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ໂຢຮັນ
ຄຽນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣດີ

ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂຢຮັນ ລາ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ

ອັນ. ອັນ ລາ ອາແອມ ຢາໂກໂບ, ກອນ ຣາເລົາ ເຊເບດາຍ. ອັນ ຄຽນ
ປຶ່ ງ ໄນ່ ມາຮ 85-90 ກມູໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ.
ໂຢຮັນ ຄຽນ ອາຕີ ປາຍ ເຢຊູ ແຕ່ິ ລາ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຊງ

ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ອັນ ແກີດ ກວາຍ ກະ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ກວາຍ. ໂຢຮັນ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ອັນ ກາ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຣ່ັບ ຊາອຳ ອັນ, ກວາ
ຍ ກັອຍ ເບນີ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ. ໂຢຮັນ ຄຽນ ອາຕີ ລ່ັຮ ມັຮ ຣານະ ຕາ
ເກ່ີຍ ເຮີມ ດອ໌ໍ ອາປັຮ ເຢຊູ ລາ ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ. ໂຢຮັນ ອາຕີ ແຕ ເນົ່ າ ຕະ ເຢຊູ ກະ
ເນົ່ າ ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ; ເຈ່ີ ອັນ ກຈີູດ ກະ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ແວັດ
ກັອຍ, ເຢຊູ ອາປັຮ ຈະ ອັນ ໂອນ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ເຮີມ ລ່ັຮ ອັນ.

ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຈະຈ່ັນ ມູເຈິງ ກວາຍ ເຕ່
1 ແຕ ອຶມແບ,ິ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ຢວາຮ ແຕງ ມວຍ

ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ, ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບນີ ເຈ່ີ.* ອັນ ແອີດ ເລືອຍໆ
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ລາ ເມ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 2 ອັນ ແອີດ ກະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ລາລ່ື. 3 ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ ອັນ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕງ ຕຸ່ກ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ປື່ ນ ກະ ຕ່ຶງ ແປີງ. ຕາ ເບນີ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ມາ ຕາ ເບນີ ຍ່ອນ ແຕ ອັນ. 4 ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ
ອັນ, ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ, ກະ ປັຣນາຍ ອາມົ່ງ ກັອຍ ລາ ກ່ັລ ປັ່ ງ ໂອນ
* 1:1 1:1 ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄນ່ ລາ ເຢຊູ ກຣີດ.
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ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. 5 ກ່ັລ ປັ່ ງ ກັອຍ ປາເລືາງ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ, ກະ
ການຳ ຕາ ເຣືາບ ອາປິ່ ດ ປັ່ ງ ໄນ່.

6-7 ເບນີ ມານະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ດັງ
ແຕ ກ່ັລ ປັ່ ງ ໄນ່. ຣາມຶ່ຮ ອັນ ລາ ໂຢຮັນ. ອັນ ຢໍອ໌ ກູ່ ນະ ກວາຍ ເຕ່ອ໌
ຊາອຳ ຍ່ອນ ແຕ ອັນ ອາຕີ. 8 ໂຢຮັນ ລາ ຕາ ແກີນ ກ່ັລ ປັ່ ງ, ມາ ໂຢຮັນ
ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ແຕ ກ່ັລ ປັ່ ງ ໄນ່. 9 ກ່ັລ ປັ່ ງ ໄນ່ ລາ ເຢຊູ ກຣີດ. ອັນ ເດີ
ງ ປັ່ ງ ກາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ກະ ອັນ ປາເລືາງ ກູ່
ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່.

10 ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ກູແຕອ໌ ໄນ່ ລາ ອັນ ແຕ່ິ ແຕງ, ມາ
ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຊາກ່ັລ ອັນ. 11 ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ກຣວາງ ອັນ ເບີມ, ມາ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຣ່ັບ ອັນ. 12 ຄັນ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ກາ ຣ່ັບ ກະ ຊາອຳ ອັນ, ອັນ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ຊິດ
ແກີດ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 13 ຕາ ແກີນ ໄລ່ ແກີດ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ນ່ະ ມັນແຊມ ຣ່ັຮ ກອນ, ແຕີລາ ຍ່ອນ ແຕ ແກີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌,
ແຕີລາ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ກາຢາອ໌ ຢໍອ໌. ມາ ໄລ່ ແກີດ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ.

14 ນ່ະກັອຍ, ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຈະຈ່ັນ ມູເຈິງ ໄຮ ກວາຍ
ເຕ່. ອັນ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ໄຮ. ໄຮ ເຮີມ ເຈ່ີ ອັນ ເບີນ ອາງອ່ືຣ ປື່ ດ ລາ
ລ່ື. ແອີງ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ອາງອ່ືຣ ໄນ່. ອັນ ເບີນ
ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ມັຮ ກວາຍ, ກະ ອັນ ອາປັຮ ໂອນ ໄຮ ດັງ ຣາ
ນະ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

15 ໂຢຮັນ ເປາະ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ເຢຊູ ປາຍ: "ມານະ ໄນ່, ເກົາ ອາຕີ
ເຈ່ີ ແຕ ອັນ: 'ອັນ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ ເກົາ, ມາ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ປື່ ດ ກາ
ເລີຍ ແຕ ເກົາ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເກົາ ຕາ ຢວາຮ ແກີດ, ອັນ ເບນີ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ມັນ
ລ່ັອງ.' 16 ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ໄຮ ເບີນ ບຸ່ນ ຊາອ່ຶຍ ເຈ່ີ, ຍ່ອນ ອັນ ຈ່ອຍ
ເມືາດ ເລືອຍໆ ໄຮ. 17 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເບນີ ຄາ
ນອດ ອັນ ຣານາ ໂມເຊ, ມາ ຣານະ ຈ່ອຍ ເມືາດ ກະ ຣານະ ປຍາຍ໌ ແຕ່ີອ໌
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ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ຊັອງ. 18 ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເບີນ ເຮີມ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີນ ແອີງ ມານຳ ກອນ ຊັອງ. ອັນ ລາ ຣາລີ
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອັນ ເບີນ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອຶມປ່ໍ ອັນ. ອັນ ອາຕີ
ໂອນ ກວາຍ ດັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

ໂຢຮັນ ລາ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌
(ມັດທາຍ 3:1-12; ມາຣະໂກ 1:1-8; ລູກາ 3:1-18)

19 ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ໂຢຮັນ ອາຕີ ບັອງ ກາ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ແປຣີ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ກະ ແຕ ຈຸ່ມ ເລວີ ແຕ່ີອ໌ ຕາແບີບ ໂຢຮັນ ປາຍ: "ໄມ່ ລາ ເນົ່ າ?"

20 ໂຢຮັນ ງີ່ນ ມັຮ ຣານະ ອັນ ຕະ. ອັນ ຕາ ເບນີ ແກອ໌ ອຶນເຕ່ົາ. ອັນ
ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເກົາ ລາ ຕາ ແກີນ ກຣີດ."

21 ໄລ່ ກັອຍ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ຊາ ໂຢຮັນ ປາຍ: "ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ໄມ່ ລາ
ເນົ່ າ? ໄມ່ ລາ ເອລີຢາ ບໍ?"
ໂຢຮັນ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ: "ເກົາ ລາ ຕາ ແກີນ ເອລີຢາ."
ໄລ່ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ອັນ: "ໄມ່ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ ກາ ຮິ ອຶງກ່ອງ ບ?ໍ"
ໂຢຮັນ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ: "ຕາ ແກີນ."
22 ໄລ່ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ຊາ: "ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ໄມ່ ລາ ເນົ່ າ? ແຊອ໌ ໄມ່ ອາ

ຕີ ຮິ ໂອນ ຮິ ເດີງ ປັຣນາຍ ໄມ່ ເຈົາ ປໍ ກວາຍ ກາ ແປຣີ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່.
ແຊອ໌ ໄມ່ ງີ່ນ ໄມ່ ລາ ເນົ່ າ?"

23 ໂຢຮັນ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ມູເຈິງ ປັຣນາຍ ເອຊາຢາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ: "ເກົາ ລາ 'ຊຽງ ຊາບາວ ອາຕີ ເຣ່ງ ລາລ່ື
ແຕ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ ປາຍ: ເຍືາ ຕະ ໂອນ ຕານັ່ອງ ຣານາ ອຶນເຈົາ ໄຮ.'"

24 ເບີນ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ແຕ່ີອ໌ 25 ຕາແບີບ ລ່ັຮ ໂຢຮັນ:
"ຄັນ ໄມ່ ຕາ ແກີນ ກຣີດ, ແຕີລາ ເອລີຢາ, ແຕີລາ ມານະ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນານ່ະ ໄມ່ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ກວາຍ?"

26-27 ໂຢຮັນ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ເກົາ ຕະ ຣ່ີດ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌, ມາ ເບີນ ມານະ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ ເກົາ. ຊານ່ໍ ອັນ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ອຶນ
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ດີ ເຍືາ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຊາກ່ັລ ອັນ. ເກົາ ລາ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌ ໂອນ ອາ
ແລ່ັຮ ອຶນໄຊ ແກີບ ແຕ ອາເຢີງ ອັນ, ຍ່ອນ ເກົາ ລາ ອຳນາດ ກາ ແກດ
ລາລ່ື."

28 ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ໄນ່ ແກີດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ເບັດທານ,ີ ຢັ່ ຮ ອຶນຕ່ົຮ ຕາເລ່
ຈແໍດນ ກ່ັຮ ມານາງ ລ່ັອຮ ປໍ ອຶນຕຸ ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌.

ໂຢຮັນ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ
29ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ແອັນ, ໂຢຮັນ ເຮີມ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ, ເຈ່ີ ອັນ

ປາຍ: "ຕິຮ! ເຍືາ ເນ່! ອັນ ລາ ແກະ ກອນ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ລາ
ນ່ະ ຊັນຕຣ່ັນ ເນົ່ າ ກຍາກ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ. 30 ເກົາ ອາຕີ ເຈ່ີ ແຕ ອັນ ປາຍ: 'ເບນີ
ມານະ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ ເກົາ, ມາ ອຳນາດ ອັນ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ເກົາ. ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ ເກົາ ຕາ ຢວາຮ ແກີດ, ລາ ອັນ ເບີນ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ.' 31 ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ, ເກົາ ຕາ ເບີນ ດັງ ເຕ່ ອັນ. ມາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌
ໂອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່ອ໌ ດັງ ອັນ."

32 ໂຢຮັນ ອາຕີ ລ່ັຮ ມັຮ ຣານະ ອັນ ເຮີມ ເຈ່ີ ປາຍ: "ເກົາ ເຮີມ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ ນ່ະ ແຈມ ປາເຣືາດ. ເຈ່ີ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ເລ່ີຍ ກະ ອັນ. 33 ຕາໄງ ກັອຍ ເກົາ ຕາ ຢວາຮ ດັງ
ເຕ່ ມັຮ ຣານະ ເຢຊູ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ
ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌, ອາຕີ ເກົາ ປາຍ: 'ແຕ່ີອ໌ ໄມ່ ເຮີມ ເບນີ ມານະ ກາ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຊງ ແອີດ, ມານະ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ໄນ່
ຣານາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.' 34 ເກົາ ເຮີມ ເຈ່ີ ຣານະ ໄນ່, ກະ ເກົາ ອາ
ຕີ ເຍືາ ຕານັ່ອງ ລາລ່ື, ເຢຊູ ໄນ່ ລາ ເມ່ນ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

ກວາຍ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື
35 ຕາໄງ ປັຣແນີ ໂຢຮັນ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ແອີດ ອຶງກັອຍ ຊາ

ມັນຕຸ ກະ ກວາຍ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ບາຣ ນະ. 36 ພໍກາ ອັນ ເຮີມ ເຢຊູ
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ເປາະ ພາ, ໂຢຮັນ ເນ່ ປໍ ເຢຊ,ູ ກະ ອັນ ປາຍ: "ຕິຮ! ເຍືາ ເນ!່ ອັນ ໄນ່
ແຕ່ິ ລາ ແກະ ກອນ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

37 ພໍກາ ໄລ່ ບາຣ ນະ ຣຍານ ແຕ ໂຢຮັນ ຊັອງ ອັນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ,
ໄລ່ ປວາຍ ເຢຊ.ູ 38 ເຢຊູ ກູລຽວ ເຮີມ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ຣາປວາຍ
ຢັ່ ຮ ກຣັອງ ອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ຕາແບີບ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ອີ ເບີ
ນ ເຍືາ ປວາຍ ເກົາ?"
ໄລ່ ບາຣ ນະ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ, ອຶນແລ່ະ ອາຈານ

ແອີດ?"
39 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ເນ່."
ນ່ະກັອຍ ບາຣ ນະ ກັອຍ ປວາຍ ເຢຊູ ກະ ເຮີມ ອຶນຕຸ ເຢຊູ ແອີດ.

ເຈ່ີ ໄລ່ ແອີດ ກະ ເຢຊູ ອຶນແຍະ່ ມູ ຕາໄງ ກັອຍ; ແຈ່ະ ມານາງ ຕາບື່ ເຈ່ີ.
40 ອັນເດອາ, ອາແອມ ຊີໂມນ ເປໂຕ, ລາ ມານະ ແຕ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກາ

ຊັອງ ໂຢຮັນ ອາຕີ, ເຈ່ີ ໄລ່ ປວາຍ ເຢຊ.ູ 41 ອັນເດອາ ເປາະ ຣາມົຮ ແຕ່ິ
ຊີໂມນ, ອາຍ ອັນ; ເຈ່ີ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ຮິ ຣາມຮົ ເຈ່ີ ເມຊີອາ, ອັນ ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂອນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ." (ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ
ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອັນ ລາ ກຣີດ.)

42 ອັນເດອາ ເດີງ ຊີໂມນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ.ູ ເຢຊູ ເນ່ ປໍ ຊີໂມນ ກະ ອາຕີ
ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ຊີໂມນ, ກອນ ໂຢຮັນ. ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ໂອນ
ໄມ່ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ ລາ ເກພາ." (ຣາມຶ່ຮ 'ເກພາ' ໄນ່ ປັຣນາຍ
ກຣີກ ດອ໌ໍ ລາ 'ເປໂຕ.')†

ເຢຊູ ກູອ໌ ພີລິບ ກະ ນະທານາເອັລ
43 ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ແອັນ ເຢຊູ ຄ່ຶດ ອີ ເປາະ ປໍ ແຄງ ຄາລີເລ. ພໍ

ກາ ອັນ ເປາະ, ອັນ ຣາມົຮ ພີລິບ ກະ ອາຕີ ພີລິບ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່
ເປາະ ກະ ເກົາ!"

44 ພີລິບ ໄນ່ ແອີດ ມູ ວ່ີລ ກະ ອັນເດອາ ກະ ເປໂຕ. ຣາມຶ່ຮ ວ່ີລ
ກັອຍ ລາ ເບັດຊາອີດາ. 45 ເຈ່ີ ພີລິບ ຣາມົຮ ນະທານາເອັລ ກະ ອາຕີ
† 1:42 1:42 ກະ ຣາມຶ່ຮ 'ເປໂຕ' ໄນ່ ປັຣນາຍ ກາຕາງ ດອ໌ໍ ລາ 'ຕາເມົາ.'
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ອັນ ປາຍ: "ຮິ ຣາມຮົ ເຈ່ີ ອັນ ກາ ໂມເຊ ຄຽນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ຄານອດ ຈຸ່ມ ອິດ
ຊະຣາເອລ. ກະ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ
ອາຕີ ແຕ ມານະ ໄນ່ ເຕ່. ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ໄນ່ ລາ ເຢຊ,ູ ກອນ ໂຢເຊັບ ແຕ
ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ."

46ມາ ນະທານາເອັລ ຕາແບີບ ປາຍ: "ເບນີ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ?"
ພລິີບ ຕາແອີຍ: "ເອົາ ໄມ່ ເປາະ ຊາລີອ໌ ເນ່!"
47 ພໍກາ ເຢຊູ ເຮີມ ນະທານາເອັລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ, ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ນະ

ທານາເອັລ ປາຍ: "ອັນ ໄນ່ ລາ ເຈຍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ອັນ ຕາ ເບີ
ນ ຣາພິ ອຶນເຕ່ົາ."

48 ນະທານາເອັລ ຕາແບີບ ເຢຊ:ູ "ນານ່ະ ອາຈານ ດັງ ແຕ ຣາງຶ່ຮ
ເກົາ?"
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ພີລິບ ຕາ ຢວາຮ ກູອ໌ ໄມ່,

ບັອງ ກາ ໄມ່ ແອີດ ປື່ ນ ກ່ັລ ລາວ່ັຮ, ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ໄມ່."
49ນະທານາເອັລ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ໄກຣ ລາລ່ື ອາຈານ ລາ ກອນ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ໄກຣ ລາລ່ື ອາຈານ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ."

50 ເຢຊູ ປາຍ: "ເກົາ ຕາແບິ ປາຍ, 'ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ໄມ່ ບັອງ ກາ ໄມ່ ແອີດ
ປື່ ນ ອາລ່ອງ ກັອຍ,' ມາ ນານ່ະ ໄມ່ ຊາອຳ ແຕ່ິ? ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄມ່
ເບີນ ເຮີມ ຣານະ ປື່ ດ ແກຼີຍ ແຕ ໄນ່ ແອັນ!"

51 ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ເຍືາ ເບນີ ເຮີມ ມັນລ່ັອງ ເປຮິ ກະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອຮໆ ແຊງ
ໆ ແຕ ມັນລ່ັອງ ຍ່ອນ ແຕ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ."

2
ເນົ່ າ ຈາ ປັຣຊວຍ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ການາ

1 ແວັດ ບາຣ ຕາໄງ ແອັນ ເບີນ ກວາຍ ເປາະ ຈາ ປັຣຊວຍ ຕ່ຶງ ວ່ີລ
ການາ, ແຄງ ຄາລີເລ. ອຶມເປ່ອ໌ ເຢຊູ ແອີດ ຕ່ຶງ ກັອຍ ເຕ່. 2 ເນົ່ າ ການື່
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ຍ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ເປາະ ໂຣ່ມ ຈາ ປໍ ກັອຍ ເຕ່. 3 ແຕ່ີອ໌
ບຼັອງ ອາງຸ່ນ ອຶນແຍ່ະ ເຈ່ີ, ອຶມເປ່ອ໌ ເຢຊູ ປາຍ ໂຈະ ເຢຊ:ູ "ຊານ່ໍ ບຼັອງ
ໄລ່ ອຶນແຍະ່ ເຈ່ີ."

4 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ປາຍ: "ຕາ ເບນີ ອຶນເຕ່ົາ, ອຶມເປ່
ອ໌. ໄນ່ ລາ ຕາ ແກີນ ຣານະ ໄມ່. ປາເນ່ນ ຣານະ ເກົາ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌."

5 ອຶມເປ່ອ໌ ເຢຊູ ອາຕີ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ ປາຍ: "ອຶນ
ເຕ່ົາ ອັນ ແປຣີ ເຍືາ ຕະ, ເຍືາ ຕະ ອາກັອຍ."

6 ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເບີນ ຣ່ີດ ອຶງເຄາະ ອາເຣືາວ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ອີ
ຈີຈາ. ນ່ະກັອຍ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີນ ຕາປັ່ ດ ລຳ ແອງ ຕາເມົາ ດອ໌ໍ ຕາປູ່
ນ ຣ່ີດ ກັອຍ. ມານຳ ແອງ ກັອຍ ຕາແດີງ ເບີນ ມາຮ ມວຍ ຣ່ອຍ ລ່ິດ
ແດີອ໌ ແຕ ປັ່ ນ. 7 ເຢຊູ ແປຣີ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ ປາຍ: "ຊານ່ໍ
ເຍືາ ໂຈະ ປັ່ ນ ມັຮ ແດີອ໌ ຕ່ຶງ ແອງ ກັອຍ."
ເຈ່ີ ກວາຍ ກັອຍ ໂຈະ ແດີອ໌ ລ່ີ ງັ່ຮ ແອງ. 8 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ແປຣີ

ໄລ່ ກັອຍ ແອັນ: "ຊານ່ໍ ເຍືາ ຕາກອຍ໌ ແດີອ໌ ແຕ ແອງ ໄນ່; ເຈ່ີ ອາລ່ັອຮ
ໂອນ ເທົາແກ ງ່ອຍ.໌"
ກວາຍ ຕະ ຣານະ ເດີງ ແດີອ໌ ກັອຍ ອາແຕ່ີອ໌ ໂອນ ເທົາແກ. 9 ເຈ່ີ ເທົາ

ແກ ຈ່ີມ ແດີອ໌ ກັອຍ, ມາ ແດີອ໌ ກັອຍ ແກີດ ບຼັອງ ອາງຸ່ນ. ເທົາແກ ກັອຍ
ຕາ ດັງ ແຕ ແລ່ະ ບຼັອງ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌, ມາ ໄລ່ ກາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ, ໄລ່ ກາ
ຕາກອຍ໌ ແດີອ໌ ກັອຍ, ໄລ່ ດັງ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ເທົາແກ ກູອ໌ ປັຣລົວະ ກາ
ອີດ ລາກວຍ. 10 ອັນ ອາຕີ ປາຍ: "ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ ການື່ຍ ກວາຍ ການ່ໍອ໌,
ເກ່ີຍ ເນົ່ າ ໂອນ ງ່ອຍ໌ ບັຼອງ ແອມ ອຶນໂຍ່ງ ເວືາຍ. ແວັດ ຕາມອຍ ງ່ອຍ໌
ບູລ ອຶນແຍ່ະ ເຈ່ີ, ເນົ່ າ ອາລ່ັອຮ ບຼັອງ ອຶນເຍາະ. ມາ ເຮີບ ໄນ່ ເຍືາ ອາ
ລ່ັອຮ ບຼັອງ ແອມ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ."

11 ເຢຊູ ຕະ ໂອນ ແດີອ໌ ແກີດ ບຼັອງ ຕ່ຶງ ເມືອງ ການາ ແຄງ ຄາລີເລ.
ໄນ່ ລາ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື ອັນ ຕະ. ອັນ ຕະ ນ່ະ
ໄນ່ ດອ໌ໍ ອາປັຮ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ ອັນ, ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
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ຊາອຳ ອັນ. 12 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ, ອາແອມ ຣາເລົາ
ອັນ, ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ແຊງ ເຈົາ ປໍ ເມືອງ
ກາເປນາອູມ. ໄລ່ ແອີດ ອຶງກັອຍ ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ບາຣ ໄປ ຕາໄງ.

ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ
(ມັດທາຍ 21:12-13; ມາຣະໂກ 11:15-17; ລູກາ 19:45-46)

13 ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຈາ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາກຼັຮ ໄລ່.* ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຊັອຮ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ.
14 ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ເຢຊູ ຣາມົຮ ກວາຍ
ຈິແຈີງ ຕາແກງ, ແກະ, ກະ ແຈມ ປາເຣືາດ. ກະ ເບີນ ກວາຍ ປຽນ ປຣະ
ແຮີ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ. 15 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຕະ ມວຍ ອຶນແຕຣ່ັຮ ອຶນໄຊ
ໄປຣ່ຮ, ເຈ່ີ ອັນ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ອຶນແຍ່ະ ຊັນຕຣ່ັນ ແຕ ຊັງອາຣ ດຸງ
ຊາງ ກັອຍ, ກາ ແກະ, ກາ ຕາແກງ. ກະ ອັນ ກູແຕັລ ຕັຮ ກາເຈ່ີງ ກວາຍ
ປຽນ ປຣະ ໂອນ ມັຮ ປຣະ ກັອຍ ຊາແລັຮ ອຶນແຍະ່. 16 ເຈ່ີ ເຢຊູ ແປຣີ
ກວາຍ ກາ ຈິ ແຈມ ປາເຣືາດ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ອາລ່ັອຮ ປາເຣືາດ ແຕ
ອຶນຕຸ ໄນ່! ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ຕາລາດ ຕ່ຶງ ດຸງ ອຶມປ່ໍ ເກົາ!"

17 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ເນົ່ າ ຄຽນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
"ເກົາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ

ຈ່ອຍ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ ເກົາ."
18 ແວັດ ກັອຍ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ຣາ

ນະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ອຶນເຕ່ົາ ອາຈານ ອາປັຮ ໂອນ ຮິ ດັງ ອາຈານ ເບີນ
ອຳນາດ ຕະ ຣານະ ໄນ່?"

19 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ຄັນ ຕາລຸຮ ດຸງ ຊາງ ໄນ,່ ເຈ່ີ ເກົາ ຕະ
ລ່ັຮ ໄປ ຕາໄງ ລາ ເຈ່ີ ແຕ່ິ."
* 2:13 2:13 ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຢາງ ດຸງ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ ກາຈີດ ກອນ ຣາເລົາ ກ່ັລ ໄລ່.
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20 ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ເຢຊ:ູ "ນານ່ະ ອາຈານ
ປາຍ ອາຈານ ມາ ຕະ ເບີນ ດຸງ ຊາງ ໄນ່ ລາ ໄປ ຕາໄງ ຊັອງ? ຮິ ຕະ ດຸງ
ຊາງ ໄນ່ ດູ່ນ ເບີນ ປູນ ຈ່ິດ ຕາປັ່ ດ ກມູ.ໍ"

21 ມາ ປັຣນາຍ ກັອຍ ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ຈະ ອັນ ເບມີ ລາ ນ່ະ ດຸງ ຊາງ
ເຕ່. 22 ແຕ່ີອ໌ ແວັດ ເຢຊູ ກູຈີດ, ເຈ່ີ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ເຢຊູ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ປາຍ ໄນ່. ເຈ່ີ ໄລ່ ຊາງັດ ລາລ່ື ປຶ່ ງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ອຶນແຍະ່ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ປາຍ.

23 ເຢຊູ ແອີດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ມັຮ ຕາໄງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ຈາ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາກຼັຮ ໄລ່. ບັອງ ກາ ເຢຊູ ແອີດ
ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຊາອຳ ອັນ, ຍ່ອນ ໄລ່ ເຮີມ ຣານະ ຕາ ເກ່ີ
ຍ ເຮີມ ອັນ ຕະ. 24 ມາ ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ໄລ່, ຍ່ອນ ອັນ ດັງ ອຶນ
ແຍະ່ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ. 25 ອັນ ຕາ ເບນີ ຕຸ່ຮ ເນົ່ າ ອາຕີ ອັນ ແຕ ຣາງຶ່ຮ
ກວາຍ, ຍ່ອນ ອັນ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ເຈ່ີ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ.

3
ເຢຊູ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ນີໂກເດມ

1 ເບີນ ມານະ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ລາ ຣາມຶ່ຮ ນີໂກເດມ. ອັນ ກັອຍ
ແຕ ຈຸ່ມ ໄລ່ ກາ ຊົດ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. 2 ເບີນ ມວຍ ຊາເດົາ ອັນ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ກະ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ຮິ ດັງ ເຈ່ີ ອາຈານ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ມູເຈິງ
ອາຈານ ຕະ, ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ແອີດ ກະ ອັນ."

3 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ໄມ່, ຄັນ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບນີ ຣ່ັຮ ລ່ັຮ, ອັນ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕະ ຊົດ."

4 ເຈ່ີ ນີໂກເດມ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ປາຍ: "ນານ່ະ ກວາຍ ເທົາ ເຈ່ີ ມາ ເຕ່ອ໌
ຣ່ັຮ ລ່ັຮ? ອາແລ່ະ ລາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ປຸ່ງ ອຶມເປ່ອ໌ ກະ ຣ່ັຮ ລ່ັຮ
ມູ ເຮີບ ແອັນ!"
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5 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ແອັນ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ໄມ່, ຄັນ ເບີນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບີນ ຣ່ັຮ ຣານາ ແດີອ໌ ກະ ຣານາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ.
6 ຄັນ ແກີດ ແຕ ກວາຍ ລາ ກວາຍ ເມືາດ ຊັອງ, ມາ ຄັນ ແກີດ ແຕ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ເບນີ ຣາເວືາຍ ອັນ. 7 ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ງຶ່ດ ປັຣນາຍ
ເກົາ ປາຍ, ເຍືາ ອຶງເຄາະ ຣ່ັຮ ລ່ັຮ ຕາໄມ ແອັນ. 8 ມູເຈິງ ກຢູາລ ແປ່ິຼ ເຕ່,
ປໍ ແລ່ະ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ແປ່ິຼ ລາ ອັນ ແປ່ິຼ ປໍ ກັອຍ. ໄມ່ ເຕ່ອ໌ ຊັອງ ໂຮ ກູ
ຢາລ ກັອຍ, ມາ ໄມ່ ຕາ ດັງ ແຕ ແລ່ະ ອັນ ແຕ່ີອ໌, ກະ ຕາ ດັງ ປໍ ແລ່ະ
ອັນ ເປາະ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຣ່ັຮ ລ່ັຮ ແຕ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

9 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ນີໂກເດມ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ຊາ: "ງຶ່ດ ເອີຍ໌!
ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ກວາຍ ຣ່ັຮ ລ່ັຮ ແອັນ?"

10 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ໄມ່ ລາ ອາຈານ ອາຕີ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ, ມາ ໄມ່ ຕາ ເບນີ ຊາປຸ່ຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ບໍ? 11 ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ
ໄມ່, ຮິ ອາຕີ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຮິ ດັງ ເຈ່ີ, ກະ ຮິ ອາຕີ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຮິ ເຮີມ ເຈ່ີ,
ມາ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ຮິ. 12 ຄັນ ເກົາ ອາຕີ
ເຍືາ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເກົາ, ແຮງ ກາ
ຕິກ ເກົາ ອາຕີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ມັນລ່ັອງ ແອັນ, ນານະ່ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຊາອຳ?
13 ເບນີ ແອີງ ມານະ ຊັອງ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ. ມານະ ໄນ່ ລາ ກອນ ເຢືາງ
ແກີດ ກວາຍ, ອັນ ກາ ແຊງ ເຈ່ີ ແຕ ມັນລ່ັອງ. ມາ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌,
ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ.

14 "ແຕ ອຶມແບິ ໂມເຊ ຕາຢັອງ ກຊັູນ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ. ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ເນົ່ າ ຕາຢັອງ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່.* 15 ຄັນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຊາອຳ ອັນ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ ປິ່ ດ, ມາ
* 3:14 3:14 ຕ່ຶງ ແດີຍ ໂມເຊ ອັນ ຕາຢັອງ ກູຊັນ ໂອນ ກວາຍ ເນ່. ອາແລ່ະ ກາ ເນ່ ປໍ ກູຊັນ
ກັອຍ. ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ອາແລ່ະ ກາ ເນ່ ປໍ ເຢຊູ ກຣີດ ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ ເຕ່.
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ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ. 16 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ກວາຍ, ນ່ະກັອຍ ອັນ ໂອນ ກອນ ອັນ ມານຳ ແຊງ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່. ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ກອນ ໄນ່, ຣາເວືາຍ ກວາຍ ກັອຍ
ຕາ ເບີນ ກູຈີດ ປິ່ ດ, ມາ ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. 17 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕາ ເບີນ ແປຣີ ກອນ ອັນ ແຊງ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ໂອນ ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ,
ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ຍ່ອນ ກອນ
ອັນ.

18 "ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕາ ເບນີ ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ ກັອຍ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ ກັອຍ ເຈ່ີ, ຍ່ອນ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ
ຊາອຳ ກອນ ອັນ. 19 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ ນ່ະໄນ່: ຍ່ອນ ຣາ
ນະ ປັ່ ງ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ມາ ກວາຍ ປາຊິ ຣານະ ການຳ ກາເລີຍ
ແຕ ຣານະ ປັ່ ງ, ຍ່ອນ ຣານະ ໄລ່ ຕະ ຕາມມັຮ. 20 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ຕະ ຣານະ ຕາມມັຮ, ໄລ່ ຊາອັຣ ລາລ່ື ຣານະ ປັ່ ງ. ກະ ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ປັ່ ງ, ຍ່ອນ ໄລ່ ອຶງກັອຮ ເນົ່ າ ດັງ ຣານະ ໄລ່ ຕະ ຕາ ເບີ
ນ ອ.ໍ 21 ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕະ ຣານະ ປຍາຍ,໌ ກວາຍ ໄນ່ ຢໍອ໌ ອີ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ປັ່ ງ. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ປັ່ ງ ອາປັຮ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ອັນ
ຕະ ລາ ອັນ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

ໂຢຮັນ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ອາຕີ ແອັນ ແຕ ເຢຊູ
22 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ມູ່ດ

ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ. ໄລ່ ແອີດ ປໍ ກັອຍ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ກວາຍ.
23 ບັອງ ກາ ກັອຍ ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ໄອນົນ ແຈ່ະ ວ່ີ
ລ ຊາລິມ, ຍ່ອນ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີນ ແດີອ໌ ຊາອ່ຶຍ. ກະ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌
ເລືອຍໆ ປໍ ໂຢຮັນ ຢໍອ໌ ອັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ໄລ່. 24 (ບັອງ ກາ
ກັອຍ, ເນົ່ າ ຕາ ຢວາຮ ໂກບ ໂຢຮັນ ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌.)

25 ແວັດ ກັອຍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ໂຢຮັນ ຣາຈຽນ ກະ ມານະ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ຣ່ີດ ຕະ ບຣັຮ. 26 ເຈ່ີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ໂຢຮັນ
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ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ກະ ອາຕີ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ອັນ ກາ ແອີດ ກະ ອາຈານ
ບັອງ ກາ ອາຈານ ແອີດ ຢັ່ ຮ ຕາເລ່ ຈແໍດນ, ອັນ ກາ ອາຈານ ອາຕີ ເຈ່ີ
ໂອນ ຮິ ດັງ ແຕ ອັນ, ຊານ່ໍ ອັນ ກັອຍ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ກວາຍ
ເຕ່. ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ."

27 ໂຢຮັນ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ກວາຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ມວຍ ຣາມຶ່
ຮ ອຶນເຕ່ົາ, ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ໂອນ ອັນ ເບີນ. 28 ເຍືາ ດັງ
ເຈ່ີ ເກົາ ປາຍ: 'ເກົາ ລາ ຕາ ແກີນ ກຣີດ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເກົາ
ແຕ່ີອ໌ ອຶນໂຍ່ງ ກຣີດ.' 29 ຣານະ ໄນ່ ລາ ນ່ະ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ປາຍ: ເບີ
ນ ມານະ ເປາະ ອີດ ລາກວຍ, ກະ ເຢົ່ າ ອັນ ຕາຢຶ່ ງ ຊາງັດ ອັນ ຕະ ອຶນຕີ.
ເຢົ່ າ ອັນ ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ຊຽງ ປັຣລົວະ ກັອຍ. ເກົາ ລາ ມູ
ເຈິງ ເຢົ່ າ ອັນ ເຕ່. ຊານ່ໍ ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ, ຍ່ອນ ອັນ ແຕ່ີອ໌
ເຈ່ີ. 30 ອັນ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ແກີດ ປື່ ດ ອາຊັອຮ, ມາ ເກົາ ອຶງເຄາະ ແກີດ
ແກດ ອາແຊງ.

31 "ອັນ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ແປີງ, ອັນ ປື່ ດ ແກຼີຍ ອຶນແຍະ່. ອັນ ກາ ແຕ່ີອ໌
ແຕ ກູແຕອ໌, ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌, ກະ ອັນ ອາຕີ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌ ຊັອງ. ມາ ອັນ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ມັນລ່ັອງ, ອັນ ປື່ ດ ແກຼີຍ ອຶນແຍ່
ະ ແຕ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ. 32 ອັນ ກັອຍ ອາຕີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ເຮີມ ກະ ອັນ
ຊັອງ, ມາ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ. 33ອາແລ່ະ ກາ ຣ່ັບ
ປັຣນາຍ ອັນ ປາຍ, ກວາຍ ກັອຍ ງີ່ນ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ປຍາຍ໌
ລາລ່ື. 34 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ເບີນ ແອີງ ຣາເວືາຍ ອັນ.
35 ອຶມປ່ໍ ອາໂຢ່ະ ກອນ, ກະ ມ່ອບ ອຶນແຍ່ະ ຕຸ່ກ ຣາມຶ່ຮ ໂອນ ອັນ ຕະ
ຊົດ. 36 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກັອຍ
ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ກອນ
ອັນ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລ່ີຍ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ
ອັນ ເລືອຍໆ."
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4
ເຢຊູ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ມັນແຊມ ຊາມາເຣຍ

1 ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ ເຢຊູ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ກວາຍ ຣຍານ
ແຕ ອັນ, ກະ ອັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ກວາຍ ຊາອ່ຶຍ ກາເລີຍ ແຕ
ໂຢຮັນ. 2 ມາ ຕາ ແກີນ ເຢຊູ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ໄລ່, ແອີງ ມູ່ ກາ
ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຊັອງ ຕະ ຣ່ີດ ໄນ.່ 3 ພໍກາ ເຢຊູ ດັງ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ
ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ່ິ ແຕ ແຄງ ຢູດາຍ. ເຈ່ີ ອັນ ລ່ົບ
ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ແຄງ ຄາລີເລ. 4 ຣານາ ເຢຊູ ເປາະ ອຶງເຄາະ ອັນ ຊາລັຮ ແຄງ
ຊາມາເຣຍ ເວືາຍ. 5 ຕ່ຶງ ແຄງ ຊາມາເຣຍ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ວ່ີລ ຊີຄາ. ວ່ີ
ລ ກັອຍ ແຈ່ະ ກູແຕອ໌ ກາ ຢາໂຄບ ໂອນ ໂຢເຊັບ ກອນ ຣາເລົາ ອັນ ແຕ
ອຶມແບິ. 6 ກະ ເບີນ ແດີອ໌ ກັອຮ ກາ ຢາໂຄບ ປິ່ ແຕ ອຶມແບິ ປໍ ອຶນຕຸ
ກັອຍ. ເຢຊູ ຊັອງ ລາແກັຮ ລາລ່ື, ຍ່ອນ ອັນ ຕາຢັຮ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ຣາ
ນາ. ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຕາກູ ແຈ່ະ ແດີອ໌ ກັອຮ ກັອຍ; ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ມານາງ
ຕີລມູ່ລ ເຈ່ີ.

7 ເບີນ ມານະ ມັນແຊມ ຊາມາເຣຍ ແຕ່ີອ໌ ຢິດ ແດີອ໌. ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ
ໂຈະ ມັນແຊມ ກັອຍ: "ແອີຍ ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌ ໄມ່ ແຮີ."

8 (ບັອງ ກາ ກັອຍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ມູ່ດ ປໍ ເມືອງ ອີ ແຈີງ ຣາ
ແວ່ັຮ ຈາ.) 9 ມັນແຊມ ຊາມາເຣຍ ກັອຍ ຕາແອີຍ ເຢຊູ ປາຍ: "ເອົາ!
ນານ່ະ ໄມ່ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ມາ ແຊອ໌ ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌ ແຕ ເກົາ?
ເກົາ ລາ ກວາຍ ຊາມາເຣຍ." ອັນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ຕາ ເບີນ ຣາຕອຍ ກະ ຈຸ່ມ ຊາມາເຣຍ.

10 ເຢຊູ ປາຍ ລ່ັຮ ກະ ມັນແຊມ ກັອຍ: "ຄັນ ໄມ່ ມາ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ກວາຍ, ກະ ຄັນ ໄມ່ ດັງ ອັນ ກາ ປາຍ:
'ແອີຍ ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌ ໄມ່ ແຮີ.' ນ່ະກັອຍ ໄມ່ ອີ ແຊອ໌ ແຕ
ອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ໂອນ ໄມ່ ເບີນ ແດີອ໌ ກາ ໂອນ ອາມົ່ງ."

11ມັນແຊມ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ເຢຊູ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ອາຈານ
ແອິ ເກຣ່ີງ ຢິດ ແດີອ໌, ກະ ແດີອ໌ ກັອຮ ໄນ່ ອຶນຕຣູ່ ລາລ່ື. ນານະ່ ອາຈານ
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ອີ ເບນີ ແດີອ໌ ກາ ໂອນ ອາມົ່ງ? 12ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ, ຢາໂຄບ, ຕະ
ດອ໌ໍ ໂອນ ໄຮ ແດີອ໌ ກັອຮ ໄນ.່ ອັນ ກະ ອຶນແຍະ່ ກອນ ຣາເລົາ ອັນ, ກາ
ຊັນຕຣ່ັນ ດຸງ ອັນ, ແຕ ອຶມແບິ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ງ່ອຍ໌ ເຕ່ ແດີອ໌ ກັອຮ
ໄນ່. ນານະ່ ອາຈານ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ຢາໂຄບ ບ?ໍ"

13 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ງ່ອຍ໌ ແຕ ແດີອ໌
ກັອຮ ໄນ່, ອຶນນັ່ອງ ອັນ ອາເຣືາງ ລ່ັຮ ຊາ. 14 ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ
ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌ ກາ ເກົາ ໂອນ ອັນ ເບີນ, ອັນ ຕາ ເບີນ ອາເຣືາງ ນັ່ອງ. ມາ
ແດີອ໌ ກາ ເກົາ ໂອນ ກັອຍ ແກີດ ນ່ະ ແດີອ໌ ປັຣໂລ່ຍ໌ ລ່ັອຮ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ກະ ແດີອ໌ ໄນ່ ໂອນ ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ."

15 ມັນແຊມ ກັອຍ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ແຊອ໌ ອາຈານ ໂອນ ເກົາ
ແຮີ ແດີອ໌ ກັອຍ, ອຽນ ເກົາ ຕາ ເບີນ ອາເຣືາງ ນັ່ອງ, ກະ ເກົາ ຕາ ເບີນ
ຕຸ່ຮ ເປາະ ຢິດ ນັ່ອງ ແຕ ແດີອ໌ ກັອຮ ໄນ່."

16 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ໄມ່ ເປາະ ກູອ໌ ກາຢາອ໌ ໄມ່ ແຕ ດຸງ. ເຈ່ີ ໄມ່
ລ່ົບ ລ່ັຮ ປໍ ໄນ່ ນ.ໍ"

17 ມັນແຊມ ກັອຍ ປາຍ: "ເກົາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ກາຢາອ໌."
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ໄມ່ ປາຍ ໄມ່ ຕາ ເບີນ ເບີນ ກາຢາອ໌.

18 ມາ ໄມ່ ເບນີ ກາຢາອ໌ ເຊີງ ລຳ ເຈ່ີ. ກະ ຣາເລົາ ກາ ແອີດ ກະ ໄມ່ ຊານ່ໍ,
ລາ ຕາ ແກີນ ກາຢາອ໌ ໄມ່. ປຍາຍ໌ ນ່ະ ໄມ່ ປາຍ ເຈ່ີ."

19 ມັນແຊມ ກັອຍ ປາຍ ລ່ັຮ: "ອາຈານ ເອີຍ! ເກົາ ຕາແບິ ດັງ
ອາຈານ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 20 ອາຈວາຍ
ຮ ອາເຈ່ຮ ຮິ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດູ່ນ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ກົຮ ໄນ່, ມາ ເຍືາ ຈຸ່ມ
ອິດຊະຣາເອລ ປາຍ ອຶນຕຸ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ອຶງເຄາະ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ຊັອງ."

21 ເຢຊູ ປາຍ: "ແອີຍ ເອີຍ! ໄມ່ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ. ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ ອຶມປ່ໍ ໄຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ໄລ່ ຕາ ເບີນ ອຶງ
ເຄາະ ຊາງ ອັນ ຕ່ຶງ ກົຮ ໄນ່ ແຕີລາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. 22 ເຍືາ ຈຸ່ມ
ຊາມາເຣຍ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ແຈງ ເຍືາ ຊາງ ເນົ່ າ. ມາ ຮິ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ
ດັງ ແຈງ ເຈ່ີ ຮິ ຊາງ ເນົ່ າ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ລາ
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ຍ່ອນ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. 23 ມາ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ກະ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ຕາໄງ
ກວາຍ ກາ ອີ ຊາງ ປຍາຍ໌, ໄລ່ ກັອຍ ຊາງ ອຶມປ່ໍ ໄຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ປວາຍ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ຊາງ ໂອນ ປຍາຍ.໌ ອຶມປ່ໍ ໄຮ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ກວາ
ຍ ກາ ຊາງ ອັນ ນ່ະໄນ.່ 24 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ເຢືາງ ຣາເວືາຍ. ນ່ະກັອຍ,
ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ ອັນ ອຶງເຄາະ ຊາງ ປວາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກະ ຊາງ ໂອນ ປຍາຍ໌."

25 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ມັນແຊມ ກັອຍ ປາຍ ແອັນ: "ເກົາ ດັງ
ເຈ່ີ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເມຊີອາ ອີ ແຕ່ີອ໌, ອັນ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ຮ ກຣີດ.
ພໍກາ ອັນ ແຕ່ີອ໌, ອັນ ອີ ອາຕີ ໂອນ ໄຮ ດັງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ."

26 ເຢຊູ ປາຍ ໂຈະ ມັນແຊມ ກັອຍ: "ເກົາ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ໄມ່ ຊາ
ນ່ໍ, ລາ ອັນ ກັອຍ ເອີຍ໌."

27ບັອງ ກາ ກັອຍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ເຈົາ ແຕ ວ່ີລ. ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ
ລາລ່ື ເຢຊູ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ມັນແຊມ ກັອຍ. ມາ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ຕາແບີບ
ມັນແຊມ ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ອີ ເບນີ?" ກະ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ຕາແບີບ ເຢຊູ
ປາຍ: "ນານ່ະ ອາຈານ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ອັນ?"

28 ມັນແຊມ ກັອຍ ຕັຮ ດອ໌ໍ ອາລວຍ ແດີອ໌ ອັນ; ເຈ່ີ ອັນ ເຈົາ ຕະ
ອຶນຕີ ກະ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. 29 ມັນແຊມ ກັອຍ ປາຍ: "ເອົາ!
ເຍືາ ເປາະ ເນ່ ມານະ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ເກົາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ເກົາ ຕະ.
ກວາຍ ໄນ່ ລາ ເມ່ນ ກຣີດ ບໍ?"

30 ນ່ະກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ແຕ ວ່ີລ ກັອຍ ລ່ັອຮ ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ
ເຢຊູ ແອີດ.

31 ບັອງ ກາ ກວາຍ ລ່ັອຮ ແຕ ວ່ີລ ອຶນນັ່ອງ ອຶນດີ ຣານາ, ມູ່ ກາ ຣ
ຍານ ແຕ ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ, ມູ່ດ ຈາ ໂດຍ ເວືາຍ."

32 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ເບີນ ຊັຣນາ ຈາ ເຈ່ີ, ມາ
ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ຣາແວ່ັຮ ກັອຍ."

33 ນ່ະກັອຍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊ,ູ ມານະ ຕາແບີບ ມານະ ປາຍ:
"ເບີນ ກວາຍ ເດີງ ຊັຣນາ ໂອນ ອັນ ຈາ ເຈ່ີ ບ?ໍ"
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34 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ຊັຣນາ ເກົາ ຈາ ລາ ເກົາ ຕາປູ່ນ
ຣາງຶ່ຮ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌, ກະ ຕະ ໂອນ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ອັນ ໂອນ
ເກົາ ຕະ. 35 ເຍືາ ດຸ ອີ ປາຍ: 'ອຶນນັ່ອງ ປູນ ກາໄຊ ແອັນ ແຕ່ີອ໌ ຍາມ ຊູ
ຊອດ.' ມາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ເຍືາ ຕາງ່ອນ ເນ່ ອາຊັອຮ ປໍ ໄທຣ.
ທຣໍ ກັອຍ ຈີນ ເຈ່ີ, ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ຊອດ ເຈ່ີ. 36 ກວາຍ ກາ ຊອດ ຕ່ຶງ
ໄທຣ ກັອຍ, ອັນ ເບນີ ກົງ ເກືາ ອັນ. ກະ ຣານະ ອັນ ຕະ ແກີດ ປາໄລ ນ່ະ
ໄນ່: ກວາຍ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກາ ຈ່ັດ ກະ ກວາຍ
ກາ ຊອດ ໄລ່ ຊັອງ ອຶມປຣ່ອມ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ. 37 ເນົ່ າ ດຸ ປາຍ ນ່ະໄນ່: 'ອັນ
ໄນ່ ຈ່ັດ. ອັນ ກັອຍ ຊອດ.' ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. 38 ເກົາ
ແປຣີ ເຍືາ ຊອດ ຕ່ຶງ ໄທຣ ກາ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຕະ. ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕະ ຕ່ຶງ
ກັອຍ ເຈ່ີ, ມາ ເຍືາ ອີດ ປາໄລ ແຕ ເກືາ ເຣ່ງ ໄລ່."

39 ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ຊາມາເຣຍ ແຕ ວ່ີລ ກັອຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ຍ່ອນ
ມັນແຊມ ກັອຍ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ອັນ ກັອຍ ອາຕີ ເກົາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ຕະ."

40ນ່ະກັອຍ, ພໍກາ ກວາຍ ຊາມາເຣຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ, ໄລ່ ກາຕ່ັອງ ອັນ
ໂອນ ແອີດ ກະ ໄລ່. ເຈ່ີ ເຢຊູ ແອີດ ກະ ໄລ່ ອຶນແຍະ່ ບາຣ ຕາໄງ. 41 ຊາ
ອ່ຶຍ ນະ ແອັນ ຊາອຳ ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ. 42 ກວາຍ ກາ
ຊາອຳ ກັອຍ ອາຕີ ມັນແຊມ ກັອຍ ປາຍ: "ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ຮິ ຊາອຳ ເຢຊູ
ລາ ຍ່ອນ ແຕ ໄມ່ ອາຕີ ຮິ, ມາ ຊານ່ໍ ຮິ ຊັອງ ປັຣນາຍ ອັນ ອາຕີ ເຈ່ີ.
ນ່ະກັອຍ ຮິ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ອັນ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ກາ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ອຶນແຍະ່
ມັຮ ກວາຍ."

ເຢຊູ ປົວ ກອນ ຣາເລົາ ກວາຍ ຊົດ
43 ແວັດ ບາຣ ຕາໄງ ກັອຍ, ເຢຊູ ເປາະ ຊາ ປໍ ແຄງ ຄາລີເລ. 44 ແຕ

ອຶນໂຍ່ງ ເຢຊູ ປາຍ ເຈ່ີ: "ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຕາ
ເບີນ ເນົ່ າ ຢຳນັ່ບ ອັນ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ອັນ ເບີມ."

45 ພໍກາ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ແຄງ ຄາລີເລ, ກວາຍ ຄາລີເລ ຣ່ັບ ອັນ ຣ່ໍອ໌
ອ,ໍ ຍ່ອນ ໄລ່ ເຮີມ ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ອັນ ຕະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ
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ຕາໄງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາກຼັຮ ໄລ່.* ບັອງ ກາ ກັອຍ ເບີນ ກວາຍ ຄາລີເລ ເປາະ ເຕ່ ປໍ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ.

46 ເຈ່ີ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ວ່ີລ ການາ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ. ຕ່ຶງ ວ່ີລ ກັອຍ
ເຢຊູ ຕະ ເຈ່ີ ໂອນ ແດີອ໌ ມາ ແກີດ ບັຼອງ ອາງຸ່ນ. ປໍ ວ່ີລ ກັອຍ ເບນີ ມານະ
ກວາຍ ຊົດ ກາ ເບນີ ກອນ ຣາເລົາ ບິ ອາອ່ີ ປໍ ເມືອງ ກາເປນາອູມ. 47 ພໍ
ກາ ກວາຍ ຊົດ ໄນ່ ຊັອງ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ແຄງ ຢູດາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ແຄງ
ຄາລີເລ, ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ,ູ ກະ ອັນ ແຊອ໌ ເຢຊູ ເປາະ ກະ ອັນ ໂອນ ປົວ
ກອນ ຣາເລົາ ອັນ. ກອນ ອັນ ແຈ່ະ ອີ ກູຈີດ ເຈ່ີ. 48 ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ
ປາຍ: "ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ເຮີມ ຣານະ ກາ ເຍືາ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ, ເຍືາ ຕາ
ເບີນ ຊາອຳ."

49 ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ
ເປາະ ກະ ເກົາ, ໂອນ ຊາແຕີມ ບັອງ ກາ ກອນ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ."

50 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ເປາະ! ໄມ່ ເຈົາ. ຊານ່ໍ ກອນ ຣາເລົາ
ໄມ່ ເຢືາອ໌ ເຈ່ີ."
ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ເຢຊ;ູ ເຈ່ີ ອັນ ເຈົາ.

51 ອັນ ເປາະ ອຶນນັ່ອງ ອຶນດີ ຣານາ; ອັນ ຣາມົຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣາ
ນະ ອັນ. ກວາຍ ກັອຍ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ກອນ ຣາເລົາ ອຶນເຈົາ ປຣາຍ
ເຈ່ີ."

52 ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຕາແບີບ ໄລ່ ປາຍ: "ບັອງ ກາ ແລ່ະ ກອນ ຣາ
ເລົາ ເກົາ ປຣາຍ ລ່ັຮ?" ໄລ່ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ກອນ ອຶນເຈົາ ປິ່ ດ ກູ
ເຕົາ ຈະ ຕາໄງ ປາໄຮ ບັອງ ກາ ມານາງ ວ່ີຮ."

53 ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ບັອງ ກາ ເຢຊູ ອາຕີ ກະ ອັນ
ປາຍ: "ຊານ່ໍ ກອນ ຣາເລົາ ໄມ່ ເຢືາອ໌ ເຈ່ີ."
* 4:45 4:45 ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ
ເອຢິບ ແຕ ອຶມແບິ.
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ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ກະ ອຶນແຍ່ະ ດຸງຊູ ອັນ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ
54 ຣານະ ໄນ່ ລາ ເຮີບ ກາ ບາຣ ເຢຊູ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ພໍກາ
ແວັດ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ແຄງ ຢູດາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ແຄງ ຄາລີເລ.

5
ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ແອີດ ແຈ່ະ ພາຍ

1 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ຕາໄງ ກັອຍ ຈຸ່ມ ອິດ
ຊະຣາເອລ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ໄລ່. 2 ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ກັອຍ,
ແຈ່ະ ກູຕ່ົງ ກາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ແກະ, ເບີນ ແດີອ໌ ພາຍ ມວຍ ອຶນ
ຕ.ຸ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແດີອ໌ ພາຍ ໄນ່ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ເບັດຊະທາ.
ອຶມແປຣ ແດີອ໌ ພາຍ ໄນ່ ເບີນ ຊູ ເຊີງ ລຳ. 3 ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ອາອ່ີ ບິ
ຕ່ຶງ ຊູ ກັອຍ: ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ, ກວາຍ ໂຢດ, ກະ ກວາຍ ອາອ່ີ ລ່ອຍ.
(ກວາຍ ອາອ່ີ ກັອຍ ເກຣາະ ແດີອ໌ ຕ່ຶງ ພາຍ ກັອຍ ປ່ອງ, 4 ຍ່ອນ ເບີນ
ມານະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຊງ ຕະ ໂອນ ແດີອ໌ ກັອຍ ແກີດ ປ່ອງ.
ແຕ່ີອ໌ ແດີອ໌ ກັອຍ ປ່ອງ, ອາແລ່ະ ກາ ແຊງ ອຶນໂຍ່ງ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ກັອຍ, ອາ
ອ່ີ ອຶນເຕ່ົາ ລາ ແກີດ ແບຣັຮ ອຶນແຍ່ະ).* 5 ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີນ ມານະ
ຣາເລົາ ອາອ່ີ ໄປ ຈ່ິດ ຕາກ່ອລ ກູມໍ ເຈ່ີ. 6 ເຢຊູ ເຮີມ ອັນ ບິ ແອີດ ອຶງ
ກັອຍ, ກະ ເຢຊູ ດັງ ກວາຍ ໄນ່ ອາອ່ີ ດູ່ນ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຕາແບີບ
ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ແບຣັຮ ບໍ?"

7 ກວາຍ ອາອ່ີ ກັອຍ ຕາແອີຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ເກົາ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ
ຈ່ອຍ ເກົາ ແຊງ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ພາຍ ພໍກາ ແດີອ໌ ກັອຍ ປ່ອງ. ບັອງ ກາ ກັອຍ
ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ແຊງ ເຕ່, ມາ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຊງ ອຶນໂຍ່ງ ເກົາ."

8 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ! ອີດ ຣາຈາອ໌ ໄມ່!
ເຈ່ີ ໄມ່ ເປາະ!"
* 5:4 5:4 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ແຕ ອຶມແບິ ຕາ ເບີນ ເບີນ ປັຣນາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນດີ ບາຣ
ລຳ ມາຍ ວົງເລັບ ໄນ.່
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9 ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ກວາຍ ອາອ່ີ ກັອຍ ແກີດ ແບຣັຮ ເລ່ີຍ. ອັນ
ອີດ ຣາຈາອ໌, ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ. ຕາໄງ ກັອຍ ລາ ຕາໄງ ຣາລູ່.

10 ນ່ະກັອຍ ເບນີ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ອາຕີ ກວາຍ ແກີດ ແບ
ຣັຮ ກັອຍ ປາຍ: "ຕາໄງ ໄນ່ ລາ ຕາໄງ ຣາລູ່. ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ໄຮ ໄມ່ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ເດີງ ຣາຈາອ໌ ໄມ່ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ໄນ່."

11 ມາ ກວາຍ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອັນ ກາ ປົວ ເກົາ ອາຕີ ເກົາ
ປາຍ: 'ໄມ່ ອີດ ຣາຈາອ໌ ໄມ່, ເຈ່ີ ໄມ່ ເປາະ.'"

12 ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ເນົ່ າ ກາ ອາ
ຕີ ໄມ່ ອີດ ຣາຈາອ໌ ໄມ່, ເຈ່ີ ໄມ່ ເປາະ?"

13 ມາ ກວາຍ ແກີດ ແບຣັຮ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ດັງ ເນົ່ າ ກາ ປົວ ອັນ,
ຍ່ອນ ເຢຊູ ແກີດ ປິ່ ດ ຕ່ຶງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ. 14 ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ,
ເຢຊູ ຣາມົຮ ລ່ັຮ ກວາຍ ກາ ແກີດ ແບຣັຮ ກັອຍ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ. ເຈ່ີ
ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ຊານ່ໍ ໄມ່ ແບຣັຮ ເຈ່ີ. ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ຕະ ນັ່ອງ ຣາ
ນະ ໂລ່ຍຮ. ຄັນ ໄມ່ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ອຶງກັອຮ ໄມ່ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ແກຼີຍ
ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ແອັນ."

15 ກວາຍ ກັອຍ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ກະ ອັນ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ
ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ດັງ ປາຍ ເຢຊູ ຕະ ໂອນ ອັນ ແກີດ ແບຣັຮ.

ເຢຊູ ອາຕີ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
16ຍ່ອນ ເຢຊູ ຕະ ຣານະ ກັອຍ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່, ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຊົດ

ອິດຊະຣາເອລ ຕະ ຕຸ່ຮ ເຢຊ.ູ 17 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶມປ່ໍ
ເກົາ ຕະ ຣານະ ເຕ່ົາ ຊານ່ໍ, ກະ ເກົາ ລາ ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່."

18 ຍ່ອນ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຈ່ໍອ໌ ຊາ
ອ່ຶຍ ຣານາ ແອັນ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ອັນ. ໄລ່ ປາຍ ເຢຊູ ຕະ ບາຣ ຣາມຶ່ຮ
ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌. ມວຍ ລາ ອັນ ຕັຮ ຄານອດ ຕາໄງ ຣາລູ່; ບາຣ ລາ ອັນ
ດອ໌ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ອຶມປ່ໍ ອັນ. ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ ມູເຈິງ ອັນ ປາຍ
ອັນ ລາ ຣາລີ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່.
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19 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ,
ເກົາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ມວຍ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ປວາຍ
ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບີມ. ກອນ ຕະ ມັຮ ກອນ ເຮີມ ອຶມປ່ໍ ຕະ. ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ
ອຶມປ່ໍ ຕະ, ກອນ ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. 20 ຍ່ອນ ອຶມປ່ໍ ອາໂຢ່ະ ກອນ,
ນ່ະກັອຍ ອຶມປ່ໍ ອາປັຮ ກອນ ອຶນແຍ່ະ ຕຸ່ກ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ຕະ. ປັຣແນີ
ມັນເຕຣືາ ອຶມປ່ໍ ອາປັຮ ກອນ ຕະ ຣານະ ປື່ ດ ແກຼີຍ ແຕ ຣານະ ໄນ່, ໂອນ
ເຍືາ ງຶ່ດ ລາລ່ື ແອັນ. 21 ນ່ະ ອຶມປ່ໍ ໂອນ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ ມາ ເບີນ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ນ່ະກັອຍ ເຕ່ ກອນ ໂອນ ເບີນ ອາມົ່ງ ປໍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາ
ຍ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ. 22 ອຶມປ່ໍ ຕາ ເບີນ ຕັດຊ່ີນ ອາແລ່ະ, ມາ ອັນ ໂອນ
ກອນ ອັນ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ. 23 ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ຢຳ
ນັ່ບ ອຶມປ່ໍ, ກວາຍ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ຢຳນັ່ບ ກອນ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບນີ ຢຳນັ່ບ ກອນ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຢຳນັ່ບ ເຕ່
ອຶມປ່ໍ, ອັນ ກາ ແປຣີ ກອນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່.

24 "ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ເກົາ, ກະ ຊາອຳ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌, ກວາຍ ກັອຍ ເບນີ ອາມົ່ງ ເລືອ
ຍໆ. ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ຕັດຊ່ີນ ອັນ ນັ່ອງ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ແວັດ ແຕ ກູຈີດ
ເຈ່ີ; ມາ ອັນ ເບນີ ອາມົ່ງ ຊັອງ. 25 ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ແຈ່ະ ອີ
ແຕ່ີອ໌ ກະ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ຕາໄງ ມັຮ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ເບີນ ຊັອງ ຊຽງ ກອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ເຈ່ີ ໄລ່ ກາ ຊັອງ ຊຽງ ກັອຍ ເບນີ ອາມົ່ງ.† 26ຍ່ອນ ອຶມ
ປ່ໍ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ກວາຍ ອາມົ່ງ, ນ່ະກັອຍ ເຕ່ ອັນ ໂອນ ກອນ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ
ກວາຍ ເບີນ ອາມົ່ງ. 27 ກະ ອຶມປ່ໍ ໂອນ ກອນ ເບີນ ອຳນາດ ດອ໌ໍ ຕັດຊ່ີ
ນ ກວາຍ, ຍ່ອນ ອັນ ລາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ. 28 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ງຶ່ດ ແຕ ປັຣນາຍ ໄນ່, ຍ່ອນ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ກວາຍ ກຈີູດ ແອີດ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ,
ໄລ່ ຊັອງ ຊຽງ ກອນ ກັອຍ. 29 ເຈ່ີ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ປີ່ ງ ໄລ່, ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ກາ ຕະ ຣານະ ອໍ, ກວາຍ ກັອຍ ລ່ັອຮ ກະ ເບີນ ອາມົ່ງ. ມາ ກວາ
† 5:25 5:25 ກວາຍ ກູຈີດ ຊາກຳ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ດັງ ກະ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ກອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
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ຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອ,ໍ ກວາຍ ກັອຍ ລ່ັອຮ ມາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ
ເນົ່ າ ຕັດຊ່ີນ ໂຈະ ໂຕ່ດ ອັນ. 30 ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ
ເກົາ ເບີມ. ມາ ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ຊັອງ ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ເກົາ ຕັດຊ່ີ
ນ ກວາຍ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ເກົາ ຕັດຊ່ີນ ລາ
ຕານັອ່ງ ລາລ່ື, ຍ່ອນ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບມີ, ມາ ເກົາ ຕາ
ປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌.

31 "ຄັນ ເກົາ ອາຕີ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບີມ, ປັຣນາຍ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ຊັງ
ໄກຣ. 32 ມາ ເບີນ ມານະ ອາຕີ ແຕ ເກົາ ເຕ່, ກະ ເກົາ ດັງ ປັຣນາຍ ອັນ
ອາຕີ ແຕ ເກົາ ລາ ປຍາຍ໌ ອຶນແຍະ່. 33 ເຍືາ ແປຣີ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໂຢຮັນ
ເຈ່ີ, ກະ ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ປຍາຍ.໌ 34 ມາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ອຶງເຄາະ
ເບນີ ກວາຍ ອາຕີ ແຕ ເກົາ. ເກົາ ອາຕີ ຣານະ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ອາມົ່ງ.
35 ໂຢຮັນ ລາ ນ່ະ ຕາບອງ ເບຼີ ປາເລືາງ ໂອນ ປັ່ ງ. ເຍືາ ຣ່ໍອ໌ ມາໂຮຍ ຊັອງ
ຣານະ ປັ່ ງ ແຕ ອັນ. 36 ມາ ເກົາ ເບນີ ປັຣນາຍ ກາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ໂຢຮັນ ອາຕີ ແຕ ເກົາ. ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ເກົາ ຕະ ລາ ຣານະ ອຶມປ່ໍ
ເກົາ ມ່ອບ ໂອນ ເກົາ ຕະ. ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ໄນ່ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ດັງ
ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ. 37 ກະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌,
ອັນ ກັອຍ ອາຕີ ແຕ ເກົາ ເຕ່. ເຍືາ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ ຊຽງ ອັນ, ແຕີລາ
ເຮີມ ຣູ່ບເຣືາງ ອັນ, 38ກະ ປັຣນາຍ ອັນ ຕາ ເບນີ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ,
ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ອັນ ກາ ອຶມປ່ໍ ແປຣີ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ. 39 ເຍືາ ຊາ
ແຣິງ ຣຍານ ຊາອ່ຶຍ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ
ປັຣນາຍ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄນ່
ອາຕີ ແຕ ເກົາ, 40 ມາ ອຶນນັ່ອງ ເຍືາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ ໂອນ ເບີ
ນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.

41 "ເກົາ ຕາ ເບີນ ຈ່ໍອ໌ ໂອນ ກວາຍ ຍ່ອງ ເກົາ. 42 ມາ ເກົາ ດັງ ເຍືາ
ເຈ່ີ. ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ອາໂຢ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 43 ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ໄນ່ ຍ່ອນ ອຳນາດ ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ເຍືາ ຕາ ແອອ໌ ຣ່ັບ ເກົາ.
ມາ ຄັນ ເບນີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຕ່ີອ໌ ອາງ ອຳນາດ ອັນ ເບມີ, ເຍືາ ຣ່ັບ ອັນ
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ກັອຍ. 44 ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຊາອຳ ເກົາ, ເຍືາ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ຍ່ອງ ເຍືາ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຈ່ໍອ໌ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອງ ເຍືາ? ແອີງ
ອັນ ແຕ່ິ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 45 ມາ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ອຶນເຕ່ົາ ອຶງກັອຮ
ເກົາ ປ່ອງ ເຍືາ ໂຈະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ. ໂມເຊ ກາ ເຍືາ ອຶງກ່ອງ ຈ່ອຍ ເຍືາ, ອັນ
ແຕ່ິ ອີ ປ່ອງ ເຍືາ. 46 ມາ ຄັນ ເຍືາ ຊາອຳ ໂມເຊ, ລາ ເຍືາ ຊາອຳ ເກົາ ເຕ່,
ຍ່ອນ ໂມເຊ ຄຽນ ແຕ ເກົາ ເຈ່ີ. 47 ມາ ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ປັຣ
ນາຍ ໂມເຊ ຄຽນ, ນານະ່ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ຊານ່ໍ?"

6
ເຢຊູ ແຈມ ເຊີງ ປັ່ ນ ນະ ກວາຍ
(ມັດທາຍ 14:13-21; ມາຣະໂກ 6:30-44; ລູກາ 9:10-17)

1 ແວັດ ກັອຍ, ເຢຊູ ໄກ່ອ໌ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ ຄາລີເລ. ແດີອ໌ ໄນ່
ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ທາເລ ຣາປັ່ ງ ຕີເບເຣຍ ແຮີ. 2 ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ປວາຍ ເຢຊ,ູ
ຍ່ອນ ໄລ່ ເຮີມ ເຈ່ີ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ອັນ ປົວ ກວາຍ ອາອ່ີ. 3 ເຢຊູ
ຊັອຮ ຕ່ຶງ ກົຮ, ຕາກູ ອຶນຕຸ ກັອຍ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ. 4 ແຈ່ະ ອີ
ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຈາ ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັຮ.* 5 ພໍກາ ເຢຊູ
ຕາເງີ່ອ໌ ອາຊັອຮ, ອັນ ເຮີມ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ; ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ ໂຈະ
ພີລິບ: "ປໍ ແລ່ະ ໄຮ ອີ ແຈີງ ຊັຣນາ ໂອນ ຄຳ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ໄນ່
ຈາ?"

6 ເຢຊູ ຕາແບີບ ນ່ະກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ລ່ອງ ຣາງຶ່ຮ ພລິີບ ຊັອງ, ຍ່ອນ ອັນ
ດັງ ເຈ່ີ ຣານະ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ. 7ພີລິບ ຕາແອີຍ ເຢຊູ ປາຍ: "ຄັນ ເນົ່ າ
ອີດ ປຣະ ທູແທ ຕາກ່ອລ ກາໄຊ ເປາະ ແຈີງ ຊັຣນາ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ໄນ່
ຈາ ມານະ ມູ ເມ່ງ ລາ ຕາ ຄຳ."

8 ເບີນ ມານະ ແອັນ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຣາມຶ່ຮ ອັນເດອາ, ອາ
ແອມ ຊີໂມນ ເປໂຕ. 9 ອັນເດອາ ປາຍ: "ເບີນ ມານະ ກັຣແນນ ຣາເລົາ
* 6:4 6:4 ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ
ເອຢິບ ແຕ ອຶມແບິ.
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ແອີດ ອຶນໄນ່. ອັນ ເບີນ ເຊີງ ລຳ ໂດຍ ບຸຮ ກະ ບາຣ ລຳ ອາກາ. ມາ
ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ຄຳ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ໄນ່ ຈາ?"

10 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ໂອນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ໄນ່ ຕາກູ."
ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີນ ບັດ ຊາອ່ຶຍ; ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາກູ ອຶງກັອຍ. ອຶນແຍ່

ະ ນະ ໄລ່ ນັ່ບ ແອີງ ກວາຍ ຊາຊາຍ ຣາເລົາ ລາ ເບີນ ມາຮ ເຊີງ ປັ່ ນ ນະ.
11 ເຢຊູ ອີດ ໂດຍ ບຸຮ ກັອຍ, ກະ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ແວັດ ກັອຍ
ອັນ ອຶມແປອ໌ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາກູ ອຶງກັອຍ. ອັນ ຕະ ມູ
ເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ກະ ອາກາ, ມາແລ່ະ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຈາ, ໄລ່ ຕ່ຶງ ຈາ. 12 ແວັດ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຈາ ປາໄຊ ເຈ່ີ, ເຢຊູ ແປຣີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ປາຍ: "ເຍືາ ປາໂຣມ ລ່ັຮ ມັຮ ອຶງກັຮ ແກຼີຍ ແຕ ໄລ່ ຈາ. ອຶນໂຈຍ ໂອນ
ຊາໄລອ໌ ມວຍ ແບະ ອຶນເຕ່ົາ."

13 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ປາໂຣມ ລ່ັຮ ມັຮ ອຶງກັຮ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ
ກາເຣຍ ແກຼີຍ ເນົ່ າ ຈາ ແຕ ເຊີງ ລຳ ໂດຍ ບຸຮ.

14 ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຮີມ ເຢຊູ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ໄນ່,
ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ກວາຍ ໄນ່ ລາ ເມ່ນ ມານະ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່."

15 ພໍກາ ເຢຊູ ດັງ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ມັນຕຣຸ່ ໂອນ ອັນ ແກີດ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ, ເຈ່ີ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ. ອັນ ຊັອຮ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ
ກົຮ ມານະ ອັນ.

ເຢຊູ ຕາຢັຮ ຕ່ຶງ ກຣັອງ ແດີອ໌
(ມັດທາຍ 14:22-33; ມາຣະໂກ 6:45-52)

16 ແຕ່ີອ໌ ຕາບື່, ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ແຊງ ປໍ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາ
ປັ່ ງ. 17 ອຶນຕຸ ກັອຍ ໄລ່ ຈ່ິຮ ຕົວະ ຢໍອ໌ ອີ ໄກ່ອ໌ ຢັ່ ຮ ອຶນຕ່ົຮ ແດີອ໌ ທາ
ເລ ຣາປັ່ ງ, ເປາະ ປໍ ເມືອງ ກາເປນາອູມ. ມັນລ່ັອງ ການຳ, ມາ ເຢຊູ ຕາ ຢ
ວາຮ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄລ່. 18 ກຢູາລ ແປ່ິຼ ເຣ່ງ ລາລ່ື, ກະ ແດີອ໌ ປ່ອງ. 19 ມູ່ ກາ
ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ເປືາຍ ຕົວະ ມາຮ ເຊີງ ຕາປັ່ ດ ລັກ ເຈ່ີ. ໄລ່ ເຮີມ ເຢຊູ
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ຕາຢັຮ ຕ່ຶງ ແປີງ ກຣັອງ ແດີອ໌ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕົວະ ໄລ່. ເຈ່ີ ໄລ່ ຊັອງ ອຶງ
ກັອຮ ລາລ່ື. 20 ມາ ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ໄນ່ ລາ ຈະ ເກົາ. ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ."

21 ແວັດ ກັອຍ, ໄລ່ ໂອນ ເຢຊູ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ໄລ່; ເຈ່ີ ບັອງ ກາ
ກັອຍ ແຕ່ິ ຕົວະ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປຶ່ ຮ ອຶນຕຸ ໄລ່ ອີ ເປາະ.

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຊັຣນາ ແຕ ມັນລ່ັອງ
22 ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ແອັນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌

ທາເລ ຣາປັ່ ງ ຢັ່ ຮ ໄນ່. ໄລ່ ກັອຍ ດັງ ຊາເດົາ ໄຮ ອຶນຕຸ ໄນ່ ເບີນ ແອີງ
ມານຳ ຊັອງ ຕົວະ. ກະ ໄລ່ ດັງ ເຕ່ ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ຈ່ິຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ກັອຍ
ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ. ມາ ແອີງ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຊັອງ ເປາະ
ຕ່ຶງ ຕົວະ ກັອຍ. 23 ມາ ຕາໄງ ກັອຍ ເບນີ ຕົວະ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ເມືອງ ຕີເບເຣຍ. ຕົວະ ໄນ່ ແອີດ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ ແຈ່ະ ອຶນຕຸ ເຢຊູ ຊາແອີນ
ໂດຍ ບຸຮ ໂອນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ຈາ. 24 ພໍກາ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ເຮີມ ເຢຊູ ກະ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຕາ ເບນີ ແອີດ ນັ່ອງ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ໄລ່ ຈ່ິຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ
ເຕ່, ກະ ໄລ່ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ກາເປນາອູມ ຈ່ໍອ໌ ເຢຊ.ູ

25 ພໍກາ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ຣາມົຮ ເຢຊູ ຢັ່ ຮ ອຶນຕ່ົຮ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ,
ໄລ່ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ບັອງ ກາ ແລ່ະ ອາຈານ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ໄນ່?"

26ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ມັຮ ເຍືາ ຈ່ໍ
ອ໌ ເກົາ, ຕາ ແກີນ ຍ່ອນ ເຍືາ ເຮີມ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ເກົາ ຕະ, ມາ ເຍືາ
ຈ່ໍອ໌ ເກົາ ຊານ່ໍ, ຍ່ອນ ປາໄຮ ເຍືາ ຈາ ປາໄຊ ຊັຣນາ ແຕ ເກົາ. ນ່ະກັອຍ
ຊານ່ໍ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຈາ ຊາ. 27 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ຣານະ ຈ່ໍອ໌
ອີ ເບນີ ຊັຣນາ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຊັອງ. ຊັຣນາ ໄນ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ດູ່ນ. ມາ
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຈ່ໍອ໌ ຊັຣນາ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ຊັຣ
ນາ ໄນ່ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອຶມປ່ໍ ອັນ, ກາຕິຮ ຕາ ເຈ່ີ ໂອນ ກອນ ອັນ ຕະ ຣານະ ຕາງ ອັນ."
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28 ເຈ່ີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ຮິ ອຶງເຄາະ ຕະ ຣານະ ອຶນ
ເຕ່ົາ ໂອນ ຕະ ໄກຣ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌?"

29 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ໄນ່ ລາ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ
ຕະ: ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາອຳ ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່."

30 ໄລ່ ກັອຍ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ອີ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ
ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຮິ ເຮີມ ກະ ຊາອຳ ໄມ່? ນານະ່ ໄມ່ ຕະ? 31ອາຈວາຍ
ຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ແຕ ອຶມແບິ ຈາ ມານາ† ແຕ ມັນລ່ັອງ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ.
ຣານະ ໄນ່ ເນົ່ າ ຄຽນ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
'ອັນ ໂອນ ໄລ່ ຈາ ຊັຣນາ ແຕ ມັນລ່ັອງ.'"

32 ເຢຊູ ປາຍ ໂຈະ ໄລ່: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ຕາ ແກີນ ໂມເຊ
ໂອນ ເຍືາ ຈາ ຊັຣນາ ແຕ ມັນລ່ັອງ. ມາ ແອີງ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ແຕ່ິ ໂອນ ເຍືາ
ຈາ ຊັຣນາ ກາ ກຣ່ັກ ອ,ໍ ຊັຣນາ ໄນ່ ອັນ ອາແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ. 33 ຊັຣ
ນາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ອັນ ກາ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ, ກະ ຊັຣນາ ໄນ່ ໂອນ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ເບີນ ອາມົ່ງ."

34 ໄລ່ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ ໂອນ ຮິ
ເບີນ ເລືອຍໆ ຊັຣນາ ໄນ່."

35 ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ໄນ່ ແຕ່ິ ລາ ຊັຣນາ ໂອນ ເຍືາ ອາມົ່ງ.
ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ມາເຍືາຍຮ
ນັ່ອງ. ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຊາ
ລາອ໌ ນັ່ອງ.

36 "ມາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ, ເຍືາ ເຮີມ ເກົາ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ເຍືາ ຕາ ເບນີ
ຊາອຳ ເກົາ. 37 ມັຮ ກວາຍ ກາ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ, ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ. ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເກົາ, ເກົາ ຕາ ເກ່ີຍ ຕູ່ຍຮ ໄລ່ ກັອຍ. 38 ຍ່ອນ ເກົາ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ
ຕາ ແກີນ ເກົາ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບມີ, ມາ ເກົາ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ອັນ
† 6:31 6:31 ມານາ ລາ ຊັຣນາ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຈາ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໂມເຊ.
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ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່. 39 ໄນ່ ລາ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌:
ອັນ ຕາ ໂອນ ເກົາ ປິ່ ດ ມານະ ແຕ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອັນ ໂອນ ເກົາ
ເບີນ. ກະ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ ອັນ ຢໍອ໌ ເກົາ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ
ກັອຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 40 ໄນ່ ລາ ຣາງຶ່ຮ ອຶມປ່ໍ ເກົາ: ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ເຮີມ ກອນ ອັນ ກະ ຊາອຳ ກອນ ກັອຍ, ອຶນແຍະ່ ໄລ່ ກັອຍ ເບນີ ອາ
ມົ່ງ ເລືອຍໆ. ກະ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ ເກົາ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ
ກັອຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ."

41 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ ໂຍ່ບ ບູແບະ
ບູບື່ບ ແຕ ເຢຊ,ູ ຍ່ອນ ອັນ ປາຍ: "ເກົາ ລາ ຊັຣນາ ກາ ແຊງ ແຕ ມັນ
ລ່ັອງ."

42 ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ມາ ຕາ ເບີນ, ກວາຍ ໄນ່ ລາ
ເຢຊ,ູ ກອນ ໂຢເຊັບ? ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ. ນານະ່ ເຕ່ອ໌ ອັນ
ປາຍ ອັນ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ?"

43 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ບູແບະ ນັ່ອງ ຕາ
ແກີດ ຣາມຶ່ຮ. 44 ຄັນ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ໄນ່, ມາ ຕາ ເບນີ ເດີງ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ, ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເກົາ. ກະ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ, ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ, ເກົາ
ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ເບນີ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 45 ເບນີ ເນົ່ າ ຄຽນ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ກວາ
ຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
'ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ.'
ອາແລ່ະ ກາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອຶມປ່ໍ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ກະ ຣຍານ ແຕ ອັນ,
ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ. 46 ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເຮີມ ອຶມ
ປ່ໍ ເກົາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ມາ ອັນ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແອີງ ອັນ
ແຕ່ິ ເບີນ ເຮີມ ອຶມປ່ໍ. 47 ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ກວາຍ ອາແລ່ະ
ກາ ຊາອຳ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. 48 ເກົາ ລາ ຊັຣນາ
ກາ ໂອນ ກວາຍ ເບນີ ອາມົ່ງ. 49 ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເຍືາ ຈາ ມານາ ແຕ
ມັນລ່ັອງ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ໄລ່ ກຈີູດ. 50 ມາ ໄນ່ ລາ ຊັຣ
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ນາ ກາ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ; ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຈາ ຊັຣນາ ໄນ່, ກວາຍ
ກັອຍ ຕາ ເບນີ ກຈີູດ ນັ່ອງ. 51 ເກົາ ລາ ຊັຣນາ ອາມົ່ງ ກາ ແຊງ ແຕ ມັນ
ລ່ັອງ. ຄັນ ອາແລ່ະ ຈາ ຊັຣນາ ໄນ,່ ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.
ມາ ຊັຣນາ ໄນ່ ລາ ໄຊອ໌ ເກົາ, ກາ ເກົາ ອີ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ດອ໌ໍ
ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ."

52 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ໄລ່ ຣາ
ຈຽນ ຣາຕວາອ໌; ເຈ່ີ ຕາແບີບ ປາຍ: "ນານ່ະ ອັນ ໄນ່ ໂອນ ໄຮ ຈາ ໄຊອ໌
ອັນ ແອັນ?"

53 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ຄັນ ເຍືາ
ຕາ ເບີນ ຈາ ໄຊອ໌ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ກະ ຕາ ເບີນ ງ່ອຍ໌ ອາຮາມ
ອັນ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ອາມົ່ງ. 54 ກວາຍ ອາແລ່ະ ຈາ ໄຊອ໌ ເກົາ ກະ ງ່ອຍ໌
ອາຮາມ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ; ກະ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣ
ຊົດ, ເກົາ ໂອນ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 55 ຍ່ອນ ໄຊອ໌ ເກົາ ລາ ຊັຣນາ ປຍາຍ໌
ລາລ່ື, ກະ ອາຮາມ ເກົາ ລາ ເກຣ່ີງ ງ່ອຍ໌ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. 56ກວາຍ ອາແລ່ະ
ກາ ຈາ ໄຊອ໌ ເກົາ ກະ ງ່ອຍ໌ ອາຮາມ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ
ກະ ເກົາ, ກະ ເກົາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ. 57 ອຶມປ່ໍ ເກົາ ກາ ອາມົ່ງ ເລືອ
ຍໆ, ອັນ ກັອຍ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌. ເກົາ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ໂອນ
ເກົາ ອາມົ່ງ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຈາ ໄຊອ໌ ເກົາ, ກວາຍ
ກັອຍ ເບນີ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ ເກົາ. 58 ໄນ່ ລາ ຊັຣນາ ກາ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ.
ຊັຣນາ ໄນ່ ອຶມພາ ແຕ ຊັຣນາ ແຕ ມັນລ່ັອງ ກາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ
ຈາ ແຕ ອຶມແບິ. ໄລ່ ຈາ ຊັຣນາ ກັອຍ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ໄລ່ ກູຈີດ. ກວາຍ
ອາແລ່ະ ກາ ຈາ ຊັຣນາ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ."

59 ມັຮ ປັຣນາຍ ໄນ່ ເຢຊູ ອາຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກາເປນາອູມ.

60 ແຕ່ີອ໌ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ປວາຍ ເຢຊູ ຊາງັດ ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ,
ໄລ່ ປາຍ: "ກ່ັດ ລາລ່ື ຣາມຶ່ ຮ ອັນ ອາຕີ ໄນ່. ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ດັງ ຣາມຶ່ ຮ
ກັອຍ?"
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61 ເຢຊູ ດັງ ມັຮ ມູ່ ກາ ປວາຍ ອັນ, ໄລ່ ບູແບະ ບູບື່ບ ນ່ະກັອຍ; ເຈ່ີ
ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ຊັອງ ຕາ ແອອ໌ ອີ ປວາຍ
ນັ່ອງ ບ?ໍ 62 ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານ່ະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ຄັນ ເຍືາ ເຮີມ ກອນ ເຢືາງ
ແກີດ ກວາຍ ຊັອຮ ລ່ັຮ ປໍ ອຶນຕຸ ອັນ ແອີດ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ? 63 ໄກຣ ເຈ່ີ,
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ເບີນ ອາມົ່ງ, ມາ ໄຊອ໌ ກວາຍ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ນ່ະກັອຍ. ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ, ປັຣນາຍ ໄນ່
ແຕ່ີອ໌ ແຕ ຣາເວືາຍ, ກະ ປັຣນາຍ ໄນ່ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ອາມົ່ງ. 64ມາ ອຶນນັ່ອງ
ເບີນ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເກົາ."
ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ດັງ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ ມັຮ ກວາຍ ຕາ ເບີນ

ຊາອຳ ອັນ, ກະ ອັນ ດັງ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ມູ່ ອັນ ເບີນ ມານະ ອີ ມ່ອບ ອັນ ໂອນ
ເນົ່ າ ກາຈີດ. 65ກະ ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ: "ນ່ະກັອຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ ເຈ່ີ, ຄັນ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ຕາ ເບີນ ໂອນ ເນົ່ າ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ,
ຕາ ເບີນ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ."

66 ພໍກາ ເຢຊູ ປາຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ
ແຕ ມູ່ ກາ ປວາຍ ອັນ ຕັຮ ຕາ ແອອ໌ ອີ ປວາຍ ນັ່ອງ ເຢຊ.ູ 67 ເຢຊູ ຕາ
ແບີບ ໄລ່ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ແອັນ: "ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ລ່ັອຮ ເຕ່ ບໍ?"

68 ຊີໂມນ ເປໂຕ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ
ຮິ ອີ ປວາຍ ນັ່ອງ. ແອີງ ອຶນເຈົາ ຊັອງ ເບີນ ປັຣນາຍ ກາ ໂອນ ກວາຍ
ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. 69 ຮິ ຊາອຳ ເຈ່ີ ກະ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ອຶນເຈົາ ລາ
ອັນ ກາ ຕານັ່ອງ ອໍ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

70 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເກົາ ຣຽຮ ເຍືາ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ
ເຈ່ີ. ມາ ເບີນ ມານະ ແຕ ເຍືາ ອີ ແກີດ ເຢືາງ ຕາ ອ.ໍ"

71 ປັຣນາຍ ໄນ່ ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຢູດາ, ກອນ ຊີໂມນ ອິດຊະກາຣີອົດ.
ຢູດາ ລາ ມານະ ແຕ ມູ່ ໄລ່ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ, ມາ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ອັນ ອີ ມ່ອບ ເຢຊ.ູ
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7
ເຢຊູ ອາຕີ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຈົຮ ຊູ

1 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ເປາະ ປັຼຮ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ. ອັນ ຕາ
ແອອ໌ ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ, ຍ່ອນ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ປໍ ກັອຍ
ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ອັນ. 2 ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຕາໄງ
ຈົຮ ຊູ.* 3 ແຊມອາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ອໍ ໄມ່ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ
ໄນ່, ເປາະ ປໍ ແຄງ ຢູດາຍ ແອັນ. ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ກາ ປວາຍ
ໄມ່ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ ມັຮ ຣານະ ໄມ່ ຕະ. 4 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌ ດັງ ຣາມຶ່ຮ ອັນ, ອັນ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ປາໂຕ່ະ. ມັຮ ຣານະ ອຶນ
ເຕ່ົາ ໄມ່ ຕະ, ອຶງເຄາະ ໄມ່ ອາປັຮ ໂອນ ກູ່ ນະ ເບນີ ເຮີມ ເຕ່."

5 ມາ ແຊມອາຍ ເຢຊູ ລາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເຕ່ ອັນ. 6 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ
ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ເກົາ ອາປັຮ ໂອນ ກູ່ ນະ
ດັງ. ມາ ປາເນ່ນ ເຍືາ, ເປາະ ບັອງ ແລ່ະ ລາ ເຕ່ອ໌. 7 ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຊາອັຣ ເຍືາ, ມາ ໄລ່ ຊາອັຣ ເກົາ ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ
ຣານະ ໄລ່ ຕະ ລາ ຕາ ອໍ ລາລ່ື. 8 ແອີງ ເຍືາ ຊັອງ ເປາະ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຊາແຍີ
ຕາໄງ ຈົຮ ຊູ. ເກົາ ຕາ ຢວາຮ ເປາະ ປໍ ກັອຍ, ຍ່ອນ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌
ປາເນ່ນ ເກົາ ເປາະ."

9 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ.
10 ແວັດ ແຊມອາຍ ອັນ ເປາະ, ເຈ່ີ ເຢຊູ ເປາະ ເຕ່, ມາ ອັນ ເປາະ ໂຕ່

ະ ຕວຍ໌. 11 ພໍກາ ໄລ່ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ກັອຍ, ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຈ່ໍອ໌
ເຢຊູ ກະ ໄລ່ ຕາແບີບ ປາຍ: "ປໍ ແລ່ະ ອັນ ກັອຍ?"

12 ກະ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກັອຍ ຣາຮາຍ໌ ແຕ ເຢຊູ ເຕ່. ເບີນ ອັນ ກາ ປາຍ:
"ເຢຊູ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ອ.ໍ"
ມາ ເບີນ ອັນ ກາ ປາຍ: "ຕາ ແກີນ! ເຢຊູ ໄນ່, ອັນ ບູບວກ ກວາຍ

ການ່ໍອ໌."
* 7:2 7:2 ຕາໄງ ຈົຮ ຊູ ລາ ຕາໄງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕະ ຊູ ແອີດ ແດີ ຕາປູ່ລ ຕາໄງ ດອ໌ໍ
ຊາແຍີ ຕາໄງ ແຕ ອຶມແບິ ໄລ່ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ.
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13 ມາ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ຍັ່ນ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ເຢຊູ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ດັງ, ຍ່ອນ ໄລ່ ອຶງກັອຮ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ.

14ຕາປູ່ລ ຕາໄງ ເນົ່ າ ເກ່ີຍ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຊາແຍີ ຕາໄງ ຈົຮ ຊ.ູ ມາ ແຕ່ີອ໌ ຕາ
ໄງ ປູນ ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ. ອັນ ຕາແບິ ອາຕີ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ
ກັອຍ. 15 ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື, ກະ ໄລ່ ຕາແບີບ
ປາຍ: "ນານ່ະ ອັນ ໄນ່ ຕາ ຢວາຮ ຣຍານ, ມາ ອັນ ດັງ ຊາອ່ຶຍ?"

16 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ຕາ ເບນີ ແຕ່ີອ໌
ແຕ ເກົາ ເບີມ, ມາ ປັຣນາຍ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ໄນ່. 17 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາ
ຍ ກັອຍ ດັງ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແຕີລາ ແຕ່ີອ໌
ແຕ ເກົາ ເບີມ. 18 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ແຕ ອັນ ເບີມ,
ກວາຍ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຍ່ອງ ອັນ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ
ກາ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ອັນ ກາ ແປຣີ ອັນ ແຕ່ີອ໌, ກວາຍ ກັອຍ
ລາ ກວາຍ ກຣ່ັກ ລາລ່ື, ກະ ອັນ ຕາ ເບີນ ເບີນ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ
ຕາ ອໍ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. 19 ໂມເຊ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເຈ່ີ. ມາ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ ຕະ ປວາຍ ຄານອດ ກັອຍ. ຍ່ອນ ນານະ່
ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ຣາລ່ິຮ ອີ ກາຈີດ ເກົາ?"

20 ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຕາແອີຍ ເຢຊູ ປາຍ: "ໄມ່ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ເຢືາງ
ຕາ ອໍ ຕຣວບ. ເນົ່ າ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ໄມ່?"

21 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ກັອຍ: "ເກົາ ຕະ ມວຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ
ເຮີມ ຕາແບິ ມູ່ ເຮີບ ຊັອງ; ເຈ່ີ ເຍືາ ງຶ່ດ. 22 ໂມເຊ ໂອນ ເຍືາ ຕະ ຣ່ີດ
ກິດ.† ມາ ຄັນ ປຍາຍ໌ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່, ລາ ເຍືາ ຕະ ເຕ່. (ມາ ໄກຣ ລາ
ລ່ື ຣ່ີດ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ໂມເຊ, ມາ ຣ່ີດ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ອາຈວາຍ
ຮ ອາເຈ່ຮ ເຍືາ.) 23 ຄັນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ໂອນ ກອນ ຣາເລົາ ຕ່ຶງ
ຕາໄງ ຣາລູ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຕັຮ ຄານອດ ໂມເຊ, ນານ່ະ ເຍືາ ອວານ ກະ ເກົາ
ຍ່ອນ ເກົາ ປົວ ກວາຍ ອາອ່ີ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່? 24 ຄັນ ເຍືາ ເຮີມ ກວາຍ
† 7:22 7:22 ຣ່ີດ ກັອຍ ເນົ່ າ ກິດ ບີ່ອ໌ ອຶງກັຣ ແຕ ເກຣ່ີງ ຣາເລົາ.
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ຕະ ອຶນເຕ່ົາ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກຸນເຕົາ ຕັດຊ່ີນ ຢວາຮ. ມາ ຄັນ ເຍືາ ອີ ຕັດ
ຊ່ີນ ອຶນເຕ່ົາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາຕ່ອຍ໌ ໂອນ ກຣ່ັກ ເວືາຍ."

ເຢຊູ ເມ່ນ ກຣີດ ບໍ?
25 ເບນີ ມັຮ ກວາຍ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຕາແບີບ ປາຍ: "ປຍາຍ໌

ບໍ, ອັນ ໄນ່ ກາ ເນົ່ າ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ? 26ຊານ່ໍ ອັນ ແອີດ ອາຕີ ໂອນ ກູ່ ນະ
ຊັອງ ປັຣນາຍ ອັນ, ມາ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ອັນ. ມາ ກວາ
ຍ ຊົດ ດັງ ແຈງ ອັນ ໄນ່ ລາ ກຣີດ ບໍ? 27 ນານະ່ ເຕ່ອ໌ ແກີດ? ຍ່ອນ ພໍ
ກາ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌, ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ດັງ ແຕ ແລ່ະ ອັນ ແຕ່ີອ໌. ມາ ເຢຊູ ໄນ່,
ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ ແຕ ແລ່ະ ອັນ ແຕ່ີອ໌."

28 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ເຣ່ງ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ປາຍ: "ເຍືາ ດັງ
ເກົາ ບ?ໍ ກະ ເຍືາ ດັງ ແຕ ແລ່ະ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ບ?ໍ ຕາ ແກີນ ເກົາ ຈຸງ ອີ
ແຕ່ີອ໌. ມາ ເບີນ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌, ອັນ ກັອຍ ລາ ປຍາຍ.໌ ມາ
ໄກຣ ເຈ່ີ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ອັນ. 29 ມາ ເກົາ ດັງ ອັນ, ຍ່ອນ ເກົາ ແຕ່ີອ໌
ແຕ ອັນ, ກະ ອັນ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌."

30 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເບນີ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ໂກບ ອັນ, ມາ ຕາ
ເບນີ ອາແລ່ະ ກແູວີ ອາຕີ ໂກບ ອັນ, ຍ່ອນ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ອັນ
ຈີວ໌ ກູຈີດ. 31 ມາ ແຕ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ
ໄລ່ ຕາແບີບ ປາຍ: "ຄັນ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌, ອັນ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ອໍ
ແກຼີຍ ແຕ ອັນ ໄນ່ ຕະ ບ?ໍ"

32 ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ຊັອງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຣາຮາຍ໌ ນ່ະກັອຍ ແຕ
ເຢຊ.ູ ເຈ່ີ ມັຮ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ແປຣີ ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ເປາະ ໂກບ
ເຢຊ.ູ 33 ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶນນັ່ອງ ບີ່ ອ໌ ຕາໄງ ຊັອງ ເກົາ ແອີດ ກະ ເຍືາ.
ແວັດ ກັອຍ ເກົາ ເຈົາ ປໍ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌. 34 ຕາໄງ ກັອຍ ເຍືາ
ຈ່ໍອ໌ ເກົາ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ເກົາ. ກະ ອຶນຕຸ ເກົາ ແອີດ, ເຍືາ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ເປາະ ອຶນຕຸ ກັອຍ."
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35ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ ມານະ ຕາແບີບ ມານະ:
"ອຶນຕຸ ແລ່ະ ກວາຍ ໄນ່ ອີ ເປາະ, ມາ ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈ່ໍອ໌ ຣາມົຮ ອັນ?
ອຶນນັ່ອງ ອັນ ອີ ເປາະ ປໍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ແອີດ ກຣວາງ ເຢີ່
ງ, ດອ໌ໍ ອາຕີ ໄລ່ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ
ບໍ? 36 ອຶນນ່ໍ ອັນ ປາຍ: 'ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ເກົາ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຣາມຮົ ເກົາ.'
ກະ ອັນ ປາຍ ນ່ະໄນ່ ແຮີ: 'ອຶນຕຸ ເກົາ ແອີດ, ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເປາະ ອຶນຕຸ
ກັອຍ.' ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ອັນ ປາຍ ນ່ະໄນ່?"

37 ຕາໄງ ປັຣຊົດ ເນົ່ າ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ກັອຍ ລາ ຕາໄງ ປື່ ດ ແກຼີຍ ແຕ ຕາໄງ
ອຶນໂຍ່ງ. ຕາໄງ ກັອຍ ເຢຊູ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ກະ ອາຕີ ເຣ່ງ ປາຍ: "ຄັນ ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ຊັອງ ອີ ຊາລາອ໌, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ; ເຈ່ີ
ໂອນ ອັນ ງ່ອຍ.໌ 38 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ລາ
ນ່ະ ອັນ ເບນີ ແດີອ໌ ກາ ໂອນ ອາມົ່ງ ຮອຍ ເລືອຍໆ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ປຶ່ ງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ເຈ່ີ."

39 ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ອາຕີ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ຣ່ັບ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ
ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌, ຍ່ອນ ເຢຊູ ຕາ ຢວາຮ ກູຈີດ ກະ ຣ່ັບ ອາງອ່ືຣ ແຕ ມັນ
ລ່ັອງ.

40 ຊາອ່ຶຍ ນະ ແຕ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຊັອງ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ກະ
ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ໄກຣ ລາລ່ື ກວາຍ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ຮິ ອຶງກ່ອງ."

41 ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ປາຍ: "ໄກຣ ລາລ່ື ອັນ ໄນ່ ລາ ກຣີດ."
ມາ ເບນີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ປາຍ: "ກຣີດ ຕາ ເບນີ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ແຄງ

ຄາລີເລ. 42 ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ ກຣີດ ລາ
ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ດາວິດ. ກະ ກຣີດ ອຶງເຄາະ ແກີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເບັດເລເຮັມ
ລາ ເມືອງ ດາວິດ ແອີດ."
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43 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ມານະ ປາຍ ນ່ະ ໄນ່, ມານະ ປາຍ
ນ່ະກັອຍ, ແຕ ເຢຊ.ູ 44 ຕ່ຶງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ເບີນ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ
ໂກບ ອັນ, ມາ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ອາລ່ັອຮ ອາຕີ ໂກບ ອັນ.

ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ
45 ແວັດ ກັອຍ ກວາຍ ກຍາອ໌ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ມັຮ ກວາຍ

ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ປໍ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ແຮີ. ມັຮ ກວາ
ຍ ຊົດ ກັອຍ ຕາແບີບ ກວາຍ ກຍາອ໌ ປາຍ: "ນານ່ະ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ໂກບ
ກວາຍ ກັອຍ?"

46 ກວາຍ ກຍາອ໌ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຮິ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ ກວາຍ
ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະ ອັນ ໄນ່ ຕະ ອຶນຕີ."

47 ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ປາຍ: "ກາ ເຍືາ ຊາງັດ ເຕ່ ມັຮ ປັຣ
ນາຍ ອັນ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ກັອຍ ບ?ໍ 48 ເບນີ ອາແລ່ະ ເຍືາ ເຮີມ ກວາ
ຍ ຊົດ ແຕີລາ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ຊາອຳ ອັນ? 49 ມາ ມັຮ ກອນ
ແຊມ ໄນ່, ໄລ່ ຕາ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ ແຕ ຄານອດ ໂມເຊ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເວ່ນ ໄລ່ ກັອຍ."

50 ເບີນ ມານະ ແຕ ມູ່ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ, ຣາມຶ່ຮ ອັນ ລາ ນີໂກເດມ.
ບັອງ ອາໄຣ່ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ເຈ່ີ. ອັນ ຕາແບີບ ກວາຍ ຊົດ ການ່ໍອ໌
ກັອຍ ປາຍ: 51 "ຄັນ ປວາຍ ຄານອດ ໄຮ, ເຕ່ອ໌ ບໍ ໄຮ ຕັດຊ່ີນ ປັຣ
ນາຍ ກວາຍ ຄັນ ໄຮ ຕາ ຢວາຮ ຊັອງ ກະ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ອັນ
ໂລ່ຍຮ?"

52 ຈຸ່ມ ກວາຍ ຊົດ ຕາແອີຍ ນີໂກເດມ ປາຍ: "ໄມ່ ລາ ກວາຍ ແຕ
ແຄງ ຄາລີເລ ເຕ່ ບ?ໍ ຄັນ ໄມ່ ຈ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄມ່
ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ອຶນຕຸ ອາແລ່ະ ປັຣນາຍ ກັອຍ ອາຕີ ແຕ ມານະ ອາຕີ
ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ແຄງ ຄາລີເລ."

53 ແວັດ ກັອຍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ກັອຍ ລ່ົບ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ ໄລ່.‡
‡ 7:53 7:53 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ແຕ ອຶມແບິ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 7:53 ແຕ່ີອ໌ 8:11.
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8
ມັນແຊມ ກາ ປັຣລ່ືຍ ກະ ຣາເລົາ

1 ມາ ເຢຊູ ຊັອຮ ປໍ ກົຮ ອາໂປ່ນ. 2 ແຕ່ີອ໌ ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ເຢຊູ ເປາະ ລ່ັຮ
ປໍ ຊັງອາຣ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ. ເບນີ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ໂຣ່ມ ອຶມແປຣ ອັນ. ນ່ະກັອຍ
ອັນ ຕາກູ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ. 3 ຈຸ່ມ ກາ ອາຕີ ຄານອດ ກະ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ,
ໄລ່ ເດີງ ອາຊວຍ ມັນແຊມ ກາ ປັຣລ່ືຍ ກະ ຣາເລົາ. ໄລ່ ໂອນ ມັນແຊມ
ກັອຍ ຕາຢຶ່ ງ ອຶນດີ ມູ່ ກາ ແອີດ ອຶມແປຣ ເຢຊ.ູ 4 ກະ ໄລ່ ອາຕີ ເຢຊູ
ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ເບີນ ກວາຍ ຣາມົຮ ມັນແຊມ ໄນ່ ປັຣລ່ືຍ ກະ
ຣາເລົາ. 5 ຕ່ຶງ ຄານອດ ໄຮ, ໂມເຊ ອາຕີ ເຈ່ີ ປາຍ: ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ
ຕະ ຕາ ອໍ ນ່ະໄນ່, ອຶງເຄາະ ແກຼງ ຕາເມົາ ໂຈະ ອັນ ເຕ່ົາ ອັນ ກູຈີດ.* ມາ
ນານ່ະ ອາຈານ ປາຍ ແຕ ຣານະ ໄນ່?"

6 ໄລ່ ຕາແບີບ ນ່ະກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ລ່ອງ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ຈ່ໍອ໌ ຣານະ ອີ ປ່ອງ
ເຢຊ.ູ ມາ ເຢຊູ ປູບ ອາແຊງ ອີດ ກັລດອຍ ອາຕີ ຄຽນ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌.
7 ພໍກາ ໄລ່ ກາ ເດີງ ມັນແຊມ ກັອຍ ຕາແບີບ ເລືອຍໆ ອັນ, ເຢຊູ ຢວຣ
ກະ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ເບີນ ມານະ ແຕ ເຍືາ ມາ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ, ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ແກຼງ ອຶນໂຍ່ງ ຕາເມົາ ໂຈະ ມັນແຊມ ໄນ່."

8 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຄຽນ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ຊາ.
9 ພໍກາ ກວາຍ ກັອຍ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະໄນ່, ອຶນແຍະ່ ມັຮ

ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ມັຮ ກວາຍ ເທົາ ລ່ັອຮ ອຶນໂຍ່ງ, ເຕ່ົາ ກາ ອຶນ
ນັ່ອງ ແອີງ ເຢຊູ ກະ ມັນແຊມ ກັອຍ ຊັອງ ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ. 10 ເຢຊູ
ຢວຣ ລ່ັຮ ກະ ຕາແບີບ ມັນແຊມ ກັອຍ ປາຍ: "ອາມອ໌ໍ ເອີຍ! ປໍ ແລ່ະ
ກວາຍ ກາ ຕິ ໄມ່? ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ອີ ຕິ ໄມ່ ບ?ໍ"

11 ມັນແຊມ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ນັ່ອງ, ອຶນເຈົາ
ເອີຍ."
* 8:5 8:5 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ຄານອດ ໂມເຊ ປາຍ: "ຄັນ ຣາເລົາ ອາແລ່ະ
ມາ ປັຣລ່ືຍ ລາກວຍ ແຊມອາຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ອຶງເຄາະ ຣາເລົາ ກະ ມັນແຊມ ກັອຍ ຣ່ັບ
ໂຕ່ດ ເຕ່ົາ ກູຈີດ." ມາ ຈຸ່ມ ກາ ອາຕີ ຄານອດ ກະ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ, ໄລ່ ຣາປຽນ ຄານອດ ກັອຍ.
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ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ: "ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕິ ໄມ່ ເຕ່. ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ເປາະ, ມາ
ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ ນັ່ອງ."

ເຢຊູ ລາ ກ່ັລ ຣານະ ປັ່ ງ
12 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ປາຍ: "ເກົາ ລາ ກ່ັລ ປັ່ ງ

ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ປວາຍ ເກົາ ຕາ ເບີນ
ເປາະ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ, ມາ ອັນ ເບນີ ແອີງ ປັ່ ງ ກາ ໂອນ ອັນ ອາມົ່ງ."

13 ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ອາຕີ ເຢຊູ ປາຍ: "ຊານ່ໍ ໄມ່ ອາຕີ ແຕ ຈະ ໄມ່ ເບີ
ມ. ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ໄມ່, ຮິ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອີດ."

14 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ອາຕີ ແຕ ເກົາ
ເບີມ; ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ເກົາ ລາ ປຍາຍ໌, ຍ່ອນ ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ແຕ ແລ່ະ
ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ກະ ປໍ ແລ່ະ ເກົາ ອີ ເປາະ. ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ແຕ ແລ່ະ
ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ກະ ປໍ ແລ່ະ ເກົາ ອີ ເປາະ. 15 ເຍືາ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌,
ລາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ກວາຍ ຊັອງ, ມາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ. 16 ມາ ຄັນ ເກົາ ຕັດຊ່ີນ, ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ປາຍ ລາ ປຍາຍ໌ ລາ
ລ່ື, ຍ່ອນ ອຶມປ່ໍ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌, ອັນ ແອີດ ກະ ເກົາ ເຕ່; ຕາ ແກີນ
ເກົາ ແອີດ ມານະ ເກົາ ຊັອງ. 17 ເບນີ ກວາຍ ຄຽນ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ຄານອດ ເຍືາ
ປາຍ: ຄັນ ບາຣ ນະ ມາ ປາຍ ມູ່ ປັຣນາຍ, ເຕ່ອ໌ ອີດ ປັຣນາຍ ກັອຍ.
18 ເກົາ ອາຕີ ແຕ ເກົາ ເບີມ, ກະ ອຶມປ່ໍ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌, ອັນ ອາຕີ
ແຕ ເກົາ ເຕ່."

19 ເຈ່ີ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶມປ່ໍ ໄມ່ ແອີດ ອຶນແລ່
ະ?"
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ເກົາ ແຕີລາ ອຶມປ່ໍ ເກົາ.

ຄັນ ເຍືາ ມາ ດັງ ເກົາ, ເຍືາ ດັງ ເຕ່ ອຶມປ່ໍ ເກົາ."
20 ເຢຊູ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ໄນ່ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ແຈ່ະ

ອຶນຕຸ ໄລ່ ໂຈະ ປຣະ ຊາງ. ມາ ອຶນນັ່ອງ ເນົ່ າ ຕາ ຢວາຮ ເບນີ ໂກບ ອັນ,
ຍ່ອນ ປາເນ່ນ ອັນ ຈີວ໌ ກູຈີດ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌.
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21 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເກົາ
ເປາະ ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌. ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ເກົາ, ມາ ເຍືາ ກຈີູດ ຍ່ອນ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ ເບີ
ມ. ອຶນຕຸ ເກົາ ເປາະ, ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເປາະ ອຶນຕຸ ກັອຍ."

22 ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຕາແບີບ ປາຍ: "ນານ່ະ ອັນ ໄນ່
ປາຍ ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ອັນ ເປາະ? ອຶນນັ່ອງ ອັນ ອີ ຢະ ບໍ?"

23 ມາ ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ: "ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ປື່ ນ, ມາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ແປີງ. ເຍືາ ລາ ແຕ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ມາ ເກົາ ລາ ຕາ ແກີນ ແຕ ກູແຕອ໌ ໄນ່.
24 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ, ເຍືາ ກຈີູດ ຍ່ອນ ມັຮ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ ເບມີ.
ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເກົາ ກາ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ, ເຍືາ ກູຈີດ ມາ
ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ເບນີ ໂລ່ຍຮ."

25 ໄລ່ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ເຢຊູ ປາຍ: "ໄມ່ ລາ ເນົ່ າ?"
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ນ່ະ ເກົາ ປາຍ ກະ ເຍືາ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ. 26 ເກົາ

ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ປັຣນາຍ ຕັດຊ່ີນ ເຍືາ. ມາ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ
ແຕ່ີອ໌ ລາ ຊາເບິງ ອໍ ລາລ່ື. ອຶນເຕ່ົາ ກາ ເກົາ ຊັອງ ແຕ ອັນ, ເກົາ ອາຕີ
ອຶນແຍະ່ ໂອນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່."

27 ມາ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບນີ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ມັຮ ປັຣນາຍ
ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ອຶມປ່ໍ ອັນ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 28 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່
ປາຍ: "ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຍືາ ຕາຢັອງ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ
ຊັງກັງ, ບັອງ ກາ ກັອຍ ເຍືາ ເບີນ ດັງ ເກົາ ລາ ເນົ່ າ. ກະ ບັອງ ກາ ກັອຍ
ເຍືາ ດັງ ແຈງ, ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບີມ, ມາ ມັຮ
ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ລາ ປັຣນາຍ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ອາຕີ ເກົາ ເຈ່ີ. 29 ອັນ ກາ
ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌, ອັນ ກັອຍ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ເກົາ. ອັນ ຕາ ເບນີ ຕັຮ
ໂອນ ເກົາ ແອີດ ມານະ, ຍ່ອນ ຣານະ ເກົາ ຕະ, ເກົາ ຕະ ໂອນ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ
ອັນ."

30 ພໍກາ ເນົ່ າ ຊັອງ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ຊາອຳ
ອັນ.

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ຊູລ ກະ ຕາ ເບນີ ຊູລ
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31 ເຢຊູ ອາຕີ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຊາອຳ ອັນ ປາຍ: "ຄັນ ເຍືາ
ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ, ເຍືາ ລາ ກວາຍ ຣຍານ ແຕ ເກົາ. 32 ຄັນ
ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ດັງ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ລາ ອຶນເຕ່ົາ, ກະ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ໄນ່
ອາໂຣຍຮ ເຍືາ ແຕ ແກີດ ຊູລ."

33 ມາ ກວາ ຍ ກັອຍ ຕາ ແອີຍ ເຢຊູ ປາຍ: "ຮິ ລາ ຈຸ່ມ ເຈືອ
ອັບຣາຮາມ. ຮິ ຕາ ເກ່ີຍ ແກີດ ຊູລ ເນົ່ າ. ນານ່ະ ອາຈານ ປາຍ ອາ
ໂຣຍຮ ຮິ ແຕ ແກີດ ຊູລ?"

34 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ກວາຍ
ອາແລ່ະ ກາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ, ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ຊູລ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ.
35 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ຕັຮ ກວາຍ ຊູລ ອັນ, ເຕ່ອ໌ ອັນ ຕັຮ, ມາ
ກອນ ຣາເລົາ ອັນ ເບມີ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ດຸງຊູ ອັນ. 36ນ່ະກັອຍ
ຄັນ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຣຍຮ ເຍືາ, ເຈ່ີ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ຊູລ
ນັ່ອງ. 37 ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ເຍືາ ລາ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ. ມາ ເຍືາ ອຶນ
ນັ່ອງ ອີ ກາຈີດ ເກົາ, ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ຕາ ເບີນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ. 38 ເກົາ ອາຕີ ມັຮ ຣານະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ອາປັຮ ໂອນ ເກົາ ເຮີມ, ມາ
ເຍືາ ປວາຍ ມັຮ ກາ ເຍືາ ຊັອງ ແຕ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ."

39 ໄລ່ ຕາແອີຍ ເຢຊູ ປາຍ: "ອັບຣາຮາມ ລາ ອຶມປ່ໍ ຮິ."
ມາ ເຢຊູ ປາຍ ລ່ັຮ: "ຄັນ ເຍືາ ແກີດ ກອນ ອັບຣາຮາມ, ເຍືາ ຕະ ຣາ

ນະ ມູເຈິງ ອັບຣາຮາມ ຕະ ເຕ່. 40 ເກົາ ອາຕີ ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ຊັອງ ເຈ່ີ
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ເຍືາ ຄ່ຶດ ອີ ກາຈີດ ເກົາ. ອັບຣາຮາມ ຕາ ເບີນ
ຕະ ນ່ະ ເຍືາ. 41 ຊານ່ໍ ເຍືາ ຕະ ປວາຍ ຣານະ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ, ມາ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ
ຕາ ແກີນ ອັບຣາຮາມ."
ມາ ໄລ່ ຕາແອີຍ ເຢຊູ ປາຍ: "ຮິ ລາ ຕາ ແກີນ ກອນ ຕຸງ. ຮິ ເບີນ

ມານຳ ອຶມປ່ໍ ຊັອງ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ອຶມປ່ໍ ຮິ."
42 ມາ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ,

ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເກົາ ເຕ່, ຍ່ອນ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຊາ
ນ່ໍ ເກົາ ແອີດ ອຶນໄນ່, ເກົາ ຕາ ເບີນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ປວາຍ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບີ
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ມ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ໂອນ ເກົາ ແຕ່ີອ໌. 43 ນານ່ະ ເຍືາ ຊັອງ ປັຣ
ນາຍ ເກົາ ອາຕີ ຕາ ເບີນ ແຈງ ບ?ໍ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊັອງ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ
ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ. 44 ເຍືາ ລາ ກອນ ເຢືາງ ຊາຕານ. ອັນ
ກັອຍ ລາ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ. ກະ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ປວາຍ ຣານະ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ. ແຕ
ອຶມແບິ, ເຢືາງ ຊາຕານ ໄນ່ ອັນ ເກ່ີຍ ກາຈີດ ກວາຍ. ອັນ ຕາ ເບີນ ຢຸມ
ປັຣນາຍ ປຍາຍ,໌ ຍ່ອນ ຕາ ເບນີ ມູ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ອັນ. ພໍກາ ອັນ ປາຍ ປັຣນາຍ ອາໂລກ ອັນ ປວາຍ ປັຣນາຍ ອັນ ເບີ
ມ, ຍ່ອນ ອັນ ເກ່ີຍ ອາໂລກ ເລືອຍໆ ກະ ອັນ ລາ ອຶມປ່ໍ ປັຣນາຍ ອາ
ໂລກ. 45 ມາ ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌, ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຕາ
ເບີນ ຊາອຳ ເກົາ. 46 ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຕ ເຍືາ ແກີດ ພາເຍືານ ປາຍ ເກົາ
ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ? ຄັນ ເກົາ ອາຕີ ປຍາຍ,໌ ນານ່ະ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ
ເກົາ? 47 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ແກີດ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກັອຍ
ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ເຍືາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ແກີນ ກອນ ອັນ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ອັບຣາຮາມ
48 ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ພາມາດ ເຢຊູ ກະ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ມາ ຕາ

ເບີນ ຮິ ປາຍ ໄມ່ ລາ ກອນ ຕຸງ ມູເຈິງ ກວາຍ ຊາມາເຣຍ ເຕ່, ກະ ເບີນ
ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແຮີ ຕຣວບ ໄມ?່"

49 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕາ ເບນີ ຕຣວບ ເກົາ. ເກົາ
ຢຳນັ່ບ ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຢຳນັ່ບ ເກົາ. 50 ເກົາ ຕາ ເບີນ ຈ່ໍອ໌
ໂອນ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ເກົາ. ມາ ເບີນ ມານະ ກາ ຈ່ໍອ໌ ຣານະ ກັອຍ ໂອນ ເກົາ.
ອັນ ກັອຍ ຕັດຊ່ີນ ເຍືາ ກະ ເກົາ. 51 ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ຄັນ
ເບີນ ກວາຍ ອີດ ປັຣນາຍ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ."

52 ແຕ່ີອ໌ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ປາຍ: "ຊານ່ໍ
ຮິ ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ເບນີ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ ໄມ່. ອັບຣາຮາມ ກຈີູດ ເຈ່ີ.
ກະ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ກູຈີດ ເຕ່.
ມາ ຊານ່ໍ ໄມ່ ປາຍ ຄັນ ເບນີ ກວາຍ ອີດ ປັຣນາຍ ໄມ່, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ
ເບນີ ກຈີູດ. 53 ໄມ່ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ອັບຣາຮາມ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ຮິ
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ບໍ? ອັບຣາຮາມ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ກະ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ລາ ກູຈີດ ເຕ່. ໄມ່ ຄ່ຶດ ໄມ່ ລາ ເນົ່ າ?"

54 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ເກົາ ມາ ຍ່ອງ ຈະ ເກົາ ເບີ
ມ, ລາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ. ອັນ ກາ ຍ່ອງ ເກົາ ລາ ອຶມປ່ໍ ເກົາ,
ລາ ອັນ ກາ ເຍືາ ປາຍ ເຢືາງ ກາ ເຍືາ ຊາງ ເຕ່. 55 ເຍືາ ຕາ ເບນີ ດັງ ອັນ,
ມາ ເກົາ ດັງ ອັນ. ຄັນ ເກົາ ປາຍ ເກົາ ຕາ ເບນີ ດັງ ອັນ, ລາ ເກົາ ຕະ ອຶນ
ຕີ ອາໂລກ ມູເຈິງ ເຍືາ ເຕ່. ມາ ເກົາ ດັງ ອັນ, ກະ ເກົາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ອັນ. 56 ອັບຣາຮາມ, ລາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເຍືາ, ອັນ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌
ລາລ່ື ຢໍອ໌ ອີ ເຮີມ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ອັນ ເຮີມ ຣານະ ໄນ່ ກຣ່ັກ
ເຈ່ີ; ນ່ະກັອຍ ອັນ ແອີນ ລາລ່ື."

57 ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ ປາຍ ລ່ັຮ: "ອາຍຸ່ ໄມ່ ຕາ ຢວາຮ
ແຕ່ີອ໌ ເຊີງ ຈ່ິດ ກມູ.ໍ ມາ ນານະ່ ໄມ່ ປາຍ ໄມ່ ເຮີມ ເຈ່ີ ອັບຣາຮາມ?"

58 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ອຶນ
ໂຍ່ງ ອັບຣາຮາມ ຕາ ຢວາຮ ແກີດ, ມາ ເກົາ ເບີນ ເຈ່ີ."

59 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ອີດ ຕາເມົາ ອີ
ແກຼງ ໂຈະ ອັນ. ມາ ເຢຊູ ມູ່ດ ກັຣຈຸ ຕ່ຶງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ; ເຈ່ີ ອັນ ລ່ັອຮ
ແຕ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ກັອຍ.

9
ເຢຊູ ຕະ ບຣາງ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ແຕ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ຣ່ັຮ

1 ພໍກາ ເຢຊູ ຕາຢັຮ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ, ອັນ ເຮີມ ມານະ ກວາຍ ຣາເລົາ
ກາ ຊູດ ມັ່ດ ແຕ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ຣ່ັຮ. 2 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ໄລ່ ຕາ
ແບີບ ອັນ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ເນົ່ າ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂອນ ກວາຍ ໄນ່ ຊູດ
ມັ່ດ ແຕ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ຣ່ັຮ? ອັນ ເບີມ, ແຕີລາ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ ຕະ
ໂລ່ຍຮ?"

3 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ຣານະ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຍ່ອນ ໂລ່
ຍຮ ອັນ, ແຕີລາ ໂລ່ຍຮ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ. ມາ ເມ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ



ໂຢຮັນ 9:4 xl ໂຢຮັນ 9:12

ອາປັຮ ຣານະ ອັນ ຍ່ອນ ແຕ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ໄນ່. 4 ບັອງ ກາ ອຶນນັ່ອງ
ຕາໄງ, ໄຮ ອຶງເຄາະ ຕະ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌. ແຕ່ີອ໌
ຊາເດົາ, ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ. 5ບັອງ ກາ ເກົາ ແອີດ ຕ່ຶງ
ກູແຕອ໌, ລາ ເກົາ ເດີງ ປັ່ ງ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່."

6ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ກຈົູຮ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌. ອັນ ກັຣຈຸ ແດີອ໌
ວຍາ ກະ ກູແຕອ໌ ແກີດ ຣາໂລ່ອ໌. ເຈ່ີ ອັນ ອາເຕືາ ຣາໂລ່ອ໌ ຕ່ຶງ ມັ່ດ ກວາ
ຍ ຊູດ ກັອຍ. 7 ເຢຊູ ແປຣີ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ປາຍ: "ເປາະ! ໄມ່
ເປາະ ກູລຍາ ມັ່ດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ພາຍ ຊີໂລອາມ."
(ປັຣນາຍ ຊີໂລອາມ ໄນ່, ຄັນ ອຶນຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ແປຣີ.') ເຈ່ີ ກວາຍ

ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ເປາະ ກູລຍາ ມັ່ດ ອັນ, ກະ ອັນ ລ່ົບ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ. ມັ່ດ
ອັນ ແກີດ ບຣາງ ແອັນ.

8 ກວາຍ ກາ ແອີດ ມູ່ ວ່ີລ ກະ ອັນ, ກະ ກວາຍ ກາ ເຮີມ ອັນ ແອີດ ຊູ
ແຊອ໌ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ອຶນແຍ່ະ ນະ ໄລ່ ກັອຍ ຕາແບີບ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ມາ
ຕາ ເບີນ ອັນ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກາ ເກ່ີຍ ຕາກູ ຊູແຊອ໌?"

9 ເບີນ ກວາຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ອັນ."
ມາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ປາຍ: "ຕາ ແກີນ ອັນ. ມາ ຣູ່ບເຣືາງ ກວາຍ ໄນ່

ນ່ະ ກວາຍ ຊູດ ກັອຍ ເຕ່."
ມາ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ ລ່ັຮ ນ່ະໄນ່: "ກູໂຕ ເກົາ ໄນ່ ແຕ່ິ ກວາຍ ຊູດ

ມັ່ດ ກັອຍ."
10 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາແບີບ ອັນ: "ຄັນ ເມ່ນ ໄມ່ ກວາຍ

ກັອຍ, ຍ່ອນ ນານະ່ ແຕ ມັ່ດ ໄມ່ ແກີດ ບຣາງ ແອັນ?"
11 ອັນ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເບີນ ມານະ ຣາເລົາ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊ,ູ ອັນ

ຕາລຸ ຣາໂລ່ອ໌; ເຈ່ີ ອັນ ອາເຕືາ ຕ່ຶງ ມັ່ດ ເກົາ, ກະ ອັນ ແປຣີ ເກົາ ເປາະ
ກູລຍາ ມັ່ດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ພາຍ ຊີໂລອາມ. ເກົາ ເປາະ ປໍ ແດີອ໌ ພາຍ ກັອຍ
ກູລຍາ ມັ່ດ ເກົາ. ເຈ່ີ ມັ່ດ ເກົາ ແກີດ ບຣາງ ແຕ່ິ."

12 ໄລ່ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ປາຍ: "ປໍ ແລ່ະ ອັນ ຊານ່ໍ?"
ມາ ອັນ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເກົາ ຕາ ດັງ, ນັງ ປໍ ແລ່ະ ອັນ."
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ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ອາເບຼິຮ ແຕ ຣານະ ປົວ ມັ່ດ ແກີດ ບຣາງ
13 ແວັດ ກັອຍ ເນົ່ າ ເດີງ ອາຊວຍ ກວາຍ ຣາເລົາ ກາ ຊູດ ມັ່ດ ແກີດ

ບຣາງ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ. 14ຕາໄງ ເຢຊູ ຕາລຸ ຣາໂລ່ອ໌ ກະ ຕະ ໂອນ
ມັ່ດ ກວາຍ ຊູດ ແກີດ ບຣາງ, ຕາໄງ ກັອຍ ລາ ຕາໄງ ຣາລູ່. 15 ນ່ະກັອຍ
ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ປາຍ: "ນານ່ະ ມັ່ດ
ແຕ ໄມ່ ແກີດ ບຣາງ ແອັນ?"
ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ຕາແອີຍ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ອັນ ກັອຍ ອາເຕືາ ຣາໂລ່

ອ໌ ຕ່ຶງ ມັ່ດ ເກົາ. ເຈ່ີ ເກົາ ກູລຍາ ມັ່ດ; ນ່ະກັອຍ ຊານ່ໍ ເກົາ ແກີດ ບຣາງ."
16 ເບນີ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ປາຍ: "ກວາຍ ໄນ່ ຕາ ເບນີ ແຕ່ີອ໌

ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ກວາຍ ໄນ່ ຕັຮ ຄານອດ ຕາໄງ ຣາລູ່."
ມາ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ປາຍ: "ນານ່ະ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ມາ ເຕ່ອ໌ ຕະ

ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ໄນ່?"
ເຈ່ີ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ກັອຍ ແກີດ ບາຣ ປັຣນາຍ, ອັນ ກາ ປາຍ ນ່ະໄນ່,

ອັນ ກາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ. 17 ເຈ່ີ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ກວາຍ ຊູດ
ມັ່ດ ກັອຍ ປາຍ: "ອັນ ກາ ຕະ ໂອນ ມັ່ດ ໄມ່ ແກີດ ບຣາງ, ອັນ ກັອຍ
ລາ ເນົ່ າ?"
ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອັນ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ອາຕີ

ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."
18 ມາ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ອຶນນັ່ອງ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ຊາ ປາຍ

ກວາຍ ກັອຍ ຊູດ ມັ່ດ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ມາ ແກີດ ບຣາງ ແອັນ. ນ່ະກັອຍ
ໄລ່ ເປາະ ອີດ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ. 19 ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາແບີບ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ
ອັນ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ມາ ຕາ ເບີນ, ອັນ ໄນ່ ລາ ກອນ ຣາເລົາ ເຍືາ? ອັນ
ຊູດ ມັ່ດ ແຕ ຕາໄງ ເຍືາ ຣ່ັຮ ອັນ ບໍ? ຍ່ອນ ນານ່ະ ແຕ ຊານ່ໍ ອັນ ແກີດ
ບຣາງ ແອັນ?"

20 ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເມ່ນ ເຈ່ີ, ໄນ່ ລາ ກອນ ຣາ
ເລົາ ຮິ. ກະ ຮິ ເຮີມ ອັນ ຊູດ ມັ່ດ ແຕ ຕາໄງ ຮິ ຣ່ັຮ ອັນ. 21 ມາ ນານ່ະ
ອັນ ເບນີ ບຣາງ ແອັນ ຊານ່ໍ, ຮິ ຕາ ດັງ ເຕ່. ກະ ຮິ ຕາ ດັງ, ນັງ ເນົ່ າ ຕະ
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ໂອນ ອັນ ແກີດ ບຣາງ. ເຍືາ ຕາແບີບ ອັນ. ອັນ ລາ ກວາຍ ຊາຊາຍ ເຈ່ີ.
ເຕ່ອ໌ ອັນ ຕາແອີຍ ເບີມ."

22 ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ໄລ່ ອຶງ
ກັອຮ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ. ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຊັຣຮົງ
ເຈ່ີ, ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ປາຍ ເຢຊູ ລາ ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຣຽຮ ໂອນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ, ອຶງເຄາະ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ກວາຍ ກັອຍ
ແຕ ດຸງ ຊາງ ໄລ່. 23 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ
ກັອຍ ປາຍ: "ອັນ ລາ ກວາຍ ຊາຊາຍ ເຈ່ີ. ເຍືາ ຕາແບີບ ອັນ ເບີມ."

24 ມູ່ ເຮີບ ແອັນ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ກູອ໌ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ
ກັອຍ ກະ ປາຍ ນ່ະໄນ່ ໂຈະ ອັນ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຍ່ອງ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຊັອງ. ຮິ ດັງ ເຈ່ີ ປາຍ ກວາຍ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ."

25 ມາ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ປາຍ ລ່ັຮ ນ່ະໄນ່: "ເກົາ ຕາ ດັງ ກວາ
ຍ ກັອຍ ເບີນ ໂລ່ຍຮ, ແຕີລາ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ. ເກົາ ດັງ ບີ່ອ໌ ມູ ຣາມຶ່ຮ
ຊັອງ. ບັອງ ອາໄຣ່ ມັ່ດ ເກົາ ຊູດ, ມາ ຊານ່ໍ ມັ່ດ ເກົາ ແກີດ ບຣາງ!"

26 ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ກວາຍ ກັອຍ
ຕະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ໄມ່? ນານ່ະ ແຕ່ິ ອັນ ຕະ ມັ່ດ ໄມ່ ເບີນ ແກີດ
ບຣາງ?"

27 ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ, ມາ
ເຍືາ ຕາ ຢໍອ໌ ຊາງັດ. ນານະ່ ອຶນນັ່ອງ ເຍືາ ໂອນ ເກົາ ອາຕີ ລ່ັຮ ຊາ? ເຍືາ
ອີ ປວາຍ ຣານະ ອັນ ເຕ່ ບໍ?"

28 ເຈ່ີ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ປາຍ ພາມາດ ອັນ; ເຈ່ີ ໄລ່ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ໄມ່
ລາ ປວາຍ ຣານະ ກວາຍ ກັອຍ! ມາ ຮິ ປວາຍ ຣານະ ໂມເຊ! 29 ຮິ ດັງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ຣານາ ໂມເຊ. ມາ ກວາຍ ກັອຍ, ຮິ ຕາ ດັງ ແຕ ແລ່
ະ ອັນ ແຕ່ີອ໌."

30 ເຈ່ີ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເກົາ ງຶ່ດ ເອີຍ!໌ ເຍືາ
ຕາ ດັງ ແຕ ແລ່ະ ກວາຍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌, ມາ ອັນ ຕະ ໂອນ ມັ່ດ ເກົາ ແກີດ
ບຣາງ! 31 ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ, ມາ
ອັນ ຊາງັດ ກວາຍ ກາ ຢຳນັ່ບ ອັນ ກະ ປວາຍ ຣານະ ອັນ. 32 ແຕ ຕາແບິ
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ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ ເບີນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ປົວ
ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ແຕ ຕາໄງ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ຣ່ັຮ ມາ ແກີດ ບຣາງ. 33 ຄັນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກັອຍ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ
ມູ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ."

34 ມາ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ປາຍ ຊາ ນ່ະໄນ່: "ໄມ່ ລາ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ແຕ
ຕາໄງ ອຶມເປ່ອ໌ ໄມ່ ຣ່ັຮ! ນານະ່ ໄມ່ ຍັ່ນ ອີ ອາຕີ ຮິ?"
ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ແຕ ດຸງ ຊາງ.
35 ເຢຊູ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ ໄລ່ ຕູ່ຍຮ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ. ເຈ່ີ ອັນ ຈ່ໍ

ອ໌ ຣາມຮົ ກວາຍ ກັອຍ ກະ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ຊາອຳ ກອນ ເຢືາງ
ແກີດ ກວາຍ ບໍ?"

36 ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ: "ອາຈວາຍຮ ເອີຍ, ອັນ ກັອຍ ລາ
ເນົ່ າ? ແຊອ໌ ອາຈວາຍຮ ອາຕີ ເກົາ ໂອນ ເກົາ ດັງ. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ ອັນ
ເຕ່."

37 ເຢຊູ ປາຍ ລ່ັຮ: "ໄມ່ ເຮີມ ເຈ່ີ ອັນ, ກະ ອັນ ກາ ອາຕີ ໄມ່ ຊານ່ໍ ລາ
ເມ່ນ ອັນ ກັອຍ ແຕ່ິ."

38 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ຕາແອີຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ເມ່ນ,
ເກົາ ຊາອຳ!" ເຈ່ີ ອັນ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຊາງ ເຢຊ.ູ

39 ເຢຊູ ປາຍ ຊາ: "ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ດອ໌ໍ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ.
ເກົາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ແກີດ ບຣາງ, ມາ ກວາຍ ມັ່ດ ປັ່ ງ ອໍ ແກີດ
ຊູດ ແອັນ."*

40 ເບີນ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ຊັອງ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ. ໄລ່
ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ໄມ່ ປາຍ ຮິ ລາ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ເຕ່ ບໍ?"
* 9:39 9:39 ຣານາ ໄນ່ ເຢຊູ ຊາກຳ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ມາ ແຕ່ີອ໌ ງີ່ນ ປໍ ອັນ, ອັນ
ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໂອນ ໄລ່. ຣານະ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ມາ ແກີດ ບຣາງ ລ່ັຮ. ມາ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ກາ ປາຍ ອັນ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ, ເຢຊູ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໂອນ ໄລ່. ຣານະ
ກັອຍ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ກາ ປາຍ ມັ່ດ ອັນ ປັ່ ງ ອໍ, ມາ ແກີດ ຊູດ ມັ່ດ.
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41 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ເຍືາ ງີ່ນ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ຊູດ
ມັ່ດ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ຊານ່ໍ ເຍືາ ປາຍ ມັ່ດ ເຍືາ
ປັ່ ງ ອ,ໍ ນ່ະກັອຍ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ເຍືາ."

10
ກວາຍ ກຍາອ໌ ແກະ ມັນຕ່ັດ ອໍ

1 ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ ນ່ະໄນ່: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ກາ ຕາ ເບີນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ແກະ ຣານາ ງັ່ຮ ຕ່ົງ, ມາ ຊັອຮ ຣານາ
ການ່ໍອ໌, ກວາຍ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ຊາແວງ ກະ ກວາຍ ຣາປົນ. 2 ອັນ ກາ
ມູ່ດ ຣານາ ງັ່ຮ ຕ່ົງ, ກວາຍ ກັອຍ ລາ ເມ່ນ ກວາຍ ກຍາອ໌ ແກະ. 3 ກວາ
ຍ ກາ ກຍາອ໌ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກ່ໍອ໌, ເປິຮ ກູຕ່ົງ ໂອນ ກວາຍ ກຍາອ໌ ແກະ ເຕ່ອ໌
ມູ່ດ, ກະ ແກະ ອັນ ຊາງັດ ຊຽງ ອັນ ກູອ໌. ອັນ ກູອ໌ ຣາມຶ່ຮ ແກະ ອັນ; ເຈ່ີ
ອັນ ອາໂຣຍຮ ຈຸ່ມ ແກະ ອັນ. 4 ແຕ່ີອ໌ ອັນ ອາລ່ັອຮ ອຶນແຍະ່ ແກະ ອັນ,
ອັນ ເປາະ ອຶນໂຍ່ງ. ກະ ຈຸ່ມ ແກະ ເປາະ ຕາປູ່ນ ກຣັອງ ອັນ, ຍ່ອນ ແກະ
ກັອຍ ຊາກ່ັລ ຊຽງ ອັນ ກາ ກຍາອ໌. 5 ມາ ແກະ ຕາ ເບີນ ປວາຍ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌. ໄລ່ ຕາລຸ່ຮ ແຕ ກວາຍ ກັອຍ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາກ່ັລ ຊຽງ
ກວາຍ ກັອຍ."

6 ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ໄນ່, ມາ ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຊາປຸ່ຮ
ປັຣນາຍ ອັນ.

7 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ,
ເກົາ ລາ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກ່ໍອ໌ ແກະ ມູ່ດ ລ່ັອຮ. 8 ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ
ແຕ່ີອ໌ ອຶນໂຍ່ງ ເກົາ, ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ຊາແວງ ກະ ກວາຍ ຕູ
ຕວຍ.໌ ມາ ແກະ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ຊຽງ ໄລ່. 9 ເກົາ ລາ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກ່ໍອ໌. ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ກາ ມູ່ດ ຣານາ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ເບນີ ອາມົ່ງ. ເຕ່ອ໌ ອັນ ມູ່ດ
ລ່ັອຮ, ກະ ຣາມົຮ ຊັຣນາ ຈາ. 10 ກວາຍ ຊາແວງ ມູ່ດ ຢໍອ໌ ອີ ຕູຕວຍ,໌
ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ, ກະ ຢໍອ໌ ອີ ຕາລຸຮ ຊັອງ. ມາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ໂອນ ແກະ ເບນີ
ອາມົ່ງ, ຕາ ເບີນ ແອິ ມູ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ.
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11 "ເກົາ ລາ ກວາຍ ກຍາອ໌ ແກະ ອ.ໍ ກວາຍ ກຍາອ໌ ແກະ ອໍ ເຣືາບ ກູ
ຈີດ ຕາງ ໂອນ ແກະ ອັນ ອາມົ່ງ. 12 ກວາຍ ກາ ທູແທ ກຍາອ໌ ແກະ, ອັນ
ຕາ ເບີນ ຕາລາ ແກະ. ຄັນ ອັນ ເຮີມ ຊາກັອງ ແຕ່ີອ໌, ອັນ ຕາລຸ່ຮ ຕັຮ
ແກະ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ຊາກັອງ ປາລັອງ ກັບ ແກະ; ເຈ່ີ ມັຮ ແກະ ກັອຍ
ອຶມປຣາຍຮ ອຶມປຣັງ. 13 ກວາຍ ທູແທ ຕາລຸ່ຮ ຕັຮ ແກະ ຍ່ອນ ອັນ
ລາ ກວາຍ ກຍາອ໌ ເນົ່ າ ຈາງ ຊັອງ. ອັນ ຕາ ເບນີ ປາຊິ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ແກະ.
14-15 ເກົາ ລາ ກວາຍ ກຍາອ໌ ແກະ ອໍ. ນ່ະ ອຶມປ່ໍ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ດັງ ເກົາ,
ກະ ເກົາ ດັງ ອຶມປ່ໍ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ເກົາ ດັງ ແກະ ເກົາ, ກະ
ແກະ ເກົາ ດັງ ເກົາ. ເກົາ ເຣືາບ ກູຈີດ ຕາງ ໂອນ ມັຮ ແກະ ກັອຍ. 16 ເບີ
ນ ແກະ ການ່ໍອ໌ ລາ ຄອງ ເກົາ ເຕ່, ມາ ຕາ ເບີນ ແອີດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ໄນ່. ເກົາ
ອຶງເຄາະ ເປາະ ອີດ ເຕ່ ມັຮ ແກະ ກັອຍ. ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ແກະ ກັອຍ
ຊາງັດ ຊຽງ ເກົາ. ເຈ່ີ ແກີດ ມູ ຈຸ່ມ ຊັອງ, ກະ ເບນີ ມານະ ກວາຍ ກຍາອ໌
ຊັອງ. 17 ອຶມປ່ໍ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເກົາ, ຍ່ອນ ເກົາ ປຣ່ອມ ຈີວ໌
ກູຈີດ ຕາງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. ເກົາ ຈີວ໌ ກູຈີດ ນ່ະກັອຍ ລາ ຍ່ອນ
ເກົາ ອຶງກ່ອງ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 18 ເນົ່ າ ຕາ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ, ມາ
ເກົາ ຈຸງ ປຣ່ອມ ອີ ຈີວ໌ ກູຈີດ. ເກົາ ເບີນ ອຳນາດ ກູຈີດ. ກະ ເກົາ ເບີ
ນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ຣານະ ໄນ່ ລາ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ແປຣີ ໂອນ ເກົາ
ຕະ."

19 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຣາຕັຮ ແກີດ ບາຣ
ຈຸ່ມ. 20 ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ໄລ່ ປາຍ: "ອັນ ກັອຍ ເບີນ ເຢືາງ ຕາ
ອໍ ຕຣວບ ເຈ່ີ. ອັນ ລາ ກວາຍ ຢຸ່ຮ. ນານະ່ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ?"

21ມາ ຈຸ່ມ ການ່ໍອ໌ ປາຍ: "ຄັນ ອັນ ໄນ່ ມາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ, ນານ່
ະ ເຕ່ອ໌ ອັນ ອາຕີ ມັຮ ປັຣນາຍ ອັນ ອາຕີ. ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕະ ບຣາງ ມັ່ດ
ກວາຍ ຊູດ ເຕ່ອ໌ ບ?ໍ"

ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ
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22 ແຕ່ີອ໌ ກາໄຊ ຊາແງດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ
ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເບນີ ລ່ັຮ ດຸງ ຊາງ ແຕ ອຶມແບ.ິ* 23 ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ຊັງອາຣ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ກະ ອັນ ຕາຢັຮ ເປາະ ຕ່ຶງ ລາບຍາງ ໂຊໂລໂມນ.
24 ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ໂຣ່ມ ອຶມແປຣ ເຢຊ,ູ ກະ ໄລ່ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ:
"ອຶນນັ່ອງ ມາແລ່ະ ດູ່ນ ໄມ່ ໂອນ ຮິ ແອີດ ເກຣາະ? ຄັນ ໄມ່ ລາ ກຣີດ,
ແຊອ໌ ໄມ່ ອາຕີ ໂອນ ຮິ ດັງ ແຈງ."

25 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ, ມາ ເຍືາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ
ຊາອຳ ເກົາ. ຣານະ ເກົາ ຕະ ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ຣານະ ໄນ່
ອາປັຮ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 26 ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເກົາ,
ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ແກີນ ແກະ ເກົາ. 27 ຈຸ່ມ ແກະ ເກົາ ຊາງັດ ຊຽງ ເກົາ. ເກົາ
ດັງ ໄລ່, ກະ ໄລ່ ປວາຍ ເກົາ. 28 ເກົາ ໂອນ ໄລ່ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ; ນ່ະກັອຍ
ອັນ ຕາ ເກ່ີຍ ກຈີູດ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ລາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ກາຕ່ັອງ ໄລ່ ແຕ ອາຕີ
ເກົາ. 29 ອຶມປ່ໍ ເກົາ ລາ ປື່ ດ ແກຼີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌. ອັນ ໂອນ ເກົາ
ເບນີ ຈຸ່ມ ແກະ ກັອຍ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ລາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ກາຕ່ັອງ ແກະ ກັອຍ
ແຕ ອາຕີ ອຶມປ່ໍ ເກົາ. 30 ເກົາ ກະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ລາ ມາຮ ມານະ ຊັອງ."

ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ເຢຊູ
31 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ ອີດ ຕາເມົາ

ຢໍອ໌ ອີ ແກຼງ ໂຈະ ເຢຊ.ູ 32 ມາ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣາ
ນະ ອໍ ມັຮ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ໂອນ ເກົາ ຕະ. ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ອາແລ່ະ ເກົາ ຕະ
ກາ ເຍືາ ອີ ແກຼງ ຕາເມົາ ໂຈະ ເກົາ?"

33 ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ: "ຮິ ຕາ ເບນີ ແກຼງ ຍ່ອນ
ໄມ່ ຕະ ຣານະ ອ.ໍ ມາ ຮິ ຕະ ໄມ່ ຍ່ອນ ໄມ່ ພາມາດ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ໄມ່ ລາ ກວາຍ ຊັອງ, ມາ ໄມ່ ຢໍອ໌ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດອ໌ໍ ໄມ່ ລາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເຕ່."
* 10:22 10:22 ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຊາແຍີ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄລ່ ຕະ ລ່ັຮ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຕ່ຶງ
ກູມໍ 164 ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ເຢຊູ ແກີດ, ແວັດ ກວາຍ ຊີເຣຍ ໂລ່ບ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ໄປ ກູມໍ ອຶນໂຍ່ງ.
ເຈ່ີ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເບີນ ຊາງ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ.
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34 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ຕ່ຶງ ຄານອດ ເຍືາ, ເບີນ ກວາຍ
ຄຽນ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ: 'ເຍືາ ແກີດ ນ່ະ ເຢືາງ ເຕ່.' 35 ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຕາ ເບີນ ປິ່ ດ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດອ໌ໍ ໄລ່
ກາ ຣ່ັບ ປັຣນາຍ ອັນ ລາ ນ່ະ 'ເຢືາງ' ເຕ່. 36 ມາ ເກົາ ໄນ່, ອຶມປ່ໍ ເກົາ
ຣຽຮ ເກົາ, ກະ ອັນ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ນານ່ະ ເຍືາ ປາຍ
ເກົາ ພາມາດ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ເກົາ ປາຍ ເກົາ ລາ ກອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ? 37 ຄັນ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຕະ ຣານະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາ
ອຳ ເກົາ. 38 ມາ ຄັນ ເກົາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ເຍືາ ຕາ ແອອ໌
ຊາອຳ ເກົາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາອຳ ມັຮ ຣານະ ເກົາ ຕະ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌
ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ລາ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເກົາ, ກະ ເກົາ ແອີດ ມູ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ."

39 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ໄລ່ ຈ່ໍອ໌ ຣານາ ຊາ
ອີ ໂກບ ເຢຊ.ູ ມາ ເຢຊູ ນີ່ອ໌ ແຕ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ; ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາ ດັງ ເບີນ
ໂກບ ອັນ.

40 ເຢຊູ ເຈົາ ລ່ັຮ ເຈ່ີ ໄກ່ອ໌ ຕາເລ່ ຈແໍດນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ໂຢຮັນ ຕະ
ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ແຕ ບັອງ ອາໄຣ່. ເຢຊູ ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເວືາຍ. 41 ກຼຶ່ງ
ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ; ເຈ່ີ ໄລ່ ປາຍ: "ໂຢຮັນ ຕາ ເບີນ ຕະ ມວຍ ຣານະ
ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ອຶນເຕ່ົາ, ມາ ມັຮ ປັຣນາຍ ອັນ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ໄນ່ ລາ
ປຍາຍ໌ ອຶນແຍ່ະ."

42 ອຶນຕຸ ກັອຍ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ

11
ລາຊາໂຣ ກຈີູດ

1 ເບນີ ກວາຍ ຣາເລົາ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ລາຊາໂຣ, ແກີດ ອາອ່ີ. ອັນ ແອີດ
ຕ່ຶງ ວ່ີລ ເບັດທານີ. ມາຣີ ລາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເຕ່ ກະ ແອີຍ ອັນ,
ຣາມຶ່ຮ ມາທາ. 2 ມາຣີ ໄນ່ ລາ ມັນແຊມ ກາ ທໍອ໌ ແດີອ໌ ປາຮວມ ຕ່ຶງ ອາ
ເຢີງ ເຢຊ,ູ ກະ ຈູ່ດ ອາເຢີງ ເຢຊູ ແຕ ໂຊະ ແປີຼ ອັນ. ລາຊາໂຣ, ກາ ອາອ່ີ
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ກັອຍ, ລາ ອາເມືາງ ມາຣີ ໄນ່. 3ບາຣ ນະ ແຊມແອີຍ ກັອຍ ແປຣີ ກວາຍ
ເປາະ ອາຕີ ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ອັນ ກາ ອຶນເຈົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື,
ຊານ່ໍ ອັນ ອາອ່ີ."

4 ພໍກາ ເຢຊູ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ອັນ ປາຍ: "ລາຊາໂຣ ອາອ່ີ, ມາ
ອັນ ຕາ ເບນີ ກຈີູດ ເລ່ີ. ຍ່ອນ ອັນ ເບນີ ອາອ່ີ ໄນ່, ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ເບີ
ນ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

5 ເຢຊູ ອາໂຢ່ະ ມາທາ, ມາຣີ, ກະ ລາຊາໂຣ. 6 ພໍກາ ເຢຊູ ຊັອງ ຮານ
ປາຍ ລາຊາໂຣ ອາອ່ີ, ມາ ອັນ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຕຍາ ບາຣ ຕາ
ໄງ ແອັນ. 7 ແວັດ ບາຣ ຕາໄງ, ເຢຊູ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ:
"ໄຮ ລ່ົບ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ແຄງ ຢູດາຍ."

8 ມາ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ!
ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ຢວາຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ປໍ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ແກຼງ ຕາເມົາ
ໂຈະ ອາຈານ. ມາ ນານະ່ ຊານ່ໍ ອາຈານ ຢໍອ໌ ລ່ົບ ລ່ັຮ ປໍ ກັອຍ?"

9 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ມວຍ ຕາໄງ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ເບນີ ປັ່ ງ ມັນ
ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ໂມງ ມາ ຕາ ເບີນ? ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ເປາະ ຕ່ຶງ ຕາໄງ, ອັນ
ຕາ ເບີນ ແດິມ; ຍ່ອນ ປັ່ ງ, ເຕ່ອ໌ ອັນ ເຮີມ. 10 ມາ ຄັນ ອັນ ເປາະ ຕ່ຶງ
ຊາເດົາ, ອັນ ແດິມ; ຍ່ອນ ການຳ ອັນ ຕາ ບຣາງ ເຮີມ."

11 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ປາຍ ແອັນ: "ເຢົ່ າ ໄຮ, ລາຊາໂຣ,
ອັນ ບິ, ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ອີ ເປາະ ອາໄມ່ຮ ໂອນ ອັນ ຕາແມ.ີ"

12 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ຄັນ ອັນ
ບິ, ລາ ອັນ ປຣາຍ ໄວ່ ເຕ່."

13 ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ລາຊາໂຣ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ມາ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ
ຄ່ຶດ ລາ ເຢຊູ ປາຍ ລາຊາໂຣ ບິ ຊັອງ. 14 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ແຈງ
ລາລ່ື ປາຍ: "ລາຊາໂຣ ກູຈີດ ເຈ່ີ. 15 ເກົາ ຣ່ໍອ໌ ເຕ່ ເກົາ ຕາ ເບີນ ແຕ່ີອ໌
ບັອງ ກາ ອັນ ອາອ່ີ. ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ເປາະ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ເຣ່ງ ລາ
ລ່ື. ເຈ່ີ ຊານ່ໍ ໄຮ ເປາະ ປໍ ລາຊາໂຣ."
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16 ແວັດ ກັອຍ ໂທມາ, ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ດີດີມ* ແຮີ, ອັນ ປາຍ ໂຈະ ເຢົ່ າ
ອັນ, ໄລ່ ກາ ຣຍານ ມັນຕຸ ແຕ ເຢຊູ ປາຍ: "ໄຮ ເປາະ ເຕ່. ໄຮ ປຣ່ອມ
ກູຈີດ ມັນຕຸ ກະ ອາຈານ."

ເຢຊູ ຕາລ່ືນ ບາຣ ນະ ແຊມແອີຍ
17 ພໍກາ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ອັນ ຊັອງ ປາຍ ເນົ່ າ ແຕິບ ລາ

ຊາໂຣ ປູນ ຕາໄງ ເຈ່ີ. 18 ວ່ີລ ເບັດທານີ ຣາເຢີ່ ງ ເບນີ ໄປ ລັກ ແຕ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ. 19 ນ່ະກັອຍ ຊາອ່ຶຍ ນະ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເປາະ ອາລ່ືນ
ມາທາ ກະ ມາຣີ, ຍ່ອນ ອາເມືາງ ໄລ່ ກູຈີດ.

20 ພໍກາ ມາທາ ຊັອງ ເຢຊູ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ກາຕຣ່ໍ ວ່ີລ, ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ
ເກຣາະ ເຢຊ.ູ ມາ ມາຣີ, ອັນ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ອຶນດຸງ. 21 ມາທາ ປາຍ
ໂຈະ ເຢຊ:ູ "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ຄັນ ອຶນເຈົາ ແອີດ ອຶນໄນ່ ບັອງ ກາ ກັອຍ,
ອາເມືາງ ເກົາ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ. 22 ມາ ເກົາ ດັງ ຊານ່ໍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ອຶນ
ເຈົາ ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ."

23 ເຢຊູ ອາຕີ ມາທາ ປາຍ: "ອາເມືາງ ໄມ່ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ."
24 ເຈ່ີ ມາທາ ປາຍ: "ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ອາເມືາງ ເກົາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ່ີອ໌ ຕາ

ໄງ ປັຣຊົດ. ຕາໄງ ກັອຍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ກຈີູດ ເບີນ ອາມົ່ງ."
25 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ມາທາ ປາຍ: "ເກົາ ໄນ່ ແຕ່ິ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ກວາຍ ກູ

ຈີດ ຢວຣ ລ່ັຮ ແຕ ປີ່ ງ, ກະ ເກົາ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ອາມົ່ງ. ອາແລ່ະ ກາ ຊາ
ອຳ ເກົາ, ແຕ່ີອ໌ ອັນ ກຈີູດ, ລາ ນັ່ອງ ອັນ ອາມົ່ງ. 26 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ
ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ ກະ ອັນ ຊາອຳ ເກົາ, ອັນ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ກຈີູດ. ໄມ່ ຊາ
ອຳ ປັຣນາຍ ໄນ່ ບ?ໍ"

27 ມາທາ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ, ເກົາ ຊາອຳ! ເກົາ ຊາອຳ
ອຶນເຈົາ ລາ ກຣີດ, ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່."
* 11:16 11:16 ຣາມຶ່ຮ 'ດີດີມ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ກວາຍ ປ່ັຼອຮ.'
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28 ແວັດ ມາທາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ເຈົາ ປໍ ດຸງ, ເຈ່ີ ອັນ ຣາຮາຍ໌ ກະ
ມາຣີ, ອາແອມ ອັນ, ປາຍ: "ອາຈານ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຣາມົຮ
ໄມ່."

29 ພໍກາ ມາຣີ ຊັອງ ນ່ະກັອຍ, ຢຸ່ກຢັ່ ກ ແຕ່ິ ອັນ ຢວຣ ເປາະ ປໍ ເຢຊ.ູ
30 ເຢຊູ ຕາ ຢວາຮ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ. ອຶນນັ່ອງ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ມາທາ
ຣາມົຮ ອັນ. 31 ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ກາ ເປາະ ອາລ່ືນ ຕ່ຶງ ດຸງ
ມາຣີ, ໄລ່ ເຮີມ ມາຣີ ຢວຣ ໄວ່ ລາລ່ື ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ; ເຈ່ີ ໄລ່ ເປາະ ຕາປູ່ນ
ອັນ. ໄລ່ ຄ່ຶດ ປາຍ ອັນ ເປາະ ເຍືາມ ປໍ ປີ່ ງ ອາເມືາງ ອັນ.

32 ພໍກາ ມາຣີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ກະ ເຮີມ ອັນ, ມາຣີ ຄຣາບ ແຈ່ະ ອາເຢງີ
ເຢຊ,ູ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ຄັນ ອຶນເຈົາ ແອີດ ອຶນໄນ່ ບັອງ ກາ ກັອຍ,
ອາເມືາງ ເກົາ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ."

33 ພໍກາ ເຢຊູ ເຮີມ ມາຣີ ເຍືາມ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ
ປວາຍ ມາຣີ ເຍືາມ ເຕ່, ເຢຊູ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ກະ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ.
34 ອັນ ຕາແບີບ ປາຍ: "ອຶນຕຸ ແລ່ະ ເຍືາ ແຕິບ ອັນ?"
ໄລ່ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ຊານ່ໍ ໄຮ ເປາະ ເນ່."
35 ເຢຊູ ເຍືາມ. 36 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ປາຍ: "ເອົາ!

ເຮີມ! ອັນ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ລາຊາໂຣ!"
37 ມາ ເບີນ ກວາຍ ປາຍ: "ອັນ ໄນ່ ຕະ ເຈ່ີ ມັ່ດ ກວາຍ ຊູດ ແກີດ

ບຣາງ. ບັອງ ກາ ລາຊາໂຣ ຕາ ຢວາຮ ກູຈີດ, ເຕ່ອ໌ ບໍ ອັນ ຕະ ໂອນ ລາ
ຊາໂຣ ຕາ ເບີນ ກຈີູດ?"

ລາຊາໂຣ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
38 ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປີ່ ງ. ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື ຊາ. ປີ່ ງ ໄນ່ ລາ ຕ່ຶງ

ກ່ືບ, ເບີນ ຕາເມົາ ປື່ ດ ກາຕັງ ງັ່ຮ ກ່ືບ. 39 ເຢຊູ ແປຣີ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ວ່ິລ ອາລ່ັອຮ ຕາເມົາ ແຕ ງັ່ຮ ໄນ່."
ມາ ມາທາ, ອາມ່ໍອ໌ ອັນ ກາ ກູຈີດ ກັອຍ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ອຶນ

ໂຊະ ເຈ່ີ, ຍ່ອນ ເນົ່ າ ແຕິບ ອັນ ຕ່ຶງ ໄນ່ ປູນ ຕາໄງ ເຈ່ີ."
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40 ເຢຊູ ຕາແບີບ ແອັນ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ ມາ ຕາ ເບີນ, ຄັນ
ເຍືາ ຊາອຳ, ເຍືາ ເບີນ ເຮີມ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ?"

41 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ວ່ິລ ຕາເມົາ ກັອຍ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາເງີ່ອ໌ ອາຊັອຮ ປໍ ມັນ
ລ່ັອງ ກະ ອັນ ປາຍ: "ອຶມປ່ໍ ເກົາ ເອີຍ! ເກົາ ຊາແອີນ ໄມ່, ຍ່ອນ ໄມ່ ຊາ
ງັດ ເກົາ. 42 ເກົາ ດັງ ອຶມປ່ໍ ຊາງັດ ເກົາ ເລືອຍໆ, ມາ ເກົາ ປາຍ ນ່ະໄນ່
ໂອນ ກວາຍ ກາ ແອີດ ແຈ່ະ ເກົາ ໄນ,່ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຊາອຳ ເຣ່ງ ລາລ່ື ອຶມປ່ໍ
ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່."

43 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ກູອ໌ ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ລາຊາໂຣ ເອີຍ!
ໄມ່ ລ່ັອຮ ແຕ ປີ່ ງ!"

44 ເຈ່ີ ກວາຍ ກຈີູດ ກັອຍ ລ່ັອຮ ແຕ ປີ່ ງ. ອາຕີ ກະ ອາເຢງີ ອັນ ອຶນ
ແຍ່ະ ເນົ່ າ ຕວມ ອາຣິ. ກະ ອັນ ເບີນ ອາຣິ ການ່ໍອ໌ ຕວມ ມາມ ກະ ແປີຼ
ອັນ. ເຢຊູ ແປຣີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກັອຍ ປາຍ: "ອາແລ່ັຮ ຕັຮ ອາຣິ ກາ
ເນົ່ າ ຕວມ ແຕ ຈະ ອັນ ໂອນ ອັນ ເຈົາ."

ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຈ່ໍອ໌ ຣານາ ອີ ກາຈີດ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:1-5; ມາຣະໂກ 14:1-2; ລູກາ 22:1-2)

45 ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ກາ ເປາະ ອາລ່ືນ ມາຣີ, ໄລ່
ເຮີມ ຣານະ ເຢຊູ ຕະ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຊາອຳ ອັນ ເຕ່. 46 ມາ ເບີນ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ເປາະ ປໍ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ອາຕີ ໄລ່
ມັຮ ຣານະ ເຢຊູ ຕະ. 47 ນ່ະກັອຍ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ
ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ກູອ໌ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ອິດ
ຊະຣາເອລ; ເຈ່ີ ໄລ່ ຊັຣຮົງ. ໄລ່ ປາຍ: "ກວາຍ ໄນ່ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ
ເຮີມ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ເຈ່ີ. ນານະ່ ໄຮ ອີ ຕະ ຊານ່ໍ? 48 ຄັນ ໄຮ ໂອນ ອັນ ຕະ
ນ່ະກັອຍ ເລືອຍໆ, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ອຶນແຍ່ະ ອັນ. ເຈ່ີ ກວາ
ຍ ໂຣມ ແຕ່ີອ໌ ຕາລຸຮ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ໄຮ ກະ ອຶນແຍ່ະ ກຣວາງ ໄຮ ແຮີ."

49 ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ໄລ່ ເບີນ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ກາຢະພາ. ກູມໍ ກັອຍ ອັນ ຕາລາ
ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ຕາ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ
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ເລ່ີຍ. 50 ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕາຕ່ອຍ໌ ບ?ໍ ຄັນ ໄຮ ດອ໌ໍ ມານະ ໄນ່ ອາມົ່ງ,
ກອນແຊມ ໄຮ ອຶນແຍະ່ ກຈີູດ, ກະ ກຣວາງ ໄຮ ລາ ຣາລຸຮ ອຶນແຍະ່ ເຕ່.
ມາ ຄາອ໌ ໄຮ ໂອນ ມານະ ອັນ ຊັອງ ກູຈີດ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ນະ ກວາຍ ໄຮ
ກູຈີດ."

51 ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ຈຸງ ອີ ປາຍ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊັອງ. ມັຮ ຣາ
ນະ ກາຢະພາ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກູຈີດ ຕາງ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ຣານະ ກັອຍ, ຍ່ອນ
ບັອງ ກາ ກັອຍ ກາຢະພາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
52 ເຢຊູ ຕາ ເບນີ ກຈີູດ ຕາງ ໂອນ ແອີງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊັອງ, ມາ
ອັນ ກູຈີດ ຕາງ ໂອນ ກູ່ ນະ ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຊານ່ໍ ກວາຍ
ໄນ່ ຣາຕັຮ ຣາຕາຍ໌ ຊາອ່ຶຍ ອຶນຕ,ຸ ມາ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ໂຣ່ມ ລ່ັຮ
ແກີດ ມວຍ ຈຸ່ມ. 53 ນ່ະກັອຍ ແຕ ຕາໄງ ກັອຍ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາ
ເອລ ຈ່ໍອ໌ ຣານາ ອີ ກາຈີດ ເຢຊ.ູ 54 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ແອີດ
ມັນຕຸ ກະ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. ມາ ອັນ ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ
ແຈ່ະ ເມືອງ ເອພຣາອິມ. ອັນ ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ອັນ.

55 ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຈາ ຊາແຍີ ຕາໄງ
ອາກຼັຮ.† ນ່ະກັອຍ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ແອີດ ນ່ໍອ໌ ເມືອງ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ, ຢໍອ໌ ອີ ປວາຍ ຣ່ີດ ຕະ ບຣັຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ໄລ່ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຕາ
ໄງ ກັອຍ. 56 ຈຸ່ມ ໄລ່ ຈ່ໍອ໌ ເລືອຍໆ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ
ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ກະ ໄລ່ ມານະ ຕາແບີບ ມານະ: "ນານ່ະ ໄມ່ ຄ່ຶດ? ອັນ
ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຊາແຍີ ຕາໄງ ກັອຍ ເຕ່, ມາ ຕາ ເບນີ?"

57 ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ຈຸ່ມ ພາ
ຣີຊາຍ, ໄລ່ ປາຕັບ ປາຍ, ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ດັງ ອຶນຕຸ ເຢຊູ ແອີດ,
ອຶງເຄາະ ອັນ ເປາະ ອາຕີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ໂກບ ອັນ.
† 11:55 11:55 ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ
ກຣວາງ ເອຢິບ ແຕ ອຶມແບິ.
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12
ມາຣີ ທໍອ໌ ແດີອ໌ ປາຮວມ ຕ່ຶງ ອາເຢງີ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:6-13; ມາຣະໂກ 14:3-9)

1 ອຶນນັ່ອງ ຕາປັ່ ດ ຕາໄງ ແອັນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຈາ ຊາແຍີ ຕາໄງ
ອາກຼັຮ. ຕາໄງ ກັອຍ ເຢຊູ ເປາະ ປໍ ວ່ີລ ເບັດທານ,ີ ລາ ອຶນຕຸ ລາຊາໂຣ
ແອີດ. ລາຊາໂຣ ລາ ອັນ ກາ ເຢຊູ ອາໂມ່ຍຮ ລ່ັຮ ແຕ ປີ່ ງ. 2 ແອີດ ອຶນຕຸ
ກັອຍ ໄລ່ ຣ່ັບໂຈມ ເຢຊ.ູ ມາທາ ອາລ່ັອຮ ຊັຣນາ ໂອນ ໄລ່ ຈາ, ກະ ລາ
ຊາໂຣ ຕາກູ ຈາ ມັນຕຸ ກະ ໄລ່ ເຕ່. 3 ບັອງ ກາ ກັອຍ ມາຣີ ອີດ ແດີອ໌ ປາ
ຮວມ ຕາດ່ີ ລ່ິດ. ແດີອ໌ ປາຮວມ ກັອຍ ເບນີ ເກືາ ເປ່ງ ລາລ່ື. ມາຣີ ທໍອ໌
ແດີອ໌ ປາຮວມ ກັອຍ ຕ່ຶງ ອາເຢີງ ເຢຊ,ູ ເຈ່ີ ອັນ ອີດ ໂຊະ ແປີຼ ອັນ ຈູ່ດ
ອາເຢງີ ເຢຊ.ູ ອຶນແຍະ່ ດຸງ ກັອຍ ຊັອງ ປາຮວມ ຈັນຈ່ຶ. 4 ເບນີ ມານະ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊ,ູ ຣາມຶ່ຮ ຢູດາ ອິດຊະກາຣີອົດ, ອັນ ກາ ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ອີ ມ່ອບ ເຢຊ,ູ ປາຍ: 5 "ນານ່ະ ອັນ ຕາ ເບີນ ຈິ ແດີອ໌ ປາຮວມ,
ເຈ່ີ ອີດ ປຣະ ເກືາ ກັອຍ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກາດີດ? ເກືາ ແດີອ໌ ປາຮວມ ໄນ່
ລ່ີ ກະ ປຣະ ເກືາ ເນົ່ າ ທູແທ ໄປ ຣ່ອຍ ຕາໄງ."

6 ຢູດາ ປາຍ ນ່ະໄນ່, ຕາ ແກີນ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກາດີດ, ມາ
ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ເປິຼບ ປຣະ ກັອຍ, ຍ່ອນ ອັນ ລາ ກວາຍ ຢຸມ ປຣະ ຈຸງ ຕ່ຶງ
ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊ.ູ ອັນ ເກ່ີຍ ອີດ ຕັອກ ຈາ ແອີງ ອັນ, ແຕ ປຣະ
ຈຸງ ກັອຍ. 7 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ຢູດາ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ໄຄອ໌ ມັນແຊມ
ໄນ່. ຍ່ອນ ອັນ ກຽມ ດອ໌ໍ ແດີອ໌ ປາຮວມ ໄນ່ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເນົ່ າ ອີ
ແຕິບ ເກົາ. 8 ກວາຍ ກາດີດ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ເຍືາ. ມາ ຈະ ເກົາ ຕາ
ເບີນ ແອີດ ຊົດ ແດີຍ ກະ ເຍືາ."

9 ກຼຶ່ງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ ເຢຊູ ແອີດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ
ເບັດທານີ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເປາະ ປໍ ກັອຍ ເຕ່. ໄລ່ ຕາ ເບີນ ເປາະ ຢໍອ໌
ອີ ຣາມົຮ ແອີງ ເຢຊູ ຊັອງ, ມາ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເຮີມ ລາຊາໂຣ ແຮີ, ອັນ ກາ
ເຢຊູ ອາໂມ່ຍຮ ລ່ັຮ ແຕ ປີ່ ງ. 10 ນ່ະກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ
ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັຣຮົງ ອີ ກາຈີດ ກາ ລາຊາໂຣ ແຮີ. 11 ຍ່ອນ ແຕ
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ລາຊາໂຣ, ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕັຮ ຣ່ີດ ຕຍາ, ເຈ່ີ ໄລ່ ຊາອຳ
ເຢຊູ ແອັນ.

ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ
(ມັດທາຍ 21:1-11; ມາຣະໂກ 11:1-11; ລູກາ 19:28-40)

12 ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ແອັນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ແຕ່ີອ໌ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຊາແຍີ ຕາ
ໄງ ອາກຼັຮ, ໄລ່ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ ເຢຊູ ແຈ່ະ ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ
ເຕ່. 13 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ອີດ ອຶງກວາງ ຕາວາອ໌ ເຈ່ີ ໄລ່ ເປາະ ເກຣາະ ເຢຊູ
ແຕ່ີອ໌. ໄລ່ ຕຣຍາວ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ໂຮຊັນນາ!* ຍ່ອງ ອັນ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ. ຍ່ອງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ."

14 ເຢຊູ ຣາມຮົ ມານຳ ກອນ ອາແຊັຮ ແຈລ. ອັນ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກຣັອງ ອາ
ແຊັຮ ກັອຍ ມູເຈິງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ອາຕີ ເຈ່ີ ປາຍ:
15 "ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ເອີຍ! ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ.
ຊານ່ໍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ.

ອັນ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກຣັອງ ອາແຊັຮ ແຈລ ກອນ."
16 ຕາໄງ ກັອຍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຕາ ຢວາຮ ຊາປຸ່ຮ ຣານະ ໄນ່.

ມາ ແວັດ ເຢຊູ ຢວຣ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ໄລ່ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເນົ່ າ ຄຽນ ອາຕີ ແຕ ເຢຊ.ູ ກະ ໄລ່ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ໄລ່ ຕະ ໄກຣ ເຈ່ີ
ແຕ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ເຢຊ.ູ

17 ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ເຮີມ ເຢຊູ ກູອ໌ ລາຊາໂຣ ລ່ັອຮ ແຕ ປີ່ ງ ກະ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ, ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ເປາະ ອາຕີ ໂອນ ຕົວ ມັຮ ຣານະ ໄນ່. 18 ເຈ່ີ ກຼຶ່ງ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເປາະ ຣາມົຮ ເຢຊູ ເຕ່, ຍ່ອນ ໄລ່ ຊັອງ ເຢຊູ ຕະ ຣານະ
ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ໄນ່. 19 ນ່ະກັອຍ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ, ມານະ ຕະ ອຶນຕີ ໂຈະ

* 12:13 12:13 ປັຣນາຍ 'ໂຮຊັນນາ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ຊາແອີນ ລາລ່ື' ແຕີລາ 'ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ.'
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ມານະ ປາຍ: "ຕິຮ! ເຍືາ ເຮີມ ບໍ? ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ປ
ວາຍ ອຶນແຍະ່ ອັນ. ຕະ ນານະ່ ລາ ໄຮ ຕາ ເຣືາບ ແຕ ອັນ ເຈ່ີ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ອັນ ອຶງເຄາະ ກຈີູດ
20 ຕາໄງ ໄລ່ ຈາ ຊາແຍີ ກັອຍ ເບີນ ຈຸ່ມ ກວາຍ ກຣີກ ເປາະ ປໍ ເມືອງ

ເຢຣູຊາເລັມ ຢໍອ໌ ອີ ໂຣ່ມ ປໍ ກັອຍ ເຕ່. 21 ຈຸ່ມ ກວາຍ ກຣີກ ກັອຍ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ພີລິບ, ລາ ກວາຍ ແຕ ເມືອງ ເບັດຊາອີດາ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ.
ໄລ່ ກັອຍ ແຊອ໌ ແຕ ພລິີບ ປາຍ: "ອາຈວາຍຮ ເອີຍ! ຮິ ຢໍອ໌ ອີ ຣາມຮົ
ເຢຊ.ູ"

22 ນ່ະກັອຍ ພີລິບ ເປາະ ອາຕີ ອັນເດອາ; ເຈ່ີ ອັນເດອາ ກະ ພີລິບ
ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ເຢຊ.ູ 23 ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ.
24 ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ຄັນ ເບີນ ມວຍ ກຼອງ ທຣໍ ຊາແລັຮ
ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌, ອັນ ດັຮ ແກີດ ກ່ັລ; ເຈ່ີ ກຼອງ ກັອຍ ແກີດ ປິ່ ດ. ຄັນ ເນົ່ າ
ຕາ ເບີນ ຈົຮ ກຼອງ ກັອຍ, ອັນ ອຶນນັ່ອງ ແກີດ ກຼອງ ນ່ະ ຕຍາ. ມາ ຄັນ
ເນົ່ າ ຈົຮ ກຼອງ ກັອຍ, ອັນ ແກີດ ຊາອ່ຶຍ ປາໄລ. 25 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ
ປາຊິ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ປິ່ ດ ຊັອງ.
ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບີນ ປາຊິ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ກວາຍ
ກັອຍ ເບນີ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ. 26ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ເກົາ,
ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ປວາຍ ເກົາ. ອຶນຕຸ ແລ່ະ ເກົາ ແອີດ, ກວາຍ ກາ
ຕະ ຣານະ ເກົາ ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເຕ່. ກະ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ເກົາ,
ອຶມປ່ໍ ເກົາ ຢຳນັ່ບ ເຕ່ ກວາຍ ກັອຍ.

27 "ຊານ່ໍ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ອາຣ່ຶກ ລາລ່ື. ນານ່ະ ເກົາ ອີ ປາຍ?
ເກົາ ອີ ປາຍ ນ່ະໄນ່: 'ອຶມປ່ໍ ເອີຍ! ຈ່ອຍ ໂອນ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ແຕ ກູ
ຈີດ ໄນ່.' ມາ ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກແູຕອ໌
ໄນ່ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຈີວ໌ ຣານະ ກູຈີດ ກັອຍ. 28 ອຶມປ່ໍ ເອີຍ, ແຊອ໌ ໄມ່ ຕະ
ໂອນ ກວາຍ ຍ່ອງ ຣາມຶ່ຮ ອາງອ່ືຣ ໄມ່!"
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ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຊຽງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ມັນລ່ັອງ
ນ່ະໄນ່: "ເກົາ ຕະ ເຈ່ີ ໂອນ ກວາຍ ຍ່ອງ ຣາມຶ່ຮ ອາງອ່ືຣ ເກົາ, ກະ ປັຣແນີ
ມັນເຕຣືາ ເກົາ ຕະ ລ່ັຮ ມູເຈິງ ກັອຍ ຊາ."

29 ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ຊຽງ ກັອຍ ນ່ະ ຊຽງ
ກຣ່ຶມ. ເບນີ ອັນ ກາ ປາຍ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ເຢຊ.ູ
30 ມາ ເຢຊູ ປາຍ: "ຊຽງ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ໂອນ ເກົາ, ມາ ອັນ ອາຕີ
ໂອນ ເຍືາ. 31 ຊານ່ໍ ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ເກົາ ອາເບຼິຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ.
ກະ ຊານ່ໍ ເຢືາງ ກາ ຊົດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ເກົາ ຕູ່ຍຮ ຕັຮ ອັນ. 32 ພໍກາ
ເນົ່ າ ອາແຣ່ິ ອາຊັອຮ ເກົາ ແຕ ກູແຕອ໌,† ເກົາ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ."

33 ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ຣານາ ອຶນ
ເຕ່ົາ ອັນ ກູຈີດ. 34 ມາ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກັອຍ ອາຕີ ລ່ັຮ ປາຍ: "ຄານອດ
ຮິ ອາຕີ ຮິ ປາຍ ກຣີດ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ນ່ະກັອຍ ນານ່ະ ອາຈານ ປາຍ
ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ເນົ່ າ ອາແຣ່ິ ອາຊັອຮ? ເນົ່ າ ແຕ່ິ ກາ
ແກີດ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ?"

35 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ເບນີ ປັ່ ງ ອຶນນັ່ອງ ບີ່ອ໌ ຕາໄງ ຊັອງ.
ຊານ່ໍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ປັ່ ງ ໄນ່, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ດັງ ບັອງ
ກາ ແລ່ະ ຊັຣບຼິ່ນ ການຳ ແຕ່ີອ໌. ບັອງ ກາ ກັອຍ ເຍືາ ຕາ ດັງ ອີ ເປາະ ປໍ
ແລ່ະ ນັ່ອງ. 36 ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ປັ່ ງ. ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາອຳ
ອັນ ກາ ເດີງ ປັ່ ງ ປໍ ເຍືາ, ເຈ່ີ ເຍືາ ແກີດ ກອນ ອາໄກ ອັນ ກາ ເດີງ ປັ່ ງ."
ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ, ກະ ອັນ ເປາະ

ຕວຍ໌ ແຕ ໄລ່.
ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ອຶນນັ່ອງ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາອຳ ຊາ

37 ເຢຊູ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ຢັ່ ຮ ມັ່ດ ເມືາງ ໄລ່ ເຈ່ີ,
ມາ ນັ່ອງ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ອັນ. 38 ນ່ະກັອຍ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປັຣນາຍ
† 12:32 12:32 'ອາແຣ່ິ ອາຊັອຮ ແຕ ກູແຕອ໌' ລາ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກູຈີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ.
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ເອຊາຢາ, ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຄຽນ ແຕ ອຶມແບິ
ປາຍ:
"ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ເນົ່ າ ກາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ?

ອຶນເຈົາ ອາປັຮ ອຳນາດ ອຶນເຈົາ ໂຈະ ເນົ່ າ?"
39ນ່ະກັອຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເຣືາບ ຊາອຳ, ນ່ະ ເອຊາຢາ ຄຽນ

ປາຍ ແອັນ:
40 "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ມັ່ດ ໄລ່ ແກີດ ຊູດ,

ກະ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ແກີດ ກ່ັອງ.
ນ່ະກັອຍ ມັ່ດ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ.

ກະ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ດັງ.
ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ;

ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ປົວ ໂອນ ໄລ່."
41 ເອຊາຢາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ອັນ ເຮີມ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ ເຢຊູ
ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ແຕ ອັນ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ໄນ່ ແຕ ເຢຊ.ູ

42 ມາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ແຕ ກວາຍ ຊົດ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ ມາ
ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ປາຍ
ໄລ່ ຊາອຳ, ຍ່ອນ ໄລ່ ອຶງກັອຮ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ຕູ່ຍຮ ໄລ່ ແຕ ດຸງ ຊາງ.
43 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຍ່ອງ ໄລ່ ແກຼີຍ ແຕ ໄລ່ ຢໍອ໌
ອີ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອງ ໄລ່.

44 ແວັດ ແຕ ກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ
ຊາອຳ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ແອີງ ເກົາ ຊັອງ, ມາ ອັນ ຊາອຳ
ກາ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ແຮີ. 45 ກວາຍ ອາແລ່ະ ເຮີມ ເກົາ, ກວາຍ
ກັອຍ ເຮີມ ກາ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ເຕ່. 46 ເກົາ ລາ ເດີງ ປັ່ ງ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ
ຕາ ເບີນ ແອີດ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ການຳ. 47 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ເກົາ, ມາ ອັນ ຕາ ເບນີ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ເກົາ ຕາ ເບນີ ຕິ ກວາ
ຍ ກັອຍ. ເກົາ ຕາ ເບີນ ແຕ່ີອ໌ ອີ ຕິ ກວາຍ, ມາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ອາ
ມົ່ງ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ. 48 ເບນີ ອັນ ກາ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ ກາ ຕາ ແອອ໌
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ເກົາ, ກະ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ອີດ ປັຣນາຍ ເກົາ. ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ,
ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ເຈ່ີ, ປັຣນາຍ ກັອຍ ແຕ່ິ ກາ ຕິ ອັນ. 49 ເກົາ
ຕາ ເບີນ ອາຕີ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບີມ. ມາ ອຶມປ່ໍ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ໄນ່, ອັນ ແຕ່ິ ອາຕີ ເກົາ ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ປາຍ. 50 ມັຮ ປັຣນາຍ
ອັນ ປາຕັບ, ເກົາ ດັງ ປັຣນາຍ ກັອຍ ໂອນ ກວາຍ ເບນີ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.
ນ່ະກັອຍ, ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ປາຍ ລາ ມູເຈິງ ປັຣນາຍ ອຶມປ່ໍ ປາຕັບ
ເກົາ."

13
ເຢຊູ ອາເຣືາວ ອາເຢີງ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ

1 ອຶນນັ່ອງ ມວຍ ຕາໄງ ແອັນ, ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ອີ ຈາ ຊາແຍີ
ຕາໄງ ອາກຼັຮ.* ຕາໄງ ກັອຍ ເຢຊູ ດັງ ແຈ່ະ ເຈ່ີ ຕາໄງ ອັນ ແວັດ ແຕ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ອຶມປ່ໍ ອັນ. ອັນ ອາໂຢ່ະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ
ກູແຕອ໌ ໄນ່ ກາ ເບີນ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ. ອັນ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ໄລ່ ເຕ່ົາ ອັນ
ກູຈີດ.

2 ອຶນໂຍ່ງ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ໂຣ່ມ ຈາ ເປ່ລ ຕາບື່, ເຢືາງ
ຊາຕານ ຕະ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ຢູດາ, ກອນ ຊີໂມນ ອິດຊະກາຣີອົດ, ໂອນ ອັນ
ມ່ອບ ເຢຊ.ູ 3 ເຢຊູ ດັງ ອຶມປ່ໍ ອັນ ໂອນ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ໂອນ ອັນ
ຊົດ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ. ກະ ອັນ ດັງ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ແຈ່ະ ອັນ
ອີ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 4 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ແຕ ອຶນຕຸ
ອັນ ຈາ. ອັນ ຕວດ ດອ໌ໍ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ອັນ; ເຈ່ີ ອັນ ອີດ ອາຣິ ຕ່ີ ກາຕ່ັນ
ຕ່ຶງ ອຶງກີງ. 5 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ໂຈະ ແດີອ໌ ຕ່ຶງ ກູບານ, ເຈ່ີ ຕາແບິ ອາ
ເຣືາວ ອາເຢີງ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ. ກະ ອັນ ອີດ ອາຣິ ຕ່ີ ແຕ ອຶງກີງ
ອັນ; ເຈ່ີ ຈູ່ດ ອາເຢງີ ໄລ່ ກັອຍ. 6 ພໍກາ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ຊີໂມນ ເປໂຕ, ເຈ່ີ
* 13:1 13:1 ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ
ເອຢິບ ແຕ ອຶມແບິ.
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ເປໂຕ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ອຶນເຈົາ ອີ ອາເຣືາວ ອາເຢີງ
ເກົາ ບໍ?"

7 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ຕາ ເບີນ ຊາປຸ່ຮ ຣານະ ເກົາ ຕະ ຊາ
ນ່ໍ, ມາ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ໄມ່ ດັງ."

8 ເປໂຕ ປາຍ ແອັນ ໂຈະ ເຢຊ:ູ "ຕາ ປຍາຍ໌ ເລ່ີ ອຶນເຈົາ ມາ ອາເຣືາວ
ອາເຢງີ ເກົາ."
ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ຄັນ ເກົາ ຕາ ເບີນ ອາເຣືາວ ອາເຢີງ

ໄມ່, ໄມ່ ຕາ ເບີນ ແກີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເກົາ."
9 ເຈ່ີ ຊີໂມນ ເປໂຕ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ແຊອ໌ ອຶນ

ເຈົາ ອຶນໂຈຍ ອາເຣືາວ ແອີງ ອາເຢີງ ຊັອງ. ມາ ອາເຣືາວ ອາຕີ ກະ ແປີຼ
ເກົາ ແຮີ!"

10 ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ ໂຈະ ອັນ: "ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເຈ່ີ ອຶມເປີ່ ຍ ແດີອ໌,
ອຶນແຍ່ະ ຈະ ກວາຍ ກັອຍ ບຣັຮ ເຈ່ີ. ແວັດ ອັນ ອຶມເປີ່ ຍ ແດີອ໌, ອຶງ
ເຄາະ ອາເຣືາວ ລ່ັຮ ແອີງ ອາເຢີງ ຊັອງ. ຊານ່ໍ ເຍືາ ບຣັຮ ເຈ່ີ, ມາ ອຶນ
ນັ່ອງ ມານະ ແຕ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ບຣັຮ."

11 ເຢຊູ ປາຍ ມານະ ແຕ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ບຣັຮ, ຍ່ອນ ອັນ ດັງ ເຈ່ີ ມານະ
ກາ ຢໍອ໌ ອີ ມ່ອບ ອັນ.

12 ແວັດ ເຢຊູ ອາເຣືາວ ອາເຢງີ ໄລ່, ອັນ ແຊິບ ລ່ັຮ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ອັນ,
ກະ ອັນ ຕາກູ ລ່ັຮ ອຶນຕຸ ອັນ ຈາ ຊາ. ອັນ ຕາແບີບ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ
ຊາປຸ່ຮ ມາ ຕາ ເບີນ, ຣານະ ເກົາ ຕະ ກະ ເຍືາ ໄນ່? 13 ເຍືາ ດອ໌ໍ ເກົາ ລາ
ອາຈານ ກະ ອຶນເຈົາ. ປຍາຍ໌ ເຍືາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ. ໄກຣ ລາລ່ື ເກົາ ລາ
ບາຣ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 14 ເກົາ ລາ ອຶນເຈົາ ເຍືາ ກະ ອາຈານ ເຍືາ, ມາ ເກົາ
ອາເຣືາວ ອາເຢງີ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ມານະ
ອາເຣືາວ ອາເຢີງ ມານະ. 15 ເກົາ ຕະ ອາໂຢ່ງ ໂອນ ເຍືາ ເຮີມ, ເຈ່ີ ເຕ່ອ໌
ເຍືາ ຕະ ມູເຈິງ ເກົາ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່. 16 ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ,
ກວາຍ ຊູລ ຕາ ເບີນ ປື່ ດ ແກຼີຍ ແຕ ອຶນເຈົາ ອັນ, ກະ ກວາຍ ກາ ເດີງ
ປັຣນາຍ ຕາ ເບີນ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ອັນ ກາ ແປຣີ ອັນ ເປາະ. 17 ຄັນ
ເຍືາ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ກະ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ກຣ່ັກ ລາລ່ື, ນ່ະກັອຍ
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ເຍືາ ເບີນ ບຸ່ນ ລາລ່ື. 18 ມາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ.
ເກົາ ດັງ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເກົາ ຣຽຮ ເຈ່ີ. ມາ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
'ເບີນ ມານະ ກາ ຈາ ໂດຍ ກະ ເກົາ;

ອັນ ກັອຍ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ອີ ກາຈີດ ເກົາ.'
19 "ຊານ່ໍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ບັອງ ກາ ຣານະ ໄນ່ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌. ມາ ພໍ

ກາ ຣານະ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌, ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ເກົາ ລາ ມານະ ກາ ເກົາ ປາຍ ເຈ່ີ.
20 ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ກວາຍ ອາແລ່ະ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ກວາຍ
ກາ ເກົາ ແປຣີ ໂອນ ເປາະ ອາຕີ, ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ອັນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ
ເຕ່. ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ, ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ອັນ ຊາງັດ
ປັຣນາຍ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ເຕ່."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ມານະ ອີ ຈິ ອັນ
(ມັດທາຍ 26:20-25; ມາຣະໂກ 14:17-21; ລູກາ 22:21-23)

21 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ອາຣ່ຶກ ລາລ່ື.
ອັນ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ເບນີ ມານະ ແຕ ເຍືາ ອີ ມ່ອບ
ເກົາ."

22 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ, ໄລ່ ມານະ ເນ່ ຊັຣກຼັ່ອງ ໂຈະ ມານະ. ໄລ່
ຊັອງ ງຶ່ດ ເຕ່, ຕາ ດັງ ເນົ່ າ ເຢຊູ ປາຍ. 23 ເບນີ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ຣຍານ
ແຕ ເຢຊູ ກາ ຣາຕອຍ ລາລ່ື ກະ ອັນ, ອັນ ກັອຍ ແອີດ ແຈ່ະ ເຢຊູ ບັອງ
ກາ ກັອຍ.† 24 ຊີໂມນ ເປໂຕ ກວູອຍ໌ ກະ ແປຣີ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ຕາແບີບ
ເຢຊ,ູ ອັນ ອາຕີ ແຕ ເນົ່ າ."

25 ເຈ່ີ ອັນ ຊີອ໌ ແຈ່ະ ເຢຊູ ກະ ປາຍ: "ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ ອາຕີ ໂອນ ເກົາ
ດັງ ເນົ່ າ ກາ ຈິ ໄມ່?"

26 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຊານ່ໍ ເກົາ ຕຸ ມວຍ ເມ່ງ ໂດຍ ບຸຮ ຕ່ຶງ ຕາ
ງານ. ເຈ່ີ ເກົາ ອາແວີຍ ໂອນ ປໍ ອັນ ກາ ອີ ຈິ ເກົາ."
† 13:23 13:23 ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ກາ ຄ່ຶດ ປາຍ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ
ໄນ່ ລາ ໂຢຮັນ.
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ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ອີດ ມວຍ ເມ່ງ ໂດຍ ບຸຮ. ອັນ ຕຸ ໂດຍ ບຸຮ ກັອຍ ຕ່ຶງ
ຕາງານ. ເຈ່ີ ອັນ ອາແວີຍ ໂອນ ຢູດາ, ກອນ ຊີໂມນ ອິດຊະກາຣີອົດ.
27 ພໍກາ ຢູດາ ຣ່ັບ ໂດຍ ບຸຮ ກັອຍ, ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ເຢືາງ ຊາຕານ
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ຢູດາ ປາຍ: "ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ອີ
ຕະ, ໄມ່ ຕະ ໄວ່!"

28ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕາກູ ຈາ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຊາປຸ່ຮ ປັຣ
ນາຍ ເຢຊູ ປາຍ ກະ ຢູດາ. 29ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກັອຍ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຢຊູ ແປຣີ
ຢູດາ ໂອນ ເປາະ ແຈີງ ເກຣ່ີງ ກຽມ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຈາ ຣ່ໍອ໌, ແຕີລາ ຈ່ອຍ
ກວາຍ ກາດີດ, ຍ່ອນ ຢູດາ ຢຸມ ປຣະ ຈຸງ ແຕ ມູ່ ກັອຍ. 30 ແວັດ ຢູດາ
ຣ່ັບ ໂດຍ ບຸຮ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ່ິ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ມັນລ່ັອງ ຊາ
ເດົາ ເຈ່ີ.

ເຢຊູ ປາຕັບ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ຕາໄມ
31 ແວັດ ຢູດາ ລ່ັອຮ, ເຢຊູ ປາຍ: "ຊານ່ໍ ເນົ່ າ ເບີນ ເຮີມ ອຳນາດ

ອາງອ່ືຣ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ. ກະ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຮີ
ຍ່ອນ ແຕ ກອນ ອັນ. 32 ຄັນ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຍ່ອນ ແຕ ກອນ ອັນ, ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ
ຍ່ອງ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ກອນ ອັນ ຍ່ອນ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ອັນ
ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ແຕ່ິ ອັນ. 33 ມັຮ ກອນ ເກົາ ເອີຍ! ເກົາ ແອີດ ກະ
ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ບີ່ອ໌ ຕາໄງ ຊັອງ. ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ເກົາ, ມາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ມູເຈິງ
ເກົາ ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ເຈ່ີ: 'ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເປາະ ປໍ
ອຶນຕຸ ເກົາ ເປາະ.' 34 ຊານ່ໍ ເກົາ ປາຕັບ ໂອນ ເຍືາ ມວຍ ປັຣນາຍ ຕາໄມ
ແອັນ: ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ. ມູເຈິງ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ ເຈ່ີ,
ນ່ະກັອຍ ເຕ່ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ. 35 ຄັນ ເຍືາ ມານະ ອາ
ໂຢ່ະ ມານະ, ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ດັງ ປາຍ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເກົາ ກຣ່ັກ
ລາລ່ື."
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ເຢຊູ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ຣານະ ເປໂຕ ຕະ
(ມັດທາຍ 26:31-35; ມາຣະໂກ 14:27-31; ລູກາ 22:31-34)

36 ຊີໂມນ ເປໂຕ ຕາແບີບ ເຢຊ:ູ "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ປໍ ແລ່ະ ອຶນເຈົາ ອີ
ເປາະ?"
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ອຶນຕຸ ເກົາ ເປາະ, ຊານ່ໍ ໄມ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປ

ວາຍ ເກົາ. ມາ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ປວາຍ ເກົາ."
37 ເປໂຕ ຕາແບີບ ແອັນ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ນານ່ະ ແຕ ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌

ປວາຍ ອຶນເຈົາ ຊານ່ໍ? ເກົາ ເຣືາບ ຈີວ໌ ກຈີູດ ກະ ອຶນເຈົາ."
38 ມາ ເຢຊູ ອາເບຼິຮ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ເມ່ນ ບໍ? ໄມ່ ເຣືາບ ຈີວ໌ ກູຈີດ

ກະ ເກົາ ບ?ໍ ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ໄມ:່ ອຶນໂຍ່ງ ອຶນຕຣວຍ ຕາ ຢ
ວາຮ ຕາກາຣ, ໄມ່ ກາແລີຍຮ ເກົາ ເບີນ ໄປ ເຮີບ."

14
ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ອຶມປ່ໍ ອັນ

1 ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ ຕຸ່ຮ
ອາຣ່ຶກ. ນານ່ະ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາອຳ ເກົາ
ນ່ະກັອຍ ເຕ່. 2 ຕ່ຶງ ດຸງ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ອຶນຕຸ ແອີດ. ຊານ່ໍ ເກົາ
ເປາະ ກຽມ ດອ໌ໍ ອຶນຕຸ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ. ຄັນ ຣານະ ໄນ່ ມາ ຕາ ເບີນ ປ
ຍາຍ໌, ເກົາ ຕາ ເບນີ ອາຕີ ຣານະ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ. 3 ແວັດ ເກົາ ເປາະ ກຽມ
ດອ໌ໍ ອຶນຕຸ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ, ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ເດີງ ເຍືາ ເປາະ ກະ ເກົາ. ປໍ
ແລ່ະ ເກົາ ແອີດ, ເຍືາ ແອີດ ປໍ ກັອຍ ເຕ່. 4 ກະ ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ຣານາ ເກົາ
ອີ ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ."

5 ມາ ໂທມາ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ຮິ ຕາ ດັງ ປໍ ແລ່ະ
ອຶນເຈົາ ອີ ເປາະ. ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ຮິ ດັງ ຣານາ ເປາະ ປໍ ກັອຍ?"

6 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ເກົາ ລາ ຣານາ ເປາະ; ເກົາ ລາ ຣານາ ປ
ຍາຍ໌; ກະ ເກົາ ລາ ຣານາ ອາມົ່ງ. ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶມປ່ໍ ເກົາ,
ຄັນ ຕາ ເບີນ ເປາະ ຣານາ ເກົາ. 7 ຄັນ ເຍືາ ດັງ ເກົາ, ເຍືາ ດັງ ອຶມປ່ໍ ເກົາ
ເຕ່. ມາ ແຕ ໄນ່ ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ເຍືາ ດັງ ອັນ, ກະ ເຍືາ ເຮີມ ອັນ ເຈ່ີ."
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8ພີລິບ ປາຍ ກະ ເຢຊູ: "ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ ອາປັຮ ອຶມປ່ໍ ອຶນເຈົາ ໂອນ
ຮິ ດັງ ອັນ, ລາ ເຈ່ີ."

9 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ພີລິບ ເອີຍ! ເກົາ ແອີດ ກະ ເຍືາ ດູ່ນ
ເຈ່ີ, ມາ ນານ່ະ ອຶນນັ່ອງ ໄມ່ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ເກົາ? ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ
ເຮີມ ເກົາ ເຈ່ີ, ມູເຈິງ ອັນ ເຮີມ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ເຕ່. ນານະ່ ໄມ່ ແຊອ໌ ໂອນ ເກົາ
ອາປັຮ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ອັນ? 10ນານະ່ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ເກົາ
ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອຶມປ່ໍ, ກະ ອຶມປ່ໍ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເກົາ? ປັຣນາຍ
ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ຕາ ແກີນ ປັຣນາຍ ແຕ ເກົາ ເບີມ, ມາ ໄກຣ ລາລ່ື ອຶມປ່ໍ
ກາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເກົາ, ອັນ ຕະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ໄນ່ ລາ ຣານະ
ອັນ ເບີມ. 11 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາອຳ ເກົາ ບັອງ ກາ ເກົາ ປາຍ ເກົາ ແອີດ ມູ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ອຶມປ່ໍ, ກະ ອຶມປ່ໍ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເກົາ. ມາ ຄັນ ເຍືາ ຕາ
ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາອຳ ເກົາ ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ
ເກົາ ຕະ ເຈ່ີ. 12 ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ
ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ມູເຈິງ ເກົາ ເຕ່. ມາ ອັນ ຕະ ຣານະ ປື່ ດ
ແກຼີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ, ຍ່ອນ ຊານ່ໍ ເກົາ ເຈົາ ປໍ ອຶມປ່ໍ ເກົາ. 13 ຣານະ
ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ແຊອ໌ ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ, ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ
ກາ ເຍືາ ແຊອ໌. ເກົາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ອຶມ
ປ່ໍ ເກົາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ຍ່ອນ ແຕ ກອນ ອັນ. 14 ຄັນ ເຍືາ ແຊອ໌ ອຶນເຕ່ົາ
ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ, ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ອາກັອຍ."

ເຢຊູ ເອີອ໌ ໂອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
15 "ຄັນ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເກົາ, ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ອຶນແຍ່

ະ ປັຣນາຍ ເກົາ ປາຕັບ. 16-17 ເຈ່ີ ເກົາ ແຊອ໌ ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ກະ ອັນ
ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາເວືາຍ ປຍາຍ໌ ເລືອຍໆ. ຣາເວືາຍ ກັອຍ ເຕ່ນ ເກົາ
ຈ່ອຍ ເຍືາ, ກະ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ເຍືາ. ມາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ໄລ່ ກາ ຕາ
ເບີນ ຊາອຳ, ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ຣາເວືາຍ ໄນ່, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ
ຊາກ່ັລ ກະ ຕາ ເບີນ ດັງ ອັນ. ມາ ເຍືາ ດັງ ອັນ, ຍ່ອນ ອັນ ແອີດ ເລືອ
ຍໆ ກະ ເຍືາ, ກະ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. 18 ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕັຮ ເຍືາ
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ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ນ່ະ ກອນ ກູມູ່ຍ໌. ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ອີ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ເຍືາ.
19 ນັ່ອງ ບີ່ອ໌ ຕາໄງ ຊັອງ, ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຕາ ເບນີ ເຮີມ ນັ່ອງ
ເກົາ, ມາ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ເຮີມ ເກົາ. ຍ່ອນ ເກົາ ອາມົ່ງ, ນ່ະກັອຍ ປັຣແນີ
ມັນເຕຣືາ ເຍືາ ອາມົ່ງ ເຕ່. 20 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ເກົາ ແອີດ ມູ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ກະ ເຍືາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເກົາ ມູເຈິງ ເກົາ ແອີດ
ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຍືາ.

21 "ກວາຍ ອາແລ່ະ ຣ່ັບ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ເກົາ ປາຕັບ, ກະ ຕະ ຕາ
ປູ່ນ ອຶນແຍະ່ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ກວາຍ ກັອຍ ອາໂຢ່ະ ເກົາ. ອຶມປ່ໍ ເກົາ ອາ
ໂຢ່ະ ອັນ ກາ ອາໂຢ່ະ ເກົາ. ເກົາ ອາໂຢ່ະ ເຕ່ ອັນ ກັອຍ, ກະ ເກົາ ອາປັຮ
ຣານະ ເກົາ ໂອນ ອັນ ກັອຍ ດັງ ເກົາ."

22 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຢູດາ (ຢູດາ ໄນ່ ຕາ ແກີນ ຢູດາ ອິດຊະ
ກາຣີອົດ) ຕາແບີບ ເຢຊ:ູ "ອຶນເຈົາ ເອີຍ, ນານະ່ ແຕ ອຶນເຈົາ ອາປັຮ ຣາ
ນະ ອຶນເຈົາ ໂອນ ແອີງ ຮິ ຊັອງ, ມາ ອຶນເຈົາ ຕາ ເບີນ ອາປັຮ ໂອນ ມັຮ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ?່"

23 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ອາໂຢ່ະ ເກົາ, ກວາ
ຍ ກັອຍ ຕະ ຕາປູ່ນ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ເກົາ. ອຶມປ່ໍ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ກວາຍ
ກັອຍ. ເກົາ ກະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ກັອຍ; ເຈ່ີ ແອີດ ເລືອຍໆ
ກະ ອັນ. 24 ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບນີ ອາໂຢ່ະ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ
ຕາ ເບີນ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເກົາ. ປັຣນາຍ ເຍືາ ຊັອງ ຊານ່ໍ, ປັຣນາຍ
ໄນ່ ລາ ຕາ ແກີນ ປັຣນາຍ ເກົາ, ມາ ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ອຶມປ່ໍ ເກົາ
ກາ ແປຣີ ໂອນ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່.

25 "ເກົາ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ໄນ່ ບັອງ ກາ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ
ກະ ເຍືາ. 26ມາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ແປຣີ ຈ່ອຍ
ເຍືາ ເຕ່ນ ເກົາ, ຣາເວືາຍ ກັອຍ ອາຕີ ເຍືາ ຕຸ່ກ ຣາມຶ່ຮ; ກະ ອັນ ຈ່ອຍ
ໂອນ ເຍືາ ຊາແຍີ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ. 27 ເກົາ ໂອນ
ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີນ ອຽນ ອ.ໍ ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອຽນ ອໍ ແຕ ເກົາ
ເບມີ. ເກົາ ຕາ ເບນີ ໂອນ ມູເຈິງ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ໂອນ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
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ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ອາຣ່ຶກ. ກະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ.
28 ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ ເກົາ ປາຍ ເກົາ ອີ ເປາະ ແຕ ເຍືາ ມາ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ເຍືາ ຊາ. ຄັນ ເຍືາ ມາ ອາໂຢ່ະ ເກົາ, ເຍືາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ເຕ່
ເກົາ ເບີນ ເຈົາ ປໍ ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ຍ່ອນ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ລາ ປື່ ດ ແກຼີຍ ແຕ ເກົາ.
29 ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ຣານະ ໄນ່ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌. ນ່ະກັອຍ
ຕາໄງ ແລ່ະ ອັນ ແຕ່ີອ໌, ກັອຍ ແຕ ເຍືາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ເກົາ. 30 ເກົາ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ຊາອ່ຶຍ ນັ່ອງ ກະ ເຍືາ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ກາ ຊົດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່,
ອັນ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ. ອັນ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕາລາ ເກົາ. 31 ມາ ເກົາ ຕະ
ມັຮ ຣານະ ໄນ່ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ປາຍ ເກົາ ອາ
ໂຢ່ະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ. ກະ ເກົາ ຕະ ຕາປູ່ນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣານະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ປາ
ຕັບ ເກົາ ເຈ່ີ. ຊານ່ໍ ເຍືາ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ! ໄຮ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ໄນ່!"

15
ເຢຊູ ລາ ວ່ັຣ ອາງຸ່ນ ກາ ປຍາຍ໌

1 ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ ນ່ະໄນ:່ "ເກົາ ລາ ວ່ັຣ ອາງຸ່ນ ກາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. ກະ
ອຶມປ່ໍ ເກົາ ລາ ອັນ ກາ ຊາມາ ວ່ັຣ ກັອຍ. 2ອາແບງ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບນີ
ແກີດ ປາໄລ, ອັນ ກັຣໄປຮ ຕັຮ. ກະ ອາແບງ ອາແລ່ະ ມາ ແກີດ ປາໄລ,
ອັນ ກິດ ໂອນ ປາດັອຮ ແກີດ ຊາອ່ຶຍ ແອັນ ອາແບງ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ອາ
ແບງ ກັອຍ ແກີດ ປາໄລ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ. 3 ເຍືາ ລາ ນ່ະ ອາແບງ ກາ
ເນົ່ າ ກິດ ເຈ່ີ ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ. 4 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ
ມູ ຣາງຶ່ຮ ເລືອຍໆ ກະ ເກົາ, ກະ ເກົາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ເລືອຍໆ ກະ ເຍືາ.
ຄັນ ອາແບງ ມາ ຕາ ເບີນ ຣາແຕັດ ກະ ວ່ັຣ ອັນ, ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ
ປາໄລ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ເລືອຍໆ ກະ
ເກົາ, ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ປາໄລ ອຶນເຕ່ົາ. 5 ເກົາ ລາ ວ່ັຣ ອາງຸ່ນ ມາ ເຍືາ
ລາ ອາແບງ. ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ເລືອຍໆ ກະ ເກົາ,
ກະ ເກົາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ເລືອຍໆ ກະ ອັນ, ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ຊາອ່ຶຍ
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ປາໄລ. ຄັນ ເຍືາ ມາ ຊາກັຮ ແຕ ເກົາ, ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ.
6 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບນີ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ເລືອຍໆ ກະ ເກົາ, ກວາຍ
ກັອຍ ເນົ່ າ ແກຼງ ຕັຮ ນ່ະ ເນົ່ າ ແກຼງ ຕັຮ ອາແບງ ວ່ັຣ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ອາ
ແບງ ກັອຍ ແກີດ ຣ່ັອຮ. ເຈ່ີ ເນົ່ າ ອີດ ອາແບງ ກັອຍ ແກຼງ ໂຈະ ຕ່ຶງ ອູ່
ຍຮ ໂອນ ກາດ ອຶນແຍ່ະ. 7 ຄັນ ເຍືາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ເລືອຍໆ ກະ ເກົາ,
ກະ ປັຣນາຍ ເກົາ ແອີດ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ນ່ະກັອຍ ຣານະ ອຶນ
ເຕ່ົາ ເຍືາ ແຊອ໌, ເຍືາ ເບນີ ຣານະ ກັອຍ. 8 ຄັນ ເຍືາ ແກີດ ຊາອ່ຶຍ ປາໄລ,
ເຍືາ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເກົາ, ກະ ເຍືາ ອາປັຮ
ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ເຕ່.

9 "ເກົາ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ ມູເຈິງ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ເກົາ ເຕ່. ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ຊາແຍີ ເລືອຍໆ ມັຮ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ. 10 ຄັນ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ
ເກົາ ປາຕັບ, ເກົາ ອາໂຢ່ະ ເລືອຍໆ ເຍືາ, ມູເຈິງ ເກົາ ຕະ ຕາປູ່ນ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ປັຣນາຍ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ປາຕັບ ກະ ອຶມປ່ໍ ອາໂຢ່ະ ເກົາ ເລືອຍໆ ເຕ່.
11 ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ
ຣ່ໍອ໌ ແຕ ເກົາ, ກະ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ແອີງ ຣາງຶ່ຮ ຣ່ໍອ໌ ໄນ່ ຊັອງ.

12 "ປັຣນາຍ ເກົາ ປາຕັບ ລາ ນ່ະໄນ່: ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ
ມານະ ມູເຈິງ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ ເຕ່. 13 ຣານະ ອາໂຢ່ະ ປື່ ດ ແກຼີຍ ອຶນແຍະ່
ແຕ ການ່ໍອ໌ ລາ ເບີນ ມານະ ກູຈີດ ຕາງ ເຢົ່ າ ອັນ. 14 ເຍືາ ລາ ເຢົ່ າ ເກົາ,
ຄັນ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເກົາ ປາຕັບ. 15 ເກົາ ຕາ ເບີນ ດອ໌ໍ ນັ່ອງ
ເຍືາ ລາ ກວາຍ ທູແທ, ຍ່ອນ ກວາຍ ທູແທ ຕາ ເບີນ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ອຶນ
ເຈົາ ອັນ ອີ ຕະ. ມາ ເກົາ ດອ໌ໍ ເຍືາ ລາ ເຢົ່ າ ເກົາ, ຍ່ອນ ເກົາ ໂອນ ເຍືາ
ດັງ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເກົາ ຊັອງ ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ. 16 ເຍືາ ຕາ ເບນີ
ຣຽຮ ເກົາ, ມາ ເກົາ ຣຽຮ ເຍືາ. ກະ ເກົາ ຈົຮ ເຍືາ, ດອ໌ໍ ໂອນ ເຍືາ ເປາະ
ກະ ແກີດ ປາໄລ, ລາ ປາໄລ ຈອງ ກະ ອໍ ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ
ແຊອ໌ ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ, ອຶມປ່ໍ ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ອາກັອຍ. 17 ໄນ່
ລາ ປັຣນາຍ ເກົາ ປາຕັບ ເຍືາ: ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ."
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ເຢຊູ ປາຍ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຊາອັຣ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ອັນ
18 "ຄັນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ມາ ຊາອັຣ ເຍືາ, ໂອນ ເຍືາ ດັງ ປາຍ

ໄລ່ ຊາອັຣ ເກົາ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ເຍືາ ເຈ່ີ. 19 ຄັນ ເຍືາ ປຣ່ອມ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ໄລ່ ກັອຍ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ ນ່ະ ແຊມອາຍ ໄລ່ ເຕ່. ມາ
ເກົາ ຣຽຮ ເຍືາ ເຈ່ີ ແຕ ກວາຍ ກັອຍ. ກະ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ປຣ່ອມ ມູ ຣາງຶ່ຮ
ນັ່ອງ ກະ ໄລ່. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ແຕ ກວາຍ ກັອຍ ຊາອັຣ ເຍືາ. 20 ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຊາແຍີ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: 'ກວາຍ ຊູລ ຕາ ເບີນ
ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນເຈົາ ອັນ.' ຄັນ ເນົ່ າ ມາ ຕະ ເກົາ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ເນົ່ າ ຕະ ເຕ່ ເຍືາ. ຄັນ ເນົ່ າ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເນົ່ າ
ຊາງັດ ເຕ່ ປັຣນາຍ ເຍືາ. 21 ໄລ່ ຕະ ມັຮ ຣານະ ໄນ່ ໂຈະ ເຍືາ ລາ ຍ່ອນ
ແຕ ເຍືາ ຊາອຳ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ດັງ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ
ແຕ່ີອ໌. 22 ຄັນ ເກົາ ຕາ ເບີນ ເປາະ ອາຕີ ໄລ່, ໄລ່ ຕາ ເບີນ ເບີນ ໂລ່
ຍຮ. ມາ ຊານ່ໍ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣາຈຽນ ປາຍ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ.
23 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອັຣ ເກົາ, ລາ ອັນ ຊາອັຣ ກາ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ແຮີ.
24 ຄັນ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ,
ໄລ່ ຕາ ເບີນ ເບີນ ໂລ່ຍຮ. ມາ ຊານ່ໍ ໄລ່ ເຮີມ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ, ມາ
ອຶນນັ່ອງ ໄລ່ ຊາອັຣ ເກົາ ກາ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ແຮີ. 25ມາ ຣານະ ໄນ່ ຣາປຍາຍ໌
ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ອຶມແບິ ນ່ະໄນ່:
'ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ,

ມາ ໄລ່ ຈຸງ ຊາອັຣ ເກົາ.'
26 "ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ກາ ເກົາ ແປຣີ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ເຍືາ, ອັນ ແຕ່ີອ໌

ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ. ອັນ ລາ ຣາເວືາຍ ປຍາຍ໌ ເລືອຍໆ, ກະ ອັນ ອາຕີ ແຕ
ເກົາ. 27 ມາ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ອາຕີ ແຕ ເກົາ ເຕ່, ຍ່ອນ ເຍືາ ແອີດ ກະ ເກົາ
ແຕ ຕາແບິ ເຈ່ີ."

16
ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
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1 "ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາປິ່ ລ.
2 ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຍືາ ແຕ ດຸງ
ຊາງ ໄລ່. ກະ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ກັອຍ ກວາຍ ກາ ກາຈີດ ເຍືາ, ໄລ່ ຄ່ຶດ ປາຍ
ໄລ່ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. 3 ໄລ່ ຕະ ຣານະ ກັອຍ ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ
ດັງ ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ກະ ຕາ ດັງ ເກົາ ແຮີ. 4 ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່
ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌, ເຍືາ ຊາແຍີ ເກົາ ອາຕີ ເຈ່ີ ເຍືາ. ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ຍ່ອນ ເກົາ
ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ກະ ເຍືາ.

5 "ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ອີ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່. ມາ
ອຶນນັ່ອງ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ ຕາແບີບ ເກົາ ປາຍ: 'ປໍ ແລ່ະ ອາຈານ
ອີ ເປາະ?' 6 ມາ ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ເຍືາ ຊັອງ ຕຸ່ຮ
ລາລ່ື. 7 ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ເກົາ ເປາະ ແຕ ເຍືາ, ລາ
ແກີດ ເກືາ ໂອນ ເຍືາ. ຄັນ ເກົາ ຕາ ເບີນ ລ່ັອຮ ແຕ ເຍືາ, ອັນ ກາ ຈ່ອຍ
ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. ມາ ຄັນ ເກົາ ເປາະ, ເກົາ ອີ ແປຣີ ອັນ ໂອນ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. 8 ພໍກາ ອັນ ແຕ່ີອ໌, ອັນ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ໂອນ
ໄລ່ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ແຕ ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ແຕ ຣານະ ຕານັ່ອງ ອ,ໍ ກະ ແຕ
ຣານະ ຕັດຊ່ີນ. 9 ອັນ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ໄນ່ ຍ່ອນ ກວາຍ ຕາ ເບີ
ນ ຊາອຳ ເກົາ. 10 ອັນ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ຕານັ່ອງ ອໍ ຍ່ອນ ເກົາ ເຈົາ ປໍ
ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ກະ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ເຮີມ ເກົາ ນັ່ອງ. 11 ອັນ ອາຕີ ແຕ ຣານະ
ຕັດຊ່ີນ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ເຈ່ີ ເຢືາງ ກາ ຊົດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່,
ກະ ເຢືາງ ກັອຍ ເປ່.

12 "ອຶນນັ່ອງ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ເກົາ ອີ ອາຕີ ເຍືາ, ມາ ຣານະ ກັອຍ
ອຶນຕັອງ ລາລ່ື; ເຍືາ ຕາ ເຣືາບ ນັ່ອງ. 13 ມາ ພໍກາ ແຕ່ີອ໌ ຣາເວືາຍ ກາ ປ
ຍາຍ໌ ລາລ່ື, ອັນ ອາໂຢ່ງ ເຍືາ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ອຶນແຍະ່ ຣານະ ປຍາຍ.໌ ອັນ
ຕາ ເບີນ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ອັນ ເບີມ, ມາ ອັນ ອາຕີ ເຍືາ ມັຮ ຣານະ ອັນ
ຊັອງ ເຈ່ີ. ກະ ອັນ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ຣານະ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌. 14 ອັນ ກັອຍ
ອາປັຮ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ ເກົາ, ຍ່ອນ ອັນ ອີດ ປັຣນາຍ ແຕ ເກົາ, ກະ
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ອັນ ອາຕີ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ ໂອນ ເຍືາ. 15 ອຶນແຍ່ະ ມູ່ນ ອຶມປ່ໍ ເກົາ
ລາ ຄອງ ເກົາ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ປາຍ ລາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອີດ ປັຣນາຍ ເກົາ ກະ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ເຍືາ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ຕຸ່ຮ ແກີດ ລ່ັຮ ຣານະ ຣ່ໍອ໌ ແອັນ
16 "ຕາ ເບນີ ດູ່ນ ນັ່ອງ, ເຍືາ ຕາ ເບນີ ເຮີມ ນັ່ອງ ເກົາ. ເຈ່ີ ແຕ ຕາໄງ

ກັອຍ ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ, ເຍືາ ເຮີມ ລ່ັຮ ເກົາ."
17 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ມານະ ຕາແບີບ ມານະ ປາຍ: "ອຶນ

ເຕ່ົາ ກາ ອັນ ປາຍ ກະ ໄຮ? ອັນ ປາຍ: 'ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ເຍືາ ຕາ ເບີ
ນ ເຮີມ ນັ່ອງ ເກົາ. ເຈ່ີ ແຕ ຕາໄງ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ, ເຍືາ ເຮີມ
ລ່ັຮ ເກົາ.' ກະ ອັນ ປາຍ: 'ຍ່ອນ ເກົາ ເຈົາ ປໍ ອຶມປ່ໍ ເກົາ.' 18 ອຶນເຕ່ົາ
ອັນ ອີ ປາຍ ແຕ ປັຣນາຍ ໄນ່: 'ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ'? ໄຮ ຕາ ເບີນ ດັງ
ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ ອັນ ປາຍ ໄນ່."

19 ເຢຊູ ດັງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕາແບີບ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ອາຕີ ໄລ່
ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ: ຕາ ເບນີ ດູ່ນ ນັ່ອງ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ເຮີມ ນັ່ອງ
ເກົາ. ເຈ່ີ ແຕ ຕາໄງ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ດູ່ນ ນັ່ອງ ເຍືາ ເຮີມ ລ່ັຮ ເກົາ. ນານະ່
ແຕ ເຍືາ ມານະ ຕາແບີບ ມານະ ແຕ ຣານະ ໄນ່? 20 ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ
ໂອນ ເຍືາ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຍືາ ເຍືາມ ກະ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຊັອງ ຕຸ່ຮ, ມາ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ລາລ່ື. ເຍືາ ຊັອງ ຕຸ່ຮ, ມາ ຣາ
ນະ ຕຸ່ຮ ກັອຍ ປຽນ ລ່ັຮ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ແອັນ. 21 ໄນ່ ລາ
ນ່ະ ມັນແຊມ ຣ່ັຮ ກອນ ເຕ່. ບັອງ ກາ ກັອຍ ອັນ ຊັອງ ຕ່ິ ລາລ່ື, ຍ່ອນ
ແຕ່ີອ໌ ຄວບ ກູມໍ ເຈ່ີ. ມາ ແວັດ ອັນ ຣ່ັຮ ກອນ, ອັນ ຕາ ເບີນ ຊາແຍີ
ນັ່ອງ ມັຮ ອັນ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ. ອັນ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ຍ່ອນ ເບີນ
ມານະ ແກີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 22 ເຍືາ ລາ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. ຊານ່ໍ ເຍືາ
ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື, ມາ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເກົາ ເຮີມ ລ່ັຮ ເຍືາ. ຕາໄງ ກັອຍ
ເຍືາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ລ່ັຮ, ກະ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ອີດ ຣານະ ຣ່ໍອ໌ ກັອຍ
ແຕ ເຍືາ. 23 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ, ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຕາແບີບ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນ
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ເຕ່ົາ ນັ່ອງ ແຕ ເກົາ. ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ອຶມປ່ໍ ເກົາ ໂອນ ເຍືາ
ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ແຊອ໌ ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ. 24 ເຕ່ົາ ຊານ່ໍ
ເຍືາ ຕາ ເບນີ ແຊອ໌ ອຶນເຕ່ົາ ຢວາຮ ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ແຊອ໌, ເຈ່ີ ເຍືາ ເບີນ, ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີນ ແອີງ ຣາມຶ່ຮ ຣ່ໍອ໌.

25 "ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ມັຮ ຣານະ ໄນ່ ຣານາ ປັຣນາຍ ຊາກຳ. ມາ ປັຣ
ແນີ ມັນເຕຣືາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ນັ່ອງ ຣານາ ປັຣນາຍ ຊາກຳ. ຕາໄງ
ກັອຍ ເກົາ ອາຕີ ແຈງ ແອັນ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ. 26 ຕ່ຶງ ຕາໄງ
ກັອຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຍືາ ແຊອ໌ ຍ່ອນ
ແຕ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ. ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ແຊອ໌ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ
ໂອນ ເຍືາ, 27 ຍ່ອນ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ເຕ່ ເຍືາ. ອຶມປ່ໍ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ
ຍ່ອນ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເກົາ ເຈ່ີ, ກະ ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 28 ເກົາ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ແຕ ຕາໄງ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກແູຕອ໌
ໄນ່. ເຈ່ີ ຊານ່ໍ ເກົາ ລ່ັອຮ ແຕ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ອຶມປ່ໍ ເກົາ."

29 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: "ຊານ່ໍ
ອາຈານ ອາຕີ ແຈງ ລາລ່ື ເຈ່ີ. ອາຈານ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ
ຊາກຳ. 30 ຊານ່ໍ ຮິ ດັງ ເຈ່ີ ອາຈານ ຊາປຸ່ຮ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ. ກະ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ
ເນົ່ າ ຕາແບີບ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ ແຕ ອາຈານ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ຮິ ຊາອຳ ລາ
ລ່ື ອາຈານ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

31 ເຢຊູ ຕາແບີບ ໄລ່ ປາຍ: "ເມ່ນ ບ!ໍ ຊານ່ໍ ເຍືາ ຊາອຳ ລາລ່ື ບ?ໍ
32 ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ປາເນ່ນ ເຍືາ ອຶມປຣາຍຮ ອຶມປຣັງ ແກີດ ຣາຕັຮ
ຣາຕາຍ໌ ແອີດ ດຸງ ອາແລ່ະ ດຸງ ອັນ. ເຈ່ີ ເຍືາ ຕັຮ ດອ໌ໍ ແອີງ ມານະ ເກົາ
ຊັອງ. ມາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ແອີດ ແອີງ ເກົາ ຊັອງ, ຍ່ອນ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ແອີດ
ເລືອຍໆ ກະ ເກົາ. ມາ ປາເນ່ນ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ. 33 ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ອຽນ ອໍ ຍ່ອນ ເຍືາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເກົາ.
ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ເຍືາ ຣາມຮົ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ ໂອນ
ຊາເບິງ ອ!ໍ ເກົາ ເຣືາບ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່!"
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17
ເຢຊູ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ອຶມປ່ໍ ອັນ

1 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຕາເງີ່ອ໌ ອາຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ ກະ
ອັນ ປາຍ: "ອຶມປ່ໍ ເອີຍ! ປາເນ່ນ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ. ຊານ່ໍ ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່
ອາປັຮ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ເກົາ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ, ໂອນ ເກົາ ເຕ່ອ໌
ອາປັຮ ລ່ັຮ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ໄມ່. 2 ໄມ່ ໂອນ ເກົາ ເບີນ ຊົດ ກູ່ ນະ ກວາ
ຍ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ໂອນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ໄມ່ ມ່ອບ ໂອນ ເກົາ. 3 ໄນ່ ລາ ແດີຍ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ: ກວາຍ ເບີນ ດັງ
ໄມ່. ແອີງ ໄມ່ ແຕ່ິ ລາ ເຢືາງ ກາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. ກະ ໄລ່ ເບນີ ດັງ ເຢຊູ ກຣີ
ດ, ອັນ ກາ ໄມ່ ແປຣີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 4 ເກົາ ອາປັຮ ເຈ່ີ ອຳນາດ
ອາງອ່ືຣ ໄມ່ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ກະ ເກົາ ຕະ ອຶນແຍ່ະ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ໄມ່
ແປຣີ ໂອນ ເກົາ ຕະ. 5 ອຶມປ່ໍ ເອີຍ, ຊານ່ໍ ເກົາ ອີ ເຈົາ ແອີດ ລ່ັຮ ປໍ ໄມ່.
ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ໂອນ ເກົາ ເບນີ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແອີດ ກະ ໄມ່, ມູເຈິງ ເກົາ
ເບີນ ແຕ ໄມ່ ຕາ ຢວາຮ ແຕງ ກແູຕອ໌ ໄນ່."

ເຢຊູ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
6 "ມັຮ ກວາຍ ກາ ໄມ່ ມ່ອບ ໂອນ ເກົາ ເບີນ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ເກົາ ອາ

ຕີ ເຈ່ີ ໄລ່ ກັອຍ ແຕ ໄມ່. ໄລ່ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ໄມ່; ໄມ່ ມ່ອບ ໄລ່ ກັອຍ
ໂອນ ເກົາ. ກະ ໄລ່ ຕະ ຕາປູ່ນ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ໄມ່. 7 ຊານ່ໍ ໄລ່ ກັອຍ ດັງ
ແຈງ ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄມ່ ໂອນ ປໍ ເກົາ ລາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ໄມ່ ອຶນແຍ່ະ.
8 ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ໄລ່ ເຈ່ີ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄມ່ ອາຕີ ໂອນ ເກົາ; ກະ
ໄລ່ ຣ່ັບ ອຶນແຍະ່ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ໄລ່ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ເຈ່ີ ປາຍ ເກົາ ແຕ່ີອ໌
ແຕ ໄມ່, ກະ ໄລ່ ຊາອຳ ເຈ່ີ ປາຍ ໄມ່ ກາ ແປຣີ ໂອນ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່.

9 "ເກົາ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ; ຊານ່ໍ ເກົາ ຕາ ເບນີ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ມາ ເກົາ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ໄລ່ ກາ ໄມ່ ມ່ອບ ໂອນ
ເກົາ, ຍ່ອນ ໄລ່ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ໄມ່. 10 ອຶນແຍະ່ ມັຮ ມູ່ນ ເກົາ ລາ ມູ່ນ
ໄມ່ ເຕ່, ກະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ມູ່ນ ໄມ່ ລາ ມູ່ນ ເກົາ ເຕ່. ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເບນີ
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ຍ່ອງ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ເກົາ ຍ່ອນ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ ຕາປູ່ນ ເກົາ. 11 ເກົາ ຕາ
ເບີນ ແອີດ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ມາ ໄລ່ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ.່ ກະ ເກົາ ອີ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ໄມ່. ອຶມປ່ໍ ເອີຍ, ໄມ່ ລາ ແອິ ໂລ່ຍຮ!
ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ກຍາອ໌ ປາຊິ ໄລ່ ຍ່ອນ ອຳນາດ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄມ.່ ຣາມຶ່ຮ
ໄນ່ ລາ ຣາມຶ່ຮ ໄມ່ ໂອນ ປໍ ເກົາ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ,
ມູເຈິງ ໄຮ ເຕ່. 12 ບັອງ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ກະ ໄລ່, ເກົາ ກຍາອ໌ ປາຊິ
ໄລ່ ຍ່ອນ ອຳນາດ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄມ່, ລາ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄມ່ ໂອນ ປໍ ເກົາ. ເກົາ
ກຍາອ໌ ໄລ່, ມາ ປິ່ ດ ແອີງ ມານະ ຊັອງ. ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເບນີ ອາແລ່ະ
ປິ່ ດ. ອັນ ກາ ປິ່ ດ ໄນ່ ລາ ອັນ ກາ ເນົ່ າ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ອຶງເຄາະ ເປາະ ປໍ ປຣຸ່ງ
ອູ່ຍຮ ໂອນ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບ.ິ

13 "ຊານ່ໍ ເກົາ ເຈົາ ປໍ ໄມ່. ມາ ເກົາ ອາຕີ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ບັອງ ກາ
ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ເບີນ ແອີງ ຣາງຶ່ຮ
ຣ່ໍອ໌ ຊັອງ. 14 ເກົາ ອາຕີ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ໄມ່ ໂອນ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໄນ່ ຊາອັຣ ໄລ່, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່,
ມູເຈິງ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ເຕ່. 15 ເກົາ ຕາ ເບີນ
ແຊອ໌ ໂອນ ໄມ່ ເດີງ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ແດີຍ ໄນ່, ມາ ເກົາ ແຊອ໌ ໂອນ ໄມ່ ກ
ຍາອ໌ ປາຊິ ໄລ່ ໂອນ ໄລ່ ແວັດ ແຕ ອາຕີ ເຢືາງ ຊາຕານ. 16 ໄລ່ ກັອຍ ຕາ
ເບີນ ຕາປູ່ນ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ມູເຈິງ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ຣານະ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໄນ່ ເຕ່. 17 ປັຣນາຍ ໄມ່ ລາ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. ເກົາ ແຊອ໌
ໄມ່ ກາຢັ່ ຮ ໄລ່ ແຕ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ໄມ່.
18ນ່ະ ໄມ່ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ເກົາ
ແປຣີ ໄລ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເກົາ ເປາະ ປໍ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. 19 ຍ່ອນ ແຕ
ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ໄມ່, ເກົາ ກາຢັ່ ຮ ເບີມ ແຕ ມັຮ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່.
ເກົາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ກາຢັ່ ຮ ແຕ ມັຮ ຣານະ
ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ກະ ເບີນ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ໄມ່ ມູເຈິງ ເກົາ ເຕ່."

ເຢຊູ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
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20 "ເກົາ ຕາ ເບີນ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ແອີງ ໄລ່ ໄນ່ ຊັອງ. ມາ ເກົາ ເກົາ
ແຊອ໌ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເກົາ ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ໄລ່ ໄນ່
ອາຕີ. 21 ເກົາ ແຊອ໌ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ນະ ໄລ່ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ຊັອງ, ມູເຈິງ
ໄມ່ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເກົາ, ກະ ເກົາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ໄມ່. ກະ ເກົາ
ແຊອ໌ ໂອນ ໄລ່ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ໄຮ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໄນ່ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ປາຍ ໄມ່ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌. 22 ເກົາ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ
ເບນີ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ມູເຈິງ ໄມ່ ໂອນ ເກົາ ເບນີ ເຈ່ີ, ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ແອີດ
ມູ ຣາງຶ່ຮ ມູເຈິງ ໄຮ ເຕ່. 23 ເກົາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ໄລ່, ກະ ໄມ່ ແອີດ ມູ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ເກົາ. ນ່ະກັອຍ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ແກີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ຊັອງ,
ໂອນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ດັງ ປາຍ ໄມ່ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່, ກະ ໂອນ
ໄລ່ ກັອຍ ດັງ ປາຍ ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ໄລ່ ມູເຈິງ ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ເກົາ ເຕ່.

24 "ອຶມປ່ໍ ເອີຍ! ມັຮ ໄລ່ ກາ ໄມ່ ມ່ອບ ໂອນ ເກົາ ເຈ່ີ, ອຶນຕຸ ແລ່ະ ເກົາ
ແອີດ, ເກົາ ຢໍອ໌ ໄລ່ ກັອຍ ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເຕ່ອ໌
ເຮີມ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ ເກົາ, ລາ ອຳນາດ ໄມ່ ໂອນ ເກົາ ເບີນ ຍ່ອນ
ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ເກົາ ແຕ ໄມ່ ຕາ ຢວາຮ ແຕງ ມັນລ່ັອງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 25 ອຶມ
ປ່ໍ ເອີຍ! ໄມ່ ລາ ຕານັອ່ງ ອ.ໍ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ດັງ
ໄມ່. ມາ ເກົາ ດັງ ໄມ່, ກະ ໄລ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເກົາ ດັງ ປາຍ ໄມ່ ແປຣີ ເກົາ
ແຕ່ີອ໌. 26 ເກົາ ອາຕີ ໄລ່ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ເຕ່ ໄມ່. ກະ ແຕ ໄນ່ ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ,
ເກົາ ອາຕີ ແອັນ ຣານະ ໄນ່ ໂອນ ໄມ່ ເຕ່ອ໌ ອາໂຢ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ມູເຈິງ ໄມ່
ອາໂຢ່ະ ເກົາ ເຕ່, ກະ ໂອນ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ເລືອຍໆ ກະ ໄລ່."

18
ເນົ່ າ ໂກບ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:47-56; ມາຣະໂກ 14:43-50; ລູກາ 22:47-53)

1 ແວັດ ເຢຊູ ເກົາແຊອ໌ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ໄກ່ອ໌ ຢັ່ ຮ ອຶນຕ່ົຮ ແດີອ໌ ຕູມ ກິດໂຣນ.
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ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີນ ຊວນ ອາໂປ່ນ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຊວນ ກັອຍ. 2 ຢູດາ, ອັນ ກາ ອີ ຈິ ເຢຊ,ູ ອັນ ດັງ ເຕ່ ອຶນຕຸ
ກັອຍ, ຍ່ອນ ເຢຊູ ເກ່ີຍ ໂຣ່ມ ອຶນຕຸ ກັອຍ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ.
3 ນ່ະກັອຍ ຢູດາ ອາໂຢ່ງ ມວຍ ຈຸ່ມ ຕາຮານ, ກະ ແລງ ແຕ ມັຮ ກວາ
ຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ແຮີ, ເດີງ
ໄລ່ ເປາະ ປໍ ຊວນ ກັອຍ. ໄລ່ ກັອຍ ຕາແຢອ໌ ເກຣ່ີງ ປຼາ, ຕາກຍາງ, ກະ
ອາຣາ. 4 ເຢຊູ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ອັນ
ລ່ັອຮ ຕາແບີບ ໄລ່ ກັອຍ: "ເນົ່ າ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ໄນ?່"

5 ໄລ່ ຕາແອີຍ: "ຮິ ຈ່ໍອ໌ ເຢຊ,ູ ອັນ ກາ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ."
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ເກົາ ໄນ່ ແຕ່ິ ລາ ອັນ."
ຢູດາ, ອັນ ກາ ມ່ອບ ເຢຊ,ູ ອັນ ຕາຢຶ່ ງ ມັນຕຸ ກະ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່. 6 ພໍ

ກາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ: "ເກົາ ໄນ່ ແຕ່ິ ລາ ອັນ," ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ກັອຍ ຕາລຸ່ຮ
ປູພຣາອ໌; ເຈ່ີ ຣາລຍາກ ໄລ່ ແດິມ ເລ່ີຍ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌. 7 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາແບີບ
ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເນົ່ າ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ໄນ່?"
ໄລ່ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ຮິ ຈ່ໍອ໌ ເຢຊ,ູ ອັນ ກາ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ."
8 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ, ເກົາ ໄນ່ ແຕ່ິ ລາ

ອັນ. ຄັນ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ເກົາ, ເຍືາ ໂອນ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເກົາ ເປາະ ເວືາຍ."
9 ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປັຣນາຍ ອັນ ປາຍ ແຕ ອຶນ

ໂຍ່ງ ເຈ່ີ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອັນ ປາຍ: "ອຶມປ່ໍ ເອີຍ! ເກົາ ຕາ ເບນີ ໂອນ ປິ່ ດ
ອາແລ່ະ ແຕ ໄລ່ ກາ ໄມ່ ມ່ອບ ໂອນ ເກົາ."

10 ຊີໂມນ ເປໂຕ ເບີນ ມວຍ ປຼາ ດາວ. ອັນ ທອດ ດາວ ແຕ ຊອຣ;
ເຈ່ີ ກັຣໄປຮ ຊູລ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ຕາອັອຮ ກູຕູຣ ຢັ່ ຮ ອາຕາ. ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ຊູລ ກັອຍ ລາ ມາລະໂຄ.
11 ເຢຊູ ແປຣີ ເປໂຕ ປາຍ: "ໄມ່ ໂຈະ ລ່ັຮ ດາວ ໄມ່ ຕ່ຶງ ຊອຣ! ໄກຣ ລາ
ລ່ື ເກົາ ອຶງເຄາະ ງ່ອຍ໌ ແຕ ຈອກ ກາ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ໂອນ ເກົາ ງ່ອຍ.໌"*
* 18:11 18:11 ພໍກາ ອັນ ປາຍ "ງ່ອຍ໌ ແຕ ຈອກ," ເຢຊູ ຊາກຳ ອຶງເຄາະ ອັນ ຈີວ໌ ຣານະ
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມັຮ ອຶມປ່ໍ ໂອນ ອັນ ຈີວ໌.
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ເຢຊູ ແອີດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນນາ
(ມັດທາຍ 26:57; ມາຣະໂກ 14:53-54; ລູກາ 22:54)

12 ບັອງ ກາ ກັອຍ ມູ່ ຕາຮານ ກະ ອັນ ກາ ຊົດ ໄລ່, ກະ ມັຮ ກາ ແລງ
ກວາຍ ຊົດ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ໂກບ ເຢຊ;ູ ເຈ່ີ
ໄລ່ ຊັດ ອັນ. 13 ໄລ່ ເດີງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນນາ, ກູຢາກູນ ກາຢະພາ.
ຕ່ຶງ ກູມໍ ກັອຍ ກາຢະພາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
14 ກາຢະພາ ໄນ່ ລາ ມານະ ກາ ອາຕີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ
ປາຍ: "ຄາອ໌ ໄຮ ໂອນ ມານະ ໄນ່ ຊັອງ ກູຈີດ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ໄຮ
ກູຈີດ."

ເປໂຕ ກາແລີຍຮ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:69-70; ມາຣະໂກ 14:66-68; ລູກາ 22:55-57)

15 ຊີໂມນ ເປໂຕ ກະ ມານະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊ,ູ† ໄລ່ ບາຣ ນະ ປ
ວາຍ ຕາປູ່ນ ກຣັອງ ເຢຊ.ູ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ຊາກ່ັລ ມານະ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ໂອນ ມານະ ກາ ຣ
ຍານ ກັອຍ ມູ່ດ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ ອຶມແປຣ ດຸງ ອັນ ເຕ່.
16 ມາ ເປໂຕ ແອີດ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ງັ່ຮ ຕ່ົງ. ນ່ະກັອຍ ມານະ ກັອຍ ລ່ົບ ລ່ັຮ
ປໍ ງັ່ຮ ຕ່ົງ, ກະ ອັນ ແຊອ໌ ແຕ ມັນແຊມ ກາ ກຍາອ໌ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ໂອນ ເປໂຕ
ມູ່ດ ເຕ່. 17 ມັນແຊມ ກາ ກຍາອ໌ ກູຕ່ົງ ກັອຍ ຕາແບີບ ເປໂຕ: "ໄມ່ ລາ
ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ກວາຍ ກັອຍ ບໍ?"
ເປໂຕ ຕາແອີຍ: "ເກົາ ຕາ ເບີນ ແຕ ມູ່ ກັອຍ."
18 ມັຮ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ກະ ກວາຍ ຕາຮານ ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ໄລ່

ຊັອງ ຊາແງດ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຍຸ່ ອູ່ຍຮ; ເຈ່ີ ໄລ່ ອຶງແຮງ. ເປໂຕ ຕາຢຶ່ ງ ອຶງ
ແຮງ ອູ່ຍຮ ກະ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່.

ອັນ ກາ ຕາລາ ຣ່ີດ ຊາງ ຕາແບີບ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:59-66; ມາຣະໂກ 14:55-64; ລູກາ 22:66-71)

† 18:15 18:15 ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ກາ ຄ່ຶດ ປາຍ ມານະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ໄນ່ ລາ
ໂຢຮັນ.
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19 ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາແບີບ ເຢຊູ
ແຕ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ, ກະ ແຕ ປັຣນາຍ ອັນ ອາຕີ. 20 ເຢຊູ ຕາ
ແອີຍ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ແຈງ ເຈ່ີ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ດັງ. ເກົາ
ອາຕີ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ແກດ ກະ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ປໍ ອຶນຕຸ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ໂຣ່ມ. ເກົາ ຕາ ເບີນ ປາໂຕ່ະ ມູ ຣາມຶ່ຮ
ອຶນເຕ່ົາ ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ. 21 ນ່ະກັອຍ ນານ່ະ ແຕ ເຍືາ ຕາແບີບ
ເກົາ? ຄາອ໌ ເຍືາ ຕາແບີບ ໄລ່ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ. ໄລ່ ດັງ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກາ ເກົາ ປາຍ."

22 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເບນີ ແລງ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຕ່ັຮ ເຢຊູ
ກະ ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ປາຍ ຕະ ນ່ະກັອຍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນ
ແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ?"

23 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ກັອຍ ປາຍ: "ຄັນ ເກົາ ປາຍ ຕາ ປຍາຍ໌, ອໍ
ໄມ່ ອາຕີ ເກົາ. ມາ ຄັນ ເກົາ ປາຍ ປຍາຍ,໌ ນານ່ະ ແຕ ໄມ່ ຕ່ັຮ ເກົາ?"

24 ແວັດ ກັອຍ ອັນນາ ແປຣີ ເນົ່ າ ເດີງ ເຢຊູ ມ່ອບ ປໍ ກາຢະພາ, ອັນ
ກາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ເຢຊ,ູ ອຶນນັ່ອງ ໄລ່
ຊັດ ດອ໌ໍ ອັນ.

ເປໂຕ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ຕາ ດັງ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:71-75; ມາຣະໂກ 14:69-72; ລູກາ 22:58-62)

25 ເປໂຕ ອຶນນັ່ອງ ຕາຢຶ່ ງ ອຶງແຮງ ອູ່ຍຮ. ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກັອຍ ຕາ
ແບີບ ເປໂຕ: "ໄມ່ ລາ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ກັອຍ ບ?ໍ"
ເປໂຕ ກາແລີຍຮ ເຢຊ,ູ ປາຍ: "ເກົາ ຕາ ແກີນ ແຕ ມູ່ ກັອຍ."
26 ເບີນ ມານະ ກວາຍ ຊູລ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເຕ່. ກວາຍ ຊູລ ກັອຍ ລາ ແຊມອາຍ
ກະ ກວາຍ ກາ ເປໂຕ ກັຣໄປຮ ກຕູູຣ. ກວາຍ ຊູລ ກັອຍ ຕາແບີບ ເປໂຕ
ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ມາ ຕາ ເບີນ, ເກົາ ເຮີມ ໄມ່ ແອີດ ຕ່ຶງ ຊວນ ກະ ອັນ
ກັອຍ?"

27 ມາ ເປໂຕ ກາແລີຍຮ ຊາ ເຢຊ.ູ ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ອຶນຕຣວຍ
ຕາກາຣ.
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ເຢຊູ ແອີດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ປີລາດ
(ມັດທາຍ 27:1-2, 11-14; ມາຣະໂກ 15:1-5; ລູກາ 23:1-5)

28 ແວັດ ກັອຍ, ແຕ ປ່ືຼ ຕາຣ່ືບ ກັອຍ, ໄລ່ ເດີງ ເຢຊູ ແຕ ດຸງ ກາຢະ
ພາ ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ. ມາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ
ແອອ໌ ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ຕັດຊ່ີນ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕັນ ຄັນ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ກັອຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ໄລ່ ຕາ ຢວາຮ ຈາ ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັຮ.‡ 29 ຍ່ອນ
ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ແອອ໌ ອີ ມູ່ດ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ຕັດຊ່ີນ ກັອຍ, ນ່ະກັອຍ
ປີລາດ, ອັນ ກາ ແກີດ ຊົດ, ລ່ັອຮ ປໍ ໄລ່. ອັນ ຕາແບີບ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ:
"ຍ່ອນ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ເຍືາ ປ່ອງ ອັນ ໄນ່?"

30 ໄລ່ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຄັນ ອັນ ໄນ່ ຕາ ເບນີ ກເູກາະ ອຶນເຕ່ົາ, ຮິ ຕາ
ເບີນ ເດີງ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອາຈວາຍຮ."

31 ປີລາດ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເດີງ ລ່ັຮ ອັນ; ເຈ່ີ ເຍືາ
ຕັດຊ່ີນ ອັນ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ເຍືາ ເບີມ."
ມາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຮິ ເນົ່ າ ຕາ ໂອນ

ກາຈີດ ກວາຍ."
32 ນ່ະກັອຍ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ

ເຈ່ີ. ອັນ ອາຕີ ແຕ ຣານາ ອັນ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ກູຈີດ.
33 ແວັດ ກັອຍ ປີລາດ ມູ່ດ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ, ກະ ອັນ ກູອ໌ ເຢຊ.ູ ອັນ ຕາ

ແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ໄມ່ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເມ່ນ ບໍ?"
34 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ຣານະ ໄນ່ ໄມ່ ອຶນຈຸງ ອີ ປາຍ,

ແຕີລາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອາຕີ ໂອນ ໄມ່ ດັງ ແຕ ເກົາ?"
35ປີລາດ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ເກົາ ຕາ ເບນີ ດັງ! ເກົາ ລາ ຕາ ແກີນ

ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ກວາຍ ໄມ່ ກະ ກວາຍ ຊົດ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ກຣ
ວາງ ໄມ່, ໄລ່ ກັອຍ ເດີງ ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ. ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ຕະ ໂລ່ຍຮ?"
‡ 18:28 18:28 ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ
ກຣວາງ ເອຢິບ ແຕ ອຶມແບິ.
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36 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ເກົາ ຕະ ຊົດ ລາ ຕາ ແກີນ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່. ຄັນ ເກົາ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ກອນແຊມ ເກົາ ຣາຊູ່ ເຕ່ ກະ
ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ໂອນ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ໂກບ ເກົາ. ມາ
ອຳນາດ ເກົາ ເບີນ ຊານ່ໍ ລາ ຕາ ແກີນ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່."

37 ປີລາດ ຕາແບີບ ລ່ັຮ: "ນ່ະກັອຍ ໄມ່ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ບ?ໍ"
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ນ່ະ ໄມ່ ປາຍ, ເກົາ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ.

ເກົາ ແກີດ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ລາ ອີ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ປຍາຍ.໌ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ຣານະ ປຍາຍ,໌ ກວາຍ ກັອຍ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ເກົາ."

38 ປີລາດ ຕາແບີບ ລ່ັຮ: "ອຶນເຕ່ົາ ຣານະ ປຍາຍ໌ ກັອຍ?"
ເນົ່ າ ຣຽຮ ເຢຊູ ຈີວ໌ ກູຈີດ
(ມັດທາຍ 27:15-31; ມາຣະໂກ 15:6-20; ລູກາ 23:13-25)
ແວັດ ປີລາດ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ ເປາະ ລ່ັຮ ປໍ ກວາຍ

ອິດຊະຣາເອລ. ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ມວຍ ຣາມຶ່
ຮ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ອັນ. 39 ມາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຍືາ ຈາ ຊາແຍີ ກັອຍ,
ເຍືາ ເບນີ ຣ່ີດ ຣຽຮ ມານະ ກວາຍ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ໂອນ ເກົາ ອາ
ໂຣຍຮ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ໂອນ ເກົາ ອາໂຣຍຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ບໍ?"

40 ໄລ່ ຣ່ັບ ແບອ໌ ປີລາດ ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ອຶນໂຈຍ ອາໂຣຍຮ ອັນ! ອາ
ໂຣຍຮ ບາຣາບາ!"
ບາຣາບາ ໄນ່ ລາ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ຕຳໂປຣ ອີ ຕະ ຊົດ.

19
ປີລາດ ມ່ອບ ລ່ັຮ ເຢຊູ ປໍ ອາຕີ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ

1 ແວັດ ກັອຍ ປີລາດ ກູອ໌ ລ່ັຮ ເຢຊ,ູ ເຈ່ີ ອັນ ແປຣີ ໂອນ ເນົ່ າ ໄປຣ່ຮ
ເຢຊ.ູ 2 ກວາຍ ຕາຮານ ຕະ ກຸນຕຣວາອ໌ ຊັຣເລືາ ອາປື່ ງ ຕ່ຶງ ແປີຼ ເຢຊ.ູ
ກະ ໄລ່ ອາແຊິບ ເຢຊູ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ຊ່ີ ອາອູຍ. 3 ເຈ່ີ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ແຈ່ະ ເຢຊູ
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ປາຍ ອັນ ນ່ະໄນ່: "ກູກຸຮ ເນົ່ າ ຊາຊາຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອິດຊະຣາເອລ!"
ກະ ໄລ່ ຕ່ັຮ ມາມ ອັນ ແຮີ.

4 ປີລາດ ລ່ັອຮ ລ່ັຮ ຊາ ປໍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ກະ ອັນ ອາຕີ ໄລ່
ປາຍ: "ເນ່ ໄນ່! ເກົາ ເດີງ ອາລ່ັອຮ ອັນ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ໂອນ ເຍືາ ດັງ
ປາຍ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ອັນ."

5 ພໍກາ ເຢຊູ ລ່ັອຮ, ອັນ ອຶນນັ່ອງ ຕາປື່ ງ ກຸນຕຣວາອ໌ ຊັຣເລືາ, ກະ
ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ຊ່ີ ອາອູຍ. ປີລາດ ອາຕີ ໂຈະ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ປາຍ:
"ເຍືາ ເນ່ ກວາຍ ໄນ່!"

6 ພໍກາ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ມັຮ ກາ
ແລງ ແຕ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ເຮີມ ເຢຊ,ູ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື:
"ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ! ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ!"
ມາ ປີລາດ ປາຍ ໂຈະ ໄລ່: "ເອົາ ເຍືາ ເດີງ ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງ

ກັງ! ມາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ອັນ!"
7ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ຕາປູ່ນ

ຄານອດ ຮິ, ອັນ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ກູຈີດ, ຍ່ອນ ອັນ ປາຍ ອັນ ລາ ກອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

8 ພໍກາ ປີລາດ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ຣາງຶ່ຮ ອັນ ເກຣ່າະ ລາລ່ື. 9 ອັນ
ມູ່ດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ດຸງ ຕັດຊ່ີນ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ແຕ ແລ່
ະ ໄມ່ ແຕ່ີອ໌?"
ມາ ເຢຊູ ຕາ ເບນີ ຕາແອີຍ ອຶນເຕ່ົາ. 10ປີລາດ ປາຍ: "ນານະ່ ໄມ່ ຕາ

ເບີນ ຕາແອີຍ ເກົາ? ໄມ່ ດັງ ມາ ຕາ ເບີນ, ເກົາ ເບີນ ອຳນາດ ອາໂຣຍຮ
ໄມ່, ແຕີລາ ແຕັຮ ໄມ່ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ?"

11 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ໂອນ, ໄມ່
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ໂຈະ ເກົາ. ນ່ະກັອຍ, ອັນ ກາ ມ່ອບ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ໄມ່, ອັນ ກັອຍ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ກາເລີຍ ແຕ ໄມ່."

12 ແວັດ ປີລາດ ຊັອງ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຈ່ໍອ໌ ຣານາ ຢໍອ໌ ອີ ອາໂຣຍຮ
ເຢຊ.ູ ມາ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ລ່ັຮ:
"ຄັນ ອາຈວາຍຮ ອາໂຣຍຮ ກວາຍ ໄນ່, ອາຈວາຍຮ ຕາ ເບີນ ຣາຕອຍ
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ນັ່ອງ ກະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຣມ ກາ ກຣ່ິຮ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ປາຍ ອັນ
ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ, ມາຮ ອັນ ຣາຊູ່ ກະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຣມ ກາ ກຣ່ິຮ
ເຈ່ີ."

13 ພໍກາ ປີລາດ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ອັນ ເດີງ ອາລ່ັອຮ ເຢຊູ ກະ
ອັນ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ເນົ່ າ ຕັດຊ່ີນ. ກາເຈ່ີງ ກັອຍ ລາ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ
ເນົ່ າ ດອ໌ໍ 'ຊັງອາຣ ຕາເມົາ', ມາ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ອິດຊະຣາເອລ ໄລ່ ດອ໌ໍ ອຶນ
ຕຸ ກັອຍ ລາ 'ຄັບບາທາ.'

14 ບັອງ ກາ ກັອຍ ມານາງ ແຈ່ະ ຕີລມູ່ລ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ກຽມ ດອ໌ໍ ຈາ ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັຮ. ປີລາດ ອາຕີ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ: "ໄນ່ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຍືາ!"

15 ມາ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ ລ່ັຮ ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ເດີງ ອັນ ເປາະ! ເດີງ
ອັນ ເປາະ! ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ!"
ປີລາດ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ໄລ່: "ເຍືາ ໂອນ ເກົາ ແຕັຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຍືາ

ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ບ?ໍ"
ມາ ໄລ່ ກາ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອັນ

ຕາ ແກີນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຮິ! ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຮິ ລາ ແອີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ໂຣມ ກາ ກຣ່ິຮ ຊັອງ!"

16 ແວັດ ກັອຍ ປີລາດ ມ່ອບ ເຢຊູ ປໍ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ໂອນ ໄລ່ ແຕັຮ
ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ເຈ່ີ ຕາຮານ ເດີງ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ.

ໄລ່ ແຕັຮ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ
(ມັດທາຍ 27:32-44; ມາຣະໂກ 15:21-32; ລູກາ 23:26-43)

17 ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ໂດລ ເບີມ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ອັນ.
ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ "ອຶນຕຸ ອຶງຮາງ ຕາຕາຣ ແປີຼ." ຕ່ຶງ ປັຣ
ນາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ ລາ "ໂຄລະໂຄທາ." 18 ຕ່ຶງ
ອຶນຕຸ ກັອຍ ເນົ່ າ ແຕັຮ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ເບນີ ບາຣ ນະ ການ່ໍອ໌
ແຮີ ເນົ່ າ ແຕັຮ ອຶງກັອຍ ເຕ່, ມານະ ຢັ່ ຮ ອາເວ່ຣ ມານະ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເຢຊ.ູ
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ເຢຊູ ແອີດ ອຶນດີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ. 19ປີລາດ ຄຽນ ຕ່ຶງ ມວຍ ແພນ
ກາດານ, ເຈ່ີ ແຕັຮ ຕາຢັອງ ດອ໌ໍ ແພນ ກັອຍ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ເຢຊ.ູ
ອັນ ຄຽນ ປາຍ ຕ່ຶງ ແພນ ກັອຍ: "ເຢຊ,ູ ກວາຍ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ.
ອັນ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ." 20ກຼຶ່ງ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ອານ ແພນ ໄນ່, ຍ່ອນ ອຶນຕຸ ໄລ່ ກາຈີດ ເຢຊູ ລາ ແຈ່ະ ກະ ເມືອງ.
ກະ ເນົ່ າ ຄຽນ ຕ່ຶງ ແພນ ໄນ່ ໄປ ປັຣນາຍ: ປັຣນາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ປັຣ
ນາຍ ໂຣມ, ກະ ປັຣນາຍ ກຣີກ. 21 ມາ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ອາຕີ ປີລາດ ປາຍ: "ອຶນ
ໂຈຍ ຄຽນ ປາຍ 'ອັນ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.' ປຍາຍ໌
ລາລ່ື ໄມ່ ຄຽນ ປາຍ 'ອັນ ກັອຍ ປາຍ ອັນ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ.'"

22 ມາ ປີລາດ ປາຍ ລ່ັຮ ໂຈະ ໄລ່ ກັອຍ: "ເກົາ ຄຽນ ແວັດ ເຈ່ີ ປັຣ
ນາຍ ໄນ່. ຈາ ອີ ອາຕ່ຶ ນັ່ອງ."

23 ແວັດ ກວາຍ ຕາຮານ ແຕັຮ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ, ໄລ່ ອີດ ຕຳ
ປັອກ ອັນ, ກະ ໄລ່ ອຶມແປອ໌ ປູນ ປູ່ດ, ມານະ ມວຍ ປູ່ດ. ກະ ໄລ່ ອີດ
ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ເຢຊູ ແຮີ. ອາຢັ່ ອຮ ໄນ່ ເນົ່ າ ຕານ ມວຍ ໄຊອ໌ ຊັອງ, ຕາ ເບີ
ນ ຊັນຕ່ີຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ແປີງ ແຕ່ີອ໌ ປື່ ນ. 24 ນ່ະກັອຍ ຕາຮານ ກັອຍ,
ມານະ ອາຕີ ມານະ: "ໄຮ ອຶນໂຈຍ ແຈອ໌ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ໄນ່. ໄຮ ມັນຕັດ
ອາຍຸ່ ອາຢັ່ ອຮ ໄນ່. ອາແລ່ະ ເບີນ ລາ ໂທຍ."
ນ່ະກັອຍ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ:

"ໄລ່ ອຶມແປອ໌ ອາຣິ ກາ ເກົາ ເກ່ີຍ ຕັອກ,
ກະ ມັນຕັດ ອາຍຸ່ ຕຳປັອກ ເກົາ."

ນ່ະກັອຍ ມັຮ ຕາຮານ ກັອຍ ຕະ.
25 ເບີນ ກວາຍ ກາ ຕາຢຶ່ ງ ແຈ່ະ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ກັອຍ ລາ

ອຶມເປ່ອ໌ ເຢຊ,ູ ອາເວືາ ເຢຊ,ູ ມາຣີ ລາກວຍ ກະໂລປາ, ກະ ມາຣີ ແຕ ວ່ີລ
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ມັກດາລາ ແຮີ. 26 ພໍກາ ເຢຊູ ເຮີມ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ກະ ເກົາ* ກາ ຣາຕອຍ
ລາລ່ື ກະ ອັນ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ແຈ່ະ ກັອຍ, ເຢຊູ ປາຍ ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ:
"ອຶມເປ່ອ໌ ເອີຍ! ຕິຮ ລາ ກອນ ໄມ່."

27 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ເກົາ ປາຍ: "ໄນ່ ລາ ອຶມເປ່ອ໌ ໄມ່."
ພໍກາ ກັອຍ, ເກົາ ເດີງ ອຶມເປ່ອ໌ ເຢຊູ ເຈົາ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ເກົາ ແອັນ.
ເຢຊູ ກຈີູດ
(ມັດທາຍ 27:45-56; ມາຣະໂກ 15:33-41; ລູກາ 23:44-49)

28 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ: "ເກົາ ຊັອງ ອາເຣືາງ ແດີອ໌." ອັນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ
ໂອນ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບ.ິ
ແວັດ ກັອຍ, ອັນ ດັງ ອັນ ຕະ ອຶນແຍະ່ ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເນົ່ າ ຄຽນ ອາ

ຕີ ແຕ ອັນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ກັອຍ. 29 ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີນ ມານຳ ແຈັຮ ບຼັອງ
ອຶນເຍາະ. ໄລ່ ກັອຍ ອາລຸ ມວຍ ໂກກ ອາຣິ ຕ່ຶງ ບຼັອງ ກັອຍ, ເຈ່ີ ໄລ່ ຊັດ
ຕ່ຶງ ຊັຣນວາຍຮ. ໄລ່ ອາແວີຍ ອາຣິ ກັອຍ ປໍ ແບອ໌ ເຢຊ.ູ 30 ແວັດ ເຢຊູ
ຢູບ ແຕ ອາຣິ ກັອຍ ອັນ ປາຍ: "ແມິ່ມ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ເກົາ!"
ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ງຸ່ ອາແຊງ ແປີຼ, ເຈ່ີ ອັນ ຕາອັອຮ ຣາງຶ່ຮ.
31 ຕາໄງ ກັອຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກຽມ ດອ໌ໍ ອີ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຕາໄງ ປັຣ

ແນີ, ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່. ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ແອອ໌ ອີ ດອ໌ໍ
ກມູູ່ຍ໌ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ກັອຍ ແຊອ໌ ແຕ
ປີລາດ ໂອນ ອັນ ແປຣີ ເນົ່ າ ປຍາຍຮ ໂອນ ຕາແກ່ັຮ ອາເຢີງ ກວາຍ ກາ
ເນົ່ າ ແຕັຮ ກັອຍ, ກະ ໂອນ ໄລ່ ອາແຊງ ກມູູ່ຍ໌ ແຕ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ກັອຍ.
32 ເຈ່ີ ຕາຮານ ແຕ່ີອ໌ ປຍາຍຮ ໂອນ ຕາແກ່ັຮ ອາເຢງີ ບາຣ ນະ ກວາຍ ກາ
ເນົ່ າ ແຕັຮ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊ.ູ 33 ມາ ພໍກາ ຕາຮານ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ,ູ
ໄລ່ ເຮີມ ເຢຊູ ກູຈີດ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ປຍາຍຮ ນັ່ອງ ອາເຢີງ

* 19:26 19:26 ແຕ່ີອ໌ ອັນ ປາຍ ແຕ ຈະ ອັນ ເບີມ, ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ໂຢຮັນ ຕາ ເບີນ
ປາຍ "ເກົາ." ອັນ ປາຍ "ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ກາ ຣາຕອຍ ລາລ່ື ກະ ອັນ."
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ອັນ. 34 ມາ ເບີນ ມານະ ຕາຮານ ອີດ ຮອ໌ໍ ຈ່ັດ ມວຍ ກ່ັຮ ຈະ ເຢຊ.ູ ເຈ່ີ
ອາຮາມ ກະ ແດີອ໌ ລ່ັອຮ ແຕ ຈະ ເຢຊ.ູ 35 ເກົາ ເຮີມ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ
ໄນ່. ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ກະ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ລາ ປຍາຍ໌
ລາລ່ື. ເກົາ ດັງ ເບມີ ເກົາ ປາຍ ປຍາຍ໌, ກະ ເກົາ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ເຍືາ
ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ. 36 ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ຕະ ໂອນ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
"ອຶງຮາງ ອັນ ມວຍ ອຶນແຕຣ່ັຮ ລາ ຕາ ເບີນ ຕາແກ່ັຮ."
37 ກະ ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
"ໄລ່ ກາ ຈ່ັດ ອັນ ເນ່ ລ່ັຮ ອັນ ເຕ່."

ເນົ່ າ ແຕິບ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 27:57-61; ມາຣະໂກ 15:42-47; ລູກາ 23:50-56)

38 ແວັດ ກັອຍ ໂຢເຊັບ ແຕ ເມືອງ ອາຣີມາທາຍ ແຊອ໌ ກູມູ່ຍ໌ ເຢຊູ
ແຕ ປີລາດ. ໂຢເຊັບ ລາ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ເຕ່, ມາ ອັນ ຕາປູ່ນ
ແກຣ່ະ, ຍ່ອນ ອັນ ອຶງກັອຮ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ. ປີລາດ ໂອນ
ອັນ ອີດ, ເຈ່ີ ໂຢເຊັບ ເປາະ ອີດ ກູມູ່ຍ໌ ເຢຊ.ູ 39 ເບີນ ກາ ນີໂກເດມ
ເປາະ ກະ ໂຢເຊັບ ເຕ່. ນີໂກເດມ ລາ ອັນ ກາ ເປາະ ຊາອົຮ ເຢຊູ ມູ ຊາ
ເດົາ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ອັນ ເດີງ ເກຣ່ີງ ປາຮວມ ກາ ອັນ ກຈຸູ ແຕ ບາຣ ຣາມຶ່
ຮ ອາລ່ອງ, ລາ ຊຽດ ອາລ່ອງ ປາຮວມ ກະ ອາໂຣເອ. ເກຣ່ີງ ປາຮວມ
ກັອຍ ອຶນຕັອງ ໄປ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ໂລ. 40 ໄລ່ ບາຣ ນະ ອີດ ກູມູ່ຍ໌ ເຢຊູ
ເຈ່ີ ຕວມ ໂຈະ ອາຣິ. ໄລ່ ໂຈະ ເກຣ່ີງ ປາຮວມ ຕ່ຶງ ອາຣິ ກັອຍ ແຮີ. ຕະ
ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກຽມ ດອ໌ໍ ເກ່ີຍ ແຕິບ ກູ
ມູ່ຍ໌. 41 ແຈ່ະ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ກາຈີດ ເຢຊູ ເບີນ ຊວນ. ຕ່ຶງ ຊວນ ກັອຍ ເບີ
ນ ປີ່ ງ ຕາໄມ ເນົ່ າ ຕະ ດອ໌ໍ, ອຽນ ເນົ່ າ ອີ ແຕິບ ກູມູ່ຍ໌. 42 ຍ່ອນ ຕາໄງ
ກັອຍ ລາ ຕາໄງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກຽມ ດອ໌ໍ ອີ ຈາ ຣ່ໍອ໌, ກະ ຍ່ອນ ປີ່ ງ
ກັອຍ ແຈ່ະ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ກາຈີດ ອັນ, ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ແຕິບ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ
ກັອຍ.
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20
ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
(ມັດທາຍ 28:1-8; ມາຣະໂກ 16:1-8; ລູກາ 24:1-12)

1ຕາໄງ ມວຍ ຕ່ຶງ ອາທິດ ກັອຍ, ອຶນນັ່ອງ ຍາຍຶ່ມ ລາລ່ື, ມາຣີ ແຕ ວ່ີ
ລ ມັກດາລາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປີ່ ງ ກັອຍ. ອັນ ເຮີມ ເນົ່ າ ວ່ິລ ເຈ່ີ ຕາເມົາ ປື່ ດ ແຕ
ງັ່ຮ ປີ່ ງ ກັອຍ. 2 ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕາລຸ່ຮ ເຈົາ ປໍ ຊີໂມນ ເປໂຕ ກະ ມານະ
ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊ.ູ ມາຣີ ປາຍ ໂຈະ ໄລ່ ບາຣ ນະ: "ເນົ່ າ ອີດ ເຈ່ີ ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ ແຕ ປີ່ ງ, ກະ ຮິ ຕາ ດັງ ປໍ ແລ່ະ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອັນ."

3ນ່ະກັອຍ ເປໂຕ ກະ ມານະ ກັອຍ ເປາະ ປໍ ປີ່ ງ ກັອຍ. 4 ໄລ່ ບາຣ ນະ
ຕາລຸ່ຮ, ມາ ມານະ ກັອຍ ຣາໄລ່ອ໌ ເປໂຕ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ອຶນໂຍ່ງ
ປໍ ປີ່ ງ. 5 ເຈ່ີ ອັນ ປູບ ເນ່ ກະ ເຮີມ ແອີງ ອາຣິ ເມືາດ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ. ມາ ອັນ
ຕາ ເບີນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ກຼຸງ ປີ່ ງ. 6 ເຈ່ີ ຊີໂມນ ເປໂຕ ແຕ່ີອ໌ ເຕ່, ກະ ອັນ ມູ່ດ
ແຕ່ິ ຕ່ຶງ ກຼຸງ ປີ່ ງ. ອັນ ເຮີມ ແອີງ ອາຣິ ເມືາດ ເຕ່. 7 ກະ ອັນ ເຮີມ ອາຣິ
ກາ ເນົ່ າ ປູ່ລ ແປີຼ ເຢຊ.ູ ອາຣິ ໄນ່ ນ່ະ ເນົ່ າ ດົບ, ເຈ່ີ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອຶມພາ ກະ
ອາຣິ ກາ ເນົ່ າ ຕວມ ຈະ. 8 ແວັດ ກັອຍ, ມານະ ກາ ແຕ່ີອ໌ ອຶນໂຍ່ງ ກັອຍ
ມູ່ດ ເຕ່. ອັນ ເຮີມ ກະ ອັນ ຊາອຳ. 9 ບັອງ ກັອຍ ໄລ່ ຕາ ຢວາຮ ດັງ
ແຈງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ອຶງເຄາະ ກູຈີດ ມາ ຢວຣ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ.

ເຢຊູ ຣາມຮົ ມາຣີ ແຕ ວ່ີລ ມັກດາລາ
(ມັດທາຍ 28:9-10; ມາຣະໂກ 16:9-11)

10 ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ບາຣ ນະ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ. 11 ມາ ມາຣີ ອຶນນັ່ອງ
ຕາຢຶ່ ງ ເຍືາມ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ປີ່ ງ ກັອຍ. ບັອງ ກາ ອັນ ເຍືາມ ອັນ ຕາແລນ ຕ່ຶງ
ປີ່ ງ. 12 ອັນ ເຮີມ ບາຣ ນະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ກຼອ໌ໍ
ກະ ຕາກູ ປໍ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ກູມູ່ຍ໌ ເຢຊູ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ມານະ ຕາກູ ຢັ່ ຮ
ແປີຼ, ມານະ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາເຢີງ. 13 ໄລ່ ຕາແບີບ ມາຣີ ປາຍ: "ອາເວືາ
ເອີຍ! ນ່ະ ແຕ ໄມ່ ເຍືາມ?"
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ມາຣີ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເນົ່ າ ອີດ ອຶນເຈົາ ເກົາ, ກະ ເກົາ ຕາ ດັງ ປໍ ແລ່ະ
ເນົ່ າ ເດີງ ອັນ."

14 ແວັດ ກັອຍ ມາຣີ ກລູຽວ ເຮີມ ເຢຊູ ຕາຢຶ່ ງ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ມາ ອັນ
ຕາ ເບີນ ຊາກ່ັລ ເຢຊ.ູ 15 ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະໄນ່ ກະ ອັນ: "ອາເວືາ ເອີຍ!
ນ່ະ ແຕ ໄມ່ ເຍືາມ? ເນົ່ າ ໄມ່ ຈ່ໍອ໌?"
ມາຣີ ຄ່ຶດ ປາຍ ອັນ ລາ ກວາຍ ຕະ ຕ່ຶງ ຊວນ ອຶງກັອຍ. ນ່ະກັອຍ

ອັນ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອາຈວາຍຮ ເອີຍ! ຄັນ ອາຈວາຍຮ ກາ ເດີງ ອາ
ລ່ັອຮ ອັນ ກັອຍ, ແຊອ໌ ໂອນ ອາຈວາຍຮ ອາຕີ ອຶນຕຸ ແລ່ະ ອາຈວາຍຮ
ດອ໌ໍ. ເຈ່ີ ເກົາ ອີ ເປາະ ອີດ ອັນ."

16 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ ໂຈະ ອັນ: "ມາຣີ."
ມາຣີ ກູລຽວ ລ່ັຮ ປໍ ເຢຊູ ກະ ປາຍ: "ຣັບໂບນີ ເອີຍ!" (ປັຣນາຍ

'ຣັບໂບນີ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ອາຈານ.')
17 ເຢຊູ ອາຕີ ມາຣີ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ຢຸມ ດອ໌ໍ ເກົາ, ຍ່ອນ ເກົາ ຕາ ຢ

ວາຮ ຊັອຮ ປໍ ອຶມປ່ໍ ເກົາ. ມາ ຊານ່ໍ ໄມ່ ເຈົາ ປໍ ແຊມອາຍ ເກົາ, ກະ ອາຕີ
ໄລ່ ປາຍ: 'ເກົາ ຊັອຮ ປໍ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ກະ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ. ເກົາ ຊັອຮ ປໍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເກົາ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຍືາ.'"

18ນ່ະກັອຍ, ມາຣີ ແຕ ວ່ີລ ມັກດາລາ ເຈົາ ປໍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊ.ູ
ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ເຮີມ ເຈ່ີ ອຶນເຈົາ ໄຮ."
ກະ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ປາຕັບ ອັນ.
ເຢຊູ ຣາມຮົ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
(ມັດທາຍ 28:16-20; ມາຣະໂກ 16:14-18; ລູກາ 24:36-49)

19ຕາໄງ ມວຍ ຕ່ຶງ ອາທິດ ກັອຍ, ແຕ່ີອ໌ ຕາບື່ ເຈ່ີ, ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ເຢຊູ ໂຣ່ມ ມັນຕ.ຸ ກະ ໄລ່ ໄກຼ່ຮ ກູຕ່ົງ, ຍ່ອນ ໄລ່ ອຶງກັອຮ ກວາຍ ຊົດ
ອິດຊະຣາເອລ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ຕາຢຶ່ ງ ອຶນດີ ໄລ່. ອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ແອີດ
ອຽນ ອ.ໍ"

20 ແວັດ ອັນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຢຊູ ອາປັຮ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ເນ່ ຕາລາງ
ອາຕີ ກະ ກ່ັຮ ຈະ ອັນ. ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາ
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ລ່ື ຍ່ອນ ໄລ່ ເບີນ ເຮີມ ລ່ັຮ ອຶນເຈົາ ໄລ່. 21 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ຊາ: "ເຍືາ
ແອີດ ອຽນ ອ.ໍ ນ່ະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ແປຣີ ເກົາ ໂອນ ເປາະ, ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່,
ເກົາ ແປຣີ ເຍືາ ໂອນ ເປາະ."

22 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຕາງຶ່ຮ ໂຈະ ໄລ່ ກະ ປາຍ: "ເຍືາ
ຣ່ັບ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 23 ຄັນ ເຍືາ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ເນົ່ າ, ໂລ່ຍຮ ກັອຍ
ແກີດ ປິ່ ດ. ມາ ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ເນົ່ າ, ໂລ່ຍຮ ກັອຍ ຕາ ເບີ
ນ ແກີດ ປິ່ ດ."

ເຢຊູ ຣາມຮົ ໂທມາ
24 ໂທມາ, ອັນ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ດີດີມ ແຮີ, ອັນ ລາ ແຕ ມູ່ ມວຍ ຈ່ິດ

ລາ ບາຣ ນະ ເຕ່, ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ແອີດ ກະ ມູ່ ກັອຍ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ເຢຊູ
ແຕ່ີອ໌ ເຮີບ ອຶນໂຍ່ງ. 25 ພໍກາ ໄລ່ ອາຕີ ໂທມາ ໄລ່ ເຮີມ ອຶນເຈົາ ໄລ່ ເຈ່ີ,
ໂທມາ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ເກົາ ຕາ ເບີນ ເຮີມ ຣາປີ່ ດ ຕ່ຶງ ຕາລາງ
ອາຕີ ອັນ, ກະ ຄັນ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊາປ່ະ ຣາດອຍ ອາຕີ ເກົາ ຕ່ຶງ ຣາປີ່ ດ
ກັອຍ, ກະ ຄັນ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຊາປ່ະ ອາຕີ ເກົາ ຕ່ຶງ ກ່ັຮ ຈະ ອັນ, ເກົາ ຕາ
ເບີນ ຊາອຳ."

26 ແວັດ ຕາກ່ອລ ຕາໄງ ແອັນ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ
ກັອຍ ຊາ, ກະ ໂທມາ ແອີດ ກະ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່. ເຈ່ີ ໄລ່ ໄກຼ່ຮ ລ່ັຮ ຊາ ງັ່ຮ
ຕ່ົງ ກັອຍ. ມາ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ຕາຢຶ່ ງ ອຶນດີ ໄລ່. ເຢຊູ ປາຍ: "ເຍືາ
ແອີດ ອຽນ ອ.ໍ" 27 ແວັດ ກັອຍ ອັນ ປາຍ ໂຈະ ໂທມາ: "ໄນ່ ລາ ຕາລາງ
ອາຕີ ເກົາ. ໄມ່ ອາລ່ັອຮ ຣາດອຍ ອາຕີ ໄມ່ ປູເປີ່ ຣ ຊາງັດ ຕາລາງ ອາຕີ
ເກົາ. ກະ ໄມ່ ອາລ່ັອຮ ອາຕີ ໄມ່ ປູເປີ່ ຣ ຊາງັດ ກ່ັຮ ຈະ ເກົາ. ໄມ່ ອຶນໂຈຍ
ເງືານ ນັ່ອງ. ມາ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຊາອຳ!" 28 ໂທມາ ຕາແອີຍ ແຕ່ິ: "ອຶນເຈົາ
ເກົາ, ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເກົາ!" 29 ເຢຊູ ປາຍ ລ່ັຮ ໂຈະ ໂທມາ: "ຍ່ອນ
ໄມ່ ເຮີມ ຈະ ເກົາ ເຈ່ີ, ກັອຍ ແຕ ໄມ່ ຊາອຳ. ມາ ບຸ່ນ ລາລ່ື ໄລ່ ກາ ຊາອຳ
ເກົາ, ມາ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ເກົາ."



ໂຢຮັນ 20:30 lxxxvii ໂຢຮັນ 21:7

30 ເຢຊູ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ການ່ໍອ໌ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ມູ່ ກາ
ຣຍານ ແຕ ອັນ, ມາ ຕາ ເບີນ ຄຽນ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ໄນ່. 31 ມາ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ກາ ຄຽນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ໄນ່ ເຈ່ີ, ລາ ໂອນ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢຊູ ລາ ກຣີດ,
ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ເຍືາ ຊາອຳ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອ
ຍໆ ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ອັນ.

21
ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ຈ່ໍອ໌ ອາກາ

1 ແວັດ ແຕ ກັອຍ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ມວຍ ເຮີບ
ແອັນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ ທາເລ ຣາປັ່ ງ ຄາລີເລ. ຣານະ ໄນ່ ແກີດ ນ່ະໄນ່: 2 ໄລ່ ກາ
ແອີດ ມັນຕຸ ກັອຍ ລາ ຊີໂມນ ເປໂຕ, ໂທມາ (ອັນ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ດີດີມ
ແຮີ), ນະທານາເອັລ ແຕ ເມືອງ ການາ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ, ບາຣ ນະ ກອນ
ຣາເລົາ ເຊເບດາຍ, ກະ ບາຣ ນະ ການ່ໍອ໌ ແຕ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊ.ູ
3 ຊີໂມນ ເປໂຕ ປາຍ: "ເກົາ ເປາະ ຕິງ ມ່ອງ ຈ່ໍອ໌ ອາກາ."
ເຈ່ີ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກັອຍ ປາຍ: "ຮິ ອີ ເປາະ ເຕ່ ກະ ໄມ່."
ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ. ມາ ອຶນແຍ່ະ ມູ ຊາເດົາ

ກັອຍ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ເບີນ ມານຳ ອາກາ. 4 ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ອຶນນັ່ອງ ຍາຍຶ່ມ
ເຢຊູ ແອີດ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ ທາເລ ຣາປັ່ ງ ກັອຍ, ມາ ໄລ່ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ຕາ ເບີນ ດັງ ປາຍ ເຢຊ.ູ 5 ເຢຊູ ຊາບາວ ປາຍ: "ເຢົ່ າ ເອີຍ! ເຍືາ ເບີນ
ອາກາ ບໍ?"
ໄລ່ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ: "ຕາ ເບີນ!"
6 ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ: "ເຍືາ ຕິງ ມ່ອງ ເຍືາ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ແອັນ. ເຈ່ີ ເຍືາ

ເບີນ ອາກາ."
ພໍກາ ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ມ່ອງ ໄລ່ ໄກຣ ອາກາ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື. ໄລ່ ຕາ

ເຣືາບ ກາຕ່ັອງ ອາຊັອຮ ນັ່ອງ ມ່ອງ ຕ່ຶງ ຕົວະ. 7 ເຈ່ີ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ
ຣຍານ ກາ ຣາຕອຍ ລາລ່ື ກະ ເຢຊູ ອາຕີ ເປໂຕ ປາຍ: "ອັນ ກັອຍ ລາ
ອຶນເຈົາ ໄຮ!"



ໂຢຮັນ 21:8 lxxxviii ໂຢຮັນ 21:16

ແວັດ ຊີໂມນ ເປໂຕ ຊັອງ ອັນ ປາຍ: "ອັນ ກັອຍ ລາ ອຶນເຈົາ ໄຮ,"
ນ່ະກັອຍ ເປໂຕ ແຊິບ ແຕ່ິ ອາຢັ່ ອຮ, ຍ່ອນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອັນ ຕວດ ດອ໌ໍ
ເຈ່ີ. ແວັດ ກັອຍ ອັນ ປັອງ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. 8 ນ່ະກັອຍ ມັຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ ກາ
ນ່ໍອ໌ ຕາປູ່ນ ອຶນຕູ່ນ ອັນ ຣານາ ຕົວະ. ກະ ໄລ່ ຮອຣ ມ່ອງ ປັ່ ນ ອາກາ
ເຈ່ີ. ໄລ່ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ປຶ່ ຮ ມາຮ ຕາເກ່ຮ ຈ່ິດ ແມັດ ຊັອງ.

9 ພໍກາ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປຶ່ ຮ, ໄລ່ ເຮີມ ອູ່ຍຮ ຣັງແຮິ, ກະ ເບນີ ອາກາ ກະ
ໂດຍ ບຸຮ ຕ່ຶງ ຕາແປັຮ ກັອຍ. 10 ເຢຊູ ແປຣີ ໄລ່: "ເຍືາ ເດີງ ປໍ ໄນ່ ອາ
ກາ ກາ ຕາແບິ ໄກຣ."

11ຊານ່ໍ ແຕ່ິ ຊີໂມນ ເປໂຕ ເປາະ ຮອຣ ມ່ອງ ເດີງ ປໍ ປຶ່ ຮ. ມ່ອງ ກັອຍ
ປັ່ ນ ແອີງ ອາກາ; ເບນີ ມວຍ ຣ່ອຍ ເຊີງ ຈ່ິດ ລາ ໄປ ລຳ ອາກາ ປື່ ດ, ມາ
ມ່ອງ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ປຣຸ່ຮ. 12 ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ຈາ
ເວືາຍ."
ຕາ ເບີນ ອາແລ່ະ ແຕ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຍັ່ນ ຕາແບີບ ອັນ:

"ອາຈານ ລາ ເນົ່ າ?" ຍ່ອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ດັງ ເຈ່ີ ໄນ່ ລາ ອຶນເຈົາ ໄລ່.
13 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ເປາະ ອີດ ໂດຍ ບຸຮ; ເຈ່ີ ອັນ ອາແວີຍ ໂອນ ໄລ່ ຈາ.
ກະ ອັນ ອາແວີຍ ອາກາ ແຮີ. 14 ໄປ ເຮີບ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ໄນ່ ເຢຊູ ຣາມຮົ ກະ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ແວັດ ຕາໄງ ອັນ ຢວຣ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ.

ເຢຊູ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ເປໂຕ
15 ແວັດ ໄລ່ ຈີຈາ ເຈ່ີ, ເຢຊູ ຕາແບີບ ຊີໂມນ ເປໂຕ ປາຍ: "ຊີໂມນ,

ກອນ ໂຢຮັນ ເອີຍ! ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ເກົາ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍ
ອ໌ ບ?ໍ"
ເປໂຕ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເອີອ໌. ອຶນເຈົາ ດັງ ເຈ່ີ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ອຶນເຈົາ."
ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ແຈມ ແກະ ກອນ ເກົາ ນ.ໍ"
16 ມວຍ ເຮີບ ແອັນ ເຢຊູ ຕາແບີບ ເປໂຕ ປາຍ: "ຊີໂມນ, ກອນ

ໂຢຮັນ ເອີຍ! ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ເກົາ ບ?ໍ"
ເປໂຕ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ຊາ: "ເອີອ໌. ອຶນເຈົາ ດັງ ເຈ່ີ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ອຶນ

ເຈົາ."
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ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ກຍາອ໌ ແກະ ເກົາ ນ.ໍ"
17ມວຍ ເຮີບ ແອັນ ເຢຊູ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ເປໂຕ ປາຍ: "ຊີໂມນ, ກອນ

ໂຢຮັນ ເອີຍ! ໄກຣ ລາລ່ື ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ເກົາ ບ?ໍ"
ເປໂຕ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື ຍ່ອນ ເຢຊູ ແອີດ ຕາແບີບ ເລືອຍໆ ອັນ ໄປ

ເຮີບ ເຈ່ີ ປາຍ: "ໄກຣ ລາລ່ື ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ເກົາ ບ?ໍ"
ເຈ່ີ ເປໂຕ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ຊາ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ອຶນເຈົາ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ກູ່

ຣາມຶ່ຮ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ອຶນເຈົາ ດັງ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ອຶນເຈົາ."
ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ແຈມ ແກະ ເກົາ ນ.ໍ 18 ເກົາ

ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ໄມ່, ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ບັອງ ໄມ່ ອຶນນັ່ອງ ແກີດ ກວາຍ
ນຸ່ມ, ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ເບມີ. ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ປໍ ແລ່ະ, ໄມ່ ເປາະ.
ມາ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ແຕ່ີອ໌ ໄມ່ ແກີດ ກວາຍ ເທົາ, ໄມ່ ຢັ່ ງ ອາຕີ ໄມ່ ກະ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຊັດ ໄມ່. ກະ ໄລ່ ເດີງ ໄມ່ ເປາະ ອຶນຕຸ ໄມ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ
ເປາະ."

19 ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ອາຕີ ຣານາ ອຶນເຕ່ົາ ເປໂຕ ຈີວ໌ ກູຈີດ.
ກະ ອັນ ເດີງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ອັນ
ຕະ. ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ແປຣີ ເປໂຕ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕາປູ່ນ ເກົາ!"

20 ເປໂຕ ກູລຽວ ປໍ ກຣັອງ. ອັນ ເຮີມ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ຣຍານ ກາ
ຣາຕອຍ ກະ ເຢຊູ ແອີດ ປໍ ກັອຍ ເຕ່. ມານະ ກັອຍ ລາ ອັນ ກາ ແອີດ
ແຈ່ະ ເຢຊູ ບັອງ ກາ ໄລ່ ຈາ ໂດຍ ມັນຕຸ ເປ່ລ ຕາບື່ ກັອຍ. ອັນ ໄນ່ ແຕ່ິ
ຕາແບີບ ເຢຊູ ເນົ່ າ ກາ ອີ ມ່ອບ ອັນ. 21 ພໍກາ ເປໂຕ ເຮີມ ອັນ, ອັນ ຕາ
ແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ອັນ ໄນ່ ກຈີູດ ຣານາ ອຶນເຕ່ົາ?"

22 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ເປໂຕ ປາຍ: "ຄັນ ເກົາ ໂອນ ອັນ ໄນ່ ແອີດ ເຕ່ົາ ເກົາ
ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ໄນ່, ໄນ່ ລາ ຕາ ແກີນ ຣານະ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ດັງ. ມາ ໄມ່, ອຶງ
ເຄາະ ໄມ່ ຕາປູ່ນ ເກົາ."

23 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ປັຣນາຍ ກັອຍ ເປາະ ຕົວ ປໍ ກວາຍ
ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຄ່ຶດ ປາຍ ມານະ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ
ນັ່ອງ. ມາ ເຢຊູ ຕາ ເບນີ ປາຍ ມານະ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ກຈີູດ. ເຢຊູ ປາຍ
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ນ່ະໄນ່: "ຄັນ ເກົາ ໂອນ ອັນ ໄນ່ ແອີດ ເຕ່ົາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ໄນ,່ ໄນ່ ລາ
ຕາ ແກີນ ຣານະ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ດັງ."

24 ອັນ ໄນ່ ແຕ່ິ ລາ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ກາ ອາຕີ ອຶນ
ແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ກະ ອັນ ຄຽນ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ເຕ່. ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຊາ
ອຳ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື.

25 ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ແອັນ ເຢຊູ ຕະ. ເກົາ ຄ່ຶດ, ຄັນ ເນົ່ າ
ຢໍອ໌ ອີ ຄຽນ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ຕາ ເບນີ ອຶນແລ່ະ ອີ ດອ໌ໍ ນັ່ອງ ປຶ່ ງ
ກັອຍ, ກູທັດ ອຶນແຍະ່ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່.
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