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ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໂປໂລ ຄຽນ ໂອນ
ພເີລໂມນ

ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ພເີລໂມນ ມາຮ 63 ກມູໍ ແວັດ

ເຢຊູ ແກີດ. ພີເລໂມນ ລາ ກວາຍ ຊາອຳ ແຕ ເມືອງ ໂກໂລຊາຍ. ເບີນ
ມານະ ຊູລ ຣາມຶ່ຮ ໂອເນຊີໂມ ກາ ຕາລຸ່ຮ ແຕ ພເີລໂມນ, ລາ ເນືາຍ ອັນ.
ໂອເນຊີໂມ ຣາມົຮ ໂປໂລ ບັອງ ກາ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌, ເຈ່ີ ໂປໂລ ອາຕີ
ອັນ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ເຈ່ີ ໂອເນຊີໂມ ມູ່ດ ຊາອຳ ເຕ່; ກະ
ອັນ ຈ່ອຍ ໂປໂລ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ. ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ໂປໂລ ພາອ໌ ດອ໌ໍ
ກູໂກຼຍ໌ ພີເລໂມນ, ແຊອ໌ ອັນ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໂອເນຊີໂມ ກະ ຣ່ັບ ແກີດ ນ່ະ
ແຊມອາຍ ອັນ ເບີມ.

1 ເກົາ ລາ ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ເຢົ່ າ ເກົາ ພເີລໂມນ,
ອັນ ກາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ. ຊານ່ໍ ເກົາ ແອີດ ຕ່ຶງ
ກ່ໍອ໌ ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ກະ ຕີໂມທຽວ, ລາ
ແຊມອາຍ ໄຮ, ອັນ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄມ່ ເຕ່. 2 ຮິ ອີ ກາຮານ ເຕ່
ແຊມແອີຍ ຮິ ຣາມຶ່ຮ ອັບເພຍ, ກະ ອາຄີໂປ, ອັນ ກາ ກຕົູງ ລາລ່ື ຕະ ຣາ
ນະ ເຢຊູ ກຣີດ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ. ກະ ຮິ ອີ ກາຮານ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ກາ ໂຣ່ມ
ຕ່ຶງ ດຸງ ໄມ່. 3 ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ
ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ ກະ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.

ພເີລໂມນ ຊາອຳ ເຢຊູ ກະ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ
4 ພີເລໂມນ ເອີຍ! ກູ່ ຕ່ໍ ເກົາ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ເກົາ

ຊາງ, ເກົາ ຊາແອີນ ອັນ ແຕ ໄມ່ ກະ ເກົາ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ອັນ ຈ່ອຍ ໄມ່.
5 ຍ່ອນ ເກົາ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ ໄມ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ກຣ່ັກ ລາລ່ື, ກະ ໄມ່
ອາໂຢ່ະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ອັນ. 6 ໄຮ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ
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ຍ່ອນ ໄຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ໄມ່ ດັງ ແຈງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ ອັນ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ຍ່ອນ ໄຮ ແອີດ ມວຍ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. 7 ອາແອມ ເອີຍ, ເກົາ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ໄມ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ
ອາໂຢ່ະ. ກະ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ, ໄລ່ ຊັອງ ໄປຣຮ ລ່ັຮ ຍ່ອນ ໄມ່ ຈ່ອຍ
ໄລ່. ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ຕາລ່ືນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເຕ່.

ໂປໂລ ຈ່ອຍ ໂອເນຊີໂມ
8 ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ໂອນ ເກົາ ເບີນ ອຳນາດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ເກົາ

ເຕ່ອ໌ ຍັ່ນ ແປຣີ ໄມ່ ອຶງເຄາະ ຕະ ອໍ ໂຈະ ໂອເນຊີໂມ, ອັນ ກາ ຊູລ ໄມ່
ບັອງ ກັອຍ. 9 ມາ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ,
ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແຊອ໌ ແຕ ໄມ່ ຊັອງ. ເກົາ ລາ ໂປໂລ. ເກົາ ລາ ກວາຍ ເທົາ
ເຈ່ີ, ກະ ຊານ່ໍ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ເກົາ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. 10 ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ຕະ ອໍ ໂຈະ ໂອເນຊີໂມ. ແຊອ໌ ໄມ່ ອາ
ໂຢ່ະ ຕະ ອັນ. ອັນ ລາ ນ່ະ ກອນ ເກົາ, ຍ່ອນ ອັນ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ
ເກົາ ອາຕີ ອັນ ບັອງ ກາ ເກົາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. 11 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ອັນ ກັອຍ
ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ໄມ.່ ມາ ຊານ່ໍ ອັນ ແກີດ ເກືາ ຊາອ່ຶຍ
ລາລ່ື ໂອນ ໄມ່ ກະ ໂອນ ເກົາ ເຕ່.

12 ຊານ່ໍ ເກົາ ແປຣີ ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ໄມ່. ບັອງ ກາ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄມ່,
ໄນ່ ລາ ນ່ະ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄມ່ ເຕ່, ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ
ລາລ່ື ອັນ. 13 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເກົາ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອັນ ແອີດ ຈ່ອຍ ເກົາ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ
ໄນ່, ຍ່ອນ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. ເນົ່ າ ໂຈະ ເກົາ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ລາ ຍ່ອນ
ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ເກົາ ດັງ ໄມ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ
ຈ່ອຍ ເກົາ, ກະ ເກົາ ຄ່ຶດ ໂອເນຊີໂມ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ເກົາ ຕາງ ໄມ່. 14ມາ ເກົາ
ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ໄມ່ ຕາ ຢວາຮ ປຣ່ອມ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.
ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ມັນຕຣຸ່ ໄມ່ ຕະ ມວຍ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ. ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່
ອີ ຈ່ອຍ ເກົາ, ເກົາ ຢໍອ໌ ຣານະ ກັອຍ ລ່ັອຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ຊັອງ. 15 ອຶງ
ກັອຮ ປຍາຍ໌ ໂອເນຊີໂມ ລ່ັອຮ ມາໂຮຍ ຊັອງ ແຕ ໄມ່, ໂອນ ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ອັນ ເບີນ ແອີດ ຊົດ ແດີຍ ກະ ໄມ່. 16 ຊານ່ໍ ອັນ ຕາ ເບີນ ແກີດ
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ແອີງ ກວາຍ ຊູລ ຊັອງ. ມາ ຊານ່ໍ ອັນ ແກີດ ແກຼີຍ ແຕ ກວາຍ ຊູລ, ອັນ
ແກີດ ແຊມອາຍ ໄຮ ເຕ່, ຍ່ອນ ອັນ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ອໍ
ໂອນ ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ອັນ ນ່ະ ແຊມອາຍ ໄຮ ເຕ່. ເກົາ ອາໂຢ່ະ ອັນ. ອັນ ຕະ
ອໍ ໂອນ ເກົາ, ມາ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ຕະ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ
ໂອນ ໄມ່ ມາຮ ກວາຍ ຊູລ, ກະ ມາຮ ກວາຍ ແຊມອາຍ ເຕ່, ຍ່ອນ ເຍືາ
ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ມັນຕ.ຸ

17 ຄັນ ເກົາ ກະ ໄມ່ ມາ ຣາຕອຍລາລ່ື, ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ຣ່ັບ ອໍ ໂອເນຊີໂມ
ນ່ະ ໄມ່ ຣ່ັບ ເກົາ ເຕ່. 18 ຄັນ ອັນ ມາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ໄມ່, ແຕີລາ ອັນ
ຕູ່ ໄມ່, ໂອນ ໄມ່ ອີດ ແຕ ເກົາ. 19 ເກົາ ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ແຕ
ອາຕີ ເກົາ ເບີມ: ນ່ະໄນ່ ເກົາ ປຣ່ອມ ກູລັຮ ຕາງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ
ໂອເນຊີໂມ ຕູ່ ໄມ່. ມາ ເກົາ ຢໍອ໌ ໄມ່ ຊາແຍ,ີ ໄມ່ ຕູ່ ເກົາ ເຕ່, ຍ່ອນ ໄມ່
ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ ໄມ່. 20 ນ່ະກັອຍ ອາແອມ ເອີຍ,
ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ຈ່ອຍ ເກົາ ແຕ ຣານະ ໄນ່, ຍ່ອນ ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ອຶນເຈົາ ໄຮ.
ຄັນ ໄມ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ຍ່ອນ ເກົາ ເບີນ ມວຍ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. 21ບັອງ ກາ ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່, ເກົາ
ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ໄມ່ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ, ກະ ໄມ່ ຕະ ກາເລີຍ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ກາ ເກົາ ແຊອ໌ ແຕ ໄມ່ ແອັນ.

ໂປໂລ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ຊາອົຮ ພີເລໂມນ
22 ແຕ່ີອ໌ ໄມ່ ຣ່ັບ ຣາບັນ ໂອເນຊີໂມ, ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ກຽມ ດອ໌ໍ ອຶນຕຸ

ໂອນ ເກົາ ບິ ເຕ່. ເກົາ ອຶງກ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ
ຍ່ອນ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ເກົາ.

23 ເຢົ່ າ ໄມ່, ເອປາພຣາ, ຢໍອ໌ ອີ ກາຮານ ເຍືາ ເຕ່. ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌
ມັນຕຸ ກະ ເກົາ, ລາ ຍ່ອນ ອັນ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່. 24 ກະ ເບີນ
ປູນ ນະ ເຢົ່ າ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ຢໍອ໌ ອີ ກາຮານ ເຍືາ ເຕ່. ໄລ່ ປູນ ນະ ກັອຍ
ລາ ມາຣະໂກ, ອາຣິດຕາໂຄ, ເດມາ, ກະ ລູກາ. ໄລ່ ຕະ ຣານະ ມັນຕຸ ກະ
ເກົາ.

25 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ເລືອຍໆ ເຍືາ.



iv

ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ຕາໄມ ປັຣນາຍ ກາຕາງ
(ພາສາກາຕາງ)

Northern Katang: ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
copyright © 2018 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: (Northern Katang)

Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Northern Katang: ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
All rights reserved.
2020-11-23

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
b4059e2d-26bb-5b87-871c-228b1b802933

http://www.wycliffe.org
http://www.ethnologue.org/language/ncq

	ພີເລໂມນ

