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ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໂປໂລ ຄຽນ
ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ

ໂກໂລຊາຍ

ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ພາອ໌ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ

ເມືອງ ໂກໂລຊາຍ, ແຄງ ເອເຊຍ, ມາຮ 60 ກູມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ອັນ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ຍ່ອນ ອັນ ຊັອງ ຮານ ເບນີ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂກໂລຊາຍ.
ໄລ່ ອາຕີ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ອຶງເຄາະ ຢຳນັ່ບ ກະ ຊາງ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ກະ ອຶງເຄາະ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາ
ເອລ. ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ ເບນີ ຊາ ຣາມຶ່ຮ ຊັຣນາ ກາ ອຶງເຄາະ ຕັນ,
ກະ ໄລ່ ອາຕີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ.
ໂປໂລ ຄຽນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ດອ໌ໍ ຈ່ິລ ລ່ັຮ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.

ອັນ ປາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ເບນີ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ໄລ່ ເບນີ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ
ແຕ ອັນ. ມັຮ ຊັນຕອຍ໌ ກາ ເນົ່ າ ອາຕີ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ,໌ ຕະ ໂອນ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ແກີດ ກັຣຢັ່ ຮ, ເຈ່ີ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ຍ່ອນ ແຕ
ເຢຊ,ູ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ມັນລ່ັອງ ກແູຕອ໌; ກະ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊ,ູ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປາໂຣມ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ໂອນ ລ່ົບ ລ່ັຮ ປໍ ອັນ. ແອີງ ເຢຊູ
ແຕ່ິ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ກວາຍ ເບີນ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ.
ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ, ໂປໂລ ອາຕີ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ໂອນ ໄຮ ອີດ

ຕັອກ ຕ່ຶງ ແດີຍ ອາມົ່ງ ໄຮ.
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1 ເກົາ ລາ ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່. ເກົາ ລາ ກວາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ເປາະ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. ກະ ຕີໂມທຽວ, ລາ
ແຊມອາຍ ໄຮ, ອັນ ກາຮານ ເຍືາ ເຕ່.

2 ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ຈຸ່ມ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ກະ ຕາປູ່
ນ ໄກຣ ລາລ່ື ເຢຊູ ກຣີດ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂກໂລຊາຍ. ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ, ກະ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ບັນ ຊວານ
ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.

ໂປໂລ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ກວາຍ ໂກໂລຊາຍ
3 ແຕ່ີອ໌ ຮິ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ເຍືາ, ຮິ ຊາແອີນ ເລືອຍໆ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,

ອຶມປ່ໍ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, 4 ຮິ ຊາແອີນ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ຮິ ຊັອງ
ເຈ່ີ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່
ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. 5 ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ເຍືາ
ຊັອງ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌, ເຈ່ີ ເຍືາ ອຶງກ່ອງ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ ປັຣແນີ
ມັນເຕຣືາ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 6ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເມືອງ ການ່ໍອ໌ ແຮີ ນ່ະ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. ກະ ປັຣນາຍ ໄນ່ ແກີດ ປາໄລ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກຣວາງ ກັອຍ ມູເຈິງ ເຍືາ ຊັອງ ອັນ ແກີດ ປາໄລ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເຕ່, ແຕ ຕາໄງ ເຍືາ ຊັອງ ກະ ດັງ ແຈງ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ. 7 ປັຣນາຍ ໄນ່ ເຍືາ ຊັອງ ແຕ ເອປາ
ພຣາ, ລາ ເຢົ່ າ ຣາຕອຍ ລາລ່ື ກະ ຮິ. ອັນ ປຣ່ອມ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຢຊູ
ກຣີດ ມັນຕຸ ກະ ຮິ. ເອປາພຣາ ອາຕີ ເຍືາ ປັຣນາຍ ໄນ່ ເຕ່ນ ຮິ, ຍ່ອນ
ຮິ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. 8 ກະ ເອປາພຣາ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ຮິ ດັງ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ.

9 ນ່ະກັອຍ ແຕ ຕາໄງ ຮິ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ຮິ ເກົາແຊອ໌ ເລືອຍໆ
ໂອນ ເຍືາ. ຮິ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ກາເລີຍ ແອັນ ແຕ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ຕະ, ກະ ຮິ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ເຍືາ
ແກີດ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ກະ ດັງ ແຈງ ແອັນ ຍ່ອນ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 10 ຮິ ເກົາແຊອ໌ ນ່ະກັອຍ ດອ໌ໍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ປຍາຍ໌ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
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ອຶນເຈົາ ໄຮ, ກະ ອັນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຣ່ໍອ໌ ເລືອຍໆ ກະ ເຍືາ, ກະ ໂອນ ເຍືາ
ແກີດ ປາໄລ ລາ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ອ,ໍ ກະ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ແອັນ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 11 ຮິ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອຳນາດ ອັນ ແອີດ ຈ່ອຍ
ເລືອຍໆ ເຍືາ. ອຳນາດ ອັນ ລາ ອາງອ່ືຣ ແກຼີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ ອຳນາດ ກາ
ນ່ໍອ໌. ຄັນ ເຍືາ ເບນີ ອຳນາດ ໄນ,່ ເຍືາ ເຣືາບ ຈີວ໌ ເລືອຍໆ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ, ກະ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌. 12 ກະ ຮິ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ອັນ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣ່ັບ ເຕ່ ມັຮ ມູ່ນ ອັນ ຈ່ອຍ ໂອນ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ປັ່ ງ ກາ ອັນ ຊົດ. 13 ອັນ
ຈ່ອຍ ໂອນ ໄຮ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ການຳ, ລາ ອຶນຕຸ ກາ ເຢືາງ ຊາຕານ ຕະ
ຊົດ. ກະ ອັນ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ແອັນ ຕະ ຊົດ ໄຮ, ລາ ກອນ ກາ ອັນ ອາ
ໂຢ່ະ ປາຊິ ລາລ່ື. 14 ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຈີູດ ຕາງ ໄຮ, ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເຕ່ອ໌ ໄທ ລ່ັຮ ໄຮ ກະ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄຮ.

ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ
15 ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເນົ່ າ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ

ກາ ເຮີມ ເຢຊ,ູ ກວາຍ ກັອຍ ລາ ມູເຈິງ ອັນ ເຮີມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ກະ
ເຢຊູ ລາ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ
ຢວາຮ ແຕງ ອຶນເຕ່ົາ. 16 ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊ,ູ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ກະ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌, ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ
ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ
ຊົດ ກະ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ອຳນາດ ຕ່ຶງ ແປີງ ກະ ຕ່ຶງ ປື່ ນ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ
ກະ ໂອນ ເຢຊ.ູ 17 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ຢວາຮ ແຕງ ອຶນແຍ່
ະ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ລາ ເບີນ ເຈ່ີ ເຢຊູ ກຣີດ. ກະ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກູ່ ຣາມຶ່
ຮ ກັອຍ ແອີດ ຣາປຍາຍ໌ ແກີດ ອຶນຕ.ຸ 18 ນ່ະກັອຍ ນ່ະ ຈະ ກວາຍ ອຶງ
ເຄາະ ເບນີ ແປີຼ ແຕ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ, ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອຶງເຄາະ ເບີນ ເຢຊູ ນ່ະ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ເຢຊູ ລາ
ນ່ະ ແປີຼ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື ລາ ເຢຊູ ແຕ່ິ ກູຈີດ ມາ
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ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ແກີດ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ
ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌. 19 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ເບີ
ນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ນ່ະ ອັນ, ແກີດ ຣາລີ ກະ ອັນ ເຕ່. 20 ກະ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ
ກຣີດ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ກະ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ
ແກີດ ຣາຕອຍ ລ່ັຮ ກະ ອັນ. ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ແຕ ກອນ ອັນ ກູ
ຈີດ ລ່ັອຮ ອາຮາມ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ.

21 ກະ ເຍືາ, ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຍືາ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ
ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຣາຈ່ິລ ເລືອຍໆ ໂຈະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຕາ
ອ.ໍ 22 ມາ ເຢຊູ ຈີວ໌ ກູຈີດ ຈະ ອັນ ດອ໌ໍ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຣາຕອຍ
ລ່ັຮ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອ;ໍ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຕິ ປາຍ ເຍືາ ເບີນ
ໂລ່ຍຮ, ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ເຮີມ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. 23 ເຍືາ ເຕ່ອ໌
ຕາຢຶ່ ງ ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ເຍືາ ຊາອຳ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ,
ກະ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແອີດ ຈັບ ນ່ະ ອາລ່ອງ ກາ ເບນີ ເຣ່ຮ ອຶນຕຣູ່. ນ່ະກັອຍ
ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ປັຣຕ່ຶ ເຍືາ ໂອນ ຕັຮ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ອຶງກ່ອງ ແຕ
ປັຣນາຍ ອໍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ການ່ໍອ໌. ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ
ກຣີດ ກາ ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ, ປັຣນາຍ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌ ແຮີ. ເກົາ ໂປໂລ, ລາ ກວາຍ ກາ ເດີງ ປັຣນາຍ ອໍ ໄນ່.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂປໂລ ໂອນ ຕະ ຣານະ ອັນ
24 ຊານ່ໍ ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ເກົາ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໂອນ ເຍືາ. ມັຮ ຣາມຶ່

ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ເຢຊູ ຈີວ໌ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ມາ ຕາ ຢວາຮ ແມິ່ມ, ເກົາ ແອັນ
ຈີວ໌ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ. 25 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ເກົາ ໂອນ ຕະ
ຣານະ ຈ່ອຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ມາ ອັນ ໂອນ ເກົາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ ໂອນ ເຍືາ,
ດອ໌ໍ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ອຶນແຍະ່ ມັຮ ປັຣນາຍ ອັນ. 26 ແຕ ອຶມແບິ ເນົ່ າ
ປາໂຕ່ະ ປັຣນາຍ ໄນ່, ກະ ກວາຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ດັງ ຢວາຮ ປັຣນາຍ ໄນ່. ມາ
ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ຊາອຳ ເບນີ ດັງ ປັຣນາຍ ກັອຍ.



ໂກໂລຊາຍ 1:27 v ໂກໂລຊາຍ 2:5

27 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ຊາອຳ ດັງ ປັຣນາຍ ປາໂຕ່ະ ໄນ່ ລາ
ຣາມຶ່ຮ ປາຊິ ລາລ່ື. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ດັງ ເຕ່ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. ຣາມຶ່ຮ ປາຊິ ໄນ່ ລາ ເຢຊູ ກຣີດ
ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອຶງກ່ອງ ເບນີ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ອັນ
ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 28 ຮິ ອາຕີ ເລືອຍໆ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ຮິ ຕັອກ ປັຣນາຍ
ກາແອັຮ ກະ ປັຣນາຍ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ດັງ, ຍ່ອນ ຮິ
ຢໍອ໌ ໄລ່ ແກີດ ຊາຊາຍ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. 29 ເຮີມ ເກົາ ເຣືາບ
ກູຕົງ ຕະ ຣານະ ໄນ່, ລາ ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ໂອນ
ເກົາ ເຕ່ອ໌ ຕະ.

2
1 ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ. ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື

ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເຍືາ. ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເຕ່ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ລາວດີເກອາ, ກາ ໄລ່ ກາ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ຈະ ເກົາ. 2 ເກົາ ຢໍອ໌ ໄລ່
ແກີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ, ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ, ມານະ ອາຈວຣ ມານະ ໂອນ
ຕະ ຣານະ ອໍ. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ດັງ ຕາຕ່ອຍ໌ ເບີມ ຣານະ ປາ
ຊິ ລາລ່ື ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ດັງ ແຈງ ຣານະ ອັນ ປາໂຕ່ະ.
ຣານະ ປາໂຕ່ະ ໄນ່ ລາ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ິ. 3 ຕ່ຶງ ເຢຊູ ກຣີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປາໂຕ່ະ ດອ໌ໍ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ປາຊິ ລາ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ, ກະ ແຕ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເນົ່ າ
ເຕ່ອ໌ ດັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

4 ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປັຣນາຍ ໄນ່, ຍ່ອນ ເກົາ ອຶງກັອຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ແອມ ອໍ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ໄລ່.
5 ຊານ່ໍ ຈະ ເກົາ ຕາ ເບີນ ແອີດ ກະ ເຍືາ, ມາ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ແອີດ ເລືອຍໆ
ກະ ເຍືາ. ກະ ເກົາ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ຄັນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແອີດ ຊາເບິງ ອໍ ຢຸມ ເລືອ
ຍໆ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເຍືາ ຊາອຳ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.

ເບີນ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ກູ່ ເຈ່ີ
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6 ນ່ະກັອຍ ນ່ະ ເຍືາ ຣ່ັບ ເຈ່ີ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ຕະ ເປາະ ເລືອຍໆ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ. 7 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ໂອນ ປັຣ
ນາຍ ອັນ ດັຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປື່ ດ ອາຊັອຮ ຕ່ຶງ ຣາ
ນະ ເຍືາ ຊາອຳ, ມັຮ ເນົ່ າ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແອີນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ ເຍືາ.

8 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເນ່ ອໍ, ອຶງກັອຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕວຍ໌ ອີດ ຣານະ ໄນ່
ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ກວາຍ ກັອຍ ອາຕີ ປັຣນາຍ ແຄວ໌ ກະ ອໍ ລາລ່ື, ມາ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ ລາ ປັຣນາຍ ບູບວກ ຊັອງ ກະ ຕາ ເບນີ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ.
ໄລ່ ກັອຍ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ກວາຍ ກະ ຄານອດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຊັອງ, ໄລ່
ຕາ ເບນີ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ກຣີດ. 9 ໄກຣ ລາລ່ື, ອຶນແຍະ່ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເບນີ
ຕ່ຶງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ເຢຊູ ກຣີດ ເບນີ ເຕ່ ບັອງ ກາ ອັນ ແກີດ ກວາຍ.
10 ກະ ຍ່ອນ ເຍືາ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ລາ ເຍືາ ເບີນ ກູ່
ເຈ່ີ, ຕາ ເບີນ ແອິ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ, ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາລາ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຊົດ ກະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຳນາດ.

11ຕາປູ່ນ ຄານອດ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ* ຕ່ຶງ ຈະ
ໄລ່. ເຍືາ ເບີນ ເຕ່ ຣ່ີດ ກິດ, ມາ ຣ່ີດ ກັອຍ ຕາ ແກີນ ອາຕີ ກວາຍ ຕະ.
ຣ່ີດ ກັອຍ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ິ ຕະ ໂອນ ເຍືາ, ກະ ຕ່ຶງ ຣ່ີດ ກັອຍ ລາ ເຢຊູ
ກຣີດ ອາປິ່ ດ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ເຍືາ ໂອນ ແກີດ ຕາໄມ ແອັນ. 12 ເຍືາ ລາ
ນ່ະ ເນົ່ າ ແຕິບ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ບັອງ ກາ ເຍືາ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌.
ກະ ນ່ະ ເຍືາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່, ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກູຈີດ. 13 ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ, ເຍືາ ລາ ນ່ະ ກູຈີດ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາ ຢ
ວາຮ ປຽນ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ເຍືາ ໂອນ ແກີດ ຕາໄມ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ໂອນ ເຍືາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ອັນ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ໂລ່
ຍຮ ໄຮ. 14 ເກົາ ຊາກຳ ປາຍ: ມັຮ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ໄຮ ຕະ ໂລ່ຍຮ ກະ
* 2:11 2:11 ຣ່ີດ ກັອຍ ເນົ່ າ ກິດ ບີ່ອ໌ ອຶງກັຣ ແຕ ເກຣ່ີງ ຣາເລົາ.
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ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ
ຕ່ຶງ ເຈຍ. ເຈ່ີ ອັນ ອີດ ເຈຍ ກັອຍ ແຕັຮ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ເຢຊູ
ກຣີດ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ກຣີດ ກູຈີດ ດອ໌ໍ ອາປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ.
15 ແຕ່ີອ໌ ເຢຊູ ກູຈີດ, ອັນ ຈ່ິລ ເຣືາບ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ອຳນາດ ກະ ອຶນ
ແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ຊົດ. ອັນ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ເຮີມ ອັນ ເບີນ ເຣືາບ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ຍ່ອນ ອັນ ກູຈີດ ມາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ.

16ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເນົ່ າ ຕິ ເຍືາ ແຕ ເກຣ່ີງ ເຍືາ
ງ່ອຍ໌ ຈາ, ແຕີລາ ຕາໄງ ເຍືາ ຕະ ຣ່ີດ ຈາ ຣ່ໍອ໌, ແຕີລາ ຕາໄງ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ກາໄຊ
ຕາແບິ ລ່ັອຮ, ແຕີລາ ຕາໄງ ເຍືາ ເກ່ີຍ ຣາລູ່ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 17 ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ລາ ນ່ະ ມູ່ລ ຊັອງ ອັນ
ໂອນ ກວາຍ ດັງ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢຊູ ກຣີດ ອີ ແຕ່ີອ໌. ມາ ຊານ່ໍ ເຈຍ
ຈະ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ. 18 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ອາ
ໂລກ ເຍືາ ກະ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ແອິ ເກືາ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ປາຍ ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ໂອນ ກວາຍ ເຮີມ ເຍືາ ອາແຊງ ຈະ, ກະ ເຍືາ ອຶງເຄາະ
ຊາງ ເທວາດາ. ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ ໄລ່ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ອັນ ອາປັຮ
ເລືາຍ ໂຈະ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຄ່ຶດ ໄລ່ ປື່ ດ ກາເລີຍ ກະ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ກາ
ເລີຍ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. 19 ໄລ່ ຣາຕັຮ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່
ລາ ນ່ະ ກວາຍ ແອິ ແປີຼ. ເຢຊູ ລາ ນ່ະ ແປີຼ, ກະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ລາ ນ່ະ ຈະ
ອັນ. ກວາຍ ອຶງເຄາະ ເບນີ ແປີຼ ແຕ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ເຈ່ີ ແກີດ ປື່ ດ ອາຊັອຮ.
ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ຄັນ ເຢຊູ ກຣີດ ແກີດ ແປີຼ ໄຮ, ມັຮ ຣູ່ບເຣືາງ ອຶງຮາງ
ກາໄຊ ຣາແຕັດ ມັນຕຸ ແກີດ ມວຍ ຈະຈ່ັນ, ກະ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ປື່ ດ ອາຊັອຮ
ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌.

ໄຮ ກຈີູດ ກະ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ
20 ຄັນ ເຍືາ ກູຈີດ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ເຈ່ີ, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ອາ

ໂຣຍຮ ເຍືາ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ກາ ຊົດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ນານ່ະ ເຕ່ອ໌
ເນົ່ າ ມັນຕຣຸ່ ເຍືາ ໂອນ ຕະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ?່ 21 ຄານອດ
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ກັອຍ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ຢຸມ ເກຣ່ີງ ໄນ່. ອຶນໂຈຍ ຈ່ີມ ແຕີລາ ຊາປ່ະ ຊັຣ
ນາ ກັອຍ."

22ມາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍະ່. ກະ ຄາ
ນອດ ກັອຍ ລ່ັອຮ ແຕ ແບອ໌ ກວາຍ ຊັອງ. 23 ເຍືາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄລ່
ກັອຍ ລາ ນ່ະ ປຍາຍ໌ ເຕ່. ໄລ່ ແຕງ ເບີມ ຣ່ີດ ຊາງ. ໄລ່ ອາຕີ ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຕະ ຣານະ ໂອນ ກວາຍ ເຮີມ ເຍືາ ອາແຊງ ຈະ, ກະ ໄລ່ ອາຕີ ໂອນ
ເຍືາ ເດີງ ຕຸ່ຮ ຈະ ເຍືາ ເບມີ. ມາ ປັຣນາຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ແກີດ ເກືາ ອຶນ
ເຕ່ົາ, ກະ ຕາ ເບນີ ຈ່ອຍ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ຣານະ ຕາ ອ.ໍ

3
1ຍ່ອນ ເຍືາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ມັຮ

ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ປໍ ອຶນຕຸ ກຣີດ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
2 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາຕ່ອຍ໌ ເລືອຍໆ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ແປີງ. ອຶນໂຈຍ ຕາ
ຕ່ອຍ໌ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. 3 ຍ່ອນ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ກະ
ອຶນແຍ່ະ ແດີຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ, ລາ ນ່ະ ເນົ່ າ ປາໂຕ່ະ ແກຣ່ະ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ
ກຣີດ, ຍ່ອນ ເຍືາ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 4 ແດີຍ ອາມົ່ງ
ເຍືາ ຊານ່ໍ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເນົ່ າ ເຮີມ
ເຢຊູ ກຣີດ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ບັອງ ກາ ກັອຍ ເນົ່ າ ເຮີມ ເຍືາ ແອີດ
ກະ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ນ່ະ ອັນ ເຕ່.

ແດີຍ ອາມົ່ງ ຕຍາ ກະ ແດີຍ ອາມົ່ງ ຕາໄມ
5 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ຕາ ອ.ໍ ຣາ

ນະ ໄນ່ ລາ ມັນແຊມ ຣາເລົາ ຕາ ເບີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕ,ຸ
ຕະ ຣານະ ກູມາລ, ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ເນົ່ າ, ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ຕາ ອ,ໍ ກະ ກຸມ
ປູ່ຣ ເກຣ່ີງ ຊານົກ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ໄລ່ ກາ ກຸມປູ່ຣ ໄນ່ ລາ ນ່ະ ໄລ່ ຊາງ
ເຢືາງ ການ່ໍອ໌. 6 ຍ່ອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶງຄ່ືນ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ໂຈະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ອັນ. 7 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ
ເຍືາ ເກ່ີຍ ຕະ ເຕ່ ນ່ະກັອຍ, ບັອງ ກາ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ.
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8 ມາ ຊານ່ໍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ໄນ່: ຊາອັຣ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌, ອຶງຄ່ືນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ພາມາດ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ກະ ປັຣນາຍ ຊັຣມວາອ໌ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ລ່ັອຮ ແຕ ແບອ໌
ເຍືາ. 9 ມານະ ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ໂຈະ ມານະ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕັຮ
ເຈ່ີ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ກາ ເຍືາ ເກ່ີຍ ຕາປູ່ນ. 10 ກະ ເຍືາ ອີດ ເຈ່ີ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ.
ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ໄນ່ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຕາໄມ ອາຊັອຮ ເລືອຍໆ ໂອນ
ເຍືາ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ແກີດ ນ່ະ ອັນ ກາ
ແຕງ ເຍືາ ເຕ່. 11 ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ໄນ່, ຕາ ເບີນ ອຶມພາ
ອຶນເຕ່ົາ ກວາຍ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ແຕີລາ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ. ຕາ ເບີນ ອຶມພາ ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ, ແຕີລາ
ຕາ ເບນີ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ. ຕາ ເບນີ ອຶມພາ ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ລາ ຕະ ການ, ແຕີ
ລາ ກວາຍ ຕະ ເນືາ ໄທຣ. ຕາ ເບນີ ອຶມພາ ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ລາ ກວາຍ ຊູລ,
ແຕີລາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ຊູລ. ຄັນ ອາແລ່ະ ເບີນ ເຢຊູ ກຣີດ ແອີດ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ອັນ, ໄນ່ ລາ ກູ່ ເຈ່ີ, ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ປື່ ດ ແກຼີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ
ການ່ໍອ໌, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກູ່ ນະ ເຍືາ.

12 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ; ອັນ ຣຽຮ ເຍືາ ກະ ອັນ ດອ໌ໍ ເຍືາ
ອຶມພາ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ໂອນ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ອັນ ຊັອງ. ນ່ະກັອຍ
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ນ່ະໄນ່: ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໂຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌,
ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ຣາງຶ່ຮ ຕາ ເບນີ ໂອດ ອຶນເຕ່ົາ, ຣາງຶ່ຮ
ລາເມ່ນ ອໍ ໂຈະ ເຢົ່ າ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. 13 ເຍືາ ມານະ ຈີວ໌ ມານະ,
ກະ ມານະ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ມານະ. ຄັນ ເບນີ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ
ເຍືາ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ນັ່ບ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ. ນ່ະ ເຢຊູ ກຣີດ ຕັຮ
ໂລ່ຍຮ ເຍືາ, ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ເນົ່ າ ຕະ ໂຈະ ເຍືາ.
14ກະ ແກຼີຍ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແອັນ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ.
ຄັນ ໄຮ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ, ເຕ່ອ໌ ໄຮ ແກີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ແອີດ ຣາຕອຍ
ກະ ເຢົ່ າ. 15 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ໂອນ ຣາມຶ່ຮ ອຽນ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາລາ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ເຍືາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ແອີດ ຣາຕອຍ ມວຍ
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ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຊາແອີນ ອັນ. 16 ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ໂອນ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ແກີດ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ,
ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ເຕ່ອ໌ ມານະ ອາຕີ ມານະ, ມານະ ກາແອັຮ
ມານະ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາ ມັຮ ເພງ ຍ່ອງ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ແຕີລາ ລາ ເພງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແຕີລາ ລາ ເພງ ກາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ. ກະ ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ລາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ
ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 17 ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ປາຍ, ກະ ຣານະ ອຶນ
ເຕ່ົາ ເຍືາ ຕະ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ.
ກະ ເຍືາ ຕະ ອຶນເຕ່ນ ຊາແອີນ ອຶນເຕ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ຍ່ອນ
ແຕ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ.

ຣານະ ແອີດ ອໍ ກະ ກວາຍ ມວຍ ດຸງ
18ມັຮ ເຍືາ ກາ ລາກວຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ກາຢາອ໌ ເຍືາ. ຄັນ

ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄນ່ ລາ ປຍາຍ໌ ໂອນ ເຍືາ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ.
19ມັຮ ເຍືາ ກາ ກາຢາອ໌, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ລາກວຍ ເຍືາ. ກະ ເຍືາ

ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶນຕີ ກັຣແທອ໌ ໂຈະ ລາກວຍ ເຍືາ.
20 ມັຮ ເຍືາ ກາ ກອນ ອາໄກ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ເລືອຍໆ ປັຣໄລຮ

ປັຣນາຍ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ, ຍ່ອນ ຣານະ ໄນ່ ຕະ ໂອນ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ອຶນ
ເຈົາ ເຍືາ.

21 ມັຮ ເຍືາ ກາ ອຶມປ່ໍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ປັຣຍຸ່ງ ກອນ ເຍືາ, ອຶງ
ກັອຮ ໄລ່ ຊັອງ ເປ່ ຣາງຶ່ຮ.

22 ມັຮ ເຍືາ ກາ ກວາຍ ຊູລ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣໄລຮ ປັຣນາຍ
ເນືາຍ ເຍືາ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ມັຮ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່ ແປຣີ ເຍືາ ຕະ. ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ຕະ ຣານະ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ໄລ່ ຊັອງ, ຢໍອ໌ ໄລ່ ຍ່ອງ ເຍືາ. ມາ ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຕະ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຮີມ ອໍ ຣານະ
ເຍືາ ຕະ. 23 ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຕະ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ
ເຍືາ, ນ່ະ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຕາ ແກີນ ໂອນ ກວາຍ. 24ຍ່ອນ
ເຍືາ ດັງ ເຍືາ ເບນີ ເກືາ ກະ ມູ່ນ ແຮີ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອຶນເຈົາ ເຍືາ ລາ
ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ໂອນ ອັນ. 25 ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຕະ
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ຣານະ ຕາ ອ,ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກລັູຮ ໂອນ ອັນ ເກືາ ຕາ ອໍ ເຕ່, ຍ່ອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຕະ ອຶມພາ, ມາ ອັນ ຕະ ມູເຈິງ ໂຈະ ກູ່ ນະ ກວາຍ.

4
1 ມັຮ ເຍືາ ກາ ແກີດ ເນືາຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຕານັອ່ງ ໂຈະ ຊູລ ເຍືາ.

ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ປຍາຍ໌ ໂອນ ໄລ່. ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ເຍືາ ເບີນ ເຕ່
ເນືາຍ; ເນືາຍ ເຍືາ ລາ ອຶນເຈົາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ.

ໂປໂລ ແຊອ໌ ໄລ່ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ອັນ
2 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຣິງ ລາລ່ື ເກົາແຊອ໌ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ

ຄ່ຶດ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ປຍາຍ໌ ໂອນ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເກົາ ຊາ
ແອີນ. 3 ແຊອ໌ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ຮິ ແຮີ, ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເປິຮ
ຣານາ ໂອນ ຮິ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ປັຣນາຍ ປາໂຕ່ະ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ຍ່ອນ ເກົາ
ອາຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ເນົ່ າ ໂຈະ ເກົາ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. 4 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແຊອ໌ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເກົາ ໂອນ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ແຈງ ປັຣນາຍ ປາໂຕ່ະ ກັອຍ,
ຍ່ອນ ປຍາຍ໌ ໂອນ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ.

5 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ເປາະ ໂອນ ປຍາຍ໌ ໂຈະ ກວາຍ ກາ ຕາ ຢວາຮ ຊາ
ອຳ. ກະ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ຄ່ຶດ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເບນີ ເກືາ ແຕ ຣານະ ເຍືາ ຕະ.
6 ອຶງເຄາະ ໂອນ ປັຣໄລຮ ປັຣນາຍ ເຍືາ ແກີດ ຊັຣນັບ ໂອນ ກວາຍ ອີ
ຊາງັດ, ນ່ະ ຣາແວ່ັຮ ເນົ່ າ ໂຈະ ບອຍ ພາດີ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ດັງ
ຕາແອີຍ ປຍາຍ໌ ໂຈະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ.

ໂປໂລ ກັຣບັນ ປັຣຊົດ
7 ເກົາ ແປຣີ ຕີຄີໂກ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ແກີດ

ກະ ເກົາ. ຕີຄີໂກ ລາ ແຊມອາຍ ກາ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື. ກະ ອັນ ຕະ ຊາ
ແຣິງ ລາລ່ື ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ. 8 ເກົາ ແປຣີ ອັນ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເຍືາ ດອ໌ໍ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ແກີດ ກະ ຮິ. ກະ ເກົາ ໂອນ
ອັນ ຕາລ່ືນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. 9 ກະ ໂອເນຊີໂມ ແຮີ ເກົາ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ.
ໂອເນຊີໂມ ລາ ແຊມອາຍ ກາ ເກົາ ອາໂຢ່ະ, ກະ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ຣາງຶ່ຮ
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ອັນ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອັນ ແອີດ ມວຍ ເມືອງ ກະ ເຍືາ ເຕ່. ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ
ໄນ່ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣານະ ກາ ແກີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ໄນ່.

10ອາຣິດຕາໂຄ, ອັນ ລາ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ. ອັນ
ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ເຍືາ. ກະ ມາຣະໂກ ແຮີ, ອັນ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາ
ອົຮ ເຍືາ ເຕ່. ອັນ ລາ ແຊມອາຍ ບາຣນາບາ. ມາຣະໂກ ໄນ່ ເກົາ ອາຕີ
ເຍືາ ເຈ່ີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ຄັນ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ເຍືາ ກາຕ່ັອງ ອັນ ໂອນ ອັນ
ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ກະ ເຍືາ. 11 ກະ ໂຢຊວຍ, ອັນ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ຮ ຢູຊະໂຕ
ແຮີ, ອັນ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ເຍືາ ເຕ່. ແອີງ ໄລ່ ໄປ ນະ ຊັອງ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ແອີດ ຈ່ອຍ ເກົາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ໄລ່ ຕາ
ລ່ືນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ.

12 ເອປາພຣາ, ອັນ ລາ ແຕ ມູ່ ເຍືາ ເຕ່, ກະ ອັນ ປຣ່ອມ ຕະ ຣານະ
ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ແຮີ. ອັນ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ເຍືາ ເຕ່, ກະ ອັນ ເກົາ
ແຊອ໌ ເລືອຍໆ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ໂອນ ເຍືາ. ອັນ ເກ່ີຍ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ມັນຕ່ັດ ອໍ ຕາ ເບີນ ແອິ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ
ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຕາປູ່ນ. 13 ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ
ເຕ່ ແຕ ເອປາພຣາ ໄນ່, ອັນ ລາ ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ ກະ ຕະ ຣາ
ນະ ອຶນຕັອງ ຈ່ອຍ ເຍືາ. ກະ ອັນ ອາໂຢ່ະ ກະ ຈ່ອຍ ເຕ່ ໄລ່ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ລາວດີເກອາ ກະ ເມືອງ ເຮຍຣາໂປລີ ແຮີ. 14 ລູກາ ລາ ແພດ ກາ
ໄຮ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື; ອັນ ກະ ເດມາ ອີ ຊາອົຮ ເຍືາ ເຕ່.

15 ເກົາ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ມັຮ ແຊມອາຍ ໄຮ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ລາວດີເກອາ. ກະ ແຊອ໌ ເຍືາ ກບູັນ ກຊູວານ ແອີຍ ນິມພາ ກະ ມູ່ ໄລ່ ກາ
ໂຣ່ມ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ. 16 ແມິ່ມ ເຍືາ ອານ ເຈຍ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່, ເກົາ
ແຊອ໌ ເຍືາ ພາອ໌ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ປໍ ເມືອງ ລາວດີເກອາ, ໂອນ ໄລ່ ອານ
ເຕ່. ກະ ແຊອ໌ ເຍືາ ອີດ ເຈຍ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ກາ ເກົາ ຄຽນ ໂອນ ກວາ
ຍ ລາວດີເກອາ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອານ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ. 17 ແຊອ໌ ເຍືາ ອາຕີ
ກະ ອາຄີໂປ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ເນ່ ຊັງໄກຣ ລາລ່ື ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ໄມ່ ຕະ, ກະ ຕະ ຣານະ ກັອຍ ໂອນ ເຈ່ີ."
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18 ໄກຣ ລາລ່ື ອາຕີ ເກົາ, ໂປໂລ, ຄຽນ ເບມີ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ປັຣຊົດ
ໄນ່. ແຊອ໌ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາລີຣ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. ເກົາ ແຊອ໌
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເລືອຍໆ ເຍືາ.
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