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ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໂປໂລ ຄຽນ
ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ແຄງ

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

ຄາລາເຕຍ ມາຮ 50-58 ກູມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ.
ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລາເຕຍ ເບີນ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ປາຍ ອຶງເຄາະ ຕາປູ່ນ ຄາ

ນອດ ໂມເຊ ກັອຍ ແຕ ແກີດ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໂປໂລ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ດອ໌ໍ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ
ແຄງ ຄາລາເຕຍ ດັງ ແຈງ ປາຍ, ຕາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຕານັອ່ງ ອໍ ຍ່ອນ ຕະ ຕາ
ປູ່ນ ຄານອດ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ; ຍ່ອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ແກີດ ຕານັອ່ງ
ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ຊັອງ. ໂປໂລ ພາອ໌
ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ໂອນ ກວາຍ ຄາລາເຕຍ ດອ໌ໍ ອາໂຢ່ງ ມັຮ ກາ ກອນ
ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ແຄງ ໄນ່ ດັງ ລ່ັຮ ອຶງເຄາະ ຕະ ນານ່ະ ໂອນ ປ
ຍາຍ໌.
ໂປໂລ ອາຕີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ແຈງ ປາຍ ອຳນາດ ອັນ ລາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ. ກະ ຣານະ ອັນ ຕະ ລາ ຕາ ແກີນ ແຕ ກວາຍ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກູອ໌ ອັນ ດອ໌ໍ ອາຕີ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.
ປັຣຊົດ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່, ໂປໂລ ຄຽນ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ປາຍ ຕາມ

ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຕຸ່ຮ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ, ມາ ອຶງເຄາະ ໄລ່
ເບີນ ແດີຍ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ກະ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ຈັບ
ລາລ່ື.

ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ກວາຍ ຄາລາເຕຍ
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1-2 ເກົາ ລາ ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລາເຕຍ. ເກົາ ລາ ກວາຍ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ໄກຣ ລາລ່ື
ເຢຊູ ກຣີດ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ເກົາ ເປາະ ຕະ
ຣານະ ໄນ່. ຕາ ແກີນ ແຕ ກວາຍ ຣຽຮ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ພາອ໌ ປັຣນາຍ
ຊາອົຮ ໄນ່ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອົຮ ເຍືາ. ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ
ແອີດ ອຶນຕຸ ໄນ່, ໄລ່ ປຣ່ອມ ເຕ່ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່.

3 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ,
ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ, ກະ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.
4 ເຢຊູ ກຣີດ ຈຸງ ຈີວ໌ ກູຈີດ ຍ່ອນ ໂລ່ຍຮ ໄຮ. ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ ດອ໌ໍ
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ຕາ ອໍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ຕາ ອໍ ໄນ່. ມັຮ
ຣານະ ເຢຊູ ຕະ ລາ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ ຢໍອ໌.
5 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ເລືອຍໆ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຊົດ
ແດີຍ ເລ່ີຍ ກູມ.ໍ ອາແມນ.*

ຕາ ເບີນ ປັຣນາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
6 ເກົາ ງຶ່ດ ເຕ່, ໄວ່ ລາລ່ື ເຍືາ ຕັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ຣຽຮ ເຍືາ

ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ ເມືາດ
ເຍືາ. ຊານ່ໍ ເຍືາ ຄ່ຶດ ຣານະ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ. 7 ໄກຣ ລາ
ລ່ື ຕາ ເບນີ ເບນີ ຣານະ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ. ມາ ເບນີ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ແກຼິ ກຼູ່ ກະ ຢໍອ໌ ອີ ປຽນ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ. 8 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ກາ ຈະ ເກົາ, ກາ
ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ມັນລ່ັອງ, ຢໍອ໌ ອາຕີ ເຍືາ ປັຣນາຍ ອຶມພາ
ແອັນ ແຕ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ນ່ະ ຮິ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ,
ເກົາ ຢໍອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເວ່ນ ດອ໌ໍ ກວາຍ ກັອຍ. 9 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ອາຕີ
ລ່ັຮ ຊາ ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ, ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອຶມ
* 1:5 1:5 ປັຣນາຍ 'ອາແມນ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ກຣ່ັກ ນ່ະກັອຍ' ແຕີລາ 'ແຊອ໌ ໂອນ ແກີດ
ນ່ະກັອຍ.'
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ພາ ແຕ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ນ່ະ ເຍືາ ຊາອຳ ເຈ່ີ, ເກົາ ຢໍອ໌ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາປິ່ ດ ຊັອງ ກວາຍ ກັອຍ.

10 ເກົາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ກວາຍ ຍ່ອງ ເກົາ ບ?ໍ
ຕາ ແກີນ ນ່ະກັອຍ! ເກົາ ຢໍອ໌ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຍ່ອງ ເກົາ. ຄັນ
ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ຊັອງ, ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ
ເຢຊູ ກຣີດ.

ແອີງ ເຢຊູ ກຣີດ ຊັອງ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ໂປໂລ ຕະ ຣານະ
11 ແຊມອາຍ ເອີຍ, ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື, ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ

ເຢຊູ ກຣີດ ກາ ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ, ປັຣນາຍ ໄນ່ ຕາ ແກີນ ແຕ ກວາຍ.
12 ປັຣນາຍ ໄນ່ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຣ່ັບ ແຕ ກວາຍ. ມາ ເກົາ ຣ່ັບ ແຕ ເຢຊູ
ກຣີດ ອາປັຮ ເລືາຍ ໂອນ ເກົາ. ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ອາຕີ ເກົາ.

13 ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ເກົາ ຕະ ບັອງ ກາ ເກົາ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ
ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. ບັອງ ກັອຍ ເກົາ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື ໂຈະ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ ເກົາ ອີ ອາປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ
ເຢຊູ ກຣີດ. 14 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ ເກົາ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ
ແກຼີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ ໄລ່ ກາ ມວຍ ໂປຣ່ອ໌ ກະ ເກົາ. ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຢໍອ໌ ລາລ່ື
ຕາປູ່ນ ຄານອດ ຈຸ່ມເຈືອ ເກົາ ແຕ ອຶມແບ.ິ 15 ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ
ຈ່ອຍ ເມືາດ ເກົາ, ຍ່ອນ ອັນ ຣຽຮ ເກົາ ໂອນ ຕະ ຣານະ ອັນ ແຕ ເກົາ
ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ປຸ່ງ ອຶມເປ່ອ໌. ແຕ່ີອ໌ ອັນ ກູອ໌ ເກົາ, ອັນ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌
ຣາງຶ່ຮ 16 ອາປັຮ ເລືາຍ ໂອນ ເກົາ ດັງ ແຈງ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ເມ່ນ ກອນ
ອັນ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ປັຣນາຍ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ດັງ ປັຣ
ນາຍ ໄນ່ ເຕ່. ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊັຣຮົງ ມັຮ ຣານະ ໄນ່ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌.
17 ກະ ເກົາ ຕາ ເບີນ ເຈົາ ຊັຣຮົງ ກະ ຈຸ່ມ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ, ໄລ່ ກາ ຕະ ຣານະ ໄນ່ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ເກົາ. ມາ ເກົາ ເປາະ ປໍ
ກຣວາງ ອາຣາເບຍ. ແວັດ ກັອຍ ເກົາ ເຈົາ ປໍ ເມືອງ ດາມັດກັດ ແອັນ.
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18 ແວັດ ໄປ ກູມໍ ແຕ ເກົາ ຊັອຮ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ຢໍອ໌ ອີ ຊາ
ອົຮ ເປໂຕ. ເກົາ ແອີດ ກະ ອັນ ອຶນແຍ່ະ ມັນຈ່ິດ ລາ ເຊີງ ຕາໄງ. 19 ມາ
ຈຸ່ມ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ການ່ໍອ໌, ເກົາ ຣາມົຮ ມານະ ຢາໂກໂບ ຊັອງ, ລາ
ອາແອມ ອຶນເຈົາ ໄຮ. 20 ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ຄຽນ ໂອນ ເຍືາ ຊານ່ໍ ລາ
ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ປາຍ ເກົາ ຕາ ເບີນ ອາໂລກ. 21 ອຶນ
ຕູ່ນ ກັອຍ ເກົາ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ແຄງ ຊີເຣຍ ກະ
ກີລີເກຍ. 22 ໄກຣ ລາລ່ື ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ,
ໄລ່ ຕາ ຢວາຮ ເຮີມ ຣູ່ບເຣືາງ ເກົາ. 23 ມາ ອຶນແຍະ່ ໄລ່ ກັອຍ ຊັອງ ເນົ່ າ
ປາຍ ແຕ ເກົາ ນ່ະໄນ່: "ກວາຍ ໄນ່ ກາ ຕະ ໄຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ຕ່ຶງ ຕາໄງ
ກັອຍ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ປິ່ ດ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣານະ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ມາ ຊາ
ນ່ໍ ອັນ ອາຕີ ເລືອຍໆ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ຣານະ ໄນ່." 24 ນ່ະກັອຍ
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ກັອຍ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ ເກົາ.

2

ໂປໂລ ຣາມຮົ ກວາຍ ອາໂຢ່ງ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
1ແວັດ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ກມູ,ໍ ເກົາ ຊັອຮ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ.

ກະ ບາຣ ນະ ແອັນ, ບາຣນາບາ ກະ ຕີໂຕ, ໄລ່ ເປາະ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ ເຕ່.
2 ເກົາ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເລືາຍ
ແປຣີ ເກົາ ເປາະ. ເກົາ ອາຕີ ແອີງ ໄລ່ ກາ ອາໂຢ່ງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເກົາ ອາຕີ ເຈ່ີ
ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ມັຮ ຣານະ ເກົາ ຕະ ເຈ່ີ,
ກະ ມັຮ ຣານະ ເກົາ ຕະ ຊານ່ໍ ແຮີ ຈ່ອຍ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ, ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ.
3 ຕີໂຕ ກາ ເປາະ ກະ ເກົາ, ອັນ ລາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ມາ
ໄລ່ ກາ ອາໂຢ່ງ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ ຕີໂຕ
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ອຶງເຄາະ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ.* 4 ມາ ເບີນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ໄລ່ ອາໂລກ ປາຍ ໄລ່ ຊາອຳ, ເຈ່ີ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ກັອຍ ຢໍອ໌ ຕີໂຕ ຕະ ຣ່ີດ ກັອຍ. ໄລ່ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ຈ່ອມ
ເນ່ ຕາຕ່ອຍ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຕິ ໄຮ ຍ່ອນ ໄຮ ຕາ ເບີນ ມັນຕຣຸ່ ຈຸ່ມ ກາ ຕາປູ່ນ
ເຢຊູ ໂອນ ຕາປູ່ນ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ໄລ່ ຢໍອ໌ ໄຮ
ແກີດ ຊູລ ຄານອດ ໄລ່. 5 ບີ່ ອ໌ ລາ ຮິ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣານະ
ໄລ່, ຍ່ອນ ຮິ ຕາ ແອອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ຄ່ຶດ ເຢຊູ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ແອີງ ກວາຍ
ກາ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ຊັອງ.

6 ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ງ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ
ຕາໄມ ອຶນເຕ່ົາ ອຶມພາ ແຕ ເກົາ ອາຕີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ໄກຣ ລາລ່ື ໄລ່ ກັອຍ
ຊົດ ມາ ຕາ ເບີນ ຊົດ, ລາ ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ເກົາ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕາ ເບີນ ເນ່ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ຊັອງ. 7 ມາ ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ງ ກັອຍ ດັງ ກຣ່ັກ
ເຈ່ີ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ໂອນ
ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ດັງ ເຕ່, ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ
ເປໂຕ ອາຕີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. 8 ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ປາ
ຈຸ່ຮ ໂອນ ເກົາ ແກີດ ກວາຍ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ເປໂຕ ແກີດ ກວາ
ຍ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ໂອນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່. 9 ຣາມຶ່ຮ ໄລ່
ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ແປີຼ ກັອຍ ລາ ຢາໂກໂບ, ເປໂຕ, ກະ ໂຢຮັນ. ໄລ່ ກັອຍ ດັງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເກົາ, ກະ ໄລ່ ປຣ່ອມ ໂອນ ບາຣ ນະ ຮິ, ເກົາ
ກະ ບາຣນາບາ, ອຶນນັ່ອງ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ. ມາ ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ອາຕີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. 10 ກະ ໄລ່ ປາ
ຕັບ ໂອນ ຮິ ບາຣ ນະ ຊາແຍີ ຈ່ອຍ ເລືອຍ ກວາຍ ກາດີດ. ມາ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ.

ໂປໂລ ກາແອັຮ ເປໂຕ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ
* 2:3 2:3 ຣ່ີດ ກັອຍ ເນົ່ າ ກິດ ບີ່ອ໌ ອຶງກັຣ ແຕ ເກຣ່ີງ ຣາເລົາ.
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11 ມາ ພໍກາ ເປໂຕ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ, ເກົາ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ມັຮ ກວາຍ, ກະ ເກົາ ກາແອັຮ ອັນ ຕະ ຣານະ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ.໌

12 ແຕ ຕາແບິ ເປໂຕ ຈາ ມັນຕຸ ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ. ມາ ພໍກາ ຢາໂກໂບ ພາອ໌ ມວຍ ຈຸ່ມ ກວາຍ ອັນ, ໂອນ ໄລ່ ເປາະ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ, ເປໂຕ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຈາ ນັ່ອງ ກະ ກວາຍ
ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ອັນ ອຶງກັອຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຄ່ຶດ
ປາຍ ອັນ ຕັຮ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. 13ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ແຊມ
ອາຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ,
ໄລ່ ດວຍ໌ ມູເຈິງ ເປໂຕ ເຕ່. ກາ ບາຣນາບາ ລາ ຕະ ມັນຕ່ັດ ກັອຍ ເຕ່.
ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ແກີດ ນ່ະ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ບາຣ ຣານາ.

14 ພໍກາ ເກົາ ເຮີມ ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ຕານັ່ອງ ປັຣນາຍ ອໍ
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ເກົາ ອາຕີ ເປໂຕ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ
ປາຍ: "ໄມ່ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ມາ ຈະ ໄມ່ ແຕ່ິ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ
ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ປາຊີດ ທໍ ກວາຍ ຕາ ແກີນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ໂອນ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ອຶນແຍະ່ ຄານອດ ກັອຍ?"

15 ໄກຣ ລາລ່ື ໄຮ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ຕາໄງ ໄຮ ແກີດ.
ນ່ະກັອຍ ໄຮ ອຶມພາ ແຕ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ
ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ. 16 ມາ ໄຮ ດັງ ເຕ່ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ອຶນແຍ່
ະ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ຕາ ຢວາຮ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຊາອຳ ແອີງ ເຢຊູ ກຣີດ ຊັອງ, ແຕ ເຕ່ອ໌ ໄລ່
ແອີດ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຮີມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ໄຮ
ຕານັອ່ງ ອ,ໍ ລາ ຍ່ອນ ໄຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ຕາ ເບນີ ຍ່ອນ ໄຮ ຕາປູ່ນ
ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ໄກຣ ລາລ່ື ຄັນ ກວາຍ ຕາປູ່ນ ແອີງ ຄານອດ
ອິດຊະຣາເອລ ຊັອງ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ນັ່ບ ໄລ່ ແອີດ ຕານັອ່ງ ອໍ
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ.

17 ພໍກາ ໄຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະກັອຍ ໄຮ ດັງ ໄຮ ລາ ກວາຍ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ປຍາຍ,໌ ເຢຊູ ຕະ ໂອນ ໄຮ ແກີດ



ຄາລາເຕຍ 2:18 vii ຄາລາເຕຍ 3:4

ໂລ່ຍຮ ບໍ? ຕາ ແກີນ! ຕາ ເບີນ ນ່ະກັອຍ! 18 ມາ ຄັນ ເກົາ ອີ ອີດ ລ່ັຮ
ມັຮ ຣານະ ເກົາ ຕັຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ, ເກົາ ອາປັຮ ເກົາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ຕາປູ່
ນ ຄານອດ.

19 ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ເກົາ ລາ ນ່ະ ກູຈີດ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ
ຊານ່ໍ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ ຕາລາ ນັ່ອງ ເກົາ. ຍ່ອນ ເກົາ ກູ
ຈີດ, ຊານ່ໍ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຕາປູ່ນ ແອີງ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ. 20 ເກົາ
ລາ ນ່ະ ກູຈີດ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ເຕ່. ເກົາ ອາມົ່ງ ຊານ່ໍ
ຕາ ແກີນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ. ມາ ເກົາ ອາມົ່ງ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ.
ເຮີມ ອຶນນັ່ອງ ເກົາ ອາມົ່ງ ຊານ່ໍ ລາ ຍ່ອນ ເກົາ ຊາອຳ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ອັນ ອາໂຢ່ະ ເກົາ ກະ ອັນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຈີວ໌ ກູຈີດ ຕາງ ເກົາ. 21 ເກົາ
ຕາ ເບນີ ຕະ ໂອນ ປິ່ ດ ເມືາດ ມັຮ ຣານະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ
ເກົາ. ມາ ຄັນ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ອຶນແຍ່ະ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ມາ
ເຕ່ອ໌ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢຊູ ກຣີດ ກູຈີດ ໂລ່
ເມືາດ.

3
ຍ່ອນ ນານະ່ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ເຍືາ?

1 ກວາຍ ຄາລາເຕຍ ເອີຍ! ເຍືາ ລາ ກວາຍ ຊາກູລ! ເນົ່ າ ຊຳບຼີນ ມົ່ນ
ຊາດາລ ມັ່ດ ເຍືາ? ຍ່ອນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຍືາ ດັງ ກຣ່ັກ ເຈ່ີ ແຕ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ກູຈີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. 2 ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ຊັອງ ແຕ
ເຍືາ. ເຍືາ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ເຍືາ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕະ
ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ມາ ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ? 3 ປາລ່ະ ເຍືາ ຊາກູລ! ແຕ ຕາແບິ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ອໍ ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ເຍືາ. ມາ ຊາ
ນ່ໍ ນານ່ະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ອໍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຍ່ອນ ເຍືາ
ຕະ ຣານະ ເຍືາ ເບມີ? 4 ເຍືາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ເຈ່ີ ຍ່ອນ ເຍືາ
ຊາອຳ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ
ແກີດ ເກືາ ມາ ຕາ ເບີນ ໂອນ ເຍືາ? ປຍາຍ໌ ເຈ່ີ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ອຶງເຄາະ



ຄາລາເຕຍ 3:5 viii ຄາລາເຕຍ 3:11

ແກີດ ເກືາ ໂອນ ເຍືາ. 5 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ອີ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ເຍືາ: ພໍກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ຣາເວືາຍ ອັນ ກະ ອັນ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ
ໂອນ ເຍືາ, ອັນ ຕະ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ໄນ່ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດ
ຊະຣາເອລ ແຕີລາ ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາງັດ ກະ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ?

6 ຣາມຶ່ ຮ ໄນ່ ມູເຈິງ ກະ ອັບຣາຮາມ ແຕ ອຶມແບິ ເຕ່. ຍ່ອນ ອັນ
ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ອັນ ລາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອ.ໍ
7ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ດັງ, ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ແອີງ ໄລ່ ກັອຍ ຊັອງ ແກີດ ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ. 8 ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ແກີດ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ ອັນ. ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອັບຣາຮາມ ປາຍ:
"ເກົາ ໂອນ ບຸ່ນ ປໍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກຣວາງ ກວາຍ,

ລາ ຍ່ອນ ແຕ ໄມ່."
9 ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ ະ ມາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ ມູ ເຈິງ
ອັບຣາຮາມ, ໄລ່ ເບີນ ບຸ່ນ ນ່ະ ອັນ ເຕ່.

10 ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຄ່ຶດ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ກັອຍ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ແວັດ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເວ່ນ ດອ໌ໍ ໄລ່. ຍ່ອນ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ປາຍ:
"ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຄານອດ ເນົ່ າ

ຄຽນ ເຈ່ີ
ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ກວາຍ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເວ່ນ ດອ໌ໍ ອັນ."

11 ນ່ະກັອຍ ໄຮ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ເຈ່ີ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ຍ່ອນ
ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ປາຍ:
"ກວາຍ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
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ລາ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ.
ກະ ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ."

12 ມາ ກວາຍ ກາ ປັ່ ອງ ແຕ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ຕະ ອຶມພາ
ແຕ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ. ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ປາຍ:
"ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ອາມົ່ງ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ

ກວາຍ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ຕະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ເຕ່,
ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ."

13 ມາ ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄຮ ຣາກຼັຮ ແຕ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ.
ເຈ່ີ ໄຮ ເບນີ ແວັດ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເວ່ນ ດອ໌ໍ ໄຮ. ເຢຊູ ເຣືາບ ໄທ ໄຮ
ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ອັນ ຈີວ໌ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເວ່ນ ອັນ ຕາງ ໄຮ. ຍ່ອນ
ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ປາຍ:
"ກວາຍ ອາແລ່ະ ກູຈີດ ເນົ່ າ ຕາຢັອງ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ,

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເວ່ນ ກວາຍ ກັອຍ."
14 ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອັບຣາຮາມ
ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ, ຊານ່ໍ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ແຮີ, ຍ່ອນ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ ຕະ ເຈ່ີ. ກະ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ເບນີ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ໄຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອັບຣາຮາມ
15 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ຢໍອ໌ ອາຕີ ເຍືາ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ປັຣນາຍ ຊາ

ກຳ ມັຮ ກວາຍ ເກ່ີຍ ຕະ. ເບນີ ບາຣ ນະ, ຄັນ ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່ ປັຣ
ຄັນ, ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ກະ ຕາ
ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ເຕີມ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ແອັນ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກັອຍ.
16 ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອັບຣາຮາມ ກະ ມານະ ແຕ ຈຸ່ມ
ເຈືອ ອັນ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ເອີອ໌ ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຈຸ່ມເຈືອ
ອັບຣາຮາມ. ອັນ ເອີອ໌ ກະ ແອີງ ມານະ ຊັອງ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ,
ກະ ມານະ ໄນ່ ລາ ເຢຊູ ກຣີດ. 17 ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປັຣຄັນ ກະ ອັບຣາຮາມ ອຶນແຍ່ະ ປູນ ຣ່ອຍ ໄປ ຈ່ິດ ກູມໍ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ
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ເບີນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ນ່ະກັອຍ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ກະ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອາປິ່ ດ ມັຮ ກາ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ
ກະ ອັບຣາຮາມ. 18 ຄັນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ມາ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ໄຮ, ໄກຣ ລາລ່ື ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ນ່ະ ອັນ ອາປິ່ ດ ຕັຮ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອັບຣາຮາມ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ກັອຍ.

19 ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານະ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມາ ໂອນ ຄານອດ ອິດຊະຣາ
ເອລ? ຄານອດ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ໂອນ ໄຮ ດັງ ໄຮ ເບີນ ໂລ່ຍຮ. ມາ ອຶນແຍ່ະ
ຣາມຶ່ຮ ຄານອດ ໄນ່ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີດ
ແຕ່ີອ໌. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ນ່ະກັອຍ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ເບນີ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ໄນ່ ຣານາ ເທວາດາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ຣານາ ກວາຍ ອາແຕ່ີອ໌ ປັຣນາຍ.* 20 ມາ ພໍກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອັບຣາຮາມ, ແຕ ແບອ໌ ອັນ ແຕ່ິ ເອີອ໌, ຕາ ເບນີ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ມາ ອາແຕ່ີອ໌ ຕາງ ອັນ.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຄານອດ ອັນ ກຍາອ໌ ໄຮ
21ນ່ະກັອຍ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບນີ ຣາຕອຍ ກະ ມັຮ ຣາມຶ່

ຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ບໍ? ຕາ ເບນີ ນ່ະກັອຍ! ຄັນ ຄາ
ນອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ, ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ຕານັ່
ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາງັດ ຄານອດ ກັອຍ. 22 ມາ
ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອັນ ອາຕີ ເຈ່ີ, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ
ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່ ໄນ່ ແອີດ ປື່ ນ ອຳນາດ ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ດອ໌ໍ ໂອນ ມັຮ
ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່ອ໌ ຣ່ັບ ບຸ່ນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ
ໄລ່ ກາ ຊາອຳ.

23 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຄາ
ນອດ ອັນ ດອ໌ໍ ກຍາອ໌ ເລືອຍໆ ໄຮ ນ່ະ ເນົ່ າ ກຍາອ໌ ກວາຍ ເນົ່ າ ໂຈະ
ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. ໄຮ ແອີດ ເລືອຍໆ ນ່ະກັອຍ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາປັຮ ໂອນ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. 24 ນ່ະກັອຍ ຄານອດ ກັອຍ

* 3:19 3:19 ກວາຍ ກາ "ອາແຕ່ີອ໌ ປັຣນາຍ" ລາ ໂມເຊ.



ຄາລາເຕຍ 3:25 xi ຄາລາເຕຍ 4:4

ແອີດ ກຍາອ໌ ໄຮ ເຕ່ົາ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌. ຕາໄງ ກັອຍ ໄຮ ເຕ່ອ໌
ແອີດ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ໄຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ.
25 ມາ ພໍກາ ໄຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ຕາ ເບີນ ຄານອດ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ ກ
ຍາອ໌ ໄຮ.

ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
26 ຊານ່ໍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ ແກີດ ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ

ແຕ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. 27 ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເຍືາ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ເຈ່ີ
ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ແກີດ ນ່ະ ເຍືາ ອີດ ແຊິບ ແດີຍ
ອາມົ່ງ ເຢຊູ ກຣີດ. 28 ຊານ່ໍ ຕາ ເບນີ ອຶມພາ ອຶນເຕ່ົາ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ກວາຍ ຊູລ ກະ ກວາ
ຍ ຕາ ເບີນ ຊູລ, ກວາຍ ຣາເລົາ ກະ ກວາຍ ມັນແຊມ. ຕ່ຶງ ເຢຊູ ກຣີດ
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ແກີດ ຣາລີ. 29 ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາລາ ເຍືາ, ເຍືາ
ແກີດ ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ ເຕ່, ກະ ເຍືາ ເບີນ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອັບຣາຮາມ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ແຮີ.

4
1 ເຈ່ີ ເກົາ ອີ ອາຕີ ເຍືາ ມວຍ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແອັນ. ເບີນ ມານະ ຊຸ

ລາລ່ື, ກາ ເບີນ ມານຳ ກອນ ອຶນນັ່ອງ ແກດໆ. ຄັນ ອຶມປ່ໍ ອັນ ກູຈີດ,
ກອນ ກັອຍ ແອັນ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ນ ອຶມປ່ໍ. ມາ ບັອງ ກາ ອັນ
ອຶນນັ່ອງ ກັຣແນນ, ເນົ່ າ ຕາ ໂອນ ອັນ ຕາລາ ຢວາຮ ມູ່ນ ກັອຍ. ອັນ
ລາ ແກີດ ນ່ະ ກວາຍ ຊູລ. 2 ເບນີ ກວາຍ ກຍາອ໌ ເລືອຍໆ ອັນ ກະ ເບນີ
ກວາຍ ເນ່ ມັຮ ກາ ມູ່ນ ອັນ ເຕ່ົາ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອຶມປ່ໍ ອັນ ນັ່ດ ດອ໌ໍ
ໂອນ ອັນ ເຕ່ອ໌ ຕາລາ ມັຮ ມູ່ນ ກັອຍ. 3 ໄຮ ລາ ນ່ະ ກອນ ແກດໆ ກັອຍ
ເຕ່. ບັອງ ກາ ໄຮ ຕາ ຢວາຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ໄຮ ແກີດ ຊູລ ມັຮ ຣ່ີດ
ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. 4 ມາ ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດອ໌ໍ, ອັນ ໂອນ
ກອນ ອັນ ແຊງ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ອັນ ໂອນ ກວາຍ ມັນແຊມ ຣ່ັຮ ກອນ
ອັນ. ກະ ກອນ ໄນ່ ແອີດ ປື່ ນ ອຳນາດ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່.
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5 ອັນ ໄທ ລ່ັຮ ໄຮ ແຕ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ໄຮ ແກີດ ຊູລ, ດອ໌ໍ
ໄຮ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນ່ະ ກອນ ຣາເມືາ ອັນ ເຕ່. 6 ຍ່ອນ
ເຍືາ ແກີດ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣາເວືາຍ ອັນ ມູ່ດ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄຮ ຍັ່ນ
ດອ໌ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ອັບບາ* ແຕີລາ ອຶມປ່ໍ ໄຮ. 7 ຊານ່ໍ ເຍືາ ຕາ ເບີ
ນ ນ່ະ ກວາຍ ຊູລ ນັ່ອງ, ມາ ເຍືາ ແກີດ ນ່ະ ກອນ ຣາເມືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເຈ່ີ. ຍ່ອນ ເຍືາ ແກີດ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຈຸງ ມູ່ນ
ອັນ ເຕ່.

ໂປໂລ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ກວາຍ ຄາລາເຕຍ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌
8 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຍືາ ແກີດ ຊູລ ມັຮ

ຣາມຶ່ຮ ກາ ຕາ ແກີນ ເຢືາງ. 9 ມາ ຊານ່ໍ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ຣາມົຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເຈ່ີ. ມາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ໍອ໌ ຣາມຮົ ເຍືາ. ຄັນ ນ່ະກັອຍ,
ນານ່ະ ແຕ ເຍືາ ລ່ົບ ແກີດ ຊູລ ລ່ັຮ ມັຮ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່? ມັຮ ຣາ
ນະ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ແບຼງ ກະ ຕາ ເບີນ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ເຍືາ. 10 ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ
ນັ່ບ ຕາໄງ, ກາໄຊ, ກະ ກູມໍ ແກີດ ມັນຕັນ. ເຍືາ ຄ່ຶດ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ແອີດ
ຕານັ່ອງ ອໍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ. 11 ມາ ຄັນ ເຍືາ
ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ, ລາແກັຮ ເມືາດ ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ
ກຣີດ.

12 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ແກີດ ມູເຈິງ ເກົາ ເຕ່, ຍ່ອນ ເກົາ
ແກີດ ມູເຈິງ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ກະ ເຍືາ ຕາ
ເບີນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ໂຈະ ເກົາ. 13 ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ, ແຕ ຕາແບິ ເກົາ ອາ
ຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ໂອນ ເຍືາ, ລາ ຍ່ອນ ຈະ ເກົາ ອາອ່ີ ຕາກົຮ. 14 ມາ ຕາມ
ຈະ ເກົາ ຕາ ເບນີ ອ,ໍ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ພາມາດ ແຕີລາ ຊາອັຣ ເກົາ. ມາ ເຍືາ
ຣ່ັບໂຈມ ເກົາ ນ່ະ ເຍືາ ຣ່ັບໂຈມ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແຕີລາ ນ່ະ ເຍືາ
ຣ່ັບໂຈມ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່. 15 ຕາໄງ ກັອຍ ເຍືາ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ກະ ເກົາ. ມາ
ຊານ່ໍ, ອຶນເຕ່ົາ ກາ ຕະ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຣ່ໍອ໌ ນັ່ອງ ນ່ະ ແຕ ອຶນລ່ີງ? ເກົາ
* 4:6 4:6 ປັຣນາຍ ອາຣາມ ປາຍ 'ອັບບາ' ລາ 'ອຶມປ່ໍ' ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກາຕາງ.
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ດັງ, ຕາໄງ ກັອຍ ຄັນ ເຣືາບ ເຍືາ ກໄູລອ໌ ກຼອງ ມັ່ດ ເຍືາ ຈ່ອຍ ໂອນ ເກົາ,
ເຍືາ ກູໄລອ໌. 16 ມາ ນານ່ະ ເຍືາ ດອ໌ໍ ມັ່ດ ກະ ຕັຮ ເກົາ, ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ
ເຍືາ ປັຣນາຍ ປຍາຍ?໌

17ມາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌, ໄລ່ ຕະ ອຶນ
ຕີ ອາໂລກ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ກາຢັ່ ຮ ເຍືາ ແຕ ເກົາ. ແວັດ
ກັອຍ ໄລ່ ຢໍອ໌ ເຍືາ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. 18 ອໍ ເຕ່ ເຍືາ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, ຄັນ
ໄລ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອ.ໍ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ປັຣນາຍ ໄກຣ ລາລ່ື
ໂອນ ເຍືາ, ລາ ອໍ ເຕ່. ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ແອີດ ກະ ເຍືາ, ແຕີລາ ຕາ
ເບີນ ແອີດ. 19 ເຍືາ ກາ ນ່ະ ກອນ ຣາເມືາ ເກົາ ເອີຍ. ຊານ່ໍ ເກົາ ອາອ່ີ
ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ, ນ່ະ ມັນແຊມ ກາ ອີ ຣ່ັຮ ກອນ. ເກົາ ຊັອງ ອາອ່ີ
ນ່ະກັອຍ ເຕ່ົາ ເຢຊູ ກຣີດ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. 20 ເກົາ ຊັອງ ອູອ
ຍາຣ ລາລ່ື ອີ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ເຍືາ ຊານ່ໍ, ດອ໌ໍ ອຽນ ຊັຣຮົງ ກະ ເຍືາ.
ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ເຍືາ, ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ຕາ ດັງ
ນານ່ະ ເກົາ ອີ ຕະ.

ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ບາຣ ນະ ມັນແຊມ
21 ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕາແບີບ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ ປື່ ນ ຄາ

ນອດ ອິດຊະຣາເອລ ປາຍ: ເຍືາ ດັງ ມາ ຕາ ເບີນ, ຄານອດ ກັອຍ ອາ
ຕີ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ເຍືາ? 22 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເນົ່ າ
ຄຽນ ອາຕີ ແຕ ອັບຣາຮາມ, ອັນ ເບີນ ບາຣ ລຳ ກອນ ຣາເລົາ, ມານຳ
ແຕ ມັນແຊມ ຊູລ, ມານຳ ແຕ ມັນແຊມ ຕາ ເບນີ ຊູລ. 23 ມັນແຊມ ກາ
ຊູລ ກັອຍ, ອັນ ຣ່ັຮ ກອນ ຣາເລົາ ນ່ະ ເນົ່ າ ເຕ່. ມາ ມັນແຊມ ກາ ຕາ ເບີ
ນ ຊູລ ກັອຍ, ອັນ ຣ່ັຮ ກອນ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ໂອນ ອັນ ເບນີ
ກອນ ຣາເລົາ.

24-25 ຣານະ ໄນ່ ລາ ນ່ະ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ເຕ່. ບາຣ ນະ ມັນແຊມ
ໄນ່ ລາ ນ່ະ ບາຣ ຣານາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ກວາຍ.
ມວຍ ຣານາ ກັອຍ, ລາ ອັນ ໂອນ ຄານອດ ອັນ ຕ່ຶງ ກົຮ ຊີນາຍ. ກົຮ
ຊີນາຍ ໄນ່ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ອາຣາເບຍ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ກົຮ ຮາກາ ແຮີ. ຣາມຶ່ຮ ມັນ
ແຊມ ຊູລ ອັບຣາຮາມ ລາ ຮາກາ. ນ່ະກັອຍ ຮາກາ ລາ ຊາກຳ ແຕ ເມືອງ
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ເຢຣູຊາເລັມ ຕ່ຶງ ແດີຍ ຊານ່ໍ. ກະ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ແກີດ
ຊູລ ປື່ ນ ຄານອດ ມູເຈິງ ຮາກາ ເຕ່. 26ມາ ອຶມເປ່ອ໌ ໄຮ ລາ ມັນແຊມ ກາ
ຕາ ແກີນ ຊູລ. ລາ ນ່ະ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຕາໄມ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 27 ຕ່ຶງ
ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ເນົ່ າ ຄຽນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ປາຍ:
"ເອີ ມັນແຊມ ກາ ກາແດງ ເອີຍ! ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ຕຸ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ.

ໄມ່ ກາ ຕາ ເກ່ີຍ ຣາມຮົ ອາອ່ີ ຄວບ ກມູ,ໍ ໄມ່ ແອີນ ອາປວລ;
ຍ່ອນ ມັນແຊມ ກາ ກາຢາອ໌ ຕັຮ ເບີນ ກອນ ຊາອ່ຶຍ ກາເລີຍ ແຕ ມັນ

ແຊມ ກາ ກາຢາອ໌ ຕາ ເບີນ ຕັຮ."
28 ຊານ່ໍ ແຊມອາຍ ເອີຍ, ເຍືາ ແກີດ ກອນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌,

ນ່ະ ອີຊາກ. 29 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ແຕ ອຶມແບິ ກັອຍ, ກອນ ຣາເລົາ ກາ ແກີດ
ນ່ະ ເນົ່ າ ເຕ່, ກອນ ກັອຍ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກອນ ຣາເລົາ ກາ ແກີດ ຣານາ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ແດີຍ ຊານ່ໍ ລາ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. 30 ມາ
ອຶນເຕ່ົາ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ກັອຍ? ອັນ ອາຕີ
ປາຍ:
"ຕູ່ຍຮ ມັນແຊມ ຊູລ ກະ ກອນ ອັນ.

ໄກຣ ລາລ່ື, ກອນ ແຕ ມັນແຊມ ຊູລ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣາຈຸງ ມູ່ນ ອຶມປ່ໍ
ມັນຕຸ ກະ ກອນ ແຕ ມັນແຊມ ຕາ ເບີນ ຊູລ."

31ນ່ະກັອຍ ແຊມອາຍ ເອີຍ, ໄຮ ຕາ ແກີນ ກອນ ມັນແຊມ ຊູລ, ມາ ໄຮ
ລາ ກອນ ມັນແຊມ ກາ ຕາ ເບີນ ຊູລ.†

5
ອຶນໂຈຍ ໂອນ ຄານອດ ຊັດ ລ່ັຮ ເຍືາ

1 ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ອາໂຣຍຮ, ໄຮ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ຕາປູ່ນ ຄານອດ
ນັ່ອງ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ເນ່ ໂອນ ອໍ ອຶນໂຈຍ ແກີດ ຊູລ ນັ່ອງ ຄານອດ
ກັອຍ.
† 4:31 4:31 ໂປໂລ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ອີ ປາຍ: "ໄຮ ຕາ ເບີນ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ກະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ໄຮ ຕາປູ່ນ ຄານອດ. ມາ ໄຮ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຍ່ອນ ໄຮ
ຊາອຳ."
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2 ເກົາ ລາ ໂປໂລ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ກຣ່ັກ, ຄັນ ເຍືາ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ຕາ
ປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ, ເຢຊູ ກຣີດ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ
ໂອນ ເຍືາ. 3 ເກົາ ຢໍອ໌ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ແອັນ. ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ຊາງັດ ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌ ແຕ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ແຮີ. 4 ຄັນ ເບີນ ເນົ່ າ ແຕ
ເຍືາ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ເຍືາ
ຕະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ, ໄກຣ ລາລ່ື ນ່ະ ເຍືາ ອາແລ່ັຮ ເບີມ
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ແກີດ ປິ່ ດ ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌
ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ. 5 ມາ ໄຮ, ໄຮ ອຶງກ່ອງ ເລືອຍໆ ອີ ແອີດ ຕານັ່ອງ
ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ໄຮ ຊາອຳ. ກະ ໄຮ ຊາອຳ ຍ່ອນ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໄຮ. 6 ພໍກາ ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ,
ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ໄຮ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ແຕີລາ ຕາ ເບີນ. ຣານະ ປື່ ດ ແກຼີຍ
ອຶນແຍະ່ ແຕ ການ່ໍອ໌ ລາ ໄຮ ຊາອຳ. ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ໄຮ ຊາອຳ, ໄຮ ເບນີ
ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ.

7 ເກົາ ເຮີມ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ ກຣ່ັກ ລາລ່ື.
ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ງຶ່ດ ລາລ່ື, ຕາ ດັງ ເນົ່ າ ກາຕັງ ຕາ ໂອນ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ
ຣານະ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 8 ໄກຣ ລາລ່ື, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ
ກາຕັງ ເຍືາ. ອັນ ແຕ່ິ ກູອ໌ ໂອນ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. 9 ເບີນ ກວາຍ
ປາຍ: "ບີ່ອ໌ ລາລ່ື ບວຮ ຊ່ືອ໌ ກາ ຕະ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ໂດຍ ບຸຮ ແກີດ ຊ່ື
ອ໌."* 10 ມາ ເກົາ ດັງ ລາ ອຶນເຈົາ ໄຮ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ
ຣານະ ການ່ໍອ໌. ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ກັຣຈຸ່ກ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຈີວ໌ ໂຕ່ດ
ເບີມ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 11 ແຊມອາຍ ເອີຍ, ເບີນ ເນົ່ າ ປ່ອງ ເກົາ ປາຍ
ເກົາ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ຄັນ ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ
ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ເກົາ ມາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບນີ ອີ ຕະ ເກົາ, ກະ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ອວານ ອຶນ
* 5:9 5:9 ໂປໂລ ຊາກຳ ນ່ະໄນ:່ "ຄັນ ເບີນ ມານະ ຕາ ເບີນ ອໍ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ອັນ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ ແຕັດ ແກີດ ຕາ ເບີນ ອໍ ເຕ່."



ຄາລາເຕຍ 5:12 xvi ຄາລາເຕຍ 5:21

ເຕ່ົາ ເກົາ ອາຕີ ແຕ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ເຢຊູ ກຣີດ. 12 ນ່ະກັອຍ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ກັຣຈຸ່ກ ເຍືາ ປາຍ ອຶງເຄາະ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ, ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ
ຕອນ ຈະ ເບີມ!

13 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຢຊູ ກຣີດ ອາໂຣຍຮ ເຈ່ີ ເຍືາ. ມາ ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ໂອນ ຣານະ ກັອຍ ເດີງ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ຕາມມັຮ. ອໍ
ກາເລີຍ ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ, ມານະ ຈ່ອຍ ມານະ. 14 ອຶນແຍ່ະ
ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ມວຍ ປັຣນາຍ
ປາຕັບ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ ນ່ະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ຈະ ເຍືາ ເບີ
ມ." 15 ມາ ຄັນ ເຍືາ ມານະ ຕະ ມານະ ນ່ະ ຊັນຕຣ່ັນ ຣາກັບ ຣາຕວາອ໌,
ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເນ່ ອ,ໍ ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ມູ່ ເຍືາ ແກີດ ຣຸ່ງ ອຶນແຍ່
ະ.

ບາຣ ຣານາ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ຕາປູ່ນ
16 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ເປາະ ຕາປູ່ນ

ຣາງຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ. ຕະ ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕະ
ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ຕາມມັຮ. 17 ຣາງຶ່ຮ ຕາມມັຮ ລາ ຕາ ເບີນ ຣາຕອຍ ກະ
ຣາງຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ຣາງຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ
ຕາ ເບີນ ຣາຕອຍ ກະ ຣາງຶ່ຮ ຕາມມັຮ. ບາຣ ຣາງຶ່ຮ ໄນ່ ອຶມພາ ອຶນແຍ່
ະ. ນ່ະກັອຍ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຄ່ຶດ ອີ ຕະ, ເຍືາ ຕາ ເຣືາບ ຕະ ຣານະ
ກັອຍ. 18 ມາ ຄັນ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະກັອຍ
ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ຕະ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ.

19 ມາ ຄັນ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ຕາມມັຮ, ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຕະ ຣານະ
ຕາ ອໍ ນ່ະໄນ່: ເຍືາ ຕາ ເບນີ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕ,ຸ ເຍືາ ຕະ ຣາ
ນະ ແປຣ່ິ, ກະ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຕັງຮາງ. 20 ເຍືາ ຊາງ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌. ເຍືາ
ແກີດ ມໍ ຕະ ກວາຍ. ເຍືາ ຊາອັຣ ຣາຕວາອ໌. ເຍືາ ຣາກຳ ຣາໂລຍຮ. ເຍືາ
ມານະ ຊັຣແມງ ແຕ ມານະ. ເຍືາ ຣາອວານ. ເຍືາ ອີ ແກີດ ປື່ ດ ກາເລີຍ
ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ເຍືາ ກັຣຢັ່ ຮ ແກີດ ຊາອ່ຶຍ ຈຸ່ມ. ເຍືາ ຄ່ຶດ ຈຸ່ມ ເຍືາ
ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ຈຸ່ມ ການ່ໍອ໌. 21 ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ເກຣ່ີງ ເຢົ່ າ. ເຍືາ ບູລ
ບຼັອງ. ເຍືາ ຈາ ງ່ອຍ໌ ຕາມມັຮ ຕາມແມ.ີ ກະ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກາ
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ນ່ໍອ໌ ແຮີ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ກາແອັຮ ລ່ັຮ ຊາ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ຊັງໄກຣ
ລາລ່ື. ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ອາມົ່ງ
ເລືອຍໆ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ.

22ມາ ຄັນ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຍືາ ແກີດ ປາໄລ
ນ່ະໄນ່: ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ. ເຍືາ ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ອ.ໍ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ
ແອີດ ອຽນ ອໍ ທໍ. ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຈີວ໌. ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ອີ ຈ່ອຍ. ເຍືາ
ຕະ ອໍ ໂຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ເຍືາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ນັ່ບ ເຍືາ.
23 ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ອ.ໍ ກະ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ກຍາອ໌ ຈະ ເຍືາ ເບມີ. ຄັນ
ເຍືາ ຕະ ຣານະ ອໍ ນ່ະກັອຍ, ຕາ ເບນີ ຄານອດ ມາ ໄຄອ໌ ແຕ ເຍືາ ຕະ ຣາ
ນະ ກັອຍ. 24 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ,
ກວາຍ ກັອຍ ຕັຮ ເຈ່ີ ມັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕາມມັຮ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຊັອງ
ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ. 25 ຄັນ ໄຮ ມາ ເບີນ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ
ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ໄຮ ຕາປູ່ນ ແອີງ ຣານະ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ. 26 ໄຮ ອຶນໂຈຍ ຕະ ມັ່ກ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ໄຮ.
ໄຮ ມານະ ອຶນໂຈຍ ກເູກາະ ໂຈະ ມານະ. ກະ ມານະ ອຶນໂຈຍ ຊັຣແມງ ອຶນ
ເຕ່ົາ ແຕ ມານະ.

6
ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ; ມານະ ຈ່ອຍ ມານະ

1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຄັນ ເບນີ ເນົ່ າ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ ມາ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ກາ ຕາປູ່ນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶງກ່ອຍ ອາຕີ ກວາຍ ກາ ຕະ
ໂລ່ຍຮ ກັອຍ, ໂອນ ອັນ ເຕ່ອ໌ ອາຕ່ຶ ລ່ັຮ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ລາວ່ັງ ອໍ ອຶງກັອຮ ເນົ່ າ ປັຣຕ່ຶ ເຍືາ ແອັນ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ.

2 ຄັນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຍືາ ມາ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມານະ
ຣາຈ່ອຍ ມານະ. ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ລາ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ.
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3 ຄັນ ເບີນ ເນົ່ າ ຕາ ເບີນ ປື່ ດ ອຶນເຕ່ົາ, ມາ ອັນ ຈຸງ ຄ່ຶດ ຊັອງ ປາຍ
ອັນ ປື່ ດ, ຣາງຶ່ຮ ອັນ ອາໂລກ ຈະ ອັນ ເບີມ.

4 ອຶງເຄາະ ກູ່ ນະ ຕາຕ່ອຍ໌ ລ່ັຮ ຣານະ ອັນ ຕະ ໂອນ ດັງ ຣານະ ກັອຍ
ແກີດ ເກືາ ມາ ຕາ ເບີນ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ດັງ ເບີມ ຣານະ ກັອຍ ອໍ ມາ
ຕາ ອ.ໍ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ຣາຊິງ ຣານະ ອັນ ກະ ຣານະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌,
5 ຍ່ອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ຕະ ຣານະ ອັນ ເບີມ.

6 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ກວາຍ ກາ
ຣຍານ ແຕ ອັນ ອຶງເຄາະ ຈ່ອຍ ລ່ັຮ ເກຣ່ີງ ອໍ ໂອນ ອັນ ກາ ອາຣຍານ
ກັອຍ.

7 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຄ່ຶດ ເຕ່ອ໌ ອັນ ອາໂລກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ
ກັອຍ ອາໂລກ ຈະ ອັນ ເບີມ. ໄກຣ ລາລ່ື, ກວາຍ ຈົຮ ກູປູຼອ໌ ອຶນເຕ່ົາ,
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ເບີນ ປາໄລ ແຕ ກູປູຼອ໌ ກັອຍ.

8 ຄັນ ເຍືາ ຈົຮ ກູປູຼອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ຕາມມັຮ, ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ເຍືາ ເບີນ ປາໄລ ລາ ເຍືາ ກູຈີດ ປິ່ ດ. ມາ ຄັນ ເຍືາ ຈົຮ ກູປູຼອ໌
ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຍືາ ເບນີ
ປາໄລ ລາ ເຍືາ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

9 ນ່ະກັອຍ ໄຮ ອຶນໂຈຍ ລາແກັຮ ຕະ ຣານະ ອ.ໍ ຄັນ ໄຮ ຕາ ເບີນ ເປ່
ຣາງຶ່ຮ ແຕ ຣານະ ໄຮ ຕະ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄຮ ເບີນ ເກືາ.

10 ບັອງ ກາ ແລ່ະ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ, ອຶງເຄາະ ໄຮ ຈ່ອຍ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ກວາຍ. ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື ລາ ອຶງເຄາະ ໄຮ ຈ່ອຍ ມັຮ ແຊມອາຍ ໄຮ ຕ່ຶງ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ.

ໂປໂລ ກາແອັຮ ລ່ັຮ ກວາຍ ຄາລາເຕຍ
11 ອາຕີ ເກົາ ແຕ່ິ ຄຽນ ປັຣນາຍ ປັຣຊົດ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ. ແຊອ໌ ເຍືາ

ເນ່ ມາແລ່ະ ປື່ ດ ໂຕ ເກົາ ຄຽນ ໂອນ ເຍືາ ຊານ່ໍ.
12 ມັຮ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ມັນຕຣຸ່ ເຍືາ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ຕາປູ່ນ ຄານອດ

ອິດຊະຣາເອລ, ຍ່ອນ ນານະ່ ໄລ່ ກດູຸ ໂອນ ເຍືາ ຕະ ຣ່ີດ ກັອຍ? ໄລ່ ຢໍອ໌
ອີ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ເຮີມ ປາຍ ໄລ່ ຕະ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ໄລ່
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ຢໍອ໌ ອີ ວຍາຣ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໄລ່ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ
ແອີງ ເຢຊູ ກຣີດ ກູຈີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ.

13 ມາ ມັຮ ຈຸ່ມ ໄລ່ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ, ໄກຣ ລາລ່ື ໄລ່ ແຕ່ິ ຕາ ເບນີ ຕາ
ປູ່ນ ອຶນແຍະ່ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ມາ ໄລ່ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຕະ ຣ່ີດ ກັອຍ,
ຍ່ອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ໂອດ ປາຍ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໄລ່.

14ມາ ເກົາ ໄນ,່ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຍ່ອງ ແຕ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ ຊັອງ. ໄກຣ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ກັອຍ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໄນ່ ກູຈີດ ປິ່ ດ ເຈ່ີ ແຕ ເກົາ. ກະ ເກົາ ກູຈີດ ປິ່ ດ ເຕ່ ແຕ ອຶນແຍ່ະ
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.

15 ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ກວາຍ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ, ແຕີລາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣ່ີດ
ກັອຍ. ມາ ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ ລາລ່ື ລາ ນ່ະໄນ:່ ອຶງເຄາະ ແກີດ ລ່ັຮ ກວາຍ ຕາ
ໄມ.

16 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣາ
ນະ ກັອຍ, ກະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ແອີດ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ. ໄກຣ ລາລ່ື ຈຸ່ມ
ກັອຍ ລາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາລາ.

17ປັຣຊົດ ເລ່ີຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ, ອຶນໂຈຍ ໂອນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາຕັງ
ນັ່ອງ ເກົາ, ຍ່ອນ ມັຮ ຣາປີ່ ດ ຕ່ຶງ ຈະ ເກົາ ອາປັຮ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ເກົາ ລາ
ນ່ະ ຊູລ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ.

18 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຢຊູ ກຣີດ, ແອີດ ກະ
ເຍືາ ກະ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ. ອາແມນ.
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