
ມາຣະໂກ 1:1 i ມາຣະໂກ 1:2

ມາຣະໂກ
ຄຽນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣດີ

ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ມາຣະໂກ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ລາ ມານະ ກາ ເບີນ ອຳນາດ ລາລ່ື. ອຳນາດ

ແຕ ເຢຊູ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ເຮີມ ບັອງ ກາ ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ເຣືາບ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ມັຮ ກາ ເຢືາງ ຕາ ອ,ໍ ກະ ອັນ
ເບນີ ອຳນາດ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ມັຮ ກວາຍ. ເຢຊູ ລາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາ
ຍ. ອັນ ມ່ອບ ແດີຍ ອາມົ່ງ ອັນ ເບມີ ດອ໌ໍ ໄທ ອາລ່ັອຮ ມັຮ ກວາຍ ແຕ
ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.
ມາຣະໂກ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ໂຢຮັນ-ມາຣະໂກ ແຮີ. ອັນ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່

50-60 ກູມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ອັນ ອາຕີ ແຕ ມັຮ ຣານະ ເຢຊູ ຕະ ຊາ
ອ່ຶຍ ກາເລີຍ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ອາຕີ. ຕາແບິ ລາລ່ື, ອັນ ຄຽນ ແຕ
ໂຢຮັນ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌, ແຕ ເຢຊູ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌, ກະ ແຕ
ເຢືາງ ຊາຕານ ລ່ອງ ເຢຊ.ູ ອັນ ອາຕີ ແຕ ມັຮ ຣານະ ເຢຊູ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ກະ ເນົ່ າ ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ, ເຈ່ີ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
ແຕ ກຈີູດ.

ໂຢຮັນ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌
(ມັດທາຍ 3:1-12; ລູກາ 3:1-18; ໂຢຮັນ 1:19-28)

1 ປັຣນາຍ ໄນ່ ຕາແບິ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ກອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ.

2ຣານະ ໄນ່ ເອຊາຢາ, ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ
ອາຕີ ດອ໌ໍ ອຶນໂຍ່ງ ໂຢຮັນ ອີ ແຕ່ີອ໌. ເອຊາຢາ ຄຽນ ປາຍ:
"ເກົາ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ແປຣີ ກວາຍ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ອຶນ

ໂຍ່ງ ໄມ່.
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ອັນ ຈັຮ ຣານາ ໂອນ ໄມ່, ກອນ ເອີຍ.
3 ເບີນ ຊຽງ ກວາຍ ມານະ, ອັນ ຊາບາວ ອາຕີ ເຣ່ງ ລາລ່ື ແຕ ຕຍາຮ

ປາຍ:
'ເຍືາ ອຶງເຄາະ ອາຕ່ຶ ຣານາ ໂອນ ອຶນເຈົາ ໄຮ.

ຕະ ໂອນ ຕານັ່ອງ ຣານາ ອັນ ອີ ເປາະ.'"
4 ນ່ະກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ໂຢຮັນ. ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ຕຍາຮ, ກະ

ອັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ກວາຍ. ອັນ ເປາະ ອາຕີ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ກູ່
ນະ ດັງ ແຕ ຣານະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໄນ່ ລາ ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ
ດັງ ກວາຍ ເບນີ ປຽນ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ, ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ
ໂລ່ຍຮ ໄລ່. 5 ນ່ະກັອຍ ກອນແຊມ ຊາອ່ຶຍ ນະ ແຕ ແຄງ ຢູດາຍ ກະ ແຕ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໂຢຮັນ. ໄລ່ ກັອຍ ງີ່ນ ໂລ່ຍຮ, ເຈ່ີ ໂຢຮັນ
ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ໄລ່ ຕ່ຶງ ຕາເລ່ ຈແໍດນ.

6 ໂຢຮັນ ຕັອກ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ ຕະ ແຕ ໂຊະ ຊັນຕຣ່ັນ ອູ່ດ. ອັນ ກັນຕ່ັນ
ປັຣນຸ່ງ ອຶງກັຣ ຕ່ຶງ ອຶງກີງ ອັນ; ຊັຣນາ ອັນ ຈາ ລາ ລາມ ກະ ອັນ ງ່ອຍ໌
ແດີອ໌ ກາຮຍາລ ແຕ ຕຍາຮ ຊັອງ. 7 ອັນ ອາຕີ ກອນແຊມ ປາຍ: "ເບີ
ນ ມານະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ ເກົາ ກາ ເບນີ ອຳນາດ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ເກົາ.
ເກົາ ລາ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌ ອາແລ່ັຮ ອຶນໄຊ ແກີບ ແຕ ອາເຢີງ ອັນ, ຍ່ອນ
ເກົາ ລາ ອຳນາດ ແກດໆ ລາລ່ື. 8 ເກົາ ຕະ ຣ່ີດ ໂອນ ເຍືາ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ຊັອງ,
ມາ ອັນ ຕະ ຣ່ີດ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 3:13-4:11; ລູກາ 3:21-22; 4:1-13)

9 ບັອງ ກາ ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ປໍ ກັອຍ, ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ວ່ີລ
ນາຊາເຣັດ ແຄງ ຄາລີເລ. ເຈ່ີ ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ເຢຊູ ຕ່ຶງ
ຕາເລ່ ຈແໍດນ. 10 ພໍກາ ເຢຊູ ຊັອຮ ແຕ ແດີອ໌, ອັນ ຕາເງີ່ອ໌ ອາຊັອຮ
ປໍ ມັນລ່ັອງ. ອັນ ເຮີມ ມັນລ່ັອງ ເປິຮ ອາລ່ັອຮ. ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ນ່ະ ແຈມ ປາເຣືາດ ແຊງ ປໍ ຈະ ເຢຊ.ູ 11 ເຈ່ີ ເບນີ ຊຽງ ຊາບາວ
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ອາຕີ ແຕ ມັນລ່ັອງ ປາຍ: "ໄມ່ ລາ ກອນ ເກົາ, ອັນ ກາ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາ
ລ່ື; ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ກະ ໄມ່."

12 ບັອງ ກາ ກັອຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເຢຊູ ເປາະ ປໍ ຕ
ຍາຮ. 13 ເຢຊູ ແອີດ ອຶງກັອຍ ເບີນ ເຢືາງ ຊາຕານ ລ່ອງ ອັນ ອຶນແຍ່ະ
ປູນ ຈ່ິດ ຊາເດົາ ປູນ ຈ່ິດ ຕາໄງ, ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ປັຣຕ່ຶ ເຢຊູ ໂອນ ຕະ ໂລ່
ຍຮ.* ເຢຊູ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ຊັນຕຣ່ັນ ກຣວາງ, ກະ ເບີນ ເທວາດາ ເນ່
ຊາລີອ໌ ອັນ.

ເຢຊູ ຕາແບິ ຕະ ຣານະ ອັນ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ
(ມັດທາຍ 4:12-17; ລູກາ 4:14-15)

14 ແວັດ ເນົ່ າ ໂກບ ໂຢຮັນ ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌, ເຢຊູ ເປາະ ປໍ ແຄງ ຄາລີເລ
ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 15 ອັນ ອາຕີ ປາຍ: "ແຈ່ະ ອີ
ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ດອ໌ໍ ອີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ກະ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ອໍ
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

ເຢຊູ ກູອ໌ ກວາຍ ຈ່ໍອ໌ ອາກາ ປູນ ນະ ໂອນ ເປາະ ກະ ອັນ
(ມັດທາຍ 4:18-22; ລູກາ 5:1-11)

16 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ເປາະ ຕາມ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ ຄາລີເລ, ອັນ
ເຮີມ ບາຣ ນະ ແຊມອາຍ ຣາມຶ່ຮ ຊີໂມນ ກະ ອັນເດອາ. ໄລ່ ຕິງ ມ່ອງ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ ຍ່ອນ ໄລ່ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ຈ່ໍອ໌ ອາກາ. 17 ເຢຊູ ອາ
ຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ເປາະ ກະ ເກົາ. ເຈ່ີ ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ກວາຍ ຈ່ໍອ໌
ກວາຍ ນ່ະ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ອາກາ ເຕ່." 18 ໄລ່ ບາຣ ນະ ແຊມອາຍ ກັອຍ ຕັຮ
ແຕ່ິ ມ່ອງ, ເຈ່ີ ໄລ່ ເປາະ ກະ ອັນ.

19 ເຢຊູ ຕາຢັຮ ເປາະ ບຍາອ໌ ແອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ເຮີມ ບາຣ ນະ ແຊມ
ອາຍ ຣາມຶ່ຮ ຢາໂກໂບ ກະ ໂຢຮັນ ກອນ ຣາເລົາ ເຊເບດາຍ. ໄລ່ ກັອຍ
ແອີດ ພູງ ມ່ອງ ຕ່ຶງ ຕົວະ. 20 ພໍ ກັອຍ ເຢຊູ ກູອ໌ ໄລ່ ບາຣ ນະ ແຊມ

* 1:13 1:13 ເຢືາງ ຊາຕານ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ການ່ໍອ໌.
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ອາຍ ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ຣາຕັຮ ແຕ ເຊເບດາຍ ອຶມປ່ໍ ໄລ່, ໂອນ
ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ຕົວະ ກະ ກວາຍ ທູແທ. ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ເປາະ ກະ
ເຢຊ.ູ

ກວາຍ ກາ ເບີນ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ
(ລູກາ 4:31-37)

21 ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ກາເປນາອູມ. ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ຣາລູ່ ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ເຈ່ີ ອັນ ອາຣ
ຍານ ກວາຍ ອຶງກັອຍ. 22 ອຶນແຍ່ະ ນະ ກວາຍ ກາ ໂຣ່ມ ອຶງກັອຍ ຊັອງ
ງຶ່ດ ລາລ່ື ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ປັຣນາຍ ອັນ ອາຕີ. ອັນ ອາຣຍານ ນ່ະ ກວາຍ
ເບີນ ອຳນາດ, ລາ ອຶມພາ ແຕ ມູ່ ກາ ອາຕີ ຄານອດ ອາຣຍານ. 23 ຕ່ຶງ
ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ເບນີ ມານະ ກວາຍ ຣາເລົາ ກາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ. ອັນ
ແຮຣ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: 24 "ເຢຊູ ກວາຍ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ ເອີຍ! ເຍືາ
ແຕ່ີອ໌ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ປໍ ຮິ? ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ເຍືາ ອີ ອາປິ່ ດ ຮິ ບ?ໍ ຮິ ດັງ
ເຈ່ີ ປາຍ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ເຍືາ ລາ ຕາ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ."

25 ເຢຊູ ກາແອັຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ຕະ ແບອ໌! ໄມ່
ລ່ັອຮ ແຕ່ິ ແຕ ຈະ ກວາຍ ໄນ່!"

26 ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ດາແດັຮ ອຶນແຍະ່ ເຣ່ງ ກະ ອັນ
ແຮຣ ເຣ່ງ ລາລ່ື. ເຈ່ີ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ຈະ ກວາຍ ກັອຍ. 27 ອຶນແຍ່ະ ນະ
ກວາຍ ອຶງກັອຍ ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. ເຈ່ີ ໄລ່ ຣາໂຊ ມັນຕຸ ປາຍ: "ນານະ່
ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຕາໄມ? ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ປື່ ດ ລາລ່ື; ເຕ່ອ໌ ອັນ ກາ
ແອັຮ ເຢືາງ ຕາ ອ,ໍ ເຈ່ີ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຊາງັດ ອັນ."

28ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ເນົ່ າ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ເຢຊູ ແກີດ ດັອຮ ເດີນ ເປາະ
ກູ່ ວ່ີລ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ.

ເຢຊູ ປົວ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ອາອ່ີ
(ມັດທາຍ 8:14-17; ລູກາ 4:38-41)
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29 ພໍກາ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ, ຢາໂກໂບ ກະ ໂຢຮັນ ໄລ່ ເປາະ
ກະ ເຢຊູ ປໍ ດຸງ ຊີໂມນ ກະ ອັນເດອາ. 30 ກຢູາກັນ ຊີໂມນ ບິ ຍ່ອນ ອັນ
ອາອ່ີ ກູເຕົາ ຈະ; ເຈ່ີ ໄລ່ ອາຕີ ໂອນ ເຢຊູ ດັງ ປາຍ ອາຢ່ະ ອາໄນ່ ອາອ່ີ.
31 ເຢຊູ ເປາະ ປໍ ອາຢ່ະ ກັອຍ, ເຈ່ີ ເຢຊູ ຢຸມ ອາຕີ ອາຢວຣ ອັນ; ພໍກາ
ກັອຍ ເຈ່ີ ອັນ ແກີດ ແບຣັຮ. ເຈ່ີ ອັນ ອາລ່ັອຮ ໂດຍ ແດີອ໌ ໂອນ ເຢຊູ
ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຈາ.

32 ແວັດ ມານາງ ປັດ ຕາບື່ ກັອຍ, ເນົ່ າ ເດີງ ປໍ ເຢຊູ ອຶນແຍ່ະ ນະ
ກວາຍ ກາ ຕ່ິ ອາອ່ີ ກະ ມັຮ ກາ ກວາຍ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ. 33 ກອນ
ແຊມ ອຶນແຍ່ະ ນະ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເບີນ ເປາະ ໂຣ່ມ ອຶມແປຣ ງັ່ຮ ຕ່ົງ
ດຸງ ເຢຊູ ແອີດ. 34 ເຢຊູ ປົວ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄລ່ ອາອ່ີ. ອັນ
ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແຕ ຈະ ກວາຍ ແຮີ, ອັນ ຕາ ໂອນ ເຢືາງ ຕາ
ອໍ ຕະ ອຶນຕີ ອຶນເຕ່ົາ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ຊາກ່ັລ ອັນ.

ເຢຊູ ເປາະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ
(ລູກາ 4:42-44)

35 ປ່ືຼ ຕາຣ່ືບ ຕາໄງ ຕາໄມ ແຕ ການຳໆ, ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ, ເຈ່ີ ອັນ
ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ກາ ຕາ ເບີນ ກວາຍ ແອີດ, ກະ ອັນ ແອີດ ເກົາແຊອ໌ ອຶງ
ກັອຍ. 36 ຊີໂມນ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ ໄລ່ ເປາະ ຈ່ໍອ໌ ເຢຊ.ູ 37 ພໍກາ ໄລ່ ຣາມຮົ
ອັນ, ໄລ່ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ກວາຍ ຈ່ໍອ໌ ອີ ຣາມຮົ ໄມ່."

38 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ໄຮ ອຶງເຄາະ ເປາະ ປໍ ວ່ີລ ກາ
ນ່ໍອ໌ ອຶມແປຣ ໄນ່ ແອັນ. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ກອນແຊມ ກັອຍ ແຮີ. ເກົາ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ລາ ຍ່ອນ ເກົາ ອີ ຕະ ຣານະ ໄນ່."

39 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ເປາະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ມັຮ ກາ ດຸງ ຊາງ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ.
ອັນ ຕູ່ຍຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແຕ ຈະ ກວາຍ ແຮີ.

ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ອາອ່ີ ຕູ່ດ
(ມັດທາຍ 8:1-4; ລູກາ 5:12-16)
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40 ເບີນ ມານະ ກວາຍ ຣາເລົາ ອາອ່ີ ຕູ່ດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ.ູ ອັນ ກຼຸ່ ຣາ
ໂກລ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢຊ,ູ ກະ ອັນ ປາຍ: "ຄັນ ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ປົວ ໂອນ ເກົາ
ແກີດ ແບຣັຮ, ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ຕະ."

41 ເຢຊູ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ກວາຍ
ກັອຍ, ກະ ອັນ ປາຍ: "ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄມ່ ແກີດ ແບຣັຮ."

42 ພໍກາ ກັອຍ ກວາຍ ຣາເລົາ ກາ ອາອ່ີ ຕູ່ດ, ຈະ ອັນ ແກີດ ແບຣັຮ
ອໍ ລ່ັຮ ນ່ະ ຕຍາ. 43 ເຢຊູ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ເປາະ, ກະ ອັນ ປາຕັບ
ດອ໌ໍ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ: 44 "ອຶນໂຈຍ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ດັງ
ແຕ ຣານະ ໄນ່. ມາ ໄມ່ ເປາະ ອາປັຮ ຈະ ໄມ່ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເນ່. ກະ ໄມ່ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ກາ ໂມເຊ ປາຕັບ ແຕ ອຶມແບິ ອາໄຣ່. ໄນ່ ລາ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ດັງ ໄມ່ ແບຣັຮ ເຈ່ີ."

45ມາ ແວັດ ກວາຍ ກັອຍ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ, ອັນ ເປາະ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ
ຣານະ ເຢຊູ ຈ່ອຍ ອັນ. ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ໄນ່ ດັອຮ ເດີນ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ
ຄັນ ເຢຊູ ຢໍອ໌ ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ, ອຶງເຄາະ ອັນ ມູ່ດ ຕວຍ໌ ຕາ ເບີນ ໂອນ
ເນົ່ າ ເຮີມ ຈະ ອັນ. ອັນ ແອີດ ປໍ ນ່ໍອ໌ ວ່ີລ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ແອີດ.
ມາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ຊາອ່ຶຍ ອຶນຕຸ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ.

2
ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ແກີດ ລ່ອຍ
(ມັດທາຍ 9:1-8; ລູກາ 5:17-26)

1 ແວັດ ບາຣ ໄປ ຕາໄງ ເຢຊູ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ກາເປນາອູມ. ພໍກາ
ເນົ່ າ ຊັອງ ຮານ ປາຍ ອັນ ເຈົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ດຸງ ເຈ່ີ. 2 ກວາຍ ເປາະ ໂຣ່ມ ປໍ
ດຸງ ອັນ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື. ຕ່ຶງ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ດຸງ ຕາ ເບນີ ອຶນຕຸ ອີ ມູ່ດ ນັ່ອງ, ອຶນແຍ່
ະ ກູທັດ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ຊາ
ງັດ. 3 ເບີນ ຣາເລົາ ປູນ ນະ ກຣາງ ມານະ ກວາຍ ຣາເລົາ ແກີດ ລ່ອຍ,
ເດີງ ອາຊວຍ ອັນ ປໍ ເຢຊ.ູ 4 ມາ ພໍກາ ໄລ່ ເຮີມ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ແອີດ
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ເນ່ດ ເຢຊ,ູ ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາ ດັງ ຣານາ ແລ່ະ ອີ ມູ່ດ ປໍ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເປິ
ຮ ຣານາ ຕຳປວລ ດຸງ ຕາປຶ່ ງ ເຢຊູ ແອີດ, ອີ ໂຢ່ລ ອາແຊງ ຈຸ່ງຈາງ ກວາ
ຍ ລ່ອຍ ກັອຍ. 5 ເຢຊູ ດັງ ໄລ່ ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື, ນ່ະກັອຍ ອັນ ອາຕີ
ກວາຍ ລ່ອຍ ປາຍ: "ກອນ ເອີຍ! ໂລ່ຍຮ ໄມ່ ເກົາ ຕັຮ ເຈ່ີ."

6 ເບນີ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຄານອດ ຕາກູ ອຶງກັອຍ ເຕ່. ໄລ່ ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ປາຍ: 7 "ນານ່ະ ກວາຍ ໄນ່ ປາຍ ນ່ະກັອຍ? ຕາ ເບີນ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ. ມານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ
ໂລ່ຍຮ ກວາຍ. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ອຳນາດ ຣາລີ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່,
ເຈ່ີ ອັນ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະກັອຍ."

8 ບັອງ ກັອຍ ແຕ່ິ ເຢຊູ ດັງ ໄລ່ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ອັນ ອາ
ເບຼິຮ ໄລ່ ປາຍ: "ນານະ່ ແຕ ເຍືາ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ? 9 ປັຣນາຍ ອາແລ່ະ ກາ
ເຍືາ ຊັອງ ອຽນ ກາເລີຍ ເກົາ ອາຕີ ກວາຍ ລ່ອຍ ກັອຍ ປາຍ: 'ໂລ່ຍຮ
ໄມ່ ເກົາ ຕັຮ ເຈ່ີ,' ແຕີລາ 'ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ເປາະ. ໄມ່ ເດີງ ອາເຈົາ ຈຸ່ງຈາງ
ໄມ່.' 10ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ອີ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ລ່ອຍ ໄນ່ ແກີດ ແບຣັຮ, ໂອນ
ເຍືາ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ປາຍ ເກົາ ລາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ເບນີ ອຳນາດ
ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່. ເກົາ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ." ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ
ໂອນ ກວາຍ ລ່ອຍ ປາຍ: 11 "ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ; ໄມ່ ໂດລ ອີດ
ຈຸ່ງຈາງ ໄມ່, ເຈ່ີ ໄມ່ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ."

12 ພໍກາ ກັອຍ ກວາຍ ລ່ອຍ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ, ອັນ ອີດ ແຕ່ິ ຈຸ່ງຈາງ ອັນ,
ເຈ່ີ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ກວາຍ ກຼຶ່ງ. ພໍກາ ມັຮ ກວາຍ ເຮີມ ຣານະ ກັອຍ, ໄລ່
ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື, ກະ ໄລ່ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄລ່ ປາຍ: "ໄຮ ຕາ ເກ່ີຍ
ເຮີມ ຣານະ ນ່ະໄນ່."

ເຢຊູ ກູອ໌ ເລວີ ເປາະ ກະ ອັນ
(ມັດທາຍ 9:9-13; ລູກາ 5:27-32)

13 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ເປາະ ລ່ັຮ ຊາ ຕາມ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ
ຄາລີເລ. ເບີນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ.
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14 ພໍກາ ອັນ ເປາະ, ອັນ ເຮີມ ເລວີ ກອນ ຣາເລົາ ອາລະພາຍ ແອີດ ຕາ
ກູ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ດຸງ ເນົ່ າ ຕາໂຣມ ອີດ ປຣະ ປາຊີ. ເຢຊູ ປາຍ ກະ ເລວີ
ນ່ະໄນ່: "ໂອນ ໄມ່ ເປາະ ອາລ່ຶງ ເກົາ." ເຈ່ີ ເລວີ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ເປາະ ກະ
ອັນ.

15 ພໍກາ ເຢຊູ ເປາະ ຈາ ໂດຍ ຕ່ຶງ ດຸງ ເລວີ, ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແອີດ
ອຶງກັອຍ ກາ ດຸ ຕາໂຣມ ອີດ ປຣະ ປາຊີ, ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕາ ເບນີ
ປວາຍ ຄານອດ ແຣີ ຈາ ອາລ່ຶງ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ, ຍ່ອນ
ໄລ່ ເປາະ ກະ ອັນ. 16 ເບີນ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ
ເຮີມ ເຢຊູ ຈາ ໂດຍ ກະ ກວາຍ ຕາໂຣມ ອີດ ປຣະ ປາຊີ ກະ ກວາຍ ກາ
ຕາ ເບີນ ເດີງ ຣ່ີດ. ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ອາເບິຼຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ເຢຊູ ປາຍ: "ນານ່ະ ອັນ ກັອຍ ຈາ ກະ ກວາຍ ກາ ອີດ ປຣະ ປາຊີ ກະ
ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ການ່ໍອ໌ ແຣີ?"

17 ພໍກາ ເຢຊູ ຊັອງ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ:
"ກວາຍ ບັນ ເຣ່ງ ອໍ ຕາ ເບນີ ເປາະ ແຊອ໌ ໂອນ ເນົ່ າ ປົວ. ມາ ແອີງ ກວາ
ຍ ອາອ່ີ ຊັອງ ເປາະ ແຊອ໌ ໂອນ ເນົ່ າ ປົວ. ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ເກົາ ຕາ ເບນີ
ກູອ໌ ກວາຍ ກາ ຕານັ່ອງ ອ.ໍ ມາ ເກົາ ກູອ໌ ກວາຍ ກາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຣ່ີດ ອົດ ຊັຣນາ
(ມັດທາຍ 9:14-17; ລູກາ 5:33-39)

18 ມັຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ໂຢຮັນ ກະ ມັຮ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ, ໄລ່ ດຸ
ຣຽຮ ຕາໄງ ດອ໌ໍ ຕະ ຣ່ີດ ອົດ ຊັຣນາ.* ເບນີ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ອາເບຼິຮ ເຢຊູ
ປາຍ: "ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ໂຢຮັນ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ພາຣີຊາຍ ໄລ່
ເດີງ ຣ່ີດ ອົດ ຊັຣນາ. ນານະ່ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ໄມ່ ຕາ ເບນີ ຕະ ນ່ະ ໄລ່
ກັອຍ ເຕ່?"

19 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ບັອງ ກາ ປັຣລົວະ ແຈ່ະ ອີ ອີດ ລາ
ກວຍ, ມັຮ ເຢົ່ າ ກາ ແອີດ ກະ ອັນ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອົດ ຊັຣນາ. 20 ມາ ພໍ
* 2:18 2:18 ໄລ່ ອົດ ຊັຣນາ ຢໍອ໌ ອີ ຄ່ຶດ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
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ກາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣລົວະ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ແອີດ ນັ່ອງ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ, ຕາໄງ
ກັອຍ ໄລ່ ອີ ອົດ ຊັຣນາ ເຕ່.†

21 "ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ອີດ ອາຣ່ົຮ ຕາໄມ ເຈ່ີ ທາບ ໂຈະ ອາ
ຢັ່ ອຮ ຕຍາ. ຄັນ ອາຣ່ົຮ ຕາໄມ ກັອຍ ຣາຮົດ, ອັນ ອີ ຕະ ໂອນ ອາຢັ່ ອຮ
ກັອຍ ຣາແຮອ໌ ຕາວ່ັຮ ອຶງກວາ ຕຍາ ແອັນ. 22 ກະ ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ອີດ ບັຼອງ ຕາໄມ ມາ ຕຣອງ ໂຈະ ຕ່ຶງ ຕູຍ ອຶງກັຣ ຕຍາ. ຄັນ ເນົ່ າ
ຕະ ນ່ະກັອຍ, ບຼັອງ ຕາໄມ ອັນ ອີ ຕະ ໂອນ ຕູຍ ອຶງກັຣ ຕຍາ ແກີດ ປັຣ
ອາອ໌. ອຶງເຄາະ ອີດ ບຼັອງ ຕາໄມ ໂຈະ ຕ່ຶງ ຕູຍ ອຶງກັຣ ຕາໄມ."‡

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຣ່ີດ ຕາໄງ ຣາລູ່
(ມັດທາຍ 12:1-8; ລູກາ 6:1-5)

23 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຕາຢັຮ ພາ ອຶນດີ
ຕ່ົງ ໄທຣ. ບັອງ ກາ ໄລ່ ຕາຢັຮ ຕ່ຶງ ຣານາ ກັອຍ, ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ
ກິດ ອີດ ຣາກ່ົງ ໂດຍ ອຶງກຣິ ຈາ. 24 ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ປາຍ ໂຈະ ເຢຊ:ູ
"ນານະ່ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ໄມ່ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ຄານອດ ກາ ຕາ ໂອນ ຕະ
ຣານະ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່?"

25 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ຕາ ເກ່ີຍ ອານ ບໍ ຣານະ ດາວິດ
ກະ ຈຸ່ມ ອັນ ຕະ, ບັອງ ໄລ່ ມາເຍືາຍຮ ກະ ແອິ ໂດຍ? 26 ບັອງ ກັອຍ
ອາບີອາທາ ແກີດ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ດາວິດ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ກາ ກວາຍ
ມ່ອບ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອັນ ໂອນ ຈຸ່ມ ອັນ ຈາ ເຕ່. ຕາປູ່ນ ຕາມ
ຄານອດ ໄຮ ລາ ແອີງ ກວາຍ ຊາງ ຣ່ີດ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ກັອຍ.
ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ຕິ ອັນ."
† 2:20 2:20 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ໄນ,່ ເຢຊູ ຊາກຳ ອັນ ລາ ນ່ະ ອັນ ກາ ອີ ອີດ ລາກວຍ. ບັອງ
ກາ ເຢຊູ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ, ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ຈາ. ມາ ພໍກາ ອັນ ຊັອຮ ປໍ
ມັນລ່ັອງ, ໄລ່ ອົດ ຊັຣນາ ເຕ່ ຍ່ອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຄ່ຶດ ລ່ັຮ ມັຮ ປັຣນາຍ ອັນ ອາຕີ ໄລ່. ‡ 2:22
2:22 ເຢຊູ ອາຕີ ປັຣນາຍ ໄນ່ ແຕ ອາຣ່ົຮ ກະ ຕູຍ ອຶງກັຣ ບັຼອງ ລາ ອັນ ຊາກຳ ຣ່ີດ ຕຍາ ຕາ
ເບີນ ຣາຕອຍ ກະ ປັຣນາຍ ຕາໄມ ອັນ ອາຕີ.
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27 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ແຕງ ຕາໄງ
ຣາລູ່ ມາ ໂອນ ກວາຍ ຢຳນັ່ບ ຕາໄງ ກັອຍ, ມາ ອັນ ແຕງ ຕາໄງ ຣາລູ່ ລາ
ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ກວາຍ. 28 ນ່ະກັອຍ ເຕ່ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ, ອັນ
ອຶນເຈົາ ຕາໄງ ຣາລູ່."

3
ມານະ ແກີດ ຣາກຸ ອາຕີ
(ມັດທາຍ 12:9-14; ລູກາ 6:6-11)

1 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ມູ່ດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. ຕ່ຶງ
ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ເບີນ ມານະ ຣາເລົາ ຣາກຸ ອາຕີ. 2 ມາ ເບີນ ກວາຍ ກາ
ແອີດ ອຶງກັອຍ ຈ່ອມ ເນ່ ເຢຊ,ູ ອັນ ອີ ປົວ ກວາຍ ກັອຍ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່
ມາ ຕາ ເບນີ. ໄລ່ ຈ່ໍອ໌ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ແຕ ເຢຊູ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ປ່ອງ ອັນ.
3 ເຢຊູ ປາຍ ໂຈະ ກວາຍ ກາ ຣາກຸ ອາຕີ ກັອຍ: "ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ໄນ່."

4 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາເບິຼຮ ໄລ່ ປາຍ: "ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່, ຄານອດ ໄຮ ໂອນ ຕະ
ນານ່ະ? ໄຮ ອີ ຕະ ອໍ ມາ ໄຮ ອີ ຕະ ຕາ ອໍ? ໄຮ ອີ ຈ່ອຍ ໂອນ ກວາຍ
ອາມົ່ງ, ມາ ໄຮ ອີ ກາຈີດ ກວາຍ?" ມາ ໄລ່ ແອີດ ຣາອຍາບ ຊັອງ.

5 ເຢຊູ ກູລຽວ ເນ່ ປໍ ໄລ່, ກະ ອັນ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ. ອັນ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາ
ລ່ື, ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ. ເຢຊູ ອາຕີ ກວາຍ ກາ ຣາກຸ ອາ
ຕີ ປາຍ: "ໄມ່ ອາລ່ັອຮ ອາຕີ ໄມ່!" ພໍກາ ກວາຍ ກັອຍ ອາລ່ັອຮ ອາຕີ
ອັນ, ເຈ່ີ ອາຕີ ອັນ ປຣາຍ ອໍ ລ່ັຮ.

6 ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ ໂຣ່ມ ກັອຍ. ໄລ່ ເປາະ ຣາມົຮ ຈຸ່ມ
ເຮໂຣດ, ເຈ່ີ ໄລ່ ກັອຍ ຊັຣຮົງ ອີ ຕະ ນານະ່ ອີ ກາຈີດ ຕັຮ ເຢຊ.ູ

ກວາຍ ກຼຶ່ງ ນະ ເປາະ ກະ ເຢຊູ
7-8 ເຢຊູ ເດີງ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ລ່ັອຮ ເປາະ ອຶມແປຣ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌

ທາເລ ຣາປັ່ ງ ຄາລີເລ. ເບີນ ມັຮ ກອນແຊມ ກຼຶ່ງ ນະ ແຕ ແຄງ ຄາລີເລ
ກະ ແຄງ ຢູດາຍ ຣາປວາຍ ເນ່ ເຢຊ.ູ ເບີນ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເມືອງ
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ເຢຣູຊາເລັມ, ແຕ ກຣວາງ ອີດູມາຍ, ກະ ກຣວາງ ຢັ່ ຮ ອຶນຕ່ົຮ ຕາເລ່
ຈແໍດນ. ເບີນ ກວາຍ ແຕ ກຣວາງ ອຶມແປຣ ເມືອງ ຕີເຣ ກະ ເມືອງ
ຊີໂດນ ແຮີ. ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊັອງ ມັຮ ຣານະ ກາ ອັນ ຕະ.
9 ເຢຊູ ແປຣີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ໂອນ ເປາະ ອີດ ຕົວະ ແກດ ແຕ່ີອ໌
ຣ່ັບ ອັນ ກະ ຕາ ໂອນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຣາເນ່ດ ຈະ ອັນ. 10 ກວາຍ ຕ່ິ
ອາອ່ີ ອີ ເນ່ດ ຊາປ່ະ ຈະ ອັນ ຍ່ອນ ເຢຊູ ປົວ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ຕ່ິ ອາອ່ີ.
11 ພໍກາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ເຮີມ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ແດິມ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢຊ,ູ ເຈ່ີ ໄລ່ ປາຍ:
"ໄມ່ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

12 ມາ ເຢຊູ ປາຕັບ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ, ຕາ ໂອນ ໄລ່ ອາຕີ ໂອນ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ປາຍ ອັນ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

ເຢຊູ ຣຽຮ ອີດ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ໂອນ ຣຍານ ແຕ ອັນ
(ມັດທາຍ 10:1-4; ລູກາ 6:12-16)

13 ເຢຊູ ຊັອຮ ປໍ ກົຮ, ເຈ່ີ ອັນ ກູອ໌ ອີດ ກວາຍ ກາ ອັນ ອີ ຣຽຮ
ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ. ເຈ່ີ ໄລ່ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ. 14 ອັນ ຣຽຮ ອີດ
ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ, ກະ ອັນ ດອ໌ໍ ໄລ່ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ກາ ອັນ ປາ
ຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ. ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ຣຽຮ ອີດ
ເຍືາ ໂອນ ແອີດ ອາລ່ຶງ ເກົາ, ກະ ໂອນ ເຍືາ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ." 15 ອັນ ໂອນ ມູ່ ກັອຍ ເບີນ ອຳນາດ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ
ຕາ ອໍ ແຮີ. 16 ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ນ່ະ
ໄນ່: ຊີໂມນ ກາ ເຢຊູ ຈົຮ ຣາມຶ່ຮ ເປໂຕ, 17ຢາໂກໂບ ກະ ໂຢຮັນ. ໂຢຮັນ
ລາ ອາແອມ ຢາໂກໂບ. ໄລ່ ບາຣ ນະ ລາ ກອນ ເຊເບດາຍ. ເຢຊູ ຈົຮ
ຣາມຶ່ຮ ຕາໄມ ໂອນ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ລາ ໂບອະເນເຄ, ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ
ລາ 'ກອນ ກຣ່ຶມ.' 18 ອັນ ກູອ໌ ອັນເດອາ, ພີລິບ, ບາຣໂທໂລມາຍ,
ມັດທາຍ, ໂທມາ, ຢາໂກໂບ ກອນ ຣາເລົາ ອາລະພາຍ, ທາດາຍ, ຊີໂມນ
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ເຊໂລເຕ,* 19 ກະ ຢູດາ ອິດຊະກາຣີອົດ, ອັນ ກາ ຈິ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ
ເຢຊ.ູ

ເຢຊູ ກະ ເບເອລເຊບູລ
(ມັດທາຍ 12:22-32; ລູກາ 11:14-23; 12:10)

20 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ. ເຈ່ີ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ເປາະ ໂຣ່ມ
ລ່ັຮ ປໍ ເຢຊ,ູ ເຕ່ົາ ກູທັດ ດຸງ. ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຕາ ດັງ
ເບນີ ຈາ ໂດຍ ນັ່ອງ. 21 ພໍກາ ອຶມເປ່ອ໌ ກະ ອາແອມ ເຢຊູ ຊັອງ ແຕ ຣາ
ນະ ໄນ່, ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ອາລ່ັອຮ ເຢຊູ ແຕ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຊັອງ
ເນົ່ າ ຕະ ອຶນຕີ ປາຍ: "ອຶງກັອຮ ອັນ ແກີດ ກວາຍ ຢຸ່ຮ."

22 ເບນີ ຈຸ່ມ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ແຊງ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ໄລ່
ປາຍ: "ກວາຍ ໄນ່ ເຢືາງ ເບເອລເຊບູລ ຕຣວບ ອັນ ເຈ່ີ.† ກະ ອັນ ເຕ່ອ໌
ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຍ່ອນ ເຢືາງ ກາ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ
ໂອນ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ກັອຍ."

23 ເຈ່ີ ເຢຊູ ກູອ໌ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ. ອັນ ອາ
ຕີ ໄລ່ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ປາຍ: "ເຢືາງ ຊາຕານ ອີ ຕະ ຈຸ່ມ ອັນ ເບີມ
ເບີນ ບໍ? 24 ຄັນ ເບີນ ມວຍ ກຣວາງ ມາ ອຶມແປອ໌ ແກີດ ຊາອ່ຶຍ ຈຸ່ມ
ມານະ ຣາຕະ ໂຈະ ມານະ, ເຈ່ີ ກຣວາງ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ແກີດ ນັ່ອງ ກຣ
ວາງ. 25 ຄັນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ດຸງຊູ ມາ ມານະ ຣາຕະ ໂຈະ ມານະ, ເຈ່ີ ດຸງ ກັອຍ
ລາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ນັ່ອງ ດຸງ. 26 ຄັນ ເຢືາງ ຊາຕານ ຣາຕະ ກະ ຈຸ່ມ ອັນ
ເບມີ ກະ ຕະ ໂອນ ຈຸ່ມ ອັນ ຣາຕັຮ ອຶນແຍະ່, ຕາ ເບນີ ແກີດ ຈຸ່ມ ນັ່ອງ.
ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍະ່.
* 3:18 3:18 ເຊໂລເຕ ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ ລາ ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ດຸງ ກຣວາງ ເບີມ. ຊີໂມນ
ອັນ ຕະ ຣານະ ໂອນ ຈຸ່ມ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຊຳເບີນ ລ່ັຮ ກຣວາງ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ກຣວາງ
ໂຣມ, ລາ ຣາມຶ່ຮ ເຊໂລເຕ. † 3:22 3:22 ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ເຢືາງ ກາ ຊົດ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ລາ
ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເບເອລເຊບູລ.
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27 "ຕາ ເບນີ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ປົນ ຕ່ຶງ ດຸງ ກວາຍ ບັນ ເຣ່ງ, ຄັນ ຕາ
ເບີນ ຊັດ ດອ໌ໍ ກວາຍ ກັອຍ ອຶນໂຍ່ງ. ອຶງເຄາະ ຊັດ ດອ໌ໍ ກວາຍ ກັອຍ
ເວືາຍ ແຕ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ປົນ ອີດ ເກຣ່ີງ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ.

28 "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ກູ່ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ຕະ, ກະ
ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ດຸ ພາມາດ, ເຕ່ອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ.
29 ມາ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ພາມາດ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ. ກະ ອັນ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ເຕ່ົາ ຊົດ ອຶນ
ແຍ່ະ ແດີຍ."

30 ເຢຊູ ອາຕີ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ລາ ຍ່ອນ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເບນີ ເຢືາງ
ຕາ ອໍ ຕຣວບ ອັນ."

ອຶມເປ່ອ໌ ກະ ອາແອມ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 12:46-50; ລູກາ 8:19-21)

31 ເຈ່ີ ອຶມເປ່ອ໌ ກະ ອາແອມ ເຢຊູ ໄລ່ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ດຸງ. ໄລ່ ແປຣີ
ກວາຍ ເປາະ ກູອ໌ ເຢຊ.ູ 32 ເບນີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ຕາກູ ຣ່ອບ ເຢຊ.ູ ໄລ່
ກັອຍ ອາຕີ ປາຍ: "ອຶມເປ່ອ໌ ກະ ອາແອມ ໄມ່ ແອີດ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌. ໄລ່ ຢໍອ໌
ອີ ຣາມຮົ ໄມ່."

33ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເນົ່ າ ແກີດ ອຶມເປ່ອ໌ ເກົາ ກະ ອາແອມ
ເກົາ?"

34 ເຈ່ີ ເຢຊູ ກູລຍານ ເນ່ ກວາຍ ກາ ຕາກູ ຣ່ອບ ອັນ. ເຢຊູ ອາຕີ
ປາຍ: "ໄນ່ ລາ ອຶມເປ່ອ໌ ກະ ອາແອມ ເກົາ. 35 ອາແລ່ະ ລາ ໂທຍ ກາ
ຊາງັດ ກະ ຕະ ປວາຍ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ກັອຍ ລາ ແຊມອາຍ
ແຊມແອີຍ ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ເກົາ."

4
ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍ ຕຣ່ຶຮ ກູປູຼອ໌
(ມັດທາຍ 13:1-9; ລູກາ 8:4-8)

1 ເຢຊູ ຕາແບິ ອາຕີ ກວາຍ ຕ່ຶງ ອຶມແປຣ ທາເລ ຣາປັ່ ງ ຄາລີເລ. ກຼຶ່ງ
ລາລ່ື ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ. ເຢຊູ ຊັອຮ ຕາກູ ຕ່ຶງ ຕົວະ, ແອີດ ແຈ່ະ
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ປຶ່ ຮ ທາເລ. ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ແອີດ ຊາງັດ ອຶມແປຣ ປຶ່ ຮ ທາເລ
ກັອຍ. 2 ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ຊາອ່ຶຍ ປັຣນາຍ ຊາກຳ. ອັນ ອາຕີ ປາຍ:
3 "ໂອນ ເຍືາ ຊາງັດ ເວືາຍ, ເບີນ ມານະ ກວາຍ ເປາະ ຕຣ່ຶຮ ກູປູຼອ໌. 4 ພໍ
ກາ ອັນ ຕຣ່ຶຮ, ເບນີ ກຼອງ ກາ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ຣານາ, ເຈ່ີ ແຈມ ແຊງ ຕອດ
ຈາ ກຼອງ ກັອຍ. 5 ເບີນ ກຼອງ ກາ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ກາດາ, ປື່ ນ ກູ
ແຕອ໌ ເບນີ ແອີງ ຕາຕາຣ. ເຈ່ີ ໄວ່ ລາລ່ື ກຼອງ ກັອຍ ດັຮ, ຍ່ອນ ກແູຕອ໌
ຕາ ເບນີ ອຶນຕຣູ່. 6 ພໍກາ ມານາງ ຈັຮ ພວາອ໌ ເຣ່ງ ລາລ່ື, ຊັຣນົຮ ກັອຍ
ແກີດ ຣ່ັອຮ, ຍ່ອນ ເຣ່ຮ ອັນ ຕາ ເບີນ ອຶນຕຣູ່. ອັນ ຣ່ັອຮ, ເຈ່ີ ກູຈີດ.
7 ມາ ເບີນ ກຼອງ ກາ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ກາ ເບີນ ເຣ່ຮ ຊັຣເລືາ. ພໍກາ
ຊັຣເລືາ ກັອຍ ປື່ ດ, ອັນ ຣ່ິ ດອ໌ໍ ຊັຣນົຮ ກາ ຕາແບິ ດັຮ ແຕ ກຼອງ ກວາ
ຍ ກັອຍ ຕຣ່ຶຮ. ເຈ່ີ ກ່ັລ ຊັຣນົຮ ກັອຍ ຕາ ແກີດ ປາໄລ. 8 ເບີນ ມັຮ
ກຼອງ ກາ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ອ;ໍ ກຼອງ ກັອຍ ດັຮ ອ;ໍ ກ່ັລ ອັນ ແກີດ
ປາໄລ ອ;ໍ ມວຍ ກຼອງ, ອັນ ກາ ແກີດ ໄປ ຈ່ິດ ກຼອງ, ອັນ ກາ ແກີດ ຕາ
ປັ່ ດ ຈ່ິດ ກຼອງ, ອັນ ກາ ແກີດ ມູ ຣ່ອຍ ກຼອງ."

9 ເຢຊູ ປາຍ: "ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ກູຕູຣ, ໂອນ ອັນ ຊາງັດ ເບມີ."
ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ
(ມັດທາຍ 13:10-17; ລູກາ 8:9-10)

10 ພໍກາ ເຢຊູ ແອີດ ມານະ ອັນ, ເຈ່ີ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ກາ ຣ
ຍານ ແຕ ອັນ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ອຶມແປຣ ອັນ, ໄລ່ ອາເບຼິຮ
ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ກັອຍ. 11 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ເຈ່ີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ມັຮ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ. ມາ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເກົາ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ຊັອງ. 12 ເກົາ ຕະ ນ່ະໄນ່:
'ໂອນ ໄລ່ ເນ່ ເລືອຍໆ, ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ເຮີມ;

ໄລ່ ຊາງັດ ເລືອຍໆ, ມາ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຊາປຸ່ຮ.
ຄັນ ໄລ່ ເຮີມ ກະ ໄລ່ ຊາປຸ່ຮ,

ເຈ່ີ ໄລ່ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,



ມາຣະໂກ 4:13 xv ມາຣະໂກ 4:22

ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໂອນ ໄລ່."'
ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍ ຕຣ່ຶຮ ກູປູຼອ໌
(ມັດທາຍ 13:18-23; ລູກາ 8:11-15)

13 ເຢຊູ ອາເບິຼຮ ໄລ່ ປາຍ: "ມູ່ ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ປັຣນາຍ ຊາກຳ
ໄນ່ ບໍ? ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ອີ ດັງ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ການ່ໍອ໌? 14 ກວາຍ ກາ
ຕຣ່ຶຮ ກູປູຼອ໌ ກັອຍ, ລາ ອັນ ກາ ຕຣ່ຶຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 15ກຼອງ
ກາ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ຣານາ, ລາ ກວາຍ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ເຈ່ີ ເຢືາງ ຊາຕານ ເຣືາດ ອີດ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ໄລ່ ຊັອງ. 16 ກຼອງ ກາ
ຊາແລັຮ ອາແຊງ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ກາດາ ເບີນ ຕາຕາຣ ປື່ ນ ກູແຕອ໌, ລາ ນ່ະ
ມູ່ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຈ່ີ ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ອີດ ດອ໌ໍ ອຶນແຍ່
ະ ຣາງຶ່ຮ. 17 ພໍກາ ແຕ່ີອ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກະ ເນົ່ າ ໄຄອ໌ ເຣ່ງ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຈ່ີ ໄລ່ ຕັຮ ແຕ່ິ, ຍ່ອນ ໄລ່ ແອິ ເຣ່ຮ ອຶນຕຣູ່ ກະ ຕາ
ເຣືາບ ອົດ ດູ່ນ. 18ກຼອງ ກາ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ເບນີ ຊັຣເລືາ, ລາ ນ່ະ
ກວາຍ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, 19 ມາ ໄລ່ ອຶນເນີ່ມ ຄ່ຶດ ແຕ
ຣາງຶ່ຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ກະ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຊຸ ອີ ເບີນ. ຣາບູລ ໄລ່ ຄ່ຶດ ກູ່ ຣາມຶ່
ຮ ມັຮ ກາ ໄລ່ ອີ ເບີນ. ເກຣ່ີງ ກັອຍ ຣ່ິ ດອ໌ໍ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ກາ ໄລ່ ຊັອງ. ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ. 20 ກຼອງ
ກາ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ອໍ ກັອຍ, ລາ ນ່ະ ໄລ່ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ ໄລ່ ຣ່ັບ ອີດ ດອ໌ໍ, ເຈ່ີ ອັນ ກາ ແກີດ ປາໄລ ໄປ ຈ່ິດ, ອັນ ກາ
ແກີດ ປາໄລ ຕາປັ່ ດ ຈ່ິດ, ອັນ ກາ ແກີດ ປາໄລ ມູ ຣ່ອຍ."

ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ຕາກຍາງ
(ລູກາ 8:6-18)

21 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ປາຍ: "ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຕາກັດ ຕາກຍາງ
ເຈ່ີ ກຣວາອ໌ ໂຈະ ກາເຣຍ ແຕີລາ ດອ໌ໍ ປື່ ນ ກາເຈ່ີງ ບ.ິ ມາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ
ໂຣ່ງ ຕາກຍາງ. 22 ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ກວາຍ ປາໂຕ່ະ ດອ໌ໍ, ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ແກີດ
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ອຶມປັຮ ເຮີມ ອຶນແຍ່ະ; ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ແກຣ່ະ, ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ເນົ່ າ
ອາລ່ັອຮ ໂອນ ດັງ ອຶນແຍ່ະ. 23 ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ກູຕູຣ, ໂອນ ອັນ ຊາ
ງັດ ເບີມ."

24 ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ໂອນ ອໍ ມັຮ ປັຣນາຍ
ເຍືາ ຊັອງ. ມາແລ່ະ ຊາອ່ຶຍ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ລ່ັຮ ມາຮ ກັອຍ ເຕ່. ກະ ອັນ ໂອນ ຊາອ່ຶຍ
ກາເລີຍ ແຕ ຕຍາ ແອັນ. 25ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເບນີ ເຈ່ີ, ແຮງ ເກົາ ໂອນ
ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ, ມາ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ເບີນ,
ແຮງ ເກົາ ອີດ ລ່ັຮ ອຶນແຍະ່ ແຕ ອັນ."

ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ກູປູຼອ໌ ດັຮ
(ມັດທາຍ 13:31-32, 34; ລູກາ 13:18-19)

26 ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາ
ຍ ລາ ນ່ະ ຣາເລົາ ກາ ຕຣ່ຶຮ ກູປູຼອ໌ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌. 27 ຣາເລົາ ກັອຍ ຊາເດົາ
ອັນ ບ,ິ ຕາໄງ ອັນ ຕາແມ.ີ ເຈ່ີ ກູປູຼອ໌ ກັອຍ ດັຮ ແກີດ ປື່ ດ ອາຊັອຮ,
ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ດັງ ນານ່ະ ກູປູຼອ໌ ແກີດ ນ່ະກັອຍ. 28 ຍ່ອນ ກູແຕອ໌
ອາເມືາ ໂອນ ກູປູຼອ໌ ດັຮ ອາຊັອຮ ອ,ໍ ເຈ່ີ ແກີດ ກ່ັລ ອຶນຍ່ອມ. ກ່ັລ ອຶນ
ຍ່ອມ ປາດັອຮ ອາລ່ັອຮ ແກີດ ເວືາງ. ເຈ່ີ ກ່ັລ ກັອຍ ແກີດ ຣາກ່ົງ ກະ
ເບີນ ກຼອງ ຈອງ ອ.ໍ 29 ພໍກາ ຊັຣນົຮ ຈີນ, ເຈ່ີ ກວາຍ ກັອຍ ໂອນ ກວາ
ຍ ທູແທ ຣ່ິ ແຕ່ິ, ຍ່ອນ ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ຣ່ິ ເຈ່ີ."

30 ເຢຊູ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ລາ ນ່ະ ອຶນ
ເຕ່ົາ? ນານ່ະ ໄຮ ອີ ຊາກຳ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ? 31 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ລາ ນ່ະ ມູ ກຼອງ ປາກາດ ເນົ່ າ
ຕຣ່ຶຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌. ກຼອງ ກັອຍ ລາ ແກດ ກາເລີຍ ແຕ ກຼອງ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ
ກຣວາງ ກແູຕອ໌ ໄນ່. 32 ພໍກາ ຕຣ່ຶຮ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌, ເຈ່ີ ອັນ ດັຮ ອາຊັອຮ
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ປື່ ດ ກາເລີຍ ບັດ ການ່ໍອ໌, ກະ ອັນ ໄບອ໌ ແກີດ ອຶງເກືາອ໌ ເຈ່ີ ປົຼວ ແກີດ
ອາແບງ ປື່ ດ; ເຕ່ອ໌ ແຈມ ຕະ ຊົຮ ຕ່ຶງ ອາແບງ ກັອຍ."

33 ເຢຊູ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາ
ກຳ; ມາຮ ແລ່ະ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ຊາປຸ່ຮ, ອັນ ອາຕີ ມາຮ ກັອຍ. 34 ເຢຊູ ອາຕີ
ໂຈະ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ແອີງ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ຊັອງ, ແຕ ບັອງ ກາ ອັນ ແອີດ ກະ
ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ, ອັນ ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ໂອນ ໄລ່ ດັງ
ອຶນແຍະ່ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ.

ເຢຊູ ກາແອັຮ ກູຢາລ
(ມັດທາຍ 8:23-27; ລູກາ 8:22-25)

35 ແຕ່ີອ໌ ມານາງ ຕາບື່ ຕາໄງ ກັອຍ, ເຢຊູ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ປາຍ: "ໄຮ ໄກ່ອ໌ ຢັ່ ຮ ອຶນຕ່ົຮ ທາເລ ຣາປັ່ ງ ແອັນ."

36 ເຈ່ີ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ກາ ເຢຊູ ແອີດ ເຈ່ີ.
ໄລ່ ເດີງ ເຢຊູ ເປາະ. ກະ ເບນີ ຕົວະ ການ່ໍອ໌ ແຮີ ເປາະ ມູ ເປຣິຮ. 37 ແວັດ
ກັອຍ ແກີດ ກຢູາລ ຣາປູ່ອ໌ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ຕະ ໂອນ ແດີອ໌ ປ່ອງ ກັຣຊາຍ໌
ອາມູ່ດ ຕ່ຶງ ຕົວະ. ຕົວະ ໄລ່ ແຈ່ະ ອີ ລ່ັອງ. 38 ເຢຊູ ອຶນນັ່ອງ ບິ ຕາໂກລ
ຣາໂນລ ແອີດ ຢັ່ ຮ ເຕຣືາຍ ຕົວະ. ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ອາໄມ່ຮ
ອັນ. ເຈ່ີ ໄລ່ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ໄມ່ ຕາ ເບນີ ຣາບູລ ບ,ໍ ໄຮ ແຈ່ະ ອີ
ກູຈີດ ເອີຍ໌?"

39 ເຢຊູ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ກາແອັຮ ກູຢາລ, ກະ ອັນ ອາຕີ ແດີອ໌ ປາຍ:
"ແອີດ ອ!ໍ ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ປ່ອງ ນັ່ອງ." ເຈ່ີ ກູຢາລ ຕາງິ່ດ ກະ ແດີອ໌ ຕາ
ເບີນ ຣາໄມ່ ນັ່ອງ.

40 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາເບຼິຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: "ນານ່ະ ເຍືາ ອຶງ
ກັອຮ? ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ຊາອຳ ບໍ?"

41 ມາ ໄລ່ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື. ມານະ ອາເບິຼຮ ມານະ ປາຍ: "ກວາ
ຍ ໄນ່ ລາ ເນົ່ າ? ນານ່ະ ແຕ ກູຢາລ ກະ ແດີອ໌ ລາ ຊາງັດ ອັນ."
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5
ເຢຊູ ປົວ ຣາເລົາ ກາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ
(ມັດທາຍ 8:28-34; ລູກາ 8:26-39)

1 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ໄລ່ ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ປຶ່ ຮ
ອຶນຕ່ົຮ ທາເລ ຣາປັ່ ງ ຄາລີເລ ຕ່ຶງ ແຄດ ເຄຣາຊາ. 2 ພໍກາ ເຢຊູ ແຊງ
ແຕ ຕົວະ ກັອຍ, ເບນີ ຣາເລົາ ມານະ ກາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ; ອັນ ລ່ັອຮ
ແຕ ປີ່ ງ ກມູູ່ຍ໌ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ.ູ 3 ຣາເລົາ ໄນ່ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ ກມູູ່ຍ໌.
ຕາ ເບນີ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ຊັດ ດອ໌ໍ ອັນ. ເນົ່ າ ອີດ ອຶນໄຊ ໂຊ ຊັດ ດອ໌ໍ ອັນ
ລາ ຕາ ເບີນ ແອີດ. 4 ເນົ່ າ ເກ່ີຍ ຊັດ ອຶນໄຊ ໂຊ ຕ່ຶງ ອາເຢີງ ອາຕີ ອັນ.
ຊາອ່ຶຍ ຕ່ໍ ເຈ່ີ ມາ ອັນ ກູເນືາອ໌ ອຶນໄຊ ໂຊ ຕາອັອຮ ກະ ຕາອ໌ ຕ່ຶງ ອາເຢີ
ງ ອັນ, ຕາແກ່ັຮ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຕ່ໍ. ຍ່ອນ ອັນ ເຣ່ງ ລາລ່ື ຕາ ເບີນ ອາແລ່
ະ ເຕ່ອ໌ ກູຣຍາອ໌ ດອ໌ໍ ອັນ. 5 ກາ ຕາໄງ ກາ ຊາເດົາ ອັນ ຕັນຕຽວ ແອີດ
ຕ່ຶງ ປີ່ ງ ກູມູ່ຍ໌ ກະ ຕ່ຶງ ກົຮ. ເຈ່ີ ອັນ ແຮຣ ກະ ອີດ ຕາເມົາ ໂຊດ ຈະ ອັນ
ເບີມ. 6 ພໍກາ ອັນ ເຮີມ ເຢຊູ ແຕ ເຢີ່ ງໆ ອັນ ຕາລຸ່ຮ ມູ່ດ ປໍ ເຢຊູ ກະ
ອັນ ຄຣາບ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢຊ.ູ 7 ເຈ່ີ ອັນ ແຮຣ ອຶນແຍະ່ ເຣ່ງ ປາຍ: "ເຢຊູ
ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ຊົດ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌ ເອີຍ, ອຶນ
ເຕ່ົາ ໄມ່ ອີ ເບີນ ແຕ ເກົາ? ເກົາ ແຊອ໌ ໂອນ ໄມ່ ລັບ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປາຍ ໄມ່ ຕາ ເບີນ ຕະ ຕຸ່ຮ ເກົາ."

8 ອັນ ປາຍ ນ່ະໄນ່ ຍ່ອນ ອັນ ຊັອງ ເຢຊູ ອາຕີ ປາຍ: "ເຢືາງ ຕາ ອໍ
ເອີຍ! ໄມ່ ລ່ັອຮ ເດິຮ ແຕ ຈະ ກວາຍ ໄນ່."

9 ເຢຊູ ອາເບິຼຮ ອັນ ປາຍ: "ນານະ່ ຣາມຶ່ຮ ໄມ່?"
ອັນ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ລາ ກອງທັບ, ຍ່ອນ ຕ່ຶງ ຈະ ເກົາ

ເບີນ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື."
10 ອັນ ແຊອ໌ ເລືອຍໆ ແຕ ເຢຊູ ຕາ ໂອນ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ໄລ່ ແຕ

ກຣວາງ ກັອຍ. 11 ແຈ່ະ ກັອຍ ເບີນ ຈຸ່ມ ອາລ່ີອ໌ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອີດ ຈ່ໍ
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ອ໌ ຈາ ຕາມ ຊາຮິງ ກົຮ ກັອຍ. 12 ມັຮ ກາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກູກຸຮ ແຊອ໌ ແຕ
ເຢຊູ ປາຍ: "ໂອນ ຮິ ມູ່ດ ແອີດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ອາລ່ີອ໌ ກັອຍ."

13 ເຢຊູ ໂອນ ໄລ່ ມູ່ດ. ເຈ່ີ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ລ່ັອຮ ແຕ ກວາຍ ກັອຍ, ໄລ່
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ອາລ່ີອ໌ ແອັນ. ເຈ່ີ ອາລ່ີອ໌ ບາຣ ປັ່ ນ ລຳ ກັອຍ, ຕາລຸ່ຮ ອາ
ແຊງ ແຕ ຊາຮິງ ກົຮ ຕາຣວາລ ອາປັອງ ປໍ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ, ເຈ່ີ ກຈີູດ
ອຶນແຍະ່.

14 ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ອາລ່ີອ໌ ຕາລຸ່ຮ ເປາະ ອາຕີ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄລ່ ເຮີມ
ໂອນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກະ ກວາຍ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ເມືອງ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ. ນ່ະກັອຍ
ມັຮ ກາ ກອນແຊມ ເປາະ ຊາລີອ໌ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ແກີດ. 15 ພໍກາ ໄລ່
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ໄລ່ ເຮີມ ກວາຍ ກາ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເບນີ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກຼຶ່ງ ລາ
ລ່ື ຕຣວບ; ອັນ ໂຈະ ເກຣ່ີງ ກະ ອັນ ຕາກູ ແອີດ ອ.ໍ ອັນ ຕາ ເບີນ ຢຸ່ຮ
ນັ່ອງ. ເຈ່ີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ໄລ່ ແກີດ ອຶງກັອຮ. 16 ກວາຍ ກາ ເຮີມ ຣາ
ນະ ກາ ແກີດ ກະ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ ກະ ຈຸ່ມ ອາລ່ີອ໌ ກັອຍ,
ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ຣານະ ກັອຍ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ.

17ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ແຊອ໌ ໂອນ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ໄລ່. 18 ພໍກາ ເຢຊູ
ຊັອຮ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ, ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ ແຊອ໌ ເປາະ ກະ ອັນ
ເຕ່. 19 ເຢຊູ ຕາ ໂອນ ອັນ ເປາະ ອາລ່ຶງ, ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ເຈົາ ປໍ ດຸງ
ໄມ່, ເປາະ ຣາມຮົ ແຊມອາຍ ໄມ່. ເຈ່ີ ໄມ່ ຕະ ອຶນຕີ ຣານະ ປື່ ດ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໄມ່ ຍ່ອນ ອັນ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄມ່."

20 ເຈ່ີ ຣາເລົາ ກັອຍ ອັນ ເປາະ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ເຢຊູ ຈ່ອຍ ອັນ ປໍ
ເມືອງ ເດກາໂປລີ. ກະ ກວາຍ ກາ ຊັອງ ກັອຍ ແກີດ ງຶ່ດ ລາລ່ື.

ກັຣແນນ ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ ກະ ມັນແຊມ ກາ ຊາຣ່ີ
(ມັດທາຍ 9:18-26; ລູກາ 8:40-56)

21 ເຢຊູ ຈ່ິຮ ຕົວະ ໄກ່ອ໌ ອຶນຕ່ົຮ ທາເລ ຣາປັ່ ງ. ພໍກາ ແຕ່ີອ໌ ປຶ່ ຮ ເບີ
ນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ໂຣ່ມ ຈວບ ຈະ ອັນ. 22 ເບີນ ມານະ ກວາຍ
ຣາເລົາ ຣາມຶ່ຮ ຢາອີໂຣ ກາ ຕາລາ ມວຍ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
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ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ. ພໍກາ ອັນ ເຮີມ ເຢຊ,ູ ອັນ ຄຣາບ ອາແຊງ ແຈ່ະ ອາ
ເຢງີ ເຢຊ.ູ 23 ອັນ ແຊອ໌ ກູກຮຸ ກກູວຍ ໂອນ ເຢຊູ ຈ່ອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ:
"ກອນ ມັນແຊມ ເກົາ ອາອ່ີ ຮັບ ລາລ່ື. ແຊອ໌ ໄມ່ ເປາະ ຊາປ່ະ ອາຕີ ໂຈະ
ກອນ ເກົາ ແຮີ ໂອນ ອັນ ແບຣັຮ ອາມົ່ງ ອ.ໍ"

24 ເຢຊູ ເປາະ ກະ ຢາອີໂຣ. ກວາຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ເປາະ ອາລ່ຶງ ເຢຊູ ເຕ່ົາ
ກູທັດ ຣາເນ່ດ ຈະ ເຢຊ.ູ

25 ຕ່ຶງ ມັຮ ກາ ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ມັນແຊມ ມານະ ອັນ ອາອ່ີ ແກີດ
ຮ່ື ອຶນແຍ່ະ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ກູມໍ ເຈ່ີ. 26 ອັນ ເປາະ ຈ່ໍອ໌ ມໍ ປົວ. ປິ່ ດ
ອຶນແຍະ່ ປຣະ ແຢງ ໂອນ ມໍ ກັອຍ, ມາ ອັນ ຕາ ເບນີ ປຣາຍ. ແຮງ ອັນ
ແກີດ ອຶງກວາ ຕຍາ ແອັນ. 27 ພໍກາ ອັນ ຊັອງ ຮານ ເນົ່ າ ປາຍ ແຕ ເຢຊ,ູ
ເຈ່ີ ອັນ ຕາຢັຮ ອາມູ່ດ ອຶນຕູ່ນ ກຣັອງ ເຢຊູ ມັນຕຸ ກະ ກວາຍ ກຼຶ່ງ. ອັນ
ຊາປ່ະ ອາຢັ່ ອຮ ເຢຊ.ູ 28 ອັນ ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ປາຍ: "ຄັນ ເກົາ ຊາປ່ະ
ອາຢັ່ ອຮ ອັນ, ອາຣ່ັງ ເກົາ ອີ ແບຣັຮ ແຕ່ິ."

29 ພໍກາ ອັນ ຊາປ່ະ ອາຢັ່ ອຮ ເຢຊ,ູ ອາອ່ີ ລ່ັອຮ ອາຮາມ ກັອຍ ແກີດ
ແບຣັຮ ແຕ່ິ. ອັນ ດັງ ຕ່ຶງ ຈະ ອັນ ແບຣັຮ ເຈ່ີ. 30 ເຈ່ີ ເຢຊູ ດັງ ອຳນາດ
ລ່ັອຮ ແຕ ຈະ ອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ກູເລືານ ເນ່ ປໍ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ, ກະ ອັນ
ອາເບິຼຮ ປາຍ: "ເນົ່ າ ກາ ຊາປ່ະ ອາຢັ່ ອຮ ເກົາ?"

31 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ໄມ່ ເຮີມ ເຈ່ີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ
ລາລ່ື ແອີດ ຣາເນ່ດ ຈະ ໄມ່. ນານ່ະ ໄມ່ ອຶນນັ່ອງ ອາເບິຼຮ ຮິ ປາຍ: 'ເນົ່ າ
ຊາປ່ະ ອາຢັ່ ອຮ ເກົາ?'"

32 ມາ ເຢຊູ ອຶນເນີ່ມ ກູລຍານ ເນ່ ຣ່ອບ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ອຶງກັອຍ,
ອັນ ອີ ຊາລີອ໌ ເນົ່ າ ກາ ຊາປ່ະ ອັນ. 33 ມັນແຊມ ກັອຍ ຊັອງ ອຶງກັອຮ
ກາໄກ່ຮ ລາລ່ື, ຍ່ອນ ອັນ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ແກີດ ກະ ອັນ. ມັນແຊມ
ກັອຍ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ອາແຊງ ຊຳປັ່ ຮ ເຢຊູ ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຢຊູ
ຊາງັດ. 34 ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ອາມອ໌ໍ ເອີຍ! ຍ່ອນ ໄມ່ ຊາອຳ, ອາອ່ີ
ໄມ່ ແກີດ ແບຣັຮ ເຈ່ີ. ໂອນ ໄມ່ ເຈົາ ອຽນ ອ;ໍ ໄມ່ ຕາ ເບນີ ຕຸ່ຮ ນັ່ອງ."
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35ບັອງ ກາ ເຢຊູ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕະ ອຶນຕີ ກັອຍ, ເບນີ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌
ແຕ ດຸງ ຢາອີໂຣ ປາຍ ໂຈະ ຢາອີໂຣ ນ່ະໄນ່: "ກອນ ມັນແຊມ ໄມ່ ກູຈີດ
ເຈ່ີ. ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ປາຕຸ່ຮ ອາຈານ ນັ່ອງ."

36 ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ຣາບູລ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ປັຣນາຍ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ. ເຢຊູ
ອາຕີ ຢາອີໂຣ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ. ໄມ່ ຊາອຳ ຊັອງ."

37 ເຢຊູ ໂອນ ແອີງ ເປໂຕ, ຢາໂກໂບ, ກະ ໂຢຮັນ ອາແອມ ຢາໂກໂບ
ເປາະ ກະ ອັນ. ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອັນ ຕາ ເບີນ ໂອນ ເປາະ ອາລ່ຶງ ອັນ.
38 ພໍກາ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ດຸງ ຢາອີໂຣ, ເຢຊູ ເຮີມ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ເຍືາມ ກູມູ່ຍ໌
ເຣ່ງ ລາລ່ື. 39 ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ. ເຈ່ີ ອັນ ຕາແບີບ ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ
ຕະ ອ່ຶກກະທ່ຶກ, ກະ ເຍືາ ເຍືາມ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ? ກັຣແນນ ມັນແຊມ ໄນ່
ອັນ ຕາ ເບນີ ກຈີູດ; ອັນ ບິ ຊັອງ."

40 ອຶນແຍ່ະ ນະ ກວາຍ ກາ ແອີດ ອຶງກັອຍ ກັຣຈັງ ເຈືາດ ເຢຊູ. ເຈ່ີ
ເຢຊູ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ອຶນແຍ່ະ ນະ ໄລ່, ເຈ່ີ ອັນ ໂອນ ແອີງ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມ
ປ່ໍ ກັຣແນນ ກະ ໄປ ນະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ແຕ່ິ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ກູນົງ ກາ
ກັຣແນນ ກັອຍ ບິ. 41 ເຢຊູ ໂກບ ອາຕີ ກັຣແນນ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ:
"ອາມອ໌ໍ ເອີຍ, ໄມ່ ຢວຣ!"

42ມັນແຊມ ກັອຍ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ແຕ່ິ. ເຈ່ີ ອັນ ຕາຢັຮ ເປາະ ອຶມແປຣ
ກັອຍ (ມັນແຊມ ກັອຍ ອາຍຸ່ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ກູມ)ໍ. ເຈ່ີ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່
ກັອຍ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. 43 ເຢຊູ ປາຕັບ ດອ໌ໍ ຕາ ເບນີ ໂອນ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ
ຣານະ ໄນ່ ໂອນ ອາແລ່ະ ດັງ. ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ອີດ ຊັຣນາ ໂອນ ອາ
ມອ໌ໍ ໄນ່ ຈາ."

6
ເຢຊູ ເຈົາ ປໍ ວ່ີລ ຕຍາ ອັນ
(ມັດທາຍ 13:53-58; ລູກາ 4:16-30)

1 ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ ເຈ່ີ ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ວ່ີລ ອັນ ເບີມ. ມູ່ ກາ
ຣຍານ ແຕ ອັນ ລາ ເປາະ ກະ ອັນ ເຕ່. 2 ພໍກາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຣາລູ່, ເຢຊູ
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ແອີດ ອາຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ. ເບີນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ແອີດ ອຶງກັອຍ. ພໍກາ
ໄລ່ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ, ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. ເຈ່ີ ໄລ່ ມານະ ອາເບຼິຮ
ມານະ ປາຍ: "ປັຣນາຍ ອັນ ອາຕີ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ແລ່ະ? ແຕ ແລ່ະ ອັນ
ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ລາລ່ື ໄນ່? ເຕ່ອ໌ ອັນ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ.

3 "ເມ່ນ ອັນ ໄນ່ ບໍ ກວາຍ ເຈືາງ ຕະ ອາລ່ອງ? ອັນ ໄນ່ ບໍ ກອນ ມາຣີ,
ອາຍ ຢາໂກໂບ, ໂຢເຊັບ, ຢູດາ, ກະ ຊີໂມນ? ມັຮ ອາແອມ ມັນແຊມ ອັນ
ແອີດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ໄຮ ໄນ່ ເຕ່ ເມ່ນ ບໍ?" ໄລ່ ພາມາດ ເຢຊ.ູ 4 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາ
ຕີ ໂຈະ ໄລ່ ປາຍ: "ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມັຮ
ກວາຍ ແຕ ວ່ີລ ການ່ໍອ໌ ຢຳນັ່ບ ອັນ, ມາ ກວາຍ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ອັນ ເບີມ, ກະ
ມັຮ ແຊມອາຍ ຕ່ຶງ ດຸງຊູ ອັນ ເບີມ, ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຢຳນັ່ບ ອັນ."

5 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ຕ່ຶງ
ວ່ີລ ອັນ. ອັນ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ກວາຍ ອາອ່ີ ບຍາອ໌ ນະ ຊັອງ, ຕະ ໂອນ
ໄລ່ ແບຣັຮ. 6 ເຢຊູ ຊັອງ ງຶ່ດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ, ຍ່ອນ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ວ່ີລ
ອັນ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ອັນ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ເປາະ ອາຕີ ກູ່ ວ່ີລ ອຶມແປຣ ກຣວາງ
ກັອຍ.

ເຢຊູ ແປຣີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ
(ມັດທາຍ 10:5-15; ລູກາ 9:1-6)

7 ເຢຊູ ແປຣີ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ໂອນ ເປາະ
ແກີດ ກູ່. ເຢຊູ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ຕູ່ຍຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ. 8 ເຈ່ີ
ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ເດີງ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ຈະ ເຍືາ, ອຶນໂຈຍ ເດີງ
ໂດຍ ຣາແວ່ັຮ, ອຶນໂຈຍ ເດີງ ຕູຍ, ອຶນໂຈຍ ເດີງ ປຣະ ໂຈະ ຕ່ຶງ ບອບ,
ມາ ໂອນ ເຍືາ ເດີງ ແອີງ ຣາແລີງ ຊັອງ. 9 ໂອນ ເຍືາ ແຊິບ ແກີບ, ມາ ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ເດີງ ອາຢັ່ ອຮ ບາຣ ປ່ັຼຮ."

10 ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ດຸງ ອາແລ່ະ ກາ ຣ່ັບ ເຍືາ, ໂອນ ເຍືາ ແອີດ
ດຸງ ອາກັອຍ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ລ່ັອຮ ແຕ ວ່ີລ ກັອຍ. 11 ຄັນ ວ່ີລ ອາແລ່
ະ ກາ ຕາ ເບີນ ຣ່ັບ ກະ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຍືາ, ພໍກາ ເຍືາ ລ່ັອຮ
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ແຕ ວ່ີລ ກັອຍ, ໂອນ ເຍືາ ກັນຕຣ່ິຮ ພຸ່ນ ກູແຕອ໌ ແຕ ອາເຢີງ ເຍືາ ຕະ
ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ວ່ີລ ກັອຍ ລາ ຕາ ເບີນ ຣ່ັບ ເຍືາ."

12 ເຈ່ີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ໄລ່ ລ່ັອຮ ເປາະ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ຕັຮ
ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ. 13 ໄລ່ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແຕ
ຈະ ກວາຍ, ກະ ໄລ່ ອາເຕືາ ອຶນຊ່ີງ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ອາອ່ີ ໂອນ
ແກີດ ແບຣັຮ.

ເຮໂຣດ ອາຕີ ໂອນ ກັອຮ ຕາກອງ ໂຢຮັນ ອັນ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌
(ມັດທາຍ 14:1-12; ລູກາ 9:7-9)

14 ເຮໂຣດ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ. ອັນ ຊັອງ ດັອຮ ເດີນ ປັຣ
ນາຍ ແຕ ເຢຊູ ປັຼຮ ກຣວາງ ກັອຍ. ເບນີ ກວາຍ ປາຍ: "ໂຢຮັນ ກາ ຕະ
ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂມ່ຍຮ ລ່ັຮ ເຈ່ີ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌
ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ."

15 ເບນີ ອັນ ກາ ປາຍ: "ອັນ ກັອຍ ລາ ເອລີຢາ." ເບນີ ອັນ ກາ ປາຍ:
"ອັນ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມູເຈິງ ນ່ະ
ໄລ່ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ."

16 ພໍກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ຊັອງ ນ່ະກັອຍ ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ: "ເມ່ນ
ໂຢຮັນ ກາ ໄຮ ກັອຮ ຕາກອງ ກັອຍ ໂມ່ຍຮ ລ່ັຮ." 17 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ກັອຍ
ເຮໂຣດ ແປຣີ ໂອນ ເນົ່ າ ໂກບ ໂຢຮັນ ຊັດ ກະ ໂຈະ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. ເຮໂຣດ
ຕະ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ເຮໂຣເດຍ ກາ ອັນ ອີດ ຕະ ລາກວຍ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ
ເຮໂຣເດຍ ແກີດ ລາກວຍ ພີລິບ ອາແອມ ເຮໂຣດ. 18 ໂຢຮັນ ອາຕີ
ເຮໂຣດ ປາຍ: "ໄມ່ ຕະ ນ່ະໄນ່ ຕາ ໄກຣ; ໄມ່ ອີດ ກມູັນ ໄມ່ ເບມີ ຕະ ລາ
ກວຍ."

19-20 ນ່ະກັອຍ ເຮໂຣເດຍ ຊັອງ ອວານ ໂຢຮັນ, ກະ ອີ ກາຈີດ ອັນ.
ມາ ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ ຍ່ອນ ເຮໂຣດ ກູຣຍາອ໌ ດອ໌ໍ ໂຢຮັນ. ເຮໂຣດ
ຢຳ ກະ ອຶງກັອຮ ໂຢຮັນ ຍ່ອນ ອັນ ດັງ ໂຢຮັນ ລາ ກວາຍ ອໍ ກະ ກວາ
ຍ ຕານັ່ອງ. ພໍກາ ເຮໂຣດ ຊາງັດ ໂຢຮັນ ຕະ ອຶນຕີ, ອັນ ແກີດ ຕຸ່ຮ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ. ມາ ອັນ ອຶນນັ່ອງ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໂຢຮັນ ຕະ ອຶນຕີ.
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21 ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຮໂຣເດຍ ເບນີ ຣານາ ອີ ກາຈີດ ໂຢຮັນ ລາ ນ່ະໄນ່:
ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ ເນົ່ າ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ແກີດ.
ອັນ ການື່ຍ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊົດ ປື່ ນ ອັນ, ມັຮ ກາ ເນືາຍ ຕາຮານ, ກະ
ກວາຍ ປື່ ດ ອຶນແຍ່ະ ນະ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ຈາ. 22 ພໍກາ
ກອນ ກໂູມຣ ເຮໂຣເດຍ ແຕ່ີອ໌ ມູ່ດ ອຶມປ່ອນ, ອັນ ຕະ ໂອນ ເຮໂຣດ ກະ
ຕາມອຍ ໄກຣ ຣາງຶ່ຮ. ເຈ່ີ ເຮໂຣດ ປາຍ ໂຈະ ມັນແຊມ ກັອຍ: "ອຶນເຕ່ົາ
ໄມ່ ອີ ເບນີ ໂອນ ໄມ່ ແຊອ໌. ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ແຊອ໌ ເກົາ ອີ ໂອນ ອາກັອຍ."

23 ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ລັບ ປາຍ: "ເກົາ ອີ ໂອນ ໄມ່ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ
ກາ ໄມ່ ແຊອ໌. ກາ ກຣວາງ ກູແຕອ໌ ເກົາ ຕາລາ, ເກົາ ອີ ອຶມແປອ໌ ຕາດ່ີ
ໂອນ ໄມ່."

24 ເຈ່ີ ກູໂມຣ ກັອຍ ອັນ ເປາະ ອາເບິຼຮ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ: "ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່
ໂອນ ເກົາ ແຊອ໌?"
ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ປາຍ: "ໂອນ ໄມ່ ແຊອ໌ ແປີຼ ໂຢຮັນ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ

ແດີອ໌."
25 ເຈ່ີ ອັນ ຕາລຸ່ຮ ເປາະ ອາຕີ ເຮໂຣດ ປາຍ: "ເກົາ ແຊອ໌ ແປີຼ ໂຢຮັນ

ອັນ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ກັອຍ, ໂຈະ ຕ່ຶງ ກູໂຕອ໌ ຊານ່ໍ ໄນ່ ແຕ່ິ."
26ຣານະ ໄນ່ ຕະ ໂອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ຣາງຶ່ຮ ລາລ່ື.

ອັນ ຕາ ເບີນ ອີ ໂອນ ໂຢຮັນ ປໍ ໄລ່, ມາ ອັນ ຣ່ັບ ແບອ໌ ເຈ່ີ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ຕາມອຍ ຊາອ່ຶຍ ນະ. 27 ເຈ່ີ ເຮໂຣດ ແປຣີ ຕາຮານ ໂອນ ເປາະ ອີດ ແປີຼ
ໂຢຮັນ. ຕາຮານ ກັອຍ ເປາະ ປໍ ກ່ໍອ໌ ເຈ່ີ ກັອຮ ຕາກອງ ໂຢຮັນ. 28 ເຈ່ີ
ອັນ ອີດ ແປີຼ ໂຢຮັນ ໂຈະ ຕ່ຶງ ກໂູຕອ໌ ແຕ່ີອ໌ ມ່ອບ ໂອນ ມັນແຊມ ກັອຍ.
ເຈ່ີ ມັນແຊມ ກັອຍ ມ່ອບ ໂອນ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ແອັນ. 29 ພໍກາ ມູ່ ກາ ຣ
ຍານ ແຕ ໂຢຮັນ ໄລ່ ຊັອງ ຮານ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ໄລ່ ເປາະ ອີດ ຈະ ໂຢຮັນ
ເດີງ ແຕິບ.

ເຢຊູ ແຈມ ກວາຍ ເຊີງ ປັ່ ນ ນະ
(ມັດທາຍ 14:13-21; ລູກາ 9:10-17; ໂຢຮັນ 6:1-14)
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30 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ອັນ. ເຈ່ີ ໄລ່ ອາຕີ ໂອນ ເຢຊູ
ດັງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄລ່ ຕະ ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ອາຕີ. 31 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ:
"ໄຮ ເປາະ ຈ່ໍອ໌ ອຶນຕຸ ຣາງຍາອ໌ ໂອນ ເຍືາ ຣາລູ່ ບຍາອ໌." ຍ່ອນ ກວາຍ
ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ຕັນຕຽວ ຕະ ໂອນ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌
ຈາ ໂດຍ.

32 ເຈ່ີ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ໄລ່ ຈ່ິຮ ຕົວະ ອີ ເປາະ ປໍ ອຶນ
ຕຸ ຣາງຍາອ໌ ອ.ໍ 33 ມາ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ເຮີມ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ໄກ່ອ໌ ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ແອີດ. ເຈ່ີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ແຕ ຊາອ່ຶຍ ວ່ີລ
ກັອຍ ໄລ່ ຕາລຸ່ຮ ລ່ັດ ຣານາ ກົຮ ເຈ່ີ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກັອຍ ອຶນໂຍ່ງ ເຢຊ.ູ
34 ພໍກາ ເຢຊູ ແຊງ ແຕ ຕົວະ, ອັນ ເຮີມ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ອຶນ
ໂຍ່ງ, ເຈ່ີ ໄລ່ ເກຣາະ ອັນ. ເຢຊູ ຄ່ຶດ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄລ່, ຍ່ອນ ໄລ່ ແກີດ ນ່ະ
ຈຸ່ມ ແກະ ກາ ຕາ ເບີນ ກວາຍ ກຍາອ໌. ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ຊາ
ອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ. 35 ພໍກາ ມານາງ ຕາບື່ ເຈ່ີ, ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ,ູ ເຈ່ີ
ໄລ່ ປາຍ: "ມານາງ ຕາບື່ ເຈ່ີ. ອຶນຕຸ ໄນ່ ລາ ອຶນຕຸ ຣາງຍາອ໌. 36 ແຊອ໌
ອາຈານ ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ເຈົາ ແຈີງ ໂດຍ ຣາແວ່ັຮ ຈາ ຕ່ຶງ ມັຮ
ກາ ດຸງ ວ່ີລ ອຶມແປຣ ໄນ່."

37 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ແຕ່ິ ຈ່ໍອ໌ ໂດຍ ຣາແວ່ັຮ ໂອນ ໄລ່
ຈາ."
ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ໄມ່ ໂອນ ຮິ ເປາະ ແຈີງ ໂດຍ

ຣາແວ່ັຮ ອຶນແຍ່ະ ບາຣ ຣ່ອຍ ກຼອງ ປຣະ ອານາມ ໄນ່ ບໍ?"*
38 ເຢຊູ ອາເບິຼຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ເບີນ ໂດຍ ບຸຮ ອຶນຊິ ລຳ? ເປາະ

ຊາລີອ໌ ແມະ."
ໄລ່ ເປາະ ຈ່ໍອ໌, ເຈ່ີ ໄລ່ ອາຕີ ປາຍ: "ເບນີ ເຊີງ ລຳ ໂດຍ ບຸຮ, ກະ ບາຣ

ລຳ ອາກາ."
* 6:37 6:37 ບາຣ ຣ່ອຍ ປຣະ ໄນ່ ລາ ມັຮ ເກືາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ບາຣ ຣ່ອຍ ຕາໄງ.
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39 ເຢຊູ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ໂອນ ໄລ່ ແອີດ
ແກີດ ຈຸ່ມ ຕາກູ ແອີດ ຕ່ຶງ ບັດ." 40 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕາກູ ແກີດ ຊາອ່ຶຍ
ຈຸ່ມ, ມູ ຈຸ່ມ ມວຍ ຣ່ອຍ ນະ, ມູ ຈຸ່ມ ເຊີງ ຈ່ິດ ນະ. 41 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອີດ
ໂດຍ ບຸຮ ເຊີງ ລຳ ກະ ອາກາ ບາຣ ລຳ. ອັນ ຕາເງີ່ອ໌ ອາຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ
ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຈ່ີ ອັນ ປີຮ ໂດຍ ບຸຮ ອາແວີຍ ໂອນ ປໍ ມູ່ ກາ
ຣຍານ ແຕ ອັນ, ໂອນ ໄລ່ ເປາະ ອຶມແປອ໌ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ.
ເຢຊູ ອຶມແປອ໌ ອາກາ ບາຣ ລຳ ໂອນ ກວາຍ ເບນີ ຈາ ກູ່ ນະ. 42 ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຈາ ປາໄຊ ກູ່ ນະ. 43 ແວັດ ໄລ່ ຈາ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ເຢຊູ ປາໂຣມ ລ່ັຮ ມັຮ ກາ ໂດຍ ບຸຮ ກະ ອາກາ ກາ ແກຼີຍ ໄລ່ ຈາ, ເບີນ
ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ກາເຣຍ. 44 ກວາຍ ຣາເລົາ ກາ ຈາ ອຶງກັອຍ ເບນີ ເຊີງ
ປັ່ ນ ນະ.

ເຢຊູ ຕາຢັຮ ແປີງ ກຣັອງ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ
(ມັດທາຍ 14:22-33; ໂຢຮັນ 6:15-21)

45 ເຈ່ີ ເຢຊູ ໂອນ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ກະ ເປາະ ອຶນ
ໂຍ່ງ ອັນ ປໍ ອຶນຕ່ົຮ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ ປໍ ເມືອງ ເບັດຊາອີດາ. ເຢຊູ ອາ
ຕີ ໂອນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ ໄລ່. 46 ແວັດ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ເຈົາ
ເຈ່ີ, ເຢຊູ ຊັອຮ ປໍ ກົຮ, ອັນ ອີ ເກົາແຊອ໌ ມານະ ອັນ. 47 ພໍກາ ມານາງ
ຕາບື່ ເຈ່ີ, ຕົວະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ແອີດ ອຶນດີ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາ
ປັ່ ງ. ມາ ເຢຊູ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ; ອັນ ຕາ ຢວາຮ ເປາະ. 48 ເຢຊູ
ເຮີມ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ເປືາຍ ຕົວະ ຣານຸ່ຮ ລາລ່ື ຍ່ອນ ເບນີ ກຢູາລ
ເຣ່ງ ກຼຸ່ຮ ແປີຼ ຕົວະ. ພໍກາ ກຣວາງ ແຈ່ະ ອີ ປັ່ ງ ເຢຊູ ຕາຢັຮ ແປີງ ກຣັອງ
ແດີອ໌ ເປາະ ປໍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ. ເຢຊູ ຕາຢັຮ ນ່ະ ອີ ເປີຼຍ ໄລ່.
49 ພໍກາ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ເຮີມ ອັນ ຕາຢັຮ ແປີງ ກຣັອງ ແດີອ໌,
ໄລ່ ຄ່ຶດ ປາຍ ກູມູ່ຍ໌. ເຈ່ີ ໄລ່ ແຮຣ ເຣ່ງ ລາລ່ື. 50 ກູ່ ນະ ໄລ່ ເຮີມ ອຶນ
ແຍະ່, ກະ ໄລ່ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື. ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ໂຈະ ໄລ່ ປາຍ: "ໂອນ
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ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແອີດ ອຽນ ອ.ໍ ໄນ່ ລາ ຈະ ເກົາ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ."

51 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ເປາະ ກະ ໄລ່. ເຈ່ີ ກູຢາລ ລາ ຕາງິ່ດ ເຕ່.
ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, 52 ຍ່ອນ ໄລ່ ອຶນ
ເນີ່ມ ຕາ ເບີນ ດັງ ເຢຊູ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ບັອງ ກາ ອັນ ປີຮ ອຶມແປອ໌ ໂດຍ
ບຸຮ, ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ກ່ັອງ ລາລ່ື.

ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຄັນເນຊາເຣັດ
(ມັດທາຍ 14:34-36)

53 ພໍກາ ໄລ່ ເປາະ ໄກ່ອ໌ ປຶ່ ຮ ອຶນຕ່ົຮ ເຈ່ີ, ໄລ່ ດອ໌ໍ ຕົວະ ຕ່ຶງ ອຶນຕຣ່ີນ
ແດີອ໌ ເມືອງ ເຄັນເນຊາເຣັດ. 54 ພໍກາ ໄລ່ ແຊງ ແຕ ຕົວະ, ມັຮ ກວາຍ
ອຶງກັອຍ ໄລ່ ຊາກ່ັລ ແຕ່ິ ເຢຊູ. 55 ໄລ່ ຕາລຸ່ຮ ເປາະ ອາຕີ ມັຮ ກາ ກວາ
ຍ ຕ່ິ ອາອ່ີ ອຶມແປຣ ກັອຍ, ເຈ່ີ ໄລ່ ອີດ ກວາຍ ຕ່ິ ອາອ່ີ ກຣາງ ເດີງ ປໍ
ເຢຊ.ູ 56 ກູ່ ອຶນຕຸ ກາ ເຢຊູ ເປາະ ຕ່ຶງ ວ່ີລ, ຕ່ຶງ ເມືອງ, ແຕີລາ ອຶນຕຸ ກາ
ນ່ໍອ໌ ແຮີ, ກອນແຊມ ໄລ່ ເດີງ ກວາຍ ຕ່ິ ອາອ່ີ ຊາຣ່ີ ຊາກ່ໍ ດອ໌ໍ ລຍາບ
ຕາລາດ, ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ ວ່ີລ. ມູ່ ກາ ເດີງ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ິ ອາອ່ີ ກັອຍ, ໄລ່
ແຊອ໌ ແຕ ເຢຊູ ໂອນ ກວາຍ ຕ່ິ ອາອ່ີ ຊາປ່ະ ເປິບ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ເຢຊ.ູ ກູ່
ນ່ະ ກາ ເບີນ ຊາປ່ະ ເປິບ ອາຢັ່ ອຮ ເຢຊູ ລາ ແກີດ ແບຣັຮ ອຶນແຍ່ະ.

7
ປັຣນາຍ ອາຕີ ແຕ ຣ່ີດ ອຶມແບິ
(ມັດທາຍ 15:1-9)

1ມັຮ ກາ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ກະ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ, ໄລ່ ແຕ່ີອ໌
ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ກະ ໂຣ່ມ ຣ່ອບ ຈະ ເຢຊ.ູ 2 ໄລ່ ຈ່ອມ ຊາລີອ໌
ເຮີມ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຈາ ໂດຍ ຕາ ເບນີ ກໂູຊຍ໌ ອາຕີ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ.
3 ມັຮ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ກະ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກູ່ ນະ ກາ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ອາຕີ ດອ໌ໍ, ຄັນ ຕາ ເບີນ ກູໂຊຍ໌ ອາຕີ ຕາປູ່ນ
ຣ່ີດ ລາ ຕາ ເບີນ ເຕ່ອ໌ ຈາ ໂດຍ. 4 ມັຮ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ໄລ່ ແຈີງ ແຕ ຕາ
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ລາດ ຄັນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ອາເຣືາວ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ລາ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈາ,
ກະ ໄລ່ ເດີງ ຣ່ີດ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ, ມວຍ ລາ ຣ່ີດ ອາເຣືາວ ອາແດັຮ ຕາ
ງານ ແຮີ. 5 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ກະ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ໄລ່
ອາເບິຼຮ ເຢຊູ ປາຍ: "ນານ່ະ ແຕ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ໄມ່ ຕາ ເບີນ ຕະ ຕາ
ປູ່ນ ຣ່ີດ ກາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ອາຕີ ດອ໌ໍ ແຕ ອຶມແບິ? ມາ ໄລ່ ຈາ ຕາ
ເບີນ ກູໂຊຍ໌ ອາຕີ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ?"

6 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເອຊາຢາ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ອຶນຕີ ໄກຣ ແຕ ເຍືາ. ເຍືາ ລາ ກວາຍ ມາມ ອໍ ມາ
ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ, ນ່ະ ອັນ ຄຽນ ດອ໌ໍ ປາຍ:
'ມັຮ ກວາຍ ໄນ່ ຢຳນັ່ບ ເກົາ ແອີງ ແບອ໌ ຊັອງ,

ມາ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ເກົາ.
7 ກະ ໄລ່ ຊາງ ເລືອຍໆ ເກົາ ມາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ,

ຍ່ອນ ໄລ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ ກວາຍ, ມາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ການ່ໍອ໌ ຄ່ຶດ
ປາຍ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.'

8 ມູ່ ເຍືາ ຕັຮ ຄານອດ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ດອ໌ໍ, ເຈ່ີ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ກາ ກວາຍ ອາຕີ ດອ໌ໍ ແອັນ."

9 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ຣາໄງອ໌່ ລາລ່ື ອີ ຕັຮ ປັຣນາຍ ປາ
ຕັບ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ເຍືາ ເບີມ. 10 ໂມເຊ
ອາຕີ ປາຍ:
'ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ,' ກະ ອັນ ປາຍ 'ກວາຍ ອາ

ແລ່ະ ກາ ພາມາດ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ, ກວາຍ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌
ກຈີູດ.'

11 ມາ ມູ່ ເຍືາ ອາຕີ ປາຍ: 'ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເບີນ ເກຣ່ີງ ກາ ອັນ
ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ, ມາ ອັນ ປາຍ ເກຣ່ີງ ກັອຍ ອັນ ເອີອ໌ ອີ
ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ, 12 ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕາ ເບນີ ຕຸ່ຮ ຈ່ອຍ ນັ່ອງ
ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ.' 13 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອີດ ຣ່ີດ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ
ເຍືາ ເບີມ ເຕ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌ ເຍືາ
ດຸ ຕະ ນ່ະກັອຍ ເຕ່."
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ຣານະ ກາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ
(ມັດທາຍ 15:10-20)

14 ເຢຊູ ກູອ໌ ຊາ ມັຮ ກອນແຊມ, ກະ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ໂອນ ເຍືາ ຊາ
ງັດ ກຣ່ັກ ປັຣນາຍ ເກົາ ອີ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ. 15ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ກາ ກວາຍ
ຈາ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ແກີດ ໂລ່ຍຮ. ມາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ ກາ
ລ່ັອຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ແກີດ ຕາ ເບນີ ອ.ໍ 16 (ອາແລ່
ະ ກາ ເບີນ ກຕູູຣ, ໂອນ ອັນ ຊາງັດ ເບີມ.)

17 ພໍກາ ເຢຊູ ຣາຕັຮ ແຕ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ. ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຕາແບີບ ອັນ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 18 ເຢຊູ ຕາແອີຍ
ໄລ່ ປາຍ: "ນານ່ະ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ຕາ ເບີນ ດັງ? ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ຊາປຸ່ຮ
ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ກາ ກວາຍ ຈາ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ແກີດ ໂລ່ຍຮ,
19ຍ່ອນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ, ມາ ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ປຸ່ງ;
ເຈ່ີ ໄຮ ເປາະ ອຶມປຸ່ງ ຕັຮ." (ເຢຊູ ປາຍ ປັຣນາຍ ໄນ່ ອາຕີ ໂອນ ດັງ ຊັຣ
ນາ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ລາ ຈາ ເບີນ ອຶນແຍະ່.)

20 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕະ ອຶນຕີ ປາຍ: "ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ ກາ ລ່ັອຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ
ກວາຍ ກັອຍ, ກາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ແກີດ ຕາ ເບີນ ອ.ໍ 21 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ຕາມມັຮ ກັອຍ ລາ ນ່ະໄນ່: ເບນີ ມັນແຊມ ຣາເລົາ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ຕຕູວຍ,໌
ກາຈີດ ກວາຍ, ປັຣລ່ືຍ ລາກວຍ ເນົ່ າ ແຕີລາ ກາຢາອ໌ ເນົ່ າ, 22 ກຸມປູ່ຣ
ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ, ຕະ ຕາ ອໍ ໂຈະ ເຢົ່ າ, ອາໂລກ ເຢົ່ າ, ຕະ ຣານະ ກູມາລ, ຊັຣ
ແມງ ເຢົ່ າ, ຕາແມີຍຮ ເຢົ່ າ, ຍ່ອງ ຈະ ເບີມ, ຕະ ຣານະ ຊາກູລ. 23 ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ລ່ັອຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກະ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ແກີດ
ໂລ່ຍຮ."

ມັນແຊມ ມານະ ຊາອຳ ລາລ່ື
(ມັດທາຍ 15:21-28)

24 ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ຕີເຣ. ເຢຊູ ມູ່ດ ປໍ
ມວຍ ດຸງ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ມາ ຕາ ເບີນ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ອັນ ແອີດ
ອຶງກັອຍ, ມາ ເຢຊູ ຕາ ເຕ່ອ໌ ໂຕ່ະ. 25 ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເບີນ ມັນແຊມ
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ມານະ ກາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ ກອນ ກໂູມຣ ອັນ. ພໍກາ ອັນ ຊັອງ ປາຍ
ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌, ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ປໍ ເຢຊູ ກະ ອັນ ຄຣາບ ອາແຊງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ເຢຊ.ູ 26 ມັນແຊມ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ກຣີກ; ອັນ ແກີດ ຕ່ຶງ ແຄງ ໂພ
ນີເຊຍ ແຄງ ຊີເຣຍ. ອັນ ແຊອ໌ ກູກຸຮ ກູກວຍ ແຕ ເຢຊູ ໂອນ ຕູ່ຍຮ
ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແຕ ຈະ ກອນ ກູໂມຣ ອັນ. 27 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາແອີຍ
ປາຍ: "ໂອນ ມັຮ ກາ ກັຣແນນ ຈາ ປາໄຊ ເວືາຍ. ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌ ຄັນ
ອີດ ຊັຣນາ ກັຣແນນ ຊາດຸຮ ໂອນ ອາຈ.ໍ"

28 ມັນແຊມ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເມ່ນ ເຈ່ີ! ມາ ອາຈໍ ກາ ແອີດ
ປື່ ນ ກາເຈ່ີງ ອຶນເນີ່ມ ເບນີ ຈາ ມັຮ ກາ ອຶງກັຮ ກັຣແນນ ຕັຮ."

29 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ໂຈະ ອັນ ປາຍ: "ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ໄມ່ ຕະ ອຶນຕີ
ນ່ະກັອຍ, ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ເຈົາ ເຈ່ີ. ເຢືາງ ຕາ ອໍ ລ່ັອຮ ເຈ່ີ ແຕ ຈະ ກອນ ໄມ່."

30 ພໍກາ ມັນແຊມ ກັອຍ ເຈົາ ແຕ່ີອ໌ ດຸງ, ອັນ ເຮີມ ກອນ ກໂູມຣ ອັນ
ແອີດ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ, ກະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ລ່ັອຮ ເຈ່ີ ແຕ ຈະ ກອນ ອັນ.

ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ຕຸ່ງ ກູຕູຣ ກະ ເກີອ໌
31 ພໍກາ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ຕີເຣ ເປາະ ຊາລັຮ ຣານາ ເມືອງ

ຊີໂດນ, ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເດກາໂປລີ ແຈ່ະ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ
ຄາລີເລ. 32 ເບີນ ກວາຍ ເດີງ ມານະ ຣາເລົາ ກາ ຕຸ່ງ ກູຕູຣ ແບອ໌ ເກີອ໌
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ກະ ໄລ່ ແຊອ໌ ໂອນ ເຢຊູ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ຈະ ອັນ. 33 ເຢຊູ
ເດີງ ກວາຍ ກາ ຕຸ່ງ ກຕູູຣ ກະ ແບອ໌ ເກີອ໌ ກັອຍ ລ່ັອຮ ແຕ ກວາຍ ກຼຶ່ງ, ເຈ່ີ
ອັນ ອີດ ກັລດອຍ ອາຕີ ບາຣ ກ່ັຮ ເຈ່ີ ຈວາຍ໌ ກຕູູຣ ກວາຍ ກັອຍ. ອັນ
ກູຈົຮ ໂຈະ ຕ່ຶງ ອາຕີ ອັນ ເຈ່ີ ອັນ ອາແຕັດ ໂຈະ ເລືາຍຮ ກວາຍ ກັອຍ.
34 ເຢຊູ ຕາເງີ່ອ໌ ອາຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ, ເຈ່ີ ອັນ ຊາງົ່ຮ ກະ ອາຕີ ປາຍ:
"ເອພາທາ!" ປັຣນາຍ ໄນ່ ອາຕີ ລ່ັຮ ປາຍ: "ໂອນ ເປິຮ ອາລ່ັອຮ!"

35 ເຈ່ີ ກຕູູຣ ກວາຍ ຕຸ່ງ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ຊັອງ, ກະ ເລືາຍຮ ອັນ ແກີດ ລາ
ເມ່ນ ອໍ, ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ. 36 ເຢຊູ ອາຕີ ມັຮ ກອນແຊມ ປາຍ: "ອຶນ
ໂຈຍ ອາຕີ ໂອນ ອາແລ່ະ ດັງ ຣານະ ໄນ່." ເຢຊູ ປາຕັບ ຊາອ່ຶຍ ຕ່ໍ, ມາ ໄລ່
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ແຮງ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື. 37 ມັຮ ກາ ກອນແຊມ ກັອຍ
ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ກະ ໄລ່ ປາຍ: "ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ອັນ ຕະ ແອີງ ອໍ ອຶນແຍ່
ະ. ກະ ກວາຍ ກາ ກູຕູຣ ຕຸ່ງ ອັນ ຕະ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຊັອງ. ກວາຍ ກາ ເກີອ໌
ອັນ ຕະ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ແອັນ."

8
ເຢຊູ ແຈມ ກວາຍ ປູນ ປັ່ ນ ນະ
(ມັດທາຍ 15:32-39)

1 ແວັດ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ດູ່ນ, ກອນແຊມ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ໂຣ່ມ ຊາ.
ພໍກາ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ອຶນເຕ່ົາ ອີ ຈາ, ເຢຊູ ກູອ໌ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ, ກະ
ອັນ ປາຍ: 2 "ເກົາ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ ຈຸ່ມ ໄນ່, ຍ່ອນ ໄລ່ ແອີດ ອາລ່ຶງ
ໄຮ ໄປ ຕາໄງ ເຈ່ີ, ກະ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ອີ ຈາ. 3 ຄັນ ເກົາ ໂອນ ໄລ່
ເຈົາ ປໍ ວ່ີລ ແຕີລາ ປໍ ເມືອງ ໄລ່ ບັອງ ກາ ໄລ່ ມາເຍືາຍຮ, ອຶງກັອຮ ໄລ່
ອຽວ໌ ຕ່ຶງ ຣານາ. ຍ່ອນ ເບນີ ອັນ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢີ່ ງ."

4 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຕ່ຶງ ຕຍາຮ ນ່ະໄນ່, ແຕ ແລ່
ະ ຮິ ອີ ຈ່ໍອ໌ ໂດຍ ຣາແວ່ັຮ ອີ ໂອນ ໄລ່ ຈາ ປາໄຊ?"

5 ເຢຊູ ອາເບິຼຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ເບີນ ໂດຍ ບຸຮ ອຶນຊິ ລຳ?"
ໄລ່ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຮິ ເບີນ ຕາປູ່ລ ລຳ."
6 ເຢຊູ ອາຕີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ໂອນ ໄລ່ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌. ເຈ່ີ ເຢຊູ

ອີດ ໂດຍ ບຸຮ ຕາປູ່ລ ລຳ ກັອຍ ເຈ່ີ ເກົາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຈ່ີ ອັນ
ປີຮ ໂດຍ ບຸຮ ໂອນ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ເປາະ ອຶມແປອ໌ ໂອນ ມັຮ ກາ
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ກູ່ ນະ. 7 ກະ ໄລ່ ເບີນ ອາກາ ແກດ ບາຣ ໄປ ລຳ. ເຈ່ີ
ເຢຊູ ອີດ ອາກາ ກັອຍ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ເຢຊູ ໂອນ ປໍ ມູ່ ກາ
ຣຍານ ແຕ ອັນ ເປາະ ອຶມແປອ໌ ໂອນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຊາ. 8 ກູ່ ນະ ໄລ່
ຈາ ປາໄຊ ອຶນແຍະ່; ເຈ່ີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ປາໂຣມ ລ່ັຮ ມັຮ ອຶງກັຮ
ກາ ແກຼີຍ ແຕ ໄລ່ ຈາ ເບີນ ຕາປູ່ລ ກາເຣຍ. 9 ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີນ
ກວາຍ ປູນ ປັ່ ນ ນະ ຣາເລົາ ກາ ເບນີ ຈາ; ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ໄລ່ ເຈົາ ປໍ
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ວ່ີລ ໄລ່. 10 ເຈ່ີ ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຈ່ິຮ ຕົວະ
ເປາະ ປໍ ເມືອງ ດານມານຸທາ.

ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ແຕ່ີອ໌ ຣາມົຮ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 12:38-40; 16:1-4)

11 ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ. ເຈ່ີ ໄລ່ ຣາຈຽນ ກະ ອັນ, ໄລ່ ແຊອ໌
ແຕ ເຢຊູ ໂອນ ອັນ ຕະ ຣານະ ອາປັຮ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ອຳນາດ ອັນ ແຕ່ີອ໌
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 12 ເຢຊູ ຊາງົ່ຮ, ເຈ່ີ ອັນ ອາເບຼິຮ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶນ
ເຕ່ົາ ກາ ຕະ ກວາຍ ແດີຍ ຊານ່ໍ ມັ່ກ ຈາຈ່ໍອ໌ ຣານະ ກາ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ?
ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ ປາຍ ເກົາ ຕາ ເບີນ ອີ ອາລ່ັອຮ ຣານະ ກາ
ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ໂອນ ເຍືາ ເຮີມ ຊານ່ໍ."

13 ເຈ່ີ ເຢຊູ ແຊງ ຈ່ິຮ ຕົວະ ໄກ່ອ໌ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ ເປາະ ປໍ ປຶ່ ຮ ອຶນ
ຕ່ົຮ ແອັນ.

ບວຮ ຊ່ືອ໌ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ກະ ຈຸ່ມ ເຮໂຣດ
(ມັດທາຍ 16:5-12)

14 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຊາລີຣ ອີດ ເດີງ ໂດຍ ບຸຮ, ກະ ໄລ່ ເບີນ
ໂດຍ ບຸຮ ມານຳໆ ຕ່ຶງ ຕົວະ. 15 ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ເນ່ ອ!ໍ ໂອນ
ເຍືາ ລາວ່ັງ ບວຮ ຊ່ືອ໌ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ກະ ຈຸ່ມ ເຮໂຣດ."

16 ໄລ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ມານະ ຣາໂຊ ມານະ ປາຍ: "ເຮີມ ອັນ ປາຍ
ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ໄຮ ຕາ ເບີນ ເດີງ ໂດຍ ບຸຮ."

17 ເຢຊູ ດັງ ເຈ່ີ ໄລ່ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ອາເບຼິຮ ປາຍ: "ນານ່ະ
ເຍືາ ປາຍ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ເດີງ ໂດຍ ບຸຮ? ເຍືາ ຕາ ດັງ ຢວາຮ ບ?ໍ
ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ການຳ ປິງ ບໍ? 18 ເຍືາ ເບີນ ມັ່ດ ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ
ເຮີມ; ເຍືາ ເບີນ ກູຕູຣ ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊັອງ. ເຍືາ ເຈີ ມາ ຕາ ເບີນ?
19 ບັອງ ກາ ເກົາ ປີຮ ໂດຍ ບຸຮ ເຊີງ ລຳ ໂອນ ກວາຍ ເຊີງ ປັ່ ນ ນະ, ເຍືາ
ຕາໂຣມ ມັຮ ອຶງກັຮ ກັອຍ ເບີນ ອຶນຊິ ກາເຣຍ?"
ໄລ່ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ກາເຣຍ."
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20 ເຢຊູ ອາເບິຼຮ ໄລ່ ປາຍ: "ບັອງ ກາ ເກົາ ປີຮ ໂດຍ ບຸຮ ຕາປູ່ລ ລຳ
ໂອນ ກວາຍ ປູນ ປັ່ ນ ນະ ກັອຍ, ເຍືາ ຕາໂຣມ ມັຮ ອຶງກັຮ ກັອຍ ເບີນ
ອຶນຊິ ກາເຣຍ?"
ໄລ່ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເບີນ ຕາປູ່ລ ກາເຣຍ."
21 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາເບິຼຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ອຶນເນີ່ມ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ບ?ໍ"*
ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ປໍ ເມືອງ ເບັດຊາອີດາ

22 ເຈ່ີ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ມູ່ດ ປໍ ເມືອງ ເບັດຊາອີດາ.
ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເດີງ ອາແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ມານະ ກວາຍ ຣາເລົາ ຊູດ
ມັ່ດ, ກະ ໄລ່ ແຊອ໌ ໂອນ ເຢຊູ ຊາປ່ະ ຈະ ກວາຍ ກັອຍ. 23 ເຢຊູ ເຕິ ອາ
ຕີ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ເດີງ ປໍ ນ່ໍອ໌ ເມືອງ. ອັນ ກູຈົຮ ໂຈະ ມັ່ດ ກວາ
ຍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ຊາປ່ະ ອາຕີ ໂຈະ ກວາຍ ກັອຍ ກະ ອັນ ອາເບຼິຮ ປາຍ:
"ອຶນເຕ່ົາ ດິ ໄມ່ ເຮີມ ບ?ໍ"

24 ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ຕາເງີ່ອ໌ ອາຊັອຮ, ເຈ່ີ ອັນ ຕາແອີຍ ປາຍ:
"ເກົາ ເຮີມ ກວາຍ ແກີດ ນ່ະ ກ່ັລ ອາລ່ອງ ອຶນຕະ ຣາວ່ີລ ຣາວ່ືລ."

25 ເຢຊູ ຊາປ່ະ ອາຕີ ໂຈະ ມັ່ດ ກວາຍ ກັອຍ ຊາ. ກວາຍ ກັອຍ ອັນ
ເຕ່ອ໌ ກູເລືານ ລ່ັຮ, ເຈ່ີ ມັ່ດ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ປັ່ ງ ລ່ັຮ ກະ ອັນ ເຮີມ
ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ປັ່ ງ ອ.ໍ" 26 ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ອັນ ເຈົາ ປໍ ດຸງ, ກະ ອາຕີ ປາຍ:
"ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ມູ່ດ ຕະ ອຶນຕີ ໂອນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ດັງ ນ.ໍ"

ເປໂຕ ງີ່ນ ປາຍ ເຢຊູ ລາ ກຣີດ
(ມັດທາຍ 16:13-20; ລູກາ 9:18-21)

27 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ເປາະ ປໍ ມັຮ ວ່ີລ ກາ
ແອີດ ອຶມແປຣ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ ພີລິບປອຍ. ບັອງ ກາ ໄລ່ ເປາະ,
ເຢຊູ ອາເບິຼຮ ໄລ່ ປາຍ: "ມັຮ ກາ ກວາຍ ປາຍ ເກົາ ລາ ເນົ່ າ?"
* 8:21 8:21 ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ແຕ ໂດຍ ບຸຮ, ມາ ອັນ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ
ກະ ຈຸ່ມ ເຮໂຣດ ອາຕີ. ກະ ອັນ ຊັອງ ງຶ່ດ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ອັນ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ມັຮ ຊັຣນາ ຈາ
ໂອນ ໄລ່.
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28 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເບນີ ອັນ ກາ ປາຍ ອາຈານ
ລາ ໂຢຮັນ, ອັນ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ເບີນ ອັນ ກາ ປາຍ ອາຈານ ລາ
ເອລີຢາ. ເບີນ ອັນ ກາ ປາຍ ອາຈານ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

29 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາເບິຼຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ແອັນ ປາຍ ເກົາ ລາ ເນົ່ າ?"
ເປໂຕ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອາຈານ ລາ ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

ໂອນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ."
30 ເຢຊູ ປາຕັບ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ອາຕີ ໂອນ

ອາແລ່ະ ດັງ ແຕ ຣານະ ໄນ່."
ເຢຊູ ດັງ ອຶນໂຍ່ງ ຕາໄງ ກາ ອັນ ກູຈີດ
(ມັດທາຍ 16:21-28; ລູກາ 9:22-27)

31 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາແບິ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: "ເກົາ ລາ ກອນ
ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ. ກະ ກວາຍ
ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ, ມູ່ ກາ ຊົດ ຊາງ ຣ່ີດ, ກະ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ, ໄລ່
ຊາອັຣ ກະ ອວານ ເກົາ, ກະ ໄລ່ ກາຈີດ ຕັຮ ເກົາ. ມາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໄປ
ເກົາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ."

32 ເຢຊູ ຕະ ອຶນຕີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ. ເປໂຕ ເດີງ ເຢຊູ ລ່ັອຮ
ເປາະ ຕະ ອຶນຕີ ປໍ ນ່ໍອ໌ ແອີງ ໄລ່ ບາຣ ນະ ຊັອງ. ເຈ່ີ ອັນ ກາແອັຮ ຕາ
ໂອນ ເຢຊູ ຕະ ອຶນຕີ ນັ່ອງ ນ່ະກັອຍ. 33 ເຢຊູ ກູລຍານ ຊາລີອ໌ ປໍ ມູ່ ກາ
ຣຍານ ແຕ ອັນ ກະ ອັນ ກາແອັຮ ເປໂຕ ປາຍ: "ໄມ່ ເປາະ ເຢີ່ ງ ແຕ ເກົາ,
ຊາຕານ! ໄມ່ ຕາ ເບີນ ຄ່ຶດ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ! ມາ ໄມ່ ຄ່ຶດ ນ່ະ ກວາຍ
ຊັອງ!"

34 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ກູອ໌ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ໂອນ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ: "ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ປວາຍ ເກົາ ອຶງ
ເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ອຶນໂຈຍ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ເບມີ, ມາ ອຶງເຄາະ ອັນ ອີດ
ໂດລ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ອັນ ເບີມ, ກະ ອຶງເຄາະ ອັນ ປວາຍ ເກົາ. 35 ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ກາ ປາຊິ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ ປິ່ ດ



ມາຣະໂກ 8:36 xxxv ມາຣະໂກ 9:5

ເມືາດ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຈີວ໌ ປິ່ ດ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຍ່ອນ ອັນ ປວາຍ
ເກົາ ກະ ຍ່ອນ ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເກົາ, ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ
ເບີນ ແກີດ ປິ່ ດ ນັ່ອງ. 36 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ຕຸ່ກ ມາເລ່ກ ແຊກ
ມາການ ເກຣ່ີງ ເກຣ່ົາ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ມາ ອັນ ປິ່ ດ ຊັອງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ເບມີ,
ອຶນເຕ່ົາ ລະ ເກືາ ໂອນ ອັນ? 37 ຕາ ເບີນ ເກຣ່ີງ ອຶນເຕ່ົາ ກວາຍ ເຕ່ອ໌
ຣາປຽນ ໂອນ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກູມ.ໍ 38 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ
ກມູາລ ຕະ ແຕ ເກົາ ກະ ກມູາລ ຕະ ແຕ ປັຣນາຍ ເກົາ ຕ່ຶງ ແດີຍ ຊານ່ໍ ກາ
ຕາ ເບີນ ຕານັ່ອງ ກະ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເກົາ ກອນ ເຢືາງ
ແກີດ ກວາຍ ກູມາລ ຕະ ລ່ັຮ ແຕ ກວາຍ ກັອຍ ພໍກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່. ຕາໄງ ກັອຍ ເກົາ ເບນີ ອາງອ່ືຣ ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ກະ ອຶມປຣ່ອມ
ເປາະ ກະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ."

9
1 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕະ ອຶນຕີ ໂຈະ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ:

ເບນີ ກວາຍ ກາ ຕາຢຶ່ ງ ແອີດ ອຶນຕຸ ໄນ,່ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ກຈີູດ ຢວາຮ ເຕ່ົາ
ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ເຮີມ ອຳນາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່.

ຣູ່ບເຣືາງ ເຢຊູ ແກີດ ອຶມພາ ແອັນ
(ມັດທາຍ 17:1-13; ລູກາ 9:28-36)

2 ແວັດ ຕາປັ່ ດ ຕາໄງ ເຢຊູ ເດີງ ເປໂຕ, ຢາໂກໂບ, ກະ ໂຢຮັນ ຊັອຮ ປໍ
ກົຮ ກາ ຕ່ີ. ແອີດ ຕ່ຶງ ກົຮ ກັອຍ ແອີງ ໄລ່ ປູນ ນະ ຊັອງ. ເຈ່ີ ໄລ່ ເຮີມ
ຈະ ເຢຊູ ປຽນ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ໄລ່. 3 ກົນ ອາຢັ່ ອຮ ເຢຊູ ແກີດ ກຼອ໌ໍ ຊັຣມ
ຍາລ ມັ່ດ. ຕາ ເບນີ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ເຕ່ອ໌ ປົ່ ຮ ໂອນ ກຼອ໌ໍ
ນ່ະກັອຍ. 4 ເຈ່ີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຊັນຕັຣ ເຮີມ ເອລີຢາ ກະ ໂມເຊ
ແອີດ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ເຢຊ.ູ 5 ເປໂຕ ອາຕີ ເຢຊູ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ອໍ
ລາລ່ື ໄຮ ເບນີ ແອີດ ອຶນໄນ່. ມາ ຮິ ອີ ຕະ ໄປ ລຳ ຊ,ູ ມານຳ ລາ ຕະ ໂອນ
ອາຈານ, ມານຳ ລາ ຕະ ໂອນ ໂມເຊ, ມານຳ ແອັນ ລາ ຕະ ໂອນ ເອລີຢາ.
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6 ເປໂຕ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະກັອຍ ລາ ອັນ ຕາ ດັງ ອີ ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ, ຍ່ອນ
ໄລ່ ກາ ຣຍານ ໄປ ນະ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ຮັບ ລາລ່ື. 7 ເຈ່ີ ເບນີ ຣາມິ່ລ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ກັອຍ ເຈ່ີ ຕວມ ດອ໌ໍ ຈະ ໄລ່. ເບີນ ມວຍ ປັຣນາຍ ລ່ັອຮ ແຕ ຣາມິ່ລ
ກັອຍ ປາຍ: "ໄນ່ ລາ ກອນ ເກົາ ກາ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື; ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາ
ງັດ ອັນ ນ.ໍ"

8 ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ໄປ ນະ ກເູລືານ ເນ່ ລ່ັຮ ບັອງ ກາ ໄລ່ ຊັອງ ປັຣນາຍ
ກັອຍ, ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ເຮີມ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ. ມານະ ເຢຊູ ແຕ່ິ ແອີດ ກະ
ໄລ່.

9ບັອງ ກາ ໄລ່ ຕາຢັຮ ອາແຊງ ແຕ ກົຮ, ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ຕາ ໂອນ ເປາະ
ອາຕີ ໂອນ ອາແລ່ະ ດັງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄລ່ ເຮີມ, ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ກອນ ເຢືາງ
ແກີດ ກວາຍ ໂມ່ຍຮ ລ່ັຮ ແຕ ກູຈີດ.

10 ມູ່ ກາ ຣຍານ ໄປ ນະ ກັອຍ ໄລ່ ຕະ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ອາຕີ, ມາ ມານະ
ອາເບິຼຮ ມານະ ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ປາຍ ໂມ່ຍຮ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ ກັອຍ?"

11 ໄລ່ ອາເບຼິຮ ເຢຊູ ປາຍ: "ນານ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ກະ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ປາຍ ເອລີຢາ ອຶງເຄາະ ແຕ່ີອ໌ ອຶນໂຍ່ງ ກຣີດ?"

12 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເມ່ນ ເຈ່ີ ເອລີຢາ ແຕ່ີອ໌ ອຶນໂຍ່ງ, ກະ ອັນ
ແຕ່ີອ໌ ຕະ ໂອນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ແກີດ ນ່ະ ຕຍາ ລ່ັຮ. ມາ ນ່ະ ແຕ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ດອ໌ໍ ປາຍ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ກະ ເນົ່ າ ພາມາດ ອັນ ແຮີ. 13ມາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ
ເອລີຢາ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ; ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂຈະ ອັນ ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ມູ
ເຈິງ ເນົ່ າ ຄຽນ ດອ໌ໍ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອັນ."

ເຢຊູ ປົວ ກັຣແນນ ຣາເລົາ
(ມັດທາຍ 17:14-21; ລູກາ 9:37-43ກ)

14 ພໍກາ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ໄປ ນະ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ອຶນຕຸ ມູ່ ກາ ຣ
ຍານ ແຕ ອັນ ການ່ໍອ໌ ແອີດ ເກຣາະ, ເບີນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ໂຣ່ມ ອຶງ
ກັອຍ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ຣາຈຽນ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ເຢຊ.ູ 15 ເຈ່ີ ມັຮ ກາ ກວາຍ ກັອຍ ງຶ່ດ ລາລ່ື ພໍກາ ໄລ່ ເຮີມ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌,
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ເຈ່ີ ໄລ່ ປາລັອງ ຕາໂຣ່ອ໌ ປໍ ອັນ. 16 ເຢຊູ ອາເບິຼຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຣາຈຽນ?"

17 ເບນີ ຣາເລົາ ມານະ ແຕ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ!
ເກົາ ເດີງ ກອນ ຣາເລົາ ເກົາ ເປາະ ປໍ ໄມ່, ຍ່ອນ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ ກອນ
ເກົາ ເຕ່ົາ ອັນ ຕາ ແກີດ ຕະ ອຶນຕີ. 18 ແຕ່ີອ໌ ເຢືາງ ກັອຍ ຕຣວບ, ອັນ
ຕະ ໂອນ ກັຣແນນ ແດິມ, ກະ ອັນ ໂອນ ກັຣແນນ ກັອຍ ແກີດ ດາແດັຮ
ກະ ແກີດ ປູປົ່ ຮ ແບອ໌ ກະ ອັນ ກາເຕຣືອກ ກາແນງ, ເຈ່ີ ອັນ ແກີດ ກ່ັອງ
ອຶນແຍ່ະ ຈະ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ໂອນ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ໄມ່ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ
ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແຕ ຈະ ກອນ ເກົາ ມາ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ. 19 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາ
ແອີຍ ປາຍ: "ມູ່ ເຍືາ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເອີຍ! ອຶນນັ່ອງ ດູ່ນ ມາແລ່ະ
ເກົາ ແອີດ ກະ ເຍືາ ກະ ຈີວ໌ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ? ເດີງ ໂອນ ກັຣແນນ
ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ ແມຮ!"

20 ເຈ່ີ ໄລ່ ກັອຍ ເດີງ ກັຣແນນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ.ູ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ພໍ
ກາ ອັນ ເຮີມ ເຢຊູ ອັນ ຕະ ໂອນ ກັຣແນນ ກັອຍ ແດິມ ກະ ດາແດັຮ ຕ່ຶງ
ກູແຕອ໌. ກະ ອັນ ຕະ ໂອນ ກັຣແນນ ກັອຍ ປາເລົາ ລູເລືາອ໌ ລ່ົບລ່ີ, ເຈ່ີ
ລ່ັອຮ ປູປົ່ ຮ ແຕ ແບອ໌. 21 ເຢຊູ ອາເບິຼຮ ອຶມປ່ໍ ກັຣແນນ ກັອຍ ປາຍ:
"ດູ່ນ ມາແລ່ະ ເຈ່ີ ກອນ ໄມ່ ແກີດ ນ່ະໄນ່?"
ອຶມປ່ໍ ກັຣແນນ ກັອຍ ປາຍ: "ແກີດ ແຕ ອັນ ແກດໆ. 22 ຊາອ່ຶຍ ຕ່ໍ

ເຈ່ີ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ໄນ່ ອີ ກາຈີດ ກອນ ເກົາ. ອັນ ກແູຕັລ ໂຈະ ຕ່ຶງ ອູ່ຍຮ ກະ
ອັນ ກູແຕັລ ອາປັອງ ປໍ ແດີອ໌. ຄັນ ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ຕະ, ແຊອ໌ ໄມ່ ຈ່ອຍ ກະ
ອາໂຢ່ະ ຕະ ຮິ ແຮີ!"

23 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ນານ່ະ ແຕ ໄມ່ ປາຍ ຄັນ ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ຕະ? ກູ່
ຣາມຶ່ຮ ລາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ອຶນແຍະ່ ຄັນ ໄມ່ ຊາອຳ."

24 ເຈ່ີ ອຶມປ່ໍ ກັຣແນນ ກັອຍ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ຈ່ອຍ ເກົາ ແຮີ; ເກົາ
ຊາອຳ ເຈ່ີ, ມາ ແຊອ໌ ໄມ່ ຈ່ອຍ ໂອນ ເກົາ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ!"

25 ພໍກາ ເຢຊູ ເຮີມ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ຣາເນ່ດ ອີ ມູ່ດ ຊາລີອ໌ ແຈ່ະ,
ເຢຊູ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ປາຍ: "ເຢືາງ ແບອ໌ ເກີອ໌ ກະ ກູ
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ຕູຣ ຕຸ່ງ, ເກົາ ຕູ່ຍຮ ໂອນ ໄມ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກັຣແນນ ໄນ່. ເຈ່ີ ໄມ່ ອຶນໂຈຍ
ແຕ່ີອ໌ ມູ່ດ ລ່ັຮ ນັ່ອງ."

26 ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ອັນ ແຮຣ ກະ ອັນ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ດາ
ແດັຮ ອຶນແຍ່ະ ເຣ່ງ, ເຈ່ີ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ກັຣແນນ ກັອຍ. ກັຣແນນ
ກັອຍ ອຶນຈົນ ໄປຣ່ອ໌, ເຈ່ີ ກຼຶ່ງ ນະ ປາຍ: "ອັນ ກຈີູດ ເຈ່ີ."

27 ເຢຊູ ໂກບ ອາຕີ ກັຣແນນ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ກາຕ່ັອງ ອາຢວຣ. ກັຣ
ແນນ ກັອຍ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ລ່ັຮ.

28 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ມູ່ດ ປໍ ດຸງ, ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ອາເບິຼຮ ອັນ
ປາຍ: "ນານ່ະ ແຕ ຮິ ຕາ ເຣືາບ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ?"

29 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຢືາງ ຕາ ອໍ ນ່ະໄນ່ ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕູ່ຍຮ
ອາລ່ັອຮ ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

ເຢຊູ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ເນົ່ າ ອີ ກາຈີດ ອັນ
(ມັດທາຍ 17:22-23; ລູກາ 9:43ຄ-45)

30 ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ ເຈ່ີ ໄລ່ ເປາະ ຊາ
ລັຮ ແຄງ ຄາລີເລ. ເຢຊູ ຕາ ເບນີ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ອັນ ແອີດ ອຶນແລ່
ະ, 31 ຍ່ອນ ອັນ ແອີດ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ. ອັນ ອາຕີ ປາຍ:
"ແຈ່ະ ເຈ່ີ ເນົ່ າ ອີ ມ່ອບ ເກົາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ໂອນ ປໍ ອາຕີ ກວາ
ຍ ຊົດ. ເຈ່ີ ໄລ່ ກາຈີດ ເກົາ, ມາ ແວັດ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໄປ ເກົາ ໂມ່ຍຮ
ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ."

32 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ອຶນເນີ່ມ ຕາ ເບີນ ດັງ ປັຣນາຍ ກາ ເຢຊູ
ປາຍ, ມາ ໄລ່ ຕາ ຍັ່ນ ອາເບິຼຮ ລ່ັຮ ອັນ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ.

ເນົ່ າ ກາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ເຢົ່ າ?
(ມັດທາຍ 18:1-5; ລູກາ 9:46-48)

33 ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ກາເປນາອູມ. ພໍກາ
ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ, ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາເບຼິຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: "ບັອງ
ໄຮ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ກັອຍ, ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຣາຈຽນ ຕະ?"
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34 ໄລ່ ແອີດ ຣາອຍາບ, ຍ່ອນ ບັອງ ກາ ໄລ່ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ໄລ່ ຣາ
ຈຽນ ປາຍ ເນົ່ າ ກາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ເຢົ່ າ ຕ່ຶງ ມູ່ ໄລ່. 35 ເຢຊູ ຕາກູ ເຈ່ີ
ອັນ ກູອ໌ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ອຶນແຍ່ະ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ອາແລ່ະ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ປື່ ດ ກາ
ເລີຍ ເຢົ່ າ, ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ຊູລ ກູ່ ນະ."

36 ເຢຊູ ອີດ ກັຣແນນ ແກດໆ ມານະ ແຕ່ີອ໌ ຕາຢຶ່ ງ ແອີດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ໄລ່. ເຢຊູ ກາອ່ື ກັຣແນນ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ປາຍ: 37 "ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຣ່ັບ ອໍ ກັຣແນນ ແກດໆ ນ່ະໄນ່ ຍ່ອນ
ອັນ ຊາອຳ ເກົາ, ນ່ະ ອັນ ຣ່ັບ ອໍ ເກົາ ເຕ່. ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຣ່ັບ ອໍ
ເກົາ ລາ ນ່ະ ອັນ ຣ່ັບ ອໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່."

ກວາຍ ກາ ແອີດ ກ່ັຮ ເຢຊູ
(ລູກາ 9:49-50; ມັດທາຍ 10:42)

38 ໂຢຮັນ ອາຕີ ເຢຊູ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ຮິ ເຮີມ ກວາຍ ມານະ
ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກະ ອັນ ກູອ໌ ຣາມຶ່ຮ ອາຈານ. ມາ ຮິ ກາແອັຮ
ອັນ ຍ່ອນ ອັນ ລາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ໄຮ."

39 ເຢຊູ ອາຕີ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ກາແອັຮ ອັນ, ຍ່ອນ ກວາຍ ອາແລ່
ະ ກາ ອີດ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ດອ໌ໍ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ປຽນ ປາຍ ຕາ ອໍ ແຕ ເກົາ. 40ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບນີ ຕະ ຕາ
ອໍ ໂຈະ ໄຮ, ອັນ ກັອຍ ແອີດ ຢັ່ ຮ ໄຮ. 41 ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ,
ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ປີ່ ງ ໂອນ ມວຍ ຈອກ ແດີອ໌ ໂອນ ເຍືາ ງ່ອຍ໌ ຍ່ອນ
ເຍືາ ແອີດ ຢັ່ ຮ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ແອິ ເກືາ.

ອຶນເຕ່ົາ ກາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ເບີນ ໂລ່ຍຮ?
(ມັດທາຍ 18:6-9; ລູກາ 17:1-2)

42 "ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ປັຣຕ່ຶ ກັຣແນນ ກາ ຊາອຳ ເກົາ
ໂອນ ອັນ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ຄາອ໌ ອີດ ຕາເມົາ ປື່ ດ ຊັດ ໂຈະ ຕ່ຶງ ຕາກອງ ອັນ
ກັອຍ ເຈ່ີ ອາປັອງ ຕັຮ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາເລ. 43 ຄັນ ອາຕີ ເຍືາ ມັງກ່ັຮ ຕະ
ໂອນ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກັອຮ ແກຼງ ຕັຮ ຊັອງ. ຄາອ໌ ແອີດ
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ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີນ ອາຕີ ມວຍ ກ່ັຮ ລາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ເບີນ ອາຕີ
ບາຣ ກ່ັຮ ມາ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. 44 ຕ່ຶງ ກັອຍ ເບີນ ອຶມປາງ ກາ
ຕາ ແກີດ ກູຈີດ ນັ່ອງ, ກະ ອູ່ຍຮ ກາ ເບີຼ ຕາ ແກີດ ປັດ ນັ່ອງ. 45 ຄັນ
ອາເຢີງ ເຍືາ ມັງກ່ັຮ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກັອຮ ຕັຮ
ຊັອງ. ຄາອ໌ ແອີດ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີນ ອາເຢີງ ມວຍ ກ່ັຮ ລາ ອໍ ກາ
ເລີຍ ແຕ ເບນີ ອາເຢງີ ອຶນແຍະ່ ບາຣ ກ່ັຮ ມາ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ.
46 ຕ່ຶງ ກັອຍ ເບີນ ອຶມປາງ ກາ ຕາ ແກີດ ກູຈີດ ກະ ອູ່ຍຮ ກາ ເບຼີ ຕາ
ແກີດ ປັດ. 47 ຄັນ ກຼອງ ມັ່ດ ເຍືາ ມັງກ່ັຮ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ກູໄລອ໌ ຕັຮ ຊັອງ. ຄາອ໌ ແອີດ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີນ ມັ່ດ
ມວຍ ກ່ັຮ ລາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ເບນີ ກຼອງ ມັ່ດ ອຶນແຍະ່ ບາຣ ກ່ັຮ ມາ ຊາ
ແລັຮ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. 48 ຕ່ຶງ ກັອຍ ເບີນ ອຶມປາງ ກາ ຕາ ແກີດ ກູຈີດ
ກະ ອູ່ຍຮ ກາ ເບີຼ ຕາ ແກີດ ປັດ.

49 "ເກຣ່ີງ ຣາແວ່ັຮ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ເນົ່ າ ອີ ອັງ ປາແດງ ອູ່ຍຮ ອຶງເຄາະ
ເນົ່ າ ເປຍ ໂຈະ ບອຍ. 50 ບອຍ ລາ ເກຣ່ີງ ອ,ໍ ມາ ຄັນ ບອຍ ແກີດ ອຶນ
ຕຍາຮ, ນານ່ະ ເຍືາ ອີ ຕະ ໂອນ ອັນ ບະ ລ່ັຮ? ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແກີດ ນ່ະ
ບອຍ ກະ ແອີດ ຣາຕອຍ ຊັງໄກຣ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ."

10
ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຣາຕັຮ ລາກວຍ ກາຢາອ໌
(ມັດທາຍ 19:1-12; ລູກາ 16:18)

1 ເຈ່ີ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ ເປາະ ປໍ ແຄງ ຢູດາຍ ກະ ໄກ່ອ໌ ຕາເລ່
ຈແໍດນ ເປາະ ປຶ່ ຮ ຢັ່ ຮ ອຶນຕ່ົຮ. ເບີນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ, ເຈ່ີ ອັນ
ອາຕີ ໄລ່ ນ່ະ ອັນ ເກ່ີຍ ອາຕີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. 2 ເບນີ ມັຮ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ລ່ອງ ຊາລີອ໌ ອັນ, ເຈ່ີ ໄລ່ ອາເບິຼຮ ອັນ ປາຍ: "ຕາປູ່
ນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຣາເລົາ ຕັຮ ລາກວຍ ເບີນ ບໍ?"

3 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາເບິຼຮ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ໂມເຊ ອາຕີ ດອ໌ໍ ເຍືາ ນານ່ະ?"
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4 ໄລ່ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ໂມເຊ ໂອນ ຄຽນ ນັງຊ່ື ຣາຕັຮ, ເຈ່ີ ຣາເລົາ
ຕັຮ ລາກວຍ ລາ ເບີນ."

5 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ໂມເຊ ຄຽນ ອາຕີ ດອ໌ໍ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ
ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເງືານ ລາລ່ື ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ. 6 ແຕ ອຶມແບິ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕງ ກວາຍ ຣາເລົາ ມານະ ມັນແຊມ ມານະ ມູເຈິງ ເນົ່ າ ຄຽນ ດອ໌ໍ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ
ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 7 ນ່ະກັອຍ ຣາເລົາ ຕັຮ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ,
ເປາະ ແອີດ ອາລ່ຶງ ລາກວຍ ອັນ. 8 ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ແກີດ ມູ ຈະ. ໄລ່
ບາຣ ນະ ລາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ນັ່ອງ ບາຣ ນະ, ມາ ໄລ່ ແກີດ ມານະ ຊັອງ.
9 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ແກີດ ມານະ ຊັອງ, ເຈ່ີ ອຶນໂຈຍ ໂອນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາຢັ່ ຮ ໂອນ ໄລ່ ຣາຕັຮ."

10 ພໍກາ ໄລ່ ແອີດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ດຸງ ເຈ່ີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ອາເບຼິຮ
ອັນ ແຕ ຣານະ ຣາຕັຮ ກັອຍ ເຕ່. 11 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ຣາເລົາ
ອາແລ່ະ ມາ ຕັຮ ລາກວຍ, ເຈ່ີ ເປາະ ອີດ ມັນແຊມ ຕາໄມ ແອັນ, ກວາ
ຍ ກັອຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ລາກວຍ ຕຍາ ອັນ ມູເຈິງ ອັນ ເປາະ ປັຣລ່ືຍ.
12 ນ່ະກັອຍ ເຕ່ ຄັນ ມັນແຊມ ອາແລ່ະ ກາ ຕັຮ ກາຢາອ໌, ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ
ອີດ ກາຢາອ໌ ຕາໄມ ແອັນ, ມັນແຊມ ກັອຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ກາຢາອ໌ ຕຍາ
ອັນ, ມູເຈິງ ອັນ ເປາະ ປັຣລ່ືຍ."

ເຢຊູ ໂອນ ກັຣແນນ ຣ່ັບ ບຸ່ນ
(ມັດທາຍ 19:13-15; ລູກາ 18:15-17)

13 ແວັດ ກັອຍ ເນົ່ າ ເດີງ ກັຣແນນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ກະ ໂອນ ເຢຊູ ຊາ
ປ່ະ ອາຕີ ໂຈະ ກັຣແນນ ກັອຍ ໂອນ ໄລ່ ເບນີ ບຸ່ນ. ມາ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ເຢຊູ ກາແອັຮ ໄລ່ ກັອຍ. 14 ພໍກາ ເຢຊູ ເຮີມ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ກແູທອ໌ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ. ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ ໂຈະ ໄລ່: "ເຍືາ ໂອນ ກັຣແນນ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເກົາ. ອຶນໂຈຍ ກາຕັງ ໄລ່; ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ
ລາ ນ່ະ ກັຣແນນ ໄນ່ ເຕ່. 15 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ
ເຍືາ, ຄັນ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບນີ ປຣ່ອມ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ນ່ະ
ກັຣແນນ ປຣ່ອມ, ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ."
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16 ເຈ່ີ ເຢຊູ ກາອ່ື ກັຣແນນ ກັອຍ. ອັນ ຊາປ່ະ ອາຕີ ໂຈະ ກັຣແນນ
ກັອຍ ກະ ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ບຸ່ນ ໂອນ ໄລ່.

ກວາຍ ຊຸ ຕາແບີບ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 19:16-30; ລູກາ 18:18-30)

17 ພໍກາ ເຢຊູ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ກັອຍ ເບີນ ຣາເລົາ ມານະ ປາລັອງ ປໍ
ເຢຊ.ູ ອັນ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢຊ,ູ ເຈ່ີ ອັນ ອາເບິຼຮ ປາຍ: "ອາຈານ
ກາ ອໍ ເອີຍ! ນານ່ະ ເກົາ ອີ ຕະ ໂອນ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ ກະ ແອີດ ອາມົ່ງ
ເລືອຍໆ?"

18 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ນານ່ະ ໄມ່ ກູອ໌ ເກົາ ປາຍ ອາຈານ ກາ
ອ?ໍ" ຕາ ເບີນ ອາແລ່ະ ກາ ຕານັ່ອງ ອໍ ແຕ ມານະ, ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຊັອງ ອ.ໍ 19 ໄມ່ ລາ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ດອ໌ໍ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ກາ
ຈີດ ກວາຍ, ອຶນໂຈຍ ປັຣລ່ືຍ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ເນົ່ າ, ອຶນໂຈຍ ຕວຍ໌ ເກ
ຣ່ີງ ເຢົ່ າ, ອຶນໂຈຍ ຕູນ ເຢົ່ າ, ອຶນໂຈຍ ໂລ່ບ ເຢົ່ າ, ໂອນ ຊາງັດ ອຶມເປ່ອ໌
ອຶມປ່ໍ ໄມ່ ເບີມ."

20 ກວາຍ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ແຕ ເກົາ ອຶນເນີ່ມ
ແກດ ແຕ່ີອ໌ ຊານ່ໍ ໄນ່, ເກົາ ຕະ ຕາປູ່ນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄນ່."

21 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຊາລີອ໌ ປໍ ກວາຍ ກັອຍ, ກະ ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ກວາຍ
ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ: "ຊານ່ໍ ໄນ່ ໄມ່ ອຶນນັ່ອງ ແອິ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ, ໂອນ ໄມ່
ເປາະ ຈິ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ມູ່ນ ໄມ່, ເຈ່ີ ໄມ່ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກາດີດ. ນ່ະກັອຍ
ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ເບີນ ມູ່ນ ອໍ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ເຈ່ີ ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປວາຍ ເກົາ."

22 ພໍກາ ອັນ ຊັອງ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ຊູບ
ແຕ່ິ ມັ່ດ ມຸ່ຮ ອັນ, ກະ ອັນ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ, ຍ່ອນ ອັນ ລາ
ກວາຍ ຊຸ ລາລ່ື.

23 ເຢຊູ ກູລຍານ ເນ່ ຊາ, ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ໂຈະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ປາຍ: "ກ່ັດ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ຊຸ ເບນີ ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ຊົດ."
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24 ພໍກາ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຊັອງ ອັນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ແກີດ
ງຶ່ດ ລາລ່ື. ເຢຊູ ອາຕີ ຊາ ໂຈະ ໄລ່ ປາຍ: "ມັຮ ກອນ ອາໄກ ເກົາ ເອີຍ!
ກ່ັດ ລາລ່ື ອີ ມູ່ດ ແອີດ ອາລ່ຶງ ຈຸ່ມ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ. 25 ຊັນ
ຕຣ່ັນ ອູ່ດ ລວາຍ໌ ຕາຣ່ົງ ມັນຈ່ິລ ອຶນເນີ່ມ ອຽນ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ຊຸ
ເບີນ ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ."

26 ເຈ່ີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ແຮງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ແອັນ, ເຈ່ີ ໄລ່ ມານະ ອາ
ເບຼິຮ ມານະ ປາຍ: "ຄັນ ນ່ະກັອຍ ເນົ່ າ ກາ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ອາມົ່ງ?"

27 ເຢຊູ ກູລຍານ ເນ່ ປໍ ໄລ່ ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ: "ກວາຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣາ
ນະ ກັອຍ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຕະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ."

28 ເຈ່ີ ເປໂຕ ປາຍ: "ຮິ ຕັຮ ອຶນແຍະ່ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຍ່ອນ ຮິ ອີ ເປາະ ກະ
ໄມ່."

29 ເຢຊູ ອາຕີ ໂຈະ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ: ກວາຍ
ອາແລ່ະ ກາ ຕັຮ ດຸງ ຕັຮ ແດີອ໌, ຕັຮ ແຊມອາຍ ແຊມແອີຍ, ຕັຮ ອຶມເປ່
ອ໌ ອຶມປ່ໍ, ຕັຮ ກອນ, ຕັຮ ເນືາ ປ່ືຼ ຍ່ອນ ອີ ເປາະ ອາລ່ຶງ ເກົາ ກະ ອີ ອາຕີ
ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, 30 ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ຣ່ັບ ລ່ັຮ ເກຣ່ີງ
ມວຍ ຣ່ອຍ ຕ່ໍ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ນ່ະ ດຸງ ແດີອ໌, ແຊມ
ອາຍ ແຊມແອີຍ, ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ, ກອນ, ເນືາ ປ່ືຼ, ກະ ເບນີ ເນົ່ າ ຕະ ຕຸ່ຮ
ຊາອ່ຶຍ ແຮີ, ມາ ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ອັນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. 31 ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາ
ຍ ກາ ແກີດ ປື່ ດ ຊານ່ໍ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ແກີດ ແກດໆ, ມາ ກວາຍ
ກາ ແກີດ ແກດໆ ຊານ່ໍ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ແກີດ ປື່ ດ ແອັນ."

ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ປາຍ ເນົ່ າ ອີ ກາຈີດ ອັນ
(ມັດທາຍ 20:17-19; ລູກາ 18:31-34)

32 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ເປາະ ປໍ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ, ເຢຊູ ຕາຢັຮ ເປາະ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ.
ເຈ່ີ ມູ່ ກັອຍ ຊັອງ ງຶ່ດ. ມາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ເປາະ ຕາຢັຮ ກະ ໄລ່ ຊັອງ
ອຶງກັອຮ. ເຢຊູ ເດີງ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ຕາ



ມາຣະໂກ 10:33 xliv ມາຣະໂກ 10:41

ຢັຮ ອາລ່ັອຮ ແຕ ກວາຍ ກຼຶ່ງ, ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ
ກາ ແຈ່ະ ອີ ແກີດ ກະ ອັນ. 33 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ: "ໂອນ ເຍືາ ຊາງັດ! ໄຮ
ອີ ຊັອຮ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ອຶນຕຸ ກັອຍ ເນົ່ າ ອີ ມ່ອບ ເກົາ ກອນ
ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຊົດ ຊາງ ຣ່ີດ ກະ ກວາຍ ອາຕີ ຄາ
ນອດ, ເຈ່ີ ໄລ່ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ອຶງເຄາະ ເກົາ ຈີວ໌ ກຈີູດ. ກະ ໄລ່ ມ່ອບ ເກົາ ໂອນ
ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. 34 ເຈ່ີ ກວາຍ ກັອຍ ໄລ່ ອາເຢ່
ກະ ພາມາດ ເກົາ, ໄລ່ ກູຈົຮ ໂຈະ ເກົາ, ກະ ໄລ່ ວ່ັດ, ເຈ່ີ ໄລ່ ກາຈີດ ຕັຮ
ເກົາ. ມາ ແວັດ ໄປ ຕາໄງ ເກົາ ໂມ່ຍຮ ລ່ັຮ ແຕ ກູຈີດ ກັອຍ."

ຢາໂກໂບ ກະ ໂຢຮັນ ແຊອ໌ ແຕ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 20:20-28)

35 ເຈ່ີ ຢາໂກໂບ ກະ ໂຢຮັນ ກອນ ເຊເບດາຍ ຊ່ີອ໌ ອາມູ່ດ ແຈ່ະ ເຢຊູ
ເຈ່ີ ໄລ່ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ຮິ ບາຣ ນະ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ອາຈານ ຈ່ອຍ
ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ເບີນ ບ?ໍ"

36 ເຢຊູ ອາເບຼິຮ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ອີ ເບນີ ໂອນ ເກົາ ຈ່ອຍ?"
37 ໄລ່ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ພໍກາ ອາຈານ ເບນີ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ອາງອ່ືຣ,

ແຊອ໌ ໂອນ ຮິ ບາຣ ນະ, ມານະ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ມານະ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາເວ່ຣ
ອາຈານ."

38 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ອຶນເນີ່ມ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ຣາມຶ່ຮ ກາ
ເຍືາ ແຊອ໌. ຈອກ ກາ ເກົາ ງ່ອຍ໌ ກັອຍ, ເຍືາ ງ່ອຍ໌ ເບນີ ບໍ? ກະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌ ກາ ເກົາ ຣ່ັບ ກັອຍ, ເຍືາ ຣ່ັບ ເບີນ ບ?ໍ"*

39 ໄລ່ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເບີນ."
ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ໂຈະ ໄລ່ ປາຍ: "ຈອກ ກາ ເກົາ ງ່ອຍ,໌ ເຍືາ ເບີນ ງ່ອຍ໌

ເຕ່. ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ກາ ເກົາ ຣ່ັບ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບນີ ຣ່ັບ ເຕ່. 40ມາ ເນົ່ າ
ກາ ເບີນ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ຢັ່ ຮ ອາເວ່ຣ ເກົາ, ເກົາ ຕາ ເບີນ ຣຽຮ. ມາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ກວາຍ ກັອຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ." 41 ພໍກາ ມູ່ ກາ
* 10:38 10:38 ແຕ່ີອ໌ ເຢຊູ ປາຍ "ຈອກ ກາ ເກົາ ງ່ອຍ,໌" ອັນ ຊາກຳ ແຕ ອັນ "ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ." ກະ ອັນ ປາຍ ແຕ "ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ກາ ເກົາ ຣ່ັບ" ອັນ ຊາກຳ ແຕ ອັນ "ຈີວ໌ ກູຈີດ."
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ຣຍານ ແຕ ອັນ ມັນຈ່ິດ ນະ ຊັອງ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ກັອຍ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ ລາ
ລ່ື ໂຈະ ຢາໂກໂບ ກະ ໂຢຮັນ. 42 ເຈ່ີ ເຢຊູ ກູອ໌ ໄລ່ ກັອຍ ໂອນ ມູ່ດ ໂຣ່ມ
ມັນຕ,ຸ ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ: "ມູ່ ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກາ ຊົດ ຕ່ຶງ ກຣ
ວາງ ການ່ໍອ໌ ໄລ່ ຕະ ໂອນ ກອນແຊມ ອຶງກັອຮ ໄລ່; ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ປື່ ນ
ອັນ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມັຮ ກອນແຊມ. 43ມາ ມູ່ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ນ່ະກັອຍ.
ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ປື່ ດ, ໂອນ ອັນ ຕະ ຣາ
ນະ ຈ່ອຍ ອຶນແຍ່ະ ນະ ເຍືາ. 44 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ປື່ ດ
ກາເລີຍ ແຕ ການ່ໍອ໌, ໂອນ ອັນ ແກີດ ຊູລ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ. 45 ຍ່ອນ
ເກົາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ຕາ ເບນີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ແກີດ ຊູລ ເກົາ, ມາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ອີ ແກີດ ຊູລ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ກະ
ຈີວ໌ ກູຈີດ ອີ ໄທ ລ່ັຮ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ."

ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ
(ມັດທາຍ 20:29-34; ລູກາ 18:35-43)

46 ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຕາຢັຮ ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ເມືອງ ເຢຣີ
ໂກ; ບັອງ ກາ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ເຢຣີໂກ
ເປາະ ມັນຕຸ ກະ ກວາຍ ກຼຶ່ງ, ເບີນ ມານະ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ຣາມຶ່ຮ ບາຣ
ຕີມາຍ ກອນ ຣາເລົາ ຕີມາຍ ຕາກູ ຊແູຊອ໌ ແອີດ ອຶມແປຣ ຣານາ. 47 ພໍ
ກາ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ດັງ ປາຍ ເຢຊູ ກວາຍ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ
ເປາະ ຊາລັຮ ແຈ່ະ ອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ກູອ໌ ປາຍ: "ເຢຊູ ກວາຍ ຈຸ່ມເຈືອ ດາວິດ
ເອີຍ! ແຊອ໌ ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເກົາ ແຮີ!"

48 ຊາອ່ຶຍ ນະ ກາແອັຮ ໂອນ ອັນ ແອີດ ຣາງຍາອ໌ ຕາ ເບີນ ໂອນ ອັນ
ຕະ ແບອ໌, ມາ ແຮງ ອັນ ກູອ໌ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາລ່ື: "ເຢຊູ ຈຸ່ມເຈືອ ດາວິດ
ເອີຍ! ແຊອ໌ ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເກົາ ແຮີ!"

49 ເຢຊູ ຕາງິ່ດ, ເຈ່ີ ອັນ ແປຣີ ກວາຍ ກາ ແອີດ ແຈ່ະ ອັນ ປາຍ: "ເຍືາ
ໂອນ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່."
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ເຈ່ີ ໄລ່ ກັອຍ ກູອ໌ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ໂອນ ໄມ່
ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ, ເຈ່ີ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ເຢຊູ ກູອ໌ ໄມ່ ໂອນ ເປາະ ປໍ ອັນ."

50 ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ກູເຕືາງ ຕັຮ ອາຣິ ກາ ອັນ ອຶງກວາມ ແຕ
ຈະ ອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ຢວຣ ຢຸ່ກຢັ່ ກ ຕາຢັຮ ເປາະ ຕາໂຣ່ອ໌ ປໍ ເຢຊ.ູ 51 ເຈ່ີ
ເຢຊູ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ໂອນ ເກົາ ຈ່ອຍ ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່?"
ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ບຣາງ

ເຮີມ ເຕ່."
52 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເປາະ ເລ່ີຍ, ຍ່ອນ ໄມ່ ຊາອຳ ມັ່ດ ໄມ່ ເຕ່ອ໌

ບຣາງ ລ່ັຮ."
ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ມັ່ດ ອັນ ບຣາງ ລ່ັຮ, ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ອາລ່ຶງ ເຢຊ.ູ

11
ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ
(ມັດທາຍ 21:1-11; ລູກາ 19:28-40; ໂຢຮັນ 12:12-19)

1 ພໍກາ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ມູ່ດ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ແຈ່ະ ວ່ີລ ເບັດພາເຄ ກະ ວ່ີລ ເບັດທານີ, ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກົຮ
ອາໂປ່ນ. ເຢຊູ ແປຣີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ບາຣ ນະ ໂອນ ເປາະ ອຶນ
ໂຍ່ງ, ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: 2 "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ເຍືາ ກັອຍ. ພໍກາ ເຍືາ ມູ່ດ ປໍ ກັອຍ ເຍືາ ຣາມົຮ ມານຳ ອາແຊັຮ ແຈລ
ອຶນນັ່ອງ ນຸ່ມ ເນົ່ າ ຊັດ ດອ໌ໍ ອຶງກັອຍ. ອາແຊັຮ ແຈລ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ອາ
ແລ່ະ ຈ່ິຮ ຢວາຮ. ເຍືາ ອາແລ່ັຮ ອັນ ແຕ ກັອຍ; ເຈ່ີ ເດີງ ປໍ ເກົາ. 3 ຄັນ
ເບີນ ອາແລ່ະ ຕາແບີບ ເຍືາ ປາຍ: 'ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ອາແລ່ັຮ ຕະ ອາແຊັຮ
ໄນ່?' ໂອນ ເຍືາ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ ໄຮ ອີ ເມືານ. ອຶນແນະ ຮິ
ກູລັຮ ແຕ່ິ.'"

4 ເຈ່ີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ບາຣ ນະ ກັອຍ ເປາະ, ເຈ່ີ ໄລ່ ຣາມຮົ ອາ
ແຊັຮ ແຈລ ມານຳ ເນົ່ າ ຊັດ ດອ໌ໍ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ດຸງ ແຈ່ະ ຣານາ. ບັອງ ກາ ໄລ່
ອາແລ່ັຮ ອຶນໄຊ ອັນ, 5 ເບີນ ກວາຍ ຕາຢຶ່ ງ ແອີດ ແຈ່ະ ກັອຍ ຕາແບີບ
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ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ອາແລ່ັຮ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ອາແຊັຮ ແຈລ ໄນ່? ເຍືາ ອີ ເດີງ
ປໍ ແລ່ະ?"

6 ໄລ່ ຕາແອີຍ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ກັອຍ, ເຈ່ີ ກວາຍ
ກັອຍ ໂອນ ໄລ່ ອີດ ອາແຊັຮ ແຈລ ກັອຍ. 7 ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ເຕິ
ອາແຊັຮ ແຈລ ເດີງ ປໍ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ອີດ ອາຢັ່ ອຮ ແປີງ ຕວດ ອີ ເຊີນ ຕ່ຶງ
ກຣັອງ ອາແຊັຮ ແຈລ ກັອຍ, ເຈ່ີ ໂອນ ເຢຊູ ຊັອຮ ຈ່ິຮ. 8 ເບີນ ຊາອ່ຶຍ
ນະ ກວາຍ ອີດ ອາຢັ່ ອຮ ແປີງ ຕວດ ເຊີນ ຕ່ຶງ ຣານາ. ເບີນ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ໄປ່ອ໌ ອີດ ປົ່ ດ ອາລ່ອງ ເຊີນ ຕ່ຶງ ຣານາ. 9ກວາຍ ກາ ຕາຢັຮ ອຶນໂຍ່ງ
ກະ ກວາຍ ກາ ຕາຢັຮ ຕາປູ່ນ ກຣັອງ ເຢຊູ ອຶມປຣ່ອມ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື
ນ່ະໄນ່: "ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ! ແຊອ໌ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບີ
ນ ບຸ່ນ, ເຍືາ ກາ ແຕ່ີອ໌ ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ! 10 ໂອນ ໄຮ ຍ່ອງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ຊົດ ແຕ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ, ອາຈວາຍຮ
ອາເຈ່ຮ ໄຮ! ໂຮຊັນນາ!* ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ!"

11 ເຈ່ີ ເຢຊູ ມູ່ດ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ກະ ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ
ປື່ ດ. ພໍກາ ອັນ ກູລຍານ ເນ່ ອຶນແຍ່ະ, ເຈ່ີ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ
ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ. ເຈ່ີ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ
ເບັດທານີ ແອັນ ຍ່ອນ ມານາງ ແຈ່ະ ອີ ຕາບື່ ເຈ່ີ.

12 ພໍກາ ຕາໄງ ຕາໄມ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ວ່ີລ
ເບັດທານີ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ຊັອງ ມາເຍືາຍຮ ໂດຍ. 13 ພໍກາ ເຢຊູ ເຮີມ ແຕ ເຢີ່
ງ ມູ ກ່ັລ ລາວ່ັຮ ເບນີ ຊາລາ ຊາອ່ຶຍ, ເຈ່ີ ເຢຊູ ມູ່ດ ເນ່ ເບນີ ມາ ຕາ ເບນີ
ປາໄລ, ມາ ອັນ ເຮີມ ຕາ ເບີນ ປາໄລ. ເບີນ ແອີງ ຊາລາ ເມືາດ, ຍ່ອນ
ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ປາໄລ. 14 ເຢຊູ ປາຍ ໂຈະ ກ່ັລ ລາວ່ັຮ ກັອຍ:
"ແຕ ຊານ່ໍ ເດີງ ປໍ ກັອຍ ແນະ, ອຶນໂຈຍ ໂອນ ອາແລ່ະ ເບີນ ຈາ ປາໄລ
ໄມ່ ນັ່ອງ." ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຊັອງ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ.
* 11:10 11:10 ປັຣນາຍ ເຮັບເຣີ ປາຍ 'ໂຮຊັນນາ,' ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ໄຮ ລາ 'ຍ່ອງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ.'
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ເຢຊູ ຕູ່ຍຮ ກວາຍ ຈູຈິ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ
(ມັດທາຍ 21:12-17; ລູກາ 19:45-48; ໂຢຮັນ 2:13-22)

15 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ. ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ເຈ່ີ ອັນ ຕູ່ຍຮ ອາ
ລ່ັອຮ ມັຮ ກວາຍ ຈູຈິ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ. ເຢຊູ ກາແຕິບ ຕັຮ ມັຮ ອຶນ
ຕຸ ເນົ່ າ ປຽນ ປຣະ, ກະ ອຶນຕຸ ກວາຍ ຕາກູ ຈິ ແຈມ ປາເຣືາດ. 16 ເຈ່ີ
ເຢຊູ ກາແອັຮ ຕາ ໂອນ ກວາຍ ເດີງ ເກຣ່ີງ ຊາລັຮ ດຸງ ຊາງ. 17 ເຈ່ີ ເຢຊູ
ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ປາຕັບ ດອ໌ໍ ປາຍ:
"ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ເກົາ ລາ ອຶນຕຸ ກວາຍ ກູ່ ກຣວາງ ກແູຕອ໌ ເກົາແຊອ໌ ຊັອງ.
ມາ ເຍືາ ຕະ ດຸງ ໄນ່ ແກີດ ກ່ືບ ໂອນ ກວາຍ ຊາແວງ ມູ່ດ ໂຕ່ະ!"

18 ພໍກາ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ມູ່ ກາ ອາຕີ
ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ຊັອງ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ໄລ່ ຈ່ໍອ໌ ຣານາ ອີ ກາຈີດ
ເຢຊ.ູ ມາ ໄລ່ ອຶງກັອຮ ເຢຊູ ຍ່ອນ ມັຮ ກອນແຊມ ຊາງັດ ກະ ງຶ່ດ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ. 19 ພໍກາ ມານາງ ຕາບື່, ເຈ່ີ
ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ.

ປັຣນາຍ ອາຕີ ແຕ ກ່ັລ ລາວ່ັຮ
(ມັດທາຍ 21:20-22)

20 ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຕາຢັຮ ຊາລັຮ ກ່ັລ
ລາວ່ັຮ ກາ ເຢຊູ ເວ່ນ ແຕ ຕາໄງ ອຶນໂຍ່ງ. ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ເຮີມ
ກ່ັລ ລາວ່ັຮ ກັອຍ ຣ່ັອຮ ກຈີູດ ແຕ ໂກຍ໌ ແຕ່ີອ໌ ເຣ່ຮ. 21 ເປໂຕ ຄ່ຶດ ຊາ
ແຍີ ບັອງ ກາ ເຢຊູ ເວ່ນ ດອ໌ໍ ກ່ັລ ອາລ່ອງ ກັອຍ, ປາໄຮ. ອັນ ອາຕີ ເຢຊູ
ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ຊາລີອ໌ ກັອຍ ແມະ, ກ່ັລ ລາວ່ັຮ ກາ ອາຈານ ເວ່ນ
ດອ໌ໍ ຣ່ັອຮ ເຈ່ີ."

22 ເຢຊູ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາອຳ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 23 ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ອາແລ່ະ ກາ ອາຕີ ກົຮ
ໄນ່ ປາຍ 'ເອົາ! ໄມ່ ອາຊ່ີອ໌ ເຈ່ີ ຊາແລັຮ ອາແຊງ ປໍ ແດີອ໌ ທາເລ,' ຄັນ
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ອັນ ຕາ ເບີນ ກູຄ່ຶດ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ມາ ອັນ ຊາອຳ, ເຕ່ອ໌ ແກີດ
ນ່ະ ອັນ ອາຕີ. 24 ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ແຊອ໌ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຍືາ ອຶງເຄາະ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ກະ ອຶງກ່ອງ ເບີນ,
ເຈ່ີ ເຍືາ ເບີນ ຣ່ັບ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.

25 "ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຕາຢຶ່ ງ ເກົາແຊອ໌, ຄັນ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ເບີນ ອາກັນ ຣາ
ລ່ິຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ໂຈະ ເຢົ່ າ ໄບ ຕ່ຶງ ວ່ີລ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໂອນ
ໄລ່; ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໂອນ ເຍືາ. 26 ຄັນ ເຍືາ
ມາ ຕາ ເບນີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ເຍືາ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕາ ເບີນ ຕັຮ ໂອນ ເຕ່ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ."

ອຳນາດ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ແລ່ະ
(ມັດທາຍ 21:23-27; ລູກາ 20:1-8)

27 ເຈ່ີ ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ມູ່ດ ຊາ ປໍ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ. ພໍກາ ເຢຊູ ຕາຢັຮ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ຈຸ່ມ ກວາຍ ຊົດ ມູ່
ກາ ຊາງ ຣ່ີດ, ມູ່ ກາ ອາຕີ ຄານອດ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ
ມັຮ ໄລ່ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ. 28 ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ໄມ່ ເບີນ
ອຳນາດ ແຕ ແລ່ະ ໂອນ ຕະ ຣານະ ໄນ່? ເນົ່ າ ກາ ໂອນ ໄມ່ ເບີນ ອຳນາດ
ກັອຍ?"

29 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕາແບີບ ເຍືາ ມວຍ
ຣາມຶ່ຮ ອຶນໂຍ່ງ. ຄັນ ເຍືາ ຕາແອີຍ ເກົາ, ເຈ່ີ ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ເກົາ
ຕະ ຣານະ ໄນ່ ລາ ຍ່ອນ ອຳນາດ ອຶນເຕ່ົາ. 30 ໂອນ ເຍືາ ອາຕີ ເກົາ ເວືາຍ:
ເນົ່ າ ກາ ໂອນ ອຳນາດ ປໍ ໂຢຮັນ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌? ອຳນາດ ກັອຍ
ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ກວາຍ ຊັອງ?"

31 ໄລ່ ກັອຍ ມານະ ຕາແບີບ ມານະ ປາຍ: "ໄຮ ອີ ຕາແອີຍ ນານ່ະ?
ຄັນ ໄຮ ຕາແອີຍ ປາຍ: ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງກັອຮ ອັນ ອາເບຼິຮ
ລ່ັຮ ແອັນ ປາຍ: 'ຄັນ ນ່ະກັອຍ ນານ່ະ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ໂຢຮັນ?'
32 ມາ ຄັນ ໄຮ ຕາແອີຍ ປາຍ: 'ຣານະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໄນ່ ຈຸງ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ກວາຍ ຊັອງ,' ອຶງກັອຮ ກອນແຊມ ໄຄອ໌ ໄຮ, ຍ່ອນ ອຶນແຍ່ະ ກອນ
ແຊມ ປາຍ ໂຢຮັນ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."
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33 ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາແອີຍ ເຢຊູ ປາຍ: "ຮິ ຕາ ດັງ."
ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ເຍືາ

ເຕ່ ເນົ່ າ ກາ ໂອນ ເກົາ ເບີນ ອຳນາດ ຕະ ມັຮ ຣານະ ໄນ່."

12
ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ຊວນ ອາງຸ່ນ
(ມັດທາຍ 21:33-46; ລູກາ 20:9-19)

1 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ປາຍ: "ເບີນ ຣາເລົາ ມານະ ຕະ
ຊວນ ອາງຸ່ນ. ອັນ ຕະ ດອ໌ໍ ກຣ່ອງ ຈວບ ຊວນ, ກະ ອັນ ຈັອຮ ຕາເມົາ
ຕະ ດອ໌ໍ ຣາເລ່າະ ອຽນ ອີ ປັດ ໂຈະ ແດີອ໌ ອາງຸ່ນ. ອັນ ຕະ ດອ໌ໍ ດຸງ ກ
ຍາອ໌ ແຮີ. ພໍກາ ກັອຍ ອັນ ໂອນ ກວາຍ ເມືານ ຕະ, ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ກຣ
ວາງ ການ່ໍອ໌. 2 ພໍກາ ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ເນົ່ າ ໂປຍ໌ ປາໄລ ອາງຸ່ນ, ອັນ ແປຣີ
ມານະ ກວາຍ ຊູລ ອັນ ເປາະ ປໍ ມູ່ ກາ ເມືານ ຕະ ຊວນ ກັອຍ, ໂອນ ເປາະ
ອີດ ຊັຣແນອ໌ ອັນ ແຕ ຊັຣນົຮ ແຕ ມູ່ ກາ ເມືານ ຕະ ຊວນ ກັອຍ. 3 ພໍ
ກາ ກວາຍ ຊູລ ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ຊວນ, ເຈ່ີ ໄລ່ ກາ ເມືານ ຕະ ຊວນ ກັອຍ
ໂກບ ອັນ ກະ ໄລ່ ປຍາຍຮ ອັນ ເຈ່ີ ໄລ່ ຕູ່ຍຮ ໂອນ ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ແອີງ ຈະ
ຊັອງ. 4 ເຈ່ີ ອຶນເຈົາ ຊວນ ກັອຍ ແປຣີ ກວາຍ ຊູລ ມານະ ແອັນ ເປາະ ປໍ
ໄລ່ ກັອຍ, ເຈ່ີ ໄລ່ ກັອຍ ປຍາຍຮ ຊູລ ກັອຍ ຈົນ ເບິ ແປີຼ ໂຊະ, ກາ ໄລ່
ປາຍ ອາລ່ິຮ ຊູລ ກັອຍ. 5 ອຶນເຈົາ ຊວນ ກັອຍ ແປຣີ ລ່ັຮ ຊູລ ມານະ
ແອັນ ເປາະ ປໍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ໄລ່ ກັອຍ ກາຈີດ ຕັຮ ຊູລ ກັອຍ. ອຶນເຈົາ
ຊວນ ແປຣີ ລ່ັຮ ຊາ ຊູລ ອັນ ຊາອ່ຶຍ ນະ. ອັນ ກາ ມູ່ ກັອຍ ຕະ ປຍາຍ
ຮ, ອັນ ກາ ເນົ່ າ ກາຈີດ ຕັຮ ແຮີ. 6 ພໍກາ ປັຣຕູຍ໌ ອຶນເນີ່ມ ມານະ ກອນ
ຣາເລົາ ກາ ອັນ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື. ອຶນເຈົາ ຊວນ ກັອຍ ແປຣີ ກອນ ອັນ
ແອັນ ເປາະ. ອັນ ຄ່ຶດ ປາຍ ເນົ່ າ ຢຳນັ່ບ ກອນ ອັນ ເບີມ. 7 ມາ ໄລ່ ກາ
ເມືານ ຊວນ ກັອຍ ປາຍ: "ອັນ ໄນ່ ກາ ຕາລາ ມັຮ ກາ ມູ່ນ ໄນ່. ອຶງເຄາະ
ໄຮ ກາຈີດ ຕັຮ ອັນ, ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ນ ອັນ ໄຮ ແອັນ ເບີນ ຕາລາ!'"
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8 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ກັອຍ ໂກບ ກອນ ອຶນເຈົາ ຊວນ ກັອຍ ເປາະ ກາ
ຈີດ ຕັຮ, ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາເວ່ງ ອາລ່ັອຮ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ຊວນ."

9 ເຢຊູ ຕາແບີບ ປາຍ: "ຄັນ ແກີດ ນ່ະກັອຍ, ອຶນເຈົາ ຊວນ ອີ ຕະ
ນານ່ະ? ອັນ ອີ ເປາະ ກາຈີດ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ນະ ມູ່ ກາ ເມືານ ຊວນ ອັນ,
ເຈ່ີ ຊວນ ອາງຸ່ນ ກັອຍ ອັນ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ເມືານ ຕະ. 10 ໄກຣ
ມາ ຕາ ເບີນ ເຍືາ ອານ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ເນົ່ າ ຄຽນ
ດອ໌ໍ ປາຍ ນ່ະໄນ່:
'ຕາເມົາ ກາ ກວາຍ ເຈືາງ ຕະ ດຸງ ຕາເວ່ງ ຕັຮ ເຈ່ີ,

ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີດ ຕາເມົາ ກັອຍ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກຈ່ົູກ
ຕະ ໂອນ ດຸງ ແກີດ ຈັບ.

11 ຣານະ ໄນ່ ລາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ພໍກາ ມັ່ດ ໄຮ ເຮີມ, ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື.'"

12 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຈ່ໍອ໌ ຣາລ່ິຮ ອີ ໂກບ ເຢຊູ ຍ່ອນ ໄລ່ ດັງ ອັນ ປາຍ
ປັຣນາຍ ຊາກຳ ໄນ່ ແຕ ໄລ່, ມາ ໄລ່ ອຶງກັອຮ ມັຮ ກອນແຊມ ກັອຍ. ເຈ່ີ
ໄລ່ ເປາະ ຕັຮ ແຕ ເຢຊ.ູ

ຣານະ ແຕ ປຣະ ປາຊີ
(ມັດທາຍ 22:15-22; ລູກາ 20:20-26)

13 ເຈ່ີ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ກະ ມູ່ ເຮໂຣດ ໄລ່ ແປຣີ ກວາຍ ໂອນ ເປາະ ຈ່ໍ
ອ໌ ເຢຊ,ູ ເຈ່ີ ອຶງກ່ອຍ ຕາຕ່ອຍ໌ ຈ່ໍອ໌ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ແຕ ປັຣນາຍ ອັນ ຕະ
ອຶນຕີ. 14 ໄລ່ ກັອຍ ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ:
"ອາຈານ ເອີຍ! ຮິ ດັງ ເຈ່ີ ປາຍ ອາຈານ ລາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອ,ໍ ກະ
ອາຈານ ຕາ ເບນີ ຕາປູ່ນ ອາແລ່ະ, ຍ່ອນ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອາຈານ ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ກວາຍ ແກີດ ລີຣາລີ ອຶນແຍ່ະ. ມາ ອາຈານ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຕານັ່ອງ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ຕະ ປວາຍ. ແຊອ໌ ອາຈານ ອາຕີ ໂອນ ຮິ, ປ
ຍາຍ໌ ມາ ຕາ ເບີນ ໄຮ ອຶງເຄາະ ມ່ອບ ປຣະ ປາຊີ ປໍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຣມ
ກາ ກຣ່ິຮ? ຮິ ອຶງເຄາະ ໂອນ ບ?ໍ"
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15 ເຢຊູ ດັງ ປາຍ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ລ່ອງ ອັນ. ເຈ່ີ ອັນ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ:
"ມູ່ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ລ່ອງ ເກົາ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ? ເຍືາ ອີດ ປຣະ ອານາມ ມູ ກຼອງ
ປໍ ໄນ່ ໂອນ ເກົາ ຊາລີອ໌."

16 ໄລ່ ອີດ ປຣະ ອານາມ ໂອນ ປໍ ເຢຊ,ູ ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາແບີບ ໄລ່ ປາຍ:
"ຣູ່ບ ເນົ່ າ ກະ ຣາມຶ່ຮ ເນົ່ າ ຄຽນ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ປຣະ ໄນ່?"
ໄລ່ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຣູ່ບ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຣມ ກາ ກຣ່ິຮ."
17 ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເກຣ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຣມ ກາ ກຣ່ິຮ ອຶງ

ເຄາະ ເຍືາ ກູລັຮ ລ່ັຮ ໂອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຣມ ກາ ກຣ່ິຮ; ກະ ເກຣ່ີງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກລັູຮ ລ່ັຮ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."
ພໍກາ ອຶນແຍ່ະ ນະ ໄລ່ ຊັອງ ເຢຊູ ຕາແອີຍ, ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ແຕ

ປັຣນາຍ ກັອຍ.

ຣານະ ໂມ່ຍຮ ລ່ັຮ ແຕ ກູຈີດ
(ມັດທາຍ 22:23-33; ລູກາ 20:27-40)

18 ເບນີ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ຊາດູກາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ເຕ່. ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ
ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 19 ໄລ່ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ:
"ອາຈານ ເອີຍ! ໂມເຊ ຄຽນ ເຈ່ີ ໂອນ ໄຮ ດັງ, ຄັນ ອາຍ ກູຈີດ, ມາ ລາ
ກວຍ ອັນ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ ກະ ໄລ່ ຕາ ເກ່ີຍ ເບີນ ກອນ, ນ່ະກັອຍ ອາ
ແອມ ອັນ ແອັນ ອຶງເຄາະ ແຈມ ລາກວຍ ອາຍ, ໂອນ ອັນ ເບີນ ກອນ
ແກີດ ຈຸ່ມເຈືອ ອາຍ ອັນ. 20 ອຶມແບິ ອາໄຣ່ ເບນີ ຕາປູ່ລ ນະ ແຊມອາຍ.
ອາຍ ກ່ັລ ໄລ່ ອີດ ລາກວຍ. ເຈ່ີ ອັນ ກູຈີດ ແຕ ຕາ ຢວາຮ ເບີນ ກອນ.
21 ເຈ່ີ ອາແອມ ກາ ເຕ່ດ ອັນ ແອັນ ເຊີບ ລາກວຍ ອາຍ ອັນ. ມາ ຕາ ຢ
ວາຮ ເບີນ ກອນ ເຈ່ີ ອັນ ກູຈີດ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ອາແອມ ອາລ່ັອຮ ແອັນ
ລາ ມູເຈິງ ອາຍ ອຶນດີ ເຕ່. 22 ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. ອາ
ແລ່ະ ລາ ຕາ ເບນີ ເບນີ ກອນ, ມາ ພໍກາ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ກຈີູດ ອຶນແຍະ່;
ກະ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ມັນແຊມ ກັອຍ ກູຈີດ ເຕ່. 23 ພໍກາ ມັຮ ກວາຍ ກູ
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ຈີດ ເບນີ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ມັນແຊມ ກັອຍ ລາ ລາກວຍ ເນົ່ າ? ຍ່ອນ ຕາປູ່ລ
ນະ ໄລ່ ລາ ແກີດ ກາຢາອ໌ ມັນແຊມ ກັອຍ."

24 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ຕະ ອຶນຕີ ຕາ ປຍາຍ,໌ ຍ່ອນ
ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ປັຣນາຍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ເນົ່ າ ຄຽນ ແຕ ອຶມ
ແບິ; ກະ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ດັງ ອຳນາດ ປື່ ດ ລາລ່ື ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 25 ພໍ
ກາ ໄລ່ ກາ ກຈີູດ ກັອຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຣາອີດ ນັ່ອງ ແກີດ ລາ
ກວຍ ກາຢາອ໌, ມູເຈິງ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ເຕ່.

26 "ມາ ແຕ ຣານະ ກວາຍ ກູຈີດ, ເຈ່ີ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ນານ່ະ ເຍືາ ຕາ ເກ່ີ
ຍ ອານ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ໂມເຊ ຄຽນ ແຕ ປູ່ລ ອູ່ຍຮ ກາ ເບຼີ ມາ ຕາ ເບີນ ກາດ.
ປໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂມເຊ ປາຍ:
'ເກົາ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ກະ ຢາໂຄບ ອຶນນັ່ອງ

ຊາງ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ.'
27 ເຕ່ອ໌ ໄຮ ດັງ ໄລ່ ກັອຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກູຈີດ, ຍ່ອນ ກວາຍ ກູຈີດ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ແອີງ ໄລ່ ກາ ອາມົ່ງ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ຊາງ ອັນ.
ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ."

ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ ການ່ໍອ໌
(ມັດທາຍ 22:34-40; ລູກາ 10:25-28)

28 ເບນີ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ອາຕີ ຄານອດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກັອຍ ກະ ຊັອງ ໄລ່
ກັອຍ ຕະ ອຶນຕີ. ອັນ ຊັອງ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອໍ ລາລ່ື, ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕາ
ແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ແຕ ມັຮ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ, ຄານອດ
ອາແລ່ະ ກາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ ການ່ໍອ໌?"

29 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ໄນ່ ລາ ຄານອດ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນ
ແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ:
'ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເອີຍ! ເຍືາ ຊາງັດ! ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶນເຈົາ

ໄຮ, ເບີນ ແອີງ ມານະ ອັນ ແຕ່ິ. 30 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເຢືາງ
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ເຈົາຣາຊີ, ອຶນເຈົາ ເຍືາ, ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ອຶນແຍ່ະ ຣາແຮີ
ເຍືາ, ອຶນແຍະ່ ການິ່ດ ເຍືາ, ກະ ອຶນແຍະ່ ບັນ ເຣ່ງ ເຍືາ.'

31 ກະ ຄານອດ ປາຕັບ ກາ ບາຣ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌ ລາ
ນ່ະໄນ່:
'ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ ມູເຈິງ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ຈະ ເຍືາ ເບີມ.'
ຕາ ເບີນ ຄານອດ ປາຕັບ ອາແລ່ະ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ບາຣ ຄານອດ ປາ
ຕັບ ໄນ່."

32 ອັນ ກາ ແຕ ມູ່ ກາ ອາຕີ ຄານອດ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ເຢຊູ ປາຍ:
"ອາຈານ ເອີຍ! ໄກຣ ລາລ່ື ອາຈານ ອາຕີ. ອາຈານ ອາຕີ ປຍາຍ,໌ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ລາ ມານະ ອັນ ຊັອງ, ແວັດ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຕາ ເບີນ
ເຢືາງ ອາແລ່ະ ກາ ຊົດ ນັ່ອງ. 33 ຄັນ ໄຮ ອາໂຢ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນແຍ່
ະ ຣາງຶ່ຮ, ອຶນແຍ່ະ ການິ່ດ, ກະ ອຶນແຍ່ະ ບັນ ເຣ່ງ, ກະ ໄຮ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ
ມາຮ ໄຮ ອາໂຢ່ະ ຈະ ໄຮ ເບີມ, ຣານະ ໄນ່ ລາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ເນົ່ າ ບຸຮ
ຊັນຕຣ່ັນ ແຕີລາ ມ່ອບ ເກຣ່ີງ ການ່ໍອ໌ ດອ໌ໍ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

34 ເຢຊູ ຊັອງ ອັນ ກັອຍ ຕາແອີຍ ແຄວ໌ ລາລ່ື, ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ
ອັນ ປາຍ: "ແຈ່ະ ໄມ່ ອີ ເບີນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ, ຕາ
ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ."
ແວັດ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ຍັ່ນ ຕາແບີບ ນັ່ອງ ເຢຊ.ູ
ປັຣນາຍ ຕາແບີບ ແຕ ກຣີດ
(ມັດທາຍ 22:41-46; ລູກາ 20:41-44)

35 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ອາຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ອັນ ຕາແບີບ ປາຍ: "ນານ່
ະ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ປາຍ ກຣີດ ລາ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ດາວິດ? 36 ກູໂຕ
ດາວິດ ແຕ່ິ ປາຍ ປັຣນາຍ ໄນ່ ຍ່ອນ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ
ອັນ ປາຍ ນ່ະໄນ່:
'ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂຈະ ອຶນເຈົາ ເກົາ ປາຍ:
"ໄມ່ ຕາກູ ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເກົາ*

* 12:36 12:36 ຕາປູ່ນ ຄານອດ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ໄລ່ ຢໍອ໌
ອີ ຢຳນັ່ບ ລາລ່ື, ໄລ່ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ໄລ່.
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ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ແລ່ະ ເກົາ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ໄມ່
ແອີດ ປື່ ນ ຕາລາງ ອາເຢີງ ໄມ່, ແກີດ ຊູລ ໄມ່."'

37 ກູໂຕ ດາວິດ ແຕ່ິ ດອ໌ໍ ກຣີດ ໄນ່ ລາ 'ອຶນເຈົາ.' ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ດາວິດ
ດອ໌ໍ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອັນ ເບີມ ລາ 'ອຶນເຈົາ?'"
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ອໍ ລາລ່ື ເຢຊູ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ.
ເຢຊູ ກາແອັຮ ກວາຍ ອຶນໂຈຍ ຕະ ມູເຈິງ ກະ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ
(ມັດທາຍ 23:1-36; ລູກາ 20:45-47)

38 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ອາຕີ, ອັນ ປາຍ ນ່ະໄນ່: "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ມູເຈິງ
ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ. ໄລ່ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ແຊິບ ລາລ່ື ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ອງ, ກະ
ໄລ່ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຣາບັນ ອໍ ໄລ່ ບັອງ ກາ ໄລ່ ແອີດ ກະ
ກວາຍ ກຼຶ່ງ. 39 ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ກາເຈ່ີງ ຕາກູ ອໍ ລາລ່ື ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ
ແຕ ການ່ໍອ໌ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ, ກະ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ຕ່ີ ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ
ການື່ຍ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ຈາ. 40 ໄລ່ ກັອຍ ໂລ່ບ ມັຮ ດຸງ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ; ເຈ່ີ
ໄລ່ ເກົາແຊອ໌ ປັຣນາຍ ຕ່ີ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ປາຍ ໄລ່ ເມ່ນ ຕານັອ່ງ
ອ.ໍ ມາ ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ໂຕ່ດ ໄລ່ ກັອຍ ອຶນຕັອງ ກາເລີຍ ກວາຍ ການ່ໍອ໌."

ມານະ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ໂຈະ ປຣະ ຊາງ
(ລູກາ 21:1-4)

41 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ແອີດ ຕາກູ ແຈ່ະ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ເກ່ີຍ ໂຈະ ປຣະ ຊາງ.
ອັນ ເນ່ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ໂຈະ ປຣະ ຊາງ ຕ່ຶງ ຮ່ີບ ກັອຍ. ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຊຸ
ໂຈະ ປຣະ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື. 42 ມາ ເບີນ ມານະ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ກາດີດ ລາ
ລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກັອຍ. ອັນ ໂຈະ ບາຣ ກຼອງ ປຣະ ກາ ເບີນ ເກືາ ບີ່ ອ໌ ລາລ່ື.
43 ເຈ່ີ ເຢຊູ ກູອ໌ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ, ກະ ອັນ ອາຕີ ໄລ່
ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ກາດີດ ໄນ່, ອັນ
ໂຈະ ປຣະ ຊາອ່ຶຍ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. 44 ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ໂຈະ ປຣະ ແກຼີຍ ໄລ່ ຕັອກ ຈາ; ມາ ອຶມເປ່ອ໌ ກມູາຍ
ໄນ່ ແອິ ລາລ່ື, ມາຮ ແລ່ະ ອັນ ເບີນ ອັນ ໂຈະ ອຶນແຍະ່ ມາຮ ກັອຍ."
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ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກະ ຕາໄງ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່
(ມັດທາຍ 10:16-25; 24:1-44; ລູກາ 21:5-33)

1 ພໍກາ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ເບີນ ມານະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ອັນ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ເນ່ ປໍ ກັອຍ! ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ກັອຍ
ກາ ເນົ່ າ ຕະ ແຕ ຕາເມົາ ປື່ ດ ລາ ອໍ ລາລ່ື!"

2 ມາ ເຢຊູ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ອັນ: "ໄມ່ ເຮີມ ດຸງ ປື່ ດ ໄນ່ ບ?ໍ ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ
ຕາເມົາ ກາ ເນົ່ າ ຕະ ດຸງ ປື່ ດ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ຣາແຕັດ ນັ່ອງ ມັນຕ.ຸ ອັນ
ຣາຕັຮ ອຶນແຍະ່."

3 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ຕາກູ ແອີດ ຕ່ຶງ ກົຮ ອາໂປ່ນ ຕາປຶ່ ງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ.
ເປໂຕ, ຢາໂກໂບ, ໂຢຮັນ, ກະ ອັນເດອາ, ແອີງ ໄລ່ ປູນ ນະ ແຕ່ິ ແອີດ ກະ
ເຢຊ.ູ 4 ໄລ່ ກັອຍ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ແຊອ໌ ອາຈານ ອາຕີ ໂອນ ຮິ
ດັງ, ອຶນນັ່ອງ ມາແລ່ະ ດູ່ນ ຣານະ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌? ອຶນເຕ່ົາ ກາ ແຕ່ີອ໌ ອາປັຮ
ອຶນໂຍ່ງ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ຣານະ ໄນ່ ອີ ແຕ່ີອ໌?"

5 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາວ່ັງ ໂອນ ອ.ໍ ອຶນໂຈຍ
ໂອນ ເນົ່ າ ຣາພິ ເຍືາ. 6 ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ແຕ່ີອ໌ ອາງ ຣາມຶ່ຮ
ເກົາ. ໄລ່ ປາຍ ນ່ະໄນ່: 'ກູໂຕ ເກົາ ໄນ່ ແຕ່ິ ລາ ກຣີດ!' ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຣາ
ພິ ກຼຶ່ງ ນະ ກວາຍ.

7 "ພໍກາ ເຍືາ ຊັອງ ຮານ ເນົ່ າ ຣາຕະ ແຈ່ະໆ ເຢີ່ ງໆ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ເກຣ່າະ ອຶນເຕ່ົາ. ຣານະ ໄນ່ ອຶງເຄາະ ແຕ່ີອ໌ ອຶນໂຍ່ງ ເວືາຍ. ມາ ຕາ ຢ
ວາຮ ແຕ່ີອ໌ ເຈຍ ຕາໄງ ປັຣຊົດ ລາລ່ື. 8 ເບນີ ມູ່ ໄນ່ ຣາຕະ ກະ ມູ່ ກັອຍ;
ກະ ກຣວາງ ໄນ່ ຣາຕະ ກະ ກຣວາງ ກັອຍ. ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ອຶນຕຸ ກູແຕອ໌
ຣາໄມ່ ກູກ່ືດ. ກະ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ອຶນຕຸ ແອິ ຊັຣນາ ຈາ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່
ລາ ຕາແບິ ແຕ່ີອ໌. ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ແອັນ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ອີ
ແຕ່ີອ໌.
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9 "ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາວ່ັງ ໂອນ ອ.ໍ ເນົ່ າ ໂກບ ເຍືາ, ເດີ
ງ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ຊົດ. ກະ ເນົ່ າ ປຍາຍຮ ເຍືາ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ຊົດ ກະ ກວາ
ຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ແຮີ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ເກົາ, ໂອນ ເຍືາ ອາຕີ ໂອນ ໄລ່
ດັງ ເຕ່ ແຕ ເກົາ. 10 ອຶງເຄາະ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ກຣວາງ ກວາຍ ດັງ ອຶນໂຍ່ງ ຕາໄງ ປັຣ
ຊົດ. 11 ພໍກາ ເນົ່ າ ໂກບ ເຍືາ ເດີງ ຕັດຊ່ີນ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຸກ ດອ໌ໍ, ອຶນ
ເຕ່ົາ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ. ມາ ເຍືາ ປາຍ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ເຍືາ ອາຕີ ບັອງ ກາ ກັອຍ. ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ຕາ ແກີນ ປັຣ
ນາຍ ເຍືາ, ມາ ປັຣນາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເຍືາ. 12 ບັອງ ກາ
ກັອຍ, ແຊມອາຍ ອີ ໂກບ ຣາຕວາອ໌ ແຊມອາຍ, ເຈ່ີ ມ່ອບ ໂອນ ເນົ່ າ ກາ
ຈີດ, ກະ ອຶມປ່ໍ ມ່ອບ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ກອນ. ກອນ ອາໄກ ຣາອວານ
ໂຈະ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ໄລ່, ກະ ມ່ອບ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ໄລ່ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ
ຕັຮ. 13 ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ຊາອັຣ ເຍືາ ຍ່ອນ ເຍືາ ປວາຍ ຣານະ ເກົາ.
ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເຣືາບ ຈີວ໌ ເຕ່ົາ ຊົດ ແດີຍ ອັນ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ກັອຍ.

14 "ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຍືາ ເບນີ ເຮີມ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ເກຣ່ີງ ແປຣ່ິ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຊາອັຣ ຕະ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ (ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ອານ ປັຣນາຍ
ໄນ່ ອຶງເຄາະ ອັນ ຊາປຸ່ຮ ເບີມ ແຕ ປັຣນາຍ ໄນ່). ຕາໄງ ກັອຍ ກວາຍ
ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ ອຶງເຄາະ ຕາລຸ່ຮ ຊັອຮ ແອີດ ຕ່ຶງ ກົຮ ແອັນ.
15 ອັນ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ແປີງ ຕຳປວລ ດຸງ ເປືາຣ, ອຶນໂຈຍ ແຊງ ອີດ ນັ່ອງ
ເກຣ່ີງ ຕ່ຶງ ປື່ ນ ດຸງ ອັນ. 16 ອັນ ກາ ແອີດ ປໍ ໄທຣ, ອຶນໂຈຍ ເຈົາ ອີດ
ນັ່ອງ ເກຣ່ີງ ແຕ ດຸງ ອັນ. 17 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ ໂຕຍ໌ ບາບ ລາລ່ື ໄລ່ ກາ
ແອີດ ຕ່ຶງ ຈະ ກະ ໄລ່ ກາ ອາອູອ໌ ກອນ. 18 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ອຶນ
ໂຈຍ ໂອນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ຕ່ຶງ ກາໄຊ ຊາແງດ. 19 ຍ່ອນ ຕ່ຶງ ຕາໄງ
ກັອຍ ເບີນ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາເລີຍ ແຕ ຕາແບິ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ມັນລ່ັອງ
ກູແຕອ໌ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຊານ່ໍ. ກະ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ນັ່ອງ
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ນ່ະ ຕາໄງ ກັອຍ. 20 ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ອາຣູ່ຍ໌ ລ່ັຮ ມັຮ ຕາໄງ
ກັອຍ, ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ນັ່ອງ. ມາ ຍ່ອນ ອັນ ຢໍອ໌
ອີ ຈ່ອຍ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອັນ ຣຽຮ, ອັນ ອາຣູ່ຍ໌ ລ່ັຮ ມັຮ ຕາໄງ ກັອຍ.

21 "ຄັນ ເນົ່ າ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: 'ໄນ່! ອັນ ໄນ່ ລາ ກຣີດ!' ແຕີລາ
'ຕິຮ! ອັນ ກາ ແອີດ ປໍ ກັອຍ ລາ ກຣີດ!' ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ກັອຍ. 22 ຍ່ອນ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເບີນ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກຣີດ,
ກະ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ໄນ.່ ໄລ່ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ອີ ຣາພິ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ.
ຄັນ ເຕ່ອ໌, ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຣາພິ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ເຈ່ີ, ໂອນ
ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ເຕ່. 23ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ ເນ່ ອ.ໍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ໄນ່ ເກົາ ອາຕີ ດອ໌ໍ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ອຶນໂຍ່ງ. 24 ມາ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ, ແວັດ
ແຕ ຕາໄງ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື, ມັ່ດ ມານາງ ຕາ ເບີນ ປັ່ ງ ນັ່ອງ, ກະ ຣາລ່ັງ
ກາໄຊ ລາ ຕາ ເບີນ ປັ່ ງ ນັ່ອງ ເຕ່. 25 ມັນໂຕຣ ຊາແລັຮ ແຕ ມັນລ່ັອງ,
ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ເບີນ ອຳນາດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕະ ໂອນ ຣາໄມ່ ອຶນແຍ່ະ. 26 ພໍກາ ກັອຍ, ເນົ່ າ ເຮີມ ເກົາ ກອນ ເຢືາງ
ແກີດ ກວາຍ ແຕ ອຶນດີ ຣາມິ່ລ, ເບີນ ອຳນາດ ປື່ ດ ລາລ່ື ກະ ຣູ່ບເຣືາງ
ອາງອ່ືຣ. 27 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເກົາ ແປຣີ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາໂຣມ
ກູ່ ນະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເກົາ ຣຽຮ ຈວບ ອຶນແຍະ່ ມັນລ່ັອງ ກແູຕອ໌ ໄນ່."

28 ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ຊາງັດ ເກົາ ຊາກຳ ແຕ ອາລ່ອງ ລາວ່ັ
ຮ. ຄັນ ອາແບງ ອາລ່ອງ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ອຶນຍ່ອມ, ອັນ ໄບອ໌ ປາດັ
ອຮ ລ່ັຮ ຊາລາ ອຶນຍ່ອມ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ດັງ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ກາໄຊ
ພວາອ໌. 29 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ຄັນ ເຍືາ ເຮີມ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌,
ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ດັງ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ. ເກົາ ຕາ
ມັອກ ແອີດ ຕ່ຶງ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ເຈ່ີ. 30 ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ມັຮ ກວາ
ຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ ອຶນແຍ່ະ, ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ
ໄນ່ ແຕ່ີອ໌. 31 ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ, ມັນລ່ັອງ ກະ ກູແຕອ໌ ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ,
ມາ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ຕາ ເບີນ ແກີດ ປິ່ ດ.
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32 "ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ດັງ ຕາໄງ ອຶນເຕ່ົາ ແຕີລາ ບັອງ ແລ່ະ ຣານະ ກັອຍ
ແຕ່ີອ໌. ມັຮ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ກະ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຮີ ລາ ຕາ ເບນີ ດັງ ເຕ່ ຕາໄງ ກັອຍ. ແອີງ ມານະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ແຕ່ິ ດັງ
ຕາໄງ ກັອຍ.

33 "ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ ອ,ໍ ເຍືາ ເກຣາະ, ເຍືາ ຕາງວຍ ເລືອ
ຍໆ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ດັງ ຕາໄງ ແລ່ະ ຣານະ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌. 34 ຣານະ ໄນ່
ລາ ມູເຈິງ ມານະ ຣາເລົາ ເປາະ ຕາມອຍ ກຣວາງ ເຢີ່ ງ. ພໍກາ ອັນ ລ່ັອຮ
ແຕ ດຸງ ອັນ, ອັນ ມ່ອບ ໂອນ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ອັນ ອຶມພາ ຣານະ ຕະ
ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ. ກະ ອັນ ປາຕັບ ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ໂອນ ອັນ ຕາ
ງວຍ ເລືອຍໆ. 35 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາງວຍ ເລືອຍໆ, ຍ່ອນ ເຍືາ
ຕາ ດັງ ຕາໄງ ແລ່ະ ອຶນເຈົາ ດຸງ ເຈົາ ລ່ັຮ. ປຍາຍ໌ ອັນ ເຈົາ ຊາເດົາ ລາ ເບີ
ນ. ປຍາຍ໌ ອັນ ເຈົາ ດີດ່ຶກ ລາ ເບີນ. ປຍາຍ໌ ອັນ ເຈົາ ອຶນຕຣວຍ ຕາ
ກາຣ ລາ ເບີນ. ປຍາຍ໌ ອັນ ເຈົາ ຕາຣ່ືບ ລາ ເບີນ. 36 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາ
ວ່ັງ. ອຶງກັອຮ ຊັຣໂບຼ ອັນ ເຈົາ, ເຈ່ີ ອັນ ຣາມົຮ ເຍືາ ບ.ິ 37 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ, ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ເຕ່: ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ຕາງວຍ ເລືອຍໆ!"

14
ກວາຍ ຊົດ ຊັຣຮົງ ອີ ກາຈີດ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:1-5; ລູກາ 22:1-2; ໂຢຮັນ 11:45-53)

1 ອຶນນັ່ອງ ບາຣ ຕາໄງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ອີ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຊາແຍີ ຕາໄງ
ອາກຼັຮ.* ກະ ໄລ່ ຕະ ຣ່ີດ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ແອິ ບວຮ ຊ່ືອ໌. ນ່ະກັອຍ ກວາ
ຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ, ໄລ່ ຈ່ໍອ໌
ຣານາ ຢໍອ໌ ອີ ໂກບ ເຢຊູ ກະ ອີ ກາຈີດ ອັນ, ມາ ໄລ່ ຕາ ແອອ໌ ໂອນ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ. 2 ໄລ່ ຊັຣຮົງ ປາຍ: "ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ນ່ະໄນ່ ຕ່ຶງ ຕາໄງ
* 14:1 14:1 ຕາໄງ ອາກຼັຮ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ຊາລັຮ ດຸງ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ ກາຈີດ ກອນ ຣາເລົາ ກ່ັລ ໄລ່. ກະ ຣ່ີດ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ແອິ ບວຮ
ຊ່ືອ໌ ລາ ຊາແຍີ ຕາໄງ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ ໄລ່ ຕາ ຕ່ັນ ຕະ ໂດຍ ບຸຮ ເບີນ ບວຮ ຊ່ືອ໌.
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ຈາ ຣ່ໍອ໌. ອຶງກັອຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ອຶມປຣາຍຮ ອຶມປຣັງ ອວານ ລ່ັຮ
ໄຮ."

ມານະ ມັນແຊມ ແຢດ ແດີອ໌ ປາຮວມ ຕ່ຶງ ແປີຼ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:6-13; ໂຢຮັນ 12:1-8)

3ບັອງ ກາ ເຢຊູ ແອີດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ເບັດທານີ, ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊີໂມນ,
ກວາຍ ກາ ເບນີ ອາອ່ີ ຕູ່ດ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ບັອງ ກາ ເຢຊູ ແອີດ ຈາ, ເບນີ
ມານະ ມັນແຊມ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ, ເດີງ ມວຍ ກອງ ແດີອ໌ ປາຮວມ. ກອງ
ກັອຍ ເນົ່ າ ຕະ ແຕ ຕາເມົາ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ 'ອາລາບາດ.' ແດີອ໌ ປາຮວມ ຕ່ຶງ
ກອງ ກັອຍ ເປ່ງ ລາລ່ື, ເນົ່ າ ດອ໌ໍ 'ນາຣາດາ.' ມັນແຊມ ກັອຍ ປີຮ ກອງ
ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ແຢດ ແດີອ໌ ປາຮວມ ຕ່ຶງ ແປີຼ ເຢຊ.ູ 4 ເບນີ ກວາຍ ແອີດ
ອຶງກັອຍ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື, ກະ ໄລ່ ຊັຣຮົງ ປາຍ: "ນານ່ະ ແດີອ໌ ປາ
ຮວມ ໄນ່ ມາ ອັນ ຕັຮ ເມືາດ ຊັອງ ນ່ະກັອຍ? 5 ຄັນ ຈິ ແດີອ໌ ປາຮວມ
ໄນ່, ເບີນ ປຣະ ກາເລີຍ ແຕ ເກືາ ເນົ່ າ ທູແທ ໄປ ຣ່ອຍ ຕາໄງ. ເຈ່ີ ເຕ່ອ໌
ອີດ ປຣະ ກັອຍ ຈ່ອຍ ໂອນ ກວາຍ ກາດີດ." ເຈ່ີ ໄລ່ ໂຍ່ບ ກະ ມັນແຊມ
ກັອຍ.

6 ມາ ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ຕາມ ອັນ. ອຶນເຕ່ົາ ໂຍ່ບ ຕະ ມັນແຊມ
ກັອຍ? ນານ່ະ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ອັນ ຕຸ່ຮ? ອັນ ຕະ ຣານະ ອໍ ໂອນ ເກົາ.
7 ກວາຍ ກາດີດ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ເຍືາ. ມາແລ່ະ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ,
ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຈ່ອຍ. ມາ ຈະ ເກົາ ຕາ ເບີນ ແອີດ ເລືອຍ ກະ ເຍືາ. 8 ຣານະ
ອຶນເຕ່ົາ ເຕ່ອ໌ ມັນແຊມ ໄນ່ ຕະ, ອັນ ຕະ. ອັນ ແຢດ ແດີອ໌ ປາຮວມ ຕ່ຶງ
ຈະ ເກົາ, ກຽມ ດອ໌ໍ ອຶນໂຍ່ງ ເນົ່ າ ແຕິບ ເກົາ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ. 9 ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່
ອງ ໂອນ ເຍືາ, ຕ່ຶງ ກູ່ ອຶນຕຸ ຈວບ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເນົ່ າ ອາຕີ ຣານະ ມັນແຊມ ໄນ່ ຕະ, ໂອນ ກວາຍ
ຊາແຍີ ລ່ັຮ ອັນ."

ຢູດາ ປຣ່ອມ ອີ ຈິ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:14-16; ລູກາ 22:3-6)
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10 ແວັດ ກັອຍ ຢູດາ ອິດຊະກາຣີອົດ, ມານະ ແຕ ມູ່ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ
ບາຣ ນະ, ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຢໍອ໌ ອີ ມ່ອບ ເຢຊູ ໂອນ ໄລ່. 11 ພໍກາ ໄລ່ ກັອຍ ຊັອງ ຣານະ ນ່ະກັອຍ,
ໄລ່ ແອີນ ລາລ່ື, ກະ ໄລ່ ປຣ່ອມ ອີ ໂອນ ຢູດາ ປຣະ. ນ່ະກັອຍ ຢູດາ ຈ່ໍອ໌
ຕາໄງ ແລ່ະ ກາ ອໍ ອີ ມ່ອບ ເຢຊູ ໂອນ ໄລ່.

ເຢຊູ ຈາ ມັນຕຸ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
(ມັດທາຍ 26:17-25; ລູກາ 22:7-14, 21-23; ໂຢຮັນ 13:21-

30)
12 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕະ ຣ່ີດ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ແອິ ບວຮ

ຊ່ືອ໌ ກະ ກຍາກ ແກະ ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັຮ, ຕາໄງ ກັອຍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ເຢຊູ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ອຶນຕຸ ແລ່ະ ໄມ່ ໂອນ ຮິ ເປາະ ກຽມ ດອ໌ໍ ຈາ
ຊາແຍີ ລ່ັຮ ຕາໄງ ອາກຼັຮ?"

13 ເຢຊູ ແປຣີ ບາຣ ນະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ວ່ີລ ກັອຍ. ເຈ່ີ ເຍືາ ເບນີ ຣາມຮົ ມານະ ຣາເລົາ ຕາແຢອ໌ ອາລວຍ ແດີອ໌.
ເຍືາ ເປາະ ຕາປູ່ນ ກຣັອງ ອັນ. 14 ຄັນ ອັນ ມູ່ດ ດຸງ ອາແລ່ະ, ເຍືາ ອາຕີ
ອຶນເຈົາ ດຸງ ກັອຍ ປາຍ: "ອາຈານ ແປຣີ ຮິ ຕາແບີບ ເຍືາ ອຶນແລ່ະ ກຼຸງ
ຕາມອຍ? ຕ່ຶງ ກຼຸງ ກັອຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຈາ ເປ່ລ ບູຍ ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັຮ
ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເກົາ." 15 ເຈ່ີ ອັນ ກັອຍ ຊາດອຍ ໂອນ ເຍືາ ມວຍ
ກຼຸງ ປື່ ດ ຕ່ຶງ ຣານ ແປີງ. ຕ່ຶງ ກຼຸງ ກັອຍ ເບີນ ເຈ່ີ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ເກຣ່ີງ
ຕັອກ. ເຍືາ ກຽມ ໂອນ ໄຮ ຈາ ປໍ ກັອຍ."

16 ໄລ່ ບາຣ ນະ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ. ໄລ່ ຣາມົຮ ອຶນແຍ່ະ
ນ່ະ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ດອ໌ໍ ອຶນໂຍ່ງ. ເຈ່ີ ໄລ່ ກຽມ ຊັຣນາ ຈາ ມວຍ
ເປ່ລ ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັຮ ອຶງກັອຍ.

17 ແຕ່ີອ໌ ຍາຍຶ່ມໆ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ກັອຍ. 18ບັອງ ກາ ໄລ່ ຕາກູ ຈາ, ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່
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ອງ ໂອນ ເຍືາ, ເບີນ ມານະ ແຕ ເຍືາ ກາ ຈາ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ, ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ອັນ ອີ ມ່ອບ ເກົາ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ."

19 ໄລ່ ກັອຍ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື, ກະ ໄລ່ ຕາແບີບ ເຢຊູ ມູ ເຈີ ມານະ
ປາຍ: "ເກົາ ມາ ຕາ ເບີນ, ອາຈານ?"

20 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ກວາຍ ໄນ່ ລາ ມານະ ແຕ ເຍືາ ກາ
ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ; ອັນ ຕຸ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ມວຍ ຕາງານ ກະ ເກົາ
ເຕ່. 21 ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ກຈີູດ ມັຮ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເຈ່ີ ແຕ ອັນ. ມາ ອັນ ກາ ຈິ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ,
ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ. ປຍາຍ໌ ລາ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ອຶນໂຈຍ ຣ່ັຮ ອັນ."

ໄລ່ ຈາ ງ່ອຍ໌ ຊາແຍີ ຈະ ກະ ອາຮາມ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:26-30; ລູກາ 22:14-20; ໂກຣິນໂທ ມວຍ

11:23-25)
22 ບັອງ ກາ ໄລ່ ຈາ, ເຢຊູ ອີດ ໂດຍ ບຸຮ. ອັນ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ, ເຈ່ີ ອັນ ປີຮ ໂດຍ ບຸຮ ກັອຍ, ອາແວີຍ ໂອນ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ຈາ. ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ຣ່ັບ. ໄນ່ ລາ ຈະ ເກົາ."

23 ແວັດ ກັອຍ ອັນ ອີດ ຈອກ. ເຈ່ີ ອັນ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ
ອາແວີຍ ໂອນ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ງ່ອຍ.໌ ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ນະ ໄລ່ ກັອຍ
ງ່ອຍ.໌ 24 ກະ ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ໄນ່ ລາ ອາຮາມ ເກົາ. ອາຮາມ ໄນ່
ລ່ັອຮ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ປັຣນາຍ ຕາໄມ ໂອນ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. 25 ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ເກົາ ຕາ ເບີນ
ງ່ອຍ໌ ນັ່ອງ ແດີອ໌ ແຕ ປາໄລ ອາງຸ່ນ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເກົາ ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌
ກັອຍ ຕາໄມ ແອັນ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ."

ເຢຊູ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ຣານະ ເປໂຕ ຕະ
(ມັດທາຍ 26:31-35; ລູກາ 22:31-34; ໂຢຮັນ 13:36-38)

26 ແວັດ ໄລ່ ລາ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຈ່ີ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ ຊັອຮ
ຕ່ຶງ ກົຮ ອາໂປ່ນ. 27 ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶນແນະ ມັຮ ເຍືາ ຕັຮ ອຶນ
ແຍ່ະ ເກົາ. ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເຈ່ີ ປາຍ:
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'ເກົາ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ກວາຍ ກຍາອ໌ ແກະ,
ເຈ່ີ ອຶນແຍະ່ ແກະ ກັອຍ ຣາຕັຮ ຣາຕາຍ.໌'

28ມາ ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ເກົາ ເປາະ ອຶນໂຍ່ງ ເຍືາ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ."
29 ເປໂຕ ອາຕີ ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶມປຶ່ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕັຮ

ໄມ່, ລາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕັຮ ໄມ່."
30 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ເປໂຕ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ໄມ່, ຕ່ຶງ

ຊາເດົາ ໄນ່ ແຕ່ິ, ອຶນໂຍ່ງ ອຶນຕຣວຍ ຕາກາຣ ບາຣ ເຮີບ, ໄມ່ ກາແລີຍຮ
ເກົາ ເບີນ ໄປ ເຮີບ."

31ມາ ເປໂຕ ຕາແອີຍ ຣາຊວນ ເລືອຍໆ ປາຍ: "ຄັນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ເກົາ
ກະ ໄມ່ ລາ ໂທຍ. ເກົາ ຕາ ເບີນ ກາແລີຍຮ ໄມ່ ເລ່ີ!"
ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ ກັອຍ ປາຍ ມູເຈິງ ປັຣນາຍ ເປໂຕ ເຕ່.
ເຢຊູ ເກົາແຊອ໌ ຕ່ຶງ ຊວນ ເຄັດເຊມາເນ
(ມັດທາຍ 26:36-46; ລູກາ 22:39-46)

32 ພໍ ກາ ໄລ່ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ມວຍ ຊວນ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ ຮ
ເຄັດເຊມາເນ, ເຢຊູ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ແອີດ
ຕາກູ ອຶນໄນ່ ນ.ໍ ເກົາ ອີ ເປາະ ເກົາແຊອ໌ ປໍ ກັອຍ."

33 ອັນ ເດີງ ເປໂຕ, ຢາໂກໂບ, ກະ ໂຢຮັນ ເປາະ ກະ ອັນ. ເຈ່ີ ຣາງຶ່ຮ
ເຢຊູ ຊັອງ ເກຣ່າະ ກະ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື. 34 ອັນ ປາຍ ນ່ະໄນ່: "ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ
ຕຸ່ຮ ລາລ່ື, ຕາ ເຣືາບ ອາມົ່ງ ນັ່ອງ. ເຍືາ ແອີດ ເກຣາະ ເກົາ ອຶນໄນ່. ເຍືາ
ຕາງວຍ ກະ ເກົາ."

35 ເຈ່ີ ເຢຊູ ເປາະ ບີ່ ອ໌ ແອັນ. ອັນ ປາດິຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ມູ່ ຕາແຕິບ.
ອັນ ເກົາແຊອ໌ ຄັນ ເຕ່ອ໌, ໂອນ ຣານະ ໄນ່ ເປາະ ແວັດ ແຕ ອັນ. 36 ອັນ
ເກົາແຊອ໌ ປາຍ: "ອຶມປ່ໍ, ອຶມປ່ໍ ເກົາ ເອີຍ!† ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ອີ ຕະ, ເຕ່ອ໌
ໄມ່ ຕະ. ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ອາຢິ່ ຈອກ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໄນ່ ໂອນ ແວັດ ແຕ ເກົາ.
ມາ ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບມີ. ເກົາ ອີ ຕາປູ່ນ ແອີງ ຣາງຶ່ຮ
ໄມ່ ຊັອງ."
† 14:36 14:36 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ປາຍ, ອັນ ດອ໌ໍ ອຶມປ່ໍ ອັນ ລາ 'ອັບບາ.'
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37 ເຈ່ີ ເຢຊູ ລ່ົບ ລ່ັຮ, ກະ ຣາມົຮ ໄລ່ ບິ. ເຈ່ີ ອັນ ຕາແບີບ ເປໂຕ
ປາຍ: "ຊີໂມນ ເອີຍ! ໄມ່ ບິ ບໍ? ນານ່ະ ໄມ່ ຕາ ເຣືາບ ຕາງວຍ ກະ ເກົາ
ມາໂຮຍ? 38 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາແມີ ກະ ເກົາແຊອ໌ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ເນົ່ າ ປັຣ
ຕ່ຶ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ. ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ລາ ບັນ ເຣ່ງ, ມາ ຈະຈ່ັນ ເຍືາ ລາ ອຽວ໌."

39ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ເປາະ ເກົາແຊອ໌ ລ່ັຮ. ອັນ ເກົາແຊອ໌ ປັຣນາຍ ມູເຈິງ
ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. 40 ເຈ່ີ ອັນ ລ່ົບ ລ່ັຮ ປໍ ອຶນຕຸ ໄລ່ ກັອຍ ແອີດ. ອັນ ຣາມົ
ຮ ໄລ່ ບິ ລ່ັຮ ຊາ, ຍ່ອນ ມັ່ດ ໄລ່ ອຶນຕັອງ ລາລ່ື ຕາ ເຣືາບ ກເູລືານ. ໄລ່
ກັອຍ ຕາ ດັງ ນານະ່ ອີ ຕາແອີຍ ເຢຊ.ູ

41 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ເຈົາ ລ່ັຮ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕຸ ໄລ່ ກັອຍ ແອີດ ເຮີບ ກາ ໄປ
ແອັນ. ກະ ອັນ ຕາແບີບ ໄລ່ ປາຍ: "ນານ່ະ ອຶນນັ່ອງ ເຍືາ ບິ ກະ ຣາລູ່
ລ່ັຮ ຊາ? ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ບິ ນັ່ອງ. ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ເຈ່ີ. ກອນ ເຢືາງ ແກີດ
ກວາຍ, ເນົ່ າ ຈິ ອັນ ປໍ ອາຕີ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ເຈ່ີ. 42 ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ! ໄຮ
ເປາະ! ເຍືາ ເນ່ ຕິຮ! ອັນ ກາ ມ່ອບ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ."

ເນົ່ າ ໂກບ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:47-56; ລູກາ 22:47-53; ໂຢຮັນ 18:3-12)

43ບັອງ ກາ ເຢຊູ ອຶນນັ່ອງ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ຢູດາ
ແຕ່ີອ໌. ອັນ ລາ ແຕ ມູ່ ກາ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊ.ູ
ກຼຶ່ງ ກວາຍ ເດີງ ດາວ ກະ ຣາກັລ ແຕ່ີອ໌ ກະ ຢູດາ ແຕ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່
ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແຕ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ, ກະ ກວາຍ ເທົາ
ແກ ຈຸ່ມເຈືອ. 44 ອັນ ກາ ອີ ຈິ ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ອຶນໂຍ່ງ ປາຍ:
"ຄັນ ອາແລ່ະ ເຍືາ ເຮີມ ເກົາ ໂຮນ, ລາ ກູໂຕ ອັນ ກາ ເຍືາ ອີ ເບີນ. ເຈ່ີ
ເຍືາ ໂກບ ອັນ ກັອຍ ແຕ່ິ! ເຍືາ ຢຸມ ໂອນ ກຣ່ັກ, ເຈ່ີ ເດີງ ອັນ ແຕ ອຶນຕຸ
ກັອຍ."

45 ເຈ່ີ ຢູດາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ່ິ ປໍ ເຢຊູ ກະ ປາຍ ນ່ະໄນ່: "ອາຈານ ເອີຍ!"
ເຈ່ີ ອັນ ໂຮນ ເຢຊ.ູ 46 ນ່ະກັອຍ ເນົ່ າ ແຕ່ີອ໌ ຢຸມ ກະ ໂກບ ເຢຊ.ູ
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47 ມານະ ແຕ ໄລ່ ກາ ຕາຢຶ່ ງ ແຈ່ະ ກັອຍ ທອດ ດາວ ແຕ ຊອຣ, ເຈ່ີ
ອັນ ກັຣໄປຮ ມານະ ຊູລ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ປຍາຍ໌ ກູຕູຣ, ເຈ່ີ ຕາອັອຮ ມວຍ ກ່ັຮ ກູຕູຣ. 48 ມາ ເຢຊູ
ຕາແບີບ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ນານ່ະ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ມາ ເດີງ ດາວ ກະ
ຣາກັລ ອີ ໂກບ ເກົາ? ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເກົາ ລາ ກວາຍ ຊາແວງ ບໍ? 49 ກູ່
ຣາໄງ ເກົາ ອາຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ໂກບ ເກົາ. ມາ ຣາ
ນະ ໄນ່ ຕະ ໂອນ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ມັຮ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ
ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ."

50ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ກາ ແອີດ ກະ ເຢຊູ ຕາລຸ່ຮ ອາຕັຮ ອັນ.
51 ເບີນ ມານະ ກວາຍ ນາ ຕາປູ່ນ ເຢຊ.ູ ອັນ ອຶງກວາມ ແອີງ ເປຣ່

ຕ່ຶງ ຈະ ອັນ. ເນົ່ າ ກາຕ່ັອງ ເປຣ່ ອັນ, ອີ ໂກບ ກາ ອັນ ແຮີ. 52 ເຈ່ີ ອັນ
ຕວດ ຕັຮ ຊັອງ ເປຣ່ ກັອຍ, ຕາລຸ່ຮ ມູລາໂລ່ະ ແອັນ.

ເຢຊູ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ຈຸ່ມ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ
(ມັດທາຍ 26:57-68; ລູກາ 22:54-55, 63-71; ໂຢຮັນ

18:13-14, 19-24)
53 ພໍກາ ກັອຍ ໄລ່ ເດີງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ

ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ຊົດ ອຶນແຍະ່ ຈຸ່ມເຈືອ, ກະ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ເປາະ
ໂຣ່ມ ປໍ ກັອຍ ເຕ່. 54 ເປໂຕ ຣາປວາຍ ເຢີ່ ງໆ ອຶນຕູ່ນ ກຣັອງ ເຢຊູ, ເຈ່ີ
ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ ດຸງ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ຕາກູ ມັນຕຸ ກະ ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ດຸງ ຊາງ, ໄລ່ ແອີດ
ອຶງແຮງ ອູ່ຍຮ.

55 ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ຈຸ່ມ ກວາຍ
ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຊັຣຮົງ ຕັດຊ່ີນ ຈ່ໍອ໌ ຣາລ່ິຮ ແຕ ເຢຊ,ູ ອີ ກາຈີດ
ອັນ. ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ. 56 ເບີນ ຊາອ່ຶຍ
ກວາຍ ຕູນ ເຢຊູ ມາ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌. ໄລ່ ຕູນ ມາ ຕາ ເບີນ ມວຍ ປັຣ
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ນາຍ. 57 ເບີນ ໄລ່ ກາ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ຕູນ ເຢຊູ ປາຍ: 58 "ຮິ ຊັອງ ອັນ
ກັອຍ ປາຍ ເຈ່ີ ນ່ະໄນ່: 'ເກົາ ອີ ຕາລຸຮ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ອາຕີ
ກວາຍ ຕະ. ມາ ແວັດ ໄປ ຕາໄງ ເກົາ ຕະ ດຸງ ຕາໄມ ແອັນ ຕາ ແກີນ ແຕ
ອາຕີ ກວາຍ ຕະ.'"

59 ມາ ປັຣນາຍ ໄລ່ ຕູນ ຕາ ເບີນ ຊັງໄກຣ.
60 ພໍກາ ກັອຍ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ແອີດ ອຶນດີ ໄລ່. ອັນ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ໄມ່ ອີ ຕາ
ແອີຍ ມາ ຕາ ເບີນ? ນານະ່ ໄມ່ ຊັອງ ໄລ່ ກັອຍ ອາຕີ ແຕ ໄມ່?"

61 ມາ ເຢຊູ ແອີດ ອາວ່ືລ ຊັອງ. ອັນ ຕາ ເບີນ ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ.
ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາແບີບ ລ່ັຮ

ເຢຊູ ປາຍ: "ໄມ່ ເມ່ນ ກຣີດ, ກອນ ອັນ ກາ ຮິ ຍ່ອງ, ມາ ຕາ ເບີນ?"
62 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເມ່ນ! ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ເຍືາ ເຮີມ ກອນ ເຢືາງ

ແກີດ ກວາຍ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ເບີນ ອຳນາດ ລາລ່ື,
ກະ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ອຶນດີ ຣາມິ່ລ ແຕ ມັນລ່ັອງ."

63 ເຈ່ີ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຈອ໌ ເກ
ຣ່ີງ ອັນ ເບມີ, ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ອັນ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື. ກະ ອັນ ປາຍ
ນ່ະໄນ່: "ຕາ ຈາ ໄຮ ອີ ຕາແບີບ ນັ່ອງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. 64 ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ
ອັນ ປາຍ ປັຣນາຍ ກັອຍ ລາ ມາຮ ອັນ ພາມາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນານ່ະ
ເຍືາ ຄ່ຶດ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ?"
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ກັອຍ ປຣ່ອມ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ມ່ອບ ເຢຊູ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌

ກູຈີດ.
65 ເບີນ ກວາຍ ກູຈົຮ ໂຈະ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ຕັນ ມັ່ດ ອັນ, ເຈ່ີ ໄລ່ ຈ່ົກ ອັນ

ກະ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ເນົ່ າ ກາ ຈ່ົກ ໄມ່? ເອົາ ໄມ່ ປາຍ ແມະ!"
ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ຕະ ອັນ ເຕ່.
ເປໂຕ ກາແລີຍຮ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:69-75; ລູກາ 22:56-62; ໂຢຮັນ 18:15-18,

25-27)
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66 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເປໂຕ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ. ເບີນ ມານະ
ມັນແຊມ ກາ ຕະ ຣານະ ໂອນ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກັອຍ. 67 ພໍກາ ອັນ ເຮີມ ເປໂຕ ແອີດ ອຶງແຮງ ອູ່ຍຮ
ອຶງກັອຍ, ອັນ ເນ່ ຊັຣກຼັ່ອງ ປໍ ມັ່ດ ເປໂຕ ກະ ອັນ ປາຍ ໂຈະ ເປໂຕ ນ່ະ
ໄນ່: "ໄມ່ ລາ ກວາຍ ແອີດ ກະ ເຢຊ,ູ ກວາຍ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ ເຕ່."

68 ມາ ເປໂຕ ຕາ ເບີນ ງີ່ນ, ອັນ ປາຍ: "ຕາ ເບີນ! ເກົາ ຕາ ດັງ ອຶນ
ເຕ່ົາ ໄມ່ ປາຍ! ກາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊາປຸ່ຮ ເລ່ີຍ!"
ເຈ່ີ ເປໂຕ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ ຕາຢັຮ ເປາະ ປໍ ງັ່ຮ ຕ່ົງ, ກະ ບັອງ

ກັອຍ ແຕ່ິ ອຶນຕຣວຍ ຕາກາຣ. 69 ມາ ມັນແຊມ ກັອຍ ເຮີມ ລ່ັຮ ຊາ
ເປໂຕ, ກະ ອັນ ອາຕີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ປາຍ:
"ອັນ ໄນ່ ລາ ແຕ ມູ່ ກັອຍ ເຕ່."

70 ມາ ເປໂຕ ຕາ ເບີນ ງີ່ນ ຊາ.
ມາໂຮຍ ແອັນ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາຢຶ່ ງ ອຶງກັອຍ ປາຍ ໂຈະ ເປໂຕ: "ເມ່ນ

ລາລ່ື ໄມ່ ລາ ແຕ ມູ່ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່, ຍ່ອນ ໄມ່ ລາ ກວາຍ ຄາລີເລ."
71 ເປໂຕ, ອັນ ຄີນ ມາງ ກຼອ໌ໍ ແປີຼ ກຼອ໌ໍ ໂຊະ ກະ ໄລ່ ກັອຍ. ອັນ ຕາ

ແອີຍ ຣາຊວນ ເລືອຍໆ ປາຍ: "ເຍືາ ຕູນ ເກົາ ແຕ ມູ່ ອັນ ກັອຍ, ມາ
ເກົາ ຕາ ດັງ ນານະ່ ຣູ່ບເຣືາງ ອັນ."

72ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ອຶນຕຣວຍ ຕາກາຣ ເຮີບ ກາ ບາຣ. ເຈ່ີ ເປໂຕ
ຊາແຍີ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ປາຍ: "ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອຶນ
ຕຣວຍ ຕາ ຢວາຮ ຕາກາຣ ບາຣ ເຮີບ, ໄມ່ ກາແລີຍຮ ເກົາ ໄປ ເຮີບ."
ພໍກາ ເປໂຕ ຄ່ຶດ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ເຍືາມ.

15
ເຢຊູ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ປີລາດ
(ມັດທາຍ 27:1-2, 11-14; ລູກາ 23:1-5; ໂຢຮັນ 18:28-38)

1 ແຕ່ີອ໌ ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ປັຣແນີ, ອຶນນັ່ອງ ຍາຍຶ່ມໆ, ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່
ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມັຮ ກວາຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ, ກະ ມັຮ ກວາ
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ຍ ອາຕີ ຄານອດ ໂຣ່ມ ຊັຣຮົງ ມັນຕຸ ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ
ໄລ່. ແວັດ ໄລ່ ກັອຍ ຊັຣຮົງ, ໄລ່ ຊັດ ເຢຊູ ກະ ເດີງ ອາຊວຍ ອັນ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ປີລາດ.* 2 ປີລາດ ຕາແບີບ ເຢຊ:ູ "ໄມ່ ລາ ເມ່ນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອິດ
ຊະຣາເອລ ບ?ໍ"
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເມ່ນ, ປຍາຍ໌ ເຈ່ີ ໄມ່ ປາຍ."
3ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ຕູນ ເຢຊ,ູ ປາຍ

ອັນ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ອ.ໍ 4 ເຈ່ີ ປີລາດ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ເຢຊູ: "ນານ່
ະ ໄມ່ ຕາ ເບີນ ຕາແອີຍ ອຶນເຕ່ົາ? ໄມ່ ຊັອງ ເຈ່ີ ເນົ່ າ ຕິ ໄມ່ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່
ຮ."

5 ມາ ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ຕາແອີຍ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ. ນ່ະກັອຍ ປີລາດ ຊັອງ
ງຶ່ດ ລາລ່ື.

ເນົ່ າ ຣຽຮ ເຢຊູ ຈີວ໌ ກູຈີດ
(ມັດທາຍ 27:15-26; ລູກາ 23:13-25; ໂຢຮັນ 18:39-

19:16)
6 ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ໂຣ່ມ ຈາ ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັຮ,†

ໄລ່ ເບີນ ຣ່ີດ ໂອນ ກວາຍ ຊົດ ກຣວາງ ກັອຍ ອາໂຣຍຮ ມານະ ກວາຍ
ໂຕ່ດ ແຕ ກ່ໍອ໌, ຕາມ ຣາງຶ່ຮ ກອນແຊມ ຣຽຮ ຢໍອ໌ ອີ ອາໂຣຍຮ. 7 ຕາ
ໄງ ກັອຍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ ເບນີ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ບາຣາບາ. ອັນ ກັອຍ ມານະ
ແຕ ມູ່ ກາ ຕຳໂປຣ ຊົດ. ກະ ອັນ ກາຈີດ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ. 8 ກຼຶ່ງ ລາ
ລ່ື ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປີລາດ, ແຊອ໌ ໂອນ ປີລາດ ຕະ ຣ່ີດ ນ່ະ ກມູໍ ອຶນໂຍ່ງ
ຊາ. 9ປີລາດ ຕາແບີບ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ໂອນ ເກົາ ອາໂຣຍຮ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ອິດຊະຣາເອລ ບ?ໍ"

10 ປີລາດ ດັງ ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ
ອວານ ກະ ເຢຊູ ຍ່ອນ ກອນແຊມ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ເຢຊ.ູ ນ່ະກັອຍ

* 15:1 15:1 ປີລາດ ລາ ກວາຍ ໂຣມ ກາ ຕະ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ແຄງ ຢູດາຍ. † 15:6
15:6 ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ
ແຕ ອຶມແບິ.
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ໄລ່ ເດີງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ. 11 ມາ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ, ໄລ່
ແປຣີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ແຊອ໌ ໂອນ ປີລາດ ອາໂຣຍຮ ບາຣາບາ, ຕາ ແກີນ
ເຢຊ.ູ 12 ປີລາດ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ໂອນ ເກົາ
ຕະ ກະ ກວາຍ ໄນ່, ກາ ເຍືາ ດອ໌ໍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອິດຊະຣາເອລ?"

13 ໄລ່ ກັອຍ ຕາແອີຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງ
ກັງ!"

14 ປີລາດ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ນານ່ະ? ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ
ອັນ ຕະ ຕາ ອ?ໍ"
ມາ ໄລ່ ກັອຍ ຕາແອີຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ກາເລີຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ແອັນ: "ແຕັຮ

ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ!"
15 ປີລາດ ອີ ໂອນ ປຍາຍ໌ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກອນແຊມ. ນ່ະກັອຍ ອັນ

ອາໂຣຍຮ ບາຣາບາ ໂອນ ໄລ່, ກະ ອັນ ແປຣີ ໂອນ ເນົ່ າ ວ່ັດ ເຢຊູ ແຕ ອຶນ
ໄຊ ອຶງກັຣ ເນົ່ າ ໂທດ ໂຈະ ຕາອ໌. ແວັດ ກັອຍ ອັນ ມ່ອບ ເຢຊູ ໂອນ ໄລ່
ເດີງ ແຕັຮ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ.

ຕາຮານ ພາມາດ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 27:27-31; ໂຢຮັນ 19:2-3)

16 ເຈ່ີ ຕາຮານ ເດີງ ອາຊວຍ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ຊັງອາຣ ດຸງ ເນົ່ າ ເກ່ີຍ
ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ. ໄລ່ ກັອຍ ກູອ໌ ປາໂຣມ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຕາຮານ ກັອຍ.
17 ໄລ່ ກັອຍ ອາແຊິບ ເຢຊູ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ຊ່ີ ອາອູຍ. ໄລ່ ຕະ ກຸນຕຣວາອ໌
ຊັຣເລືາ ອາປື່ ງ ໂຈະ ຕ່ຶງ ແປີຼ ອັນ. 18 ເຈ່ີ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ບັນ ຊ
ວານ ອັນ ປາຍ: "ກູກຸຮ ເນົ່ າ ຊາຊາຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອິດຊະຣາເອລ."

19 ໄລ່ ກັອຍ ໄປຣ່ຮ ອີດ! ໄປຣ່ຮ ອີດ ແຕ ກ່ອນ ຕ່ຶງ ແປີຼ ອັນ, ກະ ໄລ່
ກູຈົຮ ໂຈະ ຕ່ຶງ ຈະ ອັນ. ໄລ່ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຕະ ນ່ະ ຊາງ ອັນ ແຮີ. 20 ແວັດ
ໄລ່ ອາເຢ່ ພາມາດ ອັນ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ຕວດ ລ່ັຮ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ຊ່ີ ອາອູຍ.
ກະ ໄລ່ ອາແຊິບ ລ່ັຮ ເກຣ່ີງ ອັນ ເບີມ. ເຈ່ີ ໄລ່ ເດີງ ອາລ່ັອຮ ອີ ແຕັຮ
ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ.
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ເນົ່ າ ແຕັຮ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ
(ມັດທາຍ 27:32-44; ລູກາ 23:26-43; ໂຢຮັນ 19:17-27)

21 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເບີນ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ຊີໂມນ ແຕ ເມືອງ ກີເຣເນ,
ອຶມປ່ໍ ອາເລັກຊັນເດີ ກະ ຣູໂພ ເປາະ ພາ ຣານາ ກັອຍ. ຊີໂມນ ເຈົາ ແຕ
ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ວ່ີລ. ຕາຮານ ກັອຍ ໂກບ ອັນ ໂອນ ໂດລ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ເຢຊ.ູ

22 ໄລ່ ເດີງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ໂຄລະໂຄທາ. ປັຣນາຍ ໄນ່
ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ອຶນຕຸ ອຶງຮາງ ຕາຕາຣ ແປີຼ.' 23 ເຈ່ີ ໄລ່ ກັອຍ ໂອນ ເຢຊູ
ງ່ອຍ໌ ບັຼອງ ເນົ່ າ ກັຣຈຸ ກະ ຊຽດ ອາລ່ອງ ປາຮວມ. ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ
ງ່ອຍ.໌ 24 ໄລ່ ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ກະ ໄລ່ ອີດ ເກຣ່ີງ ຕຳປັອກ
ອັນ, ເຈ່ີ ໄລ່ ອຶມແປອ໌ ຣານາ ມັນຕັດ ອາຍຸ່, ອາແລ່ະ ເບີນ ລາ ໂທຍ.

25 ແຕ່ີອ໌ ມານາງ ຊາລຍາ, ໄລ່ ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. 26 ກະ
ໄລ່ ຄຽນ ດອ໌ໍ ແປີງ ແປີຼ ເຢຊູ ປັຣນາຍ ອາຕີ ແຕ ອັນ ປາຍ: "ໄນ່ ລາ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອິດຊະຣາເອລ." 27 ໄລ່ ແຕັຮ ບາຣ ນະ ກວາຍ ຊາແວງ
ມັນຕຸ ກະ ເຢຊ,ູ ມານະ ຢັ່ ຮ ອາຕາ, ມານະ ຢັ່ ຮ ອາເວ່ຣ. 28 ນ່ະກັອຍ
ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ ນ່ະ
ໄນ່:
"ກວາຍ ເກ່ີຍ ນັ່ບ ອັນ ລາ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ນ່ະ ເນົ່ າ ເຕ່."‡

29 ກວາຍ ກາ ເປາະ ພາ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ກາຈີດ ເຢຊູ ໄລ່ ອາວ່ິດ ແປີຼ ງູງິ່ຣ
ກະ ອາເຢ່ ພາມາດ ອັນ, ປາຍ: "ໄມ່ ໄນ່ ກາ ປາຍ ບັອງ ກັອຍ ໄມ່ ຕາລຸຮ
ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຈ່ີ ໄມ່ ຕະ ລ່ັຮ ໄປ ຕາໄງ ເຈ່ີ ແຕ່ິ. 30 ເອົາ ໄມ່
ແຊງ ແຕ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ກັອຍ, ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ຈະ ໄມ່ ເບີມ!"

31 ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ອາເຢ່ ພາມາດ ເຕ່ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ:
"ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ, ມາ ຈະ ອັນ ເບມີ, ຕາ ເຮີມ ເຕ່ອ໌
ອັນ ຈ່ອຍ. 32 ຄັນ ອັນ ເມ່ນ ກຣີດ, ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອິດຊະຣາເອລ,
‡ 15:28 15:28 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ຕຍາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 28 ໄນ.່
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ໂອນ ອັນ ແຊງ ແຕ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ໂອນ ໄຮ ເຮີມ. ນ່ະກັອຍ ແຕ ເຕ່ອ໌
ໄຮ ຊາອຳ ເຕ່ ອັນ."
ກະ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກາ ເນົ່ າ ແຕັຮ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊ,ູ

ໄລ່ ອາເຢ່ ພາມາດ ເຢຊູ ເຕ່.
ເຢຊູ ກຈີູດ
(ມັດທາຍ 27:45-56; ລູກາ 23:44-49; ໂຢຮັນ 19:28-30)

33 ແຕ ມັ່ດ ມານາງ ຕີລມູ່ລ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ມານາງ ວ່ີຮ,§ ແກີດ ການຳ
ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ. 34 ແຕ່ີອ໌ ມານາງ ກູແວີ ອີ ວ່ີຮ ເຢຊູ ກູອ໌
ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ເອໂລອີ, ເອໂລອີ,* ແລມາ ຊາບັກທານີ?"
ປັຣນາຍ ໄນ່ ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ, "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເກົາ ເອີຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ ເກົາ ເອີຍ, ນານ່ະ ໄມ່ ຕັຮ ເກົາ?"
35 ເບນີ ກວາຍ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ແຈ່ະ ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ອັນ ກູອ໌ ນ່ະກັອຍ.

ເຈ່ີ ໄລ່ ປາຍ: "ກັອຍ! ອັນ ກູອ໌ ເອລີຢາ."
36 ກະ ເບນີ ມານະ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ ຕາລຸ່ຮ ອີດ ມວຍ ປານຍາລ ອາຣິ.

ອັນ ອາລຸ ອາຣິ ກັອຍ ຕ່ຶງ ບຼັອງ ອຶນເຍາະ, ກະ ໂຈະ ຕ່ຶງ ຊັຣນວາຍຮ. ເຈ່ີ
ອັນ ອາແວີຍ ໂອນ ເຢຊູ ກາຢັບ ງ່ອຍ໌. ອັນ ປາຍ: "ໄຮ ເກຣາະ ເວືາຍ.
ໄຮ ເນ່ ເອລີຢາ ແຕ່ີອ໌ ອາລ່ິຮ ອາແຊງ ອັນ, ມາ ຕາ ເບີນ."

37 ມາ ເຢຊູ ອູໂອຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື, ເຈ່ີ ອັນ ຕາອັອຮ ຣາງຶ່ຮ. 38 ເບີນ
ອາຣິ ກາ ເນົ່ າ ກາຕັງ ກຼຸງ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ແກີດ ຣາແຮອ໌ ແຕ ຕ່ີ ແຕ່ີອ໌
ເຕືາບ, ແກີດ ບາຣ ຊັນແຕຣອ໌. 39 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເບນີ ມານະ ຕາຮານ
ກາ ຊົດ ມວຍ ຣ່ອຍ ຕາຮານ ການ່ໍອ໌, ອັນ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢຊ.ູ ພໍກາ
ອັນ ເຮີມ ເຢຊູ ຕາອັອຮ ຣາງຶ່ຮ, ອັນ ປາຍ: "ເມ່ນ ລາລ່ື ໄນ່ ລາ ກອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

40 ເບນີ ມັຮ ກວາຍ ມັນແຊມ ແອີດ ເຢີ່ ງໆ ຕາງ່ອນ ເນ່ ປໍ ກັອຍ ເຕ່.
ໄປ ນະ ແຕ ມູ່ ໄລ່ ກັອຍ ລາ ມາຣີ ແຕ ວ່ີລ ມັກດາລາ, ມາຣີ ລາ ອຶມເປ່
§ 15:33 15:33 ແຕ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ໂມງ ແຕ່ີອ໌ ໄປ ໂມງ ຕາບື່. * 15:34 15:34
ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ເຮັບເຣີ, ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ 'ເອລີ.'
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ອ໌ ບາຣ ນະ ແຊມອາຍ ໂຢເຊ ກະ ຢາໂກໂບ ແກດ, ກະ ຊາໂລເມ. 41 ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ, ບັອງ ກາ ເຢຊູ ແອີດ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ, ໄລ່ ໄປ ນະ ມັນແຊມ
ໄນ່ ເກ່ີຍ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ກະ ເນ່ ຊາລີອ໌ ຈ່ອຍ ອັນ. ກະ ເບີນ ເຕ່ ປໍ ກັອຍ
ຊາອ່ຶຍ ມັນແຊມ ການ່ໍອ໌ ກາ ເປາະ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ບັອງ ກາ ອັນ ຊັອຮ
ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ.

ເນົ່ າ ແຕິບ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 27:57-61; ລູກາ 23:50-56; ໂຢຮັນ 19:38-42)

42 ຕາໄງ ກັອຍ ລາ ຕາໄງ ເນົ່ າ ກຽມ ດອ໌ໍ ອຶນໂຍ່ງ ຕາໄງ ຣາລູ່. ແຕ່ີອ໌
ມານາງ ຕາບື່ ແຈ່ະ ອຶນຕຣວຍ ອີ ມູ່ດ ລ່ົກ, 43 ໂຢເຊັບ ແຕ ເມືອງ
ອາຣີມາທາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປີລາດ. ອັນ ລາ ມານະ ແຕ ມູ່ ກວາຍ ຊົດ ກາ ເນົ່ າ
ຊາງັດ ລາລ່ື, ກະ ອັນ ອຶງກ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ. ອັນ ຍັ່ນ ແຊອ໌
ກູມູ່ຍ໌ ເຢຊູ ແຕ ປີລາດ. 44 ປີລາດ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ເນົ່ າ ປາຍ ເຢຊູ ກູ
ຈີດ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ກູອ໌ ຕາຮານ ກາ ຊົດ ມວຍ ຣ່ອຍ ຕາຮານ ກັອຍ
ຢໍອ໌ ອີ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ ເຢຊູ ກຈີູດ, ມາ ຕາ ຢວາຮ. 45 ແຕ່ີອ໌ ປີລາດ
ດັງ ແຕ ຕາຮານ ກັອຍ ປາຍ ເຢຊູ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ອັນ ໂອນ ກູມູ່ຍ໌ ເຢຊູ ປໍ
ໂຢເຊັບ. 46 ນ່ະກັອຍ ໂຢເຊັບ ອີດ ມວຍ ປ່ັຼຮ ອາຣິ ລາເມ່ນ ອ.ໍ ເຈ່ີ ອັນ
ອາລ່ິຮ ເຢຊູ ອາແຊງ ແຕ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ, ອັນ ຕວມ ແຕ ອາຣິ ກັອຍ,
ກະ ອັນ ດອ໌ໍ ກູມູ່ຍ໌ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ ເນົ່ າ ໄປອ໌ ຕ່ຶງ ຕາເມົາ. ເຈ່ີ ອັນ ວ່ິລ ຕາ
ເມົາ ກາຕັງ ງັ່ຮ ປີ່ ງ ຕາເມົາ ໂກ່ລ ກັອຍ. 47 ມາຣີ ແຕ ວ່ີລ ມັກດາລາ ກະ
ມາຣີ ອຶມເປ່ອ໌ ໂຢເຊ, ໄລ່ ບາຣ ນະ ເຮີມ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ກມູູ່ຍ໌ ເຢຊ.ູ

16
ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
(ມັດທາຍ 28:1-8; ລູກາ 24:1-12; ໂຢຮັນ 20:1-10)
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1 ແວັດ ຕາໄງ ຣາລູ່, ເຈ່ີ ມາຣີ ແຕ ວ່ີລ ມັກດາລາ, ມາຣີ ອຶມເປ່ອ໌
ຢາໂກໂບ, ກະ ຊາໂລເມ, ໄລ່ ໄປ ນະ ເດີງ ເກຣ່ີງ ປາຮວມ ອີ ເຕືາ ຕ່ຶງ ກູ
ມູ່ຍ໌ ເຢຊູ. 2 ຕາໄງ ມວຍ ຕ່ຶງ ອາທິດ ກັອຍ, ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ມັ່ດ ມານາງ ຕາ
ແບິ ລ່ັອຮ, ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປີ່ ງ ກັອຍ. 3 ໄລ່ ມານະ ຕາແບີບ ມານະ ປາຍ:
"ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ວ່ິລ ຕາເມົາ ໂອນ ໄຮ ແຕ ງັ່ຮ ປີ່ ງ ກັອຍ?"

4 ຕາເມົາ ກັອຍ ລາ ປື່ ດ ລາລ່ື. ມາ ພໍກາ ໄລ່ ຕາງ່ອນ ອາຊັອຮ, ໄລ່
ເຮີມ ເນົ່ າ ວ່ິລ ເຈ່ີ ຕາເມົາ ກັອຍ. 5 ພໍກາ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ, ໄລ່ ເຮີມ ມານະ
ກວາຍ ຣາເລົາ ກາ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ກຼອ໌ໍ, ຕາກູ ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ອຶນ
ຕຸ ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ກັອຍ ຊັອງ ອຶງກັອຮ. 6 ມາ ກວາຍ ຣາເລົາ ກັອຍ ອາ
ຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ. ເກົາ ດັງ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ເຢຊ,ູ
ກວາຍ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ, ອັນ ກາ ເນົ່ າ ແຕັຮ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ມາ
ອັນ ຕາ ເບີນ ແອີດ ອຶນໄນ່ ນັ່ອງ. ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ເຈ່ີ. ເຍືາ ເນ່ ປໍ ອຶນ
ຕຸ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ກູມູ່ຍ໌ ອັນ. 7 ເຈ່ີ ເຍືາ ເປາະ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊ,ູ
ກະ ເປໂຕ ປາຍ: 'ເຢຊູ ເປາະ ອຶນໂຍ່ງ ເຍືາ ປໍ ແຄງ ຄາລີເລ. ເຍືາ ເປາະ ປໍ
ກັອຍ, ເຍືາ ຣາມົຮ ອັນ ນ່ະ ອັນ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ.'"

8 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ມັນແຊມ ກັອຍ ຕາລຸ່ຮ ລ່ັອຮ ແວັດ ແຕ ປີ່ ງ ກັອຍ.
ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື, ກະ ໄລ່ ກາໄກ່ຮ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື. ໄລ່
ຕາ ຍັ່ນ ຕະ ອຶນຕີ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ກວາຍ ດັງ, ຍ່ອນ ໄລ່ ເກຣ່າະ ລາລ່ື.

ມາຣີ ແຕ ວ່ີລ ມັກດາລາ ຣາມຮົ ລ່ັຮ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 28:9-10; ໂຢຮັນ 20:11-18)

9ຕາໄງ ມວຍ ຕ່ຶງ ອາທິດ ກັອຍ, ເຢຊູ ໂມ່ຍຮ ລ່ັຮ ແຕ ປີ່ ງ. ແຕ ປ່ືຼ ລາ
ລ່ື ຕາຣ່ືບ ກັອຍ ອັນ ເປາະ ອາປັຮ ຈະ ອັນ ໂອນ ມາຣີ ແຕ ວ່ີລ ມັກດາລາ
ເຮີມ ອັນ. ມາຣີ ໄນ່ ລາ ອັນ ກາ ເຢຊູ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ຕາປູ່ລ ລຳ ເຢືາງ
ຕາ ອໍ ກາ ຕຣວບ ອັນ.* 10 ເຈ່ີ ມັນແຊມ ກັອຍ ເປາະ ອາຕີ ໂອນ ເຢົ່ າ
* 16:9 16:9 ປຶ່ ງ ຕຍາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 9 ແຕ່ີອ໌ ຣານາ 20.



ມາຣະໂກ 16:11 lxxiv ມາຣະໂກ 16:17-18

ເຢຊູ ດັງ ມັຮ ຣານະ ອັນ ເຮີມ. ມາ ເຢົ່ າ ເຢຊູ ກັອຍ, ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ເຍືາມ
ຊາແຍີ ອັນ. 11 ພໍກາ ເຢົ່ າ ເຢຊູ ຊັອງ ມັນແຊມ ກັອຍ ປາຍ ເຢຊູ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ, ກະ ມັນແຊມ ກັອຍ ເຮີມ ອັນ ເຈ່ີ, ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ
ປັຣນາຍ ກັອຍ.

ເຢຊູ ຣາມຮົ ບາຣ ນະ ຕ່ຶງ ຣານາ
(ລູກາ 24:13-35)

12 ເຈ່ີ ເບີ ນ ກວາຍ ຣາ ເລົາ ບາຣ ນະ ແອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ. ກະ ເຢຊູ ອາປັຮ ຈະ ອັນ ແກີດ ຣູ່ບເຣືາງ ອຶມພາ ແອັນ
ໂອນ ບາຣ ນະ ກັອຍ ເຮີມ. 13 ບາຣ ນະ ກັອຍ ເຈົາ ອາຕີ ໂອນ ເຢົ່ າ ເຢຊູ
ປາຍ ໄລ່ ເຮີມ ເຢຊ,ູ ມາ ເຢົ່ າ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຕາປູ່ນ ຊາ ປັຣນາຍ ກວາຍ
ກັອຍ.

ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
(ມັດທາຍ 28:16-20; ລູກາ 24:36-49; ໂຢຮັນ 20:19-23; ຣາ

ນະ ຕະ 1:6-8)
14 ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ເຢຊູ ອາປັຮ ຈະ ອັນ ໂອນ ມູ່ ກາ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ

ມວຍ ນະ ເຮີມ ເຕ່. ເຢຊູ ຕະ ນ່ະກັອຍ ບັອງ ກາ ມູ່ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ມວຍ
ນະ ກັອຍ ຕາກູ ຈີຈາ. ກະ ເຢຊູ ຕິ ໄລ່ ກັອຍ ຍ່ອນ ໄລ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ກ່ັອງ
ລາລ່ື, ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ ປາຍ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ນ່ະ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ອາຕີ ໄລ່ ເຈ່ີ. 15 ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ເປາະ ອຶນແຍ່ະ ກູ່
ກຣວາງ ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່ ໄນ່ ກະ ອາຕີ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ດັງ
ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເກົາ. 16 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຊາອຳ ເກົາ, ເຈ່ີ ຣ່ັບ ຣ່ີດ
ຕ່ຶງ ແດີອ໌, ເກົາ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ກັອຍ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຕາ ເບີ
ນ ຊາອຳ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ຈີວ໌ ໂຕ່ດ ເບີມ. 17-18 ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ
ເກົາ, ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ນ່ະໄນ່: ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ເຕ່ອ໌
ໄລ່ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອ;ໍ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ໄລ່
ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ; ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຢຸມ ກູຊັນ ມາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ອຶນເຕ່ົາ; ເຕ່ອ໌
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ໄລ່ ງ່ອຍ໌ ເກຣ່ີງ ບູລ ມາ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ບູລ; ກະ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ
ກວາຍ ອາອ່ີ ໂອນ ກວາຍ ອາອ່ີ ກັອຍ ແກີດ ແບຣັຮ."

ເຢຊູ ຊັອຮ ລ່ັຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ
(ລູກາ 24:50-53; ຣານະ ຕະ 1:9-11)

19 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ, ກະ ອັນ
ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 20 ເຈ່ີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ລ່ັອຮ
ເປາະ ປໍ ໄນ່ ເປາະ ປໍ ກັອຍ ອາຕີ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ. ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໄລ່, ໂອນ ໄລ່ ເບນີ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີ
ຍ ເຮີມ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ດັງ ປັຣນາຍ ໄລ່ ອາຕີ ລາ ປຍາຍ໌
ລາລ່ື.
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