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ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເລືາຍ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ປຶ່ ງ ອາປັຮ ເລືາຍ ໄນ່ ໂຢຮັນ ຄຽນ ມາຮ 90 ກູມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ.

ບັອງ ກັອຍ ໂຢຮັນ ແອີດ ໂຕ່ດ ຕ່ຶງ ໂບດ ປັດໂມ. ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ ຣາ
ລູ່, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເລືາຍ ໂອນ ອັນ ເຮີມ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ
ເຮີມ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ໂອນ ອັນ ຄຽນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ
ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ, ເຈ່ີ ພາອ໌ ໂອນ ປໍ ຕາປູ່ລ ຈຸ່ມ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ກຣ
ວາງ ເອເຊຍ. ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ໄນ່ ດອ໌ໍ ອາຕີ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌,
ກະ ອຶງເຄາະ ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື, ຍ່ອນ ມັຮ ຣານະ ກາ ອີ ແຕ່ີອ໌ ອາປິ່ ດ
ມັຮ ກວາຍ ລາ ອຶນຕັອງ ລາລ່ື.
ເບີນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ປາໂຕ່ະ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ອາປັຮ ເລືາຍ ໄນ່ ອາຕີ ແຕ ມັຮ ຣາ

ນະ ກາ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕໍ ເລືອຍໆ ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ. ກະ ອຶນນັ່ອງ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ
ການ່ໍອ໌ ແອັນ ກາ ອາປັຮ ອັນ. ມັຮ ກວາຍ ແຕ ແດີຍ ອຶມແບິ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌
ຊານ່ໍ, ໄລ່ ອານ ແຕ ປຶ່ ງ ໄນ່, ມາ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ດັງ ແຈງ ແຕ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ປາໂຕ່ະ ກັອຍ. ມາ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ດັງ ປາຍ ແອີງ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ແຕ່ິ ລາ ເຢືາງ ກາ ຊົດ. ເຢຊູ ຈ່ິລ ເຣືາບ ເຢືາງ ຊາຕານ ກະ ກາ ມັຮ
ກວາຍ ຕາ ອໍ ແຮີ.
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ໂຢຮັນ ເຮີມ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຕາໄມ,

ລາ ອຶນຕຸ ກາ ເຈຍ ອໍ ກະ ອາງອ່ືຣ ລາລ່ື ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໂຢຮັນ ເຮີມ
ແກະ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເປິຮ ປຶ່ ງ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ກາ ເບີນ ຣ່ັບ
ແດີຍ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ໂອນ ເກືາ ປໍ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ເຈຍ ຊາອຳ, ກະ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ຕາໄມ ກະ ກູແຕອ໌ ຕາ
ໄມ. ອຶນຕຸ ກັອຍ ລາ ປັ່ ງ ອາງອ່ືຣ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
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1 ເກົາ ໂຢຮັນ ລາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ. ເກົາ ຄຽນ ປຶ່ ງ
ໄນ່ ອາຕີ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ ອາປັຮ ເລືາຍ ໂອນ ເກົາ ເຮີມ. ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ດັງ ດອ໌ໍ ອັນ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ກວາ
ຍ ກາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌. ເຢຊູ
ແປຣີ ເທວາດາ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ ດອ໌ໍ ອາຕີ ໂອນ ເກົາ ດັງ. 2 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ໄນ່
ເກົາ ຄຽນ ແຕ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ເຮີມ ເຈ່ີ. ເກົາ ຄຽນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ອາຕີ ໂອນ ເກົາ ດັງ. 3 ບຸ່ນ
ລາລ່ື ໄລ່ ກາ ອານ, ກະ ໄລ່ ກາ ຊັອງ ກະ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາຕີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ນ່ະ ເກົາ ຄຽນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ໄນ່. ຍ່ອນ ມັຮ ຣານະ ໄນ່
ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌.

ປັຣນາຍ ກາຮານ ຕາປູ່ລ ມູ່ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ແຄງ ເອເຊຍ
4 ເກົາ ພາອ໌ ປຶ່ ງ ໄນ່ ໂອນ ຕາປູ່ລ ມູ່ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ແຄງ ເອເຊຍ.

ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ,
ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ ກະ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ. ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ລາ ເຢືາງ ກາ ອາມົ່ງ ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື ຈົນ ແຕ່ີອ໌ ຊານ່ໍ, ກະ ຈົນ ແຕ່ີອ໌
ປັຣຊົດ ເລ່ີຍ. ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ແອີດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກາເຈ່ີ
ງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາກູ, ອັນ ເບີນ ຕາປູ່ລ ຣາມຶ່ຮ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ກວາຍ.
5 ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ອັນ ກາ ອາຕີ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ
ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ກະ ອັນ ຊົດ ກູ່ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌
ໄນ່.
ອັນ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ໄຮ, ກະ ອັນ ອາກຼັຮ ໄຮ ແຕ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ຍ່ອນ

ແຕ ອາຮາມ ອັນ. 6 ເຈ່ີ ອັນ ຕະ ໂອນ ໄຮ ແກີດ ມວຍ ກຣວາງ, ກະ ອັນ
ໂອນ ໄຮ ແກີດ ນ່ະ ກວາຍ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ອັນ. ເຢຊູ
ກຣີດ ຊົດ ເລືອຍໆ! ໂອນ ໄຮ ຍ່ອງ ເລືອຍໆ ອັນ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກມູ!ໍ
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ອາແມນ.*
7 ຕິຮ! ເຍືາ ເນ!່ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ອຶນດີ ຣາມິ່ລ! ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ

ກູ່ ນະ ກວາຍ ເຮີມ ອັນ, ກາ ໄລ່ ກາ ຈ່ັດ ອັນ ແຮີ. ກະ ກູ່ ຈຸ່ມ ກວາຍ ກາ
ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ເຍືາມ ກໂູກຼຍ໌ ຍ່ອນ ໄລ່ ຕະ
ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ອັນ. ໄກຣ ລາລ່ື ອີ ແກີດ ນ່ະກັອຍ! ອາແມນ.

8 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ເຢືາງ ກາ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ, ແຕ ຕາແບິ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌
ຊານ່ໍ, ກະ ເຕ່ົາ ຊົດ ອຶນແຍະ່ ແດີຍ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ: "ເກົາ
ລາ ແປີຼ ຊອຍ† ເກົາ ລາ ແອີດ ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຊານ່ໍ, ກະ ຈົນ
ແຕ່ີອ໌ ປັຣຊົດ ເລ່ີຍ. ເກົາ ຊົດ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຊົດ ການ່ໍອ໌."

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເລືາຍ ຕ່ຶງ ໂບດ ປັດໂມ
9 ເກົາ, ໂຢຮັນ, ລາ ແຊມອາຍ ເຍືາ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ເກົາ ຈີວ໌ ເລືອ

ຍໆ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມັນຕຸ ກະ ເຍືາ, ຍ່ອນ ໄຮ ປຣ່ອມ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ຊົດ ໄຮ. ຊານ່ໍ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ເກົາ ຕ່ຶງ ໂບດ ປັດໂມ, ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ ຣານະ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.
10 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ
ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ. ກະ ເບີນ ມວຍ ຊຽງ ອາຕີ ເຣ່ງ ລາລ່ື ຢັ່ ຮ ກຣັອງ
ເກົາ ນ່ະ ເນົ່ າ ປົຼງ ແກ. 11 ຊຽງ ກັອຍ ແປຣີ ເກົາ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່
ຄຽນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄມ່ ເຮີມ; ເຈ່ີ ໄມ່ ພາອ໌ ໂອນ ຕາປູ່ລ ມູ່ ກວາ
ຍ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັຮ ເມືອງ ນ່ະໄນ່: ເອເພໂຊ, ຊະມີນາ, ເປຄາໂມ,
ທົວເຕຣາ, ຊາເດ, ພີລາເດັນເພຍ, ກະ ລາວດີເກອາ."

12 ເຈ່ີ ເກົາ ລ່ົບ ເນ່ ປໍ ກຣັອງ ຢໍອ໌ ອີ ເຮີມ ອັນ ກາ ອາຕີ ເກົາ. ເກົາ
ເຮີມ ຕາປູ່ລ ລຳ ໂຣ່ງ ຕາກຍາງ ເນົ່ າ ຕະ ແຕ ແຢງ. 13 ກະ ເກົາ ເຮີມ
ຣູ່ບເຣືາງ ນ່ະ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ແອີດ ອຶນດີ ຕາປູ່ລ ລຳ ໂຣ່ງ

* 1:6 1:6 ປັຣນາຍ 'ອາແມນ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ກຣ່ັກ ນ່ະກັອຍ' ແຕີລາ 'ແຊອ໌ ໂອນ ແກີດ
ນ່ະກັອຍ.' † 1:8 1:8 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ອັນ ປາຍ: "ເກົາ ລາ ອາລະພາ ກະ ໂອເມຄາ."
'ອາລະພາ' ລາ ຕາແບິ ກະ 'ໂອເມຄາ' ລາ ປັຣຊົດ ແຕ ມັຮ ໂຕ ນັງຊ່ື ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ.
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ຕາກຍາງ ກັອຍ. ອັນ ກັອຍ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ອງ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອາເຢີງ, ກະ
ອັນ ປ່ະ ຊັຣວະ ແຢງ ຕ່ຶງ ອາເປີ່ ມ ອັນ. 14 ໂຊະ ແປີຼ ອັນ ກຼອ໌ໍ ນ່ະ ໂຊະ
ແກະ ແຕີລາ ກູປາຍຮ;‡ ມັ່ດ ອັນ ແກີດ ນ່ະ ປັຣລາ ອູ່ຍຮ. 15 ອາເຢີງ
ອັນ ຣາເຣືາອ໌ ລາຈ່ັຮ ລາລ່ື ນ່ະ ຊາປັ່ ນ ຕາແບິ ແມິ່ມ ເນົ່ າ ໂຕະ. ກະ ຊຽງ
ອັນ ນ່ະ ໂຮ ແດີອ໌ ປື່ ດ. 16 ຕ່ຶງ ອາຕີ ອາຕາ, ອັນ ຢຸມ ຕາປູ່ລ ກຼອງ ມັນ
ໂຕຣ. ແບອ໌ ອັນ ກລົູລ ອາລ່ັອຮ ມູ ປຼາ ດາວ ກາ ເບິ ບາຣ ກ່ັຮ. ກະ ເມືາງ
ອັນ ປັ່ ງ ນ່ະ ມັ່ດ ມານາງ ປາເລືາງ ຕ່ຶງ ຕີລມູ່ລ. 17 ພໍກາ ເກົາ ເຮີມ ມານະ
ກັອຍ, ເກົາ ແດິມ ແຈ່ະ ອາເຢງີ ອັນ ນ່ະ ເກົາ ກຈີູດ. ມາ ອັນ ຊາປ່ະ ອາຕີ
ອາຕາ ອັນ ຕ່ຶງ ຈະ ເກົາ ກະ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ. ເກົາ ແອີດ ແຕ
ຕາແບິ ລາລ່ື, ກະ ເກົາ ແອີດ ຈົນ ແຕ່ີອ໌ ປັຣຊົດ. 18 ເກົາ ລາ ເຢືາງ ອາ
ມົ່ງ. ເກົາ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກູມ.ໍ ເກົາ ເບີ
ນ ອຳນາດ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກູຈີດ ກະ ເກົາ ເບີນ ກອນ ກາແຈ ກາ ເຕ່ອ໌ ເປິຮ
ອຶນຕຸ ກາ ເບີນ ກວາຍ ກູຈີດ ແອີດ. 19 ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຄຽນ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄມ່ ເຮີມ ເຈ່ີ, ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄມ່ ເຮີມ ຊານ່ໍ, ກະ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ກະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ. 20 ຊານ່ໍ ເກົາ ອາຕີ ແຈງ ໂອນ ໄມ່ ດັງ ແຕ
ຕາປູ່ລ ກຼອງ ມັນໂຕຣ ກາ ໄມ່ ເຮີມ ເກົາ ຢຸມ ຕ່ຶງ ອາຕີ ອາຕາ, ກະ ແຕ
ຕາປູ່ລ ໂຣ່ງ ຕາກຍາງ ແຢງ. ຕາປູ່ລ ກຼອງ ມັນໂຕຣ, ລາ ຊາກຳ ແຕ ມັຮ
ກາ ເທວາດາ ກາ ຈ່ອຍ ຕ່ຶງ ຕາປູ່ລ ມູ່ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ. ກະ ຕາປູ່ລ ໂຣ່ງ
ຕາກຍາງ ແຢງ, ລາ ຊາກຳ ແຕ ຕາປູ່ລ ມູ່ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ກັອຍ."

2
ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອເພໂຊ

1 "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຄຽນ ໂອນ ເທວາດາ ກາ ຈ່ອຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເອເພໂຊ ນ່ະໄນ່:
‡ 1:14 1:14 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ປາຍ ລ່ັຮ ລາ: "ຮິມະ."
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"ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ແຕ ອັນ ກາ ຢຸມ ຕາປູ່ລ ກຼອງ ມັນໂຕຣ ຕ່ຶງ ອາຕີ
ອາຕາ, ອັນ ກາ ຕາຢັຮ ອຶນດີ ຕາປູ່ລ ໂຣ່ງ ຕາກຍາງ ແຢງ.

2 "ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ຕະ. ເກົາ ດັງ ເຍືາ ກູຕົງ ລາລ່ື ຕະ ຣາ
ນະ ເກົາ, ກະ ເຍືາ ຈີວ໌ ເລືອຍໆ. ເກົາ ດັງ ເຍືາ ຕາ ແອອ໌ ກວາຍ ກາ ຕະ
ຣານະ ຕາ ອໍ ແອີດ ກະ ເຍືາ. ກະ ເກົາ ດັງ ເຍືາ ລ່ອງ ມັຮ ກວາຍ ກາ ປາຍ
ໄລ່ ລາ ກວາຍ ເກົາ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ, ມາ ໄລ່ ລາ ຕາ ແກີນ. ເຈ່ີ ເຍືາ ດັງ ໄລ່
ປາຍ ອາໂລກ ຊັອງ. 3 ເຍືາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ
ປູ່ນ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ. ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ເປ່ ອຶນເຕ່ົາ. 4 ມາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ
ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ຕິ ເຍືາ. ຊານ່ໍ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ອາໂຢ່ະ ເກົາ ນ່ະ ເຍືາ ອາ
ໂຢ່ະ ເກົາ ແຕ ຕາແບິ. 5 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ລ່ັຮ ແຕ ບັອງ ກາ ແລ່ະ ເຍືາ
ແດິມ. ເຈ່ີ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ. ແວັດ ກັອຍ ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຕະ ອໍ ລ່ັຮ ມູເຈິງ ເຍືາ ຕະ ແຕ ຕາແບິ. ຄັນ ເຍືາ ມາ ຕາ ເບີນ ຕະ
ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ; ເຈ່ີ ເກົາ ອີດ ລ່ັຮ ໂຣ່ງ ຕາກຍາງ ເຍືາ ແຕ
ອຶນຕຸ ອັນ ແອີດ. 6 ມາ ເກົາ ຍ່ອງ ເຍືາ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ: ເຍືາ ຊາອັຣ ມັຮ
ຣານະ ກວາຍ ນີໂກລາຍເຕ ຕະ, ນ່ະ ເກົາ ຊາອັຣ ຣານະ ກັອຍ ເຕ່.

7 "ອາແລ່ະ ເບນີ ກຕູູຣ, ໂອນ ໄລ່ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂຈະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ! ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຣາຊູ່ ເຣືາບ
ມັຮ ຣານະ ຕາ ອ,ໍ ເກົາ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ຈາ ປາໄລ ແຕ ອາລ່ອງ ກາ
ໂອນ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ. ອາລ່ອງ ກັອຍ ດັຮ ຕ່ຶງ ຊວນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ
ມັນລ່ັອງ."

ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຊະມີນາ
8 "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຄຽນ ໂອນ ເທວາດາ ກາ ຈ່ອຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ

ຊະມີນາ ນ່ະໄນ:່ ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ແຕ ອັນ ກາ ແອີດ ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື ກະ
ແອີດ ຈົນ ແຕ່ີອ໌ ປັຣຊົດ ເລ່ີຍ, ອັນ ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ມາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ.

9 "ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ເຍືາ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື, ກະ ເຍືາ ກາດີດ ລາລ່ື. ມາ ຕາ
ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ຍ່ອນ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ບຸ່ນ ຊາ
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ອ່ຶຍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ! ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຊ.ຸ ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ແຕ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ປາຍ ໄລ່ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ມາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ. ໄລ່ ເກ່ີຍ ຕູນ ອາປິດ ເລືອຍໆ ເຍືາ. ໄລ່ ກັອຍ ແກີດ ມູ່ ກາ ຕາປູ່
ນ ຣານະ ເຢືາງ ຊາຕານ. 10 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
ກາ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ. ໄກຣ ລາລ່ື, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ເຢືາງ ຊາຕານ ໂອນ ເນົ່ າ ໂຈະ ເຍືາ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ລ່ອງ ເຍືາ. ມາ
ປາເນ່ນ ເຍືາ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາ ມວຍ ຈ່ິດ ຕາໄງ. ຕາມ ເນົ່ າ ກາຈີດ ເຍືາ,
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕານັອ່ງ ອໍ ເລືອຍໆ ໂຈະ ເກົາ; ເຈ່ີ ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ເກືາ*
ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.

11 "ອາແລ່ະ ເບນີ ກຕູູຣ, ໂອນ ໄລ່ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂຈະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ! ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຣາຊູ່ ເຣືາບ
ມັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ກວາຍ ກັອຍ ກູຈີດ, ມາ ອັນ ຕາ
ເບີນ ໄກຣ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ."

ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເປຄາໂມ
12 "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຄຽນ ໂອນ ເທວາດາ ກາ ຈ່ອຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ

ເມືອງ ເປຄາໂມ ນ່ະໄນ່: ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ແຕ ອັນ ກາ ເບີນ ມວຍ ປຼາ
ດາວ ກາ ເບິ ບາຣ ກ່ັຮ.

13 "ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ອຶນຕຸ ເຍືາ ແອີດ. ອຶນຕຸ ກັອຍ ລາ ອຶນຕຸ ເຢືາງ
ຊາຕານ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. ມາ ເຍືາ ຕະ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ຣານະ ເກົາ. ບັອງ
ກາ ເນົ່ າ ກາຈີດ ອັນຕິປາ ຍ່ອນ ອັນ ອາຕີ ປຍາຍ໌ ແຕ ເກົາ, ເຍືາ ຕາ ເບີ
ນ ກາແລີຍຮ ເກົາ. ເນົ່ າ ກາຈີດ ອັນ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຍືາ ແຕ່ິ, ລາ ອຶນຕຸ ກາ
ເຢືາງ ຊາຕານ ແອີດ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕັຮ ເກົາ. 14 ມາ ອຶນນັ່ອງ ເບີ
ນ ບີ່ອ໌ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເກົາ ອີ ຕິ ເຍືາ. ມວຍ ລາ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ ຢໍອ໌
ອີ ຕາປູ່ນ ຣານະ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ບາລາອາມ. ບາລາອາມ ໄນ່ ອາຕີ ບັອງ

* 2:10 2:10 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ອັນ ປາຍ: "ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ກຸນຕຣວາອ໌."
ກຸນຕຣວາອ໌ ກັອຍ ເນົ່ າ ເກ່ີຍ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາລຸ່ຮ ຣາຊິງ ໄວ່ ກາເລີຍ ແຕ ການ່ໍອ໌.
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ອາໄຣ່ ໂອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ບາລາກ ປັຣຕ່ຶ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕະ
ໂລ່ຍຮ. ອັນ ໂອນ ໄລ່ ຈາ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ ຈູຈຳ ຊາງ ຣູ່ບ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌, ກະ
ອັນ ໂອນ ໄລ່ ມັນແຊມ ຣາເລົາ ກາ ຕາ ແກີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ບິ ມັນ
ຕ.ຸ 15 ກະ ບາຣ ແອັນ, ເບີນ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣານະ ກວາຍ
ນີໂກລາຍເຕ. 16ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ. ຄັນ
ເຍືາ ມາ ຕາ ເບນີ ປຽນ, ໄວ່ ລາລ່ື ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ; ເຈ່ີ ເກົາ ຣາຈ່ິລ ກະ
ໄລ່ ກາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ ແຕ ດາວ ກາ ເກົາ ກລົູລ ອາລ່ັອຮ ແຕ ແບອ໌.

17 "ອາແລ່ະ ເບນີ ກຕູູຣ, ໂອນ ໄລ່ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂຈະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ! ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຣາຊູ່ ເຣືາບ
ມັຮ ຣານະ ຕາ ອ,ໍ ເກົາ ແຈມ ຣາເວືາຍ ກວາຍ ກັອຍ ມູເຈິງ ເກົາ ແຈມ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ອຶມແບິ ແຕ ຊັຣນາ ຈາ ກາ ໄລ່ ດອ໌ໍ ມານາ.
ກະ ເກົາ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ຕາເມົາ ກຼອ໌ໍ. ຕ່ຶງ ຕາເມົາ ກັອຍ ເກົາ
ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ຕາໄມ. ແອີງ ກວາຍ ກາ ຣ່ັບ ຕາເມົາ ກັອຍ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ດັງ
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເຕ່ອ໌ ດັງ."

ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ທົວເຕຣາ
18 "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຄຽນ ໂອນ ເທວາດາ ກາ ຈ່ອຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ

ເມືອງ ທົວເຕຣາ ນ່ະໄນ່: ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ແຕ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ
ກາ ເບີນ ມັ່ດ ແກີດ ນ່ະ ປັຣລາ ອູ່ຍຮ ເບີຼ, ກະ ອັນ ເບີນ ອາເຢີງ ນ່ະ ຊາ
ປັ່ ນ ຣາເຣືາອ໌ ລາຈ່ັຮ.

19 "ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ຕະ. ເກົາ ດັງ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາ
ໂຢ່ະ, ຊາອຳ, ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ, ກະ ຈີວ໌ ເລືອຍໆ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ເກົາ ດັງ
ເຍືາ ຕະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ຊານ່ໍ ຊາອ່ຶຍ ກາເລີຍ ແຕ ເຍືາ ຕະ ແຕ ຕາແບ.ິ
20ມາ ອຶນນັ່ອງ ເບນີ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ອີ ຕິ ເຍືາ. ເຍືາ ເກ່ີຍ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ມັນແຊມ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊາເບລ, ອັນ ກາ ປາຍ ອັນ ລາ ກວາຍ ອາຕີ
ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ອາຕີ ກະ ປັຣຕ່ຶ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ
ຣານະ ເກົາ ໂອນ ມັນແຊມ ຣາເລົາ ກາ ຕາ ເບນີ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ບິ ມັນ
ຕ,ຸ ກະ ອັນ ໂອນ ໄລ່ ຈາ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ ຈູຈຳ ຊາງ ຣູ່ບ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌. 21 ເກົາ
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ແປຣີ ອັນ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ, ມາ ອັນ ຕາ ແອອ໌ ອີ ປຽນ
ແຕ ອັນ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຕາມມັຮ. 22 ນ່ະກັອຍ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເກົາ ຕະ
ໂອນ ອັນ ບິ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື. ມັຮ ກວາຍ ກາ ປຣ່ອມ ເປາະ ຕາ
ອໍ ກະ ອັນ, ຄັນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ, ເກົາ ຕະ ໂອນ
ໄລ່ ຣາມົຮ ໂຕຍ໌ ບາບ ມັນຕຸ ກະ ມັນແຊມ ກັອຍ ເຕ່. 23 ເກົາ ອີ ກາຈີດ
ມັຮ ກອນ ອາໄກ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ກູ່ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ດັງ
ແຈງ ເກົາ ລາ ເຢືາງ ກາ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ມິ່ດ ລ່ອມ ກວາຍ.
ເກົາ ກູລັຮ ລ່ັຮ ເກືາ ເຍືາ, ຕາປູ່ນ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ຕະ.

24 "ມາ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ທົວເຕຣາ ເຕ່, ເຍືາ
ກາ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ຣານະ ເນົ່ າ
ດອ໌ໍ 'ປັຣນາຍ ປາໂຕ່ະ ແຕ ເຢືາງ ຊາຕານ.' ເກົາ ຕາ ເບີນ ແປຣີ ເຍືາ ອຶງ
ເຄາະ ຕະ ຣານະ ການ່ໍອ໌ ແອັນ. 25 ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຢຸມ ໂອນ ຈັບ ລາລ່ື
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກາ ເຍືາ ເບີນ ເຈ່ີ, ຈົນ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່.

26 "ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຣາຊູ່ ເຣືາບ ມັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ ກະ ຕະ ເລືອຍໆ
ຕາມ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຈົນ ຊົດ ແດີຍ ອາມົ່ງ ອັນ, ເກົາ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ເບີ
ນ ຊົດ ມັຮ ກຣວາງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 27 ເກົາ ໂອນ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌
ປຍາຍຮ ລາບວຍ໌ ມັຮ ກວາຍ ຕາ ອ,ໍ ນ່ະ ອັນ ຢຸມ ກ່ອນ ຕາອ໌ ດອ໌ໍ ປ
ຍາຍຮ ອາແດັຮ ກູແຕອ໌ ໂອນ ປັຼຮ ມຸ່ນ ອຶນແຍ່ະ. 28 ອຳນາດ ກັອຍ ລາ
ມູເຈິງ ອຳນາດ ເກົາ ຣ່ັບ ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ. ກະ ເກົາ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ເບີ
ນ ມັນໂຕຣ ໂປຣ່ງ ກາ ປາເລືາງ ປ່ືຼ ປັ່ ງ ລາລ່ື.

29 "ອາແລ່ະ ເບນີ ກຕູູຣ, ໂອນ ໄລ່ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂຈະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ!"

3
ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຊາເດ
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1 "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຄຽນ ໂອນ ເທວາດາ ກາ ຈ່ອຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ຊາເດ ນ່ະໄນ່: ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ແຕ ອັນ ກາ ຢຸມ ຕາປູ່ລ ກຼອງ ມັນໂຕຣ,
ກະ ອັນ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຮີ. ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄນ່
ເບີນ ຕາປູ່ລ ຣາມຶ່ຮ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຈ່ອຍ ກວາຍ.
"ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ຕະ. ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຮີມ ນ່ະ ເຍືາ ຕະ

ຕາປູ່ນ ເກົາ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ເກົາ. ໄນ່ ລາ ນ່ະ ເນົ່ າ ປາຍ ເຍືາ
ອາມົ່ງ, ມາ ເຍືາ ກູຈີດ! 2 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາແມ!ີ ອາໄມ່ຮ ລ່ັຮ ຣາງຶ່ຮ ອໍ
ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕະ ອໍ
ນ່ະກັອຍ, ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ຣາງຶ່ຮ ກັອຍ ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ. ເກົາ ເຮີມ
ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ຕະ ລາ ຕາ ຢວາຮ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 3 ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ຊາງັດ ກະ ອີດ
ເຈ່ີ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ ກະ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ.
ຄັນ ເຍືາ ມາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ກະ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ, ເກົາ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເຍືາ ນ່ະ ກວາຍ ຊາແວງ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ບັອງ ແລ່ະ ເກົາ ແຕ່ີອ໌.
4 ມາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ບີ່ອ໌ ນະ ແຕ ມູ່ ເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຊາເດ ກາ
ຕາ ເບີນ ຕະ ໂອນ ເກຣ່ີງ ຕັອກ ໄລ່ ແກີດ ແປຣ່ິ. ເຈ່ີ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ໄລ່ ກັອຍ ແຊິບ ເກຣ່ີງ ກຼອ໌ໍ ກະ ເປາະ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ, ຍ່ອນ ປຍາຍ໌ ໂອນ
ໄລ່ ເບີນ ມັຮ ກັອຍ. 5 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຣາຊູ່ ເຣືາບ ມັຮ ຣານະ ຕາ
ອ,ໍ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ແຊິບ ເກຣ່ີງ ກຼອ໌ໍ ມູເຈິງ ກັອຍ
ເຕ່. ກະ ເກົາ ຕາ ເບນີ ອາປິ່ ດ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ແຕ ປຶ່ ງ ກາ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ກວາ
ຍ ກາ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ກະ ມັຮ ເທວາດາ ອັນ, ເກົາ
ຣ່ັບ ກວາຍ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ເກົາ.

6 "ອາແລ່ະ ເບນີ ກຕູູຣ, ໂອນ ໄລ່ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂຈະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ!"

ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ພລີາເດັນເພຍ
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7 "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຄຽນ ໂອນ ເທວາດາ ກາ ຈ່ອຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ພີລາເດັນເພຍ ນ່ະໄນ່: ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ແຕ ອັນ ກາ ບຣັຮ ອໍ ກະ ປ
ຍາຍ໌ ເລືອຍໆ. ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ຢຸມ ກອນ ກາແຈ ແຕ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ດາວິດ. ແຕ່ີອ໌ ອັນ ກາໄຕ່ຮ ກູຕ່ົງ, ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ເປິຮ. ກະ ແຕ່ີອ໌
ອັນ ເປິຮ ກູຕ່ົງ, ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ກາໄຕ່ຮ ນັ່ອງ.

8 "ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ຕະ. ເຍືາ ຕາ ເບີນ ອຳນາດ ບີ່ ອ໌ ລາ
ລ່ື, ມາ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເກົາ ກະ ຕາ ເບີນ ກາແລີຍຮ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ.
ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ເປຮິ ກຕ່ົູງ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ, ກະ ກຕ່ົູງ ກັອຍ ຕາ ເບນີ
ເນົ່ າ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ກາໄຕ່ຮ. 9 ເບີນ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ
ຊາຕານ. ໄລ່ ປາຍ ໄລ່ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ມາ ໄລ່ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ. ໄລ່ ປາຍ ອາໂລກ ຊັອງ. ເກົາ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ກຼຸ່ ຣາ
ໂກລ ກະ ຄຣາບ ແຈ່ະ ອາເຢີງ ເຍືາ. ເຈ່ີ ໄລ່ ເບີນ ດັງ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ.
10 ຍ່ອນ ເຍືາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ປາ
ຕັບ ເຍືາ, ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຣາມຮົ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ອຶນເຕ່ົາ
ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູ່ ກຣວາງ ໂອນ ລ່ອງ ກູ່ ນະ ກວາຍ ແອີດ
ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 11 ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ, ເກົາ ແຕ່ີອ໌. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຢຸມ
ຈັບ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ເບີນ, ໂອນ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ເຣືາດ ມັຮ ຣາມຶ່
ຮ ກັອຍ ແຕ ເຍືາ. ຄັນ ເຍືາ ຕັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຍືາ
ແອິ ເກືາ.* 12 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຣາຊູ່ ເຣືາບ ມັຮ ຣານະ ຕາ ອ,ໍ ເກົາ
ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ນ່ະ ຕາໂນລ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ.† ກະ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ນາຍ ລ່ັອຮ ນັ່ອງ ແຕ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ. ເກົາ
ຄຽນ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ກັອຍ ລາ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເກົາ ກະ ຣາມຶ່ຮ
ເມືອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເກົາ. ຣາມຶ່ຮ ເມືອງ ກັອຍ ລາ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ
ຕາໄມ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເມືອງ ກັອຍ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ. ກະ ເກົາ
* 3:11 3:11 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ອັນ ປາຍ: "ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ກຸນຕຣວາອ໌."
ກຸນຕຣວາອ໌ ກັອຍ ເນົ່ າ ເກ່ີຍ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາລຸ່ຮ ຣາຊິງ ໄວ່ ກາເລີຍ ແຕ ການ່ໍອ໌. † 3:12
3:12 ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຊາກຳ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ.
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ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ຕາໄມ ເກົາ ຕ່ຶງ ກວາຍ ກັອຍ ແຮີ.
13 "ອາແລ່ະ ເບນີ ກຕູູຣ, ໂອນ ໄລ່ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ!"
ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ລາວດີເກອາ

14 "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຄຽນ ໂອນ ເທວາດາ ກາ ຈ່ອຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ລາວດີເກອາ ນ່ະໄນ່: ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ແຕ ອັນ ກາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ
ອາແມນ. ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຊາອຳ ມັຮ ປັຣນາຍ ອັນ ປາຍ ລາ ປຍາຍ໌ ເລືອຍໆ.
ອັນ ຊົດ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ.

15 "ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ຕະ. ເຍືາ ຕາ ເບີນ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌
ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ ເກົາ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຕັຮ ເລ່ີຍ ເກົາ. ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຢໍອ໌ ລາ
ລ່ື ເຍືາ ຊາອຳ ແຕີລາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເລ່ີຍ. 16 ຍ່ອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ
ກາເຕ່ີນໆ, ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ແດີອ໌ ຕາ ເບນີ ກເູຕົາ ກະ ຕາ ເບນີ ຢິນ,
ມາ ອູຣໆ ຊັອງ. ແດີອ໌ ກັອຍ ເກົາ ປຣູ່ຍຮ ແຕ ແບອ໌ ເກົາ. 17 ເກົາ ຊັອງ
ເຍືາ ປາຍ ນ່ະໄນ່: 'ຮິ ຊຸ ເບີນ ເຈ່ີ. ຕາ ເບີນ ແອິ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ. ຮິ ປຣ
ຍາອ໌ ລາລ່ື.' ມາ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ດັງ ເຍືາ ລາ ໂຕຍ໌ ບາບ, ຕຸ່ຮ ກາດີດ, ຊູດ
ມັ່ດ, ກະ ແອີດ ມູລາໂລ່ະ. 18 ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແຈີງ
ແຢງ ກາ ເນົ່ າ ໂຕະ ແຕ ເກົາ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ແກີດ ຊຸ ເບີນ ກຣ່ັກ ລາລ່ື.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແຈີງ ເກຣ່ີງ ກຼອ໌ໍ ແຕ ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ແຊິບ, ໂອນ ເຍືາ ຕາ ເບີ
ນ ແອີດ ມູລາໂລ່ະ ນັ່ອງ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ກມູາລ ຕະ ນັ່ອງ.
ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແຈີງ ຣາເຮົາ ແຕ ເກົາ ອາເຕືາ ຕ່ຶງ ມັ່ດ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ
ມັ່ດ ເຍືາ ແກີດ ບຣາງ ລ່ັຮ. 19ມັຮ ກວາຍ ກາ ເກົາ ອາໂຢ່ະ, ເກົາ ກາແອັຮ
ກະ ຕະ ໂຕ່ດ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌
ລາລ່ື ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ, ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ. 20 ຊາ
ນ່ໍ ເກົາ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ແຈ່ະ ງັ່ຮ ຕ່ົງ, ກະ ເກົາ ກູອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ມູ່ດ ດຸງ ເຍືາ. ຄັນ
ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຊັອງ ຊຽງ ເກົາ, ເຈ່ີ ເປິຮ ໂອນ ເກົາ ມູ່ດ, ເກົາ
ມູ່ດ ຈາ ມັນຕຸ ກະ ອັນ, ກະ ອັນ ຈາ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ. 21 ກວາຍ ອາແລ່ະ
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ມາ ຣາຊູ່ ເຣືາບ ມັຮ ຣານະ ຕາ ອ,ໍ ເກົາ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ຕາກູ ມັນຕຸ
ກະ ເກົາ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເກົາ ຊົດ, ມູເຈິງ ເກົາ ຣາຊູ່ ເຣືາບ ມັຮ ຣານະ ຕາ ອ,ໍ
ເຈ່ີ ເກົາ ເບີນ ຕາກູ ມັນຕຸ ກະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ອັນ ຊົດ.

22 "ອາແລ່ະ ເບນີ ກຕູູຣ, ໂອນ ໄລ່ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂຈະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ!"

4
ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາກູ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ

1 ແວັດ ກັອຍ ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ເນົ່ າ ເປິຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ເຈ່ີ
ເກົາ ຊັອງ ມວຍ ຊຽງ ເຣ່ງ ລາລ່ື ນ່ະ ເນົ່ າ ປົຼງ ແກ, ມູເຈິງ ເກົາ ຊັອງ ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ ຊາ. ຊຽງ ກັອຍ ອາຕີ ເກົາ ປາຍ: "ໄມ່ ຊັອຮ ປໍ ໄນ່. ເກົາ ໂອນ
ໄມ່ ເຮີມ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ."

2 ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ເກົາ. ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ມານຳ ກາເຈ່ີງ ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເກ່ີຍ ຕາກູ ແອີດ ຕ່ຶງ
ມັນລ່ັອງ. ກະ ເກົາ ເຮີມ ມານະ ແອີດ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ກັອຍ. 3 ຣູ່ບເຣືາງ
ອັນ ປາເລືາງ ປັ່ ງ ນ່ະ ປັ່ ງ ປາເລືາງ ແຕ ຕາເມົາ ກາ ເບີນ ເກືາ ເປ່ງ ລາລ່ື.
ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຕາເມົາ ໄນ່ ລາ ແກວມະນີໂຊດ ກະ ແກວພິລາ. ກະ ເບີນ ມາ
ເຣ່ງ ຢັ່ ອງ ປາເລືາງ ຈວບ ອຶນແຍ່ະ ອຶນຕຸ ອັນ ຕາກ.ູ ມາເຣ່ງ ຢັ່ ອງ ໄນ່
ປາເລືາງ ນ່ະ ຕາເມົາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ແກວມໍຣະກົດ. 4 ແອີດ ອຶມແປຣ ກາເຈ່ີງ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກູ, ເບີນ ບາຣ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ກາເຈ່ີງ ແອັນ. ກະ ເບີນ
ກວາຍ ເທົາ ບາຣ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ນະ ແອີດ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ກັອຍ. ໄລ່
ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ກຼອ໌ໍ, ກະ ໄລ່ ຕາປື່ ງ ກຸນຕຣວາອ໌ ແຢງ. 5 ແຕ ອຶນຕຸ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກູ ເບີນ ຕາລຍາຣ ກະ ຊຽງ ນ່ະ ກຣ່ຶມ. ກະ ເບີນ ຕາ
ປູ່ລ ລຳ ຕາບອງ ເບຼີ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອຶນຕຸ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກູ. ຕາປູ່ລ ລຳ
ຕາບອງ ກັອຍ ລາ ຕາປູ່ລ ຣາມຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ
ກວາຍ. 6 ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອຶນຕຸ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກ,ູ ເກົາ ເຮີມ ແກວ ຕາວ່ັ
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ຮ ນ່ະ ແດີອ໌ ທາເລ. ແກວ ກັອຍ ຣາລ່ັງ ລາລ່ື. ເບີນ ປູນ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ
ແອີດ ອຶມແປຣ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກູ. ປູນ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ
ເບີນ ມັ່ດ ຊາອ່ຶຍ ກຼອງ, ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກະ ຢັ່ ຮ ກຣັອງ. 7 ຊັນຕຣ່ັນ ມວຍ
ເບນີ ຣູ່ບເຣືາງ ນ່ະ ຊິງ. ຊັນຕຣ່ັນ ບາຣ ເບນີ ຣູ່ບເຣືາງ ນ່ະ ຕາແກງ. ຊັນ
ຕຣ່ັນ ໄປ ເບີນ ມາມ ນ່ະ ກວາຍ. ກະ ຊັນຕຣ່ັນ ປູນ ເບີນ ຣູ່ບເຣືາງ ນ່ະ
ແຈມ ກາລາງ ບັອງ ກາ ອັນ ເປຣິຮ. 8 ກູ່ ປູນ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ ເບີນ
ຕາປັ່ ດ ລຳ ຊານັງ. ໄລ່ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ມັ່ດ ຈວບ ຈະ, ກາ ຕ່ຶງ ປື່ ນ ຊານັງ
ແຮີ. ຕາໄງ ກະ ຊາເດົາ ໄລ່ ປາຍ ເລືອຍໆ:
"ບຣັຮ ອ,ໍ ບຣັຮ ອ,ໍ ບຣັຮ ອໍ

ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶນເຈົາ ໄຮ!
ອັນ ຊົດ ແກຼີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌.
ອັນ ລາ ເຢືາງ ກາ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ,

ແຕ ຕາແບິ ແຕ່ີອ໌ ຊານ່ໍ,
ກະ ຈົນ ຊົດ ອຶນແຍະ່ ແດີຍ ກວາຍ."

9 ບັອງ ກາ ປູນ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ ຍ່ອງ, ຢຳນັ່ບ, ກະ ຊາແອີນ ອັນ
ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ, ອັນ ກາ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ,
10 ມູ ໂປຣ່ອ໌ ກັອຍ ກວາຍ ເທົາ ບາຣ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ນະ ໄລ່ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ອັນ ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ, ກະ ໄລ່ ຊາງ ອັນ, ລາ ອັນ
ກາ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ. ກະ ໄລ່ ຕວດ ກຸນຕຣວາອ໌ ແຢງ ແຕ ແປີຼ ໄລ່. ເຈ່ີ
ໄລ່ ອາຈຸຮ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກູ. ກະ ໄລ່ ປາຍ:
11 "ກູກຸຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶນເຈົາ ຮິ ເອີຍ!
ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ຮິ ຍ່ອງ ເຍືາ, ກະ ຢຳນັ່ບ ເຍືາ,

ກະ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ເຍືາ ຊົດ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ.
ຍ່ອນ ເຍືາ ແຕງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ເຈ່ີ.

ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແກີດ ລາ ຍ່ອນ ເຍືາ ຢໍອ໌ ນ່ະກັອຍ."
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5
ແກະ ກອນ ກາ ກູຈີດ ຕາງ ກວາຍ

1 ແວັດ ກັອຍ ເກົາ ເຮີມ ອັນ ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ, ຕ່ຶງ
ອາຕີ ອາຕາ ອັນ ຢຸມ ປານອມ ເຈຍ ກາ ເນົ່ າ ຄຽນ ອຶນແຍະ່ ບາຣ ຕຣັຮ.
ກະ ເນົ່ າ ກາຕິຮ ຕາ ຕາປູ່ລ ອຶນຕ.ຸ 2 ເກົາ ເຮີມ ເຕ່ ມວຍ ເທວາດາ, ອັນ
ກາ ບັນ ເຣ່ງ ລາລ່ື. ອັນ ຕາແບີບ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ເນົ່ າ ເບນີ ອຳນາດ ປ
ຍາຍ໌ ແຈອ໌ ອາລ່ັອຮ ຕາ ແຕ ປານອມ ເຈຍ ໄນ່, ເຈ່ີ ເປຮິ ປານອມ ເຈຍ
ໄນ່?"

3 ມາ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ແຕີລາ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌, ແຕີລາ
ຕ່ຶງ ປື່ ນ ກູແຕອ໌, ເຕ່ອ໌ ເປິຮ ກະ ເນ່ ຕ່ຶງ ປານອມ ເຈຍ ກັອຍ. 4 ເກົາ
ເຍືາມ ລາລ່ື ຍ່ອນ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເບີນ ອຳນາດ ປຍາຍ໌ ເປິຮ ກະ ເນ່ ຕ່ຶງ
ປານອມ ເຈຍ ກັອຍ. 5 ເຈ່ີ ເບີນ ມານະ ແຕ ມູ່ ກວາຍ ເທົາ ກັອຍ ອາ
ຕີ ເກົາ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ເຍືາມ. ເນ່ ປໍ ກັອຍ! ເບີນ ຊິງ ແຕ ມູ່ ຢູດາ,
ອັນ ກາ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ, ອັນ ເຣືາບ ຣານະ ຕາ ອໍ ເຈ່ີ.
ເຕ່ອ໌ ອັນ ແຈອ໌ ອາລ່ັອຮ ຕາ ຕາປູ່ລ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ເຈ່ີ ເປິຮ ປານອມ
ເຈຍ ກັອຍ."

6 ເກົາ ລ່ົບ ເນ່; ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ລຳ ແກະ ກອນ ຕາຢຶ່ ງ ອຶນດີ ແຈ່ະ
ກາເຈ່ີງ ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກ.ູ ປູນ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ ກະ ມູ່ ກວາຍ
ເທົາ ແອີດ ອຶມແປຣ ອັນ. ແກະ ກອນ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ເນົ່ າ ກາຈີດ ອັນ.
ອັນ ເບີນ ຕາປູ່ລ ລຳ ຕາກອຍ ກະ ຕາປູ່ລ ກຼອງ ມັ່ດ. ມັ່ດ ອັນ ຊາກຳ
ແຕ ຕາປູ່ລ ຣາມຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ກວາຍ. ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣາເວືາຍ ອັນ ລ່ັອຮ ຈ່ອຍ ກວາຍ ຈວບ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່. 7 ແກະ ກອນ ກັອຍ ເປາະ ອີດ ປານອມ ເຈຍ ກັອຍ ແຕ ອາ
ຕີ ອາຕາ ອັນ ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. 8 ບັອງ ກາ ອັນ ຕະ
ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ປູນ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ ກະ ບາຣ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ນະ ກວາຍ ເທົາ,
ໄລ່ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ແກະ ກອນ ກັອຍ. ກະ ກູ່ ນະ ໄລ່ ເບີນ ມານະ
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ມວຍ ລຳ ພີນ, ກະ ມານະ ມວຍ ແບງ ຕາງານ ແຢງ ກາ ປັ່ ນ ເກຣ່ີງ ປາ
ຮວມ. ເກຣ່ີງ ປາຮວມ ກັອຍ ລາ ມັຮ ປັຣນາຍ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເກົາແຊອ໌. 9 ກະ ກູ່ ນະ ໄລ່ ລາ ຍ່ອງ ເພງ ຕາໄມ ນ່ະໄນ່:
"ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ເຍືາ ເບີນ ອຳນາດ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ອີດ ປານອມ ເຈຍ

ກັອຍ.
ກະ ປຍາຍ໌ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ແຈອ໌ ອາລ່ັອຮ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ກາຕິຮ ໂຈະ ຕາ
ຕ່ຶງ ປານອມ ເຈຍ ກັອຍ.

ຍ່ອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ເຍືາ ເຈ່ີ.
ກະ ອາຮາມ ເຍືາ ໄທ ລ່ັຮ ກວາຍ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ຣາຕອຍ ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

ກວາຍ ກາ ເຍືາ ໄທ ກັອຍ ລາ ແຕ ກູ່ ມູ່, ກູ່ ປັຣນາຍ,
ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ, ກະ ກູ່ ກຣວາງ.

10 ເຍືາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ມວຍ ກຣວາງ.
ໄລ່ ຕະ ນ່ະ ກວາຍ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ກະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ເບີນ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່."

11 ບັອງ ກາ ເກົາ ເຮີມ ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ຊັອງ ຊຽງ ມັຮ ກາ ເທວາດາ.
ໄລ່ ແອີດ ອຶມແປຣ ກາເຈ່ີງ ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກ,ູ ອຶມແປຣ ປູນ ລຳ
ຊັນຕຣ່ັນ, ກະ ອຶມແປຣ ມູ່ ກວາຍ ເທົາ. ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ເທວາດາ ກັອຍ,
ຕາ ເຣືາບ ນັ່ບ ນັ່ອງ. 12 ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເທວາດາ ກັອຍ ລາ ຍ່ອງ ເຣ່ງ ລາ
ລ່ື ປາຍ:
"ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ເນົ່ າ ຢຳນັ່ບ, ເນົ່ າ ຍ່ອງ,

ກະ ເນົ່ າ ຊາແອີນ ແກະ ກອນ ກາ ເນົ່ າ ກາຈີດ ເຈ່ີ,
ຍ່ອນ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ, ເບີນ ມູ່ນ,

ເບີນ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ, ກະ ເບີນ ເຣ່ງ!"
13 ກະ ເກົາ ຊັອງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌, ປື່ ນ

ກູແຕອ໌, ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາເລ, ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ມັຮ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ເຈ່ີ. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ປາຍ ນ່ະໄນ່:
"ອຶງເຄາະ ໄຮ ຍ່ອງ ກະ ຢຳນັ່ບ ເລືອຍໆ
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ອັນ ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກະ ແກະ ກອນ ກັອຍ.
ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ກະ ອັນ ຕະ ຊົດ ແຕ ໄນ່ ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ,

ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກມູ.ໍ"
14 ເຈ່ີ, ປູນ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ ປາຍ: "ອາແມນ!"
ກະ ມັຮ ກວາຍ ເທົາ ກັອຍ, ໄລ່ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ກະ ຊາງ ອັນ.

6
ແກະ ກອນ ແຈອ໌ ອາລ່ັອຮ ຕາ ກາຕິຮ ແຕ ປຶ່ ງ ກັອຍ

1 ແວັດ ກັອຍ ເກົາ ເຮີມ ແກະ ກອນ ກັອຍ ແຈອ໌ ອາລ່ັອຮ ອຶນຕຸ ກາ
ມວຍ ກາ ເນົ່ າ ກາຕິຮ ຕາ ຕ່ຶງ ປານອມ ເຈຍ ກັອຍ. ກະ ເກົາ ຊັອງ ຊັນ
ຕຣ່ັນ ມານຳ ແຕ ຊັນຕຣ່ັນ ກາ ປູນ ລຳ ກັອຍ ກູອ໌ ເກົາ ປາຍ: "ໄມ່ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ໄນ່!"
ຊຽງ ອັນ ລາ ນ່ະ ກຣ່ຶມ ຕັນດ່ືຣ. 2 ເກົາ ເນ່ ປໍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ

ມວຍ ລຳ ອາແຊັຮ ກຼອ໌ໍ. ກວາຍ ກາ ຈ່ິຮ ອາແຊັຮ ກັອຍ ຢຸມ ມວຍ ລຳ
ຊານາ. ເນົ່ າ ໂອນ ອັນ ເບີນ ກຸນຕຣວາອ໌ ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ອັນ ຣາຊູ່
ເຣືາບ. ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ, ກະ ກູ່ ອຶນຕຸ ອັນ ເປາະ, ລາ ອັນ ເບນີ ເຣືາບ.

3 ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ແກະ ກອນ ກັອຍ ແຈອ໌ ອາລ່ັອຮ ອຶນຕຸ ກາ ບາຣ
ແອັນ, ກະ ເກົາ ຊັອງ ຊັນຕຣ່ັນ ກາ ບາຣ ອາຕີ ເກົາ ປາຍ: "ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ໄນ່!"

4 ເບີນ ມວຍ ລຳ ອາແຊັຮ ການ່ໍອ໌ ແຕ່ີອ໌. ອາແຊັຮ ກັອຍ ລາ ກູເຊົາ.
ກວາຍ ກາ ຈ່ິຮ ອາແຊັຮ ກັອຍ, ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ຕະ ໂອນ ກວາ
ຍ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ມານະ ຣາຈ່ິລ ໂຈະ ມານະ, ມານະ ກາຈີດ ມານະ. ກະ ເນົ່ າ
ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ມວຍ ປຼາ ດາວ ປື່ ດ ລາລ່ື.

5 ເຈ່ີ ແກະ ກອນ ກັອຍ ແຈອ໌ ອາລ່ັອຮ ອຶນຕຸ ກາ ໄປ ແອັນ, ກະ ເກົາ
ຊັອງ ຊັນຕຣ່ັນ ກາ ໄປ ອາຕີ ເກົາ: "ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່!"
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ເກົາ ເນ່ ປໍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ລຳ ອາແຊັຮ ກູມ. ອັນ ກາ ຈ່ິຮ
ອາແຊັຮ ກັອຍ, ອັນ ຢຸມ ມວຍ ລຳ ຈ່ິງ ເນົ່ າ ແຕັດ. 6ກະ ເກົາ ຊັອງ ມວຍ
ຊຽງ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ປູນ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ. ຊຽງ ກັອຍ ປາຍ: "ໄມ່ ໂອນ
ທຣໍ ຊາລີ ແອີງ ມວຍ ໂລ ລາ ເກືາ ກວາຍ ທູແທ ມວຍ ຕາໄງ. ກະ ໄມ່
ໂອນ ທຣໍ ບາລີ ແອີງ ໄປ ໂລ ລາ ເກືາ ກວາຍ ທູແທ ຕ່ຶງ ມວຍ ຕາໄງ ເຕ່.
ເປ່ງ ລາລ່ື ເກຣ່ີງ ຣາແວ່ັຮ ຈາ! ມາ ອຶນໂຈຍ ຕາລຸຮ ແດີອ໌ ອຶນຊ່ີງ ແຕ
ປາໄລ ອາໂປ່ນ, ກະ ອຶນໂຈຍ ຕາລຸຮ ບຼັອງ ແຕ ປາໄລ ອາງຸ່ນ!"

7 ເຈ່ີ ແກະ ກອນ ກັອຍ ແຈອ໌ ອາລ່ັອຮ ອຶນຕຸ ກາ ປູນ ແອັນ, ກະ ເກົາ
ຊັອງ ຊັນຕຣ່ັນ ກາ ປູນ ກັອຍ ອາຕີ ເກົາ ປາຍ: "ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່!"

8 ເກົາ ເນ່ ປໍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ລຳ ອາແຊັຮ ປຸ່ຼ. ອັນ ກາ ຈ່ິຮ
ອາແຊັຮ ກັອຍ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ 'ກູຈີດ', ກະ ເບີນ ມານະ ແອັນ ຕາປູ່ນ ອຶນ
ຕູ່ນ ກຣັອງ ກວາຍ ກັອຍ. ກວາຍ ກາ ບາຣ ກັອຍ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ 'ອຶນຕຸ
ກວາຍ ກູຈີດ ແອີດ.' ເນົ່ າ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ອຳນາດ ກາຈີດ ມວຍ ຈຸ ແຕ
ປູນ ຈຸ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌. ອັນ ກາ ກຈີູດ ແຕ ດາວ. ອັນ ກາ ກຈີູດ
ມາເຍືາຍຮ ຊາລາອ໌. ອັນ ກາ ກຈີູດ ອາອ່ີ. ອັນ ກາ ກຈີູດ ຍ່ອນ ແຕ ຊັນ
ຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ອາຣ່ືຍຮ.

9 ເຈ່ີ ແກະ ກອນ ກັອຍ ແຈອ໌ ອາລ່ັອຮ ອຶນຕຸ ກາ ເຊີງ ແອັນ. ເກົາ
ເຮີມ ປື່ ນ ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ຊາງ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ເບີນ ຣາເວືາຍ ມັຮ ກວາ
ຍ ກາ ເນົ່ າ ກາຈີດ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ຍ່ອນ
ໄລ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 10 ໄລ່ ກູອ໌ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ເອີ ອຶນເຈົາ ຮິ
ເອີຍ! ເຍືາ ລາ ບຣັຮ ອໍ ກະ ເຍືາ ຕະ ປຍາຍ໌ ເລືອຍໆ! ອຶນນັ່ອງ ມາແລ່ະ
ດູ່ນ ແຕ ເຍືາ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌? ກະ ອຶນນັ່ອງ ມາແລ່ະ
ດູ່ນ ເຍືາ ອີ ກັຣລັຮ ແດີອ໌ ໂຈະ ໄລ່ ກາ ກາຈີດ ຮິ?"

11 ເຈ່ີ ເນົ່ າ ໂອນ ກູ່ ນະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ມານະ ມວຍ ປ່ັຼຮ ອາຢັ່ ອຮ
ກຼອ໌ໍ ຕ່ີ, ກະ ເນົ່ າ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເກຣາະ ອຶນນັ່ອງ ບີ່ອ໌ ຕາ
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ໄງ, ຈົນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ກູ່ ນະ ມັຮ ແຊມອາຍ ກະ ເຢົ່ າ ເຍືາ ກາ ເນົ່ າ ອີ ກາ
ຈີດ ມູເຈິງ ເຍືາ ເຕ່."

12 ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ແກະ ກອນ ກັອຍ ແຈອ໌ ອາລ່ັອຮ ອຶນຕຸ ກາ ຕາປັ່ ດ
ແອັນ. ເຈ່ີ ກແູຕອ໌ ຣາໄມ່ ກກ່ືູດ ຮັບ ລາລ່ື; ມັ່ດ ມານາງ ແກີດ ການຳ ນ່ະ
ອາຣິ ກູມ ກາຕັງ; ກະ ຣາລ່ັງ ກາໄຊ ແກີດ ກເູຊົາ ນ່ະ ອາຮາມ. 13 ເຈ່ີ ມັຮ
ມັນໂຕຣ ແຕ ມັນລ່ັອງ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌, ນ່ະ ປາໄລ ລາວ່ັຮ ອາໂຮະ
ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ແຕ່ີອ໌ ກູຢາລ ແປ່ິຼ ຮັບ ໂຈະ ກ່ັລ ອັນ. 14 ມັນລ່ັອງ
ແກີດ ປິ່ ດ ນ່ະ ເຈຍ ກາ ເນົ່ າ ປອມ ດອ໌ໍ. ກູ່ ກົຮ ກະ ກູ່ ໂບດ ຣາຊີອ໌ ປໍ
ການ່ໍອ໌ ແອັນ. 15 ເຈ່ີ ມັຮ ກວາຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ກະ ມັຮ
ກວາຍ ຊົດ ການ່ໍອ໌, ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ, ມັຮ ກວາຍ ຊຸ ເບນີ, ມັຮ
ກວາຍ ປື່ ດ, ມັຮ ກວາຍ ຊູລ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ຊູລ, ກູ່ ນະ ໄລ່
ໂຕ່ະ ຕ່ຶງ ກ່ືບ ກະ ຕ່ຶງ ປື່ ນ ຕາເມົາ ຕ່ຶງ ກົຮ. 16 ໄລ່ ກູອ໌ ກົຮ ກະ ຕາເມົາ
ປື່ ດ, ປາຍ: "ເອົາ ແຊອ໌ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ຈະ ຮິ ໂອນ ຕະ ແກຣ່ະ ຈະ ຮິ ແຕ
ເມືາງ ອັນ ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ! ກະ ຕະ ໂອນ ຮິ ວຍາຣ
ແຕ ອາຕີ ແກະ ກອນ ກັອຍ, ອັນ ກາ ອີ ຕະ ຮິ, 17 ຍ່ອນ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ຕາ
ໄງ ໄລ່ ກັຣລັຮ ແດີອ໌. ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ແວັດ ແຕ ອາຕີ ໄລ່!"

7
ມວຍ ແຊນ ປູນ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ປັ່ ນ ນະ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ

1 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ປູນ ນະ ເທວາດາ, ໄລ່ ຕາຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ ປູນ ເປບິ
ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່, ມານະ ມວຍ ເປິບ. ໄລ່ ກາຕັງ ກູຢາລ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ປູນ
ເປິບ ກັອຍ, ໂອນ ກູຢາລ ຕາ ເບີນ ແປ່ິຼ ນັ່ອງ ໂຈະ ກູແຕອ໌, ແຕີລາ ໂຈະ
ແດີອ໌ ທາເລ, ແຕີລາ ໂຈະ ອາລ່ອງ ອາໄລ່. 2 ກະ ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ເທວາ
ດາ ການ່ໍອ໌ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ຢັ່ ຮ ມານາງ ລ່ັອຮ. ອັນ ຢຸມ ເກຣ່ີງ ກາຕິຮ ຕາ ໂຈະ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ, ງີ່ນ ປາຍ
ກວາຍ ອັນ. ເທວາດາ ກັອຍ ກູອ໌ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປູນ ນະ ເທວາດາ ກາ ເຢືາງ
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ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເບນີ ອຳນາດ ຕາລຸຮ ກແູຕອ໌ ກະ ແດີອ໌ ທາເລ. 3 ອັນ ອາ
ຕີ ປູນ ນະ ເທວາດາ ກັອຍ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ໂຈະ ກູແຕອ໌,
ແຕີລາ ແດີອ໌ ທາເລ, ແຕີລາ ອາລ່ອງ ອາໄລ່ ໂອນ ຈົນ ແຕ່ີອ໌ ຮິ ກາຕິຮ
ຕາ ຕ່ຶງ ກາລຍາອ໌ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄຮ."

4 ກະ ເກົາ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເນົ່ າ ກາຕິຮ ຕາ ກັອຍ ລາ
ມວຍ ແຊນ ປູນ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ປັ່ ນ ນະ. ໄລ່ ກັອຍ ລາ ແຕ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ
ບາຣ ມູ່ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.
5 ແຕ ມູ່ ຢູດາ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ປັ່ ນ ນະ.
ແຕ ມູ່ ຣູເບັນ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ປັ່ ນ ນະ.
ແຕ ມູ່ ກາດ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ປັ່ ນ ນະ.
6 ແຕ ມູ່ ອາເຊ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ປັ່ ນ ນະ.
ແຕ ມູ່ ເນັບທາລີ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ປັ່ ນ ນະ.
ແຕ ມູ່ ມານາເຊ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ປັ່ ນ ນະ.
7 ແຕ ມູ່ ຊີເມໂອນ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ປັ່ ນ ນະ.
ແຕ ມູ່ ເລວີ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ປັ່ ນ ນະ.
ແຕ ມູ່ ອິດຊາຄາ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ປັ່ ນ ນະ.
8 ແຕ ມູ່ ເຊບູໂລນ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ປັ່ ນ ນະ.
ແຕ ມູ່ ໂຢເຊັບ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ປັ່ ນ ນະ.
ກະ ແຕ ມູ່ ເບັນຢາມິນ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ປັ່ ນ ນະ.

ກວາຍ ກຼຶ່ງ ເນົ່ າ ຕາ ເຕ່ອ໌ ນັ່ບ
9 ແວັດ ກັອຍ ເກົາ ເນ່, ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ, ຕາ ເຣືາບ ນັ່ບ

ນັ່ອງ. ກວາຍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ກູ່ ກຣວາງ, ກູ່ ຈຸ່ມ, ກູ່ ຊາແນັດ ກວາຍ,
ກະ ກູ່ ປັຣນາຍ. ໄລ່ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກາເຈ່ີງ ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກ,ູ
ກະ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ແກະ ກອນ. ໄລ່ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ກຼອ໌ໍ ຕ່ີ, ກະ ໄລ່ ຢຸມ ອຶງ
ກວາງ ຕາວາອ໌. 10 ໄລ່ ກູອ໌ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄຮ, ອັນ
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ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ, ກະ ແກະ ກອນ ກັອຍ, ໄລ່ ແຕ່ີອ໌
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ!"

11 ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເທວາດາ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ອຶມແປຣ ກາເຈ່ີ
ງ ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກູ, ອຶມແປຣ ມັຮ ກວາຍ ເທົາ, ກະ ອຶມແປຣ
ປູນ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ. ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເທວາດາ ກັອຍ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ກາເຈ່ີງ ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກູ, ກະ ໄລ່ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ປາຍ:
12 "ອາແມນ! ອຶງເຄາະ ໄຮ ຍ່ອງ, ຢຳນັ່ບ, ກະ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໄຮ, ຍ່ອນ ອັນ ເບີນ ອາງອ່ືຣ, ເບີນ ອຳນາດ, ເບີນ ເຣ່ງ, ກະ ເບີນ ຣາ
ໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ. ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ
ກູມ!ໍ ອາແມນ!"

13 ເຈ່ີ ເບີນ ມານະ ແຕ ມູ່ ກວາຍ ເທົາ ກັອຍ ຕາແບີບ ເກົາ ປາຍ:
"ກວາຍ ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່ ກາ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ກຼອ໌ໍ ຕ່ີ ກັອຍ? ກະ ແຕ ແລ່ະ ໄລ່
ແຕ່ີອ໌?"

14 ເກົາ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ອາຈວາຍຮ ເອີຍ! ແອີງ ອາຈວາຍຮ
ແຕ່ິ ດັງ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ."
ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ເກົາ ປາຍ: "ໄນ່ ລາ ກວາຍ ກາ ຈີວ໌ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ

ກ່ັດ ກາ ປື່ ດ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌. ໄລ່ ປົ່ ຮ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ໄລ່ ໂອນ ແກີດ ກຼອ໌ໍ
ລາລ່ື ເຈ່ີ. ຍ່ອນ ອາຮາມ ແກະ ກອນ ກັອຍ, ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ໄລ່ ແກີດ ກຼອ໌ໍ.
15 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດອ໌ໍ
ຕະ ຣານະ ອັນ ກູ່ ຣາໄງ ກູ່ ຊາເດົາ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ອັນ. ອັນ ກາ ຕາກູ
ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ, ອັນ ກຍາອ໌ ປາຊິ ເລືອຍໆ ໄລ່. 16 ໄລ່
ຕາ ເບນີ ຊັອງ ມາເຍືາຍຮ ຊາລາອ໌ ນັ່ອງ; ກະ ມັ່ດ ມານາງ, ແຕີລາ ພວາອ໌
ກາ ກູເຕົາ, ລາ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ຊັອງ ອາອ່ີ ນັ່ອງ, 17 ຍ່ອນ ແກະ
ກອນ ກາ ແອີດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກາເຈ່ີງ ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກ,ູ ອັນ ແຈມ
ໄລ່. ອັນ ແຕ່ິ ແກີດ ກວາຍ ເນ່ ຊາລີອ໌ ໄລ່, ເດີງ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ແດີອ໌ ກັອຮ
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ກາ ໂອນ ອາມົ່ງ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປວາດ ຊັຣລ່ັງ ມັ່ດ ກູ່ ຕັນເຢາະ ແຕ
ມັ່ດ ໄລ່."

8
ແກະ ກອນ ແຈອ໌ ອາລ່ັອຮ ຕາ ອຶນຕຸ ກາ ຕາປູ່ລ

1 ບັອງ ກາ ແກະ ກອນ ກັອຍ ແຈອ໌ ອາລ່ັອຮ ຕາ ອຶນຕຸ ກາ ຕາປູ່ລ
ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ກັອຍ, ຣາງຍາອ໌ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ; ຕາ ເບີນ ອຶນນັ່ຣ ອຶນເຕ່ົາ ມາຮ
ຕາດ່ີ ຊາໂມງ. 2 ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ຕາປູ່ລ ນະ ເທວາດາ ກາ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ເບນີ ເນົ່ າ ອາແວີຍ ໂອນ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ລຳ ແກ.

3 ເບີນ ມວຍ ເທວາດາ ການ່ໍອ໌ ແຕ່ີອ໌. ອັນ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ແຈ່ະ ຊັນ
ເຕຣືາງ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ຢຸມ ມວຍ ອາແດັຮ ແກດ ເນົ່ າ ຕະ
ແຕ ແຢງ. ເນົ່ າ ໂອນ ອັນ ຊາອ່ຶຍ ເກຣ່ີງ ປາຮວມ ໂອນ ໂຈະ ຕ່ຶງ ອາແດັຮ
ກັອຍ. ເຈ່ີ ອັນ ມ່ອບ ຊາງ ເກຣ່ີງ ກັອຍ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ຊັນ
ເຕຣືາງ ຣ່ີດ ແຢງ ກາ ແອີດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກ.ູ ອັນ
ຊາງ ເກຣ່ີງ ປາຮວມ ກັອຍ ມັນຕຸ ກະ ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ກວາ
ຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 4 ປາຮຍາອ໌ ເກຣ່ີງ ປາຮວມ ແຕ
ອາແດັຮ ກາ ເທວາດາ ກັອຍ ຢຸມ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ປາຮຍາອ໌
ກັອຍ ຊັອຮ ມວຍ ເປຣິຮ ກະ ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ໄລ່ ກາ ຕາປູ່ນ
ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 5 ເຈ່ີ ເທວາດາ ກັອຍ ອີດ ອູ່ຍຮ ແຕ ຊັນເຕຣືາງ
ຣ່ີດ, ກະ ອັນ ໂຈະ ອູ່ຍຮ ກັອຍ ຕ່ຶງ ອາແດັຮ. ແວັດ ກັອຍ, ອັນ ແກຼງ ອາ
ແດັຮ ປໍ ກູແຕອ໌. ເຈ່ີ ແກີດ ກຣ່ຶມ ກະ ຊຽງ ຕັນດ່ືຣ, ແກີດ ຕາລຍາຣ,
ກະ ກແູຕອ໌ ກກ່ືູດ.

ຕາປູ່ລ ເທວາດາ ປົຼງ ແກ
6 ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ເທວາດາ ກາ ເບີນ ຕາປູ່ລ ລຳ ແກ, ໄລ່ ກຽມ

ດອ໌ໍ ອີ ປົຼງ ແກ. 7 ເທວາດາ ກາ ມວຍ, ອັນ ປົຼງ ແກ ອັນ. ເຈ່ີ ເບີນ ປາ
ແຣລ ກະ ອູ່ຍຮ ກັຣຈຸ ກະ ອາຮາມ ແຊງ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ເຈ່ີ ກາດ ມວຍ
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ວັກ ແຕ ໄປ ວັກ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ກະ ກາດ ເຕ່ ມວຍ ວັກ ແຕ ໄປ ວັກ ມັຮ
ອາລ່ອງ ອາໄລ່ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌. ກະ ມັຮ ກາ ບັດ ລາ ກາດ ອຶນແຍ່ະ.

8 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ບາຣ ແອັນ ປົຼງ ແກ ອັນ. ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ
ນ່ະ ກົຮ ປື່ ດ ລາລ່ື ກາ ເບຼີ ອູ່ຍຮ ເນົ່ າ ອາປັອງ ຕັຮ ປໍ ແດີອ໌ ທາເລ. ເຈ່ີ
ມວຍ ວັກ ແຕ ໄປ ວັກ ແດີອ໌ ທາເລ ແກີດ ນ່ະ ອາຮາມ. 9 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ກາ ອາມົ່ງ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາເລ, ມວຍ ວັກ ແຕ ໄປ ວັກ ກູຈີດ. ກະ ມັຮ ກາ
ຕົວະ ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາເລ, ມວຍ ວັກ ແຕ ໄປ ວັກ ຣາລຸຮ ອຶນແຍ່ະ.

10 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ໄປ ແອັນ ປົຼງ ແກ ອັນ. ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ
ມວຍ ກຼອງ ມັນໂຕຣ ປື່ ດ ລາລ່ື ເບີຼ ນ່ະ ອາຣາ. ມັນໂຕຣ ກັອຍ ຊາແລັຮ
ແຕ ມັນລ່ັອງ ປຍາຍ໌ ມວຍ ວັກ ແຕ ໄປ ວັກ ແດີອ໌ ຕາເລ່ ກະ ແດີອ໌
ກັອຮ. 11 ຣາມຶ່ ຮ ມັນໂຕຣ ກັອຍ ລາ: 'ເກຣ່ີງ ອຶນຕັງ.' ນ່ະກັອຍ,
ມວຍ ວັກ ແຕ ໄປ ວັກ ແດີອ໌ ແກີດ ອຶນຕັງ. ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌
ກັອຍ ກຈີູດ ອຶນແຍະ່, ຍ່ອນ ແດີອ໌ ກັອຍ ອຶນຕັງ ລາລ່ື.

12 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ປູນ ແອັນ ປົຼງ ແກ ອັນ. ເຈ່ີ ມັ່ດ ມາ
ນາງ ກະ ຣາລ່ັງ ກາໄຊ ກະ ມັຮ ມັນໂຕຣ, ມັຮ ກາ ປັ່ ງ ລາ ແກີດ ຣຸ່ງ ມວຍ
ວັກ ແຕ ໄປ ວັກ. ນ່ະກັອຍ ປັ່ ງ ຕາໄງ, ກະ ປັ່ ງ ຊາເດົາ, ລາ ຣຸ່ງ ມວຍ ວັກ
ແຕ ໄປ ວັກ ເຕ່.

13 ເຈ່ີ ເກົາ ເນ່ ກະ ເກົາ ຊັອງ ຊຽງ ມວຍ ລຳ ແຈມ ກາລາງ ກາ ປັຣ ຕ່ີ
ລາລ່ື ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ອັນ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ນ່ະໄນ່: "ບາບ ລາລ່ື! ບາບ ລາ
ລ່ື! ບາບ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌, ຍ່ອນ ເບີນ ໄປ ນະ ເທວາ
ດາ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ອີ ປົຼງ ແກ ໄລ່!"

9
1 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ເຊີງ ແອັນ ປົຼງ ແກ ອັນ. ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ

ມວຍ ກຼອງ ມັນໂຕຣ ກາ ຊາແລັຮ ແຕ ມັນລ່ັອງ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌. ມັນ
ໂຕຣ ໄນ່ ເບນີ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ອັນ ເປຮິ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. 2ບັອງ ກາ ມັນໂຕຣ
ກັອຍ ເປິຮ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ, ເບີນ ປາຮຍາອ໌ ລ່ັອຮ ແຕ ປຣຸ່ງ ກັອຍ ຊັອຮ
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ປໍ ມັນລ່ັອງ, ນ່ະ ປາຮຍາອ໌ ແຕ ຕາແປັຮ ອູ່ຍຮ ປື່ ດ. ເຈ່ີ ແກີດ ການຳ
ແຕ ມັ່ດ ມານາງ, ກະ ປື່ ນ ປຣ່ັຮ ການຳ ແກີດ ປາອັດ, ຍ່ອນ ປາຮຍາອ໌
ແຕ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ ກັອຍ. 3 ກະ ເບີນ ລາມ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ລ່ັອຮ ແຕ ປາຮ
ຍາອ໌, ກະ ແຊງ ປໍ ກູແຕອ໌. ໄລ່ ເບີນ ອຳນາດ ຕະ ມູເຈິງ ຕຸ່ງເຕືາງ. 4 ເບີ
ນ ເນົ່ າ ແປຣີ ລາມ ກັອຍ ອຶນໂຈຍ ຕະ ຣຸ່ງ ບັດ ບາຍ, ແຕີລາ ອາລ່ອງ ອາ
ໄລ່, ແຕີລາ ມັຮ ເກຣ່ີງ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ດັຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌. ມາ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຕະ
ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ ເບນີ ຕາ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ກາລຍາອ໌ ໄລ່.
5 ລາມ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກູຈີດ ເລ່ີຍ, ມາ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຕະ
ໂອນ ຕ່ິ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ອຶນແຍ່ະ ເຊີງ ກາໄຊ. ຕ່ິ ກັອຍ ນ່ະ ເນົ່ າ ຈີວ໌ ຕ່ິ ບັອງ
ກາ ຕຸ່ງເຕືາງ ຊູຍ໌. 6 ຕ່ຶງ ເຊີງ ກາໄຊ ກັອຍ, ກວາຍ ຈ່ໍອ໌ ຣານາ ກູຈີດ ມາ
ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ. ໄລ່ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ລາລ່ື ຢໍອ໌ ອີ ກູຈີດ, ມາ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ກູຈີດ.

7ລາມ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ອາແຊັຮ ກາ ກຽມ ເປາະ ຕະ ເຊິກ. ມາມ ອັນ ນ່ະ
ມາມ ກວາຍ, ຕ່ຶງ ແປີຼ ອັນ ນ່ະ ອັນ ຕາປື່ ງ ກຸນຕຣວາອ໌ ແຢງ. 8 ໂຊະ ອັນ
ນ່ະ ໂຊະ ມັນແຊມ, ກະ ກາແນງ ອັນ ນ່ະ ກາແນງ ຊິງ. 9 ຕ່ຶງ ອາເປີ່ ມ ອັນ
ນ່ະ ອັນ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ຕາອ໌. ກະ ຊຽງ ຊານັງ ອັນ ຕັນດ່ືຣ ນ່ະ ລໍ ອາ
ແຊັຮ ເປາະ ຕະ ເຊິກ ໄວ່ ລາລ່ື. 10ລາມ ກັອຍ ເບນີ ຊອຍ ນ່ະ ຊອຍ ຕຸ່ງ
ເຕືາງ; ເຕ່ອ໌ ອັນ ຊູຍ໌ ກວາຍ. ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ຊູຍ໌ ກວາຍ ແຕ ຊອຍ
ອັນ ອຶນແຍ່ະ ເຊີງ ກາໄຊ. 11 ລາມ ກັອຍ ເບີນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກາ ຊົດ
ອັນ. ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ ລາ ອັນ ກາ ຕາລາ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ ລາ ອາບັດໂດນ.
ກະ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ, ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ລາ ຣາມຶ່ຮ ອາໂປລິໂອນ.*

12 ນ່ະກັອຍ, ແວັດ ເຈ່ີ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ມວຍ. ມາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ບາຣ
ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ແອັນ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ.
* 9:11 9:11 ບາຣ ປັຣນາຍ ອາບັດໂດນ ກະ ອາປູລິໂອນ ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ອັນ ກາ ຕາລຸຮ.'
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13 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ຕາປັ່ ດ ແອັນ ປົຼງ ແກ ອັນ. ເຈ່ີ ເກົາ
ຊັອງ ຊຽງ ລ່ັອຮ ແຕ ປູນ ແຈ ຕ່ຶງ ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ແຢງ ກາ ແອີດ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 14 ຊຽງ ກັອຍ ອາຕີ ໂຈະ ເທວາດາ ກາ ຕາປັ່ ດ ກາ
ຢຸມ ແກ ປາຍ: "ໄມ່ ເປາະ ອາໂຣຍຮ ໄລ່ ປູນ ນະ ເທວາດາ ກາ ເນົ່ າ ຊັດ
ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ ຕາເລ່ ເອີພຣັດ!"

15 ເຈ່ີ ເນົ່ າ ອາໂຣຍຮ ປູນ ນະ ເທວາດາ ກັອຍ. ເທວາດາ ກັອຍ ກາ
ເນົ່ າ ກຽມ ເກຣາະ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ຊາໂມງ, ຕາໄງ, ກາໄຊ, ກະ ກູມ,ໍ ໂອນ ໄລ່
ເຕ່ອ໌ ເປາະ ກາຈີດ ມວຍ ວັກ ແຕ ໄປ ວັກ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ
ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌.

16 ເທວາດາ ກັອຍ ກຽມ ຕາຮານ ກາ ຈ່ິຮ ອາແຊັຮ. ເກົາ ຊັອງ ເນົ່ າ
ປາຍ ຕາຮານ ກັອຍ ກຼຶ່ງ ບາຣ ຣ່ອຍ ລານ ນະ. 17 ກະ ເນົ່ າ ອາປັຮ ໂອນ
ເກົາ ເຮີມ ກວາຍ ກະ ອາແຊັຮ ກັອຍ. ກວາຍ ກັອຍ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ຕາອ໌
ຕ່ຶງ ອາເປີ່ ມ ໄລ່. ອາຢັ່ ອຮ ກັອຍ ລາ ກເູຊົາ ນ່ະ ປັຣລາ ອູ່ຍຮ, ກະ ຣາມົງ່,
ກະ ຣາເຣືາອ໌. ແປີຼ ອາແຊັຮ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ແປີຼ ຊິງ. ກະ ເບນີ ອູ່ຍຮ, ປາຮ
ຍາອ໌, ກະ ກາເຈຍ ລ່ັອຮ ແຕ ແບອ໌ ອາແຊັຮ ກັອຍ. 18 ມັຮ ກວາຍ ກາ
ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌, ມວຍ ວັກ ແຕ ໄປ ວັກ ກູຈີດ ຍ່ອນ ອູ່ຍຮ, ແຕີລາ
ປາຮຍາອ໌, ແຕີລາ ກາເຈຍ ກາ ລ່ັອຮ ແຕ ແບອ໌ ອາແຊັຮ ກັອຍ. 19 ມັຮ
ອາແຊັຮ ກັອຍ ເບີນ ບາຣ ຣາມຶ່ຮ ປຼາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຕຸ່ຮ ກວາຍ. ມວຍ ລາ
ແບອ໌, ກະ ບາຣ ລາ ຊອຍ, ຍ່ອນ ຊອຍ ອັນ ເບີນ ນ່ະ ແປີຼ ກູຊັນ.

20 ມາ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ ຍ່ອນ ອາແຊັຮ ກັອຍ
ຕະ, ອຶນນັ່ອງ ໄລ່ ຕາ ແອອ໌ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແຕ ມັຮ ຣານະ ໂລ່
ຍຮ ອາຕີ ໄລ່ ຕະ. ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ຊາງ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກະ ຣູ່ບ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌
ກາ ໄລ່ ຕະ ແຕ ແຢງ, ປຣະ, ຊາປັ່ ນ, ຕາເມົາ, ກະ ອາລ່ອງ. ມາ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ຣູ່ບ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ, ຕາ ເຕ່ອ໌ ຊັອງ, ກະ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປູເປາະ.
21 ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ໂລ່ຍຮ ແຕ ໄລ່
ກາຈີດ ກວາຍ, ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຣານະ ກວາຍ ມ,ໍ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ລາກວຍ ກາ
ຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕ,ຸ ກະ ໄລ່ ຕຕູວຍ.໌
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ໂຢຮັນ ຈາ ມວຍ ປຶ່ ງ ແກດ
1 ແວັດ ກັອຍ ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ນະ ແອັນ ເທວາດາ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ.

ອັນ ບັນ ເຣ່ງ ລາລ່ື, ກະ ອັນ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ນ່ະ ຣາມິ່ລ. ເບີນ ມາເຣ່ງ
ຢັ່ ອງ ແອີດ ແປີງ ແປີຼ ອັນ. ມາມ ອັນ ນ່ະ ມັ່ດ ມານາງ, ກະ ອາເຢີງ ອັນ
ລາ ນ່ະ ຕາໂນລ ກາ ເບຼີ ອູ່ຍຮ. 2 ຕ່ຶງ ອາຕີ ອັນ ຢຸມ ມວຍ ປານອມ ເຈຍ
ແກດ, ເນົ່ າ ເປິຮ ດອ໌ໍ. ອາເຢີງ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ອັນ ຊາເຕືາຍ໌ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາ
ເລ, ອາເຢີງ ຢັ່ ຮ ອາເວ່ຣ ອັນ ຊາເຕືາຍ໌ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌. 3 ອັນ ກູອ໌ ເຣ່ງ ລາ
ລ່ື ນ່ະ ຊິງ ອາຣ່ື. ແວັດ ອັນ ກູອ໌ ນ່ະກັອຍ, ເບີນ ກຣ່ຶມ ຕັນດ່ືຣ ຕາປູ່ລ
ເຈີ ເຣ່ງ ລາລ່ື. 4 ແວັດ ກຣ່ຶມ ກັອຍ ຕັນດ່ືຣ, ເກົາ ຄ່ຶດ ອີ ຄຽນ ມັຮ ປັຣ
ນາຍ ຊຽງ ກຣ່ຶມ ຕັນດ່ືຣ ປາຍ. ມາ ເກົາ ຊັອງ ມວຍ ຊຽງ ການ່ໍອ໌ ອາຕີ
ເກົາ ແຕ ມັນລ່ັອງ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ຄຽນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ! ອຶງເຄາະ
ໄມ່ ປາໂຕ່ະ ດອ໌ໍ ມັຮ ປັຣນາຍ ກຣ່ຶມ ກັອຍ ປາຍ ຕາປູ່ລ ເຈີ.

5 ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ເທວາດາ ກາ ຕາຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາເລ ກະ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌;
ອັນ ອາແຣ່ິ ອາຕີ ອາຕາ ປໍ ມັນລ່ັອງ. 6 ກະ ອັນ ຄີນ, ອັນ ກູອ໌ ຣາມຶ່
ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ມັນລ່ັອງ
ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ແອີດ ຕ່ຶງ ກັອຍ. ອັນ ແຕງ ກູແຕອ໌ ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ແອີດ
ຕ່ຶງ ກັອຍ. ກະ ອັນ ແຕງ ແດີອ໌ ທາເລ ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ແອີດ ຕ່ຶງ ກັອຍ
ເຕ່. ເທວາດາ ກັອຍ ປາຍ: "ແປະ ເຈ່ີ! ຕາ ເບນີ ເກຣາະ ນັ່ອງ!" 7 ແຕ່ີອ໌
ເທວາດາ ກາ ຕາປູ່ລ ກັອຍ ປົຼງ ແກ ອັນ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ແວັດ ມັຮ
ຣານະ ປາໂຕ່ະ ອັນ ຄ່ຶດ ອີ ຕະ. ຣານະ ໄນ່ ອັນ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ໂອນ ມັຮ
ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ອັນ ເດີງ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ກັອຍ.

8 ແວັດ ກັອຍ, ຊຽງ ກາ ອາຕີ ເກົາ ແຕ ມັນລ່ັອງ, ອັນ ອາຕີ ລ່ັຮ ເກົາ
ປາຍ: "ໄມ່ ເປາະ ອີດ ປານອມ ເຈຍ ກາ ເນົ່ າ ເປິຮ ດອ໌ໍ ແຕ ອາຕີ ເທວາ
ດາ ກາ ຕາຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາເລ ກະ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌."
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9 ເຈ່ີ ເກົາ ເປາະ ປໍ ເທວາດາ ກັອຍ, ກະ ເກົາ ແຊອ໌ ແຕ ອັນ ປານອມ
ເຈຍ ກາ ແກດ ກັອຍ. ເທວາດາ ກັອຍ ອາຕີ ເກົາ ປາຍ: "ເອົາ ໄມ່ ອີດ!
ເຈ່ີ ໄມ່ ຈາ! ຕ່ຶງ ແບອ໌ ໄມ່ ຊັອງ ອຶງເງືາມ ລາລ່ື ນ່ະ ແດີອ໌ ກາຮຍາລ, ມາ
ຕ່ຶງ ປຸ່ງ ໄມ່ ຊັອງ ນ່ະ ໄມ່ ຈາ ເກຣ່ີງ ອຶນຕັງ."

10 ເຈ່ີ ເກົາ ອີດ ປານອມ ເຈຍ ກາ ແກດ ແຕ ອາຕີ ເທວາດາ ກັອຍ,
ກະ ເກົາ ຈາ. ຕ່ຶງ ແບອ໌ ເກົາ ຊັອງ ອຶງເງືາມ, ນ່ະ ແດີອ໌ ກາຮຍາລ. ມາ
ແວັດ ເກົາ ລ່ືນ, ເກົາ ຊັອງ ນ່ະ ເກົາ ຈາ ເກຣ່ີງ ອຶນຕັງ.

11 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກັອຍ ອາຕີ ເກົາ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ອາຕີ
ຕາງ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ອາຕີ ແຕ ຊາອ່ຶຍ ຈຸ່ມ ກວາຍ, ຊາ
ອ່ຶຍ ກຣວາງ, ຊາອ່ຶຍ ປັຣນາຍ, ກະ ຊາອ່ຶຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ."

11
ບາຣ ນະ ກາ ກຈີູດ ມາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

1 ແວັດ ກັອຍ, ເນົ່ າ ໂອນ ເກົາ ມວຍ ອຶນແຕຣ່ັຮ ອາລ່ອງ ນ່ະ ຕຳເປ່
ກ, ເຈ່ີ ເນົ່ າ ແປຣີ ເກົາ ປາຍ: "ໄມ່ ເປາະ ເຕ່ກ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ
ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກັອຍ ແຕ ອາລ່ອງ ໄນ.່ ກະ ໄມ່ ນັ່ບ ໂອນ
ດັງ ມາແລ່ະ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ. 2 ມາ
ມັຮ ຊັງອາຣ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ດຸງ ຊາງ, ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ເຕ່ກ, ຍ່ອນ ອຶນຕຸ ກັອຍ
ເນົ່ າ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ. ປັຣແນີ
ມັນເຕຣືາ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ຊົດ ຊາເຕືາຍ໌ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ອຶນ
ແຍະ່ ປູນ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ກາໄຊ. 3 ເກົາ ແປຣີ ບາຣ ນະ ເປາະ ປໍ ກັອຍ ອາ
ຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນແຍ່ະ ມວຍ ປັ່ ນ ບາຣ ຣ່ອຍ ຕາປັ່ ດ
ຈ່ິດ ຕາໄງ. ໄລ່ ບາຣ ນະ ຕັອກ ຕຳປັອກ ອາປັຮ ໄລ່ ຊັອງ ຕຸ່ຮ."

4 ໄລ່ ບາຣ ນະ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ບາຣ ກ່ັລ ອາ
ລ່ອງ ອາໂປ່ນ ກະ ນ່ະ ບາຣ ໂຣ່ງ ຕາກຍາງ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ
ກາ ອຶນເຈົາ ອຶນແຍ່ະ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 5 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຢໍອ໌
ອີ ຕະ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ, ເບີນ ອູ່ຍຮ ລ່ັອຮ ແຕ ແບອ໌ ໄລ່ ໂອນ ກາ
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ຈີດ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ອີ ຕະ ໄລ່, ກວາຍ
ກັອຍ ອຶງເຄາະ ກູຈີດ ຣານາ ອູ່ຍຮ. 6 ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ເບີນ ອຳນາດ
ກາຕັງ ເມືາ, ໂອນ ມັນລ່ັອງ ຕາ ເບີນ ເມືາ ນັ່ອງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຕາໄງ ໄລ່
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄລ່ ເບີນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ຕະ ແດີອ໌
ໂອນ ແກີດ ອາຮາມ. ກະ ໄລ່ ເບີນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ແປຣີ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ຕາມ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຊັອງ ຢໍອ໌.

7 ພໍກາ ອຶນແຍ່ະ ປາເນ່ນ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ, ເບີນ ມວຍ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ຊັອຮ ແຕ ປຣຸ່ງ ອູ່
ຍຮ ຣາຊູ່ ກະ ບາຣ ນະ ກັອຍ. ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກັອຍ ເຣືາບ ກະ ກາຈີດ
ບາຣ ນະ ກັອຍ. 8 ກະ ຈະ ໄລ່ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ຣານາ ປື່ ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ປື່ ດ
ກາ ເນົ່ າ ແຕັຮ ອຶນເຈົາ ໄລ່ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ເມືອງ ກັອຍ ລາ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ, ມາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ເມືອງ ກັອຍ ລາ ໂຊໂດມ ກະ ເອຢິບ ແອັນ,
ຍ່ອນ ຣານະ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຕະ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 9 ເບນີ ກວາຍ ແຕ ກູ່ ຊາແນັດ ກວາຍ, ກູ່ ຈຸ່ມ ກວາຍ, ກູ່
ປັຣນາຍ ກວາຍ, ກະ ກູ່ ກຣວາງ ກວາຍ, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ເນ່ ຈະ ບາຣ
ນະ ກັອຍ ອຶນແຍະ່ ໄປ ຕາໄງ ຕາດ່ີ, ກະ ຕາ ໂອນ ເນົ່ າ ແຕິບ ໄລ່ ບາຣ ນະ
ກັອຍ. 10 ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌, ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ບາຣ
ນະ ກັອຍ ກູຈີດ. ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ເປ່ລ ບູຍ, ກະ ໄລ່ ມານະ ໂອນ
ເກຣ່ີງ ໂຈະ ມານະ, ຍ່ອນ ມັຮ ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່
ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຍ່ອນ ແຕ ບາຣ ນະ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກັອຍ.

11 ພໍກາ ແວັດ ໄປ ຕາໄງ ຕາດ່ີ ກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ມູ່ດ
ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ຈະ ບາຣ ນະ ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ອາມົ່ງ ກະ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ມັຮ ກວາຍ
ກາ ເຮີມ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື. 12 ແວັດ ກັອຍ, ບາຣ
ນະ ກັອຍ ຊັອງ ຊຽງ ເຣ່ງ ແຕ ມັນລ່ັອງ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ຊັອຮ ປໍ
ໄນ່!"
ເຈ່ີ ບາຣ ນະ ກັອຍ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ ອຶນດີ ຣາມິ່ລ. ກະ ມັຮ ກວາ
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ຍ ກາ ຊາອັຣ ບາຣ ນະ ກັອຍ, ໄລ່ ເຮີມ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 13 ມວຍ ເປຣິຮ
ກັອຍ ກູແຕອ໌ ກູກ່ືດ ຮັບ ລາລ່ື; ເຈ່ີ ເມືອງ ກັອຍ ຣາລຸຮ ມວຍ ວັກ ແຕ
ມວຍ ຈ່ິດ ວັກ. ເບີນ ຕາປູ່ລ ປັ່ ນ ນະ ກວາຍ ກູຈີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ.
ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ, ໄລ່ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ແອີດ
ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ຍ່ອນ ໄລ່ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື.

14 ແວັດ ເຈ່ີ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ບາຣ. ມາ ເນ່ ຕິຮ! ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ໄປ ແອັນ
ແຕ່ີອ໌ ໄວ່ ລາລ່ື!

ເທວາດາ ກາ ຕາປູ່ລ ປົຼງ ແກ
15 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ຕາປູ່ລ ແອັນ ປົຼງ ແກ ອັນ. ເຈ່ີ ເບີນ

ມັຮ ກາ ຊຽງ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ຊານ່ໍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ຊົດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ເຈົາ ລ່ັຮ ອຶນແຍະ່ ປໍ ອຶນເຈົາ ໄຮ ກະ ປໍ ອັນ ກາ ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ ຣຽຮ ໂອນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ. ອັນ ຊົດ ແຕ ໄນ່, ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ,
ໂອນ ຈົນ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກູມ!ໍ"

16 ແວັດ ກັອຍ, ໄລ່ ບາຣ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ນະ ກວາຍ ເທົາ ກາ ຕາກູ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶນແຍະ່ ໄລ່ ກັອຍ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ກະ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 17 ໄລ່ ປາຍ ນ່ະໄນ່: "ເອີ ອຶນເຈົາ ຮິ ເອີຍ! ເຍືາ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ອັນ ກາ ຊົດ ແກຼີຍ ແຕ ການ່ໍອ໌! ເຍືາ ລາ ເຢືາງ ກາ ອາມົ່ງ ຊານ່ໍ, ກະ ເຍືາ
ລາ ເຢືາງ ກາ ອາມົ່ງ ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື. ຮິ ຊາແອີນ ເຍືາ ອີດ ອຳນາດ ປື່ ດ
ເຍືາ, ກະ ຊານ່ໍ ເຍືາ ຊົດ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ. 18 ມັຮ ກາ ກຣວາງ ກູແຕອ໌ ຊັອງ
ອວານ ໂຈະ ເຍືາ. ມາ ຊານ່ໍ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຍືາ ຕະ ລ່ັຮ ກວາຍ ກັອຍ. ແຕ່ີອ໌
ເຈ່ີ ປາເນ່ນ ເຍືາ ຕັດຊ່ີນ ມັຮ ກວາຍ ກູຈີດ. ກະ ເຍືາ ກູລັຮ ເກືາ ໂອນ
ມັຮ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ເຍືາ, ໄລ່ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຍືາ, ກະ
ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຍືາ ກະ ຢຳນັ່ບ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ, ກາ ກວາຍ
ປື່ ດ, ກາ ກວາຍ ແກດ. ກະ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ປາເນ່ນ ເຍືາ ຕາລຸຮ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ຕາລຸຮ ກູແຕອ໌."
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19 ເຈ່ີ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ເນົ່ າ ເປິຮ ກູຕ່ົງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ກະ ເກົາ ເຮີມ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ຮ່ີບ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣ
ຄັນ ກະ ກວາຍ. ແວັດ ກັອຍ ເບີນ ຕາລຍາຣ, ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຊຽງ ຕັນ
ດ່ືຣ, ເບີນ ກຣ່ຶມ, ເບີນ ກູແຕອ໌ ກກ່ືູດ, ກະ ເບີນ ປາແຣລ ປື່ ດ ລາລ່ື.

12
ມັນແຊມ ກະ ງວງ

1 ແວັດ ກັອຍ, ເບີນ ຣານະ ຄານະ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ເບີນ ມານະ
ມັນແຊມ, ເກຣ່ີງ ອັນ ລາ ນ່ະ ມັ່ດ ມານາງ. ອັນ ຕາຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ ຣາລ່ັງ ກາໄຊ.
ກະ ອັນ ຕາປື່ ງ ກຸນຕຣວາອ໌ ກາ ເບນີ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ກຼອງ ມັນໂຕຣ.
2 ມັນແຊມ ກັອຍ ແຈ່ະ ອີ ຣ່ັຮ ກອນ. ອັນ ອູໂອຍ, ຍ່ອນ ອັນ ຊັອງ ຕ່ິ,
ກະ ອັນ ຊັອງ ກ່ັດ ລາລ່ື ອີ ຣ່ັຮ ກອນ.

3 ມວຍ ເປຣິຮ ກັອຍ ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ແອີດ
ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ເບີນ ມວຍ ລຳ ງວງ ກູເຊົາ ປື່ ດ ລາລ່ື. ອັນ ເບີນ ຕາປູ່ລ
ລຳ ແປີຼ ກະ ມວຍ ຈ່ິດ ລຳ ຕາກອຍ. ກູ່ ແປີຼ ຕາປື່ ງ ກຸນຕຣວາອ໌ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ. 4 ຊອຍ ອັນ ກູວຍາລ ມວຍ ວັກ ແຕ ໄປ ວັກ ມັຮ ກຼອງ ມັນ
ໂຕຣ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ເຈ່ີ ແກຼງ ມັນໂຕຣ ກັອຍ ປໍ ກແູຕອ໌. ງວງ ກັອຍ
ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ມັນແຊມ ກາ ແຈ່ະ ອີ ຣ່ັຮ ກອນ. ງວງ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ
ຈາ ແຕ່ິ ກອນ ແກດໆ ກາ ມັນແຊມ ກັອຍ ອີ ຣ່ັຮ. 5 ເຈ່ີ ມັນແຊມ ກັອຍ
ຣ່ັຮ ມວຍ ລຳ ກອນ ຣາເລົາ. ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ກອນ ກັອຍ ຢຸມ ມວຍ
ອຶນແຕຣ່ັຮ ກ່ອນ ຕາອ໌ ດອ໌ໍ ຕະ ຊົດ ກູ່ ກຣວາງ ກວາຍ. ນ່ະກັອຍ ເນົ່ າ
ເດີງ ເດິຮ ກອນ ກັອຍ ປໍ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາກູ ຊົດ. 6 ມັນແຊມ
ກັອຍ, ອັນ ຕາລຸ່ຮ ປໍ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ. ປໍ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຽມ ດອ໌ໍ
ເຈ່ີ ອຶນຕຸ ໂອນ ອັນ ແອີດ. ກະ ເນົ່ າ ແຈມ ອັນ ອຶນແຍະ່ ມວຍ ປັ່ ນ ບາຣ
ຣ່ອຍ ຕາປັ່ ດ ຈ່ິດ ຕາໄງ.

ງວງ ກັອຍ ເປ່ ແຕ ເທວາດາ
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7 ແວັດ ກັອຍ ເນົ່ າ ຕະ ເຊິກ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ເບີນ ມີຄາເອລ, ອັນ ກາ
ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເທວາດາ, ອັນ ເດີງ ເທວາດາ ກັອຍ ເປາະ ຣາຊູ່ ກະ
ງວງ. ກະ ງວງ ກັອຍ ເດີງ ເທວາດາ ອັນ ເປາະ ຣາຊູ່ ເຕ່. 8 ມາ ງວງ
ກັອຍ ເປ່. ເຈ່ີ ອັນ ກະ ເທວາດາ ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ.
9 ນ່ະກັອຍ ເນົ່ າ ຕູ່ຍຮ ງວງ ກັອຍ ໂອນ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ມັນລ່ັອງ! ງວງ
ກັອຍ ລາ ນ່ະ ກູຊັນ ແຕ ອຶມແບ.ິ ອັນ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຢືາງ ຕາ ອ.ໍ
ອັນ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ຊາຕານ ກາ ພິ ກູ່ ນະ ກວາຍ. ເນົ່ າ ຕາແກລ ອາ
ປັອງ ຕັຮ ອັນ ປໍ ກູແຕອ໌, ກະ ມັຮ ກາ ເທວາດາ ອັນ ແຮີ.

10 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ຊັອງ ຊຽງ ເຣ່ງ ລາລ່ື ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ປາຍ:
"ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ເຈ່ີ! ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາ
ປັຮ ອັນ ເບນີ ອຳນາດ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ! ຊານ່ໍ ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ, ອັນ ຕະ ຊົດ ເຕ່! ໄກຣ ລາ
ລ່ື, ອັນ ກາ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ໂອນ ຕູນ ມັຮ
ແຊມອາຍ ໄຮ ກູ່ ຣາໄງ ກູ່ ຊາເດົາ, ປຍາຍ໌ ເນົ່ າ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ແຕ ມັນ
ລ່ັອງ ເຈ່ີ. 11 ແຊມອາຍ ໄຮ ເຣືາບ ອັນ ເຈ່ີ, ຍ່ອນ ອາຮາມ ແຕ ແກະ
ກອນ, ກະ ຍ່ອນ ໄລ່ ອາຕີ ປຍາຍ໌ ແຕ ອັນ. ໄລ່ ຕາ ເບີນ ປາຊິ ຣາງຶ່ຮ
ໄລ່, ກະ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ອຶງກັອຮ ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ ອີ ກາຈີດ ໄລ່. 12 ນ່ະກັອຍ
ມັນລ່ັອງ ເອີຍ, ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ແອີນ ແຈີ! ມາ ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກແູຕອ໌ ກະ ແດີອ໌ ທາເລ, ຍ່ອນ
ເຢືາງ ຊາຕານ ແຊງ ປໍ ກັອຍ ເຈ່ີ. ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື, ຍ່ອນ
ອັນ ດັງ ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ດູ່ນ ນັ່ອງ ຣານະ ຕາ ອໍ."

ງວງ ກັອຍ ອີ ຕະ ມັນແຊມ ກະ ກອນ ອັນ
13 ແຕ່ີອ໌ ງວງ ກັອຍ ດັງ ເນົ່ າ ຕູ່ຍຮ ອັນ ໂອນ ແຊງ ແອີດ ປໍ ກແູຕອ໌,

ອັນ ຣາປວາຍ ອີ ໂກບ ມັນແຊມ ກາ ຣ່ັຮ ກອນ ຣາເລົາ ກັອຍ. 14 ມາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ມັນແຊມ ກັອຍ ເບນີ ຊານງັ ນ່ະ ຊານງັ ແຈມ ກາລາງ
ປື່ ດ ລາລ່ື, ໂອນ ອັນ ເຕ່ອ໌ ປັຣ ປໍ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ ປໍ ອຶນຕຸ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
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ຊີ ກຽມ ໂອນ ອັນ ແອີດ. ປໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເນົ່ າ ແຈມ ກະ ບັນ ກຍາອ໌ ອັນ
ແຕ ງວງ ກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ໄປ ກູມໍ ຕາດ່ີ. 15 ເຈ່ີ ງວງ ກັອຍ ປຣູ່ຍຮ ອາ
ລ່ັອຮ ແດີອ໌ ແຕ ແບອ໌ ອັນ ແກີດ ນ່ະ ແດີອ໌ ຕາເລ່. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ
ແດີອ໌ ປາໂຣນ ມັນແຊມ ກັອຍ. 16 ມາ ກູແຕອ໌ ຈ່ອຍ ມັນແຊມ ກັອຍ.
ກູແຕອ໌, ນ່ະ ອັນ ກາຮາ ແບອ໌, ເຈ່ີ ງ່ອຍ໌ ອຶນແຍ່ະ ແດີອ໌ ກາ ລ່ັອຮ ແຕ
ແບອ໌ ງວງ ກັອຍ. 17 ເຈ່ີ ງວງ ແກີດ ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື ໂຈະ ມັນແຊມ ກັອຍ.
ມັນແຊມ ກັອຍ ເບີນ ກອນ ອາໄກ ການ່ໍອ໌ ແຮີ. ນ່ະກັອຍ ງວງ ເປາະ ຣາ
ຊູ່ ກະ ກອນ ອາໄກ ກັອຍ. ກອນ ອາໄກ ກັອຍ ລາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີ
ດ. 18 ກະ ງວງ ກັອຍ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ.

13
ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກາ ມວຍ ລ່ັອຮ ແຕ ແດີອ໌ ທາເລ

1 ແວັດ ກັອຍ ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ລ່ັອຮ ແຕ ແດີອ໌
ທາເລ. ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລຳ ຕາກອຍ ກະ ຕາປູ່ລ ລຳ
ແປີຼ. ກູ່ ລຳ ຕາກອຍ ຕາປື່ ງ ກຸນຕຣວາອ໌ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. ກະ ຕ່ຶງ ກູ່
ແປີຼ ອັນ, ເນົ່ າ ຄຽນ ປັຣນາຍ ພາມາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 2 ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ
ກັອຍ ເບີນ ຈະ ນ່ະ ກູລາ ອາຊາງ. ອາເຢີງ ອັນ ນ່ະ ຊາເກ່ົາ, ກະ ແບອ໌
ອັນ ນ່ະ ຊິງ. ເຈ່ີ ງວງ ໂອນ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກັອຍ ເບນີ ອຳນາດ ແຕ ອັນ.
ກະ ອັນ ໂອນ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ ຕະ ຊົດ ປື່ ດ ລາລ່ື ມູເຈິງ ອັນ ເຕ່. 3 ມາ
ນຳ ແປີຼ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກັອຍ ເບນີ ເບິ ນ່ະ ເນົ່ າ ໄປ່ອ໌ ອັນ ມັ່ນ ອີ ກຈີູດ.
ມາ ເບິ ອັນ ເນົ່ າ ປົວ ແບຣັຮ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ແອີດ
ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ແຕ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ, ກະ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຣານະ
ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ. 4 ກູ່ ນະ ກວາຍ ຊາງ ງວງ ກັອຍ, ຍ່ອນ ອັນ ໂອນ ຊັນ
ຕຣ່ັນ ກັອຍ ເບນີ ຊົດ ມູເຈິງ ອັນ ເຕ່. ກະ ໄລ່ ຊາງ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ ແຮີ.
ໄລ່ ຕາແບີບ ປາຍ: "ເບີນ ເນົ່ າ ກາ ປື່ ດ ມູເຈິງ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ໄນ່? ກະ
ເນົ່ າ ກາ ເຕ່ອ໌ ຣາຊູ່ ກະ ອັນ?"
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5 ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກັອຍ ອາຕີ ປັຣນາຍ ໂອດ, ກະ ປັຣນາຍ ພາມາດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ຕະ ຊົດ ເບີນ ປູນ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ
ກາໄຊ. 6 ອັນ ກາຮາ ແບອ໌ ພາມາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ, ກະ ມັຮ ໄລ່ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ແຮີ.
7 ເນົ່ າ ໂອນ ອັນ ຣາຊູ່ ເຣືາບ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ
ເນົ່ າ ໂອນ ອັນ ຊົດ ກູ່ ຈຸ່ມ ກວາຍ, ກູ່ ຊາແນັດ ກວາຍ, ກູ່ ປັຣນາຍ ກວາ
ຍ, ກະ ກູ່ ກຣວາງ ກວາຍ. 8 ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌,
ໄລ່ ຊາງ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກັອຍ. ແອີງ ໄລ່ ກາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ກາ
ເນົ່ າ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ກາ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາງ ອັນ. ປຶ່ ງ
ກັອຍ ລາ ຄອງ ແກະ ກອນ ກາ ຈີວ໌ ກູຈີດ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ດອ໌ໍ
ໂອນ ອັນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ຢວາຮ ແຕງ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ.

9 ອາແລ່ະ ເບີນ ກູຕູຣ, ໂອນ ໄລ່ ຊາງັດ! 10 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ເນົ່ າ ໂກບ ໂຈະ ອັນ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌, ກວາຍ ກັອຍ
ລາ ເນົ່ າ ໂກບ. ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ອຶງເຄາະ
ຈີວ໌ ກຈີູດ ແຕ ດາວ, ກວາຍ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ກຈີູດ ແຕ ດາວ. ນ່ະກັອຍ,
ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຈີວ໌ ກະ ຊາ
ອຳ ຈັບ ລາລ່ື.

ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກາ ບາຣ ລ່ັອຮ ແຕ ກແູຕອ໌
11 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ການ່ໍອ໌ ລ່ັອຮ

ແຕ ກູແຕອ໌. ອັນ ເບີນ ບາຣ ລຳ ຕາກອຍ ນ່ະ ຕາກອຍ ແກະ. ມາ ຊຽງ
ອັນ ລາ ນ່ະ ຊຽງ ງວງ. 12 ອັນ ຕະ ຊົດ ຕາງ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກາ ມວຍ.
ອັນ ກດູຸ ກແູຕອ໌ ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ອຶງເຄາະ ຊາງ ຊັນ
ຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກາ ມວຍ ກັອຍ, ຊັນຕຣ່ັນ ກາ ເບິ ມັ່ນ ອີ ກູຈີດ, ມາ ແກີດ
ແບຣັຮ ລ່ັຮ. 13 ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກາ ບາຣ ໄນ່, ອັນ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ຣາ
ນະ ຄານະ. ອັນ ຕະ ໂອນ ອູ່ຍຮ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກແູຕອ໌ ຢັ່ ຮ
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ເມືາງ ກວາຍ. 14 ອັນ ພິ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ຍ່ອນ ອັນ
ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ຄານະ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກາ ມວຍ. ອັນ ແປຣີ
ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໂອນ ໄລ່ ຕະ ມວຍ ຣູ່ບ ດອ໌ໍ ຢຳນັ່ບ ຊັນຕຣ່ັນ
ແຣ່ັງ ກາ ມວຍ ກັອຍ, ຊັນຕຣ່ັນ ກາ ເນົ່ າ ໄປ່ອ໌ ແຕ ດາວ, ມາ ອຶນນັ່ອງ
ອັນ ອາມົ່ງ. 15 ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກາ ບາຣ ກັອຍ ເບີນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ອັນ
ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໂຈະ ຣູ່ບ ຊັນຕຣ່ັນ ກາ ມວຍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ຣູ່ບ ກັອຍ
ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ເຕ່ອ໌ ອັນ ກາຈີດ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາງ
ອັນ. 16 ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ ກູດຸ ກູ່ ນະ ກວາຍ, ກວາຍ ແກດ ກະ ກວາ
ຍ ປື່ ດ, ກວາຍ ຊຸ ກະ ກວາຍ ກາດີດ, ກວາຍ ຊູລ ກະ ກວາຍ ຕາ ເບີນ
ຊູລ, ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາຕີ ອາຕາ ແຕີລາ ຕ່ຶງ ກາລຍາອ໌
ໄລ່. 17ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບນີ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ອັນ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ຈິແຈີງ ອຶນເຕ່ົາ. ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ຣາມຶ່ຮ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ, ແຕີລາ
ເບີ ເຕ່ນ ຣາມຶ່ຮ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ.

18 ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ລາ ອຶນຕຣູ່ ລາລ່ື. ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ,
ເຕ່ອ໌ ອັນ ດັງ ແຕ ເບີ ຣາມຶ່ຮ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ, ຍ່ອນ ເບີ ໄນ່ ເຕ່ນ ຣາມຶ່ຮ
ກວາຍ. ເບີ ໄນ່ ລາ ຕາປັ່ ດ ຣ່ອຍ ຕາປັ່ ດ ຈ່ິດ ຕາປັ່ ດ.

14
ເພງ ລາ ຍ່ອງ ຕາໄມ

1 ແວັດ ກັອຍ ເກົາ ເນ່, ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ແກະ ກອນ ກັອຍ ຕາຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ
ກົຮ ຊີໂອນ. ເບີນ ມວຍ ແຊນ ປູນ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ປັ່ ນ ນະ ກວາຍ ແອີດ
ກະ ອັນ, ໄລ່ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ກະ ຣາມຶ່ຮ ອຶມປ່ໍ ອັນ ຕ່ຶງ ກາລຍາອ໌ ໄລ່.
2 ເກົາ ຊັອງ ມວຍ ຊຽງ ແຕ ມັນລ່ັອງ ນ່ະ ໂຮ ແດີອ໌ ປື່ ດ, ກະ ນ່ະ ກຣ່ຶມ
ຕັນດ່ືຣ ເຣ່ງ ລາລ່ື. ຊຽງ ກັອຍ ລາ ຊຽງ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຕາໄປຮ
ພີນ, ກູ່ ນະ ເບນີ ມານະ ມານຳ ພີນ. 3 ໄລ່ ກາ ຕາໄປຮ ກັອຍ ຕາຢຶ່ ງ ເນ່
ປໍ ກາເຈ່ີງ ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກ,ູ ປໍ ປູນ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ, ກະ ປໍ ມູ່ ກວາ
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ຍ ເທົາ. ເຈ່ີ ໄລ່ ລຳ ຍ່ອງ ມວຍ ເພງ ຕາໄມ. ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເຕ່ອ໌
ດັງ ເພງ ກັອຍ. ແອີງ ໄລ່ ມວຍ ແຊນ ປູນ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ປັ່ ນ ນະ ຊັອງ
ເຕ່ອ໌ ດັງ ເພງ ກັອຍ. ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ, ເຢຊູ ກຣີດ ໄທ ເຈ່ີ ໄລ່, ບັອງ
ກາ ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌. 4 ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຕາປູ່ນ ຣາ
ນະ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌. ນ່ະກັອຍ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ບຣັຮ ອ.ໍ ອຶນຕຸ ແລ່ະ ແກະ ກອນ
ເປາະ, ໄລ່ ຕາປູ່ນ ເລືອຍໆ ອັນ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄທ ລ່ັຮ ໄລ່ ແຕ ມັຮ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ໂອນ ໄລ່ ແກີດ ນ່ະ ເກຣ່ີງ ມ່ອບ ຊາງ ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື
ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ໂອນ ແກະ ກອນ. 5ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເກ່ີຍ ປາຍ
ອາໂລກ, ກະ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຕິ ໄລ່.

ໄປ ນະ ເທວາດາ
6 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ນະ ແອັນ ເທວາດາ, ອັນ ປັຣ ຕ່ີ ລາລ່ື

ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ອັນ ເດີງ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌, ກູ່ ກຣວາງ, ກູ່ ຈຸ່ມ, ກູ່ ປັຣນາຍ, ກະ ກູ່ ຊາແນັດ
ກວາຍ. 7 ອັນ ອາຕີ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກະ ຍ່ອງ ອັນ! ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ຕາໄງ ອັນ ຕັດຊ່ີນ ກູ່ ນະ ກວາຍ! ນ່ະກັອຍ,
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ແຕງ ມັນລ່ັອງ ກະ
ກູແຕອ໌, ແດີອ໌ ທາເລ, ກະ ແດີອ໌ ກັອຮ!"

8 ເບີນ ເທວາດາ ກາ ບາຣ ແອັນ ຕາປູ່ນ ເທວາດາ ກາ ມວຍ. ເທວາ
ດາ ກາ ບາຣ ປາຍ: "ຣາລຸຮ ເຈ່ີ! ຣາລຸຮ ເຈ່ີ! ເມືອງ ບາບີໂລນ ປື່ ດ ຣາ
ລຸຮ ເຈ່ີ! ອັນ ປັຣຕ່ຶ ກວາຍ ກູ່ ກຣວາງ ໂອນ ມັນແຊມ ກະ ຣາເລົາ ຕະ
ຣານະ ຕັງຮາງ, ໄນ່ ລາ ນ່ະ ອັນ ໂອນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກູ່ ກຣວາງ ງ່ອຍ໌ ບຼັອງ
ອັນ ໂອນ ໄລ່ ບູລ."

9 ເບີນ ເທວາດາ ກາ ໄປ ແອັນ ຕາປູ່ນ ບາຣ ນະ ເທວາດາ ອຶນໂຍ່ງ.
ອັນ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື "ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຊາງ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກາ ແຕ່ີອ໌
ແຕ ແດີອ໌ ທາເລ ກະ ຊາງ ຣູ່ບ ຊັນຕຣ່ັນ, ກະ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ຊັນຕຣ່ັນ
ກັອຍ ຕ່ຶງ ກາລຍາອ໌ ແຕີລາ ຕ່ຶງ ອາຕີ ອັນ, 10 ກວາຍ ກັອຍ ອຶງເຄາະ
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ຈີວ໌ ງ່ອຍ໌ ບັຼອງ ກາ ເຣ່ງ ລາລ່ື ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ບັຼອງ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ລາ ຊາກຳ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື ໂຈະ
ກວາຍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ກວາຍ ກັອຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາ
ລ່ື ແຕ ອູ່ຍຮ ກະ ກາເຈຍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເທວາດາ ອັນ ກະ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ແກະ
ກອນ ກັອຍ. 11 ປາຮຍາອ໌ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໄລ່ ຈີວ໌ ຊັອຮ ປໍ
ມັນລ່ັອງ ຊົດ ແດີຍ. ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາງ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກະ ຣູ່ບ ອັນ,
ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ ຕ່ຶງ ຈະ ໄລ່, ໄລ່ ຈີວ໌
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ ເລືອຍໆ, ກາ ຕາໄງ ກາ ຊາເດົາ ຕາ ແກີດ ປິ່ ດ."

12 ນ່ະກັອຍ, ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶງເຄາະ ແອີດ
ຈີວ໌ ເລືອຍໆ. ໄລ່ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ກາ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປາຕັບ, ກະ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ຈັບ ລາລ່ື.

13 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ຊັອງ ມວຍ ຊຽງ ແຕ ມັນລ່ັອງ ອາຕີ ເກົາ ປາຍ:
"ໄມ່ ຄຽນ ປາຍ: ບຸ່ນ ລາລ່ື ມັຮ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ແຕ ໄນ່ ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ
ຍ່ອນ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."
ກະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ: "ໄກຣ ລາລ່ື. ຍ່ອນ ກວາຍ ກັອຍ

ເບີນ ຣາລູ່ ແຕ ຣານະ ອຶນຕັອງ ໄລ່ ຕະ. ກະ ມັຮ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່ ຕະ
ເຈ່ີ, ໄລ່ ເບີນ ເກືາ ແຕ ຣານະ ກັອຍ."

ທຣໍ ກະ ປາໄລ ອາງຸ່ນ ຈີນ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌
14 ແວັດ ກັອຍ ເກົາ ເນ່, ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ຣາມິ່ລ ກຼອ໌ໍ, ກະ ເບີນ ມານະ

ຕາກູ ຕ່ຶງ ຣາມິ່ລ ກັອຍ. ອັນ ເບນີ ຣູ່ບເຣືາງ ນ່ະ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາ
ຍ. ອັນ ຕາປື່ ງ ກຸນຕຣວາອ໌ ແຢງ ຕ່ຶງ ແປີຼ ອັນ, ກະ ອາຕີ ອັນ ຢຸມ ມວຍ
ປຼາ ຣາວຍານ ເບິ ລາລ່ື. 15 ກະ ເບີນ ມວຍ ນ່ະ ເທວາດາ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ
ຊາງ ປື່ ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອັນ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ໂຈະ ອັນ ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ
ຣາມິ່ລ ປາຍ: "ແຊອ໌ ເຍືາ ຣ່ິ ແຕ ຣາວຍານ ເຍືາ, ຍ່ອນ ທຣໍ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌
ຈີນ ອຶນແຍະ່ ເຈ່ີ. ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ປາເນ່ນ ເຍືາ ຣ່ິ ທຣໍ ກັອຍ."
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16 ເຈ່ີ ອັນ ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ຣາມິ່ລ, ອັນ ຊາເວຍ ຣ່ິ ມູ ຕາລັບ ແຕ ຣາວ
ຍານ ອັນ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌. ເຈ່ີ ອັນ ເບີນ ອຶນແຍ່ະ ທຣໍ ອັນ ແຕ ກູແຕອ໌
ກັອຍ.

17 ກະ ເບີນ ມານະ ແອັນ ເທວາດາ, ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ອັນ ຕາແຢອ໌ ເຕ່ ມານຳ ຣາວຍານ ເບິ ລາລ່ື.
18 ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ມານະ ເທວາດາ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕາລາ ອູ່ຍຮ, ອັນ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ໂຈະ ເທວາດາ
ກາ ຕາແຢອ໌ ຣາວຍານ ເບິ ກັອຍ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຣ່ິ ອຶງກຸ ປາໄລ ອາງຸ່ນ
ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ແຕ ຣາວຍານ ໄມ່, ຍ່ອນ ປາໄລ ອາງຸ່ນ ຈີນ ເຈ່ີ!"

19 ເຈ່ີ ເທວາດາ ກັອຍ ຊາເວຍ ຣ່ິ ປາໄລ ອາງຸ່ນ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ແຕ ຣາວ
ຍານ ອັນ ມວຍ ຕາລັບ. ອັນ ອີດ ເຈ່ີ ອັນ ແກຼງ ປາໄລ ກັອຍ ຕ່ຶງ ອຶນ
ຕຸ ເນົ່ າ ປັດ ແດີອ໌ ອາງຸ່ນ ໂອນ ຮອຍ ໂຈະ ຕ່ຶງ ຣາເລ່າະ. ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ປັດ
ແດີອ໌ ອາງຸ່ນ ໄນ່ ຊາກຳ ແຕ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ອັນ ຊັອງ ອວານ. 20 ອຶນຕຸ ປັດ ແດີອ໌ ອາງຸ່ນ ໄນ່ ແອີດ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌
ເມືອງ, ກະ ອາຮາມ ກາ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ ແກີດ ນ່ະ ແດີອ໌ ຕາເລ່
ກາ ອຶນຕຣູ່ ມັ່ນ ເບີນ ມວຍ ອາຈ່ັອງ, ກະ ຕ່ີ ມັ່ນ ເບີນ ໄປ ຣ່ອຍ ລັກ.

15
ໄລ່ ກາ ເຣືາບ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ລາ ຍ່ອງ ມວຍ ເພງ

1 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ປື່ ດ ລາລ່ື ກະ
ຄານະ ລາລ່ື. ເບີນ ຕາປູ່ລ ນະ ເທວາດາ, ໄລ່ ຕາລາ ຕາປູ່ລ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ ປັຣຊົດ ເລ່ີຍ. ຍ່ອນ ແວັດ ມັຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ
ເບີນ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ ນັ່ອງ.

2 ເກົາ ເຮີມ ນ່ະ ແດີອ໌ ທາເລ ຕະ ແຕ ຊັຣລ່ັງ ກັຣຈຸ ກະ ອູ່ຍຮ. ກະ ເບີ
ນ ກວາຍ ຕາຢຶ່ ງ ລຍາບ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ ກັອຍ. ກວາຍ ກັອຍ ລາ ໄລ່
ກາ ຣາຊູ່ ເຣືາບ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກະ ຣູ່ບ ອັນ, ກະ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ປຣ່ອມ
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ເບນີ ເບີ ກາ ເຕ່ນ ຣາມຶ່ຮ ອັນ. ໄລ່ ຕາຢຶ່ ງ ລຍາບ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ, ກະ
ໄລ່ ຢຸມ ພີນ ມັຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່. 3 ໄລ່ ລາ ຍ່ອງ ມວຍ ເພງ
ກາ ໂມເຊ, ອັນ ກາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ໂອນ ໄລ່, ກະ ມວຍ
ເພງ ກາ ແກະ ກອນ ໂອນ ໄລ່ ລາ ຍ່ອງ ນ່ະໄນ່:
"ອຶນເຈົາ ຮິ ເອີຍ! ເຍືາ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,

ອັນ ກາ ຊົດ ອຶນແຍະ່!
ຣານະ ເຍືາ ຕະ ລາ ປື່ ດ
ກະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ລາລ່ື.

ເຍືາ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກາ ຊົດ ກູ່ ກຣວາງ ກວາຍ.*
ຣານະ ເຍືາ ລາ ຕານັ່ອງ ກະ ປຍາຍ໌ ເລືອຍໆ.

4 ເອີ ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ກາ ຕາ ເບີນ ຢຳນັ່ບ ເຍືາ.
ກະ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ກາ ຕາ ເບີນ ຍ່ອງ ເຍືາ.

ແອີງ ເຍືາ ແຕ່ິ ກາ ຕາ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ.
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ກູ່ ກຣວາງ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ຊາງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຍືາ,

ຍ່ອນ ໄລ່ ເບີນ ເຮີມ ຣານະ ເຍືາ ຕະ
ລາ ຕານັ່ອງ ອໍ ເລືອຍໆ."
ຕາປູ່ລ ຕາງານ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື

5 ແວັດ ກັອຍ ເກົາ ເນ່, ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ເນົ່ າ ເປຮິ ດຸງ ຊາງ
ປື່ ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ. 6 ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ
ເທວາດາ ກາ ເບີນ ຕາປູ່ລ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ປັຣຊົດ, ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ
ຊາງ ກັອຍ. ໄລ່ ແຊິບ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ ຕະ ແຕ ອາຣິ ກຼອ໌ໍ ບຣັຮ ອໍ ລາລ່ື, ກະ
ໄລ່ ກາຕ່ັນ ກັນຕ່ັນ ແຢງ ຕ່ຶງ ອາເປີ່ ມ ໄລ່. 7 ເຈ່ີ ມານຳ ແຕ ປູນ ລຳ ຊັນ
ຕຣ່ັນ ກັອຍ, ອັນ ມ່ອບ ໂອນ ຕາປູ່ລ ເທວາດາ ກັອຍ ມານະ ມວຍ ຕາ
ງານ ແຢງ. ຕາປູ່ລ ຕາງານ ກັອຍ ລາ ປັ່ ນ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ, ອີ ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ. 8 ເຈ່ີ ປັຣ
ນາຍ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ອຳນາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຼຮ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ
* 15:3 15:3 ແຕີລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກາ ຕາ ເກ່ີຍ ປິ່ ດ.
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ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນ່ະ ປາຮຍາອ໌. ນ່ະກັອຍ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ຈົນ ແວັດ ຕາປູ່ລ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ອາຕີ ຕາປູ່ລ ນະ ເທວາດາ.

16
ຕາປູ່ລ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ປັຣຊົດ

1 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ຊັອງ ແຕ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມວຍ ຊຽງ
ເຣ່ງ ລາລ່ື ອາຕີ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ເທວາດາ ກັອຍ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ເປາະ ທໍອ໌ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ຕາປູ່ລ ຕາງານ ກາ ປັ່ ນ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ."

2 ເຈ່ີ ເທວາດາ ກາ ມວຍ, ອັນ ເປາະ ທໍອ໌ ຕາງານ ອັນ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌. ເຈ່ີ
ມັຮ ກວາຍ ກາ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ຕ່ຶງ ຈະ ໄລ່, ກະ ໄລ່ ກາ ຊາງ
ຣູ່ບ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ, ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ບູເບິ ປັລດົງ ປັຼຮ ຈະ ໄລ່.

3 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ບາຣ ແອັນ ທໍອ໌ ຕາງານ ອັນ ຕ່ຶງ ແດີອ໌
ທາເລ. ເຈ່ີ ແດີອ໌ ທາເລ ແກີດ ນ່ະ ອາຮາມ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ. ກະ ກູ່
ຣາມຶ່ຮ ອາມົ່ງ ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາເລ ກັອຍ ກຈີູດ ອຶນແຍະ່.

4 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ໄປ ແອັນ ທໍອ໌ ຕາງານ ອັນ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ຕາ
ເລ່ ກະ ແດີອ໌ ກັອຮ. ເຈ່ີ ແດີອ໌ ກັອຍ ແກີດ ອາຮາມ. 5 ເກົາ ຊັອງ ເທວາ
ດາ ກາ ຕາລາ ແດີອ໌ ປາຍ: "ເອີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີຍ! ເຍືາ ລາ ເຢືາງ ກາ
ອາມົ່ງ ຊານ່ໍ, ກະ ເຍືາ ອາມົ່ງ ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື! ເຍືາ ຕາ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ, ເຍືາ ຕະ ຕານັອ່ງ ລາລ່ື, 6 ຍ່ອນ
ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ກາຈີດ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຍືາ ກະ ມັຮ
ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ປຍາຍ໌ ເຍືາ ໂອນ ໄລ່ ງ່ອຍ໌
ອາຮາມ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕະ ຕາໂຮະ ອາຮາມ ກວາຍ ການ່ໍອ໌."

7 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ຊັອງ ຊຽງ ແຕ ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ຊາງ ປາຍ: "ເອີ
ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ເຍືາ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ຊົດ ກາເລີຍ ແຕ ການ່ໍອ໌! ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ, ເຍືາ ຕະ ປຍາຍ໌ ກະ ຕານັ່ອງ ລາລ່ື!"
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8 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ປູນ ແອັນ ທໍອ໌ ຕາງານ ອັນ ຕ່ຶງ ມັ່ດ ມາ
ນາງ. ເຈ່ີ ມັ່ດ ມານາງ ເບີນ ອຳນາດ ກາດ ຈະ ກວາຍ ຍ່ອນ ເຈຍ ກູເຕົາ
ລາລ່ື. 9 ນ່ະກັອຍ, ມັຮ ກາ ຈະ ກວາຍ ກາດ ອຶນແຍະ່. ກະ ກວາຍ ກັອຍ
ພາມາດ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ຊົດ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໄນ່.
ມາ ອຶນນັ່ອງ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ, ກະ ຕາ ເບີນ ຢຳ
ນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

10 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ເຊີງ ແອັນ ທໍອ໌ ຕາງານ ອັນ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ
ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກາ ຕາກູ ຕະ ຊົດ. ເຈ່ີ ອຶນແຍະ່ ອຶນຕຸ ອັນ ຕະ ຊົດ ແກີດ
ການຳ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ແອີດ ປໍ ກັອຍ, ໄລ່ ກາເຕຣືອກ ກາແນງ ກາບາງ,
ຍ່ອນ ໄລ່ ຊັອງ ຕ່ິ ລາລ່ື. 11 ກະ ໄລ່ ພາມາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ແອີດ
ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຊັອງ ຕ່ິ ກະ ຍ່ອນ ຈະ ໄລ່ ແກີດ ບູເບິ ປັລດົງ.
ມາ ອຶນນັ່ອງ ໄລ່ ຕາ ແອອ໌ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແຕ ມັຮ ຣານະ ຕາ
ອໍ ໄລ່ ຕະ.

12 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ຕາປັ່ ດ ແອັນ ທໍອ໌ ຕາງານ ອັນ ຕ່ຶງ ຕາ
ເລ່ ເອີພຣັດ. ເຈ່ີ ແດີອ໌ ຕາເລ່ ກັອຍ ຊາແຣດ ແກີດ ຊາແອີດ, ຕະ ໂອນ
ມັຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ແຕ ມານາງ ລ່ັອຮ ເຕ່ອ໌ ເປາະ ຣາຊູ່. 13 ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ
ໄປ ລຳ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກາ ເບີນ ຣູ່ບເຣືາງ ນ່ະ ກວາດ, ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ແບອ໌
ງວງ, ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ, ກະ ອັນ ກາ ອາໂລກ ປາຍ ອັນ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 14 ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ຄານະ ລາລ່ື, ກະ ໄລ່
ປາໂຣມ ມັຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ແຕ ກູ່ ກຣວາງ ກວາຍ ໂອນ ເປາະ ຕະ ເຊິກ
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ຊົດ ແກຼີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ອັນ ອີ
ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ.

15 ເກົາ ຊັອງ ມວຍ ຊຽງ ປາຍ: "ເຍືາ ເນ່ ປໍ ກັອຍ! ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ນ່ະ
ກວາຍ ຊາແວງ! ບຸ່ນ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ເນ່ ກຣ່ັກ ລາລ່ື. ກວາຍ ກັອຍ
ລາ ນ່ະ ອັນ ແອີດ ຕາງວຍ ເລືອຍໆ. ອັນ ຕາ ເບີນ ຕວດ ອາຢັ່ ອຮ, ເຈ່ີ
ເປາະ ບິ. ນ່ະກັອຍ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ແຕ່ີອ໌ ມົ່ຮ ອັນ ແອີດ ມູລາໂລ່ະ, ກະ
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ອັນ ຕາ ເບນີ ກມູາລ ອຶນເຕ່ົາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌."
16 ໄປ ລຳ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ປາໂຣມ ມັຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ

ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ດອ໌ໍ ອາມາເຄໂດນ.
17 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ຕາປູ່ລ ແອັນ ທໍອ໌ ຕາງານ ອັນ ອຶນດີ

ມັນລ່ັອງ ກະ ກູແຕອ໌. ເຈ່ີ ເບີນ ມວຍ ຊຽງ ແຕ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ຕາກູ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ປາຍ: "ແມິ່ມ ອຶນແຍະ່ ເຈ່ີ!"

18 ເຈ່ີ ເບນີ ຕາລຍາຣ, ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ຊຽງ ຕັນດ່ືຣ, ເບນີ ຊຽງ ກຣ່ຶມ
ເຣ່ງ ລາລ່ື, ກະ ເບີນ ກູແຕອ໌ ກູກ່ືດ ຮັບ ລາລ່ື. ແຕ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕງ ກວາຍ, ຕາ ເກ່ີຍ ເບນີ ກແູຕອ໌ ກກ່ືູດ ຮັບ ມາຮ ກັອຍ. ອັນ ກກ່ືູດ
ເຮີບ ໄນ່ ລາ ຮັບ ແກຼີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ເຮີບ ການ່ໍອ໌! 19 ເມືອງ ປື່ ດ ຣາ
ລຸຮ ແກີດ ໄປ ວັກ. ກະ ມັຮ ກາ ເມືອງ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ການ່ໍອ໌ ລາ ຣາລຸຮ
ເຕ່. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາແຍີ ເມືອງ ປື່ ດ ກັອຍ, ລາ ເມືອງ ບາບີໂລນ. ອັນ
ໂອນ ເມືອງ ກັອຍ ງ່ອຍ໌ ບັຼອງ ແຕ ຕາງານ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຕາງານ ບຼັອງ
ກັອຍ ລາ ຊາກຳ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື ໂຈະ ເມືອງ
ກັອຍ. 20 ກູ່ ລຳ ໂບດ ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ, ກະ ກູ່ ປັຣແລີ ກົຮ ລາ ຕາ
ເບີນ ເຮີມ ນັ່ອງ. 21 ກະ ເບີນ ປາແຣລ ຊາແລັຮ ແຕ ມັນລ່ັອງ ປຍາຍ໌
ຕ່ຶງ ກວາຍ. ມວຍ ກຼອງ ປາແຣລ ລາ ອຶນຕັອງ ມັ່ນ ປູນ ຈ່ິດ ລາ ເຊີງ
ໂລ. ນ່ະກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ພາມາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ປາແຣລ ກັອຍ
ຊາແລັຮ ໂຈະ ໄລ່, ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ ລາ ອຶນຕັອງ ລາລ່ື.

17
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ເມືອງ ບາບີໂລນ

1 ແວັດ ກັອຍ, ເບີນ ມວຍ ນ່ະ ເທວາດາ ແຕ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ເທວາ
ດາ ກາ ຢຸມ ຕາປູ່ລ ແບງ ຕາງານ ກັອຍ, ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ ກະ ອາຕີ ເກົາ
ປາຍ: "ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່. ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ເຮີມ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອີ ຕະ ໂຈະ ມັນແຊມ ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ແດີອ໌ ຕາເລ່,
ອັນ ກາ ຈິ ຈະ. ມັນແຊມ ກັອຍ ຊາກຳ ແຕ ເມືອງ ບາບີໂລນ. 2 ມັຮ ກາ
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ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ບິ ມັນຕຸ ກະ ມັນແຊມ ກັອຍ. ກະ ມັຮ ກວາ
ຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ແກີດ ບູລ ງ່ອຍ໌ ບຼັອງ ແຕ ມັນແຊມ ກັອຍ. ບຼັອງ
ໄນ່ ຊາກຳ ລາ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ແປຣ່ິ ກະ ມັນແຊມ ກັອຍ."

3 ເຈ່ີ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ, ກະ ເທວາດາ
ເດີງ ເກົາ ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ. ແອີດ ປໍ ກັອຍ ເກົາ ເຮີມ ມານະ ມັນ
ແຊມ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກຣັອງ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກເູຊົາ. ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກັອຍ ເບີ
ນ ຕາປູ່ລ ລຳ ແປີຼ ກະ ມວຍ ຈ່ິດ ລຳ ຕາກອຍ, ກະ ອັນ ແກຼວ ຕ່ຶງ ຈະ ອັນ
ຊາອ່ຶຍ ປັຣນາຍ ພາມາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 4ມັນແຊມ ກັອຍ ຕັອກ ເກຣ່ີງ
ອາອູຍ ກະ ກູເຊົາ. ອັນ ຕັອກ ເກຣ່ີງ ແຢງ, ຕາເມົາ ເປ່ງ, ກະ ເກຣ່ີງ ເປ່ງ
ການ່ໍອ໌ ແຮີ. ຕ່ຶງ ອາຕີ ອັນ ຕາແຢອ໌ ມວຍ ແບງ ຕາງານ ແຢງ ກາ ປັ່ ນ
ຣາມຶ່ຮ ກູມາລ ກະ ຣາມຶ່ຮ ແປຣ່ິ ລາລ່ື. 5 ຕ່ຶງ ກາລຍາອ໌ ມັນແຊມ ກັອຍ
ເນົ່ າ ຄຽນ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ປາໂຕ່ະ. ເນົ່ າ ຄຽນ ນ່ະໄນ່: "ໄນ່ ລາ ບາບີໂລນ
ປື່ ດ ລາລ່ື. ອັນ ລາ ອຶມເປ່ອ໌ ກູ່ ນະ ມັນແຊມ ກາ ຈິ ຈະ, ກະ ກູ່ ນະ ກວາ
ຍ ກາ ຕະ ຣານະ ແປຣ່ິ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌."

6 ເກົາ ເຮີມ ມັນແຊມ ກັອຍ ແກີດ ບູລ, ຍ່ອນ ອັນ ງ່ອຍ໌ ອາຮາມ ແຕ
ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ແຕ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຈີວ໌ ກູຈີດ
ຍ່ອນ ໄລ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣ່ັກ ລາລ່ື.
ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ເຮີມ ມັນແຊມ ກັອຍ, ເກົາ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. 7ມາ ເທວາດາ

ຕາແບີບ ເກົາ ປາຍ: "ນານະ່ ໄມ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ນ່ະກັອຍ? ຊານ່ໍ ເກົາ ອາລ່ັອຮ
ໂອນ ໄມ່ ດັງ ແຕ ຣານະ ປາໂຕ່ະ ແຕ ມັນແຊມ ໄນ່ ກະ ແຕ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ
ກາ ເດີງ ອັນ ເປາະ, ຊັນຕຣ່ັນ ກາ ເບີນ ຕາປູ່ລ ລຳ ແປີຼ ກະ ມວຍ ຈ່ິດ
ລຳ ຕາກອຍ. 8 ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກາ ໄມ່ ເຮີມ ກັອຍ, ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອັນ
ອາມົ່ງ, ມາ ຊານ່ໍ ອັນ ຕາ ເບນີ ນັ່ອງ. ຕາ ເບນີ ດູ່ນ ນັ່ອງ ອັນ ຊັອຮ ແຕ
ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. ເຈ່ີ ອັນ ເບນີ ອາມົ່ງ ບີ່ອ໌ ແອັນ, ມາ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ
ປິ່ ດ ເລ່ີຍ. ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌, ໄລ່ ກາ ຕາ ເບນີ ເບນີ
ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ກາ ເນົ່ າ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ກາ ເບີນ ອາມົ່ງ
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ເລືອຍໆ, ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ຢວາຮ ແຕງ ມັນລ່ັອງ ກແູຕອ໌,
ບັອງ ກາ ກວາຍ ກັອຍ ເນ່ ປໍ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ, ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. ໄລ່
ຊັອງ ງຶ່ດ ແຕ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກັອຍ, ຍ່ອນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອັນ ອາມົ່ງ, ມາ
ຊານ່ໍ ອັນ ຕາ ເບນີ ນັ່ອງ. ມາ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ຊາ.

9 "ໄຮ ອຶງເຄາະ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ດັງ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. ຕາ
ປູ່ລ ລຳ ແປີຼ ກັອຍ ລາ ຕາປູ່ລ ລຳ ກົຮ. ກະ ມັນແຊມ ກັອຍ ຕາກູ ແອີດ
ຕ່ຶງ ຕາປູ່ລ ລຳ ກົຮ ກັອຍ. ຕາປູ່ລ ລຳ ແປີຼ ລາ ຊາກຳ ແຕ ຕາປູ່ລ ນະ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ແຮີ. 10 ເຊີງ ນະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ລາ ກູຈີດ ເຈ່ີ. ມາ ມານະ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ, ອັນ ອຶນນັ່ອງ ຊົດ. ກະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ມານະ ແອັນ, ອັນ
ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌. ມາ ບັອງ ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌, ອັນ ຕາ ເບີ
ນ ແອີດ ດູ່ນ. 11 ກະ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກັອຍ, ອັນ ກາ ອາມົ່ງ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ, ມາ ຊານ່ໍ ອັນ ຕາ ເບນີ ນັ່ອງ, ອັນ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກາ ຕາກ່ອລ.
ອັນ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ມູເຈິງ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກາ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ. ກະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ກຈີູດ ປິ່ ດ.

12 "ມວຍ ຈ່ິດ ລຳ ຕາກອຍ ກາ ໄມ່ ເຮີມ, ລາ ຊາກຳ ແຕ ມວຍ ຈ່ິດ
ນະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກາ ຕາ ຢວາຮ ຕະ ຊົດ. ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ຊົດ, ໄລ່ ຕະ ຊົດ
ມັນຕຸ ກະ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ, ມາ ໄລ່ ຊົດ ມວຍ ຊາໂມງ ຊັອງ. 13 ອຶນແຍະ່
ມວຍ ຈ່ິດ ນະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໄນ່, ໄລ່ ຕາປູ່ນ ອຶນແຍະ່ ມວຍ ຣານະ. ໄລ່
ມ່ອບ ອຳນາດ ໄລ່ ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ຊົດ ໂອນ ປໍ ຊັນຕຣ່ັນ
ແຣ່ັງ. 14 ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ, ໄລ່ ປຣ່ອມ ຣາຊູ່ ກະ ແກະ
ກອນ. ມາ ແກະ ກອນ ກັອຍ, ອັນ ຣຽຮ ກະ ອັນ ກູອ໌ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ຕາປູ່ນ ຣານະ ອັນ ຕານັ່ອງ ອໍ ລາລ່ື. ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ຣາຈ່ິລ ເຣືາບ
ກະ ມັຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ, ຍ່ອນ ແຕ ແກະ ກອນ ກັອຍ, ອັນ ລາ ອຶນ
ເຈົາ ກາເລີຍ ອຶນເຈົາ ການ່ໍອ໌, ກະ ອັນ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກາເລີຍ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ການ່ໍອ໌."

15 ກະ ເທວາດາ ອາຕີ ເກົາ ແອັນ ປາຍ: "ອຶນຕຸ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ແດີອ໌
ຕາເລ່ ກາ ໄມ່ ເຮີມ ເຈ່ີ, ລາ ອຶນຕຸ ມັນແຊມ ກາ ຈິ ຈະ ຕາກູ, ແດີອ໌ ກັອຍ
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ຊາກຳ ແຕ ກູ່ ຊາແນັດ ກວາຍ, ກູ່ ຈຸ່ມ ກວາຍ, ກູ່ ກຣວາງ ກວາຍ, ກະ ກູ່
ປັຣນາຍ ກວາຍ. 16ມວຍ ຈ່ິດ ລຳ ຕາກອຍ ກາ ໄມ່ ເຮີມ, ກະ ຊັນຕຣ່ັນ
ແຣ່ັງ ກັອຍ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ຊາອັຣ ມັນແຊມ ກາ ຈິ
ຈະ. ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ອີດ ເມືາດ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ນ ອັນ, ກະ ໂອນ ອັນ
ແອີດ ມູລາໂລ່ະ ຊັອງ. ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ຈາ ໄຊອ໌ ອັນ, ກະ ໄລ່ ບຸຮ ອັນ
ຕ່ຶງ ອູ່ຍຮ. 17 ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ໂອນ ມັຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ
ນັ່ດ ດອ໌ໍ ເຈ່ີ ນ່ະ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄລ່ ຕະ. ອັນ ໂອນ ໄລ່ ປຣ່ອມ ມ່ອບ
ອຳນາດ ໄລ່ ປໍ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ, ໂອນ ແອີງ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ ຊັອງ ຊົດ
ຈົນ ແກີດ ຊັງໄກຣ ອຶນແຍະ່ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຈ່ີ.

18 "ກວາຍ ມັນແຊມ ກາ ໄມ່ ເຮີມ, ອັນ ລາ ເມືອງ ປື່ ດ ກາ ຕາລາ ມັຮ
ກວາຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌."

18
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ຣາລຸຮ ອຶນແຍ່ະ ເມືອງ ບາບີໂລນ

1 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ນະ ແອັນ ເທວາດາ ແຊງ ແຕ ມັນ
ລ່ັອງ. ອັນ ເບນີ ອຳນາດ ປື່ ດ ລາລ່ື. ປັ່ ງ ແຕ ຣູ່ບເຣືາງ ອັນ ປາເລືາງ ປັຼຮ
ອຶນແຍ່ະ ກຣວາງ ກູແຕອ໌. 2 ອັນ ກູອ໌ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ຣາລຸຮ ເຈ່ີ!
ຣາລຸຮ ເຈ່ີ! ເມືອງ ບາບີໂລນ ກາ ປື່ ດ ລາລ່ື ຣາລຸຮ ເຈ່ີ! ຊານ່ໍ, ແອີງ ຕາ
ເມ່າະ ກະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແອີດ ອຶນຕຸ ເມືອງ ກັອຍ. ກະ ເບີນ ແຈມ ກັລງ ໍ
ແອີດ ຕ່ຶງ ກັອຍ ເຕ່. 3 ໄກຣ ລາລ່ື, ເມືອງ ກັອຍ ໂອນ ກວາຍ ກູ່ ກຣວາງ
ງ່ອຍ໌ ບັຼອງ ອັນ. ບຼັອງ ກັອຍ ຊາກຳ ແຕ ມັຮ ຣານະ ແປຣ່ິ ກວາຍ ຕະ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູ່ ກຣວາງ, ໄລ່
ປຣ່ອມ ຕະ ຣານະ ແປຣ່ິ ກະ ເມືອງ ກັອຍ. ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຈິແຈີງ
ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌, ໄລ່ ກັອຍ ແກີດ ຊຸ ລາລ່ື ຍ່ອນ ເມືອງ ກັອຍ ມັ່ກ ແອີດ ປຣ
ຍາອ໌ ລາລ່ື."

4 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ຊັອງ ຊຽງ ການ່ໍອ໌ ແຕ ມັນລ່ັອງ ປາຍ ນ່ະໄນ່:
"ເອີ ເຍືາ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເກົາ ເອີຍ!
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ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ!
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ ນ່ະ ອັນ;
ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ!
5 ເມືອງ ກັອຍ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ຊາອ່ຶຍ ເຈ່ີ,

ນ່ະ ອັນ ຕາຣັບ ໂລ່ຍຮ ອາຊັອຮ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ມັນລ່ັອງ.
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈີ ດອ໌ໍ ເລືອຍໆ

ມັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ ເມືອງ ກັອຍ ຕະ.
6 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ໂຈະ ເມືອງ ກັອຍ

ມູເຈິງ ອັນ ຕະ ໂຈະ ເຍືາ ເຕ່.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກັຣລັຮ ແດີອ໌ ເມືອງ ກັອຍ ບາຣ ເຈີ

ກາເລີຍ ແຕ ຣານະ ອັນ ຕະ.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກູລັຮ ລ່ັຮ ຣານະ ໂຕຍ໌ ບາບ ໂອນ ເມືອງ ກັອຍ ບາຣ ເຈີ

ກາເລີຍ ແຕ ອັນ ຕະ ໂຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຈ່ີ.
7 ອັນ ແອີດ ປຣຍາອ໌ ລາລ່ື, ກະ ອັນ ໂອດ ເລືອຍໆ.
ນ່ະກັອຍ, ມາຮ ກັອຍ ເຕ່ ໂອນ ອັນ ເບີນ ຣານະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກະ ງ ່ໍ.
ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຄ່ຶດ ນ່ະໄນ່: 'ເກົາ ຕາກູ ໄນ່, ເກົາ ລາ ມັນແຊມ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ!

ເກົາ ຕາ ແກີນ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ. ເກົາ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ
ອຶນເຕ່ົາ!'

8 ນ່ະກັອຍ, ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ລາ ມວຍ ຕາຣ່ືບ!
ເນົ່ າ ກູຈີດ ກຸ່ຮ, ເນົ່ າ ເຍືາມ ກູໂກຼຍ໌, ເນົ່ າ ມາເຍືາຍຮ ຊາລາອ໌, ກະ ເມືອງ

ກັອຍ ເນົ່ າ ຈັອງ ອຶນແຍະ່.
ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ອຶນເຈົາ. ອັນ ກາ ຕັດຊ່ີນ ເມືອງ ກັອຍ ລາ

ຊົດ ແກຼີຍ ແຕ ການ່ໍອ໌."
9 ກະ ມັຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູ່ ກຣວາງ, ໄລ່ ກາ ຕະ ຣານະ

ແປຣ່ິ ມັນຕຸ ກະ ເມືອງ ກັອຍ, ເຈ່ີ ແອີດ ປຣຍາອ໌ ລາລ່ື ກະ ອັນ, ແຕ່ີອ໌
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ ເຮີມ ປາຮຍາອ໌ ຊັອຮ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່ ເຍືາມ
ກໂູກຼຍ໌. 10ມັຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ, ຍ່ອນ
ໄລ່ ອຶງກັອຮ ໄລ່ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ ເຕ່. ກະ ໄລ່ ປາຍ: "ໂຕຍ໌ ບາບ
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ລາລ່ື! ໂຕຍ໌ ບາບ ລາລ່ື ເມືອງ ປື່ ດ ກັອຍ, ລາ ເມືອງ ບາບີໂລນ! ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ອັນ ປິ່ ດ ມວຍ ຕາລັບ!"

11ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຈິແຈີງ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌, ໄລ່ ເຍືາມ ກໂູກຼຍ໌ ແຕ ເມືອງ
ກັອຍ ເຕ່, ຍ່ອນ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ອີ ແຈີງ ນັ່ອງ ເກຣ່ີງ ໄລ່. 12ຕາ ເບນີ ອາ
ແລ່ະ ອີ ແຈີງ ນັ່ອງ ແຢງ, ປຣະ, ຕາເມົາ ເປ່ງ, ເກຣ່ີງ ເປ່ງ, ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ
ອາຣິ ອໍ ກະ ເປ່ງ ລາລ່ື, ເກຣ່ີງ ຕະ ແຕ ອາລ່ອງ ປາຮວມ, ເກຣ່ີງ ຕະ ແຕ
ປາລ່ໍອ໌ ອາຈຍາງ, ກະ ເກຣ່ີງ ຕະ ແຕ ອາລ່ອງ ເປ່ງ, ຊາປັ່ ນ, ຕາອ໌, ກະ
ຕາເມົາ ອຶນເລ່ງ ລາລ່ື. 13ຕາ ເບນີ ອາແລ່ະ ອີ ແຈີງ ຊັຣນໍອ໌ ອາລ່ອງ ປາ
ຮວມ, ແຕີລາ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ ໂຈະ ຕ່ຶງ ຣາແວ່ັຮ ຈາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ແອມ, ຣາ
ແລງ ອາລ່ອງ ປາຮວມ, ຊຽດ ອາລ່ອງ ປາຮວມ, ກະ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ ຈັອງ
ໂອນ ປາຮວມ, ບຼັອງ, ອຶນຊ່ີງ ແຕ ປາໄລ ອາໂປ່ນ, ແປງ ໂດຍ ບຸຮ, ທຣໍ,
ຕາແກງ, ແກະ, ອາແຊັຮ, ລໍ ອາແຊັຮ, ກວາຍ ຊູລ, ກາ ແດີຍ ອາມົ່ງ ກວາ
ຍ ແຮີ. 14 ກວາຍ ກາ ຈິແຈີງ ກັອຍ, ໄລ່ ປາຍ ໂຈະ ເມືອງ ກັອຍ ນ່ະໄນ່:
"ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ, ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ປິ່ ດ ເຈ່ີ. ກະ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ປຣຍາອ໌ ກະ ອໍ ມັຮ ໄມ່ ເກ່ີຍ ເບີນ, ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແກີດ
ປິ່ ດ ເຕ່. ໄມ່ ຕາ ເບີນ ຣາມຮົ ນັ່ອງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ!"

15 ກວາຍ ກາ ແກີດ ຊຸ ລາລ່ື ຍ່ອນ ໄລ່ ຈິແຈີງ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່
ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ເມືອງ, ຍ່ອນ ໄລ່ ອຶງກັອຮ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ ເຕ່.
ກວາຍ ກັອຍ ເຍືາມ ກໂູກຼຍ.໌ 16 ໄລ່ ປາຍ: "ໂຕຍ໌ ບາບ ລາລ່ື! ໂຕຍ໌ ບາບ
ລາລ່ື ເມືອງ ປື່ ດ ກັອຍ! ບັອງ ກັອຍ ເມືອງ ກັອຍ ນ່ະ ມັນແຊມ ກາ ແຊິບ
ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ ຕະ ແຕ ອາຣິ ເປ່ງ ລາລ່ື, ອາຣິ ອາອູຍ, ກະ ອາຣິ ກູເຊົາ ອ.ໍ
ອັນ ຕັອກ ເກຣ່ີງ ແຢງ, ຕາເມົາ ເປ່ງ, ກະ ເກຣ່ີງ ເປ່ງ ການ່ໍອ໌ ແຮີ! 17 ມາ
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ມູ່ນ ອັນ ລາ ປິ່ ດ ຕ່ຶງ ມວຍ ຊາໂມງ!"
ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຕາລາ ຕົວະ ກາ ເປາະ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາເລ, ກະ ກູ່ ນະ

ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ກັອຍ, ໄລ່ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ຕົວະ ກະ
ໄລ່ ກາ ຈິແຈີງ, ກູ່ ນະ ໄລ່ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ. 18 ກະ ແຕ່ີອ໌ ໄລ່
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ເຮີມ ປາຮຍາອ໌ ຊັອຮ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ແຕ ບັອງ
ອາໄຣ່ ຈົນ ແຕ່ີອ໌ ຊານ່ໍ, ຕາ ເກ່ີຍ ເບີນ ເມືອງ ການ່ໍອ໌ ລາ ນ່ະ ເມືອງ ປື່ ດ
ໄນ່!"

19 ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ເຢຍີ ພຸ່ນ ກແູຕອ໌ ໂຈະ ຕ່ຶງ ແປີຼ ໄລ່, ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ
ດັງ ໄລ່ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື. ກະ ໄລ່ ເຍືາມ ກໂູກຼຍ໌ ປາຍ ນ່ະໄນ່: "ໂຕຍ໌ ບາບ
ລາລ່ື! ໂຕຍ໌ ບາບ ລາລ່ື ເມືອງ ປື່ ດ ໄນ່! ມັຮ ກວາຍ ກາ ເບີນ ຕົວະ ກາ
ເປາະ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາເລ ແກີດ ຊຸ ອຶນແຍ່ະ, ຍ່ອນ ເມືອງ ໄນ່ ຊຸ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ. ມາ ຊານ່ໍ ອັນ ປິ່ ດ ຕ່ຶງ ມວຍ ຊາໂມງ."

20 ເອີ ເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ເອີຍ! ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌
ລາລ່ື ຍ່ອນ ເມືອງ ກັອຍ ຣາລຸຮ! ເຍືາ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ເຍືາ ກາ ເຢຊູ ກຣີດ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ, ກະ ເຍືາ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ເຕ່, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກັຣລັຮ
ແດີອ໌ ໂຈະ ເມືອງ ກັອຍ, ຍ່ອນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຕະ ເຍືາ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ!

21 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ນະ ເທວາດາ ການ່ໍອ໌ ກາ ບັນ ເຣ່ງ ລາ
ລ່ື. ອັນ ອາແຣ່ິ ມວຍ ແພນ ຕາເມົາ ປື່ ດ ກະ ອຶນຕັອງ ລາລ່ື. ເຈ່ີ ອັນ ອາ
ປັອງ ຕັຮ ຕາເມົາ ກັອຍ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາເລ. ກະ ອັນ ປາຍ ນ່ະໄນ່: "ເມືອງ
ບາບີໂລນ ລາ ເມືອງ ປື່ ດ ລາລ່ື, ມາ ເຣ່ງ ລາລ່ື ເນົ່ າ ອາປັອງ ຕັຮ ອັນ, ມູ
ເຈິງ ເກົາ ອາປັອງ ຕັຮ ຕາເມົາ ໄນ່ ເຕ່. ເຈ່ີ ເນົ່ າ ຕາ ເບນີ ເຮີມ ນັ່ອງ ເມືອງ
ກັອຍ. 22 ເນົ່ າ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ລາ ຊຽງ ກວາຍ
ລາ ຍ່ອງ, ຊຽງ ພີນ, ຊຽງ ຕາຣີລ, ກະ ຊຽງ ແກ. ມັຮ ກວາຍ ເຈືາງ ຕະ
ຣານະ ຕາ ເບີນ ເບີນ ແອີດ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ກະ ຕາ ເບີນ ຊັອງ
ນັ່ອງ ເນົ່ າ ກູກຼົຮ ທຣໍ. 23 ເນົ່ າ ຕາ ເບນີ ຕາກັດ ນັ່ອງ ຕາກຍາງ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກັອຍ. ກະ ເນົ່ າ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ນັ່ອງ ຊຽງ ຣ່ໍອ໌ ບັອງ ກາ ຣາເລົາ ເປາະ ຈາ
ປັຣຊວຍ ລາກວຍ. ແຕ ບັອງ ອາໄຣ່, ມັຮ ກວາຍ ກາ ຈິແຈີງ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກັອຍ, ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກູ່ ກຣວາງ ຢຳນັ່ບ ໄລ່. ເມືອງ ກັອຍ ພິ ກູ່
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ກວາຍ ກຣວາງ, ນ່ະ ກວາຍ ມໍ ເກ່ີຍ ພິ ກວາຍ ເຕ່! 24 ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ,
ເບນີ ອາຮາມ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກາ
ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ເນົ່ າ
ກາຈີດ."

19
1 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ຊັອງ ຊຽງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ,

ໄລ່ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ຮາເລລູຢາ!* ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາ
ຍ! ໂອນ ໄຮ ຍ່ອງ ເລືອຍໆ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄຮ! ກະ ໂອນ ອັນ ແກີດ ຊົດ
ລາລ່ື! 2 ອັນ ຕະ ປຍາຍ໌ ກະ ຕານັ່ອງ ເລືອຍໆ! ອັນ ຕະ ໂຕ່ດ ເຈ່ີ ມັນ
ແຊມ ກາ ຈິ ຈະ. ມັນແຊມ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ແປຣ່ິ ເລືອຍໆ, ກະ ອັນ
ປັຣຕ່ຶ ໂອນ ກູ່ ກຣວາງ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກະ ອັນ. ມາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກັຣລັຮ ແດີອ໌, ຍ່ອນ ອັນ ກາຈີດ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣາ
ນະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

3 ມວຍ ເຈີ ແອັນ, ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ຮາເລລູຢາ!
ປາຮຍາອ໌ ແຕ ເມືອງ ປື່ ດ ກັອຍ ຊັອຮ ຊົດ ແດີຍ!"

4 ເຈ່ີ ຈຸ່ມ ກວາຍ ເທົາ ບາຣ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ນະ, ກະ ປູນ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ,
ໄລ່ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ, ກະ ໄລ່ ປາຍ ນ່ະໄນ່: "ອາແມນ! ຮາເລລູຢາ!"

ແກະ ກອນ ອີດ ລາກວຍ
5 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ຊັອງ ຊຽງ ລ່ັອຮ ແຕ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາ

ກູ. ຊຽງ ກັອຍ ປາຍ ນ່ະໄນ:່ "ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄຮ! ໂອນ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ເຍືາ ກາ ຕະ ຣານະ ອັນ, ກະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຢຳນັ່ບ ອັນ, ກວາຍ
ປື່ ດ ກະ ກວາຍ ແກດ, ຍ່ອງ ອັນ!"

6 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ຊັອງ ຊຽງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື, ນ່ະ ໂຮ ແດີອ໌ ປື່ ດ,
ກະ ນ່ະ ກຣ່ຶມ ຕັນດ່ືຣ ເຣ່ງ ລາລ່ື. ຊຽງ ກັອຍ ປາຍ ນ່ະໄນ່: "ຮາເລລູ
* 19:1 19:1 ປັຣນາຍ 'ຮາເລລູຢາ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.'
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ຢາ! ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ກະ ອັນ ຊົດ ແກຼີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ ກາ
ນ່ໍອ໌. ອັນ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຊົດ ແດີຍ! 7 ໂອນ ໄຮ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື!
ໂອນ ໄຮ ແອີນ ເລືອຍໆ! ໂອນ ໄຮ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ! ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ຕາ
ໄງ ແກະ ກອນ ອີດ ລາກວຍ.† ລາກວຍ ກັອຍ ກຽມ ປຣ່ອມ ເຈ່ີ. 8 ເນົ່ າ
ໂອນ ອັນ ແຊິບ ເກຣ່ີງ ຕະ ແຕ ອາຣິ ອໍ ລາລ່ື. ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອາຣິ ກັອຍ ລາ
ອາຣິ ລາເມ່ນ ອ.ໍ ອາຣິ ກັອຍ ລາ ບຣັຮ ກະ ກຼອ໌ໍ ລາລ່ື." (ອາຣິ ລາເມ່ນ
ອໍ ຊາກຳ ແຕ ມັຮ ຣານະ ຕານັອ່ງ ອໍ ໄລ່ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕະ.)

9 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ອາຕີ ເກົາ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຄຽນ ປາຍ:
'ບຸ່ນ ລາລ່ື ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ການື່ຍ ແຕ່ີອ໌ ຈາ ປັຣຊວຍ
ແກະ ກອນ ກັອຍ.'"
ກະ ເທວາດາ ກັອຍ ອາຕີ ເກົາ ແອັນ ປາຍ: "ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື."
10 ເຈ່ີ ເກົາ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ ເທວາດາ ກັອຍ, ມາ ອັນ ປາຍ ໂຈະ

ເກົາ ນ່ະໄນ່: "ອຶນໂຈຍ ຕະ ນ່ະກັອຍ! ເກົາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູ
ເຈິງ ໄມ່ ເຕ່, ກະ ມູເຈິງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ໄລ່ ກາ ອາຕີ
ແຕ ເຢຊ.ູ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຊາງ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ! ໄລ່ ກາ ອາຕີ
ແຕ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ກັອຍ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່
ມູເຈິງ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່."

ອັນ ກາ ຈ່ິຮ ອາແຊັຮ ກຼອ໌ໍ
11 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ມັນລ່ັອງ ເປິຮ. ກະ ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ລຳ

ອາແຊັຮ ກຼອ໌ໍ. ອັນ ກາ ຈ່ິຮ ອາແຊັຮ ກັອຍ, ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອັນ ລາ: 'ອັນ ກາ
ຕານັອ່ງ ກະ ປຍາຍ໌ ເລືອຍໆ.' ອັນ ຕັດຊ່ີນ ກະ ຣາຊູ່ ຍ່ອນ ຣານະ ຕານັ່
ອງ ອໍ ເລືອຍໆ. 12 ມັ່ດ ອັນ ລາ ນ່ະ ປັຣລາ ອູ່ຍຮ. ອັນ ຕາປື່ ງ ຊາອ່ຶຍ
ກຸນຕຣວາອ໌ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. ອັນ ແກຼວ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເນົ່ າ ຄຽນ ໂອນ ອັນ,
† 19:7 19:7 ລາກວຍ ແກະ ກອນ ລາ ຊາກຳ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ
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ມາ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ດັງ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ແອີງ ອັນ ແຕ່ິ ດັງ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.
13 ເກຣ່ີງ ອັນ ເນົ່ າ ອາລຸ ຕ່ຶງ ອາຮາມ. ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ແອັນ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອັນ
ລາ: 'ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.' 14ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ຕາຮານ ແຕ ມັນລ່ັອງ ຕາປູ່
ນ ອັນ. ອຶນແຍ່ະ ຕາຮານ ກັອຍ ມານະ ຈ່ິຮ ມານຳ ອາແຊັຮ ກຼອ໌ໍ ກະ ໄລ່
ແຊິບ ເກຣ່ີງ ຕະ ແຕ ອາຣິ ລາເມ່ນ ກຼອ໌ໍ ກາ ບຣັຮ ລາລ່ື. 15 ອັນ ກາ ຊົດ
ຕາຮານ ກັອຍ ກູໂບ ມວຍ ປຼາ ດາວ ເບິ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ແບອ໌ ອັນ. ແຕ ດາວ
ໄນ່ ອັນ ຣາຈ່ິລ ເຣືາບ ກູ່ ກຣວາງ. ກະ ອັນ ຢຸມ ມວຍ ອຶນແຕຣ່ັຮ ກ່ອນ
ຕາອ໌ ດອ໌ໍ ຕະ ຊົດ ມັຮ ກຣວາງ ກັອຍ. ອັນ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື ໂຈະ ໄລ່.‡ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ລາ ເຢືາງ ກາ ຊົດ ປື່ ດ ແກຼີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌. 16 ຕ່ຶງ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ
ກະ ຕ່ຶງ ອຶນລູ່, ອັນ ກາ ຊົດ ຕາຮານ ກັອຍ ເບນີ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ເນົ່ າ ຄຽນ
ນ່ະໄນ່: "ໄນ່ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກາເລີຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ການ່ໍອ໌, ກະ ອຶນ
ເຈົາ ກາເລີຍ ອຶນເຈົາ ການ່ໍອ໌."

ອັນ ກາ ຈ່ິຮ ອາແຊັຮ ກຼອ໌ໍ ຣາຈ່ິລ ເຣືາບ ກູ່ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
17 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ມານະ ເທວາດາ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ ມັ່ດ ມາ

ນາງ. ອັນ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ໂຈະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ແຈມ ກາ ປັຣ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ:
"ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່! ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເຍືາ ປາໂຣມ ປໍ ໄນ່! ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ຈາ ມວຍ ເປ່ລ ປື່ ດ! 18 ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ຈາ ໄຊອ໌ ມັຮ ກວາຍ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ, ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊົດ ຕາຮານ, ມັຮ ກວາຍ ຕາຮານ, ມັຮ
ອາແຊັຮ ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຈ່ິຮ ອາແຊັຮ. ກະ ເຍືາ ຈາ ໄຊອ໌ ແຕ ກູ່ ຣາມຶ່
ຮ ກວາຍ, ກວາຍ ຊູລ ກະ ກວາຍ ຕາ ເບນີ ຊູລ, ກວາຍ ປື່ ດ ກະ ກວາຍ
ແກດ!"

19 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກັອຍ, ກະ ມັຮ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ມັນຕຸ ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຕາຮານ ໄລ່, ໄລ່
ໂຣ່ມ ຢໍອ໌ ອີ ຣາຊູ່ ກະ ອັນ ກາ ຈ່ິຮ ອາແຊັຮ ກຼອ໌ໍ ກະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຕາຮານ
‡ 19:15 19:15 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ອັນ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາເຕືາຍ໌ ຕ່ຶງ ຣາເລ່າະ ເນົ່ າ
ປັດ ແດີອ໌ ອາງຸ່ນ."
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ອັນ. 20 ມູ່ ຕາຮານ ອາແຊັຮ ກຼອ໌ໍ ກັອຍ ໂກບ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກະ ອັນ
ກາ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ປາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກວາຍ
ກາ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ກັອຍ, ອັນ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຄານະ ຈ່ອຍ ຊັນ
ຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກັອຍ ໂອນ ອັນ ເຕ່ອ໌ ພິ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແກຼວ ຣາມຶ່ຮ ຊັນ
ຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາງ ຣູ່ບ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ. ຊັນຕຣ່ັນ
ແຣ່ັງ ກະ ອັນ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ກັອຍ, ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ, ມາ ເນົ່ າ
ອາປັອງ ຕັຮ ໄລ່ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ ກາ ເບີນ ອູ່ຍຮ ກະ ກາເຈຍ ເບຼີ ເລືອ
ຍໆ. 21ກະ ມັຮ ຕາຮານ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກັອຍ, ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ກຈີູດ
ແຕ ດາວ ອັນ ກາ ຈ່ິຮ ອາແຊັຮ ກັອຍ ກໂູບ ຕ່ຶງ ແບອ໌ ອັນ. ເຈ່ີ ອຶນແຍະ່
ມັຮ ແຈມ ແຕ ມັນລ່ັອງ ແຕ່ີອ໌ ຈາ ໄຊອ໌ ກວາຍ ຕາຮານ ກັອຍ ອຶນຈົນ
ປາໄຊ ປາອ່ັອຮ.

20
ເຢຊູ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ເບີນ ມວຍ ປັ່ ນ ກູມໍ

1 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ນະ ເທວາດາ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ.
ເທວາດາ ກັອຍ ຢຸມ ກອນ ກາແຈ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. ກະ ອັນ ຢຸມ ມວຍ ອຶນ
ແຕຣ່ັຮ ອຶນໄຊ ໂຊ ກຣ່ິຮ ລາລ່ື. 2 ອັນ ໂກບ ງວງ ກາ ນ່ະ ກຊັູນ ແຕ ອຶມ
ແບິ. ງວງ ກັອຍ ຊົດ ກູ່ ເຢືາງ ຕາ ອໍ, ກະ ອັນ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ຊາຕານ.
ເທວາດາ ກັອຍ ຊັດ ເຢືາງ ຊາຕານ ແຕ ອຶນໄຊ ໂຊ ອຶນແຍ່ະ ມວຍ ປັ່ ນ
ກມູ.ໍ 3 ເທວາດາ ກັອຍ ອາປັອງ ຕັຮ ເຢືາງ ຊາຕານ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ, ກະ
ອັນ ກາໄຕ່ຮ ໂຈະ ກາແຈ ອຶນຕຸ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ, ເຢືາງ ຊາຕານ ຕາ ເຕ່ອ໌
ພິ ນັ່ອງ ກວາຍ ອຶນແຍະ່ ມວຍ ປັ່ ນ ກມູ.ໍ ແວັດ ມວຍ ປັ່ ນ ກມູໍ ເນົ່ າ ອາ
ໂຣຍຮ ເຢືາງ ຊາຕານ, ມາ ເນົ່ າ ຕາ ເບີນ ອາໂຣຍຮ ອັນ ດູ່ນ.

4 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ຊາອ່ຶຍ ກາເຈ່ີງ ຕາກູ, ນ່ະ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ. ໄລ່ ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ກັອຍ, ເບີນ ອຳນາດ ຕັດຊ່ີນ ກວາ
ຍ. ກະ ເກົາ ເຮີມ ມັຮ ຣາເວືາຍ ກວາຍ ກາ ເນົ່ າ ກັອຮ ຕາກອງ ຍ່ອນ ໄລ່
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ອາຕີ ຣາມຶ່ຮ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢຊູ ກະ ປັຣນາຍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄລ່ ຕາ
ເບີນ ຊາງ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ແຕີລາ ຣູ່ບ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ. ກະ ໄລ່ ຕາ ເບີ
ນ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ ຕ່ຶງ ກາລຍາອ໌ ໄລ່ ແຕີລາ ຕ່ຶງ ອາຕີ ໄລ່.
ໄລ່ ກັອຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ເຈ່ີ, ກະ ໄລ່ ຕະ ຊົດ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນແຍ່
ະ ມວຍ ປັ່ ນ ກມູ.ໍ 5 ມາ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ກຈີູດ ເຈ່ີ, ໄລ່ ກັອຍ ຕາ
ຢວາຮ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ຈົນ ໂອນ ແວັດ ມວຍ ປັ່ ນ ກູມໍ ກັອຍ. ເຮີບ ໄນ່ ລາ
ເຮີບ ກາ ມວຍ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 6 ບຸ່ນ ລາລ່ື ກະ
ບຣັຮ ອໍ ລາລ່ື ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ເຮີບ ມວຍ ກັອຍ. ໄລ່ ຕາ
ເບີນ ກູຈີດ ເຮີບ ກາ ບາຣ ນັ່ອງ, ມາ ໄລ່ ແກີດ ກວາຍ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ກະ ໄລ່ ເບີນ ຕະ ຊົດ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນແຍ່ະ ມວຍ
ປັ່ ນ ກມູ.ໍ

ເຢືາງ ຊາຕານ ແກີດ ເປ່ ເລືອຍໆ
7 ແວັດ ມວຍ ປັ່ ນ ກມູໍ ກັອຍ, ເນົ່ າ ອາໂຣຍຮ ເຢືາງ ຊາຕານ ແຕ ກ່ໍອ໌

ກາ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ອັນ. 8 ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ພິ ລ່ັຮ ຊາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາ
ຍ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ກາ ກຣວາງ ກວາຍ
ກັອຍ ລາ ໂກກ ກະ ມາໂກກ. ເຢືາງ ຊາຕານ ປາໂຣມ ມັຮ ກຣວາງ ກວາ
ຍ ໂອນ ເປາະ ຣາຊູ່. ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ! ເບີນ ແກຼີຍ ແຕ ກຼອງ
ຊາງາຍ໌ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ. 9 ໄລ່ ປັຼຮ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ອຶນຕຸ
ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌. ກະ ໄລ່ ແອີດ ຈວບ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ. ມາ ເບນີ ອູ່ຍຮ
ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ ອາປິ່ ດ ຕັຮ ໄລ່. 10 ແວັດ ກັອຍ, ເນົ່ າ ອາປັອງ ຕັຮ
ເຢືາງ ຊາຕານ, ອັນ ກາ ພິ ມັຮ ກວາຍ, ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ ລ່ັຮ. ແອີດ ຕ່ຶງ
ອຶນຕຸ ກັອຍ, ອູ່ຍຮ ກະ ກາເຈຍ ເບຼີ ເລືອຍໆ. ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບນີ ກາ
ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກະ ອັນ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ປາຍ ອັນ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ
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ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ໄລ່ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື ກູ່ ຕາໄງ ຊາເດົາ ຊົດ
ແດີຍ ເລ່ີຍ ກູມ.ໍ

ຕັດຊ່ີນ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ປັຣຊົດ
11 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ລຳ ກາເຈ່ີງ ກຼອ໌ໍ ປື່ ດ ລາລ່ື ກາ ເຕືາວ

ປັຣເຍືາ ເກ່ີຍ ຕາກູ. ກະ ເກົາ ເຮີມ ອັນ ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ກັອຍ. ອຶນ
ແຍ່ະ ກູແຕອ໌ ກະ ມັນລ່ັອງ ປິ່ ດ ແຕ ເມືາງ ອັນ, ເຈ່ີ ຕາ ເບີນ ອາແລ່ະ
ເຮີມ ໄລ່ ນັ່ອງ. 12 ກະ ເກົາ ເຮີມ ມັຮ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ກວາຍ ປື່ ດ
ກະ ກວາຍ ແກດ, ໄລ່ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກ.ູ ເຈ່ີ
ເນົ່ າ ເປິຮ ມັຮ ກາ ປຶ່ ງ. ເບີນ ມວຍ ປຶ່ ງ ກາ ເນົ່ າ ເປິຮ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ກູ່
ນະ ກວາຍ ກາ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ເຈ່ີ ອັນ ກາ ຕາກູ ກັອຍ ຕັດຊ່ີນ
ກູ່ ນະ ກວາຍ ກູຈີດ ຕາປູ່ນ ຣານະ ໄລ່ ຕະ, ນ່ະ ເນົ່ າ ຄຽນ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ມັຮ
ປຶ່ ງ ກັອຍ. 13 ເຈ່ີ ແດີອ໌ ທາເລ ກູລັຮ ລ່ັຮ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌. ກູ່ ອຶນຕຸ ກາ ກວາຍ ກຈີູດ ແອີດ ລາ ກລັູຮ ລ່ັຮ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ
ອັນ ເບີນ. ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ຕາປູ່ນ ຣານະ ໄລ່
ຕະ. 14 ແວັດ ກັອຍ, ເນົ່ າ ອາປັອງ ຕັຮ ຣານະ ກູຈີດ ກະ ອຶນຕຸ ກວາຍ
ກູຈີດ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ ລາ: 'ອຶນຕຸ ກູຈີດ ເຮີບ
ກາ ບາຣ.' 15 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບນີ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ກາ
ເນົ່ າ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ກາ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ, ເນົ່ າ ອາປັອງ ຕັຮ
ກວາຍ ກັອຍ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ.

21
ມັນລ່ັອງ ຕາໄມ ກະ ກູແຕອ໌ ຕາໄມ

1 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ມັນລ່ັອງ ຕາໄມ ກະ ກູແຕອ໌ ຕາໄມ. ຍ່ອນ
ມັນລ່ັອງ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ກະ ກູແຕອ໌ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ລາ ປິ່ ດ ເຈ່ີ. ກະ ແດີອ໌
ທາເລ ລາ ປິ່ ດ ເຕ່. 2ກະ ເກົາ ເຮີມ ເມືອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ເມືອງ ບຣັຮ
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ອໍ ລາລ່ື. ເມືອງ ກັອຍ ລາ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຕາໄມ. ເມືອງ ກັອຍ ແຊງ
ແຕ ມັນລ່ັອງ, ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເມືອງ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ກໂູມຣ ກາ
ກຽມ ດອ໌ໍ ຈະ ອັນ ໂອນ ອ,ໍ ເຈ່ີ ເກຣາະ ກາຢາອ໌ ແຕ່ີອ໌ ອີດ ອັນ ຕະ ປັຣ
ຊວຍ. 3 ເກົາ ຊັອງ ມວຍ ຊຽງ ເຣ່ງ ລາລ່ື ລ່ັອຮ ແຕ ກາເຈ່ີງ ກາ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ຕາກູ ປາຍ: "ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ກວາຍ! ອັນ ແອີດ
ກະ ໄລ່, ເຈ່ີ ໄລ່ ແກີດ ກວາຍ ອັນ ກຣ່ັກ ລາລ່ື. ອັນ ຕາ ນາຍ ຕັຮ ໄລ່,
ມາ ອັນ ແອີດ ກະ ໄລ່ ຊົດ ແດີຍ. 4 ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈູ່ດ ຕັຮ ອຶນແຍ່
ະ ເຈ່ີ ຊັຣລ່ັງ ມັ່ດ ໄລ່. ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຈີວ໌ ກູຈີດ ແຕີລາ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ ນັ່ອງ. ໄລ່
ຕາ ເບນີ ເຍືາມ, ກະ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ຕ່ິ ອາອ່ີ ນັ່ອງ. ຍ່ອນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕຍາ
ປິ່ ດ ເຈ່ີ."

5 ເຈ່ີ ອັນ ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ປາຍ: "ຊານ່ໍ ເກົາ ຕະ
ໂອນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ແກີດ ຕາໄມ ແອັນ!"
ອັນ ອາຕີ ແອັນ ເກົາ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຄຽນ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄນ່,

ຍ່ອນ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື, ເຕ່ອ໌ ເນົ່ າ ຊາອຳ ກຣ່ັກ
ລາລ່ື."

6 ກະ ອັນ ອາຕີ ແອັນ ເກົາ ປາຍ: "ແມິ່ມ ອຶນແຍະ່ ເຈ່ີ! ເກົາ ລາ ແກີດ
ແປີຼ ແກີດ ຊອຍ. ເກົາ ລາ ແອີດ ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື, ກະ ເກົາ ແອີດ ຈົນ
ແຕ່ີອ໌ ປັຣຊົດ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຊັອງ ອາເຣືາງ ແດີອ໌, ເກົາ ຈ່ອຍ
ເມືາດ ກວາຍ ກັອຍ ໂອນ ງ່ອຍ໌ ແຕ ແດີອ໌ ກັອຮ ກາ ໂອນ ກວາຍ ອາມົ່ງ
ເລືອຍໆ. 7 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຣາຈ່ິລ ເຣືາບ ກະ ຣານະ ຕາ ອ,ໍ ກວາຍ
ກັອຍ ເບີນ ມູ່ນ ນ່ະໄນ່: ເກົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ເຢືາງ ອັນ, ກະ ອັນ
ແກີດ ກອນ ເກົາ ເຕ່. 8ມາ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອ,ໍ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ແອີດ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. ອູ່ຍຮ ກະ ກາເຈຍ
ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີຼ ເລືອຍໆ, ກະ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ ລາ: 'ອຶນຕຸ ກູ
ຈີດ ເຮີບ ກາ ບາຣ.' ໄລ່ ກາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ນ່ະໄນ່: ໄລ່
ກາ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ອີ ຕະ ຣານະ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ໄລ່
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ກາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ອ,ໍ ໄລ່ ກາ ກາຈີດ ກວາຍ, ມັນແຊມ ຣາເລົາ ກາ ຕາ
ເບີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕ,ຸ ໄລ່ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ມ,ໍ ໄລ່ ກາ
ຊາງ ຣູ່ບ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌, ກະ ໄລ່ ກາ ອາຕີ ອາໂລກ."

ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຕາໄມ
9 ແວັດ ກັອຍ, ເບີນ ມວຍ ນະ ເທວາດາ ແຕ ມູ່ ຕາປູ່ລ ນະ ກາ ຢຸມ

ຕາປູ່ລ ແບງ ຕາງານ ກາ ປັ່ ນ ຕາປູ່ລ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ປັຣຊົດ ລາລ່ື.
ເທວາດາ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ ກະ ປາຍ: "ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ.່ ເກົາ ໂອນ ໄມ່
ເຮີມ ກູໂມຣ ກາ ແກີດ ລາກວຍ ແກະ ກອນ ກັອຍ."

10 ເຈ່ີ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ, ກະ ເທວາ
ດາ ເດີງ ອາຊວຍ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປັຣແລີ ກົຮ ປື່ ດ ລາລ່ື ກະ ຕ່ີ ລາລ່ື. ແຕ
ອຶນຕຸ ກັອຍ ອັນ ໂອນ ເກົາ ເຮີມ ເມືອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ບຣັຮ ອໍ ລາ
ລ່ື, ລາ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຕາໄມ. ເມືອງ ກັອຍ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ ແຕ່ີອ໌
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 11 ເມືອງ ກັອຍ ລາ ອາງອ່ືຣ ມູເຈິງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເຕ່, ກະ ເມືອງ ກັອຍ ປາເລືາງ ນ່ະ ຕາເມົາ ເປ່ງ ລາລ່ື ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ແກວ
ມະນີໂຊດ. ຕາເມົາ ເປ່ງ ກັອຍ ລາ ຣາລ່ັງ ລາລ່ື. 12 ເມືອງ ກັອຍ ເບີນ
ວຍາງ ຕາວ່ັຮ ກະ ຕ່ີ. ກະ ອັນ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ງັ່ຮ ຕ່ົງ. ມວຍ
ງັ່ຮ ຕ່ົງ ເບນີ ມານະ ເທວາດາ ກຍາອ໌. ເນົ່ າ ຄຽນ ຕ່ຶງ ກຕ່ົູງ ກັອຍ, ມວຍ
ກູຕ່ົງ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ. ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ຣາມຶ່ຮ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ຈຸ່ມ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. 13 ເມືອງ ກັອຍ ມວຍ ກ່ັຮ ເບີນ ໄປ ງັ່ຮ ຕ່ົງ:
ຢັ່ ຮ ມັ່ດ ມານາງ ລ່ັອຮ ເບນີ ໄປ ງັ່ຮ ຕ່ົງ. ຢັ່ ຮ ມັ່ດ ມານາງ ປັດ ເບນີ ໄປ
ງັ່ຮ ຕ່ົງ. ຢັ່ ຮ ແປີງ ເບີນ ໄປ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກະ ຢັ່ ຮ ກາແດີບ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່.
14 ເນົ່ າ ຕະ ວຍາງ ເມືອງ ກັອຍ ຕ່ຶງ ແປີງ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ຕາເມົາ. ກະ
ເນົ່ າ ຄຽນ ຕ່ຶງ ຕາເມົາ ກັອຍ, ມວຍ ຕາເມົາ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ. ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ
ລາ ຣາມຶ່ຮ ມູ່ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ກາ ແກະ ກອນ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ.

15 ເທວາດາ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ເກົາ, ອັນ ຢຸມ ມວຍ ອຶນແຕຣ່ັຮ ຕຳ
ເປ່ກ ເນົ່ າ ຕະ ແຕ ແຢງ. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ເຕ່ກ ເມືອງ ກັອຍ; ອັນ ອີ ເຕ່ກ ງັ່ຮ
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ຕ່ົງ; ກະ ອັນ ອີ ເຕ່ກ ວຍາງ ເມືອງ ກັອຍ ແຕ ຣາແລີງ ກັອຍ. 16 ປູນ ແຈ
ເມືອງ ກັອຍ ຕາວ່ັຮ ກະ ຕ່ີ ລາ ມູເຈິງ ອຶນແຍ່ະ. ເທວາດາ ກັອຍ ເຕ່ກ
ເມືອງ ກັອຍ ແຕ ຣາແລີງ ອັນ ນ່ະໄນ່: ມວຍ ກ່ັຮ ເມືອງ ກັອຍ ເບນີ ບາຣ
ປັ່ ນ ປູນ ຣ່ອຍ ລັກ. ປູນ ແຈ ຕາວ່ັຮ ຕ່ີ ລາ ມູເຈິງ ອຶນແຍ່ະ. 17 ກະ
ເທວາດາ ກັອຍ ເຕ່ກ ວຍາງ ແຮີ. ວຍາງ ກັອຍ ຕ່ີ ເບນີ ມວຍ ຣ່ອຍ ປູນ
ຈ່ິດ ລາ ປູນ ກ່ັດ, ຕາປູ່ນ ມັຮ ກວາຍ ເກ່ີຍ ເຕ່ກ. 18 ເນົ່ າ ຕະ ວຍາງ
ກັອຍ ແຕ ຕາເມົາ ເປ່ງ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ແກວມະນີໂຊດ. ກະ ເນົ່ າ ຕະ ເມືອງ
ກັອຍ ແຕ ແຢງ ອໍ ລາລ່ື. ແຢງ ກັອຍ ຣາລ່ັງ ລາລ່ື ນ່ະ ແກວ. 19 ຕາເມົາ
ກາ ເນົ່ າ ຕະ ວຍາງ ກັອຍ ເນົ່ າ ອາແຕັດ ຕາເມົາ ກາ ອໍ ລາລ່ື ກະ ເປ່ງ ລາ
ລ່ື ກາ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ນ່ະໄນ່: ມວຍ ລາ ແກວມະນໂີຊດ, ບາຣ ລາ ໄພທູນ,
ໄປ ລາ ໂມຣາ, ປູນ ລາ ມຣໍະກົດ, 20 ເຊີງ ລາ ບຸດ, ຕາປັ່ ດ ລາ ພິລາ, ຕາ
ປູ່ລ ລາ ບຸດຊະບາຄຳ ນຳແກ, ຕາກ່ອລ ລາ ເພທາຍ, ຕາເກ່ຮ ລາ ບຸດ
ຊະບາຄຳ ນຳອອນ, ມັນຈ່ິດ ລາ ຢົກ, ມັນຈ່ິດ ລາ ມວຍ ລາ ນິນ ກະ ມັນ
ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ລາ ແກວເພທາຍ ອາອູຍ. 21 ກະ ເນົ່ າ ຕະ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ
ບາຣ ລຳ ກຕ່ົູງ ແຕ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ກຼອງ ຈຸ່ ເປ່ງ ລາລ່ື ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ໄຄ
ມຸກ, ມວຍ ກຕ່ົູງ ມວຍ ກຼອງ. ຣານາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເນົ່ າ ຕະ ແຕ ແຢງ
ອໍ ລາລ່ື ກະ ຣາລ່ັງ ນ່ະ ແກວ.

22 ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ເກົາ ຕາ ເບີນ ເຮີມ ດຸງ ຊາງ ອຶນເຕ່ົາ, ຍ່ອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ຊົດ ແກຼີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ ການ່ໍອ໌, ກະ ແກະ ກອນ
ກັອຍ, ໄລ່ ແອີດ ກູ່ ອຶນຕຸ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ, ອຶນຕຸ ອາແລ່
ະ ລາ ເຕ່ອ໌ ເນົ່ າ ຊາງ. 23 ເມືອງ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ເບີນ ມັ່ດ ມານາງ
ແຕີລາ ຣາລ່ັງ ກາໄຊ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ປາເລືາງ ປັ່ ງ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກັອຍ, ກະ ແກະ ກອນ ລາ ນ່ະ ຕາກຍາງ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. 24 ເຈ່ີ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ ກະ ເຕ່ອ໌ ປູເປາະ ຍ່ອນ ແຕ ປັ່ ງ ກັອຍ. ກະ
ກູ່ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌, ໄລ່ ເດີງ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ມູ່ດ
ປໍ ກັອຍ ເຕ່. 25 ມັຮ ກາ ກູຕ່ົງ ກາ ເນົ່ າ ມູ່ດ ລ່ັອຮ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ,
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ເນົ່ າ ຕາ ເກ່ີຍ ກາໄຕ່ຮ, ຍ່ອນ ຕາ ເກ່ີຍ ແກີດ ຊາເດົາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ.
26 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອາງອ່ືຣ ແຕີລາ ຊຸ ເບນີ ກາ ກວາຍ ເກ່ີຍ ຍ່ອງ, ກູ່ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ ເນົ່ າ ເດີງ ອາມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. 27 ມາ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ ຕາ ເຕ່ອ໌
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ກວາຍ ແປຣ່ິ ກະ ກວາຍ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ແອີງ ໄລ່ ກາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ກາ
ເນົ່ າ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ກາ ເບນີ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ, ແອີງ ໄລ່ ກັອຍ ຊັອງ
ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ປຶ່ ງ ກັອຍ ລາ ຄອງ ແກະ ກອນ ກັອຍ.

22
1 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກັອຍ ອາປັຮ ໂອນ ເກົາ ເຮີມ ແດີອ໌ ຕາເລ່

ກາ ໂອນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ແດີອ໌ ກັອຍ ຣາລ່ັງ ລາລ່ື, ກະ
ອັນ ຮອຍ ລ່ັອຮ ແຕ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ແກະ
ກອນ ຕາກູ ກັອຍ. 2 ແດີອ໌ ກັອຍ ຮອຍ ອຶນດີ ຣານາ ປື່ ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກັອຍ.
ບາຣ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ຕາເລ່ ກັອຍ ເບນີ ອາລ່ອງ ກາ ໂອນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ອາ

ມົ່ງ ເລືອຍໆ. ອາລ່ອງ ກັອຍ ປາໄລ ມວຍ ກູມໍ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ເຈີ,
ມວຍ ກາໄຊ ມວຍ ເຮີບ. ກະ ຊາລາ ອາລ່ອງ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ຣາເຮົາ ດອ໌ໍ
ປົວ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອາອ່ີ. 3 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ເວ່ນ ດອ໌ໍ
ນັ່ອງ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ.
ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ແກະ ກອນ ກັອຍ ຕາ

ກູ, ກາເຈ່ີງ ກັອຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣາ
ນະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຊາງ ເລືອຍໆ ອັນ. 4 ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ
ເຮີມ ມາມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ໄລ່ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ດອ໌ໍ
ຕ່ຶງ ກາລຍາອ໌ ໄລ່. 5 ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຊາເດົາ ນັ່ອງ. ນ່ະກັອຍ,
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ອີ ເບນີ ຕາກຍາງ. ກະ ຕາ ເບນີ ຕຸ່ຮ ມັ່ດ
ມານາງ ປາເລືາງ ນັ່ອງ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນເຈົາ ໄຮ ແຕ່ິ ປາເລືາງ
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ເມືອງ ກັອຍ ໂອນ ເບນີ ປັ່ ງ ເລືອຍໆ. ກະ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ນ່ະ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ, ເຈ່ີ ໄລ່ ແກີດ ຊົດ ເລືອຍໆ.

ປັຣນາຍ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ໄນ່ ລາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື
6 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ອາຕີ ເກົາ ປາຍ: "ອຶນແຍະ່ ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ

ປຍາຍ໌ ລາລ່ື, ເຕ່ອ໌ ກວາຍ ຊາອຳ ຈັບ ລາລ່ື. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶນເຈົາ
ໄຮ, ອັນ ແປຣີ ເທວາດາ ອັນ ເປາະ ອາປັຮ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣາ
ນະ ອັນ ດັງ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌. ອັນ ໂອນ ຣາເວືາຍ ອັນ ມູ່ດ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ." 7 ກະ ເຢຊູ ປາຍ:
"ເຍືາ ເນ່ ໄນ່! ຕາ ເບນີ ດູ່ນ ນັ່ອງ ເກົາ ແຕ່ີອ໌! ບຸ່ນ ລາລ່ື ມັຮ ກວາຍ ກາ
ຊາງັດ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ອາປັຮ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ໄນ່."

8 ເກົາ ລາ ໂຢຮັນ ກາ ຄຽນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. ເກົາ ຊັອງ ກະ ເຮີມ ກູ່
ຣາມຶ່ຮ ໄນ່! ພໍກາ ເກົາ ຊັອງ ກະ ເຮີມ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ເກົາ ກຼຸ່ ຣາໂກລ
ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ ເທວາດາ ກາ ໂອນ ເກົາ ດັງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. 9 ມາ ອັນ ອາ
ຕີ ເກົາ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ຕະ ນ່ະກັອຍ! ເກົາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູ
ເຈິງ ໄມ່ ເຕ່, ກະ ມູເຈິງ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ກະ ມູເຈິງ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ໄນ່. ອຶງ
ເຄາະ ໄມ່ ຊາງ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ!"

10 ເຈ່ີ ເທວາດາ ກັອຍ ປາຍ ແອັນ ໂຈະ ເກົາ ນ່ະໄນ່: "ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ປາ
ໂຕ່ະ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄມ່ ຄຽນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ໄນ່ ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເລືາຍ
ໂຈະ ໄມ່, ຍ່ອນ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ຕາໄງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແກີດ. 11 ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ກັອຍ, ອັນ ກາ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ໂອນ ອັນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ທໍໆ. ກະ ອັນ
ກາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ແປຣ່ິ, ໂອນ ອັນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ແປຣ່ິ ທໍໆ. ອັນ ກາ ຕານັ່
ອງ ອ,ໍ ໂອນ ອັນ ຕານັ່ອງ ອໍ ທໍໆ. ກະ ອັນ ກາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອ,ໍ
ໂອນ ອັນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອໍ ທໍໆ."

12 ກະ ເຢຊູ ປາຍ ລ່ັຮ ແອັນ: "ເຍືາ ເນ່ ໄນ!່ ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ເກົາ
ອີ ແຕ່ີອ໌! ບັອງ ກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌, ເກົາ ເດີງ ເກືາ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ, ຕາປູ່
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ນ ຣານະ ອັນ ຕະ. 13 ເກົາ ລາ ແປີຼ ກະ ຊອຍ. ເກົາ ລາ ກ່ັລ ກະ ໂກຍ.໌
ເກົາ ແອີດ ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື, ກະ ເກົາ ແອີດ ຈົນ ແຕ່ີອ໌ ປັຣຊົດ. 14 ບຸ່ນ
ລາລ່ື ມັຮ ກວາຍ ກາ ປົ່ ຮ ໂອນ ບຣັຮ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ໄລ່,* ຍ່ອນ ໄລ່ ເບີນ
ຈາ ປາໄລ ແຕ ອາລ່ອງ ກາ ໂອນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ກະ ເຕ່ອ໌
ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. 15ມາ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ເມືອງ ກັອຍ ເບນີ ມັຮ ກວາຍ
ແປຣ່ິ ນ່ະ ອາຈ,ໍ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ກວາຍ ມ,ໍ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ຕາ ເບນີ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕ,ຸ ມັຮ ກວາຍ ກາ ກາຈີດ ກວາຍ,
ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາງ ຣູ່ບ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌, ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ
ອຶນຕີ ອາໂລກ, ກະ ໄລ່ ກາ ອາຕີ ອາໂລກ ນ່ະກັອຍ. 16 ເກົາ ລາ ເຢຊ.ູ
ເກົາ ແປຣີ ເທວາດາ ເກົາ ເປາະ ອາຕີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ກາ ແອີດ
ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ເກົາ ລາ ອັນ ກາ ແຕງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ ກະ ເກົາ
ລາ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອັນ ແຮີ. ເກົາ ລາ ມັນໂຕຣ ໂປຣ່ງ ກາ ປາເລືາງ ປັ່ ງ ລາລ່ື
ຕ່ຶງ ປ່ືຼ."

17ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ລາກວຍ ແກະ ກອນ ປາຍ: "ໂອນ ອຶນ
ເຈົາ ແຕ່ີອ໌!"
ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໄນ,່ ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ

ເຕ່: "ໂອນ ອຶນເຈົາ ແຕ່ີອ໌!"
ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊັອງ ອາເຣືາງ ແດີອ໌, ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ງ່ອຍ໌

ແດີອ໌ ກາ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ແດີອ໌ ກັອຍ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ເມືາດ.

18 ເກົາ ໂຢຮັນ ກາແອັຮ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ອາ
ປັຮ ເລືາຍ ໄນ່ ນ່ະໄນ່: ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເຕີມ ອຶນເຕ່ົາ ແອັນ ຕ່ຶງ
ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ອາປັຮ ເລືາຍ ໄນ່, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ຣາມົຮ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ເກົາ ຄຽນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ
ປັຣນາຍ ໄນ່. 19 ກະ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕັຮ ມວຍ ປັຣນາຍ ອຶນ
ເຕ່ົາ ແຕ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ອາປັຮ ເລືາຍ ໄນ່, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກວາຍ
* 22:14 22:14 ກວາຍ ກາ ປົ່ ຮ ໂອນ ບຣັຮ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ລາ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
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ກັອຍ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຈາ ປາໄລ ແຕ ອາລ່ອງ ກາ ໂອນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ອາ
ມົ່ງ ເລືອຍໆ. ກະ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ບຣັຮ ອໍ ກັອຍ.
ປຶ່ ງ ໄນ່ ອາຕີ ເຈ່ີ ແຕ ອາລ່ອງ ກະ ເມືອງ ກັອຍ.

20 ເຢຊ,ູ ອັນ ກາ ອາຕີ ໂອນ ເກົາ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ອັນ
ປາຍ: "ໄກຣ ລາລ່ື! ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ເກົາ ອີ ແຕ່ີອ໌!"
ອາແມນ! ແຊອ໌ ໂອນ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ໄວ່, ອຶນເຈົາ ເຢຊູ ເອີຍ!
21 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢຊ,ູ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ

ກາ ຊາອຳ ອັນ.
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