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ຢາໂກໂບ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ

ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ປຶ່ ງ ໄນ່ ຢາໂກໂບ ຄຽນ ມາຮ 50 ກູມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ເນົ່ າ ປາຍ

ຢາໂກໂບ ໄນ່ ລາ ອາແອມ ເຢຊ,ູ ກະ ອັນ ແກີດ ກວາຍ ອາໂຢ່ງ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ແວັດ ເຢຊູ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ. ອັນ ຄຽນ
ປຶ່ ງ ໄນ່ ດອ໌ໍ ອາຕີ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ຈຸ່ມ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ
ແອີດ ອຶມປຣາຍຮ ອຶມປຣັງ ຕ່ຶງ ກູ່ ກຣວາງ.
ຢາໂກໂບ ຄຽນ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ຣ່ັບໂຈມ ກວາຍ ຊຸ ກະ ກວາຍ ກາ

ດີດ; ອຶນໂຈຍ ຕະ ຕາ ເບີນ ຣາລີ. ອັນ ອາຕີ ລາ ອຶນໂຈຍ ປາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກາ ເດີງ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ຍ່ອນ ຣານະ ຕາ ອໍ ອຶນຈຸງ
ລ່ັອຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ. ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ອຶງເຄາະ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ອຶງເຄາະ ກຍາອ໌ ອໍ ເລືາຍຮ ເບມີ, ອຶງເຄາະ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອ,ໍ ກະ
ອຶງເຄາະ ອາແຊງ ຈະ. ອັນ ອາຕີ ແຕ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ກະ ຣາໄງ່ອ໌ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ກວາຍ ແຮີ.
ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ອາຕີ ໄຮ ອຶງເຄາະ ຊາງັດ ກະ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ຕາ ແກີນ ຊາອຳ ຊັອງ, ມາ ຕາ ເບີນ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ.
1 ເກົາ ລາ ຢາໂກໂບ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ. ເກົາ ລາ

ກວາຍ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ.
ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ເຍືາ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ
ບາຣ ຈຸ່ມເຈືອ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ແອີດ ຣາຕັຮ ຣາຕາຍ໌ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່.

ຣາມຶ່ຮ ຊາອຳ ກະ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ
2 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ມັຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ

ເຍືາ ນັ່ບ ຣານະ ກັອຍ ລາ ຣານະ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ, 3 ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ຣານະ ຕຸ່ຮ
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ກ່ັດ ໄນ່ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ. ເຈ່ີ ຣາ
ນະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໄນ່ ຈ່ອຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ ເຣືາບ ຈີວ໌. 4 ຄັນ ເຣືາບ
ຈີວ໌ ຣານະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ. ນ່ະກັອຍ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ ຕາ ເບີນ ແອິ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
5 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຕ ເຍືາ ມາ ຕາ ເບີນ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ, ໂອນ
ອັນ ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເກ່ີຍ ໂຍ່ບ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ແຊອ໌ ແຕ
ອັນ. 6 ມາ ຄັນ ເຍືາ ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາອຳ. ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ໂອນ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ແຊອ໌. ກວາຍ
ອາແລ່ະ ມາ ກຄ່ຶູດ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ກັອຍ ລາ ມູເຈິງ ແດີອ໌ ປ່ອງ ກຢູາລ
ຕະ. 7 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຕາ ເບີນ ອຶງກ່ອງ ຣ່ັບ
ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 8 ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ
ບາຣ ຣາງຶ່ຮ, ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ລາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ຈັບ.

ກວາຍ ຕຸ່ຮ ກາດີດ ກະ ກວາຍ ຊຸ
9 ມັຮ ແຊມອາຍ ກວາຍ ຊາອຳ ກາ ຕຸ່ຮ ກາດີດ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຣ່ໍອ໌

ບູຍ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, ຍ່ອນ ໄລ່ ແກີດ ປື່ ດ ເຕ່ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
10 ມັຮ ແຊມອາຍ ກວາຍ ຊາອຳ ກາ ຊຸ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ໂອດ ໄລ່
ເບີນ ເກຣ່ີງ ຊາອ່ຶຍ. ຍ່ອນ ອຶນຕູ່ນ ໄລ່ ກູຈີດ ປິ່ ດ ເມືາດ ມູເຈິງ ປຍາຣ
ບັດ. 11 ມັ່ດ ມານາງ ຈັຮ ປັ່ ງ ອໍ, ເຈ່ີ ແກີດ ພວາອ໌ ເຣ່ງ, ກະ ປຍາຣ ບັດ
ແກີດ ຣ່ັອຮ, ເຈ່ີ ອັນ ຊາຣອຍ. ປຍາຣ ກັອຍ ແກີດ ເປຣັຍ ລາບວຍ໌,
ຕາ ເບນີ ອໍ ນັ່ອງ. ກວາຍ ຊຸ ລາ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. ບັອງ ກາ ໄລ່ ຕຸ່ຮ ຢໍອ໌
ອີ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ, ມາ ໄລ່ ຕາ ດັງ ຕາໄງ ແລ່ະ ໄລ່ ກຈີູດ.

ກວາຍ ກາ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
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12 ບຸ່ນ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ຍ່ອນ ແວັດ ອັນ ຈີວ໌,
ອັນ ເບີນ ເກືາ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກູມ.ໍ* ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ດອ໌ໍ
ໂອນ ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ະ ອັນ ເບນີ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ
ກູມ.ໍ 13 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ອັນ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ງ ອັນ ຕະ ຣານະ ກັອຍ, ຍ່ອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເກ່ີຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ກະ ຕາ ເກ່ີຍ ອາໂຢ່ງ ກວາຍ ຕະ ຣານະ
ກັອຍ. 14 ມາ ກວາຍ ກຄ່ຶູດ ຕາມມັຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເບມີ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ
ຕາມມັຮ. ນ່ະກັອຍ ຣາງຶ່ຮ ຕາມມັຮ ໄນ່ ອາໂຢ່ງ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ຣານະ
ໂລ່ຍຮ. 15 ຄັນ ຣານະ ຕາ ອໍ ເບີນ ດັຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ, ເຈ່ີ ກວາຍ
ກັອຍ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ກະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ໄນ່ ປື່ ດ ອາຊັອຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ກວາຍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ອຶນຕູ່ນ ກວາຍ ກັອຍ ກູຈີດ. 16 ແຊມອາຍ
ເອີຍ! ເກົາ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ເນົ່ າ ອາ
ໂລກ ເຍືາ. 17ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກະ ປື່ ດ ກາ ໄຮ ເບນີ, ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແຊງ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ເຈ່ີ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ປັ່ ງ ແຕ
ມັນລ່ັອງ. ຣາມຶ່ຮ ປັ່ ງ ໄນ່ ຣາປຽນ ເລືອຍ, ພວາອ໌ ກະ ທູ່ບ. ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ປຽນ, ກູ່ ກູມໍ ອັນ ມູເຈິງ ເລືອຍ. 18 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຣຽຮ ໄຮ ໂອນ ແກີດ ກອນ ອາໄກ ອັນ ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ອັນ.
ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ແກີດ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ອັນ
ແຕງ.

ຊາງັດ ກະ ຕະ ປວາຍ
19 ເຍືາ ລາ ແຊມອາຍ ກາ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ

ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄນ່ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ. ກູ່ ນະ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ຊາງັດ ໄຈ,
ມາ ປາຍ ລາເວືາຍ, ກະ ອຶນໂຈຍ ໄຈ ໂຍ່ບ, 20ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ໂຍ່ບ ຕາ ເຕ່ອ໌
ຕະ ຣານະ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 21 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ ອຶນແຍ່
ະ ຣານະ ຕາ ອໍ ເຍືາ ດຸ ຕະ, ກະ ຣານະ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຕາ ອໍ. ກະ ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ຣ່ັບ ປັຣນາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີນ ໂຈະ ຕ່ຶງ
* 1:12 1:12 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ເກືາ ໄນ່ ລາ ຊາກຳ ນ່ະ ກຸນຕຣວາອ໌ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ.
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ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ຣາເວືາຍ ເຍືາ ເບີນ ອາມົ່ງ
ເລືອຍໆ.

22 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປວາຍ ອໍ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ຊາງັດ ມູງິ່ດ, ເຈ່ີ ເຍືາ ຊາລີຣ ແຕ່ິ. ຄັນ ເຍືາ ເບນີ ຊັອງ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ປວາຍ ລາລ່ື, ເຍືາ ອາໂລກ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ
ເບີມ. 23 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ອັນ
ຕາ ເບີນ ປວາຍ ອໍ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ກັອຍ, ອັນ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ກາ ຊາລ່ັງ
ມູ່ລ ຕ່ຶງ ຊັຣລ່ັງ. 24 ອັນ ເຮີມ ມູ່ລ ອັນ ແຈງ ອ,ໍ ເຈ່ີ ອັນ ລ່ັອຮ ຕັຮ, ກະ
ອັນ ຊາລີຣ ແຕ ຈະ ອັນ ເບມີ. 25 ບຸ່ນ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ອີດ ຈັບ ອຶນແຍ່
ະ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ປັຣນາຍ ກາ ເຕ່ອ໌ ອາກຼັຮ ກວາຍ ແຕ
ຕະ ຊູລ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ກວາຍ ກັອຍ ປວາຍ ເລືອຍ ປັຣນາຍ ອ.ໍ ອັນ
ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ມູງິ່ດ, ເຈ່ີ ຊາລີຣ ແຕ່ິ. ອັນ ຕະ ມັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ ອາ
ຕີ. ກວາຍ ກັອຍ ເບນີ ບຸ່ນ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມັຮ ຣານະ ອັນ ຕະ.

26 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຄ່ຶດ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ມາ ອັນ ຕາ ດັງ ກາແອັຮ ເລືາຍຮ ອັນ, ກວາຍ ກັອຍ ອາໂລກ
ຈະ ອັນ ເບີມ. ອັນ ຊາອຳ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ. 27 ຣານະ ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ນັ່ບ ຕານັ່ອງ ອໍ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ລາ
ນ່ະໄນ:່ ມວຍ ລາ ຈ່ອຍ ອາກັນ ກູມາຍ ກອນ ກູມູ່ຍ໌ ແຕ ມັຮ ໄລ່ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ. ກະ ບາຣ ລາ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ຣານະ ຕາ ອໍ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່.

2
ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶມພາ ໂຈະ ກວາຍ ຊຸ ກະ ກວາຍ ກາດີດ

1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ເບນີ ຊາອຳ ເຈ່ີ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ອັນ
ກາ ເບີນ ອຳນາດ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ຕະ ອຶມພາ ໂຈະ ກວາຍ ຊຸ ກະ ກວາຍ ກາດີດ. 2 ຄັນ ບາຣ ນະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ດຸງ ໂຣ່ມ ເຍືາ. ມານະ ລາ ກວາຍ ຊ.ຸ ອັນ ໂຈະ ພູມື່ ແຢງ ກະ ໂຈະ ກົນ
ອາຢັ່ ອຮ ໄບອ໌ ອ.ໍ ມາ ມານະ ແອັນ ລາ ກວາຍ ກາດີດ. ອັນ ໂຈະ ກົນ ອາ
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ຢັ່ ອຮ ປຣ່ັງ ປຣ່ິງ. 3 ດຸ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ໂຈະ ກົນ ອາຢັ່ ອຮ
ອ,ໍ ກະ ເຍືາ ອາຕີ ອັນ ຕາກູ ປໍ ຕ່ີ. ມາ ກວາຍ ກາດີດ ເຍືາ ໂອນ ອັນ ຕາ
ຢຶ່ ງ, ແຕີລາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ເຕືາບ ແຈ່ະ ອາເຢີງ ເຍືາ. 4 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຕະ ອຶມ
ພາ ກວາຍ ໄນ່ ກະ ກວາຍ ກັອຍ, ກະ ເຍືາ ຕັດຊ່ີນ ນ່ະກັອຍ ຕາ ໄກຣ.

5 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ໂອນ ເຍືາ ຊາງັດ! ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ກວາຍ ກາ
ດີດ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ. ກະ ອັນ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ
ຕາລາ ເຕ່ ມັຮ ມູ່ນ ອັນ ປຣ່ອມ ໂອນ ຈຸ່ມ ໄລ່ ກາ ອາໂຢ່ະ ອັນ. 6 ເຍືາ ຕະ
ໂອນ ກວາຍ ກາດີດ ແກີດ ກູມາລ. ມາ ເກົາ ອີ ອາເບິຼຮ ເຍືາ ມວຍ ຣາມຶ່
ຮ: ກວາຍ ອາແລ່ະ ດຸ ຕະ ເຍືາ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ກະ ເດີງ ເຍືາ ປໍ ກວາຍ ຊົດ?
ກວາຍ ຊຸ ດຸ ຕະ ເຍືາ ນ່ະກັອຍ, ເມ່ນ ບໍ? 7 ດຸ ລາລ່ື ໄລ່ ປາຍ ຕາມມັຮ
ຕາມແມີ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊ.ູ ມາ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊ,ູ ກະ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ເຍືາ
ລາ ຈຸ່ມ ເຢຊູ ເຕ່.

8 ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບນີ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ປື່ ດ ລາລ່ື ປາຍ:
"ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ ມູເຈິງ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ຈະ ເຍືາ ເບີມ."
ຄັນ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໄນ່, ລາ ເຍືາ ຕະ ໄກຣ. 9 ມາ ຄັນ

ເຍືາ ຕະ ອຶມພາ ກວາຍ ໄນ່ ກະ ກວາຍ ກັອຍ, ລາ ເຍືາ ຕັຮ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ
ປາຕັບ ໄນ່. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕັຮ ເຈ່ີ
ປັຣນາຍ ອັນ ປາຕັບ. 10 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕັຮ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ແຕ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ, ກັອຍ ລາ ມູເຈິງ ອັນ ຕັຮ ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ. 11 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ປັຣນາຍ ໄນ່:
"ອຶນໂຈຍ ບິ ກະ ລາກວຍ ເນົ່ າ."
ກະ ອັນ ປາຕັບ ປາຍ ແອັນ:

"ອຶນໂຈຍ ກາຈີດ ກວາຍ."
ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ບິ ກະ ລາກວຍ ເນົ່ າ, ມາ ເຍືາ ກາຈີດ ກວາຍ, ຣາ

ນະ ກັອຍ ລາ ມູເຈິງ ເຍືາ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ.
12 ນ່ະກັອຍ, ຊັນຕອຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ປາຍ, ກະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຕະ,
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຍີ ນ່ະໄນ່: ອຶນຕູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ ກາ
ຢຳນັ່ບ ອັນ ກະ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ ຢຳນັ່ບ ປັຣນາຍ ອັນ ປາຕັບ, ຍ່ອນ
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ອັນ ປາຕັບ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ດອ໌ໍ ອາກຼັຮ ກວາຍ ແຕ ຕະ ຊູລ ຣານະ ໂລ່
ຍຮ. 13 ຄັນ ໄຮ ຕາ ເບີນ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ອຶນຕູ່ນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຕ່ ໄຮ. ມາ ຄັນ ໄຮ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌, ອຶນຕູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຕ່ ໄຮ, ກະ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕັດ
ຊ່ີນ ໄຮ.

ປາຍ ຊາອຳ ມາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຕາປູ່ນ
14 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ປາຍ ອັນ ຊາອຳ

ເຢຊູ ກຣີດ, ມາ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ, ເຈ່ີ ອັນ
ຊາອຳ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ. ຄັນ ກວາຍ ກັອຍ ຊາອຳ ມາຮ
ກັອຍ ຊັອງ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ອັນ. 15 ເກົາ ປາຍ
ນ່ະໄນ່: ຄັນ ເຍືາ ເບນີ ເຢົ່ າ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ເຈ່ີ, ມາ ໄລ່ ແອິ ກົນ ອາຢັ່ ອຮ
ໂຈະ ກະ ຊັຣນາ ຈາ, 16 ມາ ເຍືາ ປາຍ ຊັອງ ໂຈະ ໄລ່: "ເຍືາ ເຈົາ ອໍ ນ!ໍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ແອີດ ເບນີ ຈາ." ຄັນ ເຍືາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ
ຊັອງ ໂອນ ໄລ່ ກາ ກາດີດ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຈ່ອຍ ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່, ມັຮ
ເຍືາ ຊາອຳ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ. 17 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ປາຍ
ອັນ ຊາອຳ ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ, ກວາຍ ກັອຍ ຊາອຳ
ເມືາດໆ ຊັອງ.*

18 ແຕ່ີອ໌ ກາ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ: "ເບີນ ກວາຍ ກາ
ຊາອຳ ຊັອງ, ກະ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ ເມືາດ ຊັອງ." ມາ
ປຍາຍ໌ ຕາແອີຍ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ: "ນານະ່ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ອາປັຮ ໂອນ ເກົາ
ດັງ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢຊູ ເຈ່ີ, ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ຈ່ອຍ
ເຢົ່ າ? ມາ ເກົາ ອີ ອາປັຮ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ເກົາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ລາ ຍ່ອນ ແຕ
ຣານະ ເກົາ ຕະ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ." 19 ເຍືາ ຊາອຳ ເຈ່ີ ເບີນ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຊັອງ ກາ ປື່ ດ. ອໍ ລາລ່ື ເຍືາ ຊາອຳ ນ່ະກັອຍ. ມາ ອຶນແຍ່ະ ເຢືາງ ຕາ
ອໍ ລາ ຊາອຳ ນ່ະກັອຍ ເຕ່, ກະ ອຶນແຍ່ະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ລາ
ລ່ື ອັນ. 20 ຄັນ ເຍືາ ຊາອຳ ນ່ະກັອຍ ຊັອງ, ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ຊາອ່ຶຍ.
* 2:17 2:17 ແຕີລາ ຣານະ ຊາອຳ ອັນ ກູຈີດ ເຈ່ີ.
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ຊານ່ໍ ເກົາ ອີ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ, ຄັນ ກວາຍ ຊາອຳ, ມາ ຕາ ເບີນ ຕະ
ຣານະ ອ,ໍ ມັຮ ອັນ ຊາອຳ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ. 21 ເຍືາ
ຊາແຍີ ແຕ ອັບຣາຮາມ, ລາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ. ອັນ ລາ ກວາຍ
ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ອັນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ອັນ ໂອນ ກຍາກ ກອນ ອັນ, ອີຊາກ,
ຕ່ຶງ ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ. ກະ ອັບຣາຮາມ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ປາຕັບ. 22 ເຍືາ ດັງ ອັບຣາຮາມ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເມືາດ
ຊັອງ, ມາ ອັນ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອັນ. ຍ່ອນ
ອັບຣາຮາມ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ອາປັຮ ອັນ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຣ່ງ ລາ
ລ່ື. 23ນ່ະກັອຍ ຊັງໄກຣ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບ.ິ
ອັນ ອາຕີ ແຕ ອັບຣາຮາມ ນ່ະໄນ່:
"ອັບຣາຮາມ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,

ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ອັບຣາຮາມ ລາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ອັນ."

ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດອ໌ໍ ອັບຣາຮາມ ລາ ເຢົ່ າ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 24 ເຈ່ີ
ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ດັງ, ຄັນ ກວາຍ ຊາອຳ ມາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ,
ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ
ຄັນ ກວາຍ ຊາອຳ ກະ ຕະ ຣານະ ອ,ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ກວາຍ ກັອຍ
ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ. 25 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ເບີນ ມານະ ມັນແຊມ
ແຕ ອຶມແບິ ຣາມຶ່ຮ ຣາຮາບ. ບັອງ ກັອຍ ອັນ ລາ ກວາຍ ຈິ ຈະ. ມາ ຕາ
ໄງ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ວ່ີລ ອັນ, ອັນ ຈ່ອຍ ກວາຍ
ກັອຍ. ແຕ່ີອ໌ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ກວາຍ ກັອຍ, ຣາຮາບ ຈ່ອຍ
ໄລ່ ໂອນ ລ່ັອຮ ຣານາ ການ່ໍອ໌ ແອັນ. ຍ່ອນ ຣາຮາບ ຕະ ຣານະ ກັອຍ,
ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ຣາຮາບ ລາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ອັນ. 26 ຄັນ ເບີນ ຈະ, ມາ ແອິ ຣາເວືາຍ, ຈະ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ອາມົ່ງ. ມູ
ເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ຄັນ ຊາອຳ ມາ ແອິ ຣານະ ອ,ໍ ຣານະ ຊາອຳ ກັອຍ ຕາ ເບີ
ນ ອາມົ່ງ ເຕ່.
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3
ເລືາຍຮ ກວາຍ

1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຕາ ເບນີ ອໍ ຊາອ່ຶຍ ນະ ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ
ອາຈານ ອາຕີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ຍ່ອນ ຮິ ກາ ອາຕີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ຄັນ ຮິ
ມາ ຕາ ເບນີ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ, ຮິ ເບນີ ໂຕ່ດ ຊາອ່ຶຍ ກາເລີຍ
ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. 2 ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ໄຮ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ມາ
ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ມາ ຕາ ເກ່ີຍ ປາຍ ປັຣນາຍ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ, ກວາຍ
ກັອຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ຍ່ອນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ
ເຣືາບ ກຍາອ໌ ເລືາຍຮ ອັນ, ກວາຍ ກັອຍ ເຣືາບ ກຍາອ໌ ອຶນແຍະ່ ຈະ ອັນ
ເຕ່. 3 ຄັນ ໄຮ ໂຈະ ກີມ ຕ່ຶງ ແບອ໌ ອາແຊັຮ ໂອນ ອາແຊັຮ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ໄຮ, ເຈ່ີ ອຶນຕຸ ອາແລ່ະ ໄຮ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ, ປຍາຍ໌ ໄຮ ເດີງ ອາແຊັຮ
ເປາະ. 4 ເກົາ ປາຍ ແຕ ຕົວະ ແອັນ: ຕົວະ ລາ ປື່ ດ ລາລ່ື ກະ ກຢູາລ ກຼຸ່ຮ
ເຣ່ງ ລາລ່ື ອັນ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ເຕ່ອ໌ ກວາຍ ເດີງ ປໍ ແລ່ະ ອັນ ອີ ເປາະ,
ຍ່ອນ ຕົວະ ເບີນ ຊັຣວາ ແກດໆ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ອາວ່ີຮ. 5 ເລືາຍຮ ລາ
ນ່ະກັອຍ ເຕ່. ອັນ ລາ ແກດໆ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຈະ ໄຮ, ມາ ປຍາຍ໌ ອັນ ຕະ ອຶນ
ຕີ ປັຣນາຍ ປາຍ ປື່ ດ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຍ່ອງ ໄຮ.
ເກົາ ປາຍ ແຕ ອູ່ຍຮ ແອັນ: ເບີນ ຕຍາຮ ຕາວ່ັຮ ລາລ່ື, ມາ ຄັນ

ເບີນ ຣັງແຮິ ແກດໆ ຊັອງ, ປຍາຍ໌ ອັນ ກາດ ອຶນແຍ່ະ ຕຍາຮ ກັອຍ.
6 ເລືາຍຮ ກວາຍ ລາ ນ່ະ ອູ່ຍຮ ກັອຍ ເຕ່. ເລືາຍຮ ໄຮ, ອັນ ຕະ ຕາ
ອໍ ແກຼີຍ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ຈະ ໄຮ. ຄັນ ເລືາຍຮ ໄຮ ມາ
ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ອໍ, ອຶນແຍ່ະ ຈະ ໄຮ ແກີດ ຕາ ອໍ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ
ລາ ນ່ະ ອູ່ຍຮ ລ່ັອຮ ແຕ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. 7 ເຕ່ອ໌ ກວາຍ ກຍາອ໌ ກູ່ ຣາມຶ່
ຮ ຊັນຕຣ່ັນ: ແຈມ, ກູຊັນ, ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາເລ.
ກະ ກວາຍ ເບີນ ກຍາອ໌ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ ເຈ່ີ. 8 ມາ ຕາ ເບີນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ກຍາອ໌ ເລືາຍຮ ອັນ ເບີມ. ເລືາຍຮ ໄຮ ດຸ ຕະ ອຶນ
ຕີ ຊາອ່ຶຍ ປັຣນາຍ ຕາ ອ.ໍ ນ່ະກັອຍ ເລືາຍຮ ໄຮ ລາ ນ່ະ ປີ່ ຮ ກູຊັນ ກາ
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ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ ກວາຍ. 9 ເລືາຍຮ ໄຮ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ; ກະ
ເລືາຍຮ ໄຮ ປາຍ ຕາມມັຮ ໂຈະ ກວາຍ ແຮີ. ມາ ຣານະ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ໄຮ
ປາຍ ຕາມມັຮ ໂຈະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ກວາ
ຍ ປວາຍ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ເບີມ. 10 ປັຣນາຍ ຍ່ອງ ກະ ປັຣນາຍ ປາຍ ຕາມ
ມັຮ ລາ ລ່ັອຮ ແຕ ມວຍ ຕາຣ່ົງ ແບອ໌. ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຕາ ໄກຣ ຕະ
ນ່ະກັອຍ! 11 ເບນີ ບໍ ມວຍ ປັຣໂລ່ຍ໌ ແດີອ໌ ກລ່ິູຮ ມາ ເບນີ ແດີອ໌ ແອມ
ກະ ແດີອ໌ ຕາ ແອມ? 12 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ກ່ັລ ລາວ່ັຮ ຕາ ເກ່ີຍ ແກີດ
ປາໄລ ອາໂປ່ນ. ກະ ວ່ັຣ ອາງຸ່ນ ຕາ ເກ່ີຍ ແກີດ ປາໄລ ລາວ່ັຮ. ກະ ມວຍ
ປັຣໂລ່ຍ໌ ແດີອ໌ ກລ່ິູຮ ກາ ຕາ ອໍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ແດີອ໌ ອໍ ແຮີ.

ຣາງຶ່ຮ ຣາໄງ່ອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
13 ເບີນ ມາ ຕາ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ ກາ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ກະ

ແຄວ໌? ຄັນ ເບີນ, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ແອີດ ອຽນ ອໍ ກະ ຕະ ຣາ
ນະ ອໍ ເລືອຍໆ, ມາ ອຶງເຄາະ ອັນ ຕາ ແອອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ອັນ. ເຈ່ີ
ເນົ່ າ ດັງ ອັນ ລາ ກວາຍ ຣາໄງ່ອ໌. 14 ຄັນ ເຍືາ ມານະ ບວາຮ ແຕ ມານະ,
ກະ ມານະ ອີ ກາເລີຍ ແຕ ມານະ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ປາຍ ເຍືາ ຣາໄງ່ອ໌. ຄັນ
ເຍືາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ປາຍ ອາໂລກ ຊັອງ. 15 ຣາໄງ່ອ໌ ກັອຍ ຕາ ເບີ
ນ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ມັນລ່ັອງ, ມາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ກະ ແຕ ເຢືາງ ຕາ ອໍ
ຊັອງ. 16 ອຶນຕຸ ແລ່ະ ເບີນ ມານະ ບວາຮ ແຕ ມານະ, ກະ ມານະ ອີ ກາ
ເລີຍ ແຕ ມານະ, ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ກະ ຊາອ່ຶຍ ຣາ
ນະ ຕາ ອໍ ຕຸ່ກ ຣາມຶ່ຮ. 17 ມາ ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ
ຣາໄງ່ອ໌ ແຕ ອັນ, ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື ໄຮ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອ.ໍ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ, ໄຮ
ຕາ ເບີນ ຣາໂລຍຮ ກະ ເຢົ່ າ. ໄຮ ຕະ ອຶນຕີ ອ.ໍ ໄຮ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ເຢົ່ າ. ໄຮ
ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ໄຮ ຕະ ເລືອຍໆ ຣານະ ອ.ໍ ໄຮ ຕາ ເບີ
ນ ແກີດ ບາຣ ຣາງຶ່ຮ. ກະ ໄຮ ຕາ ເບີນ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ. 18 ຄັນ ໄຮ
ມານະ ຕະ ອໍ ໂຈະ ມານະ, ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ໄຮ ແກີດ ຊັງໄກຣ. ເຈ່ີ ເຕ່ອ໌
ໄຮ ຕະ ເລືອຍ ຣານະ ອ.ໍ
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4
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

1 ນານ່ະ ເຍືາ ເບີນ ມານະ ຣາໂລຍຮ ກະ ມານະ, ມານະ ຕະ ມານະ ຕ່ຶງ
ຈຸ່ມ ເຍືາ? ເບີນ ກວາຍ ຕະ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ດຸ ຢໍອ໌ ຊາອ່ຶຍ
ຣາມຶ່ຮ. ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ ບາຣ ຣາງຶ່ຮ. 2 ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ເກຣ່ີງ ມາ ເຍືາ
ຕາ ດັງ ເບີນ. ເຍືາ ກາຈີດ ກວາຍ, ເຈ່ີ ເຍືາ ອີດ ເກຣ່ີງ ໄລ່. ເຍືາ ບວາຮ
ເກຣ່ີງ ເຢົ່ າ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເບນີ. ເຈ່ີ ເຍືາ ຣາໂລຍຮ ກະ ກັຣຈີດ. ເຍືາ
ຕາ ດັງ ເບີນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ແຊອ໌
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 3 ຄັນ ເຍືາ ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ເຍືາ ແຊອ໌
ຕາ ເບີນ ປຍາຍ,໌ ເຈ່ີ ເຍືາ ຕາ ດັງ ເບີນ, ຍ່ອນ ເຍືາ ແຊອ໌ ປວາຍ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ ຊັອງ ຢໍອ໌. 4 ຄັນ ເຍືາ ປາຊິ ຣານະ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ລາ ເຍືາ ຊາອັຣ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ມັນແຊມ ກາ ເບີນ ບາຣ ລຳ ກາ
ຢາອ໌. ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຢໍອ໌ ອີ ປວາຍ ຣານະ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ກວາຍ
ກັອຍ ຕາ ແອອ໌ ອີ ປວາຍ ນັ່ອງ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 5 ເຍືາ ຄ່ຶດ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ບ?ໍ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣາເວືາຍ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ,
ກະ ອັນ ກູຣຍາອ໌ ດອ໌ໍ ລາລ່ື ໄຮ. 6 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໂອນ ໄຮ
ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ອັນ, ນ່ະ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ອັນ ປາຍ:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ນັ່ບ ກວາຍ ກາ ໂອດ,

ມາ ອັນ ຈ່ອຍ ເມືາດ ກວາຍ ກາ ອາແຊງ ຈະ ເບີມ."
7 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈ່ິລ

ເຢືາງ ຊາຕານ, ເຈ່ີ ເຢືາງ ຊາຕານ ຕາລຸ່ຮ ເຢີ່ ງ ແຕ ເຍືາ. 8 ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ແອີດ ແຈ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ແຈ່ະ ເຍືາ ເຕ່. ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ແຕ ເຍືາ ກາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ, ອຶງເຄາະ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ໂລ່
ຍຮ ກັອຍ. ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເບນີ ບາຣ ຣາງຶ່ຮ, ອຶງເຄາະ ອັນ ແກີດ
ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ຊັອງ. 9 ເຍືາ ກາ ເບນີ ໂລ່ຍຮ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊັອງ ໂຕຍ ແຕ
ໂລ່ຍຮ ກັອຍ. ພໍ ເຍືາ ງີ່ນ ໂລ່ຍຮ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາໂຊຍ, ກະ ເຍືາມ.
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ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກັຣຈັງ, ເຍືາ ເຍືາມ ແອັນ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ແອີດ ຣ່ໍອ໌, ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ໂຕຍ ແອັນ. 10 ຄັນ ເຍືາ ອາແຊງ ຈະ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ນ່ະກັອຍ ອັນ ອາຊັອຮ ເຍືາ ກະ ນັ່ບ ເຍືາ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ.

ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຕັດຊ່ີນ ໄຮ
11 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ມານະ ອຶນໂຈຍ ປ່ອງ ມານະ. ເຍືາ ມານະ

ອຶນໂຈຍ ຕູນ ມານະ. ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ລາ ມູເຈິງ
ອັນ ປ່ອງ ກະ ຕູນ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ກະ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ປ່ອງ
ກະ ຕູນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຕະ ຕາປູ່ນ
ນັ່ອງ ຄານອດ ກັອຍ. ກວາຍ ກັອຍ ນ່ະ ກວາຍ ກາ ຕັຮ ຄານອດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ. 12 ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ຄານອດ
ກັອຍ, ກະ ແອີງ ອັນ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ, ແຕີລາ ກາຈີດ ກວາຍ. ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ອຳນາດ
ອີ ຕັດຊ່ີນ ເຢົ່ າ.

ໄຮ ຕາ ເບີນ ດັງ ຣານະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
13 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເບີນ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ ກາ ດຸ ປາຍ: "ປັຣແນີ ມັນ

ເຕຣືາ ຮິ ອີ ເປາະ ປໍ ວ່ີລ ປໍ ຕິຮ. ຮິ ແອີດ ປໍ ກັອຍ ມວຍ ກມູ.ໍ ກະ ຮິ ຈິ
ແຈີງ ແຮີ, ເບນີ ປຣະ ກຳໄລ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື." 14 ມາ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ດັງ ຣາ
ນະ ອຶນເຕ່ົາ ຕາໄງ ປັຣແນີ. ແດີຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ອຶນເຕ່ົາ? ແດີຍ ອາ
ມົ່ງ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ແດີອ໌ ຕາລຸ. ແດີອ໌ ຕາລຸ ກັອຍ ອັນ ແອີດ ມູງິ່ດ ຊັອງ,
ເຈ່ີ ອັນ ປິ່ ດ. 15 ຄາອ໌ ເຍືາ ປາຍ: "ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ, ຮິ ອາມົ່ງ,
ຮິ ເບີນ ຕະ ອາໄນ່, ຕະ ອາກັອຍ." 16 ມາ ຊານ່ໍ ເຍືາ ຊັອງ ອຽນ ລາລ່ື
ອີດ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີມ. ມາ ເຍືາ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ ລາ ຕາ ອ.ໍ 17 ຄັນ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ດັງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ອ,ໍ ມາ ອັນ ຕາ ເບນີ ຕະ ຣານະ ກັອຍ, ກວາ
ຍ ກັອຍ ເບີນ ໂລ່ຍຮ.

5
ກວາຍ ຊຸ ມາ ປັຣຈ່ົກ
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1 ເຍືາ ກາ ກວາຍ ຊຸ ເອີຍ! ໂອນ ເຍືາ ຊາງັດ ເກົາ ປາຍ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ເຍືາມ ຊາໂຊຍ, ຍ່ອນ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເບີນ ຣານະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຊາອ່ຶຍ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. 2 ເກຣ່ີງ ເກຣ່ົາ ເຍືາ ແກີດ ລາບວຍ໌ ເຈ່ີ, ກະ ກົນ ອາຢັ່ ອຮ
ເຍືາ ເບີນ ອຶນຕຣູ່ນ ເລືານ ຈາ ເຈ່ີ. 3 ປຣະ ແຢງ ເຍືາ ເບີນ ຊາແຣັຮ ຈາ
ເຈ່ີ. ຊາແຣັຮ ໄນ່ ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ປັຣຈ່ົກ. ຣານະ
ປັຣຈ່ົກ ໄນ່ ລາ ນ່ະ ປັຣລາ ອູ່ຍຮ, ກາຈີດ ເຍືາ ເຕ່. ເຍືາ ເບີນ ຕາໂຣມ
ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ເກຣ່ີງ ເກຣ່ົາ, ມາ ແຈ່ະ ເຈ່ີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ອຶນ
ແຍະ່ ກູ່ ນະ ກວາຍ. 4 ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ ຊຽງ ກວາຍ ກາ ຣ່ິ ໂດຍ ໂອນ ເຍືາ.
ໄລ່ ຊາໂຊຍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ໂລ່ບ ປຣະ ເກືາ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຍືາ. ຊຽງ
ໄລ່ ຊາໂຊຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູຕູຣ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ອັນ ກາ ຕາລາ
ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ. 5 ເຍືາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ແອິ ອຶນເຕ່ົາ
ເລ່ີຍ. ເຍືາ ຊາ ປຣະ. ເຍືາ ຕະ ໂອນ ຈະ ເຍືາ ແກີດ ນ່ະ ຊັນຕຣ່ັນ ປ່ຶຼມ,
ມາ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາຈີດ ເຍືາ. 6 ເຍືາ ຕູນ ກະ
ເຍືາ ກາຈີດ ກວາຍ ກາ ຕານັ່ອງ ອໍ, ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຕະ ລ່ັຮ ເຍືາ.

ເບີນ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ໄຮ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌
7 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈີວ໌ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌

ລ່ັຮ. ໂອນ ເຍືາ ຄ່ຶດ ແຕ ກວາຍ ກາ ຈົຮ ບັດ ຕ່ຶງ ໄທຣ. ອັນ ຕາ ເບີນ
ຣາງຶ່ຮ ກຸນເຕົາ ອີ ເບີນ ແຕ່ິ ປາໄລ ແຕ ມັຮ ບັດ ອັນ ຈົຮ, ຍ່ອນ ອັນ
ດັງ ອຶງເຄາະ ເບີນ ດູ່ນ ຕາໄງ ພວາອ໌ ເມືາ ເວືາຍ, ແຕ ອັນ ແກີດ ປາໄລ.
8 ນ່ະກັອຍ ເຕ່, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈີວ໌, ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ນ່ະ ກູ
ແຕອ໌. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ຍ່ອນ
ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ.

9 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ມານະ ອຶນໂຈຍ ບູແບະ ບູບື່ບ ແຕ ມານະ, ເຈ່ີ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຕັດຊ່ີນ ເຍືາ. ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ອັນ ກາ ອີ ຕັດຊ່ີ
ນ ໄຮ. ອັນ ແອີດ ກູອ໌ ຢັ່ ຮ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ເຈ່ີ. 10 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ຊາ
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ແຍີ ແຕ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ. ບັອງ
ໄລ່ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຊາອ່ຶຍ. ມາ
ໄລ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ນ່ະ ກແູຕອ໌. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ນ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່.
11 ເຈ່ີ ໄຮ ດັງ ຄັນ ເບນີ ກວາຍ ເຣືາບ ຈີວ໌ ຣານະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ໄລ່ ກັອຍ ເບີ
ນ ບຸ່ນ ຊາອ່ຶຍ. ເຍືາ ເບນີ ຊັອງ ເຈ່ີ ເບນີ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ໂຢບ. ອັນ ຣາມຮົ
ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ອັນ ແອີດ ຈີວ໌ ຊັອງ. ແວັດ ໂຢບ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ເບນີ ລ່ັຮ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ແອັນ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ.

12 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ຢໍອ໌ ອາຕີ ເຍືາ ມວຍ ປັຣນາຍ ປື່ ດ ລາລ່ື
ປາຍ: ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາງ ເຢືາງ ຕ່ຶງ
ມັນລ່ັອງ, ແຕີລາ ເຢືາງ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌, ແຕີລາ ຣາມຶ່ຮ ນ່ໍອ໌. ປັຣນາຍ ອາ
ແລ່ະ ໄກຣ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປາຍ ໄກຣ. ປັຣນາຍ ອາແລ່ະ ຕາ ໄກຣ, ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ປາຍ ຕາ ໄກຣ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຕັດຊ່ີນ
ເຍືາ.

ປັຣນາຍ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
13 ຄັນ ເບນີ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ ມາ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ອຶງເຄາະ

ອັນ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອັນ. ກະ ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ ມາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌, ອຶງເຄາະ ອັນ ລາ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 14 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ ມາ ຕ່ິ ອາອ່ີ, ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ເປາະ ອີດ ໄລ່ ກາ ຕະ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ. ເຈ່ີ ໂອນ ກວາຍ ຊົດ
ກັອຍ ອາເຕືາ ແດີອ໌ ອຶນຊ່ີງ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ຕ່ິ, ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປົວ
ກວາຍ ຕ່ິ ກັອຍ. 15 ຄັນ ໄລ່ ຊາອຳ ເຣ່ງ, ໄລ່ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ກວາຍ ຕ່ິ
ກັອຍ ແກີດ ແບຣັຮ, ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ
ແບຣັຮ. ຄັນ ກວາຍ ຕ່ິ ເບີນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ
ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ກັອຍ. 16ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶມປຣ່ອມ ງີ່ນ ໂລ່ຍຮ.
ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມານະ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ມານະ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຍືາ ໂອນ ເຕ່ອ໌
ແກີດ ບັນ. ຄັນ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ມາ ເກົາແຊອ໌, ປັຣນາຍ ອັນ ແກີດ
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ແບຼງ. 17 ເອລີຢາ ລາ ກວາຍ ນ່ະ ໄຮ ເຕ່. ອັນ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ໂອນ ຕາ ເບນີ ເມືາ ນັ່ອງ. ເຈ່ີ ຕາ ເບນີ ເມືາ ນັ່ອງ
ອຶນແຍະ່ ໄປ ກມູໍ ມູ່ ຕາດ່ີ. 18 ແວັດ ກັອຍ ອັນ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ເມືາ ລ່ັຮ.
ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເມືາ ແຊງ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໂອນ ແກີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
ເກຣ່ີງ ຊັຣນົຮ.

19 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຕ ເຍືາ ມາ ແກຼິ ແຕ
ຣານາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອໍ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຈ່ອຍ ອັນ ໂອນ ລ່ົບ ລ່ັຮ
ປວາຍ ຣານາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 20 ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ດັງ ນ່ະໄນ່: ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ກາ ຈ່ອຍ ກວາຍ ແກຼິ ຣານາ ໂອນ ລ່ົບ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ຣານາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ຈ່ອຍ ຣາເວືາຍ ອັນ ເບີນ ຣາມົຮ ລ່ັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໂລ່ຍຮ ອັນ.
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