັອງ ກາ
ອັນ ຈ່ອຍ ໄລ່ ເປາະ ພາ ທາເລ ກເູຊົາ. ແວັດ ກັອຍ, ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ຕຍາຮ;
ເຈ່ີ ໄລ່ ແອີດ ປໍ ກັອຍ ປູນ ຈ່ິດ ກູມ.ໍ 37 ກະ ໂມເຊ ອາຕີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ປາຍ: 'ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ມານະ ແຕ ມູ່ ເຍືາ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ ມູເຈິງ ເກົາ ເຕ່.' 38 ໂມເຊ ແອີດ ກະ ອາຈວາຍຮ
ອາເຈ່ຮ ໄຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ ກັອຍ, ກະ ຈະ ອັນ
ແຕ່ິ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ກົຮ ຊີນາຍ. ບັອງ ກາ
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ກັອຍ ອັນ ຣ່ັບ ປັຣນາຍ ອາມົ່ງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຈ່ີ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ
ໄຮ ດັງ ປັຣນາຍ ກັອຍ.

39 "ມາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ໄລ່
ຢໍອ໌ ອີ ຕັຮ ໂມເຊ, ກະ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກຣວາງ ເອຢິບ. 40 ບັອງ
ກາ ໂມເຊ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ກົຮ ຊີນາຍ, ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ແປຣີ
ອາໂຣນ† ປາຍ: 'ເອົາ ໄມ່ ເມືານ ມັຮ ເຢືາງ ໂອນ ອັນ ອາໂຢ່ງ ຣານາ ໂອນ
ໄຮ. ຍ່ອນ ຕາ ດັງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໂມເຊ, ກວາຍ ກາ ເດີ
ງ ອາຊວຍ ໄຮ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ.' 41 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕະ ມານຳ
ຣູ່ບ ຕາແກງ ກອນ. ໄລ່ ຈູຈຳ ຊາງ ຣູ່ບ ກັອຍ. ໄລ່ ຈາ ກະ ຣາເຈ່າະ ຣ່ໍອ໌.
ໄລ່ ແອີນ ເບີນ ຣູ່ບ ກາ ໄລ່ ຕະ ເບີມ. 42 ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ
ແລີຍຮ ໄລ່, ໂອນ ໄລ່ ຊາງ ມັ່ດ ມານາງ, ຣາລ່ັງ ກາໄຊ, ກະ ມັຮ ມັນໂຕຣ
ແອັນ. ໄລ່ ປາຍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ລາ ເຢືາງ ໄລ່. ມາ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ ແຕ ອຶມ
ແບິ, ປາຍ:
'ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເອີຍ! ເຍືາ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ ປູນ ຈ່ິດ ກູມໍ

ກັອຍ,
ມາ ເຍືາ ມ່ອບ ຊັນຕຣ່ັນ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌, ຕາ ແກີນ ໂອນ
ເກົາ.

43 ເຍືາ ແກຼວ ດຸງ ອາຣິ ໂອນ ເຢືາງ ໂມເລັກ.
ກະ ເຍືາ ແກຼວ ຣູ່ບ ມັນໂຕຣ, ຕະ ໂອນ ຊາງ ເຢືາງ ເຣພານ.

ອາແລ່ະ ເຍືາ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ,
ເຍືາ ຕະ ຣູ່ບ ອາກັອຍ.

ຍ່ອນ ຣານະ ກັອຍ, ເກົາ ຕູ່ຍຮ ເຍືາ
ໂອນ ເນົ່ າ ເດີງ ເຍືາ ເປາະ ແວັດ ແຕ ກຣວາງ ບາບີໂລນ.'"

44 ກະ ຊະເຕພາໂນ ປາຍ ເຕີມ ແອັນ ນ່ະໄນ່: "ບັອງ ກາ ອາຈວາຍຮ
ອາເຈ່ຮ ໄຮ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ, ໄລ່ ປຣ່ອມ ເດີງ ມານຳ ດຸງ ຊາງ
ອາຣິ ດອ໌ໍ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ໄລ່ ຕະ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາຕີ ໄລ່ ຣານາ ໂມເຊ, ກະ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ໂມເຊ ເຮີມ.
† 7:40 7:40 ອາໂຣນ ລາ ອາຍ ໂມເຊ.
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ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ອາປັຮ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ໄລ່.
45ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ກາ ແດີຍ ກອນ ໄລ່ ແອັນ ລາ ເບນີ ຕາລາ ເຕ່
ດຸງ ຊາງ ອາຣິ ໄນ່. ບັອງ ກາ ໂຢຊວຍ ເດີງ ອາຊວຍ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ
ໄຮ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ໂອນ ໄລ່ ຕາລາ, ໄລ່ ເດີງ ກາ
ດຸງ ຊາງ ອາຣິ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕູ່ຍຮ ມັຮ ກວາຍ ແອີດ
ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ ໂອນ ຈຸ່ມ ໄຮ ແອັນ ແອີດ ປໍ ກັອຍ. ເຈ່ີ ດຸງ ຊາງ ອາຣິ
ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ໄນ່ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ດາວິດ ແກີດ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. 46 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດາວິດ ກະ
ອັນ ໂອນ ດາວິດ ເບີນ ບຸ່ນ. ກະ ດາວິດ ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ອັນ ເບີນ ຕະ ດຸງ ປື່ ດ ດອ໌ໍ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ຢາໂຄບ, ອາຈວາຍ
ຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ, ຊາງ ເຕ່. 47 ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ໂອນ ດາວິດ ຕະ ດຸງ
ຊາງ ປື່ ດ ໂອນ ອັນ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໂຊໂລໂມນ, ກອນ ດາວິດ, ຕະ.
48 ມາ ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ອາຕີ ກວາຍ
ຕະ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ຣານາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ ນ່ະໄນ່:
49 'ເກົາ ຕາກູ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ,

ກະ ກແູຕອ໌ ລາ ແກີດ ອຶນຕຸ ເກົາ ອາຈຸຮ ອາເຢີງ ເກົາ.
ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ດຸງ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ເກົາ ແອີດ?

ເກົາ ຕາ ເບນີ ລາແກັຮ ອຶນເຕ່ົາ.
ນານ່ະ ແຕ ເຍືາ ຕະ ດຸງ ໂອນ ເກົາ ຣາລູ່?

50 ເກົາ ແຕ່ິ ກາ ແຕງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເບີນ ເຈ່ີ, ປຍາຍ໌ ບ?ໍ'"
51 ເຈ່ີ ຊະເຕພາໂນ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ກ່ັອງ ລາລ່ື.

ກະ ກຕູູຣ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ເລ່ີຍ. ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ກະ ເຍືາ ຕາ ໂອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ. ເຍືາ ຕະ ມູເຈິງ ລ່ັຮ ກະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເຍືາ ແຕ ອຶມແບິ ເຕ່.
52 ໄລ່ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ
ໄລ່ ກາຈີດ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເບນີ
ອັນ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ໂອນ ແຊງ
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ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່. ຊານ່ໍ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ມາ ເຍືາ ຈິ ອັນ, ກະ
ເຍືາ ກາຈີດ ອັນ. 53 ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເຈ່ີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ຄາ
ນອດ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ກັອຍ."

ເນົ່ າ ກາຈີດ ຊະເຕພາໂນ
54 ພໍກາ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຊັອງ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ

ປັລອ່ືນ ແຕ່ິ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ກະ ໄລ່ ກາເຕຣືອກ ກາແນງ ກາບາງ ໂຈະ ຊະ
ເຕພາໂນ. 55 ມາ ຊະເຕພາໂນ, ອັນ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ
ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ເຈ່ີ ອັນ ຕາເງີ່ອ໌ ອາຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ; ອັນ ເຮີມ ອຳ
ນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ອັນ ເຮີມ ເຢຊູ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ
ອາຕາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 56 ເຈ່ີ ຊະເຕພາໂນ ປາຍ: "ຕິຮ! ເຍືາ ຕາເງີ່ອ໌ ປໍ
ມັນລ່ັອງ ກັອຍ! ເກົາ ເຮີມ ມັນລ່ັອງ ນ່ະ ເນົ່ າ ເປຮິ, ກະ ເກົາ ເຮີມ ກອນ
ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

57 ພໍກາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ໄລ່ ກູໂກຼຍ໌ ເຣ່ງ ລາລ່ື.
ໄລ່ ກູປັດ ກູຕູຣ; ເຈ່ີ ໄລ່ ປາລັອງ ປໍ ຊະເຕພາໂນ. 58 ໄລ່ ກາຕ່ັອງ ຊະ
ເຕພາໂນ ອາລ່ັອຮ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ເມືອງ. ກະ ໄລ່ ແກຼງ ຕາເມົາ ໂຈະ ອັນ ເຕ່ົາ
ຊະເຕພາໂນ ກູຈີດ. ມູ່ ກາ ກາຈີດ ຊະເຕພາໂນ, ໄລ່ ໂອນ ມານະ ກວາ
ຍ ນຸ່ມ, ຣາມຶ່ຮ ໂຊໂລ, ແອີດ ກຍາອ໌ ເກຣ່ີງ ໄລ່. 59 ບັອງ ກາ ໄລ່ ແກຼງ
ຕາເມົາ ໂຈະ ຊະເຕພາໂນ, ຊະເຕພາໂນ ເກົາແຊອ໌ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເຢຊູ
ເອີຍ! ແຊອ໌ ເຍືາ ຣ່ັບ ຣາເວືາຍ ເກົາ."

60 ນ່ະກັອຍ ອັນ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ກະ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ!
ແຊອ໌ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກຳໂກລ ໂລ່ຍຮ ໄລ່ ໄນ່ ຕະ ໂຈະ ເກົາ ຊານ່ໍ."
ແວັດ ອັນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ກູຈີດ.

8
1 ມາ ໂຊໂລ, ອັນ ອຶມປຣ່ອມ ເຕ່ ກະ ໄລ່ ກາ ກາຈີດ ຊະເຕພາໂນ.
ໂຊໂລ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ
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ບັອງ ກາ ກັອຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ໄລ່
ຕາແບິ ຣາມຮົ ເນົ່ າ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ໂຈະ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ ຈຸ່ມ ໄລ່
ກັອຍ ຕາລຸ່ຮ ອຶມປຣາຍຮ. ເບີນ ອັນ ກາ ແອີດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ,
ກະ ເບນີ ອັນ ກາ ຕາລຸ່ຮ ແອີດ ປໍ ແຄງ ຊາມາເຣຍ ແອັນ. ມາ ມູ່ ກາ ເຢຊູ
ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. 2 ເບີນ ກວາ
ຍ ຣາເລົາ, ໄລ່ ກາ ຊາງັດ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່, ໄລ່ ອີດ ກູມູ່ຍ໌ ຊະ
ເຕພາໂນ ກະ ເດີງ ແຕິບ. ໄລ່ ເຍືາມ ອັນ. 3ມາ ໂຊໂລ ອັນ ອີ ອາປິ່ ດ ອຶນ
ແຍ່ະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ ນ່ະກັອຍ ອັນ ຈາຈ່ໍອ໌ ກູ່ ດຸງ. ຄັນ ອັນ ຣາມົຮ
ກວາຍ ຊາອຳ, ອັນ ກາຕ່ັອງ ອາລ່ັອຮ, ກາ ມັນແຊມ, ກາ ຣາເລົາ, ເດີງ
ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌.

ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ຊາມາເຣຍ
4ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກາ ຕາລຸ່ຮ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ອັນ

ກາ ເປາະ ປໍ ໄນ່, ອັນ ກາ ເປາະ ປໍ ກັອຍ ອາຕີ ເລ່ີຍ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ
ກຣີດ. 5ພລິີບ ແຊງ ປໍ ມວຍ ເມືອງ ຕ່ຶງ ແຄງ ຊາມາເຣຍ ກະ ອາຕີ ກວາ
ຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.* 6ພລິີບ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີ
ຍ ເຮີມ; ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ອັນ ອາຕີ. 7 ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກາ ເບີນ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕະ ໄລ່. ພໍກາ
ພີລິບ ຕູ່ຍຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ແຕ ຈະ ກວາຍ ເຈ່ີ, ເຢືາງ ກັອຍ ແຮຣ
ເຣ່ງ ລາລ່ື ກະ ອັນ ລ່ັອຮ ເລ່ີຍ. ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາອ່ີ ກ່ັອງ, ກະ ມັຮ
ກວາຍ ໂຢດ, ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ລາ ອັນ ປົວ ໂອນ ແບຣັຮ. 8 ຍ່ອນ
ນ່ະກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື.

9 ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເບີນ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ຊີໂມນ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ
ອັນ ລາ ກວາຍ ມ.ໍ ກວາຍ ແຕ ແຄງ ຊາມາເຣຍ ກັອຍ, ໄລ່ ງຶ່ດ ລາລ່ື ແຕ
ຣານະ ອັນ ຕະ. ກະ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ດັອຮ ເດີນ ໂອນ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ປາຍ
ອັນ ລາ ກວາຍ ມໍ ຄິດ ລາລ່ື. 10 ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກະ ມັຮ ກວາຍ ກອນ
* 8:5 8:5 ພີລິບ ໄນ່ ລາ ມານະ ແຕ ມູ່ ຕາປູ່ລ ນະ ກາ ຈ່ອຍ ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ.
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ແຊມ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່ ກັອຍ ຊາງັດ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ອັນ ອາຕີ.
ໄລ່ ປາຍ: "ອຳນາດ ກວາຍ ໄນ່ ລາ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່."

11 ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຊີໂມນ, ຍ່ອນ ແຕ ດູ່ນ
ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ແຕ ມົ່ນ ອັນ ຕະ. 12 ມາ ພໍກາ ພລິີບ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ, ກະ ພໍກາ ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ
ກຣີດ, ເບີນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ກັອຍ ຊາອຳ, ກະ ໄລ່ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌,
ກາ ຣາເລົາ, ກາ ມັນແຊມ. 13 ເຈ່ີ ຊີໂມນ ລາ ຊາອຳ ເຕ່, ກະ ອັນ ຣ່ັບ
ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ແຮີ. ປໍ ແລ່ະ ພີລິບ ເປາະ, ຊີໂມນ ເປາະ ປໍ ກັອຍ ເຕ່.
ນ່ະກັອຍ ຊີໂມນ ເບນີ ເຮີມ ມັຮ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ກາ ປື່ ດ ລາລ່ື ແກີດ
ອຶງກັອຍ. ອັນ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ.

14 ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ.
ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ຮານ ປາຍ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຊາມາເຣຍ ຊາອຳ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ, ໄລ່ ແປຣີ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ເປາະ ປໍ ກັອຍ. 15 ພໍ
ກາ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ກວາຍ
ກາ ຊາອຳ ເບນີ ຣ່ັບ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ໄລ່. 16 ບັອງ ກາ
ກັອຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ຢວາຮ ແອີດ ກະ ໄລ່, ມາ ໄລ່ ຣ່ັບ ຣ່ີດ
ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ຊັອງ. 17 ມາ ພໍກາ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ຊາ
ປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ກັອຍ, ເຈ່ີ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ມູ່ດ ແອີດ ແຕ່ິ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່.

18 ຊີໂມນ, ອັນ ກາ ແກີດ ກວາຍ ມໍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ພໍກາ ອັນ ເຮີມ
ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ເຈ່ີ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ມູ່ດ ແຕ່ິ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ, ນ່ະກັອຍ ອັນ ເດີງ ໂອນ ໄລ່
ກັອຍ ປຣະ ຍ່ອນ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ເຕ່ ອຳນາດ ນ່ະກັອຍ. 19 ຊີໂມນ
ປາຍ: "ອຳນາດ ໄນ່ ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ໂອນ ເກົາ ເບີນ ເຕ່, ດອ໌ໍ ເກົາ ຊາປ່ະ
ອາຕີ ເກົາ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ໂອນ ໄລ່ ເບນີ ເຕ່ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ."

20 ມາ ເປໂຕ ຕາແອີຍ ອັນ: "ປຣະ ໄມ່ ກະ ຈະ ໄມ່ ໂອນ ປິ່ ດ ມູ ເຮີບ
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ແຕ່ິ. ນານ່ະ ໄມ່ ຄ່ຶດ ອຳນາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມາ ເຕ່ອ໌ ແຈີງ ແຕ ປຣະ?
21 ໄມ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ໄນ່, ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ຕາ ຢວາຮ ຕານັ່ອງ
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 22 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕັຮ ຊັອງ ຣາງຶ່ຮ ຕາ
ອໍ ໄມ່ ຄ່ຶດ ໄນ່, ອີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ. ຄັນ ໄມ່ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ອັນ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄມ່ ແຕ ຣານະ ກາ ໄມ່ ຄ່ຶດ
ຢໍອ໌ ອີ ຕະ. 23 ເກົາ ເຮີມ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ຊັຣແມງ ແຕ ຣານະ ຮິ ຕະ, ໄມ່ ຢໍອ໌
ອີ ເບີນ ມູເຈິງ ຮິ ເຕ່, ກະ ຣານະ ຕາ ອໍ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່."

24 ນ່ະກັອຍ ຊີໂມນ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ເປໂຕ ປາຍ: "ແຊອ໌ ໄມ່ ເກົາແຊອ໌
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຈ່ອຍ ເກົາ, ອຶນໂຈຍ ໂອນ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ."

25 ແວັດ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກັອຍ, ກະ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ເຢຊູ ຕະ ມັຮ ໄລ່ ເຮີມ ເຈ່ີ, ເຈ່ີ ໄລ່ ເຈົາ
ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ບັອງ ກາ ໄລ່ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ, ໄລ່ ມູ່ດ ອາຕີ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ມັຮ ກາ ວ່ີລ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ແຄງ ຊາມາເຣຍ ກາ
ແອີດ ອຶມແປຣ ຣານາ.

ພລິີບ ກະ ກວາຍ ເອທີໂອເປຍ
26 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເບີນ ມວຍ ນະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ກະ

ພີລິບ ນ່ະໄນ:່ "ເອົາ ໄມ່ ເປາະ ປໍ ກາແດີບ. ໄມ່ ເປາະ ຣານາ ແຕ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ກາຊາ, ຣານາ ກາ ຊາລັຮ ຕາປຶ່ ງ ອຶນຕຸ ຕ
ຍາຮ."

27 ນ່ະກັອຍ ພີລິບ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ, ເຈ່ີ ເປາະ. ຕ່ຶງ ຣານາ ກັອຍ ອັນ
ເຮີມ ມານະ ກວາຍ ຣາເລົາ ແຕ ກຣວາງ ເອທີໂອເປຍ. ກວາຍ ຣາເລົາ
ໄນ່, ອັນ ຕະ ຣານະ ປື່ ດ ລາລ່ື ຈ່ອຍ ກັນເດກາ, ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ມັນ
ແຊມ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເອທີໂອເປຍ. ອັນ ກຍາອ໌ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຊັຣນົຮ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ມັນແຊມ ກັອຍ. ກວາຍ ຣາເລົາ ໄນ່ ເປາະ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປໍ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. 28 ມາ ຊານ່ໍ ອັນ ເຈົາ ປໍ ກຣວາງ ອັນ, ຣານາ ລໍ ອາ
ແຊັຮ. ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ລໍ ອາແຊັຮ ກັອຍ ກະ ອັນ ຣ່ອຍຮ ແຕ ປຶ່ ງ ປັຣ
ນາຍ ເອຊາຢາ, ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຄຽນ
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ແຕ ອຶມແບ.ິ 29 ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ພີລິບ ປາຍ: "ໄມ່ ເປາະ
ຣາແຈ່ະ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ລໍ ອາແຊັຮ ກັອຍ."

30 ນ່ະກັອຍ ພີລິບ ຕາລຸ່ຮ ຊາແຕີມ ລໍ ອາແຊັຮ ກັອຍ. ອັນ ຊັອງ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ລໍ ອາແຊັຮ ກັອຍ ແອີດ ຣ່ອຍຮ ແຕ ປຶ່ ງ ເອຊາຢາ. ນ່ະກັອຍ
ພີລິບ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄມ່ ຣ່ອຍຮ ກັອຍ, ໄມ່ ຊາປຸ່ຮ
ມາ ຕາ ເບີນ?"

31 ອັນ ຕາແອີຍ ພລິີບ ປາຍ: "ນ່ະ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ອີ ຊາປຸ່ຮ ຄັນ ຕາ ເບນີ
ເນົ່ າ ອາຕີ ເກົາ?"
ນ່ະກັອຍ ອັນ ການື່ຍ ພີລິບ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ລໍ ອາແຊັຮ ອັນ, ຕາກູ ກະ

ອັນ. 32 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ເອຊາຢາ ກວາຍ ກັອຍ ຣ່ອຍຮ ປາຍ:
"ເນົ່ າ ເດີງ ກວາຍ ໄນ່ ນ່ະ ເນົ່ າ ເດີງ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ແກະ ເຕ່.
ມູເຈິງ ເນົ່ າ ກັອຮ ໂຊະ ແກະ ກອນ,

ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ແຮຣ,
ນ່ະກັອຍ ເຕ່ ກວາຍ ໄນ່

ຕາ ເບນີ ຕະ ແບອ໌ ອຶນເຕ່ົາ.
33 ໄລ່ ຕະ ອັນ ນ່ະ ອັນ ຕາ ເບີນ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ.

ກະ ໄລ່ ຕັດຊ່ີນ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ.໌
ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ກອນຕັອງ ອັນ,

ຍ່ອນ ໄລ່ ກາຈີດ ອັນ,
ຕາ ໂອນ ອັນ ອາມົ່ງ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່."

34 ແວັດ ອັນ ຣ່ອຍຮ, ກວາຍ ເອທີໂອເປຍ ກັອຍ ຕາແບີບ ພີລິບ
ປາຍ: "ເອຊາຢາ ໄນ່, ອັນ ອາຕີ ແຕ ເນົ່ າ? ອັນ ອາຕີ ແຕ ຈະ ອັນ ເບມີ,
ມາ ອັນ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌?"

35 ເຈ່ີ ພີລິບ ຕາແບິ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ເຢຊ.ູ ອັນ ອາຕີ ກວາຍ ກັອຍ
ໂອນ ດັງ ແຈງ ແຕ ປັຣນາຍ ກາ ເອຊາຢາ ຄຽນ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ໄນ່.
36 ບັອງ ກາ ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ກັອຍ, ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ເບີ
ນ ແດີອ໌. ກວາຍ ເອທີໂອເປຍ ກັອຍ ປາຍ: "ຕິຮ! ໄມ່ ເນ່ ແດີອ໌ ກັອຍ.
ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ເກົາ ຊານ່ໍ ແຕ່ິ ບໍ?"
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37ພລິີບ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ຄັນ ໄມ່ ຊາອຳ, ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌ ໂອນ ໄມ່."
ກວາຍ ກັອຍ ຕາແອີຍ: "ເມ່ນ ເກົາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ກອນ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ."†
38 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ເອທີໂອເປຍ ກັອຍ ໂອນ ລໍ ອາແຊັຮ ຕາງິ່ດ ແຈ່ະ

ແດີອ໌. ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ແຊງ ປໍ ແດີອ໌, ກະ ພລິີບ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ
ກວາຍ ກັອຍ. 39 ພໍກາ ໄລ່ ຊັອຮ ແຕ ແດີອ໌, ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາແຣ່ິ ພີລິບ ເດີງ ປໍ ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌ ແອັນ. ກວາຍ ເອທີໂອເປຍ ຕາ ເບີ
ນ ເຮີມ ນັ່ອງ ພີລິບ, ມາ ອັນ ເປາະ ມານະ ອັນ ແອັນ ຕ່ຶງ ຣານາ ກັອຍ,
ກະ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື. 40 ມາ ເບີນ ກວາຍ ເຮີມ ພີລິບ ແອີດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ອາໂຊໂຕ ແອັນ. ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ຕ່ຶງ ກູ່
ວ່ີລ ອັນ ມູ່ດ ເຕ່ົາ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ.

9
ໂຊໂລ ຣາມຮົ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ຣານາ
(ຣານະ ຕະ 22:6-16; 26:12-18)

1-2 ມາ ໂຊໂລ ອຶນນັ່ອງ ອວານ ໂຈະ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊ,ູ ກະ ອັນ
ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ເລືອຍໆ ມູ່ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ເປາະ ແຊອ໌ ເຈຍ ປັຣ
ນາຍ ແຕ ກວາຍ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ອັນ ເຕ່ອ໌ ໂກບ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊ,ູ ກາ ຣາເລົາ, ກາ ມັນແຊມ,
ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ອາປັຮ ເຈຍ ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ
ກວາຍ ຊົດ ມັຮ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ
ກັອຍ, ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ດັງ ເຕ່ ເຕ່ອ໌ ອັນ ໂກບ ກວາຍ. ກວາຍ ອາແລ່ະ
ກາ ອັນ ໂກບ ແຕ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ 'ຣານາ ເຢຊ'ູ, ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຊັດ ໄລ່ ເດີ
ງ ອາເຈົາ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. 3 ແວັດ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ໂອນ ອັນ
ເຈຍ ປັຣນາຍ ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ. ບັອງ ກາ ໂຊໂລ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ແຈ່ະ ອີ
ແຕ່ີອ໌ ເມືອງ ດາມັດກັດ, ບຣ່ິນ ອັນ ຊັນຕັຣ ເຮີມ ປັ່ ງ ປາເລືາງ ອາແຊງ
† 8:37 8:37 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ຕຍາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 37 ໄນ່.
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ແຕ ມັນລ່ັອງ ປໍ ຈະ ອັນ. 4 ອັນ ແດິມ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌. ກະ ອັນ ຊັອງ ຊຽງ
ເນົ່ າ ຊາບາວ ອັນ ປາຍ: "ໂຊໂລ ເອີຍ! ເອີ ໂຊໂລ! ນານ່ະ ໄມ່ ຕະ ຕຸ່ຮ
ເກົາ?"

5 ໂຊໂລ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ເຍືາ ລາ ເນົ່ າ?"
ຊຽງ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໂຊໂລ ປາຍ: "ເກົາ ລາ ເຢຊູ ກາ ໄມ່ ຕະ ຕຸ່ຮ.

6 ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ, ເຈ່ີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ. ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເບນີ ກວາຍ ກາ
ອາຕີ ໄມ່ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕະ ນານະ່."

7ມັຮ ໄລ່ ກາ ເປາະ ກະ ໂຊໂລ, ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື, ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ແບອ໌
ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ. ໄລ່ ຊັອງ ຊຽງ ກັອຍ, ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ເຮີມ ເນົ່ າ. 8 ເຈ່ີ
ໂຊໂລ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ພໍກາ ອັນ ກູລຍານ, ອັນ ແກີດ ຊູດ ມັ່ດ. ນ່ະກັອຍ
ເຢົ່ າ ອັນ ເຕິ ອາຕີ ອັນ ຢວາຣ ອາມູ່ດ ປໍ ເມືອງ ດາມັດກັດ. 9 ອຶນແຍ່ະ
ໄປ ຕາໄງ ອັນ ຕາ ບຣາງ ເຮີມ ອຶນເຕ່ົາ, ກະ ອັນ ຕາ ເບີນ ຈາ ງ່ອຍ໌ ອຶນ
ເຕ່ົາ.

10 ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ ກັອຍ ເບນີ ມານະ ກວາຍ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ
ຣາມຶ່ຮ ອານາເນຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເລືາຍ ໂອນ ອັນ ເຮີມ ເຢຊ.ູ
ເຢຊູ ກູອ໌ ອັນ ປາຍ: "ອານາເນຍ ເອີຍ!"
ອານາເນຍ ຕາແອີຍ ເຢຊູ ນ່ະໄນ່: "ເອີ. ອຶນເຕ່ົາ ອຶນເຈົາ ອີ ເບີນ

ເກົາ?"
11 ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ເປາະ ຊານ່ໍ ແຕ່ິ ປໍ ຣານາ ກາ

ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຣານາ ຕານັອ່ງ. ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກັອຍ ໄມ່ ຈ່ໍອ໌ ມານະ ແຕ ເມືອງ ຕາໂຊ,
ຣາມຶ່ຮ ໂຊໂລ. ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຢູດາ. ຊານ່ໍ ໂຊໂລ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເກົາ.
12ກະ ເກົາ ອາປັຮ ເລືາຍ ໂອນ ໂຊໂລ ເຮີມ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ອານາເນຍ ແຕ່ີອ໌
ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ຈະ ອັນ ໂອນ ອັນ ບຣາງ ລ່ັຮ."

13 ອານາເນຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ຊາອ່ຶຍ ກວາຍ ປາຍ
ແຕ ກວາຍ ໄນ,່ ອັນ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ເຍືາ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ. 14 ກະ ຊານ່ໍ ອັນ ເບີນ ເຈຍ ແຕ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ
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ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ອັນ ໂກບ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ຊາອຳ ເຍືາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ ໄນ່."

15ມາ ເຢຊູ ອາຕີ ອານາເນຍ ແອັນ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ເປາະ ຕະ ມັຮ
ຣານະ ເກົາ ອາຕີ ໄມ່, ຍ່ອນ ເກົາ ຣຽຮ ກວາຍ ໄນ່. ເກົາ ໂອນ ອັນ ເດີງ
ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ແກີດ ປັຼຮ ປໍ ມັຮ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກະ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໄລ່, ກະ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຮີ. 16 ກະ
ເກົາ ອີ ໂອນ ອັນ ດັງ ອຶງເຄາະ ອັນ ຈີວ໌ ຣານະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຍ່ອນ ອັນ ເດີງ
ຣາມຶ່ຮ ເກົາ."

17ນ່ະກັອຍ ອານາເນຍ ເປາະ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຢູດາ. ອັນ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ
ຈະ ໂຊໂລ, ກະ ອາຕີ ໂຊໂລ ປາຍ: "ໂຊໂລ ເອີຍ! ໄມ່ ລາ ແຊມອາຍ ເກົາ.
ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຢຊ,ູ ຣາມົຮ ໄມ່ ຕ່ຶງ ຣານາ. ອັນ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄມ່
ດອ໌ໍ ໂອນ ມັ່ດ ໄມ່ ແກີດ ບຣາງ ລ່ັຮ, ກະ ອັນ ດອ໌ໍ ໂອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່."

18 ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ຊາແລັຮ ແຕ ມັ່ດ ອັນ ນ່ະ ອຶນແຊລ ອາກາ,
ເຈ່ີ ມັ່ດ ອັນ ແກີດ ປັ່ ງ ລ່ັຮ. ອັນ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ກະ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌.
19 ອັນ ຈາ ລ່ັຮ ໂດຍ, ກະ ອັນ ຊັອງ ບັນ ເຣ່ງ ລ່ັຮ. ເຈ່ີ ອັນ ແອີດ ເບີນ
ບີ່ ອ໌ ຕາໄງ ແອັນ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ ກັອຍ ອາລ່ຶງ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ
ເຢຊ.ູ

ໂຊໂລ ອາຕີ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ
20 ເຈ່ີ ໂຊໂລ ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ມັຮ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ອາ

ຕີ ອຶງກັອຍ ປາຍ ເຢຊູ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 21 ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາ
ຍ ກາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ ອາຕີ, ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. ໄລ່ ປາຍ: "ເມ່ນ
ມາ ຕາ ເບນີ ອັນ ໄນ່ ຕາລຸຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ?
ກະ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ແອັນ ລາ ອັນ ອີ ໂກບ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແກຼວ ຣາມຶ່ຮ
ເຢຊ.ູ ອັນ ອີ ຊັດ ເດີງ ອາເຈົາ ໄລ່ ກັອຍ ອາແຕ່ີອ໌ ປໍ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່
ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."
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22 ມາ ປັຣນາຍ ໂຊໂລ ອາຕີ ແກີດ ແບຼງ ລາລ່ື ແອັນ. ພໍກາ ຈຸ່ມ ອິດ
ຊະຣາເອລ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ ກັອຍ ຊັອງ ອັນ ອາຕີ ປາຍ ເຢຊູ
ລາ ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ, ໄລ່
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣາຈຽນ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ.

23 ແວັດ ແຕ ກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຊັຣຮົງ ຢໍອ໌ ອີ ກາ
ຈີດ ໂຊໂລ. 24 ໄລ່ ເກຣາະ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ວຍາງ ເມືອງ ກັອຍ ຢໍອ໌
ອີ ກາຈີດ ອັນ. ມາ ໂຊໂລ ຊັອງ ເຈ່ີ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ອັນ. 25ນ່ະກັອຍ,
ແຕ່ີອ໌ ຊາເດົາ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ວຍາງ. ໄລ່ ໂອນ ໂຊໂລ
ແອີດ ຕ່ຶງ ອາປໍອ໌; ເຈ່ີ ໄລ່ ໂຢ່ລ ອາແຊງ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ວຍາງ.

ໂຊໂລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ
26 ແວັດ ກັອຍ ໂຊໂລ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ແອັນ. ອັນ ຢໍອ໌

ອີ ມູ່ດ ແອີດ ກະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເຕ່. ມາ ມູ່ ກັອຍ
ອຶງກັອຮ ລາລ່ື ອັນ. ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ປາຍ ອັນ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ເຈ່ີ.
27 ມາ ເບນີ ມານະ ຕ່ຶງ ມູ່ ກັອຍ, ຣາມຶ່ຮ ບາຣນາບາ. ອັນ ເປາະ ອາຊວຍ
ໂຊໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ມູ່ ໄລ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອ.ໍ ກະ ອັນ
ຕະ ອຶນຕີ ກະ ມູ່ ກັອຍ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ປາຍ ໂຊໂລ ເຮີມ ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ຣາ
ນາ, ກະ ອັນ ຊັອງ ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ ໂຈະ ອັນ. ບາຣນາບາ ປາຍ ໂຊໂລ ອາ
ຕີ ຍັ່ນ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ແຕ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ. 28 ນ່ະກັອຍ ມູ່
ກັອຍ ໂອນ ໂຊໂລ ແອີດ ກະ ໄລ່ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ອັນ ເປາະ ອຶນ
ແຍ່ະ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ອາຕີ ຍັ່ນ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.
29 ອັນ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ຣາຊວນ ກະ ມວຍ ຈຸ່ມ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ
ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ກຣີກ. ມາ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຈາຈ່ໍອ໌ ຣານາ ຢໍອ໌ ອີ
ກາຈີດ ໂຊໂລ. 30 ພໍກາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຊັອງ ຣານະ ກັອຍ, ໄລ່ ເປາະ
ອາຊວຍ ໂຊໂລ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ. ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອຶນຕູ່ນ ໄລ່ ໂອນ
ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ອັນ, ລາ ເມືອງ ຕາໂຊ.
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31 ບັອງ ກາ ກັອຍ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ນັ່ອງ
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ, ແຄງ ຄາລີເລ, ກະ ແຄງ ຊາມາເຣຍ. ໄລ່ ຊາ
ອຳ ແກີດ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ກະ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາລ່ືນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ໂອນ ແອີດ ອຽນ ອໍ ລ່ັຮ. ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ
ແກີດ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ແອັນ.

ເປໂຕ ຕ່ຶງ ເມືອງ ລິດດາ ກະ ເມືອງ ຢົບປາ
32 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເປໂຕ ເປາະ ຊາອົຮ ກູ່ ອຶນຕຸ ເບີນ ກວາຍ ຊາອຳ

ເຢຊູ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ເປາະ ຊາອົຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ລິດດາ. 33 ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ອັນ ຣາມຮົ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ໄອເນ ກາ
ເບີນ ອາອ່ີ ກ່ັອງ. ອັນ ຊາຣ່ີ ອາອ່ີ ຕ່ຶງ ຣາຈາອ໌ ອຶນແຍ່ະ ຕາກ່ອລ ກູມໍ
ເຈ່ີ. 34 ເປໂຕ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ໄອເນ ເອີຍ! ເຢຊູ ກຣີດ ຕະ ໂອນ ໄມ່
ແບຣັຮ. ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ໄມ່ ປອມ ດອ໌ໍ ຣາຈາອ໌ ໄມ່."
ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ໄອເນ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. 35 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ

ຕ່ຶງ ເມືອງ ລິດດາ ກະ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຊາໂຣນ, ໄລ່ ເຮີມ ໄອເນ ແກີດ ແບຣັຮ.
ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່.

36 ຕ່ຶງ ເມືອງ ຢົບປາ ເບີນ ມານະ ມັນແຊມ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊ,ູ
ຣາມຶ່ຮ ຕາບີທາ. ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ລາ ໂດຣະກາ.*
ມັນແຊມ ໄນ່ ຕະ ຣານະ ອໍ ເລືອຍໆ, ກະ ອັນ ຈ່ອຍ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ
ກາດີດ. 37 ບັອງ ກາ ກັອຍ ອັນ ແກີດ ອາອ່ີ; ເຈ່ີ ອັນ ກູຈີດ. ເຢົ່ າ ອັນ
ອີດ ແດີອ໌ ອາເຣືາວ ຈະ ກມູູ່ຍ໌ ກັອຍ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ໄລ່ ເກ່ີຍ ຕະ. ແວັດ ໄລ່
ອາເຣືາວ, ເຈ່ີ ໄລ່ ດອ໌ໍ ຈະ ກມູູ່ຍ໌ ກັອຍ ຕ່ຶງ ກຼຸງ ຣານ ແປີງ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ.
38 ເມືອງ ຢົບປາ ໄນ່ ແຈ່ະ ເມືອງ ລິດດາ. ນ່ະກັອຍ ພໍກາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຢົບປາ ຊັອງ ຮານ ເປໂຕ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ລິດດາ, ໄລ່
* 9:36 9:36 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກາຕາງ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ລາ "ໂປຍຮ."
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ແປຣີ ບາຣ ນະ ເປາະ ອີດ ເປໂຕ. ໄລ່ ປາຍ ກະ ເປໂຕ ນ່ະໄນ່: "ແຊອ໌ ໄມ່
ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ຮິ."

39 ເຈ່ີ ເປໂຕ ເປາະ ກະ ໄລ່. ພໍກາ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ດຸງ ກັອຍ, ໄລ່ ເດີງ
ອັນ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ກຼຸງ ຣານ ແປີງ. ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ມັຮ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ຕ່ຶງ ກຼຸງ
ກັອຍ. ໄລ່ ເຍືາມ ກະ ໄລ່ ອາລ່ັອຮ ເກຣ່ີງ ໂດຣະກາ ຢີຮ ໂອນ ໄລ່ ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ. 40 ເປໂຕ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຼຸງ ກັອຍ. ເຈ່ີ ອັນ
ກຼຸ່ ຣາໂກລ ກະ ອັນ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ແວັດ ອັນ ເກົາແຊອ໌,
ເຈ່ີ ອັນ ລ່ົບ ເນ່ ປໍ ກູມູ່ຍ໌ ກັອຍ. ກະ ອັນ ປາຍ: "ຕາບີທາ ເອີຍ! ໄມ່
ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ."
ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ມັນແຊມ ກາ ກຈີູດ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ກເູລືານ ລ່ັຮ ມັ່ດ

ອັນ. ພໍກາ ອັນ ເຮີມ ເປໂຕ, ອັນ ຢວຣ ຕາກູ. 41 ເປໂຕ ເຕິ ອາຕີ ມັນ
ແຊມ ກັອຍ ໂອນ ອັນ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ແວັດ ກັອຍ ເປໂຕ ກູອ໌ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ ກະ ມັຮ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ. ອັນ ອາລ່ັອຮ ມັນແຊມ ກັອຍ ໂອນ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ກັອຍ ດັງ ມັນແຊມ ກັອຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 42 ພໍກາ ຣາ
ນະ ໄນ່ ແກີດ ເປາະ ປັຼຮ ຈວບ ອຶນແຍ່ະ ເມືອງ ຢົບປາ, ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ແອັນ
ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ 43 ເປໂຕ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຢົບປາ ໄນ່ ຕາ ດັງ ອຶນຊິ
ຕາໄງ ແອັນ. ອັນ ແອີດ ກະ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ຊີໂມນ. ຊີໂມນ ໄນ່, ອັນ ລາ
ກວາຍ ເຈືາງ ຕະ ອຶງກັຣ ຊັນຕຣ່ັນ.

10
ເປໂຕ ກະ ໂກເນລີໂອ

1 ຕ່ຶງ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ ເບນີ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ໂກເນລີໂອ. ອັນ ຕະ ຊົດ
ມວຍ ຣ່ອຍ ນະ ຕາຮານ. ມູ່ ຕາຮານ ໄນ່ ລາ ມວຍ ຈຸ່ມ ຕ່ຶງ ກອງທັບ
ອີຕາລີ. 2 ໂກເນລີໂອ ໄນ່ ກະ ອຶນແຍ່ະ ດຸງຊູ ອັນ ຢຳນັ່ບ ກະ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ຈ່ອຍ ປຣະ ໂອນ ກວາຍ ກາດີດ. ອັນ ເກົາແຊອ໌ ເລືອ
ຍໆ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 3 ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ, ແຕ່ີອ໌ ມານາງ ວ່ີຮ, ເຢືາງ
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ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ອັນ ເຮີມ ມານະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ອັນ ກະ ກູອ໌ ອັນ ປາຍ: "ໂກເນລີໂອ ເອີຍ!"

4ມາ ໂກເນລີໂອ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື. ອັນ ເນ່ ຊັຣກຼັ່ອງ ເລືອຍໆ ເທວາດາ
ກັອຍ, ກະ ອັນ ຕາແບີບ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ອີ ເບີນ
ເກົາ?"
ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ

ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ໄມ່ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ອັນ. ກະ ມັຮ ປຣະ ກາ ໄມ່ ຈ່ອຍ ກວາຍ
ກາດີດ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ນ່ະ ໄມ່ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ອັນ. 5 ຊານ່ໍ ໄມ່
ແປຣີ ກວາຍ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ຢົບປາ ຈ່ໍອ໌ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ຊີໂມນ. ເນົ່ າ ດອ໌ໍ
ອັນ ລາ ຣາມຶ່ຮ ເປໂຕ ແຮີ. ໄມ່ ແຊອ໌ ໂອນ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ດຸງ ໄມ່. 6 ກວາ
ຍ ກາ ອຶນເຈົາ ດຸງ ກາ ເປໂຕ ແອີດ ລາ ຣາມຶ່ຮ ຊີໂມນ ເຕ່. ອັນ ລາ ກວາ
ຍ ເຈືາງ ຕະ ອຶງກັຣ ຊັນຕຣ່ັນ. ດຸງ ອັນ ແຈ່ະ ແດີອ໌ ທາເລ."

7 ແວັດ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ, ໂກເນລີໂອ ກູອ໌
ບາຣ ນະ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ, ກະ ອັນ ກູອ໌ ມານະ ກວາຍ
ຕາຮານ ແຮີ. ກວາຍ ຕາຮານ ໄນ່, ອັນ ຊາງັດ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່,
ກະ ອັນ ຈຸງ ປຣ່ອມ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ຣານະ ໂອນ ໂກເນລີໂອ. 8 ໂກເນລີໂອ
ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ໄປ ນະ ກັອຍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ປັຣນາຍ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາຕີ ອັນ. ເຈ່ີ ອັນ ແປຣີ ໄລ່ ໄປ ນະ ກັອຍ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ຢົບປາ.

9 ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ແຈ່ະ ມານາງ ຕີລມູ່ລ, ບັອງ ກາ ໄລ່ ໄປ ນະ ອຶນ
ນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣານາ ແຈ່ະ ເມືອງ ຢົບປາ, ເປໂຕ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕຳປວລ
ດຸງ ກາ ອັນ ແອີດ. ອັນ ຊັອຮ ອີ ເກົາແຊອ໌ ຕ່ຶງ ຕຳປວລ ເປືາຣ ກັອຍ.
10 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເປໂຕ ຊັອງ ມາເຍືາຍຮ, ຢໍອ໌ ອີ ຈາ ໂດຍ. ບັອງ ເນົ່ າ
ຕະ ຈາ, ອັນ ເຮີມ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ອັນ. 11 ອັນ
ເຮີມ ມັນລ່ັອງ ນ່ະ ເນົ່ າ ເປຮິ. ກະ ອັນ ເຮີມ ນ່ະ ອາຣິ ຕາວ່ັຮ ລາລ່ື. ອັນ
ເຮີມ ນ່ະ ເນົ່ າ ຊັດ ອຶນໄຊ ປູນ ເປິບ ອາຣິ ກັອຍ; ເຈ່ີ ເນົ່ າ ອາຢອກ ອາ
ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ. 12 ຕ່ຶງ ອາຣິ ກັອຍ ອັນ ເຮີມ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຊັນຕຣ່ັນ,
ອັນ ກາ ເປາະ ຣານາ ອາເຢີງ, ອັນ ກາ ເປາະ ລາລ່ອຣ, ກະ ອັນ ກາ ປັຣ
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ຕ່ຶງ ແປີງ. 13 ກະ ເປໂຕ ຊັອງ ຊຽງ ເນົ່ າ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ເປໂຕ ເອີຍ!
ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ມັຮ ກາ ຊັນຕຣ່ັນ ໄນ່ ເຕ່ອ໌ ອຶນແຍ່ະ ໄມ່ ຈາ. ຊັນ
ຕຣ່ັນ ອາແລ່ະ ໄມ່ ອີ ຈາ, ໄມ່ ຕະ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ."

14 ມາ ເປໂຕ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ແຕີ! ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຈາ, ອຶນເຈົາ
ເອີຍ. ແຕ ແກດ ເຕ່ົາ ປື່ ດ ເກົາ ຕາ ເກ່ີຍ ຈາ ເກຣ່ີງ ກາ ຕາ ເບີນ ບຣັຮ
ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ."

15 ມາ ຊຽງ ກັອຍ ອາຕີ ລ່ັຮ ເປໂຕ ປາຍ: "ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ປາຍ ຕາ ເບີ
ນ ບຣັຮ ເກຣ່ີງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ບຣັຮ."

16 ໄປ ເຮີບ ຊຽງ ກັອຍ ອາຕີ ເປໂຕ ນ່ະກັອຍ. ແວັດ ກັອຍ ອາຣິ
ກັອຍ ນ່ະ ເນົ່ າ ກາຕ່ັອງ ອາຊັອຮ ລ່ັຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ. 17 ເປໂຕ ຊັອງ ງຶ່ດ
ລາລ່ື ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ເຮີມ. ບັອງ ກາ ເປໂຕ ແອີດ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່
ໄປ ນະ ແຕ ໂກເນລີໂອ ກາ ຈ່ໍອ໌ ດຸງ ຊີໂມນ, ໄລ່ ຣາມົຮ. ເຈ່ີ ໄລ່ ແອີດ
ແຈ່ະ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ຊັງອາຣ ດຸງ ຊີໂມນ. 18 ໄລ່ ຕາແບີບ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ເຍືາ
ເຮີມ ຊີໂມນ ເປໂຕ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ໄນ່ ບ?ໍ"

19ມາ ບັອງ ກາ ເປໂຕ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຄ່ຶດ ລ່ັຮ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ເຮີມ,
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂຈະ ອັນ ປາຍ: "ເບນີ ໄປ ນະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່
ຢໍອ໌ ອີ ຣາມົຮ ໄມ່. 20 ໄມ່ ແຊງ ຣາມົຮ ໄລ່, ກະ ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ
ເປາະ ກະ ໄລ່, ຍ່ອນ ເກົາ ແປຣີ ໂອນ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່."

21 ນ່ະກັອຍ ເປໂຕ ແຊງ ຣາມົຮ ໄລ່ ກະ ປາຍ: "ເກົາ ໄນ່ ລາ ອັນ ກາ
ເຍືາ ຈ່ໍອ໌. ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ອີ ເບີນ ເກົາ?"

22 ໄລ່ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ຍ່ອນ ໂກເນລີໂອ, ອັນ
ກາ ແກີດ ເນືາຍ ຣ່ອຍ ຕາຮານ, ແປຣີ ຮິ ເປາະ ອີດ ໄມ່. ອັນ ລາ ກວາ
ຍ ກາ ຢຳນັ່ບ ກະ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ປາຍ ໂກເນລີໂອ ລາ ກວາຍ ອໍ. ກະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ
ໂກເນລີໂອ ເປາະ ອີດ ໄມ່ ເປາະ ປໍ ດຸງ ອັນ ໂອນ ອັນ ເບີນ ຊັອງ ເຕ່ ປັຣ
ນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ອີ ອາຕີ ອັນ."

23ນ່ະກັອຍ ເປໂຕ ໂອນ ໄລ່ ໄປ ນະ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ, ເຈ່ີ ບິ ອຶງກັອຍ ມວຍ
ຊາເດົາ. ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ປັຣແນີ ເປໂຕ ກະ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ
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ຢົບປາ ເປາະ ກະ ໄລ່ ໄປ ນະ ກັອຍ. 24 ມັຮ ຕາໄງ ມັນເຕຣືາ ແອັນ ໄລ່
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ. ໂກເນລີໂອ ແອີດ ເກຣາະ ໄລ່ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ.
ໂກເນລີໂອ ປາໂຣມ ແຊມອາຍ ກະ ເຢົ່ າ ກາ ຣາຕອຍ ກະ ອັນ, ໂອນ ໄລ່
ໂຣ່ມ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ. 25 ແຈ່ະ ເປໂຕ ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ, ໂກເນລີໂອ ລ່ັອຮ
ຣາມົຮ ອັນ. ໂກເນລີໂອ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ກູກຸຮ ເປໂຕ; ອັນ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຢືາງ.
26 ມາ ເປໂຕ ເຕິ ອາຕີ ໂກເນລີໂອ ໂອນ ອັນ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ, ກະ ອັນ ອາຕີ
ໂກເນລີໂອ ປາຍ: "ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ເກົາ ລາ ກວາຍ ມູເຈິງ ໄມ່ ເຕ່."

27ບັອງ ກາ ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ຕະ ອຶນຕີ, ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ. ກະ ເປໂຕ ເຮີມ
ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ໂຣ່ມ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ. 28 ເຈ່ີ ເປໂຕ ອາຕີ ໂອນ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ໂອນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຣາຕອຍ ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເກົາ ເຈ່ີ, ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ນັ່ອງ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ຣາຕອຍ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຕີລາ ປາຍ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເບີນ
ບຣັຮ ອໍ ຕາປູ່ນ ຄານອດ. 29 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຕາ ເບີນ ອຶງກັອຮ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່. ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ຍ່ອນ ນານ່ະ ເຍືາ ແຊອ໌ ໂອນ ເກົາ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່?"

30 ໂກເນລີໂອ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ຕາໄງ ອຶນໄຕຣ່ ອາໄຣ່ ເກົາ ແອີດ
ເກົາແຊອ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ ເກົາ ບັອງ ກາ ມານາງ ວ່ີຮ ມາຮ ຊານ່ໍ ໄນ.່ ຊັນຕັຣ ເບີ
ນ ມານະ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເກົາ. ອັນ ຕັອກ ເກຣ່ີງ ອາງອ່ືຣ, 31 ກະ ອາຕີ
ເກົາ ປາຍ: 'ໂກເນລີໂອ ເອີຍ! ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ເຈ່ີ ໄມ່ ເກົາແຊອ໌, ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາແຍີ ຣານະ ກາ ໄມ່ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກາດີດ. 32 ນ່ະກັອຍ
ຊານ່ໍ ໄມ່ ແປຣີ ກວາຍ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ຢົບປາ ເປາະ ອີດ ມານະ ເບນີ ຣາມຶ່
ຮ ຊີໂມນ, ອັນ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ເປໂຕ ແຮີ. ໄມ່ ແຊອ໌ ໂອນ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ດຸງ ໄມ.່ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊີໂມນ ແຈ່ະ ແດີອ໌ ທາເລ. ຊີໂມນ ກັອຍ,
ອັນ ລາ ກວາຍ ເຈືາງ ຕະ ອຶງກັຣ ຊັນຕຣ່ັນ.' 33ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ເກົາ
ແປຣີ ກວາຍ ເປາະ ອີດ ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່. ນ່ະກັອຍ, ໄກຣ ລາລ່ື ໄມ່ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ໄນ.່ ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຮີມ ເຈ່ີ ອຶນແຍະ່ ນະ ຮິ ກາ ໂຣ່ມ ໄນ່ ຢໍອ໌ ອີ
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ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ໄມ່ ອາຕີ ໂອນ ຮິ ດັງ."

ເປໂຕ ອາຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ ໂກເນລີໂອ
34 ແວັດ ໂກເນລີໂອ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເປໂຕ ອາຕີ ໄລ່ ນ່ະໄນ່: "ຊານ່ໍ

ເກົາ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ລີ
ຣາລີ ອຶນແຍ່ະ. 35 ກູ່ ກຣວາງ, ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກະ ຕະ ຣານະ ຕານັ່ອງ ອ,ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ກວາຍ ກັອຍ
ລາ ກອນ ອາໄກ ອັນ ເຕ່. 36 ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ປັຣນາຍ
ອໍ ປໍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ປັຣນາຍ ອໍ ໄນ່ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ອຽນ ອໍ
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ລາ ອຶນເຈົາ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ. 37 ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ ແຕ
ໂຢຮັນ, ອັນ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ແວັດ ກັອຍ, ເຢຊູ
ຕາແບິ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ. ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ຕ່ຶງ
ແຄງ ຢູດາຍ ແອັນ. 38 ເຢຊູ ໄນ່, ອັນ ລາ ກວາຍ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ.
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ອັນ ກະ ໂອນ ອັນ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ເບນີ ອຳນາດ ປື່ ດ ລາລ່ື. ອັນ ເປາະ ປໍ ໄນ່ ເປາະ ປໍ ກັອຍ
ຕະ ຣານະ ອໍ ກະ ປົວ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ. 39 ຮິ ເຮີມ
ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ເຢຊູ ຕະ ຕົວ ອຶນແຍ່ະ ກຣວາງ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກາຈີດ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ.
40-41 ມາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໄປ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ແວັດ
ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ມັຮ ມູ່ ຮິ ເຮີມ ຈະ ອັນ. ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ເຮີມ ຈະ ອັນ. ອັນ ໂອນ ແອີງ
ໄລ່ ກາ ອັນ ຣຽຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເບີນ ເຮີມ ຈະ ອັນ. ແວັດ ເຢຊູ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ, ອຶນແຍະ່ ມູ່ ຮິ ແອີດ ຈາ ງ່ອຍ໌ ມັນຕຸ ກະ ອັນ. 42 ເຢຊູ ແປຣີ ມູ່ ຮິ
ໂອນ ເປາະ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ເຢຊູ ລາ ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ
ໂອນ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ, ໄລ່ ກາ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ, ກະ ໄລ່ ກາ
ກູຈີດ ເຈ່ີ. 43 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕ ອຶມແບ,ິ ໄລ່ ຄຽນ ເຈ່ີ ແຕ ຣານະ ເຢຊູ ຕະ. ກະ ໄລ່ ຄຽນ ເຈ່ີ, ຄັນ
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ກວາຍ ອາແລ່ະ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ກັອຍ
ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊ.ູ"

ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ
44 ບັອງ ກາ ເປໂຕ ອຶນນັ່ອງ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

ມູ່ດ ແຕ່ິ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເປໂຕ ອາຕີ.
45ກະ ໄລ່ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເມືອງ ຢົບປາ ອາລ່ຶງ ເປໂຕ, ໄລ່ ກັອຍ ຊັອງ ງຶ່ດ
ລາລ່ື ປາຍ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ມາ ເບີນ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ໄລ່ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ມາ ໄລ່ ຊາອຳ
ເຢຊູ ເຈ່ີ. 46 ໄລ່ ຊັອງ ກວາຍ ກາ ໂຣ່ມ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ໂກເນລີໂອ ກັອຍ
ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ກະ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຮີ.
ນ່ະກັອຍ ເປໂຕ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: 47 "ມັຮ ກວາຍ ໄນ່ ເບນີ ຣາເວືາຍ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ, ນ່ະ ຮິ ເບນີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຕ່. ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ກາ
ຕັງ ຕາ ໂອນ ຮິ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ໄນ່ ຊານ່ໍ."

48 ເປໂຕ ແປຣີ ເນົ່ າ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ໄລ່ ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ
ກຣີດ. ໄລ່ ກາ ຕາແບິ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ແຊອ໌ ໂອນ ເປໂຕ ແອີດ ກະ
ໄລ່ ບາຣ ໄປ ຕາໄງ ແອັນ.

11
ເປໂຕ ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ

ດັງ
1 ແວັດ ກັອຍ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ

ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຈຸ່ມ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ແຕ ແຄງ ຢູດາຍ, ໄລ່ ຊັອງ ເຈ່ີ
ເນົ່ າ ປາຍ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. 2 ເບີນ ມວຍ ຈຸ່ມ ແຕ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ຄ່ຶດ ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ອຶງເຄາະ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ນ່ະ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ພໍກາ ເປໂຕ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ໄລ່
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ໂຍ່ບ ໂຈະ ອັນ. 3 ໄລ່ ຕິ ເປໂຕ, ປາຍ: "ໄມ່ ເປາະ ແອີດ ກະ ຕາກູ ຈາ ມັນ
ຕຸ ກະ ກວາຍ ຕາ ຢວາຮ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ."

4 ນ່ະກັອຍ ເປໂຕ ຣ່ອຍຮ ລ່ັຮ ໂອນ ໄລ່ ຊັອງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ
ອັນ ເຮີມ.

5 ອັນ ປາຍ: "ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ ເກົາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຢົບປາ. ພໍກາ
ເກົາ ເກົາແຊອ໌, ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເລືາຍ ໂອນ
ເກົາ ເຮີມ. ເກົາ ເຮີມ ນ່ະ ຮັນ ອາຣິ ຕາວ່ັຮ ລາລ່ື. ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ນ່ະ ເນົ່ າ
ຊັດ ອຶນໄຊ ປູນ ເປິບ ອາຣິ ກັອຍ, ກະ ເນົ່ າ ອາຢອກ ອາແຊງ ແຕ ມັນ
ລ່ັອງ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ. 6 ເກົາ ເນ່ ຕ່ຶງ ອາຣິ ກັອຍ. ເກົາ ເຮີມ ມັຮ ຊັນຕຣ່ັນ
ດຸງ ກະ ຊັນຕຣ່ັນ ກຣວາງ, ອັນ ກາ ເປາະ ຣານາ ອາເຢີງ, ອັນ ກາ ເປາະ
ລາລ່ອຣ, ກະ ອັນ ກາ ປັຣ ຕ່ຶງ ແປີງ. 7 ກະ ເກົາ ຊັອງ ຊຽງ ອາຕີ ເກົາ
ປາຍ: 'ເປໂຕ ເອີຍ! ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ມັຮ ຊັນຕຣ່ັນ ໄນ່ ເຕ່ອ໌ ອຶນແຍະ່
ໄມ່ ຈາ. ຊັນຕຣ່ັນ ອາແລ່ະ ໄມ່ ອີ ຈາ, ໄມ່ ຕະ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ.' 8 ມາ
ເກົາ ຕາແອີຍ ຊຽງ ກັອຍ: 'ແຕີ, ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຈາ.
ແຕ ແກດໆ ເຕ່ົາ ປື່ ດ ເກົາ ຕາ ເກ່ີຍ ຈາ ເກຣ່ີງ ກາ ຕາ ເບີນ ບຣັຮ ຕາ
ປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ.' 9 ມາ ຊຽງ ກັອຍ ອາຕີ ລ່ັຮ ເກົາ ປາຍ:
"ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ປາຍ ຕາ ເບີນ ບຣັຮ ເກຣ່ີງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ
ບຣັຮ." 10 ໄປ ເຮີບ ຊຽງ ກັອຍ ອາຕີ ເກົາ ນ່ະກັອຍ. ແວັດ ກັອຍ, ນ່ະ
ເນົ່ າ ກາຕ່ັອງ ອາຊັອຮ ລ່ັຮ ອາຣິ ກັອຍ ປໍ ມັນລ່ັອງ. 11 ບັອງ ກາ ກັອຍ
ແຕ່ິ ເບີນ ໄປ ນະ ແຕ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ ແອີດ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ດຸງ ກາ ເກົາ
ແອີດ. ໄລ່ ໄປ ນະ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ໍອ໌ ເກົາ. 12ກະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາຕີ ໂອນ ເກົາ ເປາະ ກະ ໄລ່ ໄປ ນະ ກັອຍ, ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ.
ນ່ະກັອຍ ເບີນ ຕາປັ່ ດ ນະ ແຊມອາຍ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ຢົບປາ, ໄລ່ ເປາະ ກະ ເກົາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ໂກເນລີໂອ. 13 ໂກເນລີໂອ ອາຕີ
ຮິ ມັຮ ອັນ ເຮີມ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາລ່ົຮ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ. ເທວາ
ດາ ກັອຍ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: 'ໄມ່ ແປຣີ ກວາຍ ເປາະ ອີດ ຊີໂມນ ເປໂຕ
ແຕ ເມືອງ ຢົບປາ. 14 ເປໂຕ ໄນ່, ອັນ ອາຕີ ໂອນ ໄມ່ ກະ ອຶນແຍ່ະ ດຸງ
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ໄມ່ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ.' 15 ບັອງ ກາ ເກົາ ອາຕີ
ໄລ່ ກາ ໂຣ່ມ ປໍ ດຸງ ກັອຍ, ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູ່ດ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ມູເຈິງ ໄຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຕ່. 16 ຕາແບິ ກັອຍ ເກົາ ຊາແຍີ ປັຣ
ນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ຮິ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ. ເຢຊູ ປາຍ: 'ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ໂອນ
ເຍືາ ຕ່ຶງ ແດີອ໌, ມາ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຣ່ີດ ໄນ່ ໂອນ
ເຍືາ ແຕ ຣາເວືາຍ ອັນ ແອັນ.' 17 ນ່ະກັອຍ ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ຣາເວືາຍ ອັນ ປໍ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຮີ, ມູເຈິງ ອັນ
ໂອນ ຣາເວືາຍ ອັນ ປໍ ຮິ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຕ່. ນານ່ະ
ເຍືາ ຄ່ຶດ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ກາແອັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ບໍ? ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ຢໍອ໌
ອີ ຕະ, ອັນ ຕະ."

18 ພໍກາ ມູ່ ກັອຍ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເປໂຕ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌
ຕິ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ. ມາ ໄລ່ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ: "ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ
ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ; ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ໄລ່ ເຕ່."

ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ
19 ແວັດ ຕາໄງ ເນົ່ າ ກາຈີດ ຊະເຕພາໂນ, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ

ເຢຊູ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ເຈ່ີ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ອັນ
ກາ ເປາະ ຕາຕ່ຶງ ອັນ ກາ ເປາະ ຕາໂຕະ. ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກັອຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ໂພນີເຊຍ, ໂບດ ໄຊປຣັດ, ກະ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ. ອຶນຕຸ ອາແລ່ະ ໄລ່
ແອີດ, ໄລ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນຕຸ ກັອຍ. ມາ ໄລ່ ອາຕີ ແອີງ
ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຊັອງ. 20ມາ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ຕາປູ່ນ ເຢຊ,ູ ເບນີ ກວາຍ ແຕ
ໂບດ ປື່ ດ ໄຊປຣັດ ກະ ກຣວາງ ກີເຣເນ ແຮີ. ພໍກາ ໄລ່ ກັອຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ, ໄລ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ໂອນ ກວາ
ຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ດັງ ເຕ່ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 21 ອຳນາດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ
ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ຊາອຳ ກະ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່.
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22 ພໍກາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຊັອງ ເນົ່ າ
ປາຍ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ, ໄລ່ ແປຣີ ບາຣນາ
ບາ ເປາະ ຊາອົຮ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ. 23 ພໍກາ ບາຣນາບາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເມືອງ ກັອຍ, ອັນ ເຮີມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາແຊງ ບຸ່ນ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ບາຣນາບາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ເຕ່ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ກະ
ອັນ ປາຕັບ ກວາຍ ຊາອຳ ກັອຍ ໂອນ ໄລ່ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ, ກະ ຕາ
ປູ່ນ ແອີງ ເຢຊູ ກຣີດ ຊັອງ. 24 ບາຣນາບາ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ມັນຕ່ັດ ລາ
ລ່ື. ອັນ ລາ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ຈັບ ລາລ່ື, ກະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່.

25 ແວັດ ກັອຍ, ບາຣນາບາ ເປາະ ຈ່ໍອ໌ ໂຊໂລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຕາໂຊ. 26 ພໍ
ກາ ອັນ ຣາມຮົ ໂຊໂລ, ເຈ່ີ ອັນ ເດີງ ໂຊໂລ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ.
ໄລ່ ແອີດ ໂຣ່ມ ກະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ອຶນແຍະ່ ມວຍ ກູ
ມ.ໍ ກະ ໄລ່ ອາຕີ ແອັນ ມູ່ ກັອຍ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຕ່ຶງ ເມືອງ
ອັນຕີໂອເຄຍ ຕາແບິ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ລາ 'ກວາຍ
ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ.'

27 ຕ່ຶງ ມັຮ ຕາໄງ ກັອຍ ເບີນ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ. 28 ເບີ
ນ ມານະ ແຕ ມູ່ ໄນ່ ຣາມຶ່ຮ ອາຄະໂບ. ອັນ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ກະ ອັນ ອາຕີ
ປັຣນາຍ ມັຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ອາຕີ. ອັນ ປາຍ ແຈ່ະ
ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອຶນແຍ່ະ ກຣວາງ ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່ ໄນ່ ແອິ ເກຣ່ີງ ຊັຣ
ນາ ຈາ. ເຈ່ີ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ເບີນ ນ່ະ ອັນ ປາຍ, ບັອງ ກາ ກະລາວດີໂອ
ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ໂຣມ. 29 ນ່ະກັອຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ກັອຍ, ໄລ່ ປຣ່ອມ ຈ່ອຍ ປຣະ ໂອນ ເຢົ່ າ ກາ
ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ. ມາແລ່ະ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ, ໄລ່ ຈ່ອຍ ມາຮ
ກັອຍ. 30 ແວັດ ໄລ່ ປາໂຣມ ປຣະ ກັອຍ, ໄລ່ ແປຣີ ບາຣນາບາ ກະ ໂຊໂລ
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ເດີງ ອາຊວຍ ປຣະ ກັອຍ ໂອນ ປໍ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ແຄງ
ຢູດາຍ.

12
ເຮໂຣດ ກາຈີດ ຢາໂກໂບ ກະ ໂກບ ເປໂຕ ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌

1 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ* ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື ມັຮ ມູ່
ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ 2 ອັນ ໂອນ ເນົ່ າ ກັຣໄປຮ ຢາໂກໂບ, ອາຍ ໂຢຮັນ, ແຕ
ດາວ. 3 ພໍກາ ເຮໂຣດ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ຢາໂກໂບ, ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື. ຍ່ອນ ອັນ ເຮີມ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຣ່ໍອ໌ ແຕ
ຣານະ ໄນ່, ເຈ່ີ ອັນ ໂກບ ເປໂຕ ແອັນ. ຕາໄງ ກັອຍ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ຕະ ຣ່ີດ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ແອິ ບວຮ ຊ່ືອ໌. 4 ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ
ໂຈະ ເປໂຕ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ກະ ອັນ ໂອນ ມວຍ ຈ່ິດ ຕາປັ່ ດ ນະ ຕາຮານ ກຍາອ໌
ເປໂຕ. ແວັດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຈາ ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັຮ,† ເຮໂຣດ ຢໍອ໌
ອີ ຕັດຊ່ີນ ເປໂຕ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ມັຮ ກວາຍ ກອນແຊມ. 5ນ່ະກັອຍ ເນົ່ າ ໂຈະ
ເປໂຕ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. ມາ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ເກົາແຊອ໌ ເລືອຍໆ ແຊອ໌
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອັນ.

6 ຊາເດົາ ກັອຍ ໄລ່ ກຍາອ໌ ເປໂຕ ກຣ່ັກ ລາລ່ື, ຍ່ອນ ຕາໄງ ປັຣແນີ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ອີ ຕັດຊ່ີນ ອັນ. ໄລ່ ໂອນ ເປໂຕ ບິ ອຶນດີ ບາຣ
ນະ ກວາຍ ຕາຮານ. ໄລ່ ຊັດ ດອ໌ໍ ອາເຢີງ ອາຕີ ເປໂຕ ແຕ່ີອ໌ ບາຣ ອຶນ
ແຕຣ່ັຮ ອຶນໄຊ ໂຊ. ກະ ເບີນ ຕາຮານ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ກຍາອ໌ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກ່ໍ
ອ໌ ກັອຍ. 7 ມາ ຊັນຕັຣ ເບີນ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາລ່ົຮ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌
ກັອຍ ແຈ່ະ ເປໂຕ. ກະ ແກີດ ປັ່ ງ ອຶນແຍະ່ ຕ່ຶງ ກຼຸງ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ. ເທວາດາ
* 12:1 12:1 ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ໄນ່ ລາ ອາເຈົາ ເຮໂຣດ ປື່ ດ. ເຈຍ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ລາ
ເຮໂຣດ ອັກຄຼີປາ ກາ ມວຍ. ອັນ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ແຄງ ປາແລັດຊະຕິນ. † 12:4 12:4 ຕາໄງ
ອາກຼັຮ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ຊາລັຮ ດຸງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ຕາ ເບີນ ກາຈີດ ກອນ ຣາເລົາ ກ່ັລ ໄລ່. ກະ ຣ່ີດ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ແອິ ບວຮ ຊ່ືອ໌ ລາ ຊາແຍີ ຕາໄງ
ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ ໄລ່ ຕາ ຕ່ັນ ຕະ ໂດຍ ບຸຮ ເບີນ ບວຮ ຊ່ືອ໌.
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ກັອຍ ເຕືາຮ ຕ່ຶງ ອຶງຮາງ ບຣານ ເປໂຕ ອາໄມ່ຮ ໂອນ ອັນ ຕາແມີ. ເທວາ
ດາ ກັອຍ ປາຍ ໂຈະ ເປໂຕ ນ່ະໄນ່: "ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ແຕ່ິ!"
ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ອຶນໄຊ ໂຊ ແກີດ ຣາເກືາອ໌ ແຕ ອາຕີ ເປໂຕ. 8ກະ

ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເປໂຕ ປາຍ: "ໄມ່ ກາຕີງ ລ່ັຮ ອາຢັ່ ອຮ,
ກະ ໄມ່ ແຊິບ ແກີບ."
ແວັດ ເປໂຕ ແຊິບ ແກີບ, ເຈ່ີ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແອັນ

ປາຍ: "ໄມ່ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ໄມ່; ເຈ່ີ ໄມ່ ເປາະ ຕາປູ່ນ ເກົາ."
9ນ່ະກັອຍ ເປໂຕ ລ່ັອຮ ຕາປູ່ນ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ຕາ ດັງ

ນັງ ເທວາດາ ກັອຍ ເດີງ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ກ່ໍອ໌, ແຕີລາ ອັນ ຣາເລົາ ອຶມເປົາ
ຊັອງ. 10 ມາ ໄລ່ ເປາະ ແວັດ ບາຣ ອຶນຕຸ ຕາຮານ ກຍາອ໌, ກະ ແຕ່ີອ໌ ງັ່ຮ
ຕ່ົງ ຕາອ໌ ລ່ັອຮ ປໍ ນ່ໍອ໌. ຕ່ົງ ຕາອ໌ ກັອຍ ຣາເປິຮ ເບີມ; ເຈ່ີ ໄລ່ ລ່ັອຮ.
ພໍກາ ໄລ່ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ, ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ປາຢຶ່ ຮ, ຕາ
ເບີນ ເຮີມ ນັ່ອງ.

11ນ່ະກັອຍ ແຕ ເປໂຕ ດັງ ປາຍ ຣານະ ກັອຍ ລາ ແກີດ ລ່ື, ຕາ ແກີນ
ອັນ ຣາເລົາ ອຶມເປົາ. ອັນ ແອີດ ຄ່ຶດ ປາຍ: "ຊານ່ໍ ເກົາ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື
ຣານະ ໄນ່ ປຍາຍ.໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເທວາດາ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ອາ
ມົ່ງ ເກົາ ແຕ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ເກົາ, ກະ ແຕ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ເກົາ."

12ບັອງ ກາ ເປໂຕ ອຶນນັ່ອງ ຄ່ຶດ ຣານະ ກັອຍ, ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ດຸງ ມາຣີ,
ອຶມເປ່ອ໌ ໂຢຮັນ ມາຣະໂກ. ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ເປາະ ໂຣ່ມ
ເກົາແຊອ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ. 13 ເປໂຕ ກູໂຕຍຮ ຕ່ົງ, ກູອ໌ ກວາຍ ຕ່ຶງ ດຸງ
ກັອຍ. ເບີນ ມານະ ມັນແຊມ ກູໂມຣ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ, ຣາມຶ່ຮ
ໂຣດາ; ອັນ ເປາະ ເນ່ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ເນົ່ າ ກາ ກູໂຕຍຮ ຕ່ົງ. 14 ພໍກາ ມັນ
ແຊມ ໄນ່ ຊາກ່ັລ ຊຽງ ເປໂຕ, ອັນ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ມາ
ອັນ ຊາລີຣ ເປິຮ ຕ່ົງ ໂອນ ເປໂຕ ມູ່ດ, ຍ່ອນ ກຸນເຕົາ ອັນ ຕາລຸ່ຮ ອາຕີ
ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ດຸງ, ປາຍ ເປໂຕ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ງັ່ຮ ຕ່ົງ. 15 ກວາ
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ຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ ປາຍ ໂຈະ ມັນແຊມ ກັອຍ ນ່ະໄນ່: "ອຶງກັອຮ
ໄມ່ ຢຸ່ຮ!"
ມາ ມັນແຊມ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ຕາ ເບີນ! ເມ່ນ ອັນ ແອີດ

ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກັອຍ."
ມາ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ ລ່ັຮ ໂຈະ ອັນ ນ່ະໄນ່: "ຊຽງ ໄນ່ ລາ ຊຽງ

ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ກຍາອ໌ ເປໂຕ. ຕາ ແກີນ ເມ່ນ ຈະ ເປໂຕ."
16 ມາ ເປໂຕ ກູໂຕຍຮ ກູອ໌ ລ່ັຮ ຊາ ໂອນ ໄລ່ ເປິຮ ຕ່ົງ. ພໍກາ ໄລ່ ເປິ

ຮ ຕ່ົງ, ໄລ່ ເຮີມ ເມ່ນ ເປໂຕ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. 17 ເປໂຕ ອາ
ວ່ິດ ອາຕີ ອັນ ກາແອັຮ ໄລ່ ຕາ ໂອນ ຕະ ແບອ໌. ກະ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ນານະ່
ແຕ່ິ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ອັນ ເບີນ ຣາກຼັຮ ແຕ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ. ກະ ອັນ
ປາຕັບ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ອາຕີ ລ່ັຮ ມັຮ ຣານະ ໄນ່ ໂອນ ຢາໂກໂບ ກະ ອຶນ
ແຍະ່ ແຊມອາຍ ໄຮ ດັງ ເຕ່." ແວັດ ກັອຍ ເປໂຕ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ ເປາະ
ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌ ແອັນ.

18ຕາແບິ ປັ່ ງ ຍາຍຶ່ມ, ຕາຮານ ກາ ກຍາອ໌ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ດັງ ນານ່
ະ ອີ ຕະ ນັ່ອງ ປາຢຶ່ ຮ ເປໂຕ ແຕ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ. 19 ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ
ແປຣີ ກວາຍ ເປາະ ຈ່ໍອ໌ ລ່ັຮ ເປໂຕ. ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ນັ່ອງ ອັນ.
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ຕາຮານ ກາ ກຍາອ໌ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ, ມາ
ໄລ່ ຕາ ດັງ ນານ່ະ ເປໂຕ ເບີນ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ເຮໂຣດ ໂອນ
ເນົ່ າ ກາຈີດ ຕາຮານ ກັອຍ. ແວັດ ກັອຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ລ່ັອຮ
ແຕ ແຄງ ຢູດາຍ ເປາະ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ ແອັນ.

ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາຈີດ ເຮໂຣດ
20 ພໍກາ ເຮໂຣດ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ, ເບີນ ມວຍ ຈຸ່ມ ແຕ

ເມືອງ ຕີເຣ ກະ ເມືອງ ຊີໂດນ ຢໍອ໌ ອີ ຣາມົຮ ອັນ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຮໂຣດ
ອວານ ກະ ກວາຍ ແຕ ບາຣ ເມືອງ ກັອຍ. ມາ ຊານ່ໍ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຣາຕອຍ
ລ່ັຮ ກະ ເຮໂຣດ ຍ່ອນ ຊາອ່ຶຍ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ ແຕ ກຣວາງ ເຮໂຣດ
ເນົ່ າ ອາມູ່ດ ປໍ ເມືອງ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ອຶນໂຍ່ງ ກະ ມານະ
ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ, ຣາມຶ່ຮ ບຼາຊະໂຕ. ໄລ່ ຢໍອ໌
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ບຼາຊະໂຕ ເປາະ ອາຕີ ໂອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ດັງ ປາຍ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ
ຣາຕອຍ ກະ ອັນ. 21 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ຕັອກ ເກ
ຣ່ີງ ອໍ ລາລ່ື, ກະ ອັນ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. ອັນ ອາຕີ ກວາຍ
ກອນແຊມ ມວຍ ປັຣນາຍ ໂອນ ໄລ່ ຊັອງ. 22 ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກັອຍ ຊາງັດ
ປັຣນາຍ ອັນ; ເຈ່ີ ໄລ່ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ເມ່ນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ຕາ ແກີນ
ປັຣນາຍ ກວາຍ, ມາ ປັຣນາຍ ເຢືາງ."

23 ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ມານະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ເຮໂຣດ
ໂອນ ອັນ ແກີດ ອາອ່ີ ຮັບ ລາລ່ື. ເບີນ ອຶມປູຣ ຈາ ຕ່ຶງ ປຸ່ງ; ເຈ່ີ ອັນ ກູ
ຈີດ. ເທວາດາ ຕະ ເຮໂຣດ ນ່ະກັອຍ ລາ ຍ່ອນ ເຮໂຣດ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ
ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

24 ແວັດ ກັອຍ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຣ່ຶຮ ລາລ່ື ແອັນ, ກະ
ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ອັນ.

25 ບາຣນາບາ ກະ ໂຊໂລ, ໄລ່ ຕະ ແມິ່ມ ຣານະ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ; ເຈ່ີ ໄລ່ ລ່ົບ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ. ກະ ໄລ່ ເດີງ
ໂຢຮັນ ມາຣະໂກ ເປາະ ກະ ໄລ່ ເຕ່.

13
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ບາຣນາບາ ກະ ໂຊໂລ

1 ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ເບີນ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ
ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ເບນີ ແອັນ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ແຕ ປຶ່ ງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ກັອຍ ລາ: ບາຣນາບາ, ຊີເມໂອນ (ເນົ່ າ
ດອ໌ໍ ອັນ ຣາມຶ່ຮ ອາກູມ ແຮີ), ລູກີໂອ ແຕ ກຣວາງ ກີເຣເນ, ມານາເອນ
(ອັນ ລາ ນ່ະ ແຊມອາຍ ກະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ຍ່ອນ ເນົ່ າ ກຍາອ໌ ໄລ່
ບາຣ ນະ ມັນຕຸ ແຕ ບັອງ ກາ ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ແກດໆ), ກະ ໂຊໂລ. 2 ເບນີ
ມວຍ ຕາໄງ ບັອງ ກາ ໄລ່ ກັອຍ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ໄລ່ ອົດ ຊັຣນາ,
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ປາຈຸ່ຮ ບາຣນາບາ
ກະ ໂຊໂລ ໂອນ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ປໍ ນ່ໍອ໌ ກາ ເກົາ ແປຣີ ໄລ່ ຕະ."
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3 ແວັດ ໄລ່ ອົດ ຊັຣນາ ກະ ເກົາແຊອ໌, ເຈ່ີ ໄລ່ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ບາຣ
ນາບາ ກະ ໂຊໂລ. ກະ ໄລ່ ແປຣີ ບາຣ ນະ ກັອຍ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ
ມັຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ໄລ່ ຕະ.

ໂຊໂລ ກະ ບາຣນາບາ ຕ່ຶງ ໂບດ ປື່ ດ ໄຊປຣັດ
4 ນ່ະກັອຍ ບາຣນາບາ ກະ ໂຊໂລ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ ເປາະ ປໍ ເມືອງ

ແຊລູເກຍ ມາຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເດີງ ໄລ່ ເປາະ. ແຕ ເມືອງ
ກັອຍ ໄລ່ ບາຣ ນະ ເປາະ ຣານາ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໂບດ ປື່ ດ ໄຊ
ປຣັດ. 5 ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໂບດ ໄຊປຣັດ, ໄລ່ ແຊງ ແຕ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ອຶນຕຸ
ເມືອງ ຊາລາມີ. ເຈ່ີ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ມັຮ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ໄລ່ ເບີນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກາ
ໂຢຮັນ ມາຣະໂກ ແຮີ ເປາະ ກະ ໄລ່ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ຈ່ອຍ ໄລ່. 6 ແວັດ
ກັອຍ ໄລ່ ເປາະ ຕ່ຶງ ໂບດ ໄຊປຣັດ ກັອຍ ແຕ ຢັ່ ຮ ໄນ່ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ເປິບ
ຢັ່ ຮ ຕິຮ; ເຈ່ີ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ປາໂພ. ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ໄລ່ ຣາມົຮ
ມານະ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຣາມຶ່ຮ ບາຣເຢຊ.ູ ອັນ ລາ ກວາຍ ມ,ໍ ກະ
ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ປາຍ ອັນ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ບາຣເຢຊູ ໄນ່, ເນົ່ າ
ດອ໌ໍ ອັນ ລາ ເອລີມາ ແຮີ. 7 ເອລີມາ ແອີດ ກະ ມານະ ກາ ຊົດ ໂບດ ປື່ ດ
ໄຊປຣັດ, ຣາມຶ່ຮ ເຊຄີໂອໂປໂລ. ອັນ ລາ ກວາຍ ແຄວ໌ ລາລ່ື. ກວາຍ
ຊົດ ໄນ່ ກູອ໌ ບາຣນາບາ ກະ ໂຊໂລ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 8 ມາ ເອລີມາ ຕາ ໂອນ ກວາຍ ຊົດ ໄນ່ ຊາງັດ ກະ ຊາອຳ ປັຣນາຍ
ກັອຍ. 9 ເຈ່ີ ໂຊໂລ, ອັນ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ຮ ໂປໂລ, ເບນີ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ເນ່ ຊັຣກຼັ່ອງ ເລືອຍໆ
ປໍ ເອລີມາ. 10 ອັນ ປາຍ ໂຈະ ເອລີມາ: "ໄມ່ ລາ ກວາຍ ເກ່ີຍ ອາໂລກ,
ກະ ຢໍອ໌ ອີ ຣາພິ ເລືອຍໆ. ໄມ່ ລາ ກອນ ເຢືາງ ຊາຕານ. ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ອາ
ປິ່ ດ ຣານະ ຕານັ່ອງ ອ.ໍ ໄມ່ ຕາ ເບີນ ປຣາຍ ຣາປຽນ ຣານະ ຕານັ່ອງ ອໍ
ແຕ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ໂອນ ແກີດ ຣານະ ອາໂລກ ແຕ ໄມ່ ບ?ໍ 11 ຊານ່ໍ ອາຕີ
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ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ອີ ຕະ ໂຕ່ດ ໂອນ ໄມ່ ແກີດ ຊູດ ມັ່ດ. ຕາ ດັງ ມາແລ່
ະ ດູ່ນ ແຕ ໄມ່ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ເຮີມ ລ່ັຮ."
ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ເອລີມາ ແກີດ ຊູດ ມັ່ດ, ເຈ່ີ ອັນ ຕາ ເບີນ ເຮີມ

ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ. ເຈ່ີ ອັນ ວູເວ່ີຣ ອາຕີ ຈ່ໍອ໌ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ເຕິ
ອັນ. 12 ພໍກາ ກວາຍ ຊົດ ກຣວາງ ກັອຍ ເຮີມ ຣານະ ໄນ່, ອັນ ຊັອງ ງຶ່ດ
ລາລ່ື. ກະ ອັນ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່.

ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ແຄງ ບຊີີເດຍ
13 ແວັດ ກັອຍ ໂປໂລ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ, ໄລ່ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ລ່ັອຮ

ແຕ ເມືອງ ປາໂພ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເປກາ ຕ່ຶງ ແຄງ ປຳພີເລຍ. ແອີດ ຕ່ຶງ
ແຄງ ກັອຍ ໂຢຮັນ ມາຣະໂກ ຕາ ເບີນ ເປາະ ນັ່ອງ ກະ ບາຣນາບາ ກະ
ໂປໂລ, ມາ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. 14 ເຈ່ີ ບາຣນາ
ບາ ກະ ໂປໂລ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ເປກາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ຕ່ຶງ
ແຄງ ບີຊີເດຍ. ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່ ໄລ່ ບາຣ ນະ ມູ່ດ ຕາກູ ໂຣ່ມ ຕ່ຶງ ດຸງ
ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. 15 ແວັດ ເນົ່ າ ອານ ແຕ ຄາ
ນອດ ໂມເຊ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ ໂອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ກະ ອານ ແຕ
ປຶ່ ງ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ແຕ ອຶມແບິ, ໄລ່
ກາ ຕາລາ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ປາຍ ໂຈະ ບາຣນາບາ ກະ ໂປໂລ ນ່ະໄນ່: "ແຊມ
ອາຍ ເອີຍ! ຄັນ ເຍືາ ເບີນ ປັຣນາຍ ຕາໄມຮ ອາຕີ, ແຊອ໌ ເຍືາ ອາຕີ ຊາ
ນ່ໍ ໂອນ ມູ່ ຮິ ດັງ ເຕ່ ປັຣນາຍ ກັອຍ."

16ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ກະ ອາວ່ິດ ອາຕີ ອັນ ຕາ ໂອນ ໄລ່ ຕະ
ແບອ໌. ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶນແຍະ່ ມັຮ ແຊມອາຍ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ ເອີຍ! ກະ ອຶນແຍະ່ ນະ ເຍືາ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ກາ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່, ແຊອ໌ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ. 17 ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊາງ, ອັນ ແຕ່ິ ຣຽຮ
ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ. ບັອງ ກາ ໄລ່ ກັອຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເອຢິບ,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ແກີດ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື. ແຕ່ີອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຈຸ່ມ
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ເຈືອ ໄຮ ລ່ັອຮ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ, ກູ່ ນະ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ອັນ
ລາ ເຢືາງ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ. 18 ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ
ອຶນແຍ່ະ ປູນ ຈ່ິດ ກູມ.ໍ ໄລ່ ຕາ ເກ່ີຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ມາ ອຶນນັ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ໄລ່. 19 ກະ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ການາອານ,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ ຕາປູ່ລ ກຣວາງ ກວາຍ ກາ ແອີດ
ຕ່ຶງ ກັອຍ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຈຸ່ມເຈືອ ໄຮ ແອັນ ຕະ ຊົດ ອຶນແຍະ່
ມັຮ ກູແຕອ໌ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ. 20 ແຕ່ີອ໌ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເບີນ ຕະ
ຊົດ ກຣວາງ ກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ປູນ ຣ່ອຍ ເຊີງ ຈ່ິດ ກູມໍ ເຈ່ີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຣຽຮ ກວາຍ ຊົດ ໂອນ ຕັດຊ່ີນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ແດີຍ
ຊາມູເອລ, ອັນ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

21 "ແວັດ ກັອຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່
ເບີນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໂຊລ ແກີດ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ໄລ່. ໂຊລ ລາ ກອນ ກີເຊ, ແຕ ມູ່ ເບັນຢາມິນ. ກະ ໂຊລ ແກີດ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອຶນແຍ່ະ ປູນ ຈ່ິດ ກູມ.ໍ 22 ແວັດ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາລ່ິຮ ໂຊລ, ມາ ຈົຮ ດາວິດ ແອັນ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປາຍ ແຕ ດາວິດ ນ່ະໄນ່:
'ດາວິດ, ກອນ ເຢຊີ, ອັນ ເບນີ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເກົາ.

ກະ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ໂອນ ອັນ ຕະ, ອັນ ຕະ ອາກັອຍ.'
23 ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ອັນ ໂອນ ມານະ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ
ດາວິດ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ມານະ ໄນ່ ລາ ເຢຊ.ູ
24 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ຕາ ຢວາຮ ເປາະ ອາຕີ, ໂຢຮັນ ອາຕີ ເຈ່ີ ໂອນ ມັຮ ຈຸ່ມ
ອິດຊະຣາເອລ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌, ອາປັຮ ໄລ່ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ
ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ. 25 ພໍກາ ໂຢຮັນ ຕະ ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແປຣີ ອັນ ແຈ່ະ ອີ ແວັດ ເຈ່ີ, ອັນ ປາຍ: 'ເກົາ ລາ ຕາ ແກີນ ມານະ ກາ
ເຍືາ ແອີດ ອຶງກ່ອງ. ມາ ອຶນຕູ່ນ, ອັນ ກາ ເຍືາ ອຶງກ່ອງ ອີ ແຕ່ີອ໌. ກະ
ເກົາ ລາ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌ ອາແລ່ັຮ ອຶນໄຊ ແກີບ ແຕ ອາເຢີງ ອັນ.'
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26 "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ໄຮ ກາ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ, ກະ ມັຮ ເຍືາ
ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ເບນີ ປັຣນາຍ ອັນ, ໂອນ ໄຮ ດັງ ປາຍ ອັນ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ
ອາມົ່ງ ກວາຍ. 27 ກວາຍ ກອນແຊມ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ກະ ກວາຍ
ຊົດ ໄລ່ ແຮີ, ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ດັງ ປາຍ ເຢຊູ ລາ ກອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກູ່ ຕາໄງ ຣາລູ່ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ, ໄລ່ ອານ ແຕ ປຶ່ ງ ກວາຍ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ແຕ ອຶມແບິ, ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ
ຊາປຸ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ປັຣນາຍ ແຕ ປຶ່ ງ ກັອຍ. ມາ ພໍກາ ໄລ່ ອີ ກາຈີດ ເຢຊ,ູ
ໄລ່ ຕະ ຊັງໄກຣ ນ່ະ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມ
ແບິ. 28 ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ໄລ່ ຈ່ໍອ໌ ຣາລ່ິຮ ຢໍອ໌ ອີ ກາ
ຈີດ ເຢຊ,ູ ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ເຕ່ອ໌ ກາ
ຈີດ ອັນ. ມາ ອຶນນັ່ອງ ໄລ່ ແຊອ໌ ແຕ ປີລາດ ໂອນ ອັນ ກາຈີດ ເຢຊ.ູ ເຈ່ີ
ໄລ່ ກາຈີດ ອັນ. 29 ໄລ່ ຕະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ກາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ດອ໌ໍ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ເຢຊ.ູ ເຈ່ີ ໄລ່ ອາລ່ິຮ
ອາແຊງ ເຢຊູ ແຕ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ, ເດີງ ແຕິບ ອັນ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ. 30 ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 31 ເຈ່ີ ອັນ ແອີດ ກະ ມູ່ ໄລ່ ກາ ຕາປູ່ນ
ອັນ ແຕ ແຄງ ຄາລີເລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ແກຼີຍ ມວຍ ກາໄຊ.
ຊານ່ໍ ມູ່ ໄນ່ ເປາະ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຕາ ຢວາຮ ດັງ
ແຕ ຣານະ ເຢຊູ ຕະ. 32-33ນ່ະກັອຍ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ໄນ່ ໂອນ
ເຍືາ ດັງ ເຕ່, ລາ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ
ໄຮ. ແຕ່ີອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ອັນ ຕະ ປຍາຍ໌ ມັຮ
ຣານະ ອັນ ເອີອ໌ ກະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາຕີ ເຈ່ີ ຣານະ ໄນ່ ຕ່ຶງ ປຸ່ນ ບາຣ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ລາ ຍ່ອງ. ອຶນຕຸ ກັອຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ເຢຊູ ນ່ະໄນ່:
'ໄມ່ ລາ ກອນ ເກົາ.

ຕາໄງ ໄນ່ ເກົາ ແກີດ ອຶມປ່ໍ ໄມ່.'
34 ກະ ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ປາຍ
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ແຕ ເຢຊູ ນ່ະໄນ່:
'ເກົາ ຕະ ໂອນ ໄມ່ ມັຮ ຣານະ ອໍ ເກົາ ເອີອ໌ ກະ ດາວິດ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ.'
ປັຣນາຍ ໄນ່ ອາຕີ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ກະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ໂອນ ເຢຊູ ກູຈີດ ນັ່ອງ. 35 ກະ ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌ ແອັນ
ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ລາ ຍ່ອງ, ດາວິດ ປາຍ:
'ເຍືາ ຕາ ເບີນ ໂອນ ແກີດ ລາບວຍ໌

ຈະ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ເຍືາ ກາ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ.'
36 ບັອງ ກາ ດາວິດ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ ອັນ ຕະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ຕະ. ມາ ແວັດ ກັອຍ ອັນ ກຈີູດ, ກະ ເນົ່ າ ແຕິບ
ອັນ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ອັນ ເຕ່. ຈະ ອັນ ແກີດ ລາບວຍ໌. 37ມາ
ເຢຊ,ູ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ກະ ຈະ ອັນ ຕາ ເບີນ ແກີດ
ລາບວຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ. 38-39 ນ່ະກັອຍ, ແຊມອາຍ ເອີຍ, ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ດັງ
ແຈງ ລາລ່ື, ແອີງ ມານະ ເຢຊູ ແຕ່ິ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ. ມັຮ ຄານອດ
ໂມເຊ ໂອນ ເຍືາ, ຄານອດ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ກວາຍ
ກັອຍ ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 40 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ເນ່
ອ,ໍ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ອຶມແບິ ນ່ະໄນ່:
41 'ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ໂອນ ອ,ໍ

ມັຮ ເຍືາ ກາ ອາເຢ່ ພາມາດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ຍ່ອນ ເກົາ ອີ ຕະ ຣານະ ອໍ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ແດີຍ ເຍືາ,

ມາ ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ ອາຕີ ເຍືາ ຣານະ ໄນ່,
ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ.

ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ເບີນ ເກຣ່າະ ລາລ່ື,
ກະ ກຈີູດ ປິ່ ດ ຊັອງ.'"

42 ພໍກາ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ, ເບີນ ກວາ
ຍ ກາ ແຊອ໌ ໂອນ ໄລ່ ອາຕີ ລ່ັຮ ແອັນ ປັຣນາຍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຣາລູ່
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ອຶນຕູ່ນ. 43 ແວັດ ໄລ່ ໂຣ່ມ ເຈ່ີ, ຊາອ່ຶຍ ນະ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກະ
ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຕາປູ່ນ ຄານອດ
ອິດຊະຣາເອລ, ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ເປາະ ຕາປູ່ນ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ.
ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ໄລ່, ກະ ປາຕັບ ໂອນ ໄລ່
ຊາອຳ ຈັບ ລາລ່ື ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໂອນ ໄລ່.

44 ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຣາລູ່ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ, ມັ່ນ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ແຕ ເມືອງ
ກັອຍ ເປາະ ໂຣ່ມ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 45 ພໍກາ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ເຮີມ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ໂຣ່ມ, ໄລ່ ຊັອງ ຊັຣແມງ, ຕາ ຢໍອ໌
ອີ ໂອນ ກວາຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໂປໂລ. ເຈ່ີ ໄລ່ ພາມາດ ໂປໂລ. 46 ມາ
ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ, ໄລ່ ອາຕີ ຍັ່ນ ລາລ່ື ແອັນ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ຮິ ອາຕີ
ໂອນ ເຍືາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນໂຍ່ງ
ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ມາ ເຍືາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໄນ່, ກະ ເຍືາ ຕາ
ເບນີ ປຍາຍ໌ ອີ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ນ່ະກັອຍ ຊານ່ໍ ຮິ ເປາະ ອາຕີ ໂອນ ກວາ
ຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແອັນ. 47 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ຮິ ປາຍ:
'ເກົາ ແຕງ ເຍືາ ໂອນ ເຍືາ ເປາະ ອາຕີ ເຕ່ ກວາຍ ກຣວາງ ການ່ໍອ໌,

ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກຣວາງ ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່ ໄນ່
ເບີນ ດັງ ປາຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່.'"

48 ພໍກາ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊັອງ ປັຣນາຍ
ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, ກະ ໄລ່ ຍ່ອງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມັຮ ໄລ່ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ໂອນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ,
ໄລ່ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ກັອຍ.

49 ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ເປາະ ປັຼຮ ຕົວ ອຶນແຍ່ະ
ກຣວາງ ກັອຍ. 50 ມາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ເປາະ ຍາຍົວະ ໂຈະ
ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ກະ ໂຈະ ມັຮ ກວາຍ ອາຢ່ະ ກາ ຊາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກວາຍ ອາຢ່ະ ກັອຍ ລາ ເນົ່ າ ຊາງັດ ຕາປູ່ນ ລາລ່ື ໄລ່.
ນ່ະກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊາອັຣ ຕະ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ,
ກະ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ໂອນ ແວັດ ແຕ ຣາລ່ັນ ກູແຕອ໌
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ໄລ່. 51 ມາ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ກັນຕຣ່ິຮ ພຸ່ນ ແຕ ອາເຢີງ, ຕະ ໂອນ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ດັງ ປາຍ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ປຣ່ອມ ກະ ມັຮ ກວາຍ
ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ອີໂກນີອົມ ແອັນ. 52 ມາ ມັຮ
ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ, ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາ
ລ່ື, ກະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່.

14
ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອີໂກນອົີມ

1 ພໍກາ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ອີໂກນອົີມ, ໄລ່ ມູ່ດ ອາ
ຕີ ຊາ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ປັຣນາຍ ໄລ່ ປາຍ ລາ ແບຼງ
ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຕາ
ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຮີ, ຊາອ່ຶຍ ນະ ແຕ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ກະ ຊາອຳ
ເຢຊ.ູ 2 ມາ ມັຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ ກັອຍ, ໄລ່
ຍາຍົວະ ໂຈະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ໂອນ ໄລ່ ອວານ
ໂຈະ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ 3 ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ແອີດ ອາຕີ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດູ່ນ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ຍັ່ນ ໄລ່ ອາຕີ ແຕ
ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄລ່. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ
ໂອນ ກວາຍ ດັງ ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ເມ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ
ອັນ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ. 4 ມາ ມັຮ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່ ກັຣຢັ່ ຮ ແກີດ ບາຣ ຈຸ່ມ. ມວຍ ຈຸ່ມ ຢໍອ໌
ອີ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຕາ ຢວາຮ ຊາອຳ. ມວຍ ຈຸ່ມ
ແອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ. 5 ເຈ່ີ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ, ໄລ່ ປຣ່ອມ ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ແຮີ, ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ໄລ່ ຕະ ຕຸ່ຮ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ, ກະ ແກຼງ ຕາເມົາ ໂຈະ ໄລ່ ບາຣ ນະ.
6 ມາ ພໍກາ ໄລ່ ບາຣ ນະ ຊັອງ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ຕາລຸ່ຮ ອາລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ
ກັອຍ ເປາະ ປໍ ກຣວາງ ລີກາໂອເນຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ລີຊະຕຣາ, ເມືອງ
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ເດຣະເບ, ກະ ມັຮ ເມືອງ ອຶມແປຣ ກັອຍ. 7 ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ
ໄລ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.

ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ລີຊະຕຣາ
8 ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ລີຊະຕຣາ ກັອຍ ເບີນ ມານະ ກວາຍ ຣາເລົາ ໂຢດ

ອາເຢງີ ແຕ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ຣ່ັຮ. ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເປາະ ປໍ ແລ່ະ. 9ມານະ ໄນ່
ຊາງັດ ເຕ່ ປັຣນາຍ ໂປໂລ ອາຕີ. ພໍກາ ໂປໂລ ເນ່ ຊັຣກຼັ່ອງ ປໍ ອັນ, ໂປໂລ
ເຮີມ ກວາຍ ໄນ່ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ປົວ ອາເຢງີ ອັນ. 10ນ່ະກັອຍ
ໂປໂລ ແປຣີ ອັນ ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ!" ຢຸ່ກຢັ່ ກ ແຕ່ິ ກວາຍ
ກັອຍ ຢວຣ. ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ. 11 ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ເຮີມ ໂປໂລ ຕະ ຣາ
ນະ ໄນ່, ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ປຣ່ອມ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ແຕ ປັຣນາຍ ໄລ່, ລາ
ປັຣນາຍ ລີກາໂອເນຍ, ປາຍ: "ເຢືາງ ເອີຍ໌ ໄລ່ ບາຣ ນະ ໄນ່! ເຢືາງ ຊຳ
ບຼີນ ແກີດ ກວາຍ!"

12 ກະ ໄລ່ ດອ໌ໍ ບາຣນາບາ ລາ ເຢືາງ ຊູດ, ກະ ໂປໂລ ໄລ່ ດອ໌ໍ ເຢືາງ
ເຮຣະເມ. ໄລ່ ດອ໌ໍ ໂປໂລ ເຢືາງ ເຮຣະເມ ຍ່ອນ ອັນ ລາ ກວາຍ ອຶງຮາລ
ແບອ໌ ນ່ະ ເຢືາງ ກັອຍ ເຕ່. 13 ກະ ມູ່ ກາ ຊາງ ເຢືາງ ຊູດ, ໄລ່ ເບນີ ມານຳ
ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ອຶນຕຸ ປັຣລັອຮ ວ່ີລ. ອັນ ກາ ຢຸມ ຕຳປຶ່ ກ ເຢືາງ ກັອຍ,
ອັນ ເດີງ ຕາແກງ ທູນ ກະ ປຍາຣ ແຮີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ວຍາງ ວ່ີລ ກັອຍ
ຢໍອ໌ ອີ ຈູຈຳ ໂອນ ບາຣນາບາ ກະ ໂປໂລ. 14 ພໍກາ ບາຣນາບາ ກະ ໂປໂລ,
ໄລ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ, ຊັອງ ມູ່ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ ໄລ່, ໄລ່ ບາຣ ນະ
ແຈອ໌ ອາຢັ່ ອຮ ໄລ່, ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ໄລ່ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ຣາງຶ່ຮ ກະ ມັຮ
ກວາຍ ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ຕາລຸ່ຮ ປໍ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ກະ ປາຍ ເຣ່ງ
ລາລ່ື ນ່ະໄນ່: "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ນານະ່ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຈູຈຳ ໂອນ ຮິ? 15 ຮິ
ລາ ກວາຍ ມູເຈິງ ເຍືາ ເຕ່. ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ
ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ມັຮ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌
ຈ່ອຍ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ.
ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ລາ ເຢືາງ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕ່ິ ແຕງ ມັນລ່ັອງ, ກູແຕອ໌, ແດີອ໌, ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ແອີດ
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ຕ່ຶງ ກັອຍ. 16 ຕ່ຶງ ມັຮ ແດີຍ ອຶນໂຍ່ງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ກວາຍ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ. 17 ມາ ອຶນນັ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊາ
ອ່ຶຍ ຣານະ ອໍ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ດັງ ແຈງ ອັນ ລາ ເມ່ນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ເບີນ ພວາອ໌ ເມືາ. ກະ
ເກຣ່ີງ ຊັຣນົຮ ແກີດ ອໍ. ນ່ະກັອຍ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື."

18ມາ ໂປໂລ ມັ່ນ ອີ ເປ່ ກາແອັຮ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ຈູຈຳ ໂອນ ອັນ ກະ ບາຣ
ນາບາ.

19 ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ
ຕ່ຶງ ກຣວາງ ບີຊີເດຍ, ກະ ແຕ ເມືອງ ອີໂກນີອົມ, ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ແຕ່ິ. ໄລ່
ປັຣຕ່ຶ ກວາຍ ກອນແຊມ ໂອນ ໄລ່ ແກຼງ ຕາເມົາ ໂຈະ ໂປໂລ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ
ອັນ ກູຈີດ. ເຈ່ີ ໄລ່ ຮອຣ ອາລ່ັອຮ ຈະ ອັນ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ເມືອງ. ໄລ່ ຄ່ຶດ
ປາຍ ໂປໂລ ກູຈີດ ເຈ່ີ. 20 ມາ ພໍກາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ໂຣ່ມ ອຶມແປຣ
ຈະ ໂປໂລ, ໂປໂລ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ກະ ອັນ ມູ່ດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ມາຮ
ຕາໄງ ປັຣແນີ ແອັນ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ ເປາະ
ປໍ ເມືອງ ເດຣະເບ ແອັນ.

ໄລ່ ເຈົາ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ຕ່ຶງ ແຄງ ຊີເຣຍ ຊາ
21 ຕ່ຶງ ເມືອງ ເດຣະເບ ກັອຍ ໄລ່ ອາຕີ ຊາ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີ

ດ. ກະ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່. ແວັດ
ໄລ່ ອາຕີ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເດຣະເບ, ໄລ່ ລ່ົບ ເຈົາ ລ່ັຮ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ລີຊະ
ຕຣາ, ເມືອງ ອີໂກນອົີມ, ກະ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ບຊີີເດຍ.
22 ຕ່ຶງ ມັຮ ເມືອງ ກັອຍ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ອາເລືາມ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ມູ່
ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ຊາອຳ ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ ກະ ໂອນ ໄລ່ ຢຸມ
ດອ໌ໍ ປັຣນາຍ ໄລ່ ຊາອຳ ເຈ່ີ. ໄລ່ ອາຕີ ມູ່ ກັອຍ ປາຍ: "ຄັນ ໄຮ ຢໍອ໌ ອີ
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ, ອຶງເຄາະ ໄຮ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ."

23 ແຕ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ກູ່ ເມືອງ, ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ຣຽຮ ມັຮ ກວາ
ຍ ຕະ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເມືອງ ກັອຍ. ໄລ່ ໂຣ່ມ ເກົາແຊອ໌ ກະ ອົດ ຊັຣ
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ນາ. ເຈ່ີ ໄລ່ ມ່ອບ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນເຈົາ ໄຮ ມັຮ ກວາຍ ໄລ່ ຣຽຮ
ເຈ່ີ, ແຊອ໌ ໂອນ ອັນ ບັນ ກຍາອ໌ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ, ຍ່ອນ ມັຮ ກວາຍ
ກັອຍ ຊາອຳ ອຶນເຈົາ ໄຮ ກຣ່ັກ ລາລ່ື.

24ແວັດ ກັອຍ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ເປາະ ພາ ກຣວາງ ບຊີີເດຍ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ແຄງ ປຳພີເລຍ ແອັນ. 25-26 ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເປກາ; ເຈ່ີ ໄລ່ ອາ
ຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປໍ ກັອຍ. ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ອັດຕາເລຍ ແອັນ. ແຕ ເມືອງ ກັອຍ ໄລ່ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ເຈົາ
ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ຕ່ຶງ ແຄງ ຊີເຣຍ. ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ອັນຕີໂອເຄຍ ເກ່ີຍ ໂຣ່ມ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ໂອນ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ອຶນ
ໂຍ່ງ ແຕ ບາຣ ນະ ໄນ່ ຕາ ຢວາຮ ເປາະ ອາຕີ. ໄລ່ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ບາຣ ນະ ເປາະ ຕະ ຣານະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂອນ
ໄລ່ ຕະ. ຊານ່ໍ ໄລ່ ບາຣ ນະ ຕະ ແມິ່ມ ເຈ່ີ ຣານະ ໄນ່. 27 ພໍກາ ໂປໂລ ກະ
ບາຣນາບາ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ, ໄລ່ ປາໂຣມ ລ່ັຮ ມັຮ ມູ່
ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ
ໄລ່ ຕະ. ກະ ໄລ່ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ກັອຍ ປາຍ: ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເປຮິ ຣາ
ນາ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ອັນ
ເຕ່. 28ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ, ໄລ່ ແອີດ ດູ່ນ ກະ ແຊມອາຍ ກາ
ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ແຄງ ຊີເຣຍ.

15
ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ໂຣ່ມ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ

1 ແວັດ ກັອຍ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ແຄງ ຢູດາຍ ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ. ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຕາ
ຢວາຮ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ໂມເຊ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ກັອຍ." 2 ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ຕາ ເບີນ ປຣ່ອມ
ກະ ປັຣນາຍ ໄນ່. ໄລ່ ຣາຈຽນ ອາຊັອຮ ລາລ່ື ກະ ມູ່ ແຕ ແຄງ ຢູດາຍ
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ແຕ ຣານະ ໄນ່. ນ່ະກັອຍ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່
ແປຣີ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ ແຕ ມູ່ ກັອຍ, ໂອນ
ໄລ່ ເປາະ ຕາແບີບ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ກະ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ
ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ແຕ ຣານະ ໄນ່.

3 ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ, ໄລ່ ເປາະ ອາ
ຊວຍ ມູ່ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ແວັດ ປັຣລັອຮ ເມືອງ ໂອນ ໄລ່ ເປາະ ປໍ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ບັອງ ກາ ໄລ່ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ໄລ່ ພາ
ຣານາ ແຄງ ໂພນີເຊຍ ກະ ແຄງ ຊາມາເຣຍ. ກະ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ເລ່ີຍ ໂຈະ
ກວາຍ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ບາຣ ແຄງ ກັອຍ, ໂອນ ໄລ່ ດັງ ເບນີ ກວາຍ ຕາ
ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊາອຳ ເຕ່ ເຢຊູ ກຣີດ. ພໍກາ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ບາຣ ແຄງ ກັອຍ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄນ່, ໄລ່ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື. 4 ພໍກາ
ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ກະ ເຢົ່ າ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ມັຮ ມູ່
ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ກາ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ກະ ມັຮ
ກວາຍ ຊົດ ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ຣ່ັບໂຈມ ອ.ໍ ເຈ່ີ ໂປໂລ ກະ
ບາຣນາບາ ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ຕະ.
5 ມາ ເບນີ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ເຕ່, ໄລ່ ຕາຢຶ່ ງ ກະ
ປາຍ: "ມັຮ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ຄັນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕາ
ປູ່ນ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ກະ ຕາປູ່ນ ມັຮ ຄານອດ
ໂມເຊ ປາຕັບ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ອຶມແບິ."

6 ນ່ະກັອຍ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ກະ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຊົດ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ອຶນແຍະ່ ໄລ່ ກັອຍ ຊັຣຮົງ ແຕ ຣານະ ໄນ່. 7 ໄລ່ ຊັຣ
ຮົງ ດູ່ນ ລາລ່ື; ເຈ່ີ ເປໂຕ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ກະ ປາຍ ໂຈະ ໄລ່ ນ່ະໄນ່: "ແຊມ
ອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ເກົາ ໂອນ
ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ເຕ່ ປັຣ
ນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ໂອນ ໄລ່ ຊາອຳ ເຕ່ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 8 ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ດັງ ອຶນແຍະ່ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ. ພໍກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາ
ຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເບີນ ຣາເວືາຍ ອັນ ມູເຈິງ ອັນ



ຣານະ ຕະ 15:9 lxiv ຣານະ ຕະ 15:16-17

ໂອນ ໄຮ ເຕ່, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ໄຮ ດັງ ປາຍ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ
ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາປູ່ນ ອັນ ເຕ່. 9 ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາໂຢ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ຣາລີ ກະ ໄຮ ເຕ່. ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ອັນ
ກຣ່ັກ ລາລ່ື, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາເຣືາວ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ບຣັຮ ອໍ
ແອັນ. 10 ມາ ຊານ່ໍ ນານະ່ ເຍືາ ອີ ລ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນ່ະກັອຍ? ນານະ່
ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ມັນຕຣຸ່ ກວາຍ ຊາອຳ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ໂອນ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ກ່ັດ ລາລ່ື? ຄານອດ ໄນ່, ໄຮ ກະ ອາຈວາຍ
ຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ລາ ຕາ ເຣືາບ ຕາປູ່ນ. 11 ມາ ໄຮ, ໄຮ ຊາອຳ ປາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອັນ ກາ ຈ່ອຍ
ເມືາດ ໄຮ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ມູເຈິງ ໄນ່ ເຕ່ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ຕາ
ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ"

12 ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊັຣຮົງ ນັ່ອງ. ກະ ໄລ່ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ບາຣນາບາ ກະ ໂປໂລ ຣ່ອຍຮ ລ່ັຮ ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌
ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.
13 ແວັດ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ຢາໂກໂບ ແອັນ
ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະໄນ່: "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ແຊອ໌ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ.
14 ຊີໂມນ ເປໂຕ ອາຕີ ໄຮ ເຈ່ີ ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາແບິ ອາປັຮ ອັນ
ອາໂຢ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ໂອນ ໄລ່ ແກີດ
ກອນ ອາໄກ ອັນ ເຕ່. 15ຣານະ ກາ ແຕ່ີອ໌ ຊານ່ໍ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ. ອັນ ຄຽນ ປາຍ:
16-17 'ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ,

ກະ ເກົາ ແຕງ ລ່ັຮ ໂອນ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ດາວິດ
ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ອິດຊະຣາເອລ.

ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ແຕ ກູ່ ກຣວາງ
ເຕ່ອ໌ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເກົາ.

ເກົາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຈຸ່ມ ເກົາ ເຕ່.

ເກົາ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
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ອີ ຕະ ມັຮ ຣານະ ໄນ່.'
18 ມັຮ ຣານະ ໄນ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ."

19 ຢາໂກໂບ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ລາ ນ່ະໄນ່: ມັຮ
ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເຈ່ີ, ໄຮ ອຶນໂຈຍ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ຊັອງ ກ່ັດ. 20 ມາ ອຶງເຄາະ ໄຮ ຄຽນ
ປັຣນາຍ ພາອ໌ ອາຕີ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ຈາ ນັ່ອງ ມັຮ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ ຈູຈຳ. ກວາ
ຍ ມັນແຊມ ຣາເລົາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ອຶນໂຈຍ ບິ ມັນ
ຕ.ຸ ອຶນໂຈຍ ຈາ ໄຊອ໌ ຊັນຕຣ່ັນ ເນົ່ າ ງັ່ອກ ຕາ ເບນີ ລ່ັອຮ ອາຮາມ. ກະ
ອຶນໂຈຍ ຈາ ອາຮາມ ຊັນຕຣ່ັນ. 21 ໄຮ ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ ອຶນໂຈຍ ໂອນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊັອງ ຕຸ່ຮ. ຍ່ອນ ແຕ ອຶມແບິ ແຕ່ີອ໌ ຊານ່ໍ, ກູ່ ຕາ
ໄງ ຣາລູ່ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ອານ ອາຕີ ລ່ັຮ ແຕ ຄານອດ ໂມເຊ ຕ່ຶງ
ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກູ່ ເມືອງ."

ປັຣນາຍ ພາອ໌ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
22 ແວັດ ຢາໂກໂບ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ກະ ມັຮ

ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ປຣ່ອມ
ກະ ປັຣນາຍ ຢາໂກໂບ. ໄລ່ ຣຽຮ ບາຣ ນະ, ຢູດາ ບາຣຊັບບາ ກະ ຊີລາ,
ລາ ກວາຍ ກາ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ໂອນ ໄລ່ ບາຣ ນະ ເປາະ
ອຶມປຣ່ອມ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ກະ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ.

23 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເດີງ ປັຣນາຍ ກາ ເນົ່ າ ຄຽນ ນ່ະໄນ່: "ແຊມອາຍ
ເອີຍ! ຮິ ລາ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ, ມັນຕຸ
ກະ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ກະ ມັຮ ກວາຍ
ຊົດ ມູ່ ກັອຍ, ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຮິ ປຣ່ອມ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ ແຊມອາຍ ຮິ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ແຄງ ຊີເຣຍ, ກະ ແຄງ ກີລີເກຍ ແຮີ. 24 ຮິ ຊັອງ
ເຈ່ີ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ຮິ ເປາະ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ຣານຸ່ຮ ຣາງຶ່ຮ ລາລ່ື.
ມາ ຮິ ຕາ ເບນີ ແປຣີ ໄລ່ ກັອຍ ເປາະ ອາຕີ ໂຈະ ເຍືາ ນ່ະກັອຍ. 25ຍ່ອນ
ນ່ະກັອຍ ຮິ ແປຣີ ບາຣ ນະ ແຕ ມູ່ ຮິ ໂອນ ໄລ່ ເປາະ ກະ ເຢົ່ າ ໄຮ ໂປໂລ
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ກະ ບາຣນາບາ ເປາະ ຊາອົຮ ເຍືາ. 26 ບາຣນາບາ ກະ ໂປໂລ ໄນ,່ ຕາ ດັງ
ອຶນຊິ ເຮີບ ເຈ່ີ ໄລ່ ຈີວ໌ ເນົ່ າ ຕະ ຍ່ອນ ໄລ່ ເດີງ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ,
ອຶນເຈົາ ໄຮ. 27 ເຈ່ີ ຮິ ແປຣີ ຢູດາ ກະ ຊີລາ ແຮີ ໂອນ ເປາະ ອາຕີ ເຍືາ,
ໂອນ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ແຕ ປັຣນາຍ ໄນ່. 28 ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ
ຮິ ເຕ່ອ໌ ຊັຣຮົງ ຣານະ ໄນ;່ ນ່ະກັອຍ ຮິ ປຣ່ອມ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ຕາ
ປູ່ນ ຄານອດ ກ່ັດ ລາລ່ື. ມາ ຮິ ຄຽນ ໂອນ ເຍືາ ໄປ ປູນ ຣາມຶ່ຮ ຊັອງ
ໂອນ ເຍືາ ຕາປູ່ນ. 29 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຈາ ນັ່ອງ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ເນົ່ າ ຈູຈຳ.
ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຈາ ອາຮາມ ຊັນຕຣ່ັນ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຈາ ໄຊອ໌ ຊັນຕຣ່ັນ
ກາ ເນົ່ າ ງັ່ອກ ຕາ ເບີນ ລ່ັອຮ ອາຮາມ. ກະ ກວາຍ ມັນແຊມ ຣາເລົາ ຕາ
ເບີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ອຶນໂຈຍ ບິ ມັນຕ.ຸ ຄັນ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ມັຮ ຣາ
ນະ ປາຕັບ ໄນ່, ເຍືາ ຕະ ປຍາຍ໌ ເຈ່ີ. ອຶນແຍ່ະ ມາຮ ກັອຍ ແຕ່ິ ຮິ ອີ ປາ
ຕັບ ເຍືາ. ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ
ເລືອຍໆ."

30 ເຈ່ີ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ໄລ່ ແປຣີ ຢູດາ ກະ
ຊີລາ ເປາະ ກະ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ເຈົາ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ. ພໍກາ
ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່ ປາໂຣມ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກະ ອາແວີຍ
ໂອນ ໄລ່ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 31 ພໍກາ ໄລ່ ອານ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ກະ ໄລ່ ດັງ
ແຈງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ຕ່ຶງ ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່
ຍ່ອນ ເຢົ່ າ ອາເລືາມ ໄລ່ ນ່ະກັອຍ. 32 ເຈ່ີ ຢູດາ ກະ ຊີລາ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ ຣານະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ຢູດາ ກະ ຊີລາ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເຕ່. 33 ພໍກາ ຢູດາ ກະ ຊີລາ ແອີດ ປໍ ກັອຍ ດູ່ນ ເຈ່ີ, ມູ່ ກາ ຊາອຳ
ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຣາບັນ ຣາຊວານ ໂອນ ໄລ່ ເຈົາ ອຽນ ອໍ ປໍ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ຢໍອ໌ ອີ ຣາມຮົ ລ່ັຮ ມູ່ ກາ ແປຣີ ໄລ່ ເປາະ. 34 ມາ ຊີລາ ອຶນ
ນັ່ອງ ປຣ່ອມ ອີ ແອີດ ລ່ັຮ ປໍ ກັອຍ.* 35 ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ອຶນ
ນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ. ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ກະ ກຼຶ່ງ ກວາຍ
* 15:34 15:34 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ຕຍາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 34 ໄນ.່
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ການ່ໍອ໌ ແຮີ ແອີດ ອາຕີ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກັອຍ.

ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ເປາະ ອຶມພາ ຣານາ
36 ແວັດ ມັຮ ຕາໄງ ກັອຍ, ໂປໂລ ຊັຣຮົງ ກະ ບາຣນາບາ ປາຍ: "ໄຮ!

ໄຮ ເປາະ ຊາອົຮ ລ່ັຮ ມັຮ ເມືອງ ກາ ໄຮ ອາຕີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ປັຣນາຍ ອໍ
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ໄລ່ ແອີດ ນານ່ະ ຊານ່ໍ."

37 ບາຣນາບາ ປຣ່ອມ ເປາະ, ກະ ຢໍອ໌ ອີ ເດີງ ໂຢຮັນ ມາຣະໂກ ເປາະ
ກະ ໄລ່ ເຕ່. 38 ມາ ໂປໂລ ຕາ ເບີນ ປຣ່ອມ ໂອນ ໂຢຮັນ ມາຣະໂກ ເປາະ
ກະ ໄລ່, ຍ່ອນ ໂຢຮັນ ມາຣະໂກ ຕັຮ ໄລ່ ຕ່ຶງ ແຄງ ປຳພເີລຍ ບັອງ ກັອຍ,
ກະ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ນັ່ອງ ຣານະ ໄລ່. 39ນ່ະກັອຍ ບາຣນາບາ ກະ ໂປໂລ
ຣາຈຽນ ແຕ ຣານະ ໄນ່; ເຈ່ີ ໄລ່ ເປາະ ອຶມພາ ຣານາ ແອັນ. ບາຣນາບາ
ເດີງ ໂຢຮັນ ມາຣະໂກ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ເປາະ ປໍ ໂບດ ປື່ ດ ໄຊປຣັດ.
40 ມາ ໂປໂລ ຣຽຮ ຊີລາ ໂອນ ເປາະ ກະ ອັນ. ແວັດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເກົາແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຈ່ອຍ ໄລ່, ເຈ່ີ ໂປໂລ ກະ
ຊີລາ ເປາະ ເຕ່. 41 ໄລ່ ເປາະ ເປີຼຍ ແຄງ ຊີເຣຍ ກະ ແຄງ ກີລີເກຍ. ໄລ່
ອາຕີ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ ໂອນ ໄລ່ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາ
ຊັອຮ ແອັນ.

16
ຕີໂມທຽວ ເປາະ ກະ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ

1 ແວັດ ກັອຍ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ເປາະ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ເດຣະເບ ກະ ເມືອງ
ລີຊະຕຣາ. ຕ່ຶງ ເມືອງ ລີຊະຕຣາ ໄລ່ ຣາມົຮ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ
ເຢຊູ ຣາມຶ່ຮ ຕີໂມທຽວ. ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ
ຊາອຳ ເຢຊູ ເຕ່. ມາ ອຶມປ່ໍ ຕີໂມທຽວ ລາ ກວາຍ ກຣີກ. 2 ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ລີຊະຕຣາ ກະ ເມືອງ ອີໂກນີອົມ, ກູ່ ນະ ໄລ່ ຍ່ອງ
ຕີໂມທຽວ ປາຍ ອັນ ລາ ກວາຍ ມັນຕ່ັດ ລາລ່ື. 3 ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ຢໍອ໌
ອີ ເດີງ ຕີໂມທຽວ ເປາະ ກະ ໄລ່ ເຕ່. ມາ ອຶນໂຍ່ງ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ
ກັອຍ, ໂປໂລ ໂອນ ຕີໂມທຽວ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາ
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ເອລ. ໂປໂລ ຕະ ຣ່ີດ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ຊາອ່ຶຍ ອຶນຕຸ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ເບີ
ນ ຊາອ່ຶຍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ກະ ໂປໂລ ຄ່ຶດ ອຶງເຄາະ ຕະ ຕາປູ່ນ
ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຢໍອ໌, ຍ່ອນ ໄລ່ ດັງ ອຶມປ່ໍ ອັນ ລາ ກວາຍ ກຣີກ, ຕາ ແກີນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. 4 ພໍກາ ໄລ່ ມູ່ດ ມັຮ ກາ ເມືອງ, ໄລ່ ອາຕີ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ເຢຊູ ມັຮ ຣານະ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່
ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ອຶມປຣ່ອມ ເຈ່ີ ໂອນ ກວາຍ ຕາ
ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່ອ໌ ຕາປູ່ນ ຣານະ ກັອຍ. 5 ນ່ະກັອຍ ມູ່
ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ມັຮ ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່ ຊາອຳ ລາລ່ື ແອັນ. ກະ ກູ່ ຣາ
ໄງ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ມູ່ດ ຊາອຳ ນ່ະ ໄລ່ ເຕ່.

ມານະ ແຕ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ ກູອ໌ ໂປໂລ
6 ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ໂອນ ໂປໂລ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ ມູ່ດ ອາ

ຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ຕ່ຶງ ແຄງ ເອເຊຍ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເປາະ
ປໍ ເມືອງ ພີເຄຍ ກະ ເມືອງ ຄາລາເຕຍ. 7 ພໍກາ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ຣາລ່ັນ ກຣ
ວາງ ມີເຊຍ, ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ແຄງ ບີທີເນຍ ແອັນ. ມາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ໂອນ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ກັອຍ. 8ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເປາະ ອຶມແປຣ ກຣ
ວາງ ມີເຊຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂທອາດ ແອັນ. 9 ພໍກາ ຊາເດົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາປັຮ ໂອນ ໂປໂລ ເຮີມ ມານະ ແຕ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ. ກວາຍ ກັອຍ
ຕາຢຶ່ ງ ກໂູກຼຍ໌ ໂຈະ ໂປໂລ ປາຍ: "ແຊອ໌ ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ,
ຈ່ອຍ ຮິ ແຮີ!"

10 ພໍກາ ໂປໂລ ເຮີມ ມານະ ກັອຍ, ໂປໂລ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ, ກາ ເກົາ (ລາ
ລູກາ), ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຮິ ຕາແບິ ປັຣຕ່ຶ ເປາະ ປໍ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ. ຮິ
ຄ່ຶດ ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ຮິ ເປາະ ປໍ ກັອຍ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ ແອັນ.

ມັນແຊມ ຣາມຶ່ຮ ລີເດຍ ຕາແບິ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ
11 ເຈ່ີ ຮິ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ແຕ ເມືອງ ໂທອາດ, ເປາະ ປໍ ໂບດ

ຊາໂມທາເກ. ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ແອັນ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ເນອາໂປລີ ຕ່ຶງ



ຣານະ ຕະ 16:12 lxix ຣານະ ຕະ 16:18

ແຄງ ມາເກໂດເນຍ. 12 ພໍກາ ແຕ່ີອ໌ ເມືອງ ກັອຍ, ຮິ ແຊງ ແຕ ຕົວະ ຊຳ
ເປົ່ າ, ເຈ່ີ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ພີລິບປອຍ. ຮິ ເບີນ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ
ຕາ ດັງ ອຶນຊິ ຕາໄງ. ເມືອງ ພີລິບປອຍ ໄນ່ ລາ ເມືອງ ປື່ ດ ລາລ່ື ຕ່ຶງ
ແຄງ ມາເກໂດເນຍ, ກະ ເບີນ ກວາຍ ໂຣມ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ.
13 ພໍກາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຣາລູ່ ຮິ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌
ຕູມ. ອຶນຕຸ ໄນ່ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເກ່ີຍ ເປາະ ໂຣ່ມ ເກົາແຊອ໌. ຕ່ຶງ ອຶນ
ຕຸ ກັອຍ ຮິ ຕາກູ ກະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ໂອນ ມັຮ ມັນ
ແຊມ ກາ ໂຣ່ມ ປໍ ກັອຍ. 14 ແຕ ໄລ່ ກັອຍ ເບີນ ມານະ ມັນແຊມ ແຕ
ເມືອງ ທົວເຕຣາ, ຣາມຶ່ຮ ລີເດຍ. ມັນແຊມ ໄນ່, ອັນ ຈິ ອາຣິ ຊ່ີ ອາອູຍ
ອໍ ລາລ່ື. ອັນ ລາ ກວາຍ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເປິ
ຮ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ໂອນ ຊາງັດ ລາລ່ື ມັຮ ປັຣນາຍ ໂປໂລ ອາຕີ. 15 ນ່ະກັອຍ
ມັນແຊມ ໄນ່ ກະ ອຶນແຍ່ະ ດຸງຊູ ອັນ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ແວັດ ກັອຍ
ອັນ ການື່ຍ ຮິ ປາຍ: "ຄັນ ເຍືາ ເຮີມ ປາຍ ເກົາ ເຈຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ
ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ມູ່ດ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ເກົາ."
ມັນແຊມ ໄນ່ ແອີດ ແຊອ໌ ເລືອຍໆ ໂອນ ຮິ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ, ຍ່ອນ

ນ່ະກັອຍ ແຕ ຮິ ມູ່ດ ແອີດ ປໍ ດຸງ ອັນ.

ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ເມືອງ ພລິີບປອຍ
16 ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ, ບັອງ ກາ ຮິ ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ຮິ ເກ່ີຍ ໂຣ່ມ ເກົາ

ແຊອ໌, ຮິ ຣາມົຮ ມານະ ມັນແຊມ ນຸ່ມ ແກີດ ຊູລ ກະ ເບີນ ເຢືາງ ຕາ ອໍ
ຕຣວບ ອັນ. ມັນແຊມ ໄນ່ ລາ ມດໍ,ູ ກະ ກູ່ ນະ ອຶນເຈົາ ອັນ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ
ປຣະ ເກືາ ແຕ ຣານະ ອັນ ຕະ. 17ມັນແຊມ ໄນ່ ຕາປູ່ນ ໂປໂລ ກະ ຮິ, ກະ
ອັນ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ນ່ະໄນ່: "ກວາຍ ໄນ່ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ
ໄລ່ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ຣານາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ."

18 ມັນແຊມ ໄນ່ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ ເລືອຍໆ ຊາອ່ຶຍ ຕາໄງ ເຈ່ີ. ມາ ໂປໂລ
ຊັອງ ຕາ ເມ່ນ ຕະ; ເຈ່ີ ອັນ ລ່ົບ ເນ່ ປໍ ມັນແຊມ ກັອຍ. ອັນ ປາຍ ໂຈະ
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ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ນ່ະໄນ່: "ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ ເກົາ ແປຣີ ໄມ່
ລ່ັອຮ ແຕ່ິ ແຕ ຈະ ມັນແຊມ ໄນ.່"
ພໍກາ ໂປໂລ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ລ່ັອຮ ແຕ່ິ ແຕ ຈະ

ມັນແຊມ ກັອຍ. 19 ພໍກາ ອຶນເຈົາ ມັນແຊມ ກັອຍ ດັງ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ເບີ
ນ ນັ່ອງ ປຣະ ເກືາ ແຕ ຣານະ ມັນແຊມ ກັອຍ ຕະ, ໄລ່ ໂກບ ໂປໂລ ກະ
ຊີລາ. ເຈ່ີ ໄລ່ ກາຕ່ັອງ ບາຣ ນະ ກັອຍ ເດີງ ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ກວາຍ ຊົດ
ຊັຣຮົງ. 20 ໄລ່ ຣາມົຮ ກວາຍ ຊົດ; ເຈ່ີ ໄລ່ ອາຕີ ປາຍ: "ໄລ່ ບາຣ ນະ
ໄນ່ ລາ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. ຊານ່ໍ ໄລ່ ປັຣຕ່ຶ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຍາ
ຍົວະ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໄຮ. 21 ໄລ່ ອາຕີ ຣ່ີດ ອຶມພາ ແອັນ ແຕ ຄານອດ ເມືອງ
ໄຮ. ໄຮ ລາ ກວາຍ ເມືອງ ໂຣມ, ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕາປູ່ນ ມັຮ ກາ ໄລ່ ອາຕີ."

22 ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ໂຣ່ມ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ. ກະ ກວາຍ ຊົດ
ກັອຍ ແປຣີ ໂອນ ເນົ່ າ ແຈອ໌ ເກຣ່ີງ ໄລ່; ເຈ່ີ ວ່ັດ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ແຕ
ຣາວັດ. 23 ໄລ່ ວ່ັດ ຮັບ ລາລ່ື, ເຈ່ີ ໄລ່ ຍັ່ດ ອາມູ່ດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. ກະ ກວາ
ຍ ຊົດ ປາຕັບ ອັນ ກາ ຕາລາ ກ່ໍອ໌ ໂອນ ອັນ ກຍາອ໌ ອໍ ລາລ່ື ບາຣ ນະ
ກັອຍ. 24 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກາ ຕາລາ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ, ອັນ ໂຈະ ໂປໂລ ກະ
ຊີລາ ຕ່ຶງ ມວຍ ກຼຸງ ກ່ໍອ໌ ຈັບ ລາລ່ື. ອັນ ຊາກັບ ໂຈະ ກາລົກ ຕ່ຶງ ອາເຢີງ
ໄລ່.

25 ຊາເດົາ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ດີດ່ຶກ, ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ກະ ໄລ່ ລາ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ເນົ່ າ
ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ ຊັອງ ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ. 26 ມາ ບັອງ ກາ ກັອຍ
ແຕ່ິ ກູແຕອ໌ ກູກ່ືດ ຮັບ ລາລ່ື. ກ່ໍອ໌ ກັອຍ ແກີດ ຕັນດ່ືຣ ອຶນແຍ່ະ, ກະ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ ແກີດ ຣາເປິຮ. ອຶນໄຊ ໂຊ ກາ ເນົ່ າ ຊາ
ກັບ ກວາຍ ກາ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ, ອັນ ແກີດ ຣາເກືາອ໌ ອຶນ
ແຍ່ະ. 27 ພໍກາ ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ ຕາແມ,ີ ອັນ ເຮີມ ງັ່ຮ ຕ່ົງ
ແກີດ ຣາເປິຮ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ທອດ ດາວ ແຕ ຊອຣ ອັນ, ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ັດ
ຈະ ອັນ ເບີມ, ຍ່ອນ ອັນ ຄ່ຶດ ປາຍ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ
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ກ່ໍອ໌ ກັອຍ ຣາກຼັຮ ອຶນແຍະ່ ເຈ່ີ. 28 ມາ ໂປໂລ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ໄມ່ ອຶນ
ໂຈຍ ຢະ! ອຶນແຍ່ະ ນະ ຮິ ອຶນນັ່ອງ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ໄນ່!"

29 ເຈ່ີ ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ ກູອ໌ ໂອນ ເນົ່ າ ເດີງ ຕາບອງ ໂອນ
ປໍ ອັນ. ອັນ ຕາລຸ່ຮ ປໍ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ໄວ່ ລາລ່ື. ອັນ ຊັອງ ເກຣ່າະ ລາລ່ື
ກະ ກາໄກ່ຮ ແຮີ. ອັນ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ. 30 ອັນ
ເດີງ ອາລ່ັອຮ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກະ ອັນ ຕາແບີບ ໄລ່ ປາຍ: "ອາຈວາຍຮ
ເອີຍ! ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ອຶງເຄາະ ຕະ ໂອນ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ແວັດ ແຕ ຣານະ ໂລ່
ຍຮ?"

31 ໄລ່ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນເຈົາ ໄຮ;
ເຈ່ີ ໄມ່ ກະ ດຸງຊູ ໄມ່ ເບີນ ແວັດ ແຕ ຣານະ ໂລ່ຍຮ."

32 ແວັດ ກັອຍ, ໄລ່ ບາຣ ນະ ອາຕີ ອັນ ກະ ອຶນແຍ່ະ ດຸງຊູ ອັນ ດັງ
ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. 33 ຊາເດົາ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ດີດ່ຶກ, ກວາຍ
ກາ ກຍາອ໌ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ ເດີງ ຣາເຮົາ ປົວ ເບິ ໄລ່ ບາຣ ນະ. ແວັດ ອັນ ປົວ
ເບິ, ເຈ່ີ ອັນ ກະ ອຶນແຍ່ະ ດຸງຊູ ອັນ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. 34 ເຈ່ີ ກັອຍ
ອັນ ເດີງ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ, ກະ ອັນ ໂຈະ ໂອນ ໄລ່ ເກຣ່ີງ
ຊັຣນາ ຈາ. ອັນ ກະ ອຶນແຍ່ະ ດຸງຊູ, ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່,
ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ.

35 ພໍກາ ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ປັຣແນ,ີ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ແປຣີ
ກວາຍ ເປາະ ອາຕີ ອັນ ກາ ກຍາອ໌ ກ່ໍອ໌ ໂອນ ອັນ ອາໂຣຍຮ ໂປໂລ ກະ
ຊີລາ. 36 ເຈ່ີ ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂປໂລ ປາຍ: "ມັຮ
ກວາຍ ຊົດ ແປຣີ ໂອນ ເກົາ ອາໂຣຍຮ ເຍືາ. ຊານ່ໍ ເຍືາ ລ່ັອຮ ແຕ ໄນ.່ ປໍ
ແລ່ະ ເຍືາ ອີ ເປາະ, ເຍືາ ເປາະ ອຽນ ອ.ໍ"

37ມາ ໂປໂລ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ກາ ແຕ່ີອ໌ ເດີງ ປັຣນາຍ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ
ປາຍ: "ຮິ ລາ ເມ່ນ ກວາຍ ເມືອງ ໂຣມ ເຕ່. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ມັຮ ກວາຍ
ຊົດ ຕາ ຢວາຮ ຣາດັງ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ຮິ ຕະ, ມາ ກຸນເຕົາ ໄລ່ ປຍາຍຮ
ຮິ ໂອນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ເຮີມ. ກະ ໄລ່ ໂຈະ ຮິ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. ຊານ່ໍ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ອາ
ໂຣຍຮ ຮິ, ມາ ໄລ່ ຕະ ແກຣ່ະ ຕາ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ. ນ່ະກັອຍ ຮິ
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ຕາ ເບີນ ປຣ່ອມ ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກາ ຕະ ນ່ະໄນ່. ໄລ່ ຕະ ຕາ ໄກຣ
ກະ ຮິ ລາ ກວາຍ ເມືອງ ໂຣມ. ຄັນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ອາໂຣຍຮ ຮິ ແຕ ກ່ໍອ໌ ໄນ່,
ອຶງເຄາະ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ອາໂຣຍຮ ເບີມ."

38 ເຈ່ີ ໄລ່ ກາ ເດີງ ປັຣນາຍ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ, ໄລ່ ເຈົາ ອາຕີ
ລ່ັຮ ກວາຍ ຊົດ ມັຮ ປັຣນາຍ ໂປໂລ ປາຕັບ ແຕ ໄລ່. ພໍກາ ມັຮ ກວາ
ຍ ຊົດ ກັອຍ ຊັອງ ປາຍ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ເມ່ນ ກວາຍ ເມືອງ ໂຣມ ເຕ່,
ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຊັອງ ເກຣ່າະ ລາລ່ື. 39 ເຈ່ີ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ເປາະ ປໍ
ກ່ໍອ໌ ແຊອ໌ ໂລ່ຍຮ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ, ກະ ແຊອ໌ ໂອນ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ
ກັອຍ. 40 ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ລ່ັອຮ ແຕ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ
ລີເດຍ. ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ ໄລ່ ໂຣ່ມ, ກະ ໄລ່ ອາເລືາມ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ
ແວັດ ໄລ່ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ບາຣ ນະ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ.

17

ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ
1 ເຈ່ີ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ເປາະ ເປີຼຍ ເມືອງ ອຳພໂີປລີ ກະ ເມືອງ ອາໂປໂລ

ນີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ. ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເບີນ ມວຍ ດຸງ ຊາງ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. 2 ກູ່ ຕາໄງ ຣາລູ່ ໂປໂລ ເກ່ີຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ.
ນ່ະກັອຍ ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ເມືອງ ກັອຍ. ໄປ ອາທິດ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາ
ລູ່ ໂປໂລ ອາຕີ ກວາຍ ກາ ໂຣ່ມ ກັອຍ ແຕ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
3 ອັນ ອາຕີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ແຕ ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ, ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກະ ຈີວ໌ ກູຈີດ; ມາ
ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ອາຕີ ແອັນ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ:
"ເຢຊູ ໄນ,່ ອັນ ກາ ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ, ອັນ ແຕ່ິ ລາ ກຣີດ."

4 ເບນີ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ກັອຍ; ໄລ່
ຕາປູ່ນ ຣານະ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ. ກະ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກຣີກ ແຮີ, ໄລ່ ກາ ຊາງັດ
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ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ເຕ່. ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ມັນ
ແຊມ ກາ ເນົ່ າ ຢຳນັ່ບ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່ ຊາອຳ ເຕ່.

5 ມາ ເບີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາອຳ ປັຣນາຍ
ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ຊັຣແມງ ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ປາໂຣມ ມັຮ ກວາຍ ຕາ ອໍ
ກະ ກວາຍ ຢຸ່ຮໆ ເດີງ ເປາະ ຕະ ເຊິກ ກະ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ໄລ່
ມູ່ດ ແຕ່ິ ຕ່ຶງ ດຸງ ຢາຊົນ, ຈ່ໍອ໌ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເດີງ ໄລ່ ບາຣ
ນະ ກັອຍ ປໍ ມູ່ ໄລ່. 6 ມາ ພໍກາ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຣາມຮົ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ຕ່ຶງ
ດຸງ ກັອຍ, ໄລ່ ຮອຣ ຢາຊົນ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ
ໂອນ ໄລ່ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ຊົດ ເມືອງ ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ປາຍ
ເຣ່ງ ລາລ່ື ນ່ະໄນ່: "ບາຣ ນະ ໄລ່ ກັອຍ ມູ່ດ ກຣວາງ ອາແລ່ະ, ໄລ່ ຕະ
ເຊິກ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ອາກັອຍ. ຊານ່ໍ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໄຮ ແອັນ. 7 ເຈ່ີ
ຢາຊົນ ໄນ່, ອັນ ໂອນ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ. ອຶນແຍ່
ະ ໄລ່ ຕັຮ ຊັອງ ຄານອດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໄຮ, ກະ ໄລ່ ອາຕີ ເບີນ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ຊົດ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກຣວາງ. ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໄນ່ ລາ
ຣາມຶ່ຮ ເຢຊ.ູ"

8 ປັຣນາຍ ໄລ່ ກາ ຕູນ ກັອຍ ແກີດ ແບຼງ ລາລ່ື. ພໍກາ ມັຮ ກວາຍ
ກຼຶ່ງ ກັອຍ ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄລ່, ຣາງຶ່ຮ ອຶນແຍະ່
ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຊັອງ ກ່ັດ ລາລ່ື. 9 ເຈ່ີ ໄລ່ ແປຣີ ອຶງເຄາະ ຢາຊົນ ກະ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກັອຍ ໂອນ ປຣະ ປໍ ກວາຍ ຊົດ,
ດອ໌ໍ ໂອນ ຕາ ເບນີ ແກີດ ເຊິກ ນັ່ອງ. ແວັດ ກັອຍ ກວາຍ ຊົດ ອາໂຣຍຮ
ໂອນ ໄລ່ ເຈົາ.

ໂປໂລ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເບເຣຍ
10 ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ຊາເດົາ ກັອຍ, ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ໂອນ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ

ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເບເຣຍ ແອັນ. ພໍກາ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ເມືອງ ເບເຣຍ, ໄລ່ ມູ່ດ
ແຕ່ິ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. 11ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແອີດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ
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ເທຊະໂລນິກ. ໄລ່ ຊາງັດ, ກະ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ແຈງ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຣຍານ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູ່ ຣາໄງ ຢໍອ໌
ອີ ດັງ ປັຣນາຍ ໂປໂລ ອາຕີ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ມາ ຕາ ເບນີ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 12 ກຼຶ່ງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຊາອຳ ເຢຊູ
ກຣີດ, ກະ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກຣີກ ແຮີ, ກາ ມັນແຊມ, ກາ ຣາເລົາ, ໄລ່ ກາ
ເນົ່ າ ເກ່ີຍ ຢຳນັ່ບ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. 13 ມາ ພໍກາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ ຊັອງ ໂປໂລ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເບເຣຍ ແອັນ, ໄລ່ ເປາະ ຕາປູ່ນ ປໍ ເມືອງ ເບເຣຍ ເຕ່. ກະ ໄລ່ ຍູຍົວະ ກຼຶ່ງ
ກວາຍ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ແອັນ ຕະ ໂປໂລ. 14 ນ່ະກັອຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ໂອນ ໂປໂລ ລ່ັອຮ ແຕ່ິ, ເປາະ ປໍ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ. ມາ
ຊີລາ ກະ ຕີໂມທຽວ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເບເຣຍ. 15 ເບນີ ກວາຍ
ເປາະ ອາຊວຍ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ອາແທນ ແອັນ. ພໍກາ ໄລ່ ລ່ົບ ລ່ັຮ
ປໍ ເມືອງ ໄລ່, ໂປໂລ ປາຕັບ ໄລ່ ໂອນ ອາຕີ ຊີລາ ກະ ຕີໂມທຽວ ໂອນ ໄລ່
ແຕ່ີອ໌ ຕາປູ່ນ ອັນ ມາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌.

ໂປໂລ ອາຕີ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອາແທນ
16ບັອງ ກາ ໂປໂລ ແອີດ ເກຣາະ ໄລ່ ບາຣ ນະ ຊີລາ ກະ ຕີໂມທຽວ ຕ່ຶງ

ເມືອງ ອາແທນ, ອັນ ເຮີມ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣູ່ບ ເຢືາງ ກາ
ເນົ່ າ ຊາງ. ເຈ່ີ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື. 17ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ອາຕີ ເລືອ
ຍໆ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ອັນ ອາຕີ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ກະ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຮີ. ກະ ກູ່ ຣາໄງ
ໂປໂລ ອາຕີ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ຕາລາດ ເມືອງ ກັອຍ. 18 ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ອັນ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ເອປີກູຣຽວ ກະ ມູ່ ຊະໂຕອິກ. ບາຣ ມູ່ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ
ຣຍານ ແຕ ມັຮ ຣານະ ແຄວ໌ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ ແຕ ໂປໂລ
ນ່ະໄນ່: "ອັນ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ຊາກູລ. ອັນ ອາຕີ ຕາ ແກີດ ກຼອງ."
ມາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ປາຍ: "ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ອັນ ອາຕີ ແຕ ເຢືາງ ກາ

ໄຮ ຕາ ຢວາຮ ດັງ."



ຣານະ ຕະ 17:19 lxxv ຣານະ ຕະ 17:26

ໄລ່ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ, ກະ ອັນ ອາຕີ ແຕ
ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ ແກີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 19 ກວາຍ ກັອຍ ເດີງ ອາຊວຍ
ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ມວຍ ອຶນຕຸ ກວາຍ ຊົດ ເກ່ີຍ ອີ ຊັຣຮົງ. ອຶນຕຸ ໄນ່ ລາ ຕ່ຶງ
ກົຮ ອາເຣໂອປາໂຄ. ໄລ່ ກັອຍ ອາຕີ ໂປໂລ ປາຍ: "ຮິ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ແຈງ
ລາລ່ື ປັຣນາຍ ຕາໄມ ກາ ໄມ່ ອາຕີ ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ. 20 ຮິ ຊັນ
ຕັຣ ຊັອງ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ຮິ ປັຣນາຍ ໄມ່ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະໄນ;່ ຮິ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ອຶນ
ແຍ່ະ ແຕ ປັຣນາຍ ໄນ່." 21 (ມັຮ ກວາຍ ອາແທນ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ພໍກາ ໄລ່ ກັອຍ ຊັອງ ປັຣນາຍ ຕາໄມ,
ໄລ່ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ອີ ຊັຣຮົງ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ໄລ່ ອາລ່ັຮ ອີ ຕະ ນັ່ອງ
ຣານະ ການ່ໍອ໌.)

22 ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ຕາຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ ກົຮ ອາເຣໂອປາໂຄ ກະ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ:
"ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອາແທນ ໄນ່ ເອີຍ! ເກົາ ເຮີມ ເຈ່ີ ເຍືາ ຊາງ
ກຣ່ັກ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຍືາ. 23ຍ່ອນ ບັອງ ກາ ເກົາ ເປາະ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຍືາ, ເກົາ
ເຮີມ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ເຍືາ ຊາງ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ. ກະ
ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ເນົ່ າ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຕ່ຶງ ກັອຍ, ປາຍ:
'ຊັນເຕຣືາງ ໄນ່ ລາ ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເນົ່ າ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ຣາມຶ່ຮ
ອັນ.' ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ໄນ່ ເຍືາ ອີ ຊາງ, ມາ ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ດັງ. ຣາມຶ່ຮ
ເຢືາງ ໄນ່ ເກົາ ອີ ອາຕີ ເຍືາ. 24 ເຢືາງ ໄນ່ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ແຕງ
ມັນລ່ັອງ, ກະ ອັນ ແຕງ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່ ໄນ່.
ອັນ ຊົດ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ແປີງ ມັນລ່ັອງ ກະ ຕ່ຶງ ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ.
ອັນ ຕາ ເບີນ ແອີດ ຕ່ຶງ ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ກາ ອາຕີ ກວາຍ ຕະ. 25 ໄຮ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ອັນ ຕາ ເບີນ
ແອິ ອຶນເຕ່ົາ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ອາມົ່ງ, ກະ ໂອນ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ຕາງຶ່ຮ.
ກະ ອັນ ແຕງ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ເບີນ. 26 ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຈຸ່ມ ກວາຍ ລາ ແກີດ ແຕ ມານະ ຊັອງ. ກະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ມັຮ ຈຸ່ມ ກວາຍ ໄນ່ ແອີດ ກູ່ ກຣວາງ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່.
ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ໂອນ ກູ່ ຈຸ່ມ ກວາຍ, ຕາໄງ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌
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ກະ ອຶນຕຸ ໄລ່ ແອີດ, ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ຈຸ່ມ ກັອຍ ຕາ ຢວາຮ ເບີນ. 27 ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ລາ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ຈາຈ່ໍອ໌ ກະ ຣາມຮົ
ອັນ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ໄຮ. 28 ຍ່ອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ແຕ ໄຮ ເບີນ ອາມົ່ງ; ປູເປາະ, ກະ ຕູຕະ. ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ລາ
ນ່ະ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ເຍືາ ຄຽນ ປາຍ: 'ຍ່ອນ ເຢືາງ ແຕງ ໄຮ, ນ່ະກັອຍ ໄຮ
ແກີດ ກອນ ອັນ.' 29 ຄັນ ໄຮ ແກີດ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄຮ ອຶນໂຈຍ
ຄ່ຶດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ນ່ະ ເນົ່ າ ຕະ ຣູ່ບ ແຕ ແຢງ, ແຕ ປຣະ, ກະ ແຕ
ຕາເມົາ. ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ຈຸງ ຄ່ຶດ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ.
30 ມາ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເນ່ ຊັອງ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ນ່ະກັອຍ. ໄລ່
ຕາ ຢວາຮ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ມາແລ່ະ. ມາ ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂອນ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ດັງ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ
ຕາໄມ ແອັນ. 31 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ຕາໄງ ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ອີ ໂອນ
ມານະ ກາ ອັນ ຣຽຮ ເຈ່ີ ຕັດຊ່ີນ ຕານັ່ອງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ອັນ ຣຽຮ ເຢຊູ
ດອ໌ໍ ຕັດຊ່ີນ ໂອນ ປຍາຍ໌ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ."

32 ພໍກາ ເນົ່ າ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໂປໂລ ປາຍ ກວາຍ ກູຈີດ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ, ເບນີ ອັນ ກາ ອາເຢ່ ພາມາດ ໂປໂລ. ມາ ເບນີ ອັນ ກາ ປາຍ: "ອຶນ
ຕູ່ນ ຮິ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ແອັນ ປັຣນາຍ ໄນ່."

33 ແວັດ ກັອຍ ໂປໂລ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ. 34 ມາ ເບີນ ກວາຍ
ແຕ ມູ່ ກັອຍ ຊາງັດ ກະ ຊາອຳ, ກະ ໄລ່ ເປາະ ກະ ໂປໂລ ແຮີ. ມານະ ແຕ
ກວາຍ ໄນ່ ຣາມຶ່ຮ ດີໂອນີຊີໂອ. ອັນ ລາ ແຕ ກວາຍ ຊົດ ກາ ເກ່ີຍ ຊັຣຮົງ
ຕ່ຶງ ກົຮ ອາເຣໂອປາໂຄ. ກະ ເບີນ ມານະ ມັນແຊມ ແຮີ ຊາອຳ ເຕ່. ຣາມຶ່
ຮ ອັນ ລາ ດາມາຣີ. ກະ ເບນີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ, ໄລ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ເຕ່.

18
ໂປໂລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂກຣິນໂທ
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1 ແວັດ ກັອຍ ໂປໂລ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ອາແທນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ໂກຣິນໂທ ແອັນ. 2 ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ອັນ ຣາມຮົ ມານະ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ, ຣາມຶ່ຮ ອາກີລາ. ອັນ ລາ ແຕ ແຄງ ປົນໂຕ. ກະ ລາກວຍ ອັນ
ລາ ຣາມຶ່ຮ ປີຊະກີລາ. ໄລ່ ບາຣ ນະ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ຕາແບິ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ກຣວາງ ອີຕາລີ, ຍ່ອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກະລາວດີໂອ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ອຶນ
ແຍະ່ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ເມືອງ ໂຣມ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ອີຕາລີ. ນ່ະກັອຍ
ບາຣ ນະ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ກັອຍ, ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ໂກຣິນໂທ ແອັນ. ເຈ່ີ ໂປໂລ ເປາະ ຊາອົຮ ບາຣ ນະ ກັອຍ. 3 ອັນ ມູ່ດ
ແອີດ ກະ ໄລ່, ຍ່ອນ ໄລ່ ບາຣ ນະ ຕະ ຣານະ ມູເຈິງ ໂປໂລ ເຕ່. ໄລ່ ຕະ
ດຸງ ແຕ ອາຣິ; ເຈ່ີ ຈິ ໂອນ ເບີນ ເກຣ່ີງ ຣາແວ່ັຮ ຈາ. 4 ກູ່ ຕາໄງ ຣາລູ່
ໂປໂລ ອາຕີ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ໂອນ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ກະ ກວາຍ ກຣີກ. ອັນ ປັຣຕ່ຶ ເດີງ ໄລ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີ
ດ.

5 ພໍກາ ຊີລາ ກະ ຕີໂມທຽວ ແຊງ ແຕ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ, ໂປໂລ ກູ
ຕົງ ອາຕີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ແຈງ ເຢຊູ ລາ ກຣີດ ອັນ ກາ
ໄລ່ ແອີດ ເກຣາະ, ລາ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂອນ ຈ່ອຍ ອາ
ມົ່ງ ໄລ່. 6 ມາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ
ກະ ໄລ່ ພາມາດ ໂປໂລ. ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ຕາຕຸຮ ມັຮ ກາ ບຣິຮ ແຕ ກົນ
ອາຢັ່ ອຮ ອັນ, ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ໂຕ່ດ ໄລ່ ໂອນ ໄລ່ ຣ່ັບ ເບມີ. ກະ
ໂປໂລ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ເຍືາ ຕາ ແອອ໌ ຣາເວືາຍ ເຍືາ ແອີດ ອາມົ່ງ
ເລືອຍໆ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຕາມ ເຍືາ. ເກົາ ແວັດ ເຈ່ີ ອຶມໂປ່ລ ກະ ເຍືາ.
ຊານ່ໍ ເກົາ ເປາະ ອາຕີ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແອັນ."

7 ເຈ່ີ ໂປໂລ ລ່ັອຮ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຕີໂຢ ຢູຊະໂຕ. ອັນ ລາ
ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ມາ ອັນ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ກະ
ດຸງ ອັນ ແອີດ ແຈ່ະ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. 8 ເບນີ ມານະ ແອັນ
ຣາມຶ່ຮ ກີຊະໂປ. ອັນ ລາ ກວາຍ ຕາລາ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ກັອຍ. ອັນ ກະ ອຶນແຍ່ະ ດຸງຊູ ອັນ ຊາອຳ ອຶນເຈົາ ໄຮ. ກະ ເບີນ ກຼຶ່ງ
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ກວາຍ ໂກຣິນໂທ ການ່ໍອ໌, ໄລ່ ຊັອງ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ; ເຈ່ີ ໄລ່
ຊາອຳ ກະ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌.

9 ເບີນ ມວຍ ຊາເດົາ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ໂປໂລ ເຮີມ ເຢຊູ
ກຣີດ. ກະ ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ. ອຶງ
ເຄາະ ໄມ່ ອາຕີ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ແຕ ເກົາ. ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ກູແມມ ແບອ໌
ໄມ່. 10 ຍ່ອນ ເກົາ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ໄມ່. ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ
ອຶນເຕ່ົາ ກະ ໄມ່. ຍ່ອນ ເກົາ ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໄນ່."

11 ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ອຶນແຍະ່ ມວຍ ກມູໍ ຕາດ່ີ,
ກະ ອັນ ອາຕີ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

12 ບັອງ ກາ ຄາລີໂອ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ແຄງ ອະຄາຢາ, ເບນີ ກວາຍ ແຕ
ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂປໂລ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເດີງ ອາຊວຍ
ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ຄາລີໂອ ໂອນ ອັນ ຕັດຊ່ີນ. 13 ກວາຍ ກັອຍ ຕູນ ໂປໂລ
ປາຍ: "ກວາຍ ໄນ່ ອາຕີ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ຕາ
ເບີນ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ຮິ."

14 ແຕ່ີອ໌ ໂປໂລ ອີ ຕາແອີຍ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ຄາລີໂອ ອາຕີ ແຕ່ິ ໂອນ
ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ ປາຍ: "ມູ່ ເຍືາ ອິດຊະຣາເອລ ເອີຍ! ຄັນ
ມານະ ໄນ່ ມາ ອັນ ຕຕູວຍ,໌ ແຕີລາ ກາຈີດ ກວາຍ, ແຕີລາ ຕະ ຣານະ ຕາ
ອໍ ການ່ໍອ໌, ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຕັດຊ່ີນ ໂອນ ເຍືາ. 15ມາ ຄັນ ເຍືາ ອວານ ແຕ ອັນ
ຍ່ອນ ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອຶມພາ ແຕ ຄານອດ ເຍືາ, ຕາມ ເຍືາ. ເກົາ ຕາ
ແອອ໌ ອີ ຕັດຊ່ີນ ຣານະ ໄນ່."

16 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ໄລ່ ແຕ ອັນ. 17 ເຈ່ີ
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ, ໄລ່ ໂກບ ໂຊຊະເທນ ແອັນ. ໂຊຊະເທນ ລາ ກວາຍ
ຕາລາ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ໄລ່ ປຍາຍຮ
ອັນ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ຊົດ. ມາ ຄາລີໂອ ຕະ ນ່ະ ຕາ ເບີນ ເຮີມ.

ໂປໂລ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ຕ່ຶງ ແຄງ ຊີເຣຍ
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18 ເຈ່ີ ໂປໂລ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂກຣິນໂທ ດູ່ນ ຕາໄງ. ອຶນຕູ່ນ ກັອຍ
ອັນ ກູບັນ ກູຊວານ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ປໍ ກັອຍ; ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ປໍ ເມືອງ
ເກັນເຄໄອ ແອັນ. ອາກີລາ ກະ ປີຊະກີລາ ເປາະ ກະ ອັນ ປໍ ກັອຍ ເຕ່. ຕ່ຶງ
ເມືອງ ເກັນເຄໄອ ກັອຍ, ໂປໂລ ແທ ແປີຼ ອັນ ອາລຸງ ອຶນແຍ່ະ, ຕະ ໂອນ
ເນົ່ າ ດັງ ອັນ ເອີອ໌ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ. ແວັດ ກັອຍ,
ໄລ່ ໄປ ນະ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ເປາະ ປໍ ແຄງ ຊີເຣຍ ແອັນ. 19 ພໍກາ
ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ເອເພໂຊ, ໂປໂລ ເປາະ ອຶມພາ ຣານາ ແຕ ອາກີລາ ກະ
ປີຊະກີລາ. ເຈ່ີ ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ກະ ອັນ ອາ
ຕີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ. 20 ໄລ່ ກັອຍ ແຊອ໌ ອັນ ແອີດ
ດູ່ນ ກະ ໄລ່, ມາ ອັນ ກຸນເຕົາ ອີ ເປາະ ປໍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ. 21 ແຕ່ີອ໌ ອັນ
ລ່ັອຮ ແຕ ໄລ່, ອັນ ປາຍ: "ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ, ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ເກົາ
ລ່ົບ ລ່ັຮ ປໍ ເຍືາ."
ແວັດ ອັນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ລ່ັອຮ ແຕ

ເມືອງ ເອເພໂຊ. 22 ເຈ່ີ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ. ແຕ ເມືອງ
ກັອຍ ອັນ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ແອັນ, ຢໍອ໌ ອີ ຊາອົຮ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ແວັດ ກັອຍ ອັນ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອ
ເຄຍ ແອັນ. 23 ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ຊາອ່ຶຍ ຕາໄງ, ເຈ່ີ
ອັນ ເປາະ ເປີຼຍ ອຶນແຍະ່ ບາຣ ແຄງ ຄາລາເຕຍ ກະ ພເີຄຍ. ອັນ ອາຕີ ມູ່
ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ແຄງ ກັອຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຊາອຳ ເຣ່ງ ລາລ່ື ແອັນ.

ອາໂປໂລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອເພໂຊ ກະ ເມືອງ ໂກຣິນໂທ
24 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ, ເບີນ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ອາໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ເອ

ເພໂຊ. ອັນ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ເມືອງ ອາເລັກຊັນເດຍ. ປັຣ
ນາຍ ອັນ ອາຕີ ລາ ແຄວ໌ ລາລ່ື. ກະ ອັນ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ແຕ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 25 ເນົ່ າ ອາຕີ ອັນ ເຈ່ີ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣານະ ແຕ ເຢຊູ ກຣີ
ດ. ອັນ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ແຕ ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ. ມາ ອັນ ດັງ ແອີງ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ແຕ
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ໂຢຮັນ ຕະ. 26 ອາໂປໂລ ໄນ່ ອາຕີ ຍັ່ນ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ. ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ບາຣ ນະ, ອາກີລາ ກະ ປີຊະກີລາ ຊັອງ ອັນ ອາຕີ
ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ເດີງ ອັນ ເປາະ ປໍ ດຸງ ໄລ່; ເຈ່ີ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ອາໂປໂລ,
ໂອນ ອັນ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ແອັນ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 27 ແວັດ ກັອຍ
ອາໂປໂລ ຢໍອ໌ ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ແຄງ ອະຄາຢາ ແອັນ. ນ່ະກັອຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອເພໂຊ ປຣ່ອມ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ, ກະ ຄຽນ ນັງຊ່ື ໂອນ
ອັນ ເດີງ ປໍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ແຄງ ອະຄາຢາ, ໂອນ ໄລ່ ຣ່ັບ ອໍ ອັນ.
ພໍກາ ອາໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ແຄງ ອະຄາຢາ, ອັນ ຈ່ອຍ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ໂອນ ໄລ່
ກາ ຊາອຳ ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄລ່. 28 ຍ່ອນ
ແຕ່ີອ໌ ອັນ ຊັຣຮົງ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຣາຈຽນ ນັ່ອງ. ນ່ະກັອຍ
ອາໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື
ເຢຊູ ລາ ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ.

19
ໂປໂລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອເພໂຊ

1ບັອງ ກາ ອາໂປໂລ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂກຣິນໂທ, ໂປໂລ ເປາະ ຢັ່ ຮ ແປີງ
ເປີຼຍ ແຄງ ກາ ອັນ ເປາະ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ; ເຈ່ີ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ເອເພໂຊ
ຊາ. ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ອັນ ຣາມົຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊ.ູ 2 ໂປໂລ ຕາ
ແບີບ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ພໍກາ ເຍືາ ຊາອຳ, ເຍືາ ເບີນ ຣ່ັບ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ມາ ຕາ ຢວາຮ?"
ໄລ່ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ຮິ ຕາ ຊັອງ ເລ່ີຍ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ."
3 ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ຕາແບີບ ແອັນ ປາຍ: "ພໍກາ ເຍືາ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ

ແດີອ໌, ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເນົ່ າ?"
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ໄລ່ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຮິ ຕາປູ່ນ ຣານະ ໂຢຮັນ, ອັນ ກາ ເກ່ີຍ ຕະ ຣ່ີດ
ຕ່ຶງ ແດີອ໌."

4 ໂປໂລ ອາຕີ ແອັນ ໄລ່ ປາຍ: "ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ກວາ
ຍ ກາ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ. ກະ ອັນ ອາຕີ
ໂອນ ກວາຍ ດັງ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຊາອຳ ມານະ ກາ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ ອັນ. ອັນ
ໄນ່ ລາ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊ.ູ"

5 ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄນ,່ ໄລ່ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ
ເຢຊ.ູ 6 ພໍກາ ໂປໂລ ຊາປ່ະ ອາຕີ ອັນ ຕ່ຶງ ຈະ ໄລ່ ກັອຍ, ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ມູ່ດ ແຕ່ິ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ເຈ່ີ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ
ຊັອງ ແອັນ ກາ ໄລ່ ຕາ ຢວາຮ ຣຍານ. ກະ ໄລ່ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 7 ມູ່ ໄລ່ ເບີນ ມັຮ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ.

8 ອຶນແຍ່ະ ໄປ ກາໄຊ ໂປໂລ ມູ່ດ ອາຕີ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ. ອັນ ອາຕີ ຍັ່ນ ລາລ່ື ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ
ອາຕີ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ, ໂອນ ໄລ່ ຊາອຳ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ.
9 ມາ ເບນີ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ໄລ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ກ່ັອງ, ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ. ກະ ໄລ່ ປາຍ ຕາ ອໍ ແຕ 'ຣານາ ເຢຊ.ູ'* ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ
ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ເຈ່ີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຣຍານ
ກາ ຕີຣາໂນ ຕາລາ. ກູ່ ຣາໄງ ໂປໂລ ອາຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ ຣຍານ ກັອຍ. 10 ໂປໂລ
ອາຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ ຣຍານ ກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ບາຣ ກູມ.ໍ ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ແຄງ ເອເຊຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ກາ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ, ກາ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.

ກອນ ຣາເລົາ ຊະເກວາ
11 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໂປໂລ ເບີນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ

ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ. 12 ຄັນ ກວາຍ ອີດ ເປຣ່ ຈູ່ດ ປາຮູຣ ແຕີລາ ເກຣ່ີງ ໂປໂລ

* 19:9 19:9 'ຣານາ ເຢຊ'ູ ລາ ຊາກຳ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ອາມົ່ງ.
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ຕັອກ; ເຈ່ີ ອາແຕັດ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ກາ ອາອ່ີ, ກວາຍ ອາອ່ີ ກັອຍ ແກີດ
ແບຣັຮ ອຶນແຍ່ະ, ກະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ລ່ັອຮ ແຕ ຈະ ກວາຍ ກັອຍ. 13 ເຈ່ີ
ເບນີ ມວຍ ມູ່ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ເປາະ ປໍ ໄນ່ ເປາະ ປໍ ກັອຍ ແກີດ
ມໍ ຢໍອ໌ ອີ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແຕ ຈະ ກວາຍ. ໄລ່ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ
ກູອ໌ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ດອ໌ໍ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ນ່ະ ໂປໂລ ຕະ ເຕ່.
ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ອາຕີ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ປາຍ: "ຮິ ແປຣີ ໄມ່ ຍ່ອນ ຮິ ກູອ໌ ຣາມຶ່ຮ
ເຢຊ,ູ ອັນ ກາ ໂປໂລ ເກ່ີຍ ອາຕີ, ໄມ່ ລ່ັອຮ ຊັອງ ແຕ ຈະ ກວາຍ ໄນ່."

14 ໄລ່ ກາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ ລາ ຕາປູ່ລ ນະ ແຊມອາຍ, ກອນ ຣາ
ເລົາ ຊະເກວາ. ຊະເກວາ ລາ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
15 ມາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕາແອີຍ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ກັອຍ ປາຍ: "ເຢຊູ ເກົາ ດັງ,
ກະ ໂປໂລ ເກົາ ຊາກ່ັລ, ມາ ເຍືາ ລາ ເນົ່ າ?"

16 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກາ ເບີນ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ, ອັນ ປາລັອງ ປໍ ມູ່
ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ກັອຍ. ອັນ ເຣ່ງ ກາເລີຍ ແຕ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ກັອຍ. ອັນ
ຕະ ໄລ່ ກັອຍ ເບິ ຮັບ ລາລ່ື ກະ ອາຮາມ ລ່ັອຮ ລາລວຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ລ່ັອຮ
ແຕ ດຸງ ກັອຍ ມູ່ ລາໂລ່ະ ຊັອງ. 17 ຣານະ ໄນ່ ເປາະ ປັຼຮ ຈວບ ເມືອງ ເອ
ເພໂຊ ໄວ່ ລາລ່ື. ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ກະ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ
ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ນ່ະໄນ່, ໄລ່ ອຶງກັອຮ
ກະ ຍ່ອງ ລາລ່ື ເຢຊູ ກຣີດ. 18 ເບນີ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ
ໄລ່ ງີ່ນ ໂລ່ຍຮ, ກະ ໄລ່ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ລາ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ກວາ
ຍ ມໍ ເຕ່. ມາ ຊານ່ໍ ໄລ່ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ. 19 ຊາອ່ຶຍ ນະ ແຕ ມູ່
ໄລ່ ຕະ ນ່ະ ກວາຍ ມໍ ເຕ່ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ມາ ຊານ່ໍ ໄລ່ ປາໂຣມ ມວຍ ອຶນ
ຕຸ ມັຮ ປຶ່ ງ ກາ ໄລ່ ຣຍານ ແກີດ ມ.ໍ ເຈ່ີ ໄລ່ ບຸຮ ຕັຮ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ
ກຼຶ່ງ. ຄ່ຶດ ລ່ັຮ ເກືາ ໄລ່ ແຈີງ ປຶ່ ງ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ເຊີງ ຈ່ິດ ປັ່ ນ ກຼອງ ປຣະ ອາ
ນາມ. 20 ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ເປາະ ປັຼຮ ກູ່ ອຶນຕ.ຸ ກະ
ປັຣນາຍ ກັອຍ ແກີດ ຈັບ ລາລ່ື ແອັນ.

ກຼຶ່ງ ກວາຍ ເອເພໂຊ ອວານ ລາລ່ື ກະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ
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21 ແວັດ ກັອຍ ໂປໂລ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ເປີຼຍ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ ກະ
ແຄງ ອະຄາຢາ, ອີ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ແອັນ. ອັນ ປາຍ: "ແວັດ
ເກົາ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ໂຣມ ແຮີ."

22 ໂປໂລ ແປຣີ ບາຣ ນະ ຕີໂມທຽວ ກະ ເອຣາຊະໂຕ ເປາະ ອຶນໂຍ່ງ ປໍ
ແຄງ ມາເກໂດເນຍ. ໄລ່ ກັອຍ ເກ່ີຍ ຕະ ຣານະ ຈ່ອຍ ໂປໂລ. ມາ ໂປໂລ
ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ແຄງ ເອເຊຍ.

23 ຕ່ຶງ ມັຮ ຕາໄງ ກັອຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອເພໂຊ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ອວານ ລາລ່ື
ກະ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ 'ຣານາ ເຢຊ.ູ' 24 ເບີນ ມານະ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຣາມຶ່
ຮ ເດເມທິໂອ. ອັນ ລາ ກວາຍ ເຈືາງ ຕະ ຣູ່ບ ເຢືາງ ອາເຕມາ ແຕ ປຣະ.
ອັນ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ, ໄລ່ ເບນີ ກຳໄລ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ໄລ່ ຈິ ຣູ່ບ ກັອຍ. 25 ອັນ
ກູອ໌ ມັຮ ເຢົ່ າ ອັນ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕະ ຣານະ ມູເຈິງ ໄລ່ ເຕ່. ອັນ
ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ໄຮ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ
ກຳໄລ ແຕ ຣານະ ໄຮ ຕະ. 26 ເຍືາ ເຮີມ, ກະ ເຍືາ ຊັອງ ແຕ ຣານະ ກວາ
ຍ ຣາມຶ່ຮ ໂປໂລ ໄນ່ ຕະ. ອັນ ອາຕີ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ປາຍ ເຢືາງ ແຕ
ອາຕີ ກວາຍ ຕະ ລາ ຕາ ແກີນ ເຢືາງ. ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ເຈ່ີ ຕາປູ່ນ ຣານະ
ໂປໂລ ອາຕີ, ຕາ ແກີນ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອເພໂຊ ໄນ່ ຊັອງ ມາ ຈວບ ອຶນແຍ່ະ
ແຄງ ເອເຊຍ ແຮີ. 27 ຣານະ ໄນ່ ລົບ ລາລ່ື ໂອນ ໄຮ. ອຶງກັອຮ ຣານະ
ໄຮ ຕະ ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ. ກະ ອຶງກັອຮ ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ດຸງ ຊາງ
ເຢືາງ ອາເຕມາ ໄນ່ ເນົ່ າ ຕາ ເບນີ ຢຳນັ່ບ ນັ່ອງ. ຊານ່ໍ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແຄງ
ເອເຊຍ ກະ ອຶນແຍ່ະ ກຣວາງ ການ່ໍອ໌ ແຮີ ຊາງ ເຢືາງ ອາເຕມາ ໄນ່, ມາ
ອຶງກັອຮ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ອີ ຊາງ ນັ່ອງ ເຢືາງ ອາເຕມາ."

28 ພໍກາ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ໂຣ່ມ ກັອຍ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄນ່, ຣາງຶ່ຮ ໄລ່
ແກີດ ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື. ກະ ໄລ່ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ນ່ະໄນ່: "ປື່ ດ ລາລ່ື ເຢືາງ
ອາເຕມາ ໄຮ, ລາ ເຢືາງ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເມືອງ ເອເພໂຊ ຊາງ."

29 ເຈ່ີ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເປາະ ຕາຕ່ຶງ ເປາະ ຕາໂຕະ, ປຣ່ອມ
ແຮຣ ເຣ່ງ ລາລ່ື. ກະ ໄລ່ ໂກບ ໄຄໂຢ ກະ ອາຣິດຕາໂຄ, ບາຣ ນະ ເຢົ່ າ
ໂປໂລ ກາ ເກ່ີຍ ເປາະ ມັນຕຸ ກະ ອັນ. ບາຣ ນະ ກັອຍ ລາ ແຕ ແຄງ
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ມາເກໂດເນຍ. ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ເດີງ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ເກ່ີຍ ອີ
ຣາເຈ່າະ. 30 ໂປໂລ ຢໍອ໌ ອີ ມູ່ດ ເຕ່ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ໂອນ
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ, ມາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕາ ໂອນ ອັນ ມູ່ດ. 31 ເບີນ
ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ແຮີ, ໄລ່ ລາ ເຢົ່ າ ໂປໂລ ເຕ່. ກວາຍ ຊົດ
ກັອຍ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ແຊອ໌ ໂປໂລ ອຶນໂຈຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ.
32 ເຈ່ີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ, ໄລ່ ແຮຣ ເຣ່ງ ລາລ່ື. ມານະ ແຮຣ ປາຍ ນ່ະ
ໄນ່, ມານະ ແອັນ ແຮຣ ປາຍ ນ່ະກັອຍ. ມາ ຊາອ່ຶຍ ນະ ແຕ ມູ່ ກວາຍ ກຼຶ່ງ
ກັອຍ ຕາ ດັງ ອຶນເຕ່ົາໆ ໄລ່ ໂຣ່ມ ອຶນຕຸ ກັອຍ. 33ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ, ໄລ່ ກູແຕັລ ແປຣີ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ອາເລັກຊັນເດີ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ໂອນ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ. ໄລ່ ອາຕີ ອາເລັກຊັນ
ເດີ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ໂຣ່ມ ປໍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ອາເລັກ
ຊັນເດີ ອາວ່ິດ ອາຕີ ອັນ ໂອນ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ຕະ ແບອ໌ ນັ່ອງ. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ
ອາຕີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ອຶນໂຈຍ ອວານ ກະ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. 34 ມາ
ພໍກາ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຊາກ່ັລ ອາເລັກຊັນເດີ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ເຕ່, ກະ ໄລ່ ດັງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບນີ ຊາງ ເຢືາງ ອາເຕມາ, ໄລ່
ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ແອັນ ມັ່ນ ຈີນ ບາຣ ຮວາດ ໂດຍ ປາຍ: "ປື່ ດ ລາລ່ື ເຢືາງ
ອາເຕມາ ໄຮ, ລາ ເຢືາງ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເມືອງ ເອເພໂຊ ຊາງ."

35 ແວັດ ກັອຍ ເບີນ ມານະ ແຕ ເມືອງ ເອເພໂຊ ກາ ຕະ ປຶ່ ງ ໂອນ
ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ອັນ ແຊອ໌ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ແອີດ ຣາງ
ຍາອ໌ ດອ໌ໍ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ. ອັນ ອາຕີ ປາຍ: "ແຊມອາຍ ແຕ
ເມືອງ ເອເພໂຊ ເອີຍ! ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ດັງ ເຈ່ີ ເມືອງ ເອເພໂຊ ໄນ່
ກຍາອ໌ ເລືອຍໆ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ເຢືາງ ອາເຕມາ. ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ
ດັງ ເຈ່ີ ໄຮ ກຍາອ໌ ເລືອຍໆ ຣູ່ບ ເຢືາງ ອາເຕມາ ກາ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ.
36 ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຣາຈຽນ ແຕ ຣານະ ໄນ່. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ແອີດ ອ.ໍ
ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກຸນເຕົາ. 37 ໄລ່ ບາຣ ນະ ກາ ເຍືາ ເດີງ ປໍ ໄນ່, ໄລ່ ຕາ ເບນີ
ຕວຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ອາເຕມາ. ກະ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ພາມາດ
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ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ເຢືາງ ໄນ່. 38 ຄັນ ເດເມທິໂອ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ ເບນີ ຣາລ່ິຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ, ໂອນ ໄລ່ ເປາະ ປ່ອງ ປໍ ກວາຍ ຊົດ. ຕາ ເບີນ ແອິ ກວາຍ ຕັດຊ່ີນ
ປັຣນາຍ ກັອຍ. 39 ຄັນ ເຍືາ ເບີນ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ແອັນ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ຊົດ ຕັດຊ່ີນ. ນ່ະກັອຍ ລາ ຄານອດ ໄຮ. 40 ມາ ມັຮ
ເຍືາ ໂຣ່ມ ອຶນຕຸ ໄນ່ ຊານ່ໍ, ເກົາ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື ກວາຍ ຊົດ ໄຮ ຄ່ຶດ ປາຍ
ໄຮ ຢໍອ໌ ອີ ຕຳໂປຣ ຊົດ ແຕ ໄລ່. ຄັນ ກວາຍ ຊົດ ໄຮ ມາ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ,
ອຶນແຍະ່ ນະ ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ."

41 ແວັດ ກວາຍ ກັອຍ ອາຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ໂອນ ມັຮ ກວາ
ຍ ກັອຍ ລ່ັອຮ ອຶນແຍະ່.

20

ໂປໂລ ເປາະ ລ່ັຮ ປໍ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ
1 ພໍກາ ເມືອງ ເອເພໂຊ ແກີດ ອຽນ ລ່ັຮ ເຈ່ີ, ໂປໂລ ກູອ໌ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາ

ອຳ ເຢຊ.ູ ອັນ ຕາລ່ືນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ໂອນ ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ລ່ັຮ. ແວັດ ກັອຍ ໂປໂລ
ກ່ອບ ໄລ່. ເຈ່ີ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ ເປາະ ປໍ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ
ແອັນ. 2 ອັນ ເປາະ ເມືອງ ແລ່ະ, ລາ ອັນ ເປາະ ຊາອົຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ
ກະ ອັນ ຕາລ່ືນ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ແອັນ. ແວັດ ກັອຍ
ໂປໂລ ເປາະ ປໍ ກຣວາງ ກຣີກ ແອັນ. 3 ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກຣີກ
ອຶນແຍະ່ ໄປ ກາໄຊ. ອັນ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ເຈົາ ປໍ ແຄງ ຊີເຣຍ ແອັນ, ມາ ອັນ
ຊັອງ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອັນ. ພໍກາ ອັນ ດັງ
ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຄ່ຶດ ອໍ ເຈົາ ຣານາ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ ແອັນ. 4 ເບນີ ຕາປູ່
ລ ນະ ເປາະ ກະ ອັນ. ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ໄນ່ ລາ: ໂຊປາເຕ ກອນ ປີໂຣ
ແຕ ເມືອງ ເບເຣຍ, ອາຣິດຕາໂຄ ກະ ເຊກຸນໂດ ແຕ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ,
ໄຄໂຢ ແຕ ເມືອງ ເດຣະເບ, ຕີຄີໂກ ກະ ໂທພີໂມ ແຕ ແຄງ ເອເຊຍ, ກະ
ຕີໂມທຽວ. 5 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຕາປູ່ລ ນະ ໄນ່ ເປາະ ອຶນໂຍ່ງ ເກຣາະ ຮິ ຕ່ຶງ
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ເມືອງ ໂທອາດ.* 6 ແວັດ ມັຮ ຕາໄງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕະ ຣ່ີດ ຈາ
ໂດຍ ບຸຮ ແອິ ບວຮ ຊ່ືອ໌, ຮິ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ພີ
ລິບປອຍ. ແວັດ ເຊີງ ຕາໄງ ແອັນ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ໂທອາດ. ຮິ ແອີດ
ປໍ ກັອຍ ອຶນແຍະ່ ຕາປູ່ລ ຕາໄງ.

ໂປໂລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂທອາດ
7 ຕາໄງ ມວຍ ຕ່ຶງ ອາທິດ ກັອຍ, ພໍກາ ຊາເດົາ, ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ

ໂຣ່ມ ຈາ ງ່ອຍ໌ ຊາແຍີ ເຢຊູ ກູຈີດ. ກະ ໂປໂລ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ແຕ ແປີຼ
ຕາບື່ ແຕ່ີອ໌ ດີດ່ຶກ. ອັນ ອາຕີ ດູ່ນ ມາຮ ກັອຍ ຍ່ອນ ອັນ ຄ່ຶດ ຕາໄງ ປັຣ
ແນີ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ ເປາະ ປໍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ. 8 ໄລ່ ໂຣ່ມ ດຸງ
ກັອຍ ຕ່ຶງ ຣານ ໄປ, ກະ ຕ່ຶງ ກຼຸງ ກັອຍ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຕາກຍາງ. 9 ເບີນ
ມານະ ກວາຍ ປັຣລົວະ, ຣາມຶ່ຮ ຢູຕີໂຄ, ອັນ ຕາກູ ຕ່ຶງ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ມານັ່ກ
ໄດ. ມາ ໂປໂລ ອາຕີ ດູ່ນ ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ປັຣລົວະ ກັອຍ ຊັອງ
ລາແກັຮ, ເຈ່ີ ອັນ ບິກ.ູ ມາ ແວັດ ກັອຍ ອັນ ບິ ລາເງ່ດ ເລ່ີຍ; ເຈ່ີ ອັນ
ຊາແລັຮ ແຕ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ຣານ ໄປ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກແູຕອ໌. ກວາຍ ເປາະ ອາ
ແຣ່ິ ອັນ, ມາ ອັນ ກູຈີດ ເລ່ີຍ. 10 ໂປໂລ ແຊງ ກຍາວ ກູມູ່ຍ໌ ກັອຍ, ກະ
ອັນ ອາຕີ ປາຍ: "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ເກຣ່າະ. ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ເຈ່ີ."

11 ແວັດ ໂປໂລ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຊັອຮ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ແປີງ. ອັນ ປີຮ
ໂດຍ ບຸຮ ກະ ເດີງ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເຢົ່ າ ກັອຍ ຈາ ຊາແຍີ ເຢຊູ ກຈີູດ. ແວັດ
ກັອຍ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ເຕ່ົາ ປັ່ ງ. ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ມູ່ ກັອຍ. 12 ເຈ່ີ
ກວາຍ ປັຣລົວະ ກາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ກັອຍ, ເຢົ່ າ ອັນ ເປາະ ອາຊວຍ ອັນ ເຈົາ
ປໍ ດຸງ ອັນ. ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຍ່ອນ ເຢົ່ າ ໄລ່ ແກີດ ອາ
ມົ່ງ ລ່ັຮ.

ໂປໂລ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ມີເລໂຕ ແອັນ
* 20:5 20:5 ເຕີ ອັນ ປາຍ ຮິ ລາ ລູກາ ອາຕີ ໂອນ ໄຮ ດັງ ປາຍ ອັນ ລາ ເປາະ ກະ ໂປໂລ ແຕ
ເມືອງ ພີລິບປອຍ ເຕ່.
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13 ແຕ ກັອຍ ໂປໂລ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ອາໂຊ ແອັນ. ອັນ ເປາະ ຣາ
ນາ ອາເຢງີ. ມາ ຮິ ເປາະ ຣານາ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ. ໂປໂລ ຄ່ຶດ ພໍກາ ອັນ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເມືອງ ອາໂຊ, ອັນ ອີ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກະ ຮິ ເຕ່. 14 ແຕ່ີອ໌ ຮິ
ຣາມຮົ ລ່ັຮ ໂປໂລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອາໂຊ, ອັນ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກະ ຮິ.
ເຈ່ີ ອຶນແຍະ່ ນະ ຮິ ເປາະ ມັນຕຸ ປໍ ເມືອງ ມຕີີເລເນ ແອັນ. 15ມາຮ ຕາໄງ
ປັຣແນີ ແອັນ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ພາ ໂບດ ຄີໂອ. ມາຮ ຕາໄງ ມັນເຕຣືາ ຮິ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໂບດ ຊາໂມ. ເຈ່ີ ມາຮ ຕາໄງ ມັນໄຕຣ່ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ມີເລໂຕ
ແອັນ. 16 ພໍກາ ກັອຍ ໂປໂລ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ເປີຼຍ ເມືອງ ເອເພໂຊ ຕ່ຶງ
ແຄງ ເອເຊຍ. ອັນ ຕາ ແອອ໌ ອີ ແອີດ ດູ່ນ ຕ່ຶງ ແຄງ ເອເຊຍ. ອັນ ຢໍອ໌
ອີ ເປາະ ໄວ່ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຊາແຕີມ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຕາໄງ ຕັຮ ຊອດ.

ໂປໂລ ອາຕີ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ແຕ ເມືອງ ເອເພໂຊ
17 ມາ ແຕ ເມືອງ ມີເລໂຕ ໄນ່, ໂປໂລ ປາຕັບ ຣານາ ກວາຍ ກາ ເປາະ

ປໍ ເມືອງ ເອເພໂຊ, ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ຊາອົຮ ອັນ ຕ່ຶງ ເມືອງ ມີເລໂຕ. 18 ພໍກາ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ,
ໂປໂລ ປາຍ ກະ ໄລ່ ກັອຍ ນ່ະໄນ່: "ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ນານ່ະ ເກົາ ຕະ ບັອງ ກາ
ເກົາ ແອີດ ກະ ເຍືາ ແຕ ຕາໄງ ເກົາ ຕາແບິ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ແຄງ ເອເຊຍ. 19 ກະ
ເຍືາ ດັງ ແຈງ ເຈ່ີ ເກົາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ.
ເກົາ ຕາ ເບີນ ໂອນ ເນົ່ າ ອຶງເຄາະ ຢຳນັ່ບ ເກົາ. ກະ ເກົາ ເຍືາມ ຍ່ອນ ເນົ່ າ
ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ເກົາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມັຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕະ ເກົາ. 20 ເຍືາ ດັງ ເຕ່, ຣານະ ອາ
ແລ່ະ ມາ ແກີດ ເກືາ ໂອນ ເຍືາ, ເກົາ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ໂອນ ເຍືາ; ເກົາ ຕາ
ເບີນ ປາໂຕ່ະ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ. ເກົາ ອາຕີ ເລືອຍໆ ເຍືາ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຍືາ
ໂຣ່ມ ກຼຶ່ງ ແຕີລາ ຕ່ຶງ ດຸງ ເຍືາ. 21 ເກົາ ອາຕີ ຣາລີ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ
ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ ໂຈະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ຊາອຳ ເຣ່ງ ລາລ່ື
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ເຢຊູ ກຣີດ. 22 ຊານ່ໍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ເຈົາ ປໍ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ. ເກົາ ຕາ ດັງ ອຶນເຕ່ົາໆ ເນົ່ າ ອີ ຕະ ກະ ເກົາ ປໍ ກັອຍ. 23ມາ
ກູ່ ເມືອງ ເກົາ ມູ່ດ, ລາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເກົາ, ເກົາ ອີ ຣາມຮົ
ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ກະ ເນົ່ າ ອີ ໂຈະ ເກົາ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ແຮີ. 24 ມາ ອຶນ
ແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ. ຕາ ເບນີ ອຶນເຕ່ົາ
ປິ່ ດ ເມືາດ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ. ມາ ເກົາ ຢໍອ໌ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ຊັອງ. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ
ໂອນ ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ ແປຣີ ເກົາ ຕະ. ຣານະ ໄນ່ ລາ
ເກົາ ອາຕີ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ກວາຍ.

25 "ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເກົາ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ ເຈ່ີ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ. ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ, ແຕ ຕາໄງ ໄນ່ ເຍືາ ຕາ ເບີນ
ເຮີມ ນັ່ອງ ຣູ່ບເຣືາງ ເກົາ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 26 ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ຕາໄງ ໄນ່,
ຄັນ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ເກົາ ແວັດ ເຈ່ີ ອຶມໂປ່
ລ ກະ ເຍືາ. 27 ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ ເກົາ ຕາ ເບີນ ປາໂຕ່ະ ມູ ຣາມຶ່ຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ. 28 ນ່ະກັອຍ ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ກຍາອ໌ ອໍ ຈະ ເຍືາ ເບມີ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກຍາອ໌ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
ເຢຊູ ນ່ະ ກວາຍ ກຍາອ໌ ແກະ ເຕ່. ຣານະ ໄນ່ ລາ ຣານະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ຕະ. ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ລາ ເມ່ນ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ຍ່ອນ ອາຮາມ ເຢຊູ ໄທ ລ່ັຮ ແຕ ໂລ່ຍຮ ໄລ່. 29 ເກົາ ດັງ ແຈງ ລາ
ລ່ື, ພໍກາ ເກົາ ລ່ັອຮ ແຕ ເຍືາ, ເບີນ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ອີ ອາປິ່ ດ ຕັຮ ປັຣ
ນາຍ ເຢຊ.ູ ກວາຍ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ຊາກັອງ ປາລັອງ ຢໍອ໌ ອີ ກັບ ຈາ ແກະ.
30 ກະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ເຍືາ ເບີມ ປຽນ ປັຣນາຍ
ຕານັອ່ງ ຕະ ໂອນ ແກີດ ໂກ່ະ. ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ລາເມ່ນ ອໍ ກາຕ່ັອງ
ໂອນ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ໄລ່, ກະ ໄລ່ ຕາລຸຮ ຕັຮ ປັຣນາຍ ເຢຊູ. 31 ນ່ະກັອຍ
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາວ່ັງ ໂອນ ອ.ໍ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ຕາ
ປູ່ນ ປັຣນາຍ ເນົ່ າ ອາໂລກ. ເຍືາ ຊາແຍີ ອຶນແຍ່ະ ໄປ ກູມໍ ເກົາ ແອີດ ກະ
ເຍືາ, ກະ ເກົາ ອາຕີ ດຸໆ ເຍືາ ອຶນແຍ່ະ ຕາໄງ ອຶນແຍ່ະ ຊາເດົາ; ກາ ເກົາ
ເຍືາມ ຍ່ອນ ເກົາ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຍືາ.
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32 "ຊານ່ໍ ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຍາອ໌ ເຍືາ. ກະ ເກົາ ແຊອ໌ ປັຣ
ນາຍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ ກະ ບັນ ກຍາອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ.
ປັຣນາຍ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ, ກະ ໂອນ
ເຍືາ ຈຸງ ເຕ່ ມັຮ ມູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປຣ່ອມ ໂອນ ໄລ່ ກາ ອັນ ຣຽຮ.
33 ເກົາ ຕາ ເກ່ີຍ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ປຣະ ກະ ຕຳປັອກ ເນົ່ າ. 34 ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ,
ອາຕີ ເກົາ ເບມີ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເກົາ ກະ ເຢົ່ າ ເກົາ ເບນີ ຄຳ ຕັອກ ຄຳ ຈາ.
35 ເກົາ ອາປັຮ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ອຶງເຄາະ ໄຮ ຕະ ຣານະ ໂອນ ຊາແຣິງ ລາ
ລ່ື, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ຈ່ອຍ ກວາຍ ຕຸ່ຮ ກາດີດ. ຕະ ນ່ະກັອຍ ໄຮ ຊາແຍີ
ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນເຈົາ ໄຮ ປາຍ: 'ຄັນ ເຍືາ ໂອນ ເກຣ່ີງ ເຍືາ ຈ່ອຍ
ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ຣານະ ກັອຍ ລາ ຣ່ໍອ໌ ກາເລີຍ ແຕ ເຍືາ ຣ່ັບ ເກຣ່ີງ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຍືາ.'"

36 ແວັດ ໂປໂລ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ອັນ ກຼຸ່ ຣາໂກລ, ກະ
ອັນ ເກົາແຊອ໌ ມັນຕຸ ກະ ໄລ່ ແຕ ເມືອງ ເອເພໂຊ. 37-38 ເຈ່ີ ໄລ່ ກຍາວ
ໂປໂລ ກະ ໂຮນ ອັນ. ກະ ໄລ່ ເຍືາມ ຊາແຍີ ປັຣນາຍ ໂປໂລ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ
ໄລ່ ຕາ ເບນີ ເຮີມ ນັ່ອງ ຈະ ອັນ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ.່ ຣານະ ກັອຍ ໄລ່ ຊັອງ
ຕຸ່ຮ ລາລ່ື. ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ເປາະ ອາຊວຍ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ.

21
ໂປໂລ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ

1 ພໍກາ ຮິ ຣາຕັຮ ກະ ໄລ່ ແຕ ເມືອງ ເອເພໂຊ, ຮິ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳ
ເປົ່ າ ເປາະ ຕານັ່ອງ ປໍ ໂບດ ໂກດ. ຕາໄງ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໂບດ
ໂຣໂດ. ແຕ ໂບດ ກັອຍ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ປາຕາຣາ. 2 ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ
ຮິ ຣາມຮົ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ມວຍ ແລ່ັມ ເປາະ ປໍ ແຄງ ໂພນີເຊຍ, ເຈ່ີ ຮິ ຊັອຮ
ຕ່ຶງ ຕົວະ ກັອຍ. 3 ຮິ ເປາະ ວຍາຣ ໂບດ ປື່ ດ ໄຊປຣັດ ຢັ່ ຮ ກາແດີບ.
ກະ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ຕີເຣ ຕ່ຶງ ແຄງ ຊີເຣຍ. ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ໄລ່ ກາ
ຕາລາ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ອຶງໂກຍ ເກຣ່ີງ ແຕ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ. 4 ຕ່ຶງ ເມືອງ
ຕີເຣ ກັອຍ ຮິ ຣາມົຮ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ກະ ຮິ ແອີດ ກະ ໄລ່ ຕາປູ່ລ
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ຊາເດົາ. ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ອາຕີ ໂປໂລ ອຶນໂຈຍ
ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. 5 ມາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຕາກ່ອລ ຮິ ຊັອຮ ລ່ັຮ
ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຊາ; ເຈ່ີ ລ່ັອຮ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ. ກະ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ກັອຍ, ມັນແຊມ ຣາເລົາ, ກັຣແນນ ຊາຊາຍ, ໄລ່ ເປາະ ອາຊວຍ ຮິ
ແວັດ ປັຣລັອຮ ເມືອງ. ແຕ່ີອ໌ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ ຮິ ກຼຸ່ ຣາໂກລ; ເຈ່ີ ເກົາ
ແຊອ໌. 6 ແວັດ ເກົາແຊອ໌, ຮິ ກ່ອບ ກັຣບັນ ກັຣຊວານ ໄລ່ ກັອຍ. ເຈ່ີ ຮິ
ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ, ມາ ໄລ່ ກັອຍ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ ໄລ່.

7 ຮິ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ຕີເຣ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ປະໂຕເລມາຍ ແອັນ. ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ ຮິ ມູ່ດ ຊາອົຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ກະ ຮິ ແອີດ ກະ ໄລ່ ມວຍ
ຕາໄງ ມູ ຊາເດົາ. 8ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ຮິ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ປະໂຕເລມາຍ
ເປາະ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ ແອັນ. ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຮິ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ພີ
ລິບ. ອັນ ລາ ແຕ ມູ່ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ກາ ເນົ່ າ ຣຽຮ ໂອນ ອຶມແປອ໌ ເກ
ຣ່ີງ ຕັອກ ຈາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ກະ ພີລິບ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຊັອງ ເຕ່. 9 ອັນ ເບີນ ປູນ ລຳ
ກອນ ມັນແຊມ, ອຶນນັ່ອງ ກູໂມຣ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 10 ຮິ ແອີດ ປໍ ກັອຍ ເບີນ ໄປ ປູນ ຕາໄງ; ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ມານະ ຣາມຶ່ຮ
ອາຄະໂບ ແຕ ແຄງ ຢູດາຍ. ອັນ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 11 ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ຮິ, ກະ ອັນ ອີດ ກັນຕ່ັນ ແຕ ອຶງກີງ ໂປໂລ;
ເຈ່ີ ອັນ ຊັດ ອາເຢງີ ອາຕີ ອັນ ເບມີ. ອັນ ປາຍ: "ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ເກົາ ປາຍ: 'ອັນ ກາ ຕາລາ ກັນຕ່ັນ ໄນ່, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ຈຸ່ມ
ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຊັດ ຕັຮ ອັນ ມູເຈິງ ເກົາ ຊັດ ອາ
ເຢງີ ອາຕີ ເກົາ ຊານ່ໍ. ກະ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ອາແຕ່ີອ໌ ອັນ ປໍ ອາຕີ ກວາ
ຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຮີ.'"

12 ແຕ່ີອ໌ ຮິ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄນ່, ຮິ ກະ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ
ກັອຍ, ອຶນແຍ່ະ ນະ ຮິ ຕາໄມຮ ໂປໂລ ແຊອ໌ ໂອນ ອັນ ອຶນໂຈຍ ເປາະ
ນັ່ອງ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. 13 ມາ ໂປໂລ ຕາແອີຍ ຮິ ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ
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ເຍືາ ເຍືາມ ຕະ? ແຊອ໌ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກາຕ່ັອງ ເກົາ. ເກົາ ຕາ ເບີນ ອຶງ
ກັອຮ. ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ເນົ່ າ ຊັດ ອາເຢີງ ອາຕີ ເກົາ. ກະ ຕາ ເບີນ ອຶນ
ເຕ່ົາ ໄລ່ ກາຈີດ ເກົາ. ເກົາ ຕາ ເບນີ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ ເນົ່ າ ຕະ ເກົາ ຍ່ອນ
ເກົາ ເດີງ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ."

14 ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ຮິ ກາ ຕຽຮ ອັນ. ເຈ່ີ ຮິ
ຕາ ເບີນ ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ. ຮິ ປາຍ ບີ່ ອ໌ ນ່ະໄນ່ ຊັອງ: "ຕາມ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ, ອັນ ຕະ."

15 ແວັດ ກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ນະ ຮິ ກຽມ ມັຮ ເກຣ່ີງ ອີ ຊັອຮ ປໍ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ. 16 ເບີນ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ກາ ຕາ ປູ່ນ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກາຍຊາເຣຍ ເປາະ ກະ ຮິ ເຕ່. ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ໄລ່ ເດີງ ອາຊວຍ
ຮິ ແຕ່ີອ໌ ດຸງ ມະນາໂຊນ. ມະນາໂຊນ ລາ ກວາຍ ແຕ ໂບດ ປື່ ດ ໄຊປຣັດ,
ກະ ອັນ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ດູ່ນ ເຈ່ີ.

ໂປໂລ ເປາະ ຊາອົຮ ຢາໂກໂບ
17 ພໍກາ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ

ກັອຍ ຣາບັນ ຣ່ັບ ຮິ ຕະ ແບອ໌ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ. 18 ມາ ຕາໄງ ປັຣແນີ ໂປໂລ ກະ
ຮິ ເປາະ ຊາອົຮ ຢາໂກໂບ ກະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. 19 ໂປໂລ ຣາບັນ ໄລ່, ກະ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ອຶນແຍ່
ະ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ ບັອງ ກາ ອັນ ເປາະ ອາຕີ ໄລ່. 20 ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໂປໂລ
ອາຕີ, ໄລ່ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຈ່ີ ໄລ່ ປາຍ ກະ ໂປໂລ ນ່ະໄນ່: "ອາຍ
ເອີຍ! ໄມ່ ດັງ ເຈ່ີ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ປັ່ ນ ນະ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຊາອຳ
ເຢຊູ ກຣີດ. ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ
ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢຊູ ອຶງເຄາະ ຊາງັດ ຄານອດ ໂມເຊ ແຮີ. 21 ເບີນ ເນົ່ າ
ປ່ອງ ໄມ່ ປໍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ປາຍ ໄມ່ ອາຕີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ
ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ການ່ໍອ໌ ໂອນ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ ຄານອດ
ໂມເຊ, ກະ ໂອນ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ຕະ ນັ່ອງ ຣ່ີດ ກິດ ໂອນ ກອນ ໄລ່. ກະ ໄລ່
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ປ່ອງ ນ່ະໄນ່ ແຮີ ປາຍ ໄມ່ ອາຕີ ຕາ ເບນີ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ ລາ ໂທຍ ມັຮ ຣ່ີດ
ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ. 22ຕາ ເບນີ ດູ່ນ ນັ່ອງ ໄລ່ ກາ ປ່ອງ ໄມ່ ດັງ ແຕ່ິ
ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ໄນ່. ນ່ະກັອຍ ນານ່ະ ໄຮ ອີ ຕະ ຊານ່ໍ? 23 ຮິ ຄ່ຶດ ອໍ
ໂອນ ໄມ່ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ຮິ ເວືາຍ. ເບີນ ປູນ ນະ ຣາເລົາ ແຕ ມູ່ ຮິ, ໄລ່
ເອີອ໌ ເຈ່ີ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ມູ ຣາມຶ່ຮ, ມາ ຕາ ຢວາຮ ເຈ່ີ. 24 ໄມ່
ເປາະ ກະ ປູນ ນະ ໄນ່. ກະ ໄມ່ ຕະ ມູເຈິງ ໄລ່ ເຕ່ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະ
ຣາເອລ, ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ ແກີດ ບຣັຮ ປວາຍ ຣ່ີດ. ເກຣ່ີງ ອຶນ
ເຕ່ົາ ໄລ່ ປູນ ນະ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ແຈີງ ກາ ອີ ຕະ ຣ່ີດ, ໄມ່ ໂອນ ປຣະ ໂອນ
ໄລ່ ແຈີງ. ເຈ່ີ ໂອນ ໄລ່ ແທ ອາລຸງ ແປີຼ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ
ເບີນ ດັງ ແຈງ, ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌ ເນົ່ າ ປ່ອງ ໄມ່. ເຈ່ີ ໄລ່ ດັງ ໄມ່ ອຶນນັ່ອງ
ຕາປູ່ນ ຄານອດ ໂມເຊ ເຕ່. 25 ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ເຈ່ີ, ຮິ ຕະ ເຈຍ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ
ຮິ ໂອນ ໄລ່ ຕະ. ໂອນ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ຈາ ເກຣ່ີງ ຣາແວ່ັຮ ກາ ເນົ່ າ ຈູຈຳ ເຈ່ີ;
ອຶນໂຈຍ ຈາ ອາຮາມ; ອຶນໂຈຍ ຈາ ຊັນຕຣ່ັນ ເນົ່ າ ງັ່ອກ; ກະ ມັນແຊມ
ຣາເລົາ ຕາ ເບນີ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ອຶນໂຈຍ ບິ ມັນຕ.ຸ"

26 ເຈ່ີ ຕາໄງ ອຶນຕູ່ນ, ໂປໂລ ເປາະ ກະ ປູນ ນະ ກັອຍ ຕະ ນ່ະ ໄລ່ ເອີອ໌
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ແວັດ ກັອຍ ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ດັງ ແຈງ ອຶນຊິ ຕາໄງ ແອັນ ອັນ ຕະ
ເຈ່ີ ຣ່ີດ ແກີດ ບຣັຮ. ອັນ ປາຍ ເບນີ ຕາປູ່ລ ຕາໄງ ແອັນ ໄລ່ ອີ ໂອນ ເກ
ຣ່ີງ ຊາງ ແຮີ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ.

ເນົ່ າ ໂກບ ໂປໂລ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ
27 ແຈ່ະ ອີ ອຶນແຍ່ະ ຕາປູ່ລ ຕາໄງ ກັອຍ, ເບີນ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະ

ຣາເອລ ແຕ ແຄງ ເອເຊຍ, ໄລ່ ເຮີມ ໂປໂລ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ. ເຈ່ີ ໄລ່ ຍາຍົວະ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ອວານ
ກະ ໂປໂລ. ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ໂກບ ໂປໂລ. 28 ກະ ໄລ່ ປາຍ ເຣ່ງ
ລາລ່ື ນ່ະໄນ່: "ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເອີຍ! ເຍືາ ຈ່ອຍ ຮິ
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ແຮີ! ໄກຣ ລາລ່ື ກວາຍ ໄນ່ ເອີຍ໌ ກາ ເປາະ ອາຕີ ກູ່ ກຣວາງ ປັຣນາຍ ຕາ
ເບີນ ປຍາຍ໌ ແຕ ຈຸ່ມ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ແຕ ຄານອດ ໂມເຊ, ກະ
ແຕ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ໄຮ. ອັນ ເດີງ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ໄຮ ແຮີ. ຕະ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຕະ ໂອນ ດຸງ
ຊາງ ໄຮ ແກີດ ຕາ ເບີນ ບຣັຮ ອໍ ນັ່ອງ."

29 ໄລ່ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ໄລ່ ເຮີມ ໂປໂລ ເປາະ ກະ ໂທພີໂມ ຕ່ຶງ
ຣານາ ເມືອງ ກັອຍ. ໂທພໂີມ ລາ ກວາຍ ແຕ ເມືອງ ເອເພໂຊ. ນ່ະກັອຍ
ໄລ່ ກັອຍ ຄ່ຶດ ໂປໂລ ເດີງ ໂທພີໂມ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຈຸ່ມ
ອິດຊະຣາເອລ. ມາ ໂທພີໂມ ຕາ ເບີນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ. 30 ອຶນ
ແຍ່ະ ເມືອງ ກັອຍ ປັຣລັອງ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂປໂລ; ເຈ່ີ ໄລ່ ກາຕ່ັອງ ອາລ່ັອຮ
ໂປໂລ ແຕ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ. ແວັດ ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ກາໄຕ່ຮ ຕັຮ ງັ່ຮ
ຕ່ົງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ. 31 ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ຕະ ໂປໂລ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ອັນ ກູ
ຈີດ ຊັອງ. ມາ ເບີນ ກວາຍ ເປາະ ອາຕີ ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ ໂຣມ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ປາຍ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ປຣຍາວໆ ອີ ກາ
ຈີດ ກວາຍ ກັອຍ. 32 ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ ກັອຍ ເດີງ ກວາຍ ຊົດ
ປື່ ນ ອັນ ກະ ຕາຮານ ການ່ໍອ໌ ເປາະ ໄວ່ ປໍ ອຶນຕຸ ຊຽງ ຊັຣອູ່ອ໌ ຊັຣແມອ໌
ກັອຍ. ພໍກາ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ເຮີມ ຕາຮານ ແຕ່ີອ໌, ໄລ່ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ
ຮ ນັ່ອງ ໂປໂລ. 33ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ ກັອຍ ເປາະ ແຈ່ະ ໂປໂລ, ກະ ອັນ
ແປຣີ ຕາຮານ ໂກບ ໂປໂລ, ເຈ່ີ ຊັດ ອັນ ບາຣ ອຶນແຕຣ່ັຮ ອຶນໄຊ ໂຊ.
ແວັດ ກັອຍ ອັນ ຕາແບີບ: "ອັນ ໄນ່ ລາ ເນົ່ າ? ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ຕະ?"

34 ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື. ອັນ ກາ ປາຍ
ນ່ະໄນ່, ອັນ ກາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ. ມາ ກວາຍ ຊົດ ຕາ ເຕ່ອ໌ ໂກບ ອີດ
ມັຮ ປັຣນາຍ ໄລ່ ປາຍ. ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ແປຣີ ຕາຮານ ເດີງ ໂປໂລ
ເຈົາ ປໍ ເກືາຍ ຕາຮານ. 35 ພໍກາ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຣ່ອງ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ,
ຕາຮານ ກັອຍ ກາຕ່ັອງ ອາຊັອຮ ໂປໂລ, ອຶງກັອຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກາຈີດ
ອັນ. 36 ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຕາປູ່ນ ແຈ່ະ ລາລ່ື ກະ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ກາ
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ຈີດ ຕັຮ ອັນ ໄນ່!"
ໂປໂລ ອາຕີ ລ່ັຮ ອຶນແຍະ່ ຣານະ ອັນ ຕະ ເຈ່ີ

37 ພໍກາ ໄລ່ ແຈ່ະ ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ, ໂປໂລ ອາຕີ ກວາຍ ຊົດ
ຕາຮານ ແຕ ປັຣນາຍ ກຣີກ ປາຍ: "ເກົາ ແຊອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ມາໂຮຍ ກະ
ໄມ່."
ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື, ກະ ອັນ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ນານ່ະ

ໄມ່ ມາ ດັງ ປັຣນາຍ ກຣີກ? 38 ເມ່ນ ບ,ໍ ໄມ່ ລາ ກວາຍ ແຕ ກຣວາງ
ເອຢິບ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕຳໂປຣ ຊົດ ກຣວາງ ໄນ່? ກະ ໄມ່ ເດີງ ອາຊວຍ ກວາ
ຍ ປູນ ປັ່ ນ ນະ ປໍ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ, ເຈ່ີ ລ່ັອຮ ຣາຈ່ິລ, ເມ່ນ ບໍ?"

39 ມາ ໂປໂລ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ຕາ ແກີນ. ເກົາ ລາ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ເຕ່. ອຶມເປ່ອ໌ ເກົາ ຣ່ັຮ ເກົາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຕາໂຊ, ລາ ເມືອງ ປື່ ດ
ລາລ່ື ຕ່ຶງ ແຄງ ກີລີເກຍ. ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ໂອນ ເກົາ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ກວາຍ
ກຼຶ່ງ ໄນ່."

40 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ໂອນ ໂປໂລ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ກວາຍ ກຼຶ່ງ
ກັອຍ. ເຈ່ີ ໂປໂລ ຕາຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ ອຶນຕຣ່ອງ, ກະ ອາວ່ິດ ອາຕີ ອັນ ໂອນ ກວາ
ຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ອຶນໂຈຍ ຕະ ແບອ໌. ພໍກາ ໄລ່ ແອີດ ຣາງຍາອ໌, ໂປໂລ ອາຕີ
ໄລ່ ແຕ ປັຣນາຍ ເຮັບເຣີ, ລາ ປັຣນາຍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.

22
1 ໂປໂລ ອາຕີ ປາຍ: "ມັຮ ອາຍີ່ ອາກູນ, ມັຮ ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ

ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ. ມັຮ ຣານະ ເກົາ ຕະ, ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ໂອນ
ເຍືາ ດັງ."

2 ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ໂປໂລ ອາຕີ ໄລ່ ແຕ ປັຣນາຍ ເຮັບເຣີ, ລາ ປັຣນາຍ
ໄລ່ ເບມີ, ໄລ່ ແອີດ ຣາງຍາອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ລາລ່ື. 3 ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ອາ
ຕີ ແອັນ: "ເກົາ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່. ອຶມເປ່ອ໌ ຣ່ັຮ ເກົາ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ຕາໂຊ ແຄງ ກີລີເກຍ. ມາ ແຕ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ແກດໆ, ເກົາ ແອີດ
ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ໄນ່. ເກົາ ຣຍານ ແຕ ອາຈານ ຄາມາລິ
ເອລ ໂອນ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ຄານອດ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ
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ໄຮ. ກະ ເກົາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ລາລ່ື ຢໍອ໌ ອີ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູເຈິງ
ເຍືາ ຊານ່ໍ ເຕ່. 4 ບັອງ ກັອຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາປິ່ ດ ຕັຮ ຣານະ ເຢຊ.ູ ເກົາ
ໂກບ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ກັອຍ, ກາ ມັນແຊມ, ກາ ຣາເລົາ,
ໂຈະ ໄລ່ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ໄລ່. 5 ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນ
ແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ໄລ່
ກັອຍ ດັງ ເກົາ ປາຍ ປຍາຍ໌, ຍ່ອນ ໄລ່ ກັອຍ ແຕ່ິ ໂອນ ເກົາ ເບີນ ເຈຍ
ປັຣນາຍ ເຕ່ອ໌ ໂກບ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ. ພໍກາ
ເກົາ ອາປັຮ ເຈຍ ປັຣນາຍ ກັອຍ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່ ກັອຍ ດັງ ແຈງ ປາຍ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ເປາະ ຈ່ໍອ໌ ກະ ໂກບ
ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢຊ,ູ ກະ ຊັດ ເດີງ ອາຊວຍ ໄລ່ ປໍ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ໂອນ ເນົ່ າ ຕະ ໄລ່ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ."

ໂປໂລ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ຣາມົຮ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ຣານາ
(ຣານະ ຕະ 9:1-19; 26:12-18)

6 "ແຈ່ະ ມັ່ດ ມານາງ ຕີລມູ່ລ, ເກົາ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣານາ ແຈ່ະ ເມືອງ ດາມັດ
ກັດ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ປັ່ ງ ແຕ ມັນລ່ັອງ ປາເລືາງ ອາແຊງ ປໍ ຈະ ເກົາ.
7 ເຈ່ີ ເກົາ ແດິມ ຕ່ຶງ ຣານາ, ກະ ເກົາ ຊັອງ ຊຽງ ເນົ່ າ ຊາບາວ ເກົາ ປາຍ:
'ໂຊໂລ ເອີຍ! ເອີ ໂຊໂລ! ນານ່ະ ໄມ່ ຕະ ຕຸ່ຮ ເກົາ?' 8 ເຈ່ີ ເກົາ ຕາແອີຍ
ຊຽງ ກັອຍ ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ເຍືາ ລາ ເນົ່ າ?' ອັນ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ເກົາ
ປາຍ: 'ເກົາ ລາ ເຢຊູ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ ກາ ໄມ່ ຕະ ຕຸ່ຮ.' 9 ມັຮ ໄລ່
ກາ ເປາະ ກະ ເກົາ, ໄລ່ ເຮີມ ເຕ່ ປັ່ ງ ກັອຍ, ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ອຶນ
ເຕ່ົາ ຊຽງ ກັອຍ ປາຍ. 10 ເຈ່ີ ເກົາ ຕາແບີບ ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ນານະ່
ເກົາ ອີ ຕະ ຊານ່ໍ?' ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ເກົາ ປາຍ: 'ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ; ເຈ່ີ
ໄມ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ. ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເບນີ ກວາຍ ອາຕີ ໂອນ
ໄມ່ ດັງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄມ່ ຕະ.' 11 ພໍກາ ປັ່ ງ ກັອຍ ປາ
ເລືາງ ຕ່ຶງ ຈະ ເກົາ, ມັ່ດ ເກົາ ແກີດ ຊູດ. ນ່ະກັອຍ ເຢົ່ າ ເກົາ ເຕິ ອາຢວຣ
ເກົາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ.
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12 "ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ ກັອຍ ເບນີ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ອານາເນຍ. ອັນ
ຕະ ຕາປູ່ນ ລາລ່ື ຄານອດ ໄຮ, ກະ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ
ຢຳນັ່ບ ລາລ່ື ອັນ. 13 ອານາເນຍ ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ເກົາ ປາຍ: 'ໂຊໂລ ເອີຍ!
ໄມ່ ລາ ແຊມອາຍ ເກົາ. ໂອນ ມັ່ດ ໄມ່ ແກີດ ປັ່ ງ ລ່ັຮ.' ບັອງ ກາ ກັອຍ
ແຕ່ິ ມັ່ດ ເກົາ ແກີດ ປັ່ ງ ລ່ັຮ, ກະ ເກົາ ເຮີມ ອານາເນຍ. 14 ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ
ເກົາ ແອັນ ປາຍ: 'ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ຊາງ ແຕ
ອຶມແບິ, ອັນ ແຕ່ິ ຣຽຮ ໄມ່ ໂອນ ດັງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ອັນ ຣຽຮ ໂອນ ໄມ່
ເບີນ ເຮີມ ເຢຊ,ູ ອັນ ກາ ຕານັ່ອງ ອໍ ກະ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. ກະ
ອັນ ຣຽຮ ໄມ່ ໂອນ ເບີນ ຊັອງ ຊຽງ ເຢຊ.ູ 15 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄມ່
ເປາະ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄມ່ ເຮີມ ກະ
ຊັອງ ເຈ່ີ. 16 ນານ່ະ ໄມ່ ອຶນນັ່ອງ ເກຣາະ? ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ຣ່ັບ ຣ່ີດ
ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ໄມ່ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢຊູ ໂອນ ອາເຣືາວ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໂລ່ຍຮ
ໄມ່.'"

ເຢຊູ ແປຣີ ໂປໂລ ອາຕີ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
17-18 "ພໍກາ ເກົາ ເຈົາ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ເກົາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ

ປື່ ດ ຢໍອ໌ ອີ ເກົາແຊອ໌. ບັອງ ກາ ເກົາ ເກົາແຊອ໌, ເກົາ ເຮີມ ເຢຊູ ອາປັຮ
ຈະ ອັນ, ກະ ອາຕີ ເກົາ ປາຍ: 'ເປາະ ໄວ່! ໄມ່ ລ່ັອຮ ຊານ່ໍ ແຕ່ິ ແຕ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ໄນ່. ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໄນ່, ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ໄມ່ ອາຕີ ແຕ ເກົາ.' 19 ເຈ່ີ ເກົາ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ເຢຊູ ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ
ເອີຍ! ມູ່ ໄນ່ ດັງ ເຈ່ີ ບັອງ ກັອຍ ເກົາ ເກ່ີຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ອີ ໂກບ ມັຮ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ອຶນເຈົາ. ກະ ເກົາ ໂອນ ເນົ່ າ ໂຈະ ໄລ່ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ
ໄລ່. 20 ບັອງ ກາ ເນົ່ າ ກາຈີດ ຊະເຕພາໂນ, ຍ່ອນ ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ເຍືາ, ເກົາ ລາ ປຣ່ອມ ເຕ່ ກະ ໄລ່ ກາ ກາຈີດ ອັນ. ເກົາ ແອີດ ກຍາອ໌
ຕຳປັອກ ໄລ່.' 21 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ເກົາ ປາຍ: 'ໂອນ ໄມ່ ເປາະ!
ເກົາ ແປຣີ ໄມ່ ເປາະ ເຢີ່ ງ ປໍ ກຣວາງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ.'"
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ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ ຢໍອ໌ ອີ ປຍາຍຮ ໂປໂລ
22 ແຕ ຕາແບິ ໂປໂລ ອາຕີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ, ໄລ່ ຊາງັດ ກຣ່ັກ ລາ

ລ່ື. ມາ ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ອັນ ປາຍ ເຢຊູ ແປຣີ ອັນ ເປາະ ອາຕີ ກວາຍ ຕາ
ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແອັນ, ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ນັ່ອງ ປັຣນາຍ
ອັນ. ກະ ໄລ່ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ໄຮ ຕັຮ ຊັອງ ກວາຍ ໄນ່! ກາຈີດ ຕັຮ
ອັນ! ອຶນໂຈຍ ໂອນ ອັນ ອາມົ່ງ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່!"

23ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ປາຍ ເຣ່ງ ເລືອຍໆ ນ່ະກັອຍ. ໄລ່ ແຈອ໌ ອາຢັ່ ອຮ
ໄລ່ ເບີມ, ກະ ໄລ່ ປຣ່ຶຮ ກູແຕອ໌ ພຸ່ນ, ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ໄລ່ ຊັອງ
ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື. 24 ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ ກັອຍ ແປຣີ ເນົ່ າ ເດີງ ໂປໂລ
ອາມູ່ດ ຕ່ຶງ ເກືາຍ ຕາຮານ. ກະ ອັນ ແປຣີ ໄລ່ ປຍາຍຮ ໂປໂລ, ຢໍອ໌ ອີ
ດັງ ແຈງ ໂປໂລ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ກະ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. 25 ພໍ
ກາ ໄລ່ ຊັດ ໂປໂລ ຢໍອ໌ ອີ ປຍາຍຮ ອັນ, ໂປໂລ ເຮີມ ອັນ ກາ ຊົດ ມວຍ
ຣ່ອຍ ຕາຮານ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ແຈ່ະ ອັນ. ເຈ່ີ ອັນ ຕາແບີບ ກວາຍ ກັອຍ
ປາຍ: "ນານະ່ ເຕ່ອ໌ ບ,ໍ ເນົ່ າ ປຍາຍຮ ກອນແຊມ ກຣວາງ ໂຣມ ຄັນ ຕາ
ຢວາຮ ຣາດັງ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ?"

26 ພໍກາ ຕາຮານ ກັອຍ ຊັອງ ປັຣນາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ເປາະ ອາຕີ ແຕ່ິ
ກວາຍ ຊົດ ອັນ ປາຍ: "ນານ່ະ ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ກວາຍ ໄນ່? ອັນ ລາ
ກອນແຊມ ກຣວາງ ໂຣມ!"

27 ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ແຕ່ິ ປໍ ໂປໂລ, ກະ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ:
"ໄມ່ ອາຕີ ເກົາ ແຈງ, ໄມ່ ເມ່ນ ກອນແຊມ ກຣວາງ ໂຣມ ບໍ?"
ໂປໂລ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເອີອ໌. ເກົາ ລາ ກອນແຊມ ກຣວາງ ໂຣມ."
28 ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ປາຍ ແອັນ ນ່ະໄນ່: "ເກົາ ປິ່ ດ ປຣະ ຊາອ່ຶຍ ລາ

ລ່ື ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ກອນແຊມ ກຣວາງ ໂຣມ."
ໂປໂລ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ມາ ເກົາ ລາ ກອນແຊມ ກຣວາງ ໂຣມ,

ຍ່ອນ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ລາ ກອນແຊມ ກຣວາງ ໂຣມ."
29 ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ໂປໂລ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ມັຮ ຕາຮານ ກາ ອີ ຕະ ອັນ,

ໄລ່ ແດອ໌ ລ່ັອຮ. ກະ ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ ກັອຍ ລາ ອຶງກັອຮ ເຕ່, ຍ່ອນ
ອັນ ແປຣີ ເນົ່ າ ຊັດ ໂປໂລ, ລາ ມານະ ກອນແຊມ ກຣວາງ ໂຣມ.
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ໂປໂລ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ມູ່ ກາ ຊົດ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
30 ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ນານ່ະ ຈຸ່ມ ອິດ

ຊະຣາເອລ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂປໂລ. ນ່ະກັອຍ ຕາໄງ ປັຣແນີ ແອັນ, ກວາຍ ຊົດ
ຕາຮານ ກັອຍ ແປຣີ ເນົ່ າ ອາແລ່ັຮ ອຶນໄຊ ໂຊ ແຕ ອາເຢງີ ໂປໂລ ກະ ອັນ
ແປຣີ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ມັຮ ກວາຍ
ຊົດ ການ່ໍອ໌ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ໂອນ ອຶນແຍະ່ ໄລ່ ໂຣ່ມ ມັນຕ.ຸ ເຈ່ີ
ອັນ ເດີງ ອາຊວຍ ໂປໂລ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ໄລ່ ກາ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ.

23
1 ໂປໂລ ເນ່ ຊັຣກຼັ່ອງ ປໍ ຈຸ່ມ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ, ກະ

ອັນ ປາຍ: "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ແຕ ເກົາ ແກດ ເຕ່ົາ ເກົາ ປື່ ດ ຕາໄງ ໄນ່
ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ເກົາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ໂຈະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

2 ມາ ພໍກາ ໂປໂລ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອານາເນຍ, ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່
ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແປຣີ ກວາຍ ກາ ແອີດ ແຈ່ະ ໂປໂລ ຕ່ັຮ
ແບອ໌ ໂປໂລ. 3 ເຈ່ີ ໂປໂລ ປາຍ ໂຈະ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ນ່ະໄນ່: "ປັຣແນີ
ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໄມ່ ນ່ະ ໄມ່ ຕະ ເກົາ ຊານ່ໍ ເຕ່. ແບອ໌ ໄມ່ ຕະ
ອຶນຕີ ນ່ະ ອ,ໍ ມາ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ໂກ່ະ. ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕັດຊ່ີນ ເກົາ ຕາປູ່ນ
ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ໄມ່ ໂອນ ເນົ່ າ ຕ່ັຮ ເກົາ. ນ່ະກັອຍ ໄມ່ ຕັຮ
ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

4 ແວັດ ໂປໂລ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ແອີດ ແຈ່ະ ອັນ ອາຕີ ອັນ ປາຍ:
"ນານ່ະ ຍັ່ນ ໄມ່ ເວ່ນ ດອ໌ໍ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ?"

5 ໂປໂລ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ຕາ ເບນີ ດັງ ອັນ
ມາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ເກົາ ດັງ, ເກົາ ຕາ
ເບີນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໄຮ ປາຍ:
'ອຶນໂຈຍ ປາຍ ຕາ ອໍ ແຕ ກວາຍ ຊົດ ເຍືາ.'"

6 ໂປໂລ ດັງ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ເບນີ ກວາຍ ແຕ ບາຣ ຈຸ່ມ. ມວຍ
ລາ ຈຸ່ມ ຊາດູກາຍ, ກະ ບາຣ ລາ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ອາຕີ ເຣ່ງ
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ລາລ່ື ປາຍ: "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ລາ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ. ກະ ອຶມປ່ໍ
ເກົາ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ເຕ່. ເຮີມ ເກົາ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຍືາ ຊານ່ໍ, ລາ
ຍ່ອນ ເກົາ ຊາອຳ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ."

7 ພໍກາ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຊັອງ ໂປໂລ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ບາຣ ຈຸ່ມ
ກັອຍ ຣາຈຽນ ຣາຕວາອ໌. ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ, ໄລ່ ແກີດ ອຶມ
ພາ ຣາງຶ່ຮ. 8 ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ, ໄລ່ ຊາອຳ ກວາຍ ກູຈີດ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ.
ໄລ່ ຊາອຳ ລາລ່ື ເບີນ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ໄລ່ ຊາອຳ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ກວາຍ ກູ່ ນະ ເບີນ ຣາເວືາຍ. ມາ ຈຸ່ມ ຊາດູກາຍ, ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາ
ອຳ ມັຮ ຣານະ ໄນ່. 9 ນ່ະກັອຍ ບາຣ ຈຸ່ມ ກັອຍ ຣາຈຽນ ເຣ່ງ ລາລ່ື. ເບີ
ນ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ, ໄລ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ກະ ປາຍ:
"ເມ່ນ ຮິ ຕາ ເບນີ ເຮີມ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ໄນ່ ຕະ. ອຶງກັອຮ
ປຍາຍ໌ ເບີນ ຣາເວືາຍ ແຕີລາ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອັນ."

10 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ບາຣ ຈຸ່ມ ກັອຍ ຣາໂລຍຮ ລາລ່ື ແອັນ. ກວາຍ ຊົດ
ຕາຮານ ກັອຍ, ອັນ ອຶງກັອຮ ໂປໂລ ກຈີູດ, ຍ່ອນ ໄລ່ ບາຣ ຈຸ່ມ ກາຕ່ັອງ
ຈະ ໂປໂລ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ແປຣີ ຕາຮານ ອັນ ກາຕ່ັອງ ໂປໂລ ແຕ ອຶນຕຸ
ກັອຍ ເດີງ ອາເຈົາ ປໍ ເກືາຍ ແອັນ. 11 ມາ ຊາເດົາ ກັອຍ, ອຶນເຈົາ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ໂປໂລ ກະ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ. ເກົາ ໂອນ
ໄມ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເກົາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂຣມ, ນ່ະ ໄມ່ ອາຕີ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ໄນ່ ເຕ່."

ໄລ່ ປຣ່ອມ ມູ ຣາງຶ່ຮ ອີ ກາຈີດ ຕັຮ ໂປໂລ
12 ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ປັຣແນີ ເບີນ ມວຍ ຈຸ່ມ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່

ປຣ່ອມ ມູ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ເບີນ ຈາ ງ່ອຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໄລ່ ເບີນ
ກາຈີດ ໂປໂລ. ໄລ່ ຄີນ ນ່ະກັອຍ ກະ ເຢົ່ າ ໄລ່. 13 ໄລ່ ກາ ປຣ່ອມ ຕະ
ນ່ະກັອຍ ເບີນ ກາເລີຍ ປູນ ຈ່ິດ ນະ. 14 ໄລ່ ເປາະ ປໍ ກວາຍ ກາ ຊົດ ມູ່
ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ, ປາຍ: "ອຶນແຍ່ະ ນະ ມູ່ ຮິ ຄີນ ຮິ ຕາ ເບີນ ຈາ ງ່ອຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ
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ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຮິ ເບີນ ກາຈີດ ໂປໂລ. 15 ຊານ່ໍ ເຍືາ ຈ່ອຍ ຮິ. ແຊອ໌
ເຍືາ ກະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຈຸ່ມ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຕະ ເຈຍ ປັຣນາຍ
ໂອນ ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ, ໂອນ ອັນ ເດີງ ອາລ່ັອຮ ລ່ັຮ ໂປໂລ. ເຍືາ ຕະ
ອຶນຕີ ອາໂລກ ຢໍອ໌ ອີ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ໂປໂລ. ເຈ່ີ ຮິ ແອີດ ເກຣາະ ອຶນດີ
ຣານາ. ໂປໂລ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ຮິ ກາຈີດ ຕັຮ ອັນ ອຶນໂຍ່ງ."

16ມາ ປຍາຍ໌ ຣາມອນ ໂປໂລ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ອັນ ເຈົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເກືາຍ ຕາຮານ; ເຈ່ີ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ໂປໂລ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ກັອຍ.
17 ໂປໂລ ກູອ໌ ກວາຍ ຊົດ ມວຍ ຣ່ອຍ ນະ ຕາຮານ, ກະ ອາຕີ ອັນ ປາຍ:
"ໄມ່ ເດີງ ອາຊວຍ ກວາຍ ນຸ່ມ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ຕາຮານ. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ມູ ຣາມຶ່ຮ ໂອນ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ດັງ."

18 ນ່ະກັອຍ ຕາຮານ ກັອຍ ເດີງ ອາຊວຍ ຣາມອນ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ກະ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ໂປໂລ, ອັນ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌
ກູອ໌ ເກົາ, ແຊອ໌ ເກົາ ເປາະ ອາຊວຍ ກວາຍ ນຸ່ມ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄມ່. ອັນ
ຢໍອ໌ ອີ ຣາມຮົ ໄມ່."

19 ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ເຕິ ອາຕີ ກວາຍ ນຸ່ມ, ເດີງ ອັນ ເຢີ່ ງ ແຕ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌; ເຈ່ີ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ກະ
ເກົາ?"

20 ກວາຍ ນຸ່ມ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່
ປຣ່ອມ ກະ ມູ່ ກາ ຊົດ ໄລ່ ແຊອ໌ ແຕ ອາຈວາຍຮ ເດີງ ອາຊວຍ ລ່ັຮ
ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ຊົດ ໄລ່ ຕາໄງ ປັຣແນ.ີ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ
ຢໍອ໌ ອີ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ໂປໂລ. 21ມາ ອາຈວາຍຮ ອຶນໂຈຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ໄລ່. ກາເລີຍ ປູນ ຈ່ິດ ນະ ກວາຍ ຄີນ ດອ໌ໍ ຕາ ເບີນ ຈາ ງ່ອຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ
ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໄລ່ ເບນີ ກາຈີດ ໂປໂລ. ນ່ະກັອຍ ມູ່ ກັອຍ ແອີດ ເກຣາ
ະ ອຶນດີ ຣານາ. ໄລ່ ແອີດ ເກຣາະ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌, ອີ ກາຈີດ ຕັຮ ອັນ. ໄລ່
ປັຣຕ່ຶ ເຈ່ີ ຕະ ຣານະ ກັອຍ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ໄລ່ ແອີດ ເກຣາະ ຢໍອ໌ ອີ ຊັອງ
ອາຈວາຍຮ ຕາແອີຍ ນານະ່ ກະ ໄລ່."
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22 ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ປາຕັບ ກວາຍ ນຸ່ມ ກັອຍ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ
ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ປັຣນາຍ ໄມ່ ອາຕີ ເກົາ ໄນ່."
ແວັດ ອັນ ປາຕັບ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ໂອນ ກວາຍ ນຸ່ມ ກັອຍ ເຈົາ.
ມູ່ ຕາຮານ ເດີງ ອາຊວຍ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເພລິກ

23 ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ ກັອຍ ກູອ໌ ບາຣ ນະ ກວາຍ ກາ ຊົດ ມວຍ
ຣ່ອຍ ຕາຮານ. ເຈ່ີ ອັນ ແປຣີ ບາຣ ນະ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ປັຣຕ່ຶ ດອ໌ໍ
ບາຣ ຣ່ອຍ ຕາຮານ ເປາະ ຣານາ ອາເຢີງ, ຕາປູ່ລ ຈ່ິດ ຕາຮານ ເປາະ ຣາ
ນາ ອາແຊັຮ, ກະ ບາຣ ຣ່ອຍ ຕາຮານ ແອັນ ໂອນ ເດີງ ຮອ໌ໍ. ຕາເກ່ຮ
ໂມງ ຊາເດົາ ໄນ່ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ. 24 ເຍືາ
ກຽມ ດອ໌ໍ ອາແຊັຮ ໂອນ ໂປໂລ ຈ່ິຮ; ເຈ່ີ ເຍືາ ເດີງ ອາຊວຍ ໂປໂລ ໂອນ
ອັນ ເຈົາ ອຽນ ອໍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເພລິກ, ລາ ກວາຍ ຊົດ ກຣວາງ ໄນ່."

25 ແວັດ ກັອຍ ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ ກັອຍ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ອາ
ຕີ ເພລິກ ປາຍ: 26 "ເກົາ ລາ ຣາມຶ່ຮ ກຼາວດີໂອລີເຊຍ ຄຽນ ປັຣນາຍ
ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ອາຈວາຍຮ ເພລິກ ກາ ຊົດ ກຣວາງ ໄນ່. 27 ເກົາ ຄຽນ
ປັຣນາຍ ຕ່ຶງ ເຈຍ ໄນ່, ເກົາ ແຊອ໌ ອາຕີ ອາຈວາຍຮ ມູ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ມານະ
ຣາມຶ່ຮ ໂປໂລ. ກວາຍ ໄນ່, ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ໂກບ ອີ ກາຈີດ ອັນ. ພໍ
ກາ ເກົາ ດັງ ໂປໂລ ລາ ກອນແຊມ ກຣວາງ ໂຣມ, ເກົາ ກະ ມູ່ ຕາຮານ ເກົາ
ເປາະ ອີດ ໂປໂລ ແຕ ອຶນຕຸ ໄລ່ ອີ ກາຈີດ ອັນ. 28 ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ແຈງ
ລາລ່ື ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ໂປໂລ ໄນ່ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ໄລ່. ເຈ່ີ ເກົາ ເດີງ ອາມົຮ
ອັນ ກະ ຈຸ່ມ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ໄລ່ ຕາແບີບ ອັນ
ອຶນເຕ່ົາ. 29 ພໍກາ ກັອຍ ເກົາ ດັງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ອວານ ກະ ໂປໂລ,
ຍ່ອນ ໄລ່ ຄ່ຶດ ໂປໂລ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ຄານອດ ໄລ່. ມາ ເກົາ ຕາ ເບີນ
ຣາມຮົ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ຣານະ ໂປໂລ ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ໂຈະ ອັນ ຕ່ຶງ
ກ່ໍອ໌ ກະ ກາຈີດ ອັນ. 30ມາ ພໍກາ ເກົາ ຊັອງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ປຣ່ອມ
ມູ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ໂປໂລ ອຶນດີ ຣານາ ແອັນ, ນ່ະກັອຍ ເກົາ ໂອນ
ອັນ ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອາຈວາຍຮ. ກະ ເກົາ ແປຣີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເປາະ
ປໍ ອາຈວາຍຮ ເຕ່. ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ປ່ອງ ແຕ ຣານະ ໂປໂລ ຕະ ໂລ່
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ຍຮ, ໂອນ ໄລ່ ປ່ອງ ປໍ ອາຈວາຍຮ. ຊານ່ໍ ເກົາ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ຕະ
ອຶນຕີ ກະ ອາຈວາຍຮ."

31 ນ່ະກັອຍ ມູ່ ຕາຮານ ກັອຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ ກາ ຊົດ ໄລ່. ຊາ
ເດົາ ກັອຍ ໄລ່ ເດີງ ອາຊວຍ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີປາຕີ. 32 ມາຮ
ຕາໄງ ປັຣແນີ ຕາຮານ ກາ ເປາະ ຣານາ ອາເຢີງ, ໄລ່ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເກືາຍ.
ມາ ໄລ່ ກາ ເປາະ ຣານາ ອາແຊັຮ, ອຶນນັ່ອງ ໄລ່ ເປາະ ກະ ໂປໂລ. 33 ພໍກາ
ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ, ໄລ່ ອາແວີຍ ເຈຍ ປໍ ອາຈວາຍຮ ກາ
ຊົດ. ກະ ໄລ່ ມ່ອບ ໂປໂລ ປໍ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ. 34 ແວັດ ກວາຍ ຊົດ
ອານ ປັຣນາຍ ຕ່ຶງ ເຈຍ ກັອຍ, ອັນ ຕາແບີບ ໂປໂລ ປາຍ: "ໄມ່ ກວາຍ
ແຕ ກຣວາງ ອາແລ່ະ?"
ໂປໂລ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເກົາ ລາ ກວາຍ ແຕ ແຄງ ກີລີເກຍ."
35 ພໍກາ ອັນ ຊັອງ ໂປໂລ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ອາຕີ ລ່ັຮ

ອັນ ປາຍ: "ເກຣາະ ໄລ່ ກາ ປ່ອງ ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່; ເກົາ ອີ ຊາງັດ ຣານະ
ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ ກະ ເກົາ."
ແວັດ ອັນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ແປຣີ ເນົ່ າ ກຍາອ໌ ໂປໂລ

ຕ່ຶງ ດຸງ ປື່ ດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ຕະ ແຕ ບັອງ ກັອຍ.
24

ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ປ່ອງ ລ່ັຮ ໂປໂລ
1 ແຕ່ີອ໌ ເຊີງ ຕາໄງ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ເບນີ ອານາເນຍ, ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນ

ແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ກວາຍ ຊົດ ການ່ໍອ໌ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ, ກະ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ເຕຕູໂລ, ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ
ກາຍຊາເຣຍ ເຕ່. ເຕຕູໂລ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ເນົ່ າ ເມືານ ໂອນ ຣາປາຍ ຈ່ອຍ
ເຢົ່ າ. ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ປ່ອງ ໂປໂລ ໂອນ ອາຈວາຍຮ ຊົດ ກັອຍ ຊາງັດ.

2 ພໍກາ ເນົ່ າ ເດີງ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ໄລ່ ໂຣ່ມ, ເຕຕູໂລ ປ່ອງ ໂປໂລ
ປາຍ: "ເກົາ ແຊອ໌ ໂລ່ຍຮ, ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ອາຈວາຍຮ ຊານ່ໍ.
ຮິ ຊາແອີນ ອາຈວາຍຮ ຍ່ອນ ຊານ່ໍ ຮິ ເບີນ ແອີດ ອຽນ ອໍ ລາລ່ື. ກະ
ກຣວາງ ຮິ ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ຊານ່ໍ, ຍ່ອນ ອາຈວາຍຮ ຕະ ຣານະ ອໍ ລາລ່ື
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ໂອນ ກຣວາງ ຮິ. 3 ອາຈວາຍຮ ເອີຍ! ຮິ ຢຳນັ່ບ ລາລ່ື ອາຈວາຍຮ, ກະ
ຮິ ຊາແອີນ ລາລ່ື ອາຈວາຍຮ. 4 ຮິ ດັງ ອາຈວາຍຮ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ເມືາອ໌,
ມາ ຮິ ແຊອ໌ ອາຈວາຍຮ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ຊາງັດ ບີ່ອ໌ ຮິ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ໂປໂລ
ໄນ່. 5 ກວາຍ ໄນ່, ອາແລ່ະ ລາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ເຮີມ ອັນ. ອັນ ເປາະ ກຣວາງ
ອາແລ່ະ, ອັນ ຕາລຸຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກຣວາງ ກັອຍ. ກະ ອັນ ອາ
ໂຢ່ງ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢຊູ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ ແຮີ. 6 ອັນ ຕະ ຣາ
ນະ ຕາ ປຍາຍ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ຮິ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ຮິ ໂກບ ອັນ. 7 ຮິ ຢໍອ໌
ອີ ຕັດຊ່ີນ ອັນ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ຮິ. ມາ ລີເຊຍ, ອັນ ກາ ຊົດ ຕາຮານ
ກັອຍ, ອັນ ແຕ່ີອ໌ ໄວ່ ລາລ່ື, ກະ ອັນ ກາຕ່ັອງ ເຣ່ງ ລາລ່ື ໂປໂລ ແຕ ຮິ.*
8 ກະ ລີເຊຍ ແປຣີ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອາຈວາຍຮ ແຮີ. ຄັນ ອາຈວາຍຮ ຕາ
ແບີບ ໂປໂລ, ອາຈວາຍຮ ຊັອງ ເບີມ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ຮິ ອາຕີ ແຕ ອັນ
ລາ ປຍາຍ.໌"

9 ແວັດ ເຕຕູໂລ ປາຍ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ຈຸ່ມ ອິດ
ຊະຣາເອລ ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ ປາຍ ເມ່ນ ປຍາຍ໌ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ປັຣນາຍ
ກັອຍ.

ໂປໂລ ອາຕີ ເພລິກ
10 ແວັດ ກັອຍ, ອາຈວາຍຮ ຊົດ ກັອຍ ໂອນ ໂປໂລ ແອັນ ອາຕີ ລ່ັຮ

ແຕ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ອາຕີ ປາຍ: "ອາຈວາຍຮ ເອີຍ!
ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ອາຈວາຍຮ ຕັດຊ່ີນ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ກະ ຊາອ່ຶຍ ກມູໍ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ
ກຣວາງ ໄນ່. ນ່ະກັອຍ, ອາຈວາຍຮ ເອີຍ! ເກົາ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ເບີນ ອາຕີ
ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ອາຈວາຍຮ ດັງ. 11 ຕາແບິ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ຕາໄງ
ອຶນໂຍ່ງ ໄນ່, ເກົາ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ຄັນ ອາຈວາຍຮ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ແຈງ ຣານະ ໄນ່, ເບນີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອາ
ຕີ ນ່ະ ເກົາ ເຕ່. 12 ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ໄນ່, ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຣາມຮົ ເກົາ ຣາ
ຈຽນ ກະ ເນົ່ າ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ແຕີລາ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ແກດ, ແຕີລາ ຍູ
ຍົວະ ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ກັອຍ. 13ມາ ໄລ່ ຈຸງ ອີ ປ່ອງ

* 24:7 24:7 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ຕຍາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 7 ໄນ່ ກະ ມູ່ ຕາດ່ີ ແຕ ຕາແບິ
ຣານາ 8.
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ເກົາ ຊັອງ. ຄັນ ເມ່ນ ໄລ່ ເຮີມ ຣານະ ຕາ ອໍ, ເຈ່ີ ໂອນ ໄລ່ ອາລ່ັອຮ. ມາ
ໄລ່ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານະ ກັອຍ. 14 ມາ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ປຍາຍ໌ ໄລ່ ປ່ອງ.
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ເກົາ ຕາປູ່ນ ຣານາ ຕາໄມ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ລາ ເຢືາງ ກາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ຮິ ຊາງ ແຕ ອຶມແບ.ິ ມູ່ ກາ ຊົດ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ໄນ່, ໄລ່ ຄ່ຶດ ຣານາ ຕາໄມ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌. ມາ ເກົາ
ຊາອຳ ເຕ່ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ໂມເຊ, ກະ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ດອ໌ໍ ແຕ ອຶມແບິ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
15 ກະ ເກົາ ອຶງກ່ອງ ນ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກູ
ຈີດ ເບນີ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ກາ ກວາຍ ຕານັອ່ງ ອ,ໍ ກາ ກວາຍ ໂກ່ະ. 16 ຍ່ອນ
ນ່ະກັອຍ ເກົາ ປາໄຣ່ຮ ລາລ່ື ຕະ ຣານະ ອໍ ເລືອຍໆ ໂຈະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ກະ ໂຈະ ມັຮ ກວາຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕິ ລ່ັຮ ເກົາ.

17 "ນ່ະກັອຍ ແວັດ ເກົາ ເປາະ ປໍ ການ່ໍອ໌ ເບີນ ບີ່ອ໌ ກູມ,ໍ ເຈ່ີ ເກົາ ເຈົາ
ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ເກົາ ເດີງ ປຣະ ແຮີ ຈ່ອຍ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກຣວາງ
ເກົາ. ກະ ເກົາ ເດີງ ເກຣ່ີງ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. 18 ພໍກາ
ເກົາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເກຣ່ີງ ຊາງ
ກັອຍ. ເກົາ ບຣັຮ ເຈ່ີ ປວາຍ ຣ່ີດ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ເກົາ ຕາ ເບີນ ເດີງ
ກຼຶ່ງ ກວາຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ກັອຍ, ກະ ອຶນແຍ່ະ ນະ ຮິ ແອີດ ອໍ
ຕ່ຶງ ກັອຍ. 19ມາ ເບນີ ມວຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ແຄງ ເອເຊຍ, ໄລ່
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ເຕ່. ຄັນ ເກົາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ກະ ໄລ່ ກັອຍ,
ອຶງເຄາະ ໄລ່ ເປາະ ປ່ອງ ເກົາ ປໍ ອາຈວາຍຮ. 20 ມາ ມັຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ແອີດ ອຶນໄນ່ ຊານ່ໍ, ໄລ່ ຕາແບີບ ເຈ່ີ ເກົາ. ຄັນ ໄລ່ ຣາມົຮ ມູ ຣາມຶ່
ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ໄລ່, ໂອນ ໄລ່ ອາຕີ ໂອນ ອາຈວາຍຮ ດັງ.
21 ມາ ເບີນ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ແຕ່ິ ເກົາ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ຢັ່ ຮ ເມືາງ ໄລ່. ເກົາ
ປາຍ: 'ເຮີມ ເກົາ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຍືາ ຊານ່ໍ, ລາ ຍ່ອນ ເກົາ ຊາອຳ ກວາ
ຍ ກາ ກຈີູດ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ.'"

22 ພໍກາ ອັນ ຊັອງ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄນ່, ອາຈວາຍຮ ເພລິກ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ
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ຕັດຊ່ີນ ລ່ັຮ ຕາໄງ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ. ອັນ ປາຍ: "ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ລີເຊຍ, ອັນ
ກາ ຊົດ ຕາຮານ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່, ເກົາ ຕັດຊ່ີນ ລ່ັຮ
ໂອນ ເຍືາ."
ເພລິກ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ເຈ່ີ ຣານາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕາປູ່ນ. 23 ເຈ່ີ ເພ

ລິກ ແປຣີ ຕາຮານ ກຍາອ໌ ໂປໂລ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ. ມາ ອັນ ແປຣີ ຕາຮານ
ອຶນໂຈຍ ກາຕັງ ເຢົ່ າ ໂປໂລ ມູ່ດ ຊາອົຮ ກະ ຈ່ອຍ ອັນ.

24 ເບີນ ບີ່ ອ໌ ຕາໄງ ແອັນ ເພລິກ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ອຶນຕຸ ອັນ ຕັດຊ່ີນ
ກວາຍ. ລາກວຍ ອັນ, ຣາມຶ່ຮ ດູຊີນລາ, ແຕ່ີອ໌ ກະ ອັນ. ດູຊີນລາ ລາ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ເພລິກ ແປຣີ ເນົ່ າ ເດີງ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ. ອັນ
ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໂປໂລ ອາຕີ ອັນ ນານ່ະ ອັນ ອີ ຕະ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີ
ດ. 25 ໂປໂລ ອາຕີ ເພລິກ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ເບນີ
ຣາງຶ່ຮ ຕານັ່ອງ ອ.ໍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ
ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ຣານະ ຕາ ອ.ໍ ກະ ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາເບຼິຮ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. ພໍກາ ເພລິກ ຊັອງ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ອັນ
ຊັອງ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື; ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ໂປໂລ ປາຍ: "ຊານ່ໍ ເກົາ ເມືາອ໌. ຄັນ
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເກົາ ຕາ ເບນີ ເມືາອ໌ ອຶນເຕ່ົາ, ເກົາ ກູອ໌ ລ່ັຮ ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ
ຊາງັດ ແອັນ ໄມ່ ອາຕີ."

26ບັອງ ກາ ເພລິກ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ເພລິກ ອຶງກ່ອງ ໂປໂລ ຈາງ ປຣະ
ໂອນ ອັນ ອາໂຣຍຮ. ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ອັນ ກູອ໌ ໂປໂລ ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ແອັນ
ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ໂປໂລ. 27 ແວັດ ບາຣ ກມູໍ ແອັນ, ເບນີ ມານະ ຣາມຶ່
ຮ ໂປກີໂອ ເພຊະໂຕ ເຕ່ນ ລ່ັຮ ເພລິກ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ.
ມາ ເພລິກ, ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ກະ ອັນ.
ນ່ະກັອຍ ອັນ ດອ໌ໍ ເລືອຍໆ ໂປໂລ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌, ອັນ ຕາ ເບີນ ອາໂຣຍຮ.

25
ໂປໂລ ແຊອ໌ ໂອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ ຕັດຊ່ີນ ໂອນ ອັນ
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1 ເພຊະໂຕ ແກີດ ຊົດ ຕາແບິ ໄປ ຕາໄງ ຕ່ຶງ ແຄງ ກັອຍ; ເຈ່ີ ອັນ ລ່ັອຮ
ແຕ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ ເປາະ ຊາອົຮ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. 2 ແອີດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ການ່ໍອ໌ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ກັອຍ
ປ່ອງ ໂປໂລ ໂຈະ ເພຊະໂຕ ແອັນ. 3 ໄລ່ ແຊອ໌ ມູ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ເພຊະໂຕ.
ໄລ່ ແຊອ໌ ເພຊະໂຕ ໂອນ ໂປໂລ ເຈົາ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ໄລ່ ປຣ່ອມ
ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ໂປໂລ ຕ່ຶງ ຣານາ ຊາ. 4 ມາ ເພຊະໂຕ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ:
"ໂປໂລ ເນົ່ າ ກຍາອ໌ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ. ອຶນນັ່ອງ ບີ່ອ໌ ເກົາ ເຈົາ
ປໍ ເມືອງ ກັອຍ ເຕ່. 5 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ແປຣີ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ເຍືາ ເຈົາ ກະ
ເກົາ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ. ຄັນ ໂປໂລ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ກະ ເຍືາ,
ເຍືາ ປ່ອງ ອັນ ປໍ ກັອຍ."

6 ເຈ່ີ ເພຊະໂຕ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ມັ່ນ ມວຍ ຈ່ິດ ຕາໄງ
ແອັນ. ແວັດ ກັອຍ ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ. ກະ ມາຮ ຕາໄງ
ປັຣແນີ ອັນ ມູ່ດ ຕາກູ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເກ່ີຍ ອັນ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ. ອັນ ແປຣີ
ເນົ່ າ ເດີງ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ. 7 ພໍກາ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ຈຸ່ມ
ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ໄລ່ ແອີດ ອຶມແປຣ ໂປໂລ ກະ
ປ່ອງ ອັນ, ປາຍ ອັນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ປື່ ດ ລາລ່ື. ມາ ໄລ່ ຈຸງ ປ່ອງ ຊັອງ, ແອິ
ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ. 8ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ປາຍ: "ເມ່ນ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຕະ ໂລ່ຍຮ
ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ຄານອດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ແຕີລາ ແຕ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຈຸ່ມ
ອິດຊະຣາເອລ, ແຕີລາ ແຕ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ."

9 ມາ ເພຊະໂຕ ຢໍອ໌ ອີ ແຈີງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ໂອນ ໄລ່
ອາໂຢ່ະ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕາແບີບ ໂປໂລ ປາຍ: "ໄມ່ ປຣ່ອມ ເຈົາ ປໍ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ໂອນ ເກົາ ຕັດຊ່ີນ ເຍືາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ບໍ?"

10 ມາ ໂປໂລ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ຕາ ປຍາຍ໌ ເນົ່ າ ຕັດຊ່ີນ ປໍ ເມືອງ
ກັອຍ. ອຶນຕຸ ໄນ່ ແຕ່ິ ລາ ປຍາຍ໌ ເນົ່ າ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ ກຣວາງ ໂຣມ. ອາ
ຈວາຍຮ ດັງ ເຈ່ີ ປາຍ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ ກະ ຈຸ່ມ
ອິດຊະຣາເອລ. 11 ຄັນ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ເຍືາ, ເຍືາ



ຣານະ ຕະ 25:12 cvii ຣານະ ຕະ 25:19

ກາຈີດ ເກົາ ລາ ໂທຍ, ເກົາ ຈີວ໌ ກູຈີດ. ມາ ຄັນ ໄລ່ ປ່ອງ ເກົາ ຕາ ເບີນ
ປຍາຍ໌, ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ມ່ອບ ເກົາ ປໍ ໄລ່. ຊານ່ໍ ເກົາ ແຊອ໌ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ກຣວາງ ໂຣມ ແຕ່ິ ຕັດຊ່ີນ ໂອນ ເກົາ."

12 ແວັດ ໂປໂລ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເພຊະໂຕ ຊັຣຮົງ ລ່ັຮ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ.
ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ ໂຈະ ໂປໂລ: "ໄມ່ ແຊອ໌ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ ແຕ່ິ
ຕັດຊ່ີນ ໂອນ ໄມ່. ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ເປາະ ປໍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ."

ເພຊະໂຕ ອາຕີ ອັກຄຼີປາ ແຕ ໂປໂລ
13 ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ຕາໄງ ນັ່ອງ, ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອັກຄຼີປາ* ກະ ອາມ່ໍອ໌

ອັນ, ຣາມຶ່ຮ ເບນີເກ, ເປາະ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ ຊາອົຮ ອາຈວາຍຮ
ເພຊະໂຕ. 14 ໄລ່ ບາຣ ນະ ແອີດ ປໍ ກັອຍ ຊາອ່ຶຍ ຕາໄງ; ເຈ່ີ ເພຊະໂຕ
ອາຕີ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອັກຄຼີປາ ແຕ ໂປໂລ. ອັນ ປາຍ: "ເບນີ ມານະ ກວາ
ຍ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ແອີດ ປໍ ໄນ່ ແຕ ຕາໄງ ເພລິກ ອຶນນັ່ອງ ຕະ
ຊົດ ກຣວາງ ໄນ່. ເພລິກ ຕາ ຢວາຮ ອາໂຣຍຮ ກວາຍ ກັອຍ. 15 ພໍ
ກາ ເກົາ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ຈຸ່ມເຈືອ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ, ອຶນແຍະ່ ໄລ່ ກັອຍ ປ່ອງ ກວາຍ ໄນ່ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເກົາ ຕະ ອັນ.
16 ມາ ເກົາ ຕາແອີຍ ໂອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ ປາຍ: 'ຣ່ີດ ກວາຍ
ກຣວາງ ໂຣມ ລາ ນ່ະໄນ່: ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ກວາຍ ຄັນ ຕາ ຢວາຮ ຣາດັງ ໂລ່
ຍຮ. ອຶງເຄາະ ເບີນ ບາຣ ກ່ັຮ ຣາມົຮ ມັນຕຸ ໂອນ ກວາຍ ກາ ເນົ່ າ ປ່ອງ
ເຕ່ອ໌ ຕາແອີຍ ປັຣນາຍ ເນົ່ າ ປ່ອງ ອັນ.' 17 ມາ ພໍກາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ ໄນ່, ນ່ະ ປັຣແນີ ເກົາ ຕັດຊ່ີນ ແຕ່ິ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ. 18 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເກົາ ຄ່ຶດ ໂປໂລ ໄນ່ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ປື່ ດ ລາລ່ື.
ມາ ພໍກາ ເກົາ ຊັອງ ເນົ່ າ ປ່ອງ ອັນ, ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ
ໂລ່ຍຮ ປື່ ດ. 19 ໄລ່ ປ່ອງ ໂປໂລ ແອີງ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ຊັອງ. ກະ ໄລ່ ປາຍ
ແຕ ມານະ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ແຮີ. ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ ເຢຊູ ກຈີູດ ເລ່ີຍ, ມາ
* 25:13 25:13 ອັກຄຼີປາ ໄນ່ ລາ ອັກຄຼີປາ ກາ ບາຣ, ລາ ກອນ ອັກຄຼີປາ ກາ ມວຍ.
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ໂປໂລ ປາຍ ອັນ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ. 20ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແດັດ ຣາງຶ່ຮ, ຕາ ດັງ
ນານ່ະ ອີ ຕັດຊ່ີນ ໂອນ ໄລ່. ເຈ່ີ ເກົາ ຕາແບີບ ໂປໂລ, ອັນ ປຣ່ອມ ເຈົາ
ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ມາ ຕາ ເບີນ. ເກົາ ຄ່ຶດ ອໍ ໂອນ ເກົາ ຕັດຊ່ີນ ໄລ່
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. 21 ມາ ໂປໂລ ແຊອ໌ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ ແຕ່ິ
ຕັດຊ່ີນ ໂອນ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແປຣີ ເນົ່ າ ກຍາອ໌ ອັນ ໂອນ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ພາອ໌ ອັນ ປໍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ."

22 ແວັດ ເພຊະໂຕ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ອັກຄຼີປາ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ:
"ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ເຕ່ ປັຣນາຍ ກວາຍ ໄນ່."
ກະ ເພຊະໂຕ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ອັກຄຼີປາ ປາຍ: "ອໍ ເຈ່ີ ຕາໄງ ປັຣແນີ ໄມ່

ຊັອງ ປັຣນາຍ ອັນ."
23 ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ອັກຄຼີປາ ກະ ເບນີເກ, ໄລ່ ຕັອກ ເກຣ່ີງ ອໍ ລາ

ລ່ື ກະ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເກ່ີຍ ເນົ່ າ ຕັດຊ່ີນ. ເຈ່ີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເປາະ ແຮ ໄລ່
ປໍ ດຸງ ກັອຍ ເຕ່. ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ,
ກະ ກວາຍ ກາ ຊົດ ກອນແຊມ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ເພຊະໂຕ,
ອັນ ແປຣີ ເນົ່ າ ເປາະ ອີດ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ. 24 ເຈ່ີ ເພຊະ
ໂຕ ປາຍ: "ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອັກຄຼີປາ ເອີຍ! ກະ ມັຮ ແຊມອາຍ ອາຍີ່ ອາ
ກູນ ແອີດ ອຶນໄນ!່ ເຍືາ ເຮີມ ກວາຍ ໄນ່ ກາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ປ່ອງ ປໍ
ເກົາ. ໄລ່ ປ່ອງ ອັນ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ກະ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໄນ່ ແຮີ. ໄລ່
ແຊອ໌ ເລືອຍໆ ແຕ ເກົາ ໂອນ ເກົາ ກາຈີດ ຕັຮ ອັນ. 25 ມາ ເກົາ ຕາ ເບີ
ນ ຣາມຮົ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ໂລ່ຍຮ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ ອັນ. ມາ ຊານ່ໍ ໂປໂລ
ແຊອ໌ ໂອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ ແຕ່ິ ຕັດຊ່ີນ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ
ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ພາອ໌ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ. 26 ມາ ຊາ
ນ່ໍ ເກົາ ຕາ ດັງ ອີ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ເຈຍ ປັຣນາຍ ອາຕີ ໂອນ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ ດັງ ແຈງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ໂປໂລ ຕະ ໂລ່ຍຮ.
ນ່ະກັອຍ ເກົາ ເດີງ ໂປໂລ ປໍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເຍືາ ກະ ປໍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອັກ
ຄຼີປາ ໄນ່. ແຊອ໌ ເຍືາ ຕາແບີບ ໂອນ ດັງ ແຈງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ໂປໂລ ໂລ່
ຍຮ, ອຽນ ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ອາຕີ ຕ່ຶງ ເຈຍ ໂອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣ
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ວາງ ໂຣມ ດັງ. 27 ເກົາ ຄ່ຶດ ລາ ຕາ ເບີນ ອໍ ພາອ໌ ກວາຍ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ
ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ, ມາ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ຣາມຶ່
ຮ ອຶນເຕ່ົາ ກວາຍ ໄນ່ ຕະ ໂລ່ຍຮ."

26
ໂປໂລ ອາຕີ ລ່ັຮ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັກຄຼີປາ

1 ແວັດ ເພຊະໂຕ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັກຄຼີປາ ປາຍ ໂຈະ ໂປໂລ ນ່ະໄນ່:
"ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ, ໄມ່ ອາຕີ ຊານ່ໍ."
ເຈ່ີ ໂປໂລ ອາແຣ່ິ ອາຕີ ຕາແບິ ຣາຊວນ ລ່ັຮ ປາຍ: 2 "ເຕືາວ ປັຣເຍືາ

ອັກຄຼີປາ ເອີຍ! ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ເກົາ ເບີນ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ເຍືາ ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ປ່ອງ ເກົາ. 3ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ຄານອດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ເກ່ີຍ ຊັຣຮົງ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ຊາງັດ ໂອນ ອໍ
ລາລ່ື ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ.

4 "ອຶນແຍ່ະ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ມັຮ ຣານະ ເກົາ ຕະ
ບັອງ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ນຸ່ມ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເກົາ, ກະ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ. 5 ຄັນ ໄລ່ ຢໍອ໌, ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ປາຍ ເກົາ ລາ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ
ເຕ່. ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ຊາງັດ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ກາ
ເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຈຸ່ມ ການ່ໍອ໌. 6 ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຍືາ
ຍ່ອນ ເກົາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ
ຮິ ແຕ ອຶມແບ.ິ 7 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ຈຸ່ມ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ ໄຮ, ໄລ່ ຊາງ ເລືອຍໆ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູ່ ຕາໄງ ກູ່ ຊາເດົາ. ກະ
ໄລ່ ອຶງກ່ອງ ເລືອຍໆ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເອີຍ, ຍ່ອນ ເກົາ ຊາອຳ ຣາມຶ່ຮ ອຶງກ່ອງ ໄນ່, ໄລ່ ອວານ
ເກົາ, ເຈ່ີ ໄລ່ ປ່ອງ ເກົາ. 8 ນານ່ະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເຕ່ອ໌
ຕະ ກວາຍ ກຈີູດ ແກີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ບ?ໍ
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9 "ບັອງ ກັອຍ ເກົາ ຄ່ຶດ ປຍາຍ໌ ເກົາ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ
ປູ່ນ ຣານະ ເຢຊູ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ. 10 ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ
ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ໂອນ ເກົາ ເບນີ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌
ໂຈະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. ຄັນ ກວາຍ ຊົດ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ໄລ່,
ເກົາ ປຣ່ອມ ເຕ່. 11 ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ເຈ່ີ ເກົາ ຕະ ໄລ່, ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄລ່ ຕັຮ
ຊັອງ ຣານະ ເຢຊູ ກະ ພາມາດ ຣາມຶ່ຮ ອັນ. ເກົາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ຊາອ່ຶຍ
ອຶນຕຸ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ ອວານ ລາ
ລ່ື ໂຈະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ. ກະ ເກົາ ເປາະ ຕະ ໄລ່ ຕ່ຶງ ກຣວາງ
ການ່ໍອ໌ ແຮີ."

ໂປໂລ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ຣາມົຮ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ຣານາ
(ຣານະ ຕະ 9:1-19; 22:6-16)

12 "ມູ ຕາໄງ, ບັອງ ກາ ເກົາ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ດາມັດກັດ, ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ
ເປາະ ໂກບ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຕ່ຶງ ເຈຍ ໂອນ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ໂກບ ກວາຍ
ຊາອຳ. 13ຕາໄງ ກັອຍ, ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເອີຍ, ແຕ່ີອ໌ ມັ່ດ ມານາງ ຕີລມູ່ລ
ບັອງ ກາ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ຕາຢັຮ ຕ່ຶງ ຣານາ, ເກົາ ເຮີມ ປັ່ ງ ປາເລືາງ ແຕ
ມັນລ່ັອງ. ປັ່ ງ ກັອຍ ກາເລີຍ ແຕ ປັ່ ງ ມັ່ດ ມານາງ. ອັນ ປາເລືາງ ຈວບ
ອຶນແຍ່ະ ຈະ ເກົາ ກະ ເຢົ່ າ ກາ ເປາະ ກະ ເກົາ. 14 ອຶນແຍ່ະ ນະ ຮິ ແດິມ
ປຣັຮ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌. ກະ ເກົາ ຊັອງ ຊຽງ ເນົ່ າ ຊາບາວ ອາຕີ ເກົາ
ແຕ ປັຣນາຍ ເກົາ ເບີມ, ລາ ປັຣນາຍ ເຮັບເຣີ, ປາຍ: 'ໂຊໂລ ເອີຍ! ເອີ
ໂຊໂລ! ນານ່ະ ໄມ່ ຕະ ຕຸ່ຮ ເກົາ? ໄມ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ ໄມ່ ຕະ ນ່ະ ຕາຣ
ຍາອ໌ ເນົ່ າ ກຼຸຮ ມຸ່ຮ ອີ ເຕິ ອັນ ເປາະ ປໍ ຕິຮ, ມາ ອັນ ຍັ່ກ ອີ ເປາະ ປໍ ການ່ໍ
ອ໌, ຕາ ຢໍອ໌ ຕາປູ່ນ ອຶນເຈົາ ອັນ. ໄມ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ ກ່ັດ ລາລ່ື ໂອນ ໄມ່.'
15 ມາ ເກົາ ຕາແອີຍ ຊຽງ ກັອຍ ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ເຍືາ ລາ ເນົ່ າ?'
ເຈ່ີ ຊຽງ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ເກົາ ປາຍ: 'ເກົາ ລາ ເຢຊູ ກາ ໄມ່ ຕະ ຕຸ່ຮ.
16 ມາ ຊານ່ໍ ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄມ່ ຊານ່ໍ ຍ່ອນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ
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ໂອນ ໄມ່ ຕະ ຣານະ ເກົາ. ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄມ່ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌ ດັງ ເຕ່ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄມ່ ເຮີມ ຊານ່ໍ, ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ອາປັຮ
ໄມ່ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ແຮີ. 17 ເກົາ ຈ່ອຍ ໄມ່ ໂອນ ໄມ່ ແວັດ ແຕ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ, ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ກາ ຢໍອ໌
ອີ ຕະ ໄມ່. ເກົາ ແປຣີ ໄມ່ ເປາະ ອາຕີ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ, 18 ເຈ່ີ ເກົາ ເປຮິ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກາ
ນຳ, ເຈ່ີ ໄລ່ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ປັ່ ງ ແອັນ. ກະ ເກົາ ໂອນ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ແກີດ
ຊູລ ນັ່ອງ ເຢືາງ ຊາຕານ, ມາ ໂອນ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ແອີງ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຊັອງ. ເຈ່ີ ເກົາ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄລ່, ກະ ເກົາ ໂອນ ໄລ່ ຣາຈຸງ ເຕ່ ມັຮ ມູ່ນ ກາ
ເກົາ ປຣ່ອມ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເກົາ.'"

ໂປໂລ ອາຕີ ຊາ ແຕ ຣານະ ອັນ ຕະ ເຈ່ີ
19 "ນ່ະກັອຍ, ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອັກຄຼີປາ ເອີຍ, ເກົາ ຊາງັດ ອຶນແຍ່ະ

ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ເກົາ ແຕ ມັນລ່ັອງ. 20 ເກົາ ອາຕີ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ໄລ່
ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ, ກະ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕາປູ່
ນ ແອີງ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ. ກະ ເກົາ ອາຕີ ໄລ່ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕະ
ຣານະ ໂອນ ອໍ ເລືອຍໆ, ໂອນ ກວາຍ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ປາຍ ໄລ່ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ
ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ. ເກົາ ອາຕີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ດາມັດກັດ ອຶນໂຍ່ງ. ເຈ່ີ ອາຕີ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ກະ ອຶນແຍ່
ະ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ ແຮີ. ແວັດ ກັອຍ ເກົາ ອາຕີ ປໍ ກຣວາງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ແອັນ. 21 ຍ່ອນ ເກົາ ຕະ ຣານະ ໄນ່ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ໂກບ ເກົາ ຕ່ຶງ
ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ກະ ອີ ກາຈີດ ຕັຮ ເກົາ. 22 ມາ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໄນ່ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເກົາ ຕາ ເບນີ ໂອນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ ເກົາ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ
ເຕ່ອ໌ ຕາຢຶ່ ງ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ຊັອງ, ກາ ກວາ
ຍ ຊາຊາຍ, ກາ ກວາຍ ກັຣແນນ. ເກົາ ອາຕີ ລ່ັຮ ແອີງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ, ນ່ະ ໂມເຊ ກະ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ ແຕ ອຶມ
ແບິ ອາຕີ ດອ໌ໍ. 23 ໄລ່ ປາຍ ແຕ ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ
ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ, ອັນ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ກະ ເນົ່ າ
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ກາຈີດ ອັນ. ເຈ່ີ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ອັນ ລາ
ນ່ະ ປັ່ ງ ປາເລືາງ ໂອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ແຮີ."

24 ແວັດ ໂປໂລ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ ໂອນ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ
ຊັອງ, ເພຊະໂຕ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ນ່ະໄນ:່ "ໂປໂລ ເອີຍ! ໄມ່ ລາ ກວາຍ
ຢຸ່ຮ! ຍ່ອນ ໄມ່ ຣຍານ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື, ໄມ່ ແກີດ ຢຸ່ຮ!"

25 ມາ ໂປໂລ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ອາຈວາຍຮ ເພຊະໂຕ ເອີຍ! ເກົາ
ຕາ ເບນີ ຢຸ່ຮ. ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ລາ ປຍາຍ໌ ກະ ເຕ່ອ໌ ນັ່ບ. 26 ກະ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອັກຄຼີປາ ເອີຍ! ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່,
ນ່ະກັອຍ ຍັ່ນ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ. ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ປາ
ໂຕ່ະ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ດັງ ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. 27 ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ອັກຄຼີປາ ເອີຍ! ເຍືາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ບ?ໍ ເກົາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຍືາ ຊາອຳ ເຕ່."

28 ມາ ອັກຄຼີປາ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໂປໂລ ປາຍ: "ໄມ່ ອາຕີ ເກົາ ມາໂຮຍ
ລາລ່ື. ນານ່ະ ໄມ່ ຄ່ຶດ ເກົາ ມູ່ດ ຊາອຳ ເຢຊູ ເຕ່ ບໍ?"

29 ເຈ່ີ ໂປໂລ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ດູ່ນ ແຕີລາ ມາໂຮຍ, ຕາ ເບີ
ນ ອຶນເຕ່ົາ. ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາ
ຍ ກາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ ຊານ່ໍ, ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ເຍືາ ຊາອຳ ມູເຈິງ ເກົາ
ຊາອຳ ເຕ່. ມາ ເກົາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ຊັດ ເຍືາ ນ່ະ ເນົ່ າ ຊັດ ເກົາ ແຕ
ອຶນໄຊ ໂຊ ໄນ່."

30 ແວັດ ໂປໂລ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອັກຄຼີປາ, ອາຈວາຍ
ຮ ເພຊະໂຕ, ເບນີເກ, ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ໄລ່
ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. 31 ກະ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ປາຍ: "ໂປໂລ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ ເນົ່ າ ອີ ກາຈີດ ອັນ, ແຕີລາ ໂຈະ ອັນ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌."

32 ເຈ່ີ ອັກຄຼີປາ ອາຕີ ເພຊະໂຕ ປາຍ: "ຄັນ ໂປໂລ ຕາ ເບີນ ແຊອ໌
ໂອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ ຕັດຊ່ີນ ໂອນ ອັນ, ເຕ່ອ໌ ໄຮ ອາໂຣຍຮ
ອັນ."
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27
ໂປໂລ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ໂຣມ

1 ພໍກາ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ກຽມ ອີ ພາອ໌ ໂປໂລ ປໍ ກຣວາງ ອີຕາລີ,
ເກົາ (ລາ ລູກາ), ເປາະ ກະ ໂປໂລ ເຕ່. ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ມ່ອບ ໂປໂລ
ກະ ມັຮ ກາ ກວາຍ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ການ່ໍອ໌ ປໍ ຢູລີໂອ, ລາ ກວາຍ
ກາ ຊົດ ມູ ຣ່ອຍ ນະ ຕາຮານ. ມູ່ ຕາຮານ ກາ ອັນ ຊົດ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ມູ່ ໂອ
ຄຸໂຕ. 2 ຮິ ຊັອຮ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອາຣະມິດ. ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ໄນ່
ຢໍອ໌ ອີ ມູ່ດ ກູ່ ເມືອງ ກວາຍ ກາ ແອີດ ແຈ່ະ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ ຕ່ຶງ ແຄງ
ເອເຊຍ. ເບນີ ມານະ ເຢົ່ າ ແອັນ ເປາະ ກະ ຮິ, ຣາມຶ່ຮ ອາຣິດຕາໂຄ. ອັນ
ລາ ແຕ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ ຕ່ຶງ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ. 3 ມາຮ ຕາໄງ ປັຣ
ແນີ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ຊີໂດນ ແອັນ. ຢູລີໂອ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໂປໂລ;
ເຈ່ີ ອັນ ໂອນ ໂປໂລ ເປາະ ຊາອົຮ ເຢົ່ າ ອັນ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ກະ ໂອນ
ເຢົ່ າ ໂປໂລ ຈ່ອຍ ແຮີ ອັນ. 4 ເຈ່ີ ຮິ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ຊີໂດນ, ມາ ກຢູາລ
ແປ່ິຼ ຮັບ ລາລ່ື ອີ ເດີງ ກາ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ. ນ່ະກັອຍ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ເປາະ
ວຍາຣ ໂບດ ໄຊປຣັດ ຢັ່ ຮ ກາ ຕາ ເບີນ ກູຢາລ ເຣ່ງ. 5 ແວັດ ກັອຍ ຮິ
ເປາະ ເປີຼຍ ແຄງ ກີລີເກຍ ກະ ແຄງ ປຳພີເລຍ; ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ມີຣາ
ຕ່ຶງ ແຄງ ລີເກຍ.

6 ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ອັນ ກາ ຊົດ ມູ ຣ່ອຍ ຕາຮານ, ອັນ ຈ່ໍອ໌ ຕົວະ ຊຳ
ເປົ່ າ ການ່ໍອ໌ ແອັນ. ພໍກາ ອັນ ຣາມຮົ ມູ່ ແລ່ັມ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ເມືອງ ອາເລັກຊັນເດຍ ອີ ເປາະ ປໍ ກຣວາງ ອີຕາລີ, ອັນ ໂອນ ຮິ ຊັອຮ
ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ ແອັນ. 7 ຕາ ດັງ ອຶນຊິ ຕາໄງ ຮິ ອຶງກ່ອຍ ເປາະ.
ກ່ັດ ລາລ່ື ກູຢາລ ແປ່ິຼ; ມັ່ນ ອີ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ກະນີໂດ. ມາ
ແວັດ ກັອຍ ກູຢາລ ແປ່ິຼ ຮັບ ລາລ່ື ແອັນ. ນ່ະກັອຍ ຮິ ເປາະ ເປີຼຍ ຊັອງ
ເມືອງ ຊັລໂມນ ເປາະ ແຈ່ະ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ໂບດ ກະເຣເຕ ແອັນ. 8 ຮິ ເປາະ
ອຶມແປຣ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ໂບດ ກະເຣເຕ, ກະ ຮິ ຈອດ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ຕ່ຶງ
ອຶນຕຣ່ີນ ແດີອ໌ ຊຳວີ ແຈ່ະ ເມືອງ ລາເຊ.
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9 ຮິ ແອີດ ດູ່ນ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ; ເຈ່ີ ຮິ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ແອັນ, ມາ
ກາໄຊ ກັອຍ ແຈ່ະ ອີ ອຶນແຍ່ະ ກູມໍ ເຈ່ີ. ກາໄຊ ກັອຍ ມັນລ່ັອງ ເມືາ ຈ່ັນ
ລາລ່ື, ກະ ກຢູາລ ຣາປູ່ອ໌. ກ່ັດ ລາລ່ື ເປາະ ຣານາ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ. ນ່ະກັອຍ
ໂປໂລ ກາແອັຮ ໄລ່ ປາຍ: 10 "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຄັນ ໄຮ ເປາະ ຊານ່ໍ ແຕ
ອຶນຕຸ ໄນ່, ເກົາ ຄ່ຶດ ໄຮ ຣາມຮົ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ຕາ ເບນີ ປິ່ ດ ແອີງ ເກ
ຣ່ີງ ກະ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຊັອງ, ມາ ຈະ ໄຮ ລາ ກຈີູດ ເຕ່."

11 ມາ ກວາຍ ຊົດ ມວຍ ຣ່ອຍ ຕາຮານ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ໂປໂລ ອາຕີ. ອັນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ ກາ ເດີງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ, ກະ
ອັນ ກາ ອຶນເຈົາ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ. 12 ອຶນຕຣ່ີນ ແດີອ໌ ຊຳວີ ກັອຍ ຕາ
ເບນີ ອໍ ດອ໌ໍ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຕ່ຶງ ກາໄຊ ຊາແງດ. ນ່ະກັອຍ ແວັດ ໄລ່ ຊັຣຮົງ
ມັຮ ກວາຍ ກາ ອີ ເປາະ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ, ກຼຶ່ງ ໄລ່ ກາ ອີ ເປາະ, ແຕ
ມູ່ ກາ ອີ ແອີດ. ໄລ່ ປາໄຣ່ຮ ອີ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ພນີິກ ຕ່ຶງ ໂບດ ກະເຣເຕ.
ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ ປໍ ເມືອງ ກັອຍ ຕ່ຶງ ກາໄຊ ຊາແງດ, ຍ່ອນ ເມືອງ ກັອຍ
ເບີນ ອຶນຕຸ ຊຳວີ ກາ ແອີດ ອຶນດີ ມູ່ລ ມານາງ ປັດ ຢັ່ ຮ ກາແດີບ, ກະ
ມານາງ ປັດ ຢັ່ ຮ ແປີງ.

ເບີນ ຣາປູ່ອ໌ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາເລ
13 ພໍກາ ໄລ່ ເຮີມ ກູຢາລ ແປ່ິຼ ລາເວືາຍ ອໍ, ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳ

ເປົ່ າ, ໄລ່ ຄ່ຶດ ເຕ່ອ໌ ເປາະ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ອາແລ່ັຮ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ;
ເຈ່ີ ຮິ ເປາະ ແຈ່ະ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ໂບດ ກະເຣເຕ. 14 ມາ ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ
ກູຢາລ ຣາປູ່ອ໌ ຮັບ ລາລ່ື ແຕ ຢັ່ ຮ ໂບດ ກະເຣເຕ ກັອຍ. 15 ກະ ກູຢາລ
ກັອຍ ກຼຸ່ຮ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ເຣ່ງ ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ຮິ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອາວ່ີຮ ນັ່ອງ
ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ, ຍ່ອນ ກູຢາລ ເດີງ ເລືອຍໆ ກະ ຮິ ມັນໂລຍ ຕາມ ກູ
ຢາລ ເດີງ. 16 ນ່ະກັອຍ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ເປາະ ເປີຼຍ ໂບດ ແກດ ຣາມຶ່ຮ
ກາວດາ. ແອີດ ອຶງກັອຍ ກູຢາລ ລາເວືາຍ ບີ່ອ໌. ນ່ະກັອຍ ຕົວະ ແກດໆ
ກາ ຮິ ຮອຣ ຢັ່ ຮ ກຣັອງ ກັອຍ, ຮິ ເຣືາບ ກາຕ່ັອງ ອາຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳ
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ເປົ່ າ ປື່ ດ ຮິ ແອັນ. 17 ແວັດ ຮິ ອາຊັອຮ ຕົວະ ແກດໆ ກັອຍ, ເຈ່ີ ຮິ ອີດ
ອຶນໄຊ, ຊັດ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ປື່ ດ ແອັນ ອຶງກັອຮ ປັຼຮ. ກະ ກວາຍ ກາ ເດີງ
ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ, ໄລ່ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ມູ່ດ ອຶນຕຸ ຊັງອາຍ໌
ຊາອ່ຶຍ ກັອຍ. ອຶນຕຸ ຊັງອາຍ໌ ຊາອ່ຶຍ ກັອຍ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຊີຣະຕີ. ນ່ະກັອຍ
ໄລ່ ກັອຍ ຢົ່ ງ ຕັຮ ອາຣິ ກາ ເນົ່ າ ຢັ່ ງ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ໂອນ ກຢູາລ ກຼຸ່ຮ.
ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ວ່ະ ນັ່ອງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ; ໄລ່ ມັນໂລຍ ໂອນ ກູຢາລ ເດີ
ງ ຊັອງ. 18 ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ກູຢາລ ແປ່ິຼ ຮັບ ລາລ່ື ແອັນ. ນ່ະກັອຍ
ກວາຍ ກາ ເດີງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ, ໄລ່ ແກຼງ ອາແຊງ ອຶນແຍະ່ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ມັຮ
ເກຣ່ີງ ໄລ່ ປາຕຸ່. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ແກີດ ອຶງຮາລ. 19 ເຈ່ີ
ມັຮ ຕາໄງ ມັນເຕຣືາ ແອັນ, ຮິ ແກຼງ ກາ ອາຣິ ກະ ຊັຣວາ ອາປັອງ ຕັຮ
ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ເຕ່. 20 ຊາອ່ຶຍ ຕາໄງ ເຈ່ີ ຮິ ຕາ ເບີນ ເຮີມ ນັ່ອງ ມັ່ດ ມານາງ
ກະ ມັນໂຕຣ, ຍ່ອນ ຣາປູ່ອ໌ ຮັບ ເລືອຍໆ. ຮິ ຕາ ເບີນ ອຶງກ່ອງ ເຕ່ອ໌
ເບີນ ອາມົ່ງ ນັ່ອງ.

21 ຊາອ່ຶຍ ຕາໄງ ເຈ່ີ ຮິ ຕາ ເບີນ ຈາ ອຶນເຕ່ົາ. ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ຕາຢຶ່ ງ
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ, ກະ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ
ປາຍ: "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຄັນ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ລ່ັອຮ ແຕ ໂບດ ກະເຣເຕ ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄຮ ຕາ ເບີນ
ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໄນ່, ກະ ເກຣ່ີງ ໄຮ ຕາ ເບີນ ປິ່ ດ ອຶນຕິຮ. 22 ມາ ຊາ
ນ່ໍ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ. ອຶນແຍ່ະ ນະ ມັຮ ໄຮ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ
ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ໄນ່ ຕາ ເບນີ ກຈີູດ ນັ່ອງ. ມາ ປິ່ ດ ແອີງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຊັອງ.
23 ອຶນແຍ່ະ ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ເກົາ ລາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຊາ
ເດົາ ໄຮ ເບີນ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ. 24 ອັນ ອາຕີ ເກົາ
ປາຍ: 'ໂປໂລ ເອີຍ! ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ. ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຣາມຮົ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ. ຍ່ອນ ແຕ ໄມ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ໄມ່ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ໄນ່ ໂອນ ຕາ
ເບີນ ກູຈີດ.' 25 ນ່ະກັອຍ ແຊມອາຍ ເອີຍ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນ
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ເຕ່ົາ. ເກົາ ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ
ເກົາ. ອັນ ຕະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ເອີອ໌ ກັອຍ. 26 ມາ ກູຢາລ ໄນ່
ເດີງ ໄຮ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ໂບດ; ເຈ່ີ ໄຮ ຕຳ ໂຈະ ປໍ ໂບດ."

27 ອຶນແຍະ່ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ຕາໄງ ກຢູາລ ເດີງ ຕາຕ່ຶງ ຕາໂຕະ ຕົວະ
ຊຳເປົ່ າ ຮິ ເປາະ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາເລ ເມດີແຕຣາເນ. ຕ່ຶງ ຊາເດົາ ມວຍ ຈ່ິດ
ລາ ປູນ ກັອຍ ແຈ່ະ ດີດ່ຶກ, ກວາຍ ກາ ເດີງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ, ໄລ່ ຄ່ຶດ ຕົວະ
ຊຳເປົ່ າ ຮິ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປຶ່ ຮ ເຈ່ີ. 28ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເຕ່ກ ແດີອ໌ ກັອຍ ຢໍອ໌
ອີ ດັງ ມາແລ່ະ ອຶນຕຣູ່ ແດີອ໌. ເຈ່ີ ໄລ່ ດັງ ແດີອ໌ ກັອຍ ລາ ອຶນຕຣູ່ ແຈ່ະ
ອີ ເບີນ ບາຣ ຈ່ິດ ອາຈ່ັອງ. ໄລ່ ເປາະ ບີ່ ອ໌ ແອັນ, ໄລ່ ດັງ ອຶນຕຸ ກັອຍ
ອຶນຕຣູ່ ແຈ່ະ ອີ ເບນີ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ເຊີງ ອາຈ່ັອງ. 29 ໄລ່ ອຶງກັອຮ ຕົວະ
ຊຳເປົ່ າ ຮິ ກຼຸ່ຮ ຕາເມົາ, ເຈ່ີ ປັຼຮ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເບີນ ປູນ ໂກກ ຕາອ໌ ອຶນ
ຕັອງ, ໄລ່ ຊັດ ອຶນໄຊ ເກຣືາວ; ເຈ່ີ ໄລ່ ອາປັອງ ຕາອ໌ ກັອຍ ແຕ ເຕຣືາຍ
ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ແອີດ ຕາງິ່ດ ມັນຕຸ
ຊັອງ. ກະ ໄລ່ ເກົາແຊອ໌ ເລືອຍໆ ໂອນ ປັ່ ງ ໄວ່ ຊາເດົາ ກັອຍ. 30 ເບີນ
ກວາຍ ກາ ເດີງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ, ໄລ່ ອາແຊງ ລ່ັຮ ຕົວະ ແກດໆ ກັອຍ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌. ໄລ່ ປາຍ ຢໍອ໌ ອີ ອາປັອງ ຕັຮ ໂກກ ຕາອ໌ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ຕ່ຶງ ແດີອ໌
ແຈ່ະ ແປີຼ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ. ມາ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ຊັອງ. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ
ເປາະ ຕວຍ໌ ແຕ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ. 31 ມາ ໂປໂລ ອາຕີ ເນືາຍ ຕາຮານ
ກະ ມັຮ ຕາຮານ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ປາຍ: "ຄັນ ກວາຍ ກາ ເດີງ ຕົວະ
ຊຳເປົ່ າ ໄຮ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ແອີດ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ໄນ່, ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ເຍືາ ກຈີູດ ອຶນແຍະ່."

32ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຕາຮານ ກັອຍ ກັອຮ ຕັຮ ອຶນໄຊ ເກຣືາວ ກາ ເນົ່ າ
ຊັດ ຕົວະ ແກດ ກັອຍ; ເຈ່ີ ໄລ່ ຕັຮ ເລ່ີຍ.

33ຊາເດົາ ກັອຍ ແຈ່ະ ອີ ປັ່ ງ, ໂປໂລ ອາຕີ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ນະ ຕ່ຶງ ຕົວະ
ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ ຈາ ໂດຍ. ອັນ ປາຍ: "ອຶນແຍະ່ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ຊາເດົາ
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ເຈ່ີ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຈາ ອຶນເຕ່ົາ. 34 ເກົາ ແຊອ໌ ໂອນ ເຍືາ ຈາ. ໄກຣ ລາລ່ື
ເຍືາ ຕາ ເບີນ ເບິ ອຶນເຕ່ົາ."

35 ແວັດ ໂປໂລ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ອີດ ໂດຍ ບຸຮ; ເຈ່ີ ອັນ ເກົາ ຊາ
ແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ
ກັອຍ. ແວັດ ກັອຍ ອັນ ປີຮ ໂດຍ ບຸຮ; ເຈ່ີ ອັນ ຈາ. 36 ພໍກາ ໄລ່ ກັອຍ
ເຮີມ ໂປໂລ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ເຕ່ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ ໄລ່
ຈາ ເຕ່. 37 ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ເບນີ ບາຣ ຣ່ອຍ ຕາປູ່ລ ຈ່ິດ ຕາປັ່ ດ ນະ.
38 ແວັດ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຈາ ປາໄຊ; ເຈ່ີ ຮິ ອາປັອງ ຕັຮ ອຶນ
ແຍ່ະ ທຣໍ ແຕ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ໂອນ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ແກີດ ອຶງຮາລ ລ່ັຮ.

ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ ແກີດ ປັຼຮ ຊັອງ
39 ແຕ່ີອ໌ ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ຕາ

ເບີນ ເນົ່ າ ດັງ ເລ່ີຍ ປຶ່ ຮ ກັອຍ. ມາ ກວາຍ ກາ ເດີງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ, ໄລ່
ເຮີມ ມັນຕຸ ຊຳວີ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ ກັອຍ. ໄລ່ ປາໄຣ່ຮ ເດີງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ອາ
ມູ່ດ ປໍ ຊຳວີ ກັອຍ. 40 ໄລ່ ກັອຮ ຕັຮ ອຶນໄຊ ເກຣືາວ ກາ ໄລ່ ຊັດ ໂກກ
ຕາອ໌ ໂອນ ຊາແລັຮ ຊັອງ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ກະ ໄລ່ ອາແລ່ັຮ ຕັຮ ຊັຣວາ ຕົວະ
ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ. ໄລ່ ຊັອຮ ຢັ່ ງ ລ່ັຮ ອາຣິ ຕ່ຶງ ແປີຼ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ໂອນ ກຢູາລ
ກຼຸ່ຮ, ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ເປາະ ຕານັອ່ງ ປໍ ປຶ່ ຮ ອຶນຕຸ ເບນີ ຊຳວີ
ກັອຍ. 41 ມາ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ມວຍ ອຶນຕຸ ແດີອ໌ ຣາຈ່ັດ. ເຈ່ີ ນ່ະ
ເນົ່ າ ຈາຈ່ິດ ແປີຼ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຕ່ຶງ ຊັງອາຍ໌ ຈັບ ລາລ່ື. ກະ ຢັ່ ຮ ເຕຣືາຍ
ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ ແດີອ໌ ກຼຸ່ຮ ເລືອຍໆ; ເຈ່ີ ປັຼຮ ອຶນແຍະ່ ເຕຣືາຍ ຕົວະ
ຊຳເປົ່ າ.

42 ນ່ະກັອຍ ຕາຮານ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ, ໄລ່ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ. ໄລ່ ອຶງກັອຮ
ກວາຍ ກາ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ກັອຍ ໂລ່ຍ ອາມູ່ດ ປໍ ປຶ່ ຮ; ເຈ່ີ ຕາລຸ່ຮ ປໍ ກາ
ນ່ໍອ໌. 43 ມາ ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ ກັອຍ, ອັນ ຕາ ແອອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ກາ
ຈີດ ໂປໂລ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕາ ເບີນ ໂອນ ຕາຮານ ອັນ ກາຈີດ ມັຮ ກວາ
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ຍ ກາ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ. ເຈ່ີ ອັນ ແປຣີ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ
ອາແລ່ະ ດັງ ໂລ່ຍ, ປັອງ ອຶນໂຍ່ງ; ເຈ່ີ ໂລ່ຍ ອາມູ່ດ ປໍ ປຶ່ ຮ. 44 ມັຮ ກວາ
ຍ ກາ ຕາ ດັງ ໂລ່ຍ ແດີອ໌, ອັນ ແປຣີ ໄລ່ ອີດ ກາດານ ກະ ເກຣ່ີງ ການ່ໍອ໌
ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ໂລ່ຍ ອາມູ່ດ ປໍ ປຶ່ ຮ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ກູ່ ນະ ຮິ ແຕ່ີອ໌
ອຶນແຍະ່ ປໍ ປຶ່ ຮ. ອາແລ່ະ ລາ ຕາ ເບນີ ເບິ ອຶນເຕ່ົາ.

28
ໂປໂລ ແອີດ ຕ່ຶງ ໂບດ ມັລຕາ

1 ພໍກາ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປຶ່ ຮ ກັອຍ, ເນົ່ າ ອາຕີ ຮິ ຣາມຶ່ຮ ໂບດ ກັອຍ ລາ
ມັລຕາ. 2 ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ໂບດ ກັອຍ, ໄລ່ ອາໂຢ່ະ ຕະ ລາລ່ື
ມັຮ ມູ່ ຮິ. ມັນລ່ັອງ ອຶນນັ່ອງ ເມືາ, ໄລ່ ເຮີມ ຮິ ຊາແງດ ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ
ໄລ່ ຈ່ໍອ໌ ໂອນ ຮິ ອູ່ຍຮ ອຶນລູ່ຍ໌; ເຈ່ີ ໄລ່ ຍຸ່ ໂອນ ຮິ ອຶງແຮງ. 3 ໂປໂລ ຈ່ໍອ໌
ອູ່ຍຮ ເຕ່. ພໍກາ ອັນ ອີ ຍຸ່ ຕ່ຶງ ຕາແປັຮ ກັອຍ, ເບນີ ມານຳ ກຊັູນ ລ່ັອຮ
ແຕ ອູ່ຍຮ ກັອຍ; ເຈ່ີ ຕອດ ອາຕີ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕັຮ ນັ່ອງ. 4 ແຕ່ີອ໌
ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ໂບດ ກັອຍ ເຮີມ ກູຊັນ ແອີດ ກັບ ດອ໌ໍ ເລືອຍໆ ອາຕີ
ໂປໂລ, ມານະ ອາຕີ ມານະ ປາຍ: "ໄກຣ ລາລ່ື ອັນ ໄນ່ ກາຈີດ ກວາຍ.
ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ກາ ກລັູຮ ແດີອ໌ ໂອນ ອັນ ອຶງເຄາະ ກຈີູດ ເຕ່. ອັນ ແວັດ
ແຕ ແດີອ໌, ເຈ່ີ ອັນ ກູຈີດ ຣານາ ກົຮ ແອັນ."

5 ມາ ໂປໂລ ກັນຕຣ່ິຮ ອາປັອງ ຕັຮ ຕ່ຶງ ຕາແປັຮ ອູ່ຍຮ ກຊັູນ ກັອຍ,
ກະ ອາຕີ ອັນ ຕາ ເບນີ ຕ່ິ ອຶນເຕ່ົາ. 6ກວາຍ ຕ່ຶງ ໂບດ ກັອຍ ເນ,່ ກະ ໄລ່
ຄ່ຶດ ອາຕີ ອັນ ແກີດ ໄອຮ; ເຈ່ີ ອັນ ແດິມ ກູຈີດ ແຕ່ິ. ໄລ່ ແອີດ ເກຣາະ
ເນ່ ດູ່ນ ລາລ່ື, ມາ ໄລ່ ເຮີມ ໂປໂລ ຕາ ເບີນ ແກີດ ອຶນເຕ່ົາ. ເຈ່ີ ໄລ່ ປາຍ
ແອັນ: "ກວາຍ ໄນ່ ລາ ເຢືາງ."

7 ກວາຍ ຊົດ ໂບດ ກັອຍ ຣາມຶ່ຮ ປົບລີໂອ. ແຈ່ະ ອຶນຕຸ ຮິ ແອີດ ຕ່ຶງ
ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ ກັອຍ, ກວາຍ ຊົດ ໄນ່ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ອຶນຕຸ ກູແຕອ໌.
ນ່ະກັອຍ ອັນ ຣ່ັບ ຣາບັນ ຮິ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ, ກະ ອັນ ໂອນ ຮິ ແອີດ ກະ ອັນ
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ອຶນແຍະ່ ໄປ ຕາໄງ. 8 ອຶມປ່ໍ ປົບລີໂອ ໄນ່, ອັນ ແກີດ ອາອ່ີ ກເູຕົາ ຈະ ກະ
ອາອ່ີ ຕະ ປຸ່ງ ແຮີ. ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ກຼຸງ ອຶມປ່ໍ ປົບລີໂອ, ກະ ອັນ
ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອັນ. ໂປໂລ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ຈະ ອາ
ຈວາຍຮ ກັອຍ; ເຈ່ີ ອຶມປ່ໍ ປົບລີໂອ ແກີດ ແບຣັຮ ແຕ່ິ. 9 ພໍກາ ມັຮ ກວາ
ຍ ເຮີມ ນ່ະກັອຍ, ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ກາ ເບນີ ຕ່ິ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ໂບດ ກັອຍ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໂປໂລ. ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ແກີດ ແບຣັຮ ເຕ່. 10 ນ່ະກັອຍ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ໂບດ ກັອຍ ກັຣບັນ ກັຣຊວານ ກະ ຢຳນັ່ບ ຮິ ຣ່ໍອ໌ ອ.ໍ ກະ
ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຮິ ລ່ັອຮ ແຕ ໂບດ ກັອຍ, ໄລ່ ກຽມ ດອ໌ໍ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ເກຣ່ີງ
ເກຣ່ົາ ຈ່ອຍ ຮິ.

ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ໂຣມ
11 ຮິ ແອີດ ຕ່ຶງ ໂບດ ກັອຍ ອຶນແຍະ່ ໄປ ກາໄຊ. ແວັດ ກັອຍ ຮິ ຊັອຮ

ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເມືອງ ອາເລັກຊັນເດຍ. ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ໄນ່
ເບີນ ຣາມຶ່ຮ 'ເຢືາງ ປ່ັຼອຮ.' ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ໄນ່ ແອີດ ຕ່ຶງ ໂບດ ກັອຍ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກາໄຊ ຊາແງດ. 12 ເຈ່ີ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ຊີຣະກ.ູ ຮິ ແອີດ
ປໍ ກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ໄປ ຕາໄງ. 13 ແຕ ເມືອງ ກັອຍ ຮິ ເປາະ ຣານາ ຕົວະ
ຊຳເປົ່ າ ຊາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ເຣຄີໂອມ ແອັນ. ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ກູຢາລ
ແປ່ິຼ ແຕ ຢັ່ ຮ ກາແດີບ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ. ນ່ະກັອຍ ບາຣ ຕາໄງ ຊັອງ ຮິ
ແຕ່ີອ໌ ແຕ່ິ ປໍ ເມືອງ ໂປຕີໂອລີ. 14 ພໍກາ ຮິ ແຊງ ແຕ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ, ຮິ
ຣາມົຮ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ໄລ່ ແຊອ໌ ມູ່ ຮິ
ແອີດ ກະ ໄລ່ ອຶນແຍະ່ ຕາປູ່ລ ຕາໄງ. ແວັດ ກັອຍ ຮິ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ປໍ
ເມືອງ ໂຣມ. 15ມາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂຣມ, ໄລ່ ຊັອງ ຮານ ຮິ
ແຕ່ີອ໌. ເຈ່ີ ໄລ່ ເປາະ ເກຣາະ ຮິ ອຶນດີ ຣານາ. ມວຍ ຈຸ ໄລ່ ຣາມຮົ ຮິ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ຕາລາດ ອາປີໂອ. ກະ ມວຍ ຈຸ ແອັນ ຣາມົຮ ຮິ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຣາມຶ່ຮ
ໄປ ອຶນຕຸ ກວາຍ ຣາລູ່. ພໍກາ ໂປໂລ ເຮີມ ໄລ່ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ
ອັນ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລ່ັຮ.
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ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂຣມ
16 ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂຣມ, ອຶນຕຸ ແລ່ະ ໂປໂລ ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ, ລາ ເນົ່ າ

ໂອນ ອັນ ແອີດ. ມາ ອຶນນັ່ອງ ກວາຍ ຕາຮານ ກຍາອ໌ ເລືອຍໆ ອັນ.
17 ພໍກາ ຮິ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂຣມ ໄປ ຕາໄງ, ໂປໂລ ກູອ໌ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ
ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ; ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ໄລ່
ປາຍ: "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ກະ ກວາຍ
ໄຮ. ກະ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕັຮ ມັຮ ຄານອດ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ອາ
ຕີ ແຕ ອຶມແບ.ິ ມາ ອຶນນັ່ອງ ໄລ່ ໂກບ ເກົາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ກະ
ມ່ອບ ເກົາ ປໍ ກວາຍ ກຣວາງ ໂຣມ. 18 ມັຮ ກວາຍ ກຣວາງ ໂຣມ ກັອຍ
ຕາແບີບ ເກົາ ແຕ ຣານະ ເກົາ ຕະ. ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ ກາ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ ເກົາ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ອາໂຣຍຮ ເກົາ. 19 ມາ
ຍ່ອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ອັນ ອາໂຣຍຮ, ນ່ະກັອຍ ເກົາ
ແຊອ໌ ແຕ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ ແອັນ ຕັດຊ່ີນ ເກົາ. ມາ ເກົາ ຕາ
ເບີນ ປ່ອງ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ມູ່ ກວາຍ ໄຮ. 20 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ກູອ໌ ແຊອ໌ ເຍືາ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ຢໍອ໌ ອີ ຣາມຮົ ເຍືາ. ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ແຈງ
ລາລ່ື ແຕ ເກົາ. ຍ່ອນ ເກົາ ຊາອຳ ອັນ ກາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ ອຶງກ່ອງ, ເນົ່ າ ຊັດ ເກົາ ແຕ ອຶນໄຊ ໂຊ ໄນ່."

21 ແວັດ ໂປໂລ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ ຕາແອີຍ
ລ່ັຮ ໂປໂລ ປາຍ: "ຮິ ຕາ ເບີນ ຣ່ັບ ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ກວາຍ ແຄງ
ຢູດາຍ ຄຽນ ອາຕີ ແຕ ໄມ່. ກະ ຮິ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ
ໄມ່. 22 ມາ ຮິ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື, ຕ່ຶງ ກູ່ ເມືອງ ເນົ່ າ ປາຍ ຕາ ອໍ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ ໄນ່. ນ່ະກັອຍ ຊານ່ໍ ຮິ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ແຕ ໄມ່ ແອັນ, ນານ່ະ ໄມ່
ຄ່ຶດ ແຕ ຣານະ ກັອຍ."

23 ໄລ່ ປຣ່ອມ ເປາະ ໂຣ່ມ ລ່ັຮ ຕາໄງ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ກະ ໂປໂລ. ເຈ່ີ
ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ກັອຍ ຊາອ່ຶຍ ກາເລີຍ ແອັນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເປາະ ໂຣ່ມ
ຕ່ຶງ ດຸງ ກາ ໂປໂລ ຈາງ. ແຕ ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາບື່ ໂປໂລ ອາຕີ ໄລ່
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ. ອັນ ອີດ ແຕ ຄານອດ ໂມເຊ, ກະ ແຕ ປຶ່ ງ
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ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ແຕ ອຶມແບ.ິ ອັນ ຢໍອ໌
ອີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ, ເຈ່ີ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ 24 ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ, ເບີ
ນ ໄລ່ ກາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໂປໂລ ອາຕີ. ກະ ເບນີ ໄລ່ ກາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາ
ງັດ. 25 ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ປຣ່ອມ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ. ບັອງ
ໄລ່ ອີ ລ່ັອຮ, ໂປໂລ ອາຕີ ແອັນ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ມັຮ ປັຣນາຍ
ເອຊາຢາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ໂຈະ
ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ, ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. ອັນ ອາຕີ ປາຍ:
26 'ໄມ່ ອຶງເຄາະ ເປາະ ອາຕີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ໄນ່ ປາຍ:
"ເຍືາ ຊາງັດ ເລືອຍໆ,

ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊັອງ.
ເຍືາ ເນ່ ເລືອຍໆ,

ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ເຮີມ.
27 ຍ່ອນ ກວາຍ ໄນ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ກ່ັອງ,

ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ກູປັດ ກູຕູຣ, ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊັອງ.
ກະ ໄລ່ ກາແຍດ ມັ່ດ, ຕາ ແອອ໌ ອີ ເຮີມ.

ຄັນ ມັ່ດ ໄລ່ ມາ ເຮີມ, ກູຕູຣ ໄລ່ ມາ ຊັອງ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ມາ ດັງ,
ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ໄລ່ ອີ ລ່ົບ ລ່ັຮ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ,
ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ປົວ ໂອນ ໄລ່."'

28 ໂປໂລ ອາຕີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ ແອັນ ປາຍ: "ຊານ່ໍ ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ຕາ ແກີນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຮີ. ໄລ່ ຊາງັດ. ກະ ຣ່ັບ ອີດ ປັຣນາຍ ກັອຍ."

29 ແວັດ ໂປໂລ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອຶນແຍ່ະ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ
ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ; ເຈ່ີ ໄລ່ ຣາຈຽນ ແຕ ຣານະ ໂປໂລ ອາຕີ ກັອຍ.*

30 ເຈ່ີ ໂປໂລ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ກາ ອັນ ຈາງ ກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ບາຣ ກູມ.ໍ
ກະ ອັນ ຣ່ັບ ກັຣບັນ ອໍ ລາລ່ື ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເກ່ີຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ອັນ. 31 ອັນ ອາຕີ ຍັ່ນ ລາລ່ື ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ. ກະ
* 28:29 28:29 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ຕຍາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 29 ໄນ.່
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ອັນ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ແຮີ. ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ມາ ກາຕັງ ອັນ.



cxxiii

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

	ຣານະ ຕະ

