


ii

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 25 Nov 2022 from source files dated 29 Jan 2022
b4059e2d-26bb-5b87-871c-228b1b802933

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


Contents

ມັດທາຍ . . . . . . . . . . 1
ມາຣະໂກ . . . . . . . . . . 55
ລູກາ . . . . . . . . . . . 87
ໂຢຮັນ . . . . . . . . . . . 142
ຣານະ ຕະ . . . . . . . . . 181
ໂຣມ . . . . . . . . . . . 234
ໂກຣິນໂທ ມວຍ . . . . . . 259
ໂກຣິນໂທ ບາຣ . . . . . . . 281
ຄາລາເຕຍ . . . . . . . . . 295
ເອເພໂຊ . . . . . . . . . . 304
ພລິີບປອຍ . . . . . . . . 311
ໂກໂລຊາຍ . . . . . . . . . 317
ເທຊະໂລນິກ ມວຍ . . . . . 323
ເທຊະໂລນິກ ບາຣ . . . . . . 328
ຕີໂມທຽວ ມວຍ . . . . . . 331
ຕີໂມທຽວ ບາຣ . . . . . . 338
ຕີໂຕ . . . . . . . . . . . 343
ພເີລໂມນ . . . . . . . . . 346
ເຮັບເຣີ . . . . . . . . . . 348
ຢາໂກໂບ . . . . . . . . . . 364
ເປໂຕ ມວຍ . . . . . . . . 370
ເປໂຕ ບາຣ . . . . . . . . . 376
ໂຢຮັນ ມວຍ . . . . . . . . 380
ໂຢຮັນ ບາຣ . . . . . . . . 387
ໂຢຮັນ ໄປ . . . . . . . . . 388
ຢູດາ . . . . . . . . . . . 389
ອາປັຮ ເລືາຍ . . . . . . . . 392

iii



ມັດທາຍ 1:1 1 ມັດທາຍ 1:17

ມັດທາຍ
ຄຽນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ

ກຣດີ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ມັດທາຍ ຄຽນ ອາຕີ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ແດີຍ ອາ

ມົງ່ ເຢຊ.ູ ອັນ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ແກີດ, ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌, ຣາມຮົ ເຢືາງ ຊາຕານ ລ່ອງ, ກະ ເປາະ ອາຕີ
ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ. ເຢຊູ ຕະ
ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ: ອັນ ຊາປ່ະ ກະ ປົວ
ມັຮ ກວາຍ ອາອ່ີ ຕ່ຶງ ມັຮ ກາ ວ່ີລ ຕ່ຶງ ແຄງ ກາລີເລ.
ເຈ່ີ ກັອຍ ແຕ ອັນ ເຈົາ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ແອັນ.
ປໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ ອັນ ຈີວ໌ ເນົ່ າ ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ
ຊັງກັງ. ເຈ່ີ ອັນ ກຈີູດ ກະ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ.
ມັດທາຍ ລາ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາ

ຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ. ອັນ ເບີນ ຣາມຶ່
ຮ ເລວີ ແຮີ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອັນ ລາ ກວາຍ ກາ ປາ
ໂຣມ ປຣະ ປາຊີ. ອັນ ຄຽນ ມາຮ 50-60 ກູມໍ
ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ມັດທາຍ ຄຽນ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ອໍ ແຕ ເຢຊ,ູ ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ຕ່ຶງ ປັຣ
ນາຍ ປັຣຄັນ ຕຍາ. ມັດທາຍ ຄຽນ ປັຣນາຍ ອໍ
ໄນ່ ລາ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ແຈງ ແຕ ເຢຊ;ູ ຕາ ແກີນ
ໂອນ ແອີງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊັອງ, ມາ ໂອນ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ.
ມັດທາຍ ຄຽນ ອາຕີ ໂອນ ໄຮ ດັງ ປາຍ ເຢຊູ

ລາ ອາຈານ ກາ ເບີນ ອຳນາດ ລາລ່ື. ກະ ອັນ ລາ
ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ແຕ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ
ອັນ ອາຕີ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ດັງ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ.

ອາຕີ ແຕ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເຢຊູ
(ລູກາ 3:23-38)

1 5ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ດາວິດ; ກະ
ດາວິດ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ. ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເຢຊູ ລາ ນ່ະໄນ່:

2 ອັບຣາຮາມ ລາ ອຶມປ່ໍ ອີຊາກ. ອີຊາກ ລາ
ອຶມປ່ໍ ຢາໂຄບ. ຢາໂຄບ ລາ ອຶມປ່ໍ ຢູດາ ກະ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ແຊມອາຍ ອັນ. 3 ຢູດາ ລາ ອຶມປ່ໍ ບາຣ
ນະ ເປເຣັດ ກະ ເຊຣາ; ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ໄລ່ ບາຣ ນະ
ກັອຍ ລາ ຕາມາ. ເປເຣັດ ລາ ອຶມປ່ໍ ເຮຊະໂຣນ.
ເຮຊະໂຣນ ລາ ອຶມປ່ໍ ຣາມ. 4 ຣາມ ລາ ອຶມປ່ໍ

ອຳມີນາດາບ. ອຳມີນາດາບ ລາ ອຶມປ່ໍ ນາໂຊນ.
ນາໂຊນ ລາ ອຶມປ່ໍ ຊັນໂມນ. 5 ຊັນໂມນ ລາ ອຶມ
ປ່ໍ ໂບອາດ; ກະ ອຶມ ເປ່ ອ໌ ໂບອາດ ລາ ຣາຮາບ.
ໂບອາດ ລາ ອຶມປ່ໍ ໂອເບັດ; ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ໂອເບັດ
ລາ ຣຸດ. ໂອເບັດ ລາ ອຶມປ່ໍ ເຢຊີ. 6 ເຢຊີ ລາ ອຶມ
ປ່ໍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ.
ດາວິດ ລາ ອຶມປ່ໍ ໂຊໂລໂມນ; ກະ ອຶມ ເປ່ ອ໌

ໂຊໂລໂມນ ລາ ບາດເຊບາ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອຶມເປ່ອ໌
ອັນ ລາ ລາກວຍ ອູຣີຢາ. 7 ໂຊໂລໂມນ ລາ ອຶມປ່ໍ
ເຣໂຮໂບອາມ. ເຣໂຮໂບອາມ ລາ ອຶມປ່ໍ ອາບີຢາ.
ອາບີຢາ ລາ ອຶມປ່ໍ ອາຊາ. 8 ອາຊາ ລາ ອຶມປ່ໍ
ເຢໂຮຊາພັດ. ເຢໂຮຊາພັດ ລາ ອຶມປ່ໍ ເຢໂຮຣາມ.
ເຢໂຮຣາມ ລາ ອຶມປ່ໍ ອຸດຊີຢາ. 9 ອຸດຊີຢາ ລາ ອຶມ
ປ່ໍ ໂຢທາມ. ໂຢທາມ ລາ ອຶມປ່ໍ ອາຮາດ. ອາຮາດ
ລາ ອຶມປ່ໍ ເຮເຊກີຢາ. 10 ເຮເຊກີຢາ ລາ ອຶມປ່ໍ
ມານາເຊ. ມານາເຊ ລາ ອຶມປ່ໍ ອາໂມນ. ອາໂມນ
ລາ ອຶມປ່ໍ ໂຢຊີຢາ. 11 ໂຢຊີຢາ ອາເມືາ ເຢໂຮຍ
ອາກິນ ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ແຊມອາຍ ອັນ ບັອງ ກາ
ກວາຍ ບາບີໂລນ ໂກບ ເດີງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ປໍ ກຣວາງ ບາບີໂລນ ແອັນ.

12 ແວັດ ເນົ່ າ ໂກບ ເດີງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ແອີດ ປໍ ກຣວາງ ບາບີໂລນ, ນ່ະກັອຍ ເຢໂຮຍອາ
ກິນ ອາເມືາ ເຊອານຕີເອລ. ເຊອານຕີເອລ ລາ
ອຶມປ່ໍ ເຊຣຸບບາເບລ. 13 ເຊຣຸບບາເບລ ລາ ອຶມປ່ໍ
ອາບີອຸດ. ອາບີອຸດ ລາ ອຶມປ່ໍ ເອລີອາກິມ. ເອລີ
ອາກິມ ລາ ອຶມປ່ໍ ອາ ເຊີ. 14 ອາເຊີ ລາ ອຶມປ່ໍ
ຊາດົກ. ຊາດົກ ລາ ອຶມປ່ໍ ອາກີມ. ອາກີມ ລາ ອຶມ
ປ່ໍ ເອລີອຸດ. 15 ເອລີອຸດ ລາ ອຶມປ່ໍ ເອເລອາຊາ.
ເອເລອາຊາ ລາ ອຶມປ່ໍ ມັດທານ. ມັດທານ ລາ ອຶມ
ປ່ໍ ຢາໂຄບ. 16ຢາໂຄບ ລາ ອຶມປ່ໍ ໂຢເຊັບ. ໂຢເຊັບ
ລາ ກາຢາອ໌ ມາຣີ. ກະ ມາຣີ ລາ ອຶມເປ່ອ໌ ເຢຊູ, ລາ
ອັນ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ກຣີດ.*

17ນ່ະກັອຍ, ແຕ ແດີຍ ອັບຣາຮາມ ແຕ່ີອ໌ ແດີຍ
ດາວິດ ລາ ເບີນ ມັນຈ່ິດ ລາ ປູນ ແດີຍ. ນັ່ບ ແຕ
ແດີຍ ດາວິດ ແຕ່ີອ໌ ແດີຍ ເນົ່ າ ໂກບ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ ເດີງ ປໍ ກຣວາງ ບາບີໂລນ ລາ ເບີນ ມັນ
ຈ່ິດ ລາ ປູນ ແດີຍ. ເຈ່ີ ແຕ ແດີຍ ເນົ່ າ ໂກບ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ເດີງ ປໍ ກຣວາງ ບາບີໂລນ ເຕ່ົາ
ແຕ່ີອ໌ ແດີຍ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ເບີນ ມັນຈ່ິດ ລາ ປູນ
ແດີຍ ເຕ່.

ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ແກີດ
(ລູກາ 2:1-7)

* 1:16 1:16 ຣາມຶ່ຮ 'ກຣີດ' ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ມານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ.'
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18 ເຢຊູ ກຣີດ ແກີດ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄນ່ ອາ
ຕີ. ມາຣີ, ອຶມເປ່ອ໌ ເຢຊ,ູ ລາ ຊຳປົວະ ໂຢເຊັບ.
ໂຢເຊັບ ຕາ ຢວາຮ ອີດ ມາຣີ, ມາ ມາຣີ ແອີດ ຕ່ຶງ
ຈະ ເຈ່ີ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 19 ຍ່ອນ
ໂຢເຊັບ ລາ ກວາຍ ມັນຕ່ັດ, ອັນ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ
ມາຣີ ກູມາລ ຕະ ເນົ່ າ. ອັນ ແອີດ ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ອັນ, ປາໂຕ່ະ ປັຣນາຍ ອີ ຕັຮ ມາຣີ. 20 ບັອງ ກາ
ອັນ ແອີດ ຄ່ຶດ ຣານະ ກັອຍ, ອັນ ຣາເລົາ ອຶມເປົາ.
ອັນ ເຮີມ ມານະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ອັນ. ເທວາດາ ກັອຍ ປາຍ: "ໂຢເຊັບ ເອີຍ! ໄມ່
ກາ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ດາວິດ. ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ອຶງ
ກັອຮ ອີດ ມາຣີ ຕະ ລາກວຍ ໄມ່, ຍ່ອນ ອັນ ແອີດ
ຕ່ຶງ ຈະ ກອນ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 21ປັຣ
ແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ຣ່ັຮ ກອນ ຣາເລົາ. ໄມ່ ດອ໌ໍ
ຣາມຶ່ ຮ ກອນ ກັອຍ ລາ ເຢຊູ, ຍ່ອນ ອັນ ຈ່ອຍ
ອາມົ່ງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອັນ, ກະ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ
ໄລ່."

22 ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ໄນ່ ແກີດ ຊັງໄກຣ ກະ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ຣານາ ກວາຍ ອາ
ຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ ແຕ ອຶມແບິ. ກວາຍ ກັອຍ
ປາຍ:
23 "ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ເບນີ ມານະ ກໂູມຣ ຕາ ເບນີ ບິ ກະ

ຣາເລົາ ມາ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ຈະ.
ອັນ ຣ່ັຮ ກອນ ຣາເລົາ.

ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ກອນ ກັອຍ ເອມານູເອລ."
(ປັຣນາຍ ເອມານູເອລ ໄນ່ ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ
ລາ 'ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ໄຮ.')

24 ພໍກາ ໂຢເຊັບ ຕາແມີ, ອັນ ຕະ ຕາປູ່ນ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ປັຣນາຍ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ
ໂອນ ອັນ ອີດ ມາຣີ ຕະ ລາກວຍ ອັນ. 25 ມາ ອັນ
ຕາ ຢວາຮ ບິ ມັນຕຸ ກະ ມາຣີ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ມາຣີ
ຣ່ັຮ ກອນ ຣາເລົາ ກ່ັລ. ກະ ອັນ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ຮ ກອນ
ກັອຍ ລາ ເຢຊູ.

2
ກວາຍ ຕາມອຍ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ຢັ່ ຮ ມັ່ດ ມານາງ

ລ່ັອຮ
1 ເຢຊູ ແກີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເບັດເລເຮັມ, ແຄງ

ຢູດາຍ, ບັອງ ກາ ແດີຍ ເຮໂຣດ ແກີດ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ. ແວັດ ກັອຍ ເບີນ ກວາຍ ກາ ດັງ ແຕ
ມັນໂຕຣ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ແຕ ກຣວາງ
ໄລ່, ຢັ່ ຮ ມັ່ດ ມານາງ ລ່ັອຮ. 2 ໄລ່ ກັອຍ ຕາແບີບ
ປາຍ: "ປໍ ແລ່ະ ອັນ ກາ ຕາແບິ ແກີດ ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ?

ຮິ ເຮີມ ເຈ່ີ ມັນໂຕຣ ອັນ ແຕ ມັ່ດ ມານາງ ລ່ັອຮ.
ນ່ະກັອຍ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ອີ ຊາງ ອັນ."

3 ພໍກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ຊັອງ ປັຣນາຍ
ໄນ່, ອັນ ຊັອງ ເກຣ່າະ ລາ ລ່ື, ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ລາ ຊັອງ ເກຣ່າະ
ເຕ່. 4 ເຮໂຣດ ປາໂຣມ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ
ມູ່ ໄລ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ມັຮ ກວາ
ຍ ອາຕີ ຄານອດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແອີດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ. ອັນ ຕາແບີບ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ປໍ
ແລ່ະ ກຣີດ ແກີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ
ໂອນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ?"

5 ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ແອີຍ ປາຍ: "ກຣີດ ແກີດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ເບັດເລເຮັມ, ແຄງ ຢູດາຍ, ຍ່ອນ ເບີ
ນ ມານະ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ດອ໌ໍ
ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
6 'ເອີ ເມືອງ ເບັດເລເຮັມ ແຄງ ຢູດາຍ ເອີຍ!

ໄມ່ ລາ ຕາ ແກີນ ເມືອງ ກາ ເບີນ ອຳນາດ
ແກດໆ,

ຄັນ ຕາລີ ກະ ມັຮ ເມືອງ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ.
ຍ່ອນ ເບີນ ມານະ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ໄມ່ ກາ ເບີນ
ຊົດ ປື່ ດ ລາລ່ື.

ອັນ ອາໂຢ່ງ ມັຮ ກວາຍ ກອນແຊມ ເກົາ,
ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.'"

7 ແວັດ ກັອຍ ເຮໂຣດ ກູອ໌ ຕວຍ໌ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ດັງ ແຕ ມັນໂຕຣ ກະ ຕາແບີບ ໄລ່ ກັອຍ ກຣ່ັກ
ລາລ່ື ບັອງ ແລ່ະ ໄລ່ ເຮີມ ມັນໂຕຣ ກັອຍ ລ່ັອຮ?

8 ນ່ະກັອຍ ອັນ ແປຣີ ມູ່ ກາ ດັງ ແຕ ມັນໂຕຣ
ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເບັດເລເຮັມ. ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ:
"ເຍືາ ເປາະ ຈ່ໍອ໌ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ກອນ ກັອຍ. ແຕ່ີອ໌
ເຍືາ ຣາມຮົ ກອນ ກັອຍ, ເຍືາ ອາຕີ ເກົາ ແຮີ. ເກົາ
ລາ ອີ ເປາະ ຊາງ ອັນ ເຕ່."

9 ແວັດ ໄລ່ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ປາຍ
ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ເປາະ ລ່ັຮ. ກະ ໄລ່ ເຮີມ ລ່ັຮ ມັນ
ໂຕຣ ຢັ່ ຮ ມັ່ດ ມານາງ ລ່ັອຮ. ມັນ ໂຕຣ ກັອຍ
ເປາະ ອຶນໂຍ່ງ ໄລ່, ກະ ຕາງິ່ດ ຕາປຶ່ ງ ອຶນຕຸ ກອນ
ກັອຍ ແອີດ. 10ແຕ່ີອ໌ ກວາຍ ກາ ດັງ ແຕ ມັນໂຕຣ
ເຮີມ ລ່ັຮ ມັນໂຕຣ ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ລາ
ລ່ື. 11 ບັອງ ກາ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ, ໄລ່ ເຮີມ ກອນ
ກັອຍ ກະ ມາຣີ, ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ. ໄລ່ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຊາງ
ກອນ ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ເປິຮ ຮ່ີບ ກາ ເບີນ ເກຣ່ີງ
ເກືາ ເປ່ງ ລາລ່ື, ອາລ່ັອຮ ມ່ອບ ໂອນ ກອນ ກັອຍ
ລາ ແຢງ, ຣາແລງ ອາລ່ອງ ປາຮວມ, ກະ ຊຽດ ອາ
ລ່ອງ ປາຮວມ.
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12 ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ແຕ ປາເນົາ
ໄລ່ ຣາເລົາ ອຶມເປົາ ໂອນ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ເຈົາ ນັ່ອງ ປໍ
ດຸງ ເຮໂຣດ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເຈົາ ປໍ ກຣວາງ ໄລ່, ມາ
ເຈົາ ລ່ັຮ ຣານາ ການ່ໍອ໌ ແອັນ.

ໂຢເຊັບ, ມາຣີ, ກະ ກອນ ເປາະ ປໍ ກຣວາງ
ເອຢິບ

13 ພໍກາ ແວັດ ກວາຍ ກາ ດັງ ແຕ ມັນໂຕຣ ເຈົາ
ເຈ່ີ, ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໂຢເຊັບ ຣາ
ນາ ຣາເລົາ ອຶມເປົາ, ປາຍ: "ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ, ເດີ
ງ ກອນ ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ລ່ັອຮ ເປາະ ປໍ ກຣວາງ
ເອຢິບ ແອັນ. ເຍືາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ ເວືາຍ
ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ເຍືາ ເຈົາ, ຍ່ອນ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ກອນ ເຍືາ."

14 ນ່ະກັອຍ ໂຢເຊັບ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ແຕ ອຶນ
ນັອ່ງ ການຳ ອັນ ເດີງ ອຶມເປ່ອ໌ ກະ ກອນ ກັອຍ ຕາ
ລຸ່ຮ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເອຢິບ ແອັນ. 15 ໄລ່ ແອີດ
ປໍ ກັອຍ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຮໂຣດ ກູຈີດ.
ຣານະ ໄນ່ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ ປາຍ ຣານາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
"ເກົາ ກູອ໌ ກອນ ເກົາ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ."

ເຮໂຣດ ກາຈີດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກອນ ຣາເລົາ
16 ພໍກາ ເຮໂຣດ ດັງ ກວາຍ ກາ ດັງ ແຕ ມັນ

ໂຕຣ ອາໂລກ ອັນ, ອັນ ຊັອງ ອວານ ລາລ່ື. ອັນ
ແປຣີ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກັຣແນນ
ຣາ ເລົາ ເຕີ ບາຣ ກູມໍ ອາແຊງ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເບັດເລເຮັມ ກະ ມັຮ ເມືອງ ການ່ໍອ໌ ແອີດ ອຶມແປຣ
ເມືອງ ກັອຍ ແຮີ, ຍ່ອນ ອັນ ຊາແຍີ ແຕ ຕາໄງ ກວາ
ຍ ກາ ດັງ ແຕ ມັນໂຕຣ ອາຕີ ໂອນ ອັນ ດັງ.

17 ນ່ະກັອຍ ແກີດ ຣາປ ຍາຍ໌ ປັຣ ນາຍ
ເຢເຣມີຢາ, ອັນ ກາ ອາ ຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ປາຍ ແຕ ອຶມແບິ ນ່ະໄນ່:
18 "ເນົ່ າ ຊັອງ ເບີນ ຊຽງ ກູໂກຼຍ໌ ກູເກຼ່ງ ແຕ ວ່ີລ

ຣາມາ,
ອາມອ໌ໍ ຣາເຊລ ເຍືາມ ຊາແຍີ ກອນ ອັນ.

ອັນ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເນົ່ າ ຕາລ່ືນ,
ຍ່ອນ ກອນ ອັນ ຕາ ເບີນ ນັ່ອງ."
ໂຢເຊັບ, ມາຣີ, ກະ ກອນ ເຈົາ ແຕ ກຣວາງ

ເອຢິບ
19 ແວັດ ເຮໂຣດ ກູ ຈີດ ເຈ່ີ, ເທວາດາ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ໂຢເຊັບ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ
ເອຢິບ ແຕ ອັນ ຣາເລົາ ອຶມເປົາ. 20 ເທວາດາ
ກັອຍ ປາຍ: "ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ເດີງ ກອນ ກະ ອຶມເປ່
ອ໌ ອັນ ເປາະ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກຣວາງ ອິດຊະຣາເອລ,

ຍ່ອນ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ກອນ ໄມ່, ອັນ ກູ
ຈີດ ເຈ່ີ."

21 ນ່ະກັອຍ ໂຢເຊັບ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ, ເດີງ ກອນ
ລາກວຍ ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກຣວາງ ອິດຊະຣາເອລ.

22 ມາ ພໍກາ ໂຢເຊັບ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ ອາກເຄ
ລາວ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ ເຕ່ນ
ລ່ັຮ ເຮໂຣດ, ອຶມປ່ໍ ອັນ; ນ່ະກັອຍ ໂຢເຊັບ ອຶງ
ກັອຮ ອີ ເຈົາ ປໍ ກັອຍ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາ
ຕີ ລ່ັຮ ອັນ ຣານາ ຣາເລົາ ອຶມເປົາ. ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ
ປໍ ແຄງ ຄາລີເລ ແອັນ. 23 ອັນ ເປາະ ແອີດ ຕ່ຶງ ວ່ີ
ລ ນາຊາເຣັດ. ນ່ະກັອຍ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ນ່ະ ປັຣ
ນາຍ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປາຍ ແຕ ອຶມແບິ ນ່ະໄນ່:
"ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອັນ ລາ ກວາຍ ນາຊາເຣັດ."

3
ໂຢຮັນ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌
(ມາຣະໂກ 1:1-8; ລູກາ 3:1-18; ໂຢຮັນ

1:19-28)
1ບັອງ ກາ ກັອຍ, ໂຢຮັນ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌

ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປໍ ອຶນຕຸ ຕ
ຍາຮ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ. 2 ອັນ ອາຕີ ປາຍ: "ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ປຽນ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ, ຍ່ອນ
ແຈ່ະ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ."

3 ເອຊາຢາ, ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອາຕີ ແຕ ໂຢຮັນ ປາຍ:
"ເບີນ ຊຽງ ເນົ່ າ ຊາບາວ ອາຕີ ເຣ່ງ ລາລ່ື ແຕ ອຶນ

ຕຸ ຕຍາຮ ປາຍ:
'ເຍືາ ອຶງເຄາະ ອາຕ່ຶ ຣານາ ໂອນ ອຶນເຈົາ ໄຮ.

ຕະ ໂອນ ຕານັ່ອງ ຣານາ ອັນ ອີ ເປາະ.'"
4 ໂຢຮັນ ໄນ່ ເກ່ີຍ ຕັອກ ຕຳປັອກ ເນົ່ າ ຕະ ແຕ

ໂຊະ ອູ່ດ. ກະ ອັນ ກັນຕ່ັນ ດອ໌ໍ ອຶງກັຣ ຊັນຕຣ່ັນ
ຕ່ຶງ ອຶງກີງ ອັນ. ອັນ ຈາ ລາມ, ກະ ອັນ ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌
ກາຮຍາລ ແຕ ຕຍາຮ. 5 ເບີນ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ອັນ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ກະ ຈວບ ອຶນແຍ່ະ
ແຄງ ຢູດາຍ, ກະ ກວາຍ ກາ ແອີດ ອຶມແປຣ ຕາ
ເລ່ ຈແໍດນ. 6 ໄລ່ ງີ່ນ ໂລ່ຍຮ, ເຈ່ີ ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ
ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ໄລ່ ຕ່ຶງ ຕາເລ່ ຈແໍດນ.

7 ພໍກາ ໂຢຮັນ ເຮີມ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີ
ຊາຍ ກະ ຈຸ່ມ ຊາດູກາຍ, ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ໂອນ ອັນ
ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ໄລ່, ນ່ະກັອຍ ອັນ ປາຍ
ໂຈະ ໄລ່ ກັອຍ: "ເຍືາ ລາ ປຼາ ນ່ະ ກູຊັນ ຕູ່ຣ. ເຍືາ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ແວັດ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ເຍືາ
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ແຕ່ີອ໌ ອັນ ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ປັຣ
ຊົດ. 8 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ອໍ. ໄນ່ ລາ ອາປັຮ
ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ເຍືາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ.
9 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ແວັດ
ແຕ ໂຕ່ດ ໄນ່ ຍ່ອນ ເຍືາ ປາຍ: 'ອັບຣາຮາມ ລາ
ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ຮິ.' ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ
ເຍືາ, ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌, ເຕ່ອ໌ ອັນ ອີດ ຕາ
ເມົາ, ເຈ່ີ ແຕງ ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ ແຕ ມັຮ ຕາເມົາ
ກັອຍ. 10ຊານ່ໍ ນ່ະ ເບນີ ຈວາງ ປຼາ ປາຢື່ ແຈ່ະ ກ່ັລ
ອາລ່ອງ. ກ່ັລ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ປາໄລ
ອໍ, ເນົ່ າ ຕາມື່ ແຕ ຈວາງ ໄນ່, ເຈ່ີ ແກຼງ ຕັຮ ຕ່ຶງ ອູ່
ຍຮ. 11 ໄກຣ ລາລ່ື ເກົາ ຕະ ຣ່ີດ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ຣາ
ນາ ແດີອ໌, ຕະ ອາປັຮ ເຍືາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາ
ໄມ ແອັນ. ມາ ອັນ ກາ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ ເກົາ, ອັນ
ກັອຍ ຊົດ ແກຼີຍ ແຕ ເກົາ. ເກົາ ລາ ຕາ ເບີນ ປ
ຍາຍ໌ ຕາແຢອ໌ ແກີບ ອັນ, ຍ່ອນ ເກົາ ລາ ອຳນາດ
ແກດໆ ລາລ່ື. ອັນ ກັອຍ ຕະ ຣ່ີດ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ອູ່ຍຮ. 12 ອາຕີ ອັນ
ຢຸມ ຕາວ່ີງ, ເຈ່ີ ອັນ ອູມ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ທຣໍ ອັນ.
ອາແລ່ະ ກາ ຈອງ, ອັນ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ຊູ. ອາແລ່ະ ກາ ຊາ
ກາມ, ອັນ ອາປັອງ ຕັຮ ຕ່ຶງ ອູ່ຍຮ ກາ ຕາ ແກີດ
ປັດ ໂອນ ກາດ ຊັອງ."

ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ເຢຊູ
(ມາຣະໂກ 1:9-11; ລູກາ 3:21-22)

13ບັອງ ກາ ກັອຍ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ແຄງ ຄາລີເລ
ເປາະ ປໍ ຕາເລ່ ຈແໍດນ, ຍ່ອນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໂຢຮັນ
ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ອັນ. 14 ມາ ໂຢຮັນ ຣາ
ຈຽນ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ອັນ.
ໂຢຮັນ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ລາ ໄມ່ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌ ໂອນ ເກົາ. ມາ ຍ່ອນ ນານະ່ ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ
ຢໍອ໌ ເກົາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ໄມ່?"

15 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໂຢຮັນ ປາຍ: "ຊານ່ໍ
ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕະ ໂອນ ເກົາ. ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ໄຮ
ຕະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ຕະ."
ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ

ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ເຢຊ.ູ
16 ແວັດ ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ເຢຊ,ູ

ເຈ່ີ ເຢຊູ ຊັອຮ ແຕ ແດີອ໌. ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ,
ມັນລ່ັອງ ນ່ະ ເນົ່ າ ເປິຮ, ກະ ເຢຊູ ເຮີມ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ ນ່ະ ແຈມ ປາ
ເຣືາດ, ເຈ່ີ ປົກ ຕ່ຶງ ຈະ ເຢຊ.ູ 17 ກະ ເບີນ ຊຽງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາບາວ ອາຕີ ແຕ ມັນລ່ັອງ ປາຍ:

"ໄນ່ ລາ ກອນ ເກົາ, ອັນ ກາ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື.
ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ຕະ, ລາ ເກົາ ຣ່ໍອ໌ ອຶນແຍ່ະ."

4
ເຢືາງ ຊາຕານ ລ່ອງ ເຢຊູ
(ມາຣະໂກ 1:12-13; ລູກາ 4:1-13)

1 ແວັດ ກັອຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເດີງ ເຢຊູ
ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ, ໂອນ ເຢືາງ ຊາຕານ ລ່ອງ
ອັນ ໂອນ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. 2 ເຢຊູ ອົດ ຊັຣນາ
ອຶນແຍ່ະ ປູນ ຈ່ິດ ຕາໄງ ປູນ ຈ່ິດ ຊາເດົາ. ແວັດ
ກັອຍ ອັນ ຊັອງ ມາ ເຍືາຍຮ ລາ ລ່ື. 3 ເຈ່ີ ເຢືາງ
ຊາຕານ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ,ູ ກະ ອັນ ປາຍ: "ຄັນ ໄມ່
ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເອົາ ໄມ່ ຕະ ໂອນ ມັຮ ຕາ
ເມົາ ໄນ່ ແກີດ ຊັຣນາ ຈາ."

4 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ປາຍ:
'ກວາຍ ຕາ ເບນີ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ ແຕ ແອີງ ເກຣ່ີງ ຊັຣ

ນາ ຈາ ຊັອງ,
ມາ ກວາຍ ເບນີ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ ແຕ ກູ່ ປັຣນາຍ
ກາ ລ່ັອຮ ແຕ ແບອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.'"

5 ແວັດ ກັອຍ ເຢືາງ ຊາຕານ ເດີງ ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ອັນ ໂອນ ເຢຊູ ຕາຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ
ອານວລ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ. 6 ເຈ່ີ ເຢືາງ ຊາຕານ ປາຍ:
"ຄັນ ໄມ່ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເອົາ ໄມ່ ປັອງ ອາ
ແຊງ, ຍ່ອນ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ດອ໌ໍ
ປາຍ:
'ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເທວາດາ ອັນ ກຍາອ໌ ໄມ່.
ກະ ໄລ່ ຕາແດີງ ຣ່ັບ ໄມ່ ແຕ ອາຕີ ໄລ່

ໂອນ ຕາ ເບີນ ເບິ ອຶນເຕ່ົາ ອາເຢີງ ໄມ່ ແຕ
ຕາເມົາ.'"

7 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອັນ ປາຍ ເຕ່:
'ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ລ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶນເຈົາ ເຍືາ.'"

8 ເຈ່ີ ເຢືາງ ຊາຕານ ເດີງ ເຢຊູ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ກົຮ ຕ່ີ
ລາລ່ື ແອັນ. ອັນ ອາປັຮ ໂອນ ເຢຊູ ເຮີມ ອຶນແຍະ່
ມັຮ ກຣວາງ ຊົດ, ກຣວາງ ປື່ ດ ກະ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່
ຮ ອຳນາດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 9 ເຢືາງ ຊາຕານ ອາຕີ
ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກຣວາງ ໄນ່ ເກົາ ມ່ອບ
ໂອນ ໄມ່, ຄັນ ໄມ່ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຊາງ ເກົາ."

10 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ອາຍຮ
ຊາຕານ ໄນ່! ໄມ່ ເປາະ ເຢີ່ ງ ແຕ ເກົາ. ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ປາຍ ເຈ່ີ:
'ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ ອຶນເຈົາ ເຍືາ,
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ກະ ຕະ ແອີງ ຣານະ ອັນ ຊັອງ.'"
11 ເຈ່ີ ເຢືາງ ຊາຕານ ລ່ັອຮ ແຕ່ິ ແຕ ເຢຊູ, ກະ

ມັຮ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ເນ່ ຊາລີອ໌ ອັນ.
ເຢຊູ ຕາແບິ ຕະ ຣານະ ອັນ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ
(ມາຣະໂກ 1:14-15; ລູກາ 4:14-15)

12 ພໍກາ ເຢຊູ ຊັອງ ປາຍ ເນົ່ າ ໂກບ ໂຢຮັນ
ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌, ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ລ່ັຮ ປໍ ແຄງ ຄາລີເລ.
13 ແວັດ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ, ເຈ່ີ ອັນ
ມູ່ດ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກາເປນາອູມ ແອັນ. ເມືອງ
ໄນ່ ແອີດ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ, ແຈ່ະ ຣາລ່ັນ
ກຣວາງ ເຊບູໂລນ ກະ ກຣວາງ ເນັບທາລີ. 14 ອັນ
ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ມັຮ ປັຣນາຍ
ເອຊາຢາ, ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ປາຍ:
15 "ກຣວາງ ເຊບູໂລນ ກະ ກຣວາງ ເນັບທາ ລີ

ເອີຍ!
ກຣວາງ ເຍືາ ແອີດ ຢັ່ ຮ ອຶນຕ່ົຮ ຕາເລ່ ຈແໍດນ

ແຈ່ະ ຣານາ ເປາະ ລຍາບ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ
ຣາປັ່ ງ ຄາລີເລ.

ແຄງ ຄາລີເລ ເບີນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ແອີດ.

16 ໄລ່ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ,
ໄລ່ ເຮີມ ປັ່ ງ ປື່ ດ ລາລ່ື.

ກະ ໄລ່ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກຈີູດ,
ເບນີ ປັ່ ງ ປາເລືາງ ປໍ ໄລ່."*

17 ແຕ ບັອງ ກັອຍ ແຕ່ິ ເຢຊູ ຕາແບິ ອາຕີ ແຕ
ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ອາຕີ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ, ຍ່ອນ ແຈ່ະ
ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ."

ເຢຊູ ກູອ໌ ກວາຍ ປູນ ນະ ກາ ຈ່ໍອ໌ ອາກາ ໂອນ
ປວາຍ ອັນ

(ມາຣະໂກ 1:16-20; ລູກາ 5:1-11)
18ບັອງ ກາ ເຢຊູ ເປາະ ອຶມແປຣ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາ

ເລ ຣາປັ່ ງ ຄາລີເລ, ອັນ ເຮີມ ບາຣ ນະ ແຊມອາຍ,
ຊີໂມນ (ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ເປໂຕ) ກະ ອັນເດອາ. ໄລ່
ບາຣ ນະ ກັອຍ ແອີດ ຕິງ ມ່ອງ ອາກາ ຕ່ຶງ ແດີອ໌
ທາເລ ຣາປັ່ ງ, ຍ່ອນ ໄລ່ ລາ ກວາຍ ເກ່ີຍ ຈ່ໍອ໌ ອາ
ກາ. 19 ເຢຊູ ປາຍ ໂຈະ ໄລ່ ກັອຍ: "ເຍືາ ປວາຍ
ເກົາ, ເຈ່ີ ເກົາ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ກວາຍ ກາ ຈ່ໍອ໌
ກວາຍ ນ່ະ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ອາກາ ເຕ່." 20ບັອງ ກາ ກັອຍ
ແຕ່ິ ໄລ່ ຕັຮ ມ່ອງ; ເຈ່ີ ໄລ່ ປວາຍ ເຢຊູ.

21 ເຢຊູ ເປາະ ບີ່ ອ໌ ແອັນ; ເຈ່ີ ອັນ ເຮີມ ບາຣ
ນະ ແຊມອາຍ ການ່ໍອ໌ ຣາມຶ່ຮ ຢາໂກໂບ ກະ ໂຢຮັນ.
ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ຕົວະ ກະ ອຶມປ່ໍ ໄລ່
ເຊເບດາຍ, ພູງ ລ່ັຮ ມ່ອງ ໄລ່. ເຢຊູ ກູອ໌ ບາຣ
ນະ ແຊມອາຍ ກັອຍ. 22 ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ໄລ່
ບາຣ ນະ ກັອຍ ຕັຮ ຕົວະ ກະ ອຶມປ່ໍ ໄລ່, ເຈ່ີ ປວາຍ
ເຢຊ.ູ

ເຢຊູ ອາຕີ ກະ ປົວ ມັຮ ກວາຍ ອາອ່ີ
(ລູກາ 6:17-19)

23 ເຢຊູ ເປາະ ຈວບ ແຄງ ຄາລີເລ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ມັຮ ດຸງ ຊາງ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ. ກະ ອັນ ປົວ ໂອນ ກວາຍ ແກີດ
ແບຣັຮ ແຕ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອາອ່ີ. 24 ຣານະ ເຢຊູ ຕະ
ເປາະ ປັຼຮ ກູ່ ອຶນຕຸ ຕ່ຶງ ແຄງ ຊີເຣຍ. ກະ ເນົ່ າ ເດີ
ງ ປໍ ອັນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ອາ
ອ່ີ ນ່ະໄນ່: ກວາຍ ເບນີ ອາອ່ີ ຊາປັ່ ລ, ໄລ່ ກາ ເຢືາງ
ຕາ ອໍ ຕຣວບ, ໄລ່ ກາ ອາອ່ີ ຢຸ່ຮ ໄປຣ່ອ໌, ກະ ໄລ່
ກາ ເບນີ ອາອ່ີ ລ່ອຍ. ເຢຊູ ປົວ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາ
ຍ ອາອ່ີ ກັອຍ. 25 ນ່ະກັອຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ປ
ວາຍ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ແຄງ ຄາລີເລ, ກຣວາງ
ເດກາໂປລີ, ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ແຄງ ຢູດາຍ, ກະ
ກຣວາງ ຢັ່ ຮ ອຶນຕ່ົຮ ຕາເລ່ ຈແໍດນ.

5
ເຢຊູ ອາຕີ ບັອງ ໄລ່ ແອີດ ຕ່ຶງ ກົຮ
(ລູກາ 6:20-23)

1 ແຕ່ີອ໌ ເຢຊູ ເຮີມ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ແອີດ ອຶງ
ກັອຍ, ອັນ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ກົຮ; ເຈ່ີ ອັນ ຕາກ.ູ ມູ່ ໄລ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຕາກູ ແຈ່ະ ອັນ. 2 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາ
ແບິ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ:
3 "ບຸ່ນ ລາລ່ື ໄລ່ ກາ ງີ່ນ ປາຍ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຕາ ເບີນ

ອໍ ອຶນເຕ່ົາ,
ຍ່ອນ ໄລ່ ເບີນ ຈຸງ ເຕ່ ມັຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕະ ຊົດ.

4 ບຸ່ນ ລາລ່ື ໄລ່ ກາ ເຍືາມ ຕຸ່ຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ,່
ຍ່ອນ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ
ຕາລ່ືນ ໄລ່.

5 ບຸ່ນ ລາລ່ື ໄລ່ ກາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ອໍ,
ຍ່ອນ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ໄລ່ ຕາລາ ກຣວາງ ກແູຕອ໌.

* 4:16 4:16 ອຶນຕຸ ການຳ ກະ ອຶນຕຸ ກູຈີດ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍ ກາ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ປັ່ ງ ປາເລືາງ ໂຈະ ໄລ່
ກັອຍ, ໂອນ ໄລ່ ດັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່.
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6 ບຸ່ນ ລາລ່ື ໄລ່ ກາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣາ
ນະ ຕານັ່ອງ ອໍ,

ຍ່ອນ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ໄລ່ ເບີນ ນ່ະ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຢໍອ໌ ເຕ່.

7 ບຸ່ນ ລາລ່ື ໄລ່ ກາ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌,

ຍ່ອນ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ
ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄລ່ ເຕ່.

8 ບຸ່ນ ລາລ່ື ໄລ່ ກາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ
ອຶນເຕ່ົາ,

ຍ່ອນ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ເບນີ ເຮີມ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ.

9 ບຸ່ນ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ເດີງ ເຢົ່ າ ຣາຕອຍ ລ່ັຮ,
ຍ່ອນ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດອ໌ໍ
ກວາຍ ກັອຍ ລາ ກອນ ອາໄກ ອັນ.

10 ບຸ່ນ ລາລ່ື ໄລ່ ກາ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
ກວາຍ ຕະ ໄລ່ ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,

ຍ່ອນ ໄລ່ ເບີນ ຈຸງ ເຕ່ ມັຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕະ ຊົດ.

11 ບຸ່ນ ລາລ່ື ໂອນ ເຍືາ, ແຕ່ີອ໌ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ອາເຢ່ ພາມາດ ເຍືາ, ຕະ ເຍືາ, ກະ ຕູນ ເຍືາ ຕະ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຣາ
ນະ ເກົາ. 12 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ກະ ຕຳໂປກ,
ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດອ໌ໍ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ເກືາ ຊາ
ອ່ຶຍ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ມັຮ ກວາຍ ອາ
ຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ຈີວ໌
ເນົ່ າ ຕະ ໄລ່."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ບອຍ ກະ ປັ່ ງ
(ມາຣະໂກ 9:50; ລູກາ 14:34-35)

13 "ເຍືາ ລາ ນ່ະ ບອຍ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອີດ
ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ມາ ຄັນ ບອຍ ແກີດ ອຶນຕຍາຮ,
ນານ່ະ ອີ ຕະ ໂອນ ແກີດ ບະ ລ່ັຮ? ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ
ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ ບອຍ ກັອຍ. ໄຮ ທໍອ໌ ຕັຮ ໂອນ
ກວາຍ ຊາເຕືາຍ໌ ຊັອງ.

14 "ເຍືາ ລາ ນ່ະ ປັ່ ງ ປາເລືາງ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ກວາ
ຍ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ.່ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ມວຍ ເມືອງ ປື່ ດ
ແອີດ ຕ່ຶງ ປັຣແລີ ກົຮ. ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ກາຕັງ
ປັ່ ງ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ. 15 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ຕາ ເບີ
ນ ເນົ່ າ ຕາກັດ ຕາກຍາງ, ເຈ່ີ ກຣວາອ໌ ໂຈະ ກາເຣຍ.
ມາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ໂຣ່ງ ໂອນ ປັ່ ງ ປາເລືາງ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ດຸງ. 16 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ເຍືາ ອຶງ
ເຄາະ ໂອນ ປັ່ ງ ແຕ ເຍືາ ປາເລືາງ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍ

ອ໌ ເຮີມ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເຮີມ ມັຮ ຣານະ ອໍ ເຍືາ ຕະ;
ເຈ່ີ ໄລ່ ຍ່ອງ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຄານອດ ໂມເຊ
17 "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ມາ ຢໍອ໌

ອີ ອາປິ່ ດ ຕັຮ ຄານອດ ໂມເຊ ແຕີລາ ປັຣນາຍ ໄລ່
ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມ
ແບິ. ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາ ແກີນ ອີ ອາປິ່ ດ ຣານະ ກັອຍ,
ມາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ຣານະ ກັອຍ ແກີດ ຣາປ
ຍາຍ໌. 18 ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ຄັນ ອຶນ
ນັ່ອງ ເບີນ ມັນລ່ັອງ ກະ ກູແຕອ໌, ຕາ ເບີນ ປິ່ ດ
ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເນົ່ າ ຄຽນ ຕ່ຶງ ຄານອດ ໄນ່
ເຕ່ົາ ຣາປຍາຍ໌ ອຶນແຍ່ະ. 19 ນ່ະກັອຍ ຄັນ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ມາ ຕັຮ ມວຍ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ຄານອດ
ກັອຍ ກະ ອາຕີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ໂອນ ຕັຮ ເຕ່, ກວາ
ຍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຊົດ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕະ
ຕາປູ່ນ ຄານອດ ກັອຍ ກະ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌ ຕະ ຕາປູ່ນ ເຕ່, ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ
ຈຸ່ມ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ. 20ນ່ະກັອຍ ເກົາ ອາຕີ
ເຍືາ, ຄັນ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຊົດ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາຕີ ອໍ ແກຼີຍ ແຕ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ກະ
ມັຮ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ຣາງຶ່ຮ ອຶງຄ່ືນ
(ລູກາ 12:57-59)

21 "ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ ເນົ່ າ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
'ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກາຈີດ ກວາຍ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ
ກາຈີດ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ເນົ່ າ ຕະ ໂຕ່ດ ລ່ັຮ ອັນ.'
22 ມາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ
ຊັອງ ອວານ ກະ ແຊມອາຍ ອັນ, ກວາຍ ກັອຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ. ອາແລ່ະ ກາ ຣາໂລຍຮ
ກະ ແຊມອາຍ, ກະ ປາຍ ໂຈະ ແຊມອາຍ: 'ໄມ່ ຊາ
ກູລ ລາລ່ື,' ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ກວາຍ ຊົດ ຕັດຊ່ີນ.
ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ປາຍ ໂຈະ ແຊມອາຍ: 'ໄມ່
ລາ ກວາຍ ຢຸ່ຮ,' ກວາຍ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາປັອງ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. 23 ນ່ະກັອຍ, ຄັນ
ເຍືາ ເດີງ ເກຣ່ີງ ອີ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປໍ ຊັນ
ເຕຣືາງ ຣ່ີດ ຊາງ, ມາ ບັອງ ກາ ກັອຍ ເຍືາ ຊາແຍີ
ລ່ັຮ ແຊມອາຍ ດອ໌ໍ ມັ່ດ ກະ ເຍືາ, 24 ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ອາຈຸຮ ດອ໌ໍ ເກຣ່ີງ ຊາງ ກັອຍ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ
ເວືາຍ. ເຈ່ີ ເຍືາ ລ່ົບ ເຈົາ ກະ ຣາອໍ ລ່ັຮ ກະ ແຊມ
ອາຍ. ເຈ່ີ ເຍືາ ເປາະ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ ຊາງ ມ່ອບ ເກຣ່ີງ
ກັອຍ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.



ມັດທາຍ 5:25 7 ມັດທາຍ 5:47

25 "ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຣາໂລຍຮ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ກະ
ກວາຍ ກັອຍ ອີ ເດີງ ເຍືາ ຣາມົຮ ກວາຍ ຊົດ, ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ປຣ່ອມ ຣາຕອຍ ລ່ັຮ ບັອງ ກາ ເຍືາ ຕາ
ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ. ຄັນ ເຍືາ ຕາ
ເບີນ ປຣ່ອມ ຣາຕອຍ ໄວ່, ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ກວາ
ຍ ກັອຍ ເດີງ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ຊົດ ກາເລີຍ ແຕ
ກັອຍ ແອັນ. ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ມ່ອບ ໂອນ ເນົ່ າ
ໂຈະ ເຍືາ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. 26 ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ,
ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ລ່ັອຮ ແຕ ກ່ໍອ໌ ເຕ່ົາ ເຍືາ ຈີວ໌ ກູລັຮ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ປຣະ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ປາຍ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ປັຣລ່ືຍ ລາກວຍ ແຕີ
ລາ ກາຢາອ໌ ເນົ່ າ

27 "ເຍືາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເນົ່ າ ອາຕີ ປາຍ: 'ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ປັຣລ່ືຍ ລາກວຍ ແຕີລາ ກາຢາອ໌ ເນົ່ າ.'
28 ມາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ
ເນ່ ປໍ ກວາຍ ມັນແຊມ ກະ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ
ເບີນ ມັນແຊມ ກັອຍ, ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ກັອຍ ມູເຈິງ
ອັນ ປັຣລ່ືຍ ມັນແຊມ ກັອຍ ເຈ່ີ. 29ນ່ະກັອຍ ຄັນ
ມັດ່ ເຍືາ ກ່ັຮ ອາຕາ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ເຍືາ
ອຶງເຄາະ ກູໄລອ໌ ຕັຮ ກຼອງ ມັ່ດ ກັອຍ. ຄາອ໌ ເຍືາ
ປິ່ ດ ບີ່ອ໌ ກຼອງ ມັ່ດ ເຍືາ, ແຕ ເຍືາ ປິ່ ດ ອຶນແຍະ່ ຈະ
ເຍືາ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. 30ກະ ຄັນ ອາຕີ ເຍືາ ກ່ັຮ ອາ
ຕາ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກັອຮ
ແກຼງ ຕັຮ ອາຕີ ກັອຍ. ຄາອ໌ ເຍືາ ປິ່ ດ ບີ່ ອ໌ ອາຕີ
ຊັອງ, ແຕ ເຍືາ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ ຈະ ເຍືາ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່
ຍຮ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ຕັຮ ລາກວຍ
(ມັດທາຍ 19:9; ມາຣະໂກ 10:11-12;

ລູກາ 16:18)
31 "ເບນີ ເນົ່ າ ຄຽນ ປາຍ: 'ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ

ອີ ຕັຮ ລາກວຍ ອັນ, ອັນ ອຶງເຄາະ ຕະ ເຈຍ ຣາຕັຮ
ໂອນ ລາກວຍ.' 32 ມາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ຄັນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ຕັຮ ລາກວຍ ອັນ ມາ ລາກວຍ ອັນ
ຕາ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ຍ່ອນ ປັຣລ່ືຍ ກະ ຣາເລົາ ການ່ໍອ໌,
ຣາເລົາ ກັອຍ ຕະ ໂອນ ລາກວຍ ອັນ ແກີດ ໂລ່ຍຮ
ຄັນ ລາກວຍ ອີດ ກາຢາອ໌ ຕາໄມ. ກະ ໂລ່ຍຮ ເຕ່
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ອີດ ມັນແຊມ ກັອຍ, ມູເຈິງ ອັນ
ປັຣລ່ືຍ ລາກວຍ ເນົ່ າ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ຄີນ
33 "ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ ເນົ່ າ ປາຍ ແຕ ອຶມແບິ: 'ຄັນ

ເຍືາ ຄີນ ອຶນເຕ່ົາ ມາ ອາງ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ.' 34 ມາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ:
ຄັນ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ປຣ່ອມ ອຶນເຕ່ົາ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ອາງ ຣາມຶ່ ຮ ອຶນເຕ່ົາ. ອຶນໂຈຍ ອາງ ມັນ ລ່ັອງ,

ຍ່ອນ ມັນລ່ັອງ ລາ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ.
35 ອຶນໂຈຍ ອາງ ກູແຕອ໌, ຍ່ອນ ກູແຕອ໌ ລາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາລາ. ອຶນໂຈຍ ອາງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ,
ຍ່ອນ ເມືອງ ກັອຍ ລາ ເມືອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ
ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ປື່ ດ. 36 ກະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາງ
ກາ ແປີຼ ໂຊະ ເຍືາ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ມວຍ
ອຶນແຕຣ່ັຮ ໂຊະ ກຼອ໌ໍ ແຕີລາ ກູມ. 37 ຄັນ ປຍາຍ໌,
ເຍືາ ປາຍ ບີ່ອ໌ 'ປຍາຍ໌.' ຄັນ ຕາ ປຍາຍ໌, ເຍືາ ປາຍ
'ຕາ ປຍາຍ໌.' ຄັນ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ປາຍ ຊາອ່ຶຍ ປັຣນາຍ
ການ່ໍອ໌, ລາ ແຕ ເຢືາງ ຊາຕານ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ກັຣລັຮ ແດີອ໌
(ລູກາ 6:29-30)

38 "ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ ເນົ່ າ ປາຍ: 'ອຶນເຕ່ົາ ເນົ່ າ ຕະ
ເຍືາ, ເຍືາ ຕະ ລ່ັຮ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່.' 39 ມາ ເກົາ
ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກັຣລັຮ ແດີອ໌ ໂຈະ
ກວາຍ ກາ ຕະ ເຍືາ. ຄັນ ເນົ່ າ ຕ່ັຮ ກາແລງ ບັງ
ເຍືາ ຢັ່ ຮ ອາຕາ, ເຍືາ ຕໍ ໂອນ ອັນ ຕ່ັຮ ຢັ່ ຮ ອາເວ່ຣ
ແອັນ. 40 ຄັນ ເນົ່ າ ເດີງ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ຕັດ
ຊ່ີນ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ຶງ ປື່ ນ ແຕ ຈະ ເຍືາ,
ເຍືາ ຕວດ ກາ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ອງ ຢັ່ ຮ ແປີງ ແຮີ ໂອນ
ປໍ ອັນ. 41 ຄັນ ເນົ່ າ ມັນຕຣຸ່ ໂອນ ເຍືາ ເປາະ ມວຍ
ລັກ, ເຍືາ ເປາະ ບາຣ ລັກ ເລ່ີຍ ກະ ອັນ. 42 ຄັນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຊອ໌ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ເຍືາ, ເຍືາ ໂອນ
ອັນ ອາກັອຍ. ກະ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ວ່ະ
ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ເຍືາ, ເຍືາ ໂອນ ອັນ ວ່ະ."

ເຢຊູ ອາຕີ ອຶງເຄາະ ອາໂຢ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ດອ໌ໍ
ມັ່ດ ກະ ເຍືາ

(ລູກາ 6:27-28, 32-36)
43 "ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ ເນົ່ າ ປາຍ: 'ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ

ເຍືາ ກະ ຊາອັຣ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ເຍືາ.' 44ມາ
ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ກວາຍ
ກາ ອວານ ເຍືາ, ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກາ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໂຈະ
ເຍືາ. 45ຕະ ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ແກີດ ກອນ ອາໄກ ອຶມ
ປ່ໍ ເຍືາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ຍ່ອນ ອັນ ໂອນ ມັ່ດ ມານາງ
ອັນ ປາເລືາງ ປໍ ກວາຍ ອໍ ກະ ກວາຍ ຕາ ອໍ. ກະ
ອັນ ໂອນ ເມືາ ປຸ່ຮ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ, ກະ ກວາຍ
ຕາ ເບນີ ຕານັອ່ງ ອໍ. 46 ຄັນ ເຍືາ ມາ ອາໂຢ່ະ ແອີງ
ໄລ່ ກາ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ ຊັອງ, ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ເກືາ? ກວາຍ ກາ ອີດ ປຣະ ປາຊີ
ໄລ່ ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. 47 ກະ ຄັນ ເຍືາ ກັຣບັນ
ກັຣຊວານ ອໍ ແອີງ ແຊມອາຍ ເຍືາ ຊັອງ, ຕາ ເບີ
ນ ອຶມພາ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ໄລ່ ກາ
ຕາ ເບີນ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່.



ມັດທາຍ 5:48 8 ມັດທາຍ 6:18

48 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ນ່ະ ອຶມປ່ໍ
ເຍືາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ອັນ ກາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ການ່ໍ
ອ໌."

6
ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຈ່ອຍ ມັຮ ກວາຍ ກາດີດ

1 "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາວ່ັງ ໂອນ ອໍ! ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຕະ
ຣານະ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຮີມ. ຄັນ ເຍືາ ຕະ
ນ່ະກັອຍ, ອຶມປ່ໍ ເຍືາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ຕາ ເບີນ ໂອນ
ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ຕະ.

2 "ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ອີ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກາດີດ, ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍ ອ໌ ເຮີມ, ຢໍອ໌ ອີ
ໂອນ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ເຍືາ. ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ເກ່ີຍ ຕະ
ນ່ະກັອຍ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກະ ຕ່ຶງ ຣານາ. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ
ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຮີມ ກະ ຍ່ອງ ໄລ່. ເກົາ ອາ
ຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ໄລ່ ກັອຍ ເບີນ ເກືາ ເຈ່ີ ແຕ
ກວາຍ ຍ່ອງ ໄລ່. 3 ມາ ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ອີ ຈ່ອຍ ກວາຍ
ກາດີດ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຣາງຍາອ໌ ຊັອງ, ອຶນໂຈຍ
ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຮີມ.* 4 ເຍືາ ຕະ ຣາງຍາອ໌,
ມາ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ເຮີມ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ
ຕະ ຣາງຍາອ໌ ກັອຍ, ກະ ອັນ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ເກືາ
ມັຮ ຣານະ ກາ ເຍືາ ຕະ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ເກົາແຊອ໌
(ລູກາ 11:2-4)

5 "ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ນ່ະ
ກວາຍ ມາມ ອໍ ມາ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ. ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ
ເກ່ີຍ ຕາຢຶ່ ງ ເກົາແຊອ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກະ ຕ່ຶງ ຣານາ
ແຮີ, ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ເຮີມ ບັອງ ໄລ່ ເກົາແຊອ໌,
ເຈ່ີ ຍ່ອງ ໄລ່. ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ໄລ່
ກັອຍ ເບີນ ເກືາ ເຈ່ີ ແຕ ຣານະ ກາ ໄລ່ ຕະ. 6 ມາ
ເຍືາ, ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມູ່ດ ປໍ
ກຼຸງ ຣາງຍາອ໌, ກະ ກາໄຕ່ຮ ງັ່ຮ ຕ່ົງ. ເຈ່ີ ເຍືາ ເກົາ
ແຊອ໌ ແຕ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ, ອັນ ກາ ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ.
ມາ ອັນ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ ເຍືາ ແອີດ ເກົາແຊອ໌ ອຶນຕຸ ຣາງ
ຍາອ໌ ກັອຍ, ກະ ອັນ ກູລັຮ ເກືາ ແຕ ຣານະ ເຍືາ
ຕະ ກັອຍ.

7 "ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາຣ່ອຍ
ຊັອງ ນ່ະ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄລ່
ຄ່ຶດ ປາຍ ອຶງເຄາະ ເກົາແຊອ໌ ລາແບະ ລາບື່ບ ຊາອ່ຶຍ
ປັຣນາຍ ແຕ ເຕ່ອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາງັດ. 8 ມາ
ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ນ່ະ ໄລ່ ກັອຍ. ອຶມປ່ໍ ເຍືາ ຕ່ຶງ

ມັນລ່ັອງ ດັງ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ແອິ ແຕ ບັອງ
ກາ ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ແຊອ໌ ແຕ ອັນ. 9 ນ່ະກັອຍ
ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ປາຍ:
'ອຶມປ່ໍ ຮິ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ເອີຍ!
ແຊອ໌ ເຍືາ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຢຳນັ່ບ ຣາມຶ່

ຮ ເຍືາ.
10 ແຊອ໌ ເຍືາ ແກີດ ຊົດ ກູ່ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກູ

ແຕອ໌ ໄນ່.
ກະ ແຊອ໌ ໂອນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ປວາຍ ຣາງຶ່ຮ

ເຍືາ,
ມູເຈິງ ເນົ່ າ ປວາຍ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ
ເຕ່.

11 ແຊອ໌ ເຍືາ ໂອນ ຮິ ຄຳ ຈາ ຕາໄງ ໄນ່.
12 ແຊອ໌ ເຍືາ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກາ ຮິ ຕະ ເຈ່ີ,

ມູເຈິງ ຮິ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກາ ເນົ່ າ ຕະ ໂຈະ ຮິ.
13 ແຊອ໌ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ເນົ່ າ ລ່ອງ ຮິ,

ກະ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ເຢືາງ ຊາຕານ ປັຣຕ່ຶ ຮິ ຕະ
ຣານະ ຕາ ອໍ.

ຍ່ອນ ອຶນແຍ່ະ ຊົດ ປື່ ດ, ອຶນແຍ່ະ ອຳນາດ, ກະ
ອຶນແຍະ່ ອາງອ່ືຣ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ເຍືາ

ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກມູ.ໍ ອາແມນ!'†
14 "ຄັນ ເຍືາ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕະ ໂຈະ

ເຍືາ, ອຶມປ່ໍ ເຍືາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ຕັຮ ເຕ່ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ.
15 ມາ ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌ ຕະ ໂຈະ ເຍືາ, ອຶມປ່ໍ ເຍືາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ຕາ ເບີນ
ຕັຮ ເຕ່ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຣ່ີດ ອົດ ຊັຣນາ
16 "ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຕະ ຣ່ີດ ອົດ ຊັຣນາ ອີ ຊາງ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ມັ່ດ ມຸ່ຮ ຊູບ ໂງ່ດ ນ່ະ
ກວາຍ ມາມ ອໍ ມາ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ. ໄລ່ ກັອຍ ຕະ ມັ່ດ
ມຸ່ຮ ຊູບ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ປາຍ ໄລ່ ອົດ ຊັຣ
ນາ ຈາ. ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ໄລ່ ກັອຍ
ເບນີ ຣ່ັບ ເຈ່ີ ເກືາ ແຕ ຣານະ ໄລ່ ຕະ. 17 ມາ ແຕ່ີອ໌
ເຍືາ ອົດ ຊັຣນາ ດອ໌ໍ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ກູລຍາ ມາມ ກະ ຊຽດ ໂຊະ ໂປ່ຍ. 18 ອຶນໂຈຍ
ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ປາຍ ເຍືາ ອົດ ຊັຣນາ. ມາ
ແອີງ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ ແຕ່ິ, ອັນ ກາ ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ,
ອັນ ເຮີມ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ຕະ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຣາງຍາອ໌
ກັອຍ. ກະ ອັນ ກູລັຮ ເກືາ ມັຮ ຣານະ ກາ ເຍືາ
ຕະ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ຊຸ
(ລູກາ 12:33-34)

* 6:3 6:3 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ຣານາ ໄນ່ ປາຍ: "ອາຕີ ອາຕາ ຕະ, ອຶນໂຈຍ ໂອນ ອາຕີ ອາເວ່ຣ ດັງ." † 6:13 6:13 ເບີນ ປຶ່ ງ
ປັຣນາຍ ຕຍາ ກາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ ປັຣຊົດ ໄນ.່



ມັດທາຍ 6:19 9 ມັດທາຍ 7:6

19 "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ປາໂຣມ ມູ່ນ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່.
ຍ່ອນ ເບີນ ອຶນຕຣູ່ນ ເລືານ ກະ ຊາແຣັຮ ຈາ, ກະ
ເບີນ ຊາແວງ ມູ່ດ ຕູຕວຍ໌. 20 ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ດອ໌ໍ ມູ່ນ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ລາ ອຶນຕຸ ກາ ຕາ ເບນີ ອຶນ
ຕຣູ່ນ ເລືານ ກະ ຊາແຣັຮ ເຕ່ອ໌ ຈາ, ກະ ຕາ ເບີນ
ຊາແວງ ມູ່ດ ຕູຕວຍ໌. 21 ຍ່ອນ ອຶນຕຸ ແລ່ະ ເຍືາ
ດອ໌ໍ ມັຮ ມູ່ນ ເຍືາ, ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແອີດ ຄ່ຶດ ເລືອຍໆ
ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເຕ່."

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ມັ່ດ ກວາຍ
(ລູກາ 11:34-36)

22 "ມັ່ດ ກວາຍ ລາ ນ່ະ ຕາບອງ ໂອນ ຈະ ກວາ
ຍ. ຄັນ ມັ່ດ ເຍືາ ມາ ເຮີມ, ອຶນແຍະ່ ຈະ ເຍືາ ແກີດ
ປັ່ ງ ເຕ່. 23 ມາ ຄັນ ມັ່ດ ເຍືາ ແກີດ ແຊີມ, ອຶນແຍ່
ະ ຈະ ເຍືາ ແກີດ ການຳ ຍີຍີ່ດ ເຕ່. ຄັນ ເຍືາ ຕາ
ເບີນ ເບີນ ປັຣນາຍ ປັ່ ງ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ແຮງ ເຍືາ
ແອີດ ຕ່ຶງ ການຳ ປິງ ລາລ່ື ແອັນ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ເກຣ່ີງ ເກຣ່ົາ ກວາຍ
(ລູກາ 16:13; 12:22-31)

24 "ຕາ ເບນີ ອາແລ່ະ ມາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຊູລ ໂອນ
ບາຣ ນະ ອຶນເຈົາ. ປຍາຍ໌ ອັນ ຊາອັຣ ອຶນເຈົາ ໄນ່,
ມາ ອາໂຢ່ະ ອຶນເຈົາ ກັອຍ. ແຕີລາ ອັນ ຊາງັດ ອຶນ
ເຈົາ ໄນ່, ມາ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ອຶນເຈົາ ກັອຍ. ມູເຈິງ
ກັອຍ ເຕ່ ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປວາຍ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ມູ ເປຣິຮ ກະ ປວາຍ ຣານະ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ເກຣ່ີງ
ຊານົກ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ແຮີ.

25 "ນ່ະກັອຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ, ອຶນໂຈຍ ອຸກ ແຕ
ຊັຣນາ ເຍືາ ຈາ, ແດີອ໌ ເຍືາ ງ່ອຍ,໌ ກະ ຕຳປັອກ ເຍືາ
ຕັອກ. ໄຮ ເບີນ ອາມົ່ງ ລາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ໄຮ
ເບນີ ຊັຣນາ ຈາ. ກະ ໄຮ ເບນີ ຈະຈ່ັນ, ລາ ປື່ ດ ກາ
ເລີຍ ແຕ ໄຮ ເບນີ ຕຳປັອກ ຕັອກ. 26 ເຍືາ ເນ່ ມັຮ
ແຈມ ກາ ເກ່ີຍ ປັຣ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ອັນ ຕາ ເບນີ ຈ່ັດ
ຈອຍ, ຕາ ເບີນ ຊອດ, ກະ ຕາ ເບີນ ດອ໌ໍ ຊັຣນາ
ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ຊູ. ມາ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ແຈມ
ກຍາອ໌ ໂອນ ແຈມ ກັອຍ. ເຍືາ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປາຊິ ກາເລີຍ ແຕ ແຈມ ກັອຍ. 27ຕາ ເບນີ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ມາ ເຕ່ອ໌ ຕໍ ອາຍຸ່ ອັນ ໂອນ ຕ່ີ ບີ່ ອ໌ ແອັນ
ຍ່ອນ ອັນ ອຸກ ຊາອ່ຶຍ.

28 "ກະ ນານ່ະ ເຍືາ ອຸກ ແຕ ຕຳປັອກ ກາ ເຍືາ
ຕັອກ? ເຍືາ ເນ່ ປໍ ປຍາຣ ບັດ. ປຍາຣ ກັອຍ ຕາ
ເບນີ ຕຸ່ຮ ຕະ ຣານະ ແຕີລາ ຕານ ຕຳປັອກ ຕັອກ.
29 ມາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ, ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຊໂລໂມນ,
ອັນ ລາ ກວາຍ ຊຸ ລາລ່ື, ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕັອກ
ຕຳປັອກ ອໍ ນ່ະ ປຍາຣ ໄນ່. 30 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ

ໂອນ ປຍາຣ ກັອຍ ແກີດ ອໍ. ມາ ປຍາຣ ກັອຍ
ອາມົ່ງ ມາໂຮຍ ຊັອງ. ຕາໄງ ໄນ່ ອັນ ຈັຮ, ມາ ຕາ
ໄງ ປັຣແນີ ເນົ່ າ ອາປັອງ ຕັຮ ຕ່ຶງ ອູ່ຍຮ. ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເຍືາ ໂອນ ເບນີ ຕຳປັອກ ຕັອກ ກາ
ເລີຍ ແຕ ບັດ ກັອຍ ແອັນ. ມາ ນານະ່ ແຕ ເຍືາ ຊາ
ອຳ ບີ່ອ໌ ລາລ່ື?

31 "ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຸກ ກະ ປາຍ: 'ນານ່
ະ ໄຮ ອີ ຕະ ໂອນ ເບີນ ຊັຣນາ ຈາ, ເບີນ ແດີອ໌
ງ່ອຍ,໌ ແຕີລາ ເບີນ ຕຳປັອກ ຕັອກ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ອຶນ
ຕູ່ນ?' 32 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ກວາຍ ກາ ຕາ
ເບີນ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ອຸກ ລາລ່ື. ມາ ອຶມ
ປ່ໍ ເຍືາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ດັງ ເຈ່ີ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ເບນີ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 33ມາ ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈ່ໍ
ອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ກະ ຣານະ ຕານັອ່ງ ອໍ ແຕ
ອັນ. ຄັນ ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຈ່ອຍ ເຕ່ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ກາ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ເບີນ. 34 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ອຸກ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ຕາໄງ ປັຣແນີ. ຍ່ອນ
ປັຣແນີ ລາ ເບີນ ເຕ່ ຣານະ ອຸກ. ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຕາໄງ
ແລ່ະ, ເຍືາ ຈີວ໌ ຕາໄງ ກັອຍ."

7
ເຢຊູ ອາຕີ ມານະ ອຶນໂຈຍ ຕິ ມານະ
(ລູກາ 6:37-38, 41-42)

1 "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕິ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ໂອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ຕິ ລ່ັຮ ເຍືາ. 2ຍ່ອນ ມາແລ່ະ ຊາ
ອ່ຶຍ ເຍືາ ອາເກີນ ໂລ່ຍຮ ເຢົ່ າ ເຍືາ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາເກີນ ລ່ັຮ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ ມາຮ ກັອຍ ເຕ່. ກະ ມາ
ແລ່ະ ເຍືາ ໂຈະ ໂຕ່ດ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂຈະ ລ່ັຮ ໂຕ່ດ ເຍືາ ມາຮ ກັອຍ ເຕ່. 3 ນານ່ະ ເຍືາ
ເຮີມ ບຣິຮ ຕ່ຶງ ມັ່ດ ເຢົ່ າ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ດັງ ປາ
ລິຮ ອາລ່ອງ ກາ ກາຕັງ ມັ່ດ ເຍືາ? 4 ນານ່ະ ແຕ
ຍັ່ນ ເຍືາ ປາຍ ກະ ເຢົ່ າ ນ່ະໄນ:່ 'ໂອນ ເກົາ ອີດ ຕັຮ
ບຣິຮ ແຕ ມັ່ດ ໄມ່.' ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ປາລິຮ
ອາລ່ອງ ກາ ກາຕັງ ມັ່ດ ເຍືາ? 5 ເຍືາ ລາ ກວາຍ
ມາມ ອໍ ມາ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ! ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອີດ ຕັຮ ປາ
ລິຮ ອາລ່ອງ ແຕ ມັ່ດ ເຍືາ ເວືາຍ. ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌
ເຍືາ ເຮີມ ແຈງ ເຈ່ີ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ອີດ ຕັຮ ບຣິຮ ແຕ
ມັ່ດ ເຢົ່ າ.

6 "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອີດ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ ອີ ໂອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ເຈ່ີ ຊາດຸຮ ໂອນ ອາຈ.ໍ ກະ ອຶນໂຈຍ ອີດ
ເກຣ່ີງ ປາຊິ, ເຈ່ີ ຊາດຸຮ ໂອນ ອາລ່ີອ໌. ຊັນຕຣ່ັນ
ກັອຍ ຕາ ດັງ ປາຊິ ເກຣ່ີງ ກັອຍ. ແວັດ ອັນ ຊາ
ເຕືາຍ໌ ຊາແມບ ເກຣ່ີງ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ອີ ລ່ົບ ລ່ັຮ
ກັບ ເຍືາ ແອັນ."



ມັດທາຍ 7:7 10 ມັດທາຍ 7:29

ເຢຊູ ແປຣີ ອຶງເຄາະ ແຊອ໌, ຈ່ໍອ໌, ກະ ກໂູຕຍຮ
(ລູກາ 11:9-13)

7 "ຄັນ ເຍືາ ແຊອ໌, ເຍືາ ເບີນ. ຄັນ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌,
ເຍືາ ຣາມຮົ. ຄັນ ເຍືາ ກໂູຕຍຮ ຕ່ົງ, ເນົ່ າ ເປຮິ ໂອນ
ເຍືາ. 8 ຍ່ອນ ກູ່ ນະ ອາແລ່ະ ກາ ແຊອ໌, ອັນ ເບນີ.
ອາແລ່ະ ກາ ຈ່ໍອ໌, ອັນ ຣາມົຮ. ອາແລ່ະ ກາ ກູໂຕຍ
ຮ ຕ່ົງ, ເນົ່ າ ເປຮິ ໂອນ. 9 ມັຮ ເຍືາ ກາ ເບນີ ກອນ
ເຈ່ີ, ນານ່ະ ຄັນ ກອນ ເຍືາ ແຊອ໌ ຈາ ໂດຍ, ເຍືາ
ໂອນ ອັນ ຈາ ຕາເມົາ ບ?ໍ 10ກະ ຄັນ ອັນ ແຊອ໌ ອາ
ກາ, ເຍືາ ໂອນ ອັນ ກູຊັນ ບ?ໍ 11 ເຍືາ ລາ ອຶນແຍ່
ະ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ອໍ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ເຍືາ ດັງ ໂອນ
ເກຣ່ີງ ອໍ ປໍ ກອນ ເຍືາ. ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ
ອຶມປ່ໍ ເຍືາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ໂອນ ເກຣ່ີງ ອ,ໍ ຄັນ ເຍືາ
ແຊອ໌ ແຕ ອັນ.

12 "ນ່ະກັອຍ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຢໍອ໌ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ຕະ ໂຈະ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ໂຈະ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌ ນ່ະກັອຍ ເຕ່. ຄັນ ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ ເຍືາ ປ
ວາຍ ປຍາຍ໌ ເຈ່ີ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ກວາ
ຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ກຕ່ົູງ ກະ ຣານາ ເກ່ບ
(ລູກາ 13:24)

13 "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມູ່ດ ຣານາ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ເກ່ບ, ຍ່ອນ
ຕ່ົງ ຕາວ່ັຮ ກະ ຣານາ ປື່ ດ, ລາ ເປາະ ປໍ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ.
ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຣຽຮ ເປາະ ຣານາ ກັອຍ. 14ມາ ງັ່ຮ ຕ່ົງ
ເກ່ບ ກະ ຣານາ ກ່ັດ, ລາ ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ອາມົ່ງ. ມາ
ບີ່ອ໌ ນະ ກວາຍ ຣາມົຮ ຣານາ ກັອຍ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ອາລ່ອງ ກະ ປາໄລ
(ລູກາ 6:43-44)

15 "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາວ່ັງ ໂອນ ອໍ, ແຕ ກວາຍ ກາ
ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ປາຍ ໄລ່ ລາ ກວາ
ຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເຍືາ ຕະ ຄູ່ນ ນ່ະ ແກະ ມາ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ລາ ນ່ະ ຊາກັ
ອງ, ປຼາ ລາລ່ື. 16 ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຊາກ່ັລ ໄລ່, ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ
ເຮີມ ຣານະ ໄລ່ ຕະ. ກ່ັລ ຊັຣເລືາ ຕາແກີງ ຕາ ເກ່ີຍ
ແກີດ ປາໄລ ອາງຸ່ນ. ກະ ກ່ັລ ຊັຣເລືາ ຈົງ ຕາ ເກ່ີຍ
ແກີດ ປາໄລ ລາວ່ັຮ. 17 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ອາລ່ອງ
ອໍ ແກີດ ປາໄລ ອ,ໍ ກະ ອາລ່ອງ ຕາ ອໍ ແກີດ ປາໄລ
ຕາ ອໍ. 18 ອາລ່ອງ ອໍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ປາໄລ ຕາ
ອໍ, ກະ ອາລ່ອງ ຕາ ອໍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ປາໄລ ອໍ.
19 ຄັນ ອາລ່ອງ ອາແລ່ະ ຕາ ເບີນ ແກີດ ປາໄລ ອ,ໍ
ເນົ່ າ ໄປ່ອ໌ ເຈ່ີ ແກຼງ ຕັຮ ຕ່ຶງ ອູ່ຍຮ. 20 ມູເຈິງ ກັອຍ
ເຕ່ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຊາກ່ັລ ກວາຍ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ

ປາຍ ໄລ່ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ
ເຍືາ ເຮີມ ແຕ ມັຮ ຣານະ ໄລ່ ຕະ."

ເຢຊູ ປາຍ ຕາ ເບີນ ກູ່ ນະ ມາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ

(ລູກາ 13:25-27)
21 "ຕາ ເບນີ ກູ່ ນະ ກາ ດອ໌ໍ ເກົາ ລາ ອຶນເຈົາ ມາ

ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ຕ່ຶງ ມັນ
ລ່ັອງ. ແອີງ ໄລ່ ກາ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ອຶມປ່ໍ ເກົາ
ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ແຕ່ິ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ມູ່ດ. 22 ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ
ກັອຍ ຊາອ່ຶຍ ກວາຍ ປາຍ ໂຈະ ເກົາ ນ່ະໄນ່: 'ອຶນ
ເຈົາ ເອີຍ! ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ຮິ ອາ
ຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ຍ່ອນ ຣາມຶ່
ຮ ເຍືາ ຮິ ຕູ່ຍຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ, ກະ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣາ
ນະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ.' 23ມາ ເກົາ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ:
'ເກົາ ຕາ ເບີນ ດັງ ເຍືາ. ເຍືາ ເປາະ ຊັອງ ແຕ ໄນ່.
ເຍືາ ລາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ.'"

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຕະ ດຸງ ຕ່ຶງ ຕາເມົາ ແຕີລາ ຕ່ຶງ
ຊາງາຍ໌

(ລູກາ 6:47-49)
24 "ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາງັດ ກະ ຕະ

ປວາຍ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ໄນ່, ອັນ ລາ ນ່ະ ກວາ
ຍ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ກາ ຈົຮ ດຸງ ຕ່ຶງ ຕາເມົາ ຕາຕາຣ.
25 ແຕ່ີອ໌ ເມືາ ຈ່ັນ, ແດີອ໌ ປື່ ດ ກຼຸ່ຮ, ກະ ກຢູາລ ຣາ
ປູ່ອ໌ ເຣ່ງ, ມາ ດຸງ ກັອຍ ຈັບ ຕາ ເບນີ ແດິມ, ຍ່ອນ
ກວາຍ ກາ ຕະ ດຸງ ກັອຍ ຈົຮ ຕ່ຶງ ຕາເມົາ. 26 ມາ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ໄນ່,
ມາ ຕາ ເບີນ ຕະ ປວາຍ, ອັນ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ກວາ
ຍ ຊາກູລ ກາ ຈົຮ ດຸງ ຕ່ຶງ ຊາງາຍ.໌ 27 ແຕ່ີອ໌ ເມືາ
ຈ່ັນ, ແດີອ໌ ປື່ ດ ກຼຸ່ຮ, ກະ ກູຢາລ ຣາປູ່ອ໌ ເຣ່ງ, ເຈ່ີ
ດຸງ ກັອຍ ແກີດ ຊາຣຳ; ເຈ່ີ ຣາລຸຮ ອຶນແຍະ່!"

ມັຮ ກວາຍ ແອີດ ຊາງັດ ເຢຊູ ອາຕີ, ໄລ່ ຊັອງ
ງຶ່ດ ລາລ່ື

28 ແວັດ ເຢຊູ ອາຕີ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄນ່,
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ແອີດ ອຶມແປຣ ກັອຍ
ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ແຕ ອັນ ອາຕີ, 29 ຍ່ອນ ອັນ ອາ
ຕີ ນ່ະ ກວາຍ ກາ ເບນີ ອຳນາດ ປື່ ດ ລາລ່ື, ອຶມພາ
ແຕ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ເກ່ີຍ ອາຕີ.

8
ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ອາອ່ີ ຕູ່ດ
(ມາຣະໂກ 1:40-45; ລູກາ 5:12-16)
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1 ພໍກາ ເຢຊູ ແຊງ ແຕ ກົຮ, ເບນີ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ປ
ວາຍ ອຶນຕູ່ນ ກຣັອງ ອັນ. 2 ເບີນ ມານະ ກວາຍ
ຣາເລົາ ອາອ່ີ ຕູ່ດ ແຕ່ີອ໌ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢຊູ,
ກະ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ຄັນ ອຶນເຈົາ ຢໍອ໌ ອີ ປົວ
ໂອນ ເກົາ ແກີດ ແບຣັຮ, ເຕ່ອ໌ ອຶນເຈົາ ຕະ."

3 ເຢຊູ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ອາອ່ີ ກັອຍ,
ເຈ່ີ ປາຍ: "ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄມ່ ແກີດ ແບຣັຮ."
ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ກວາຍ ອາອ່ີ ຕູ່ດ ກັອຍ

ແກີດ ແບຣັຮ. 4 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຕັບ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່
ອຶນໂຈຍ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ແຕ ຣານະ
ໄນ່. ມາ ໄມ່ ເປາະ ອາປັຮ ຈະ ໄມ່ ໂອນ ກວາຍ ກາ
ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເນ.່ ກະ ໄມ່ ມ່ອບ ຊາງ
ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໂມເຊ ປາຕັບ ແຕ
ອຶມແບິ. ໄນ່ ລາ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ
ປາຍ ໄມ່ ແກີດ ແບຣັຮ ເຈ່ີ."

ເຢຊູ ປົວ ຊູລ ກວາຍ ເນືາຍ ຕາຮານ
(ລູກາ 7:1-10)

5ບັອງ ກາ ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກາເປນາອູມ, ເບີ
ນ ມານະ ກວາຍ ໂຣມ ກາ ຊົດ ມວຍ ຣ່ອຍ ຕາຮານ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ກະ ແຊອ໌ ປາຍ: 6 "ອຶນເຈົາ ເອີຍ!
ມານະ ກວາຍ ຊູລ ຕ່ຶງ ດຸງ ເກົາ ອາອ່ີ ລ່ອຍ ຊາປັ່ ລ
ລາລ່ື."

7 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ເຕ່ອ໌ ເກົາ ເປາະ
ປົວ ໂອນ ອັນ ແກີດ ແບຣັຮ."

8 ມາ ອັນ ກາ ຊົດ ຕາຮານ ກັອຍ ປາຍ: "ອຶນ
ເຈົາ ເອີຍ, ເກົາ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌ ເປາະ ອີດ ອຶນເຈົາ
ໂອນ ເປາະ ປໍ ດຸງ ເກົາ. ມາ ເກົາ ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ ປາຍ
ຊັອງ ໂອນ ຊູລ ເກົາ ແກີດ ແບຣັຮ. 9 ເກົາ ເບີມ
ລາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ເນືາຍ, ກະ ເກົາ ລາ ເນືາຍ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່. ຄັນ ເກົາ ແປຣີ ກວາຍ ໄນ່: 'ເປາະ!'
ອັນ ເປາະ. ຄັນ ເກົາ ແປຣີ ກວາຍ ກັອຍ: 'ແຕ່ີອ໌
ປໍ ໄນ່!' ອັນ ແຕ່ີອ໌. ຄັນ ເກົາ ແປຣີ ຊູລ ເກົາ: 'ຕະ
ນ່ະໄນ່!' ອັນ ຕະ."

10 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ຣາງຶ່ຮ
ອັນ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. ກະ ອັນ ປາຍ ໂຈະ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ກາ ແອີດ ອຶມແປຣ ອັນ ປາຍ: "ເກົາ ອາ
ຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ເກົາ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ມາ ຊາອຳ ນ່ະ ກວາຍ ໄນ່. 11 ກະ
ເກົາ ອາຕີ ເຕ່ ເຍືາ ປາຍ: ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌
ແຕ ຢັ່ ຮ ມັ່ດ ມານາງ ລ່ັອຮ, ກະ ຢັ່ ຮ ມັ່ດ ມານາງ
ປັດ. ໄລ່ ເບີນ ຕາກູ ຈາ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຊົດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ມັນຕຸ ກະ ອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ,
ກະ ຢາໂຄບ. 12ມາ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ
ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ກອນແຊມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ກາ ຕາ

ເບີນ ຊາອຳ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກຼງ ຕັຮ ໄລ່ ຕ່ຶງ ອຶນ
ຕຸ ການຳ, ລາ ອຶນຕຸ ເຍືາມຍີ່ດ ກະ ກາເຕຣືອກ ກາ
ແນງ ກາບາງ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ອາຣ່ຶກ ລາລ່ື."

13 ແວັດ ກັອຍ, ເຢຊູ ອາ ຕີ ເນືາຍ ຕາຮານ
ກັອຍ ປາຍ: "ໄມ່ ເຈົາ ປໍ ດຸງ. ມັຮ ຣານະ ກາ ໄມ່
ຊາອຳ ກັອຍ, ໄມ່ ເບນີ ເຈ່ີ."
ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ຊູລ ເນືາຍ ຕາຮານ ກັອຍ

ແກີດ ແບຣັຮ.
ເຢຊູ ປົວ ກຼຶ່ງ ນະ ກວາຍ
(ມາຣະໂກ 1:29-34; ລູກາ 4:38-41)

14 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ເປໂຕ, ອັນ ເຮີມ
ກູຢາກັນ ເປໂຕ ບິ ແອີດ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ແກີດ ອາອ່ີ ກູ
ເຕົາ ຈະ. 15 ເຢຊູ ຊາປ່ະ ຕ່ຶງ ອາຕີ ອາຢ່ະ ກັອຍ,
ເຈ່ີ ກເູຕົາ ກັອຍ ແກີດ ປິ່ ດ. ເຈ່ີ ອັນ ຢວຣ, ກະ ຕະ
ຊັຣນາ ຈາ ໂອນ ເຢຊ.ູ

16 ພໍກາ ຕາບື່ ເນົ່ າ ເດີງ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ເບີນ
ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕູ່ຍຮ
ອາລ່ັອຮ ມັຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ຍ່ອນ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ອັນ. ກະ ອັນ ປົວ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ເບີນ
ອາອ່ີ ການ່ໍອ໌ ແຮີ. 17 ອັນ ຕະ ຣານະ ກັອຍ ໂອນ
ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປັຣນາຍ ເອຊາຢາ, ລາ ກວາຍ
ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ປາຍ:
"ມານະ ອັນ ແຕ່ິ ເຕ່ອ໌ ປົວ

ກະ ອີດ ຕັຮ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອາອ່ີ ໄຮ."
ອຶງເຄາະ ໄຮ ຕະ ນານ່ະ ອີ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢຊູ

ກຣີດ?
(ລູກາ 9:57-62)

18 ພໍກາ ເຢຊູ ເຮີມ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແອີດ ອຶມແປຣ
ອັນ, ອັນ ແປຣີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ອາລອງ
ອັນ ຢັ່ ຮ ອຶນຕ່ົຮ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ ແອັນ. 19 ເບີ
ນ ມານະ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ກະ
ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ປໍ ແລ່ະ ອາຈານ ເປາະ, ເກົາ
ອີ ປວາຍ ອາຈານ ປໍ ກັອຍ ເຕ່."

20 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ຕາຈອ໌ໍ ອຶນ
ນັ່ອງ ເບີນ ກ່ືບ, ກະ ແຈມ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ຊານົຮ,
ມາ ເກົາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ອຶນຕຸ
ແລ່ະ ອີ ໂອນ ອັນ ບ.ິ"

21 ເບນີ ມານະ ການ່ໍອ໌ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ:
"ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ເກຣາະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ກູຈີດ ເວືາຍ.
ແວັດ ເກົາ ແຕິບ ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ກັອຍ ແຕ ເກົາ ອີ ປ
ວາຍ ອຶນເຈົາ."

22 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ປວາຍ
ເກົາ ຊັອງ. ດອ໌ໍ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຕາ ເບນີ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ
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ກະ ເກົາ ແຈມ ກຍາອ໌ ເບີມ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕາ
ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເກົາ."*

ເຢຊູ ກາແອັຮ ກຢູາລ ກະ ແດີອ໌
(ມາຣະໂກ 4:35-41; ລູກາ 8:22-25)

23 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ, ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ
ແຕ ອັນ ຊັອຮ ອາລ່ຶງ ອັນ ເຕ່. 24 ແວັດ ກັອຍ ຊັນ
ຕັຣ ເບີນ ຣາປູ່ອ໌ ເຣ່ງ ລາລ່ື ຕະ ໂອນ ແດີອ໌ ປ່ອງ
ເຈ່ີ ກຼຸ່ຮ ຕົວະ ເຣ່ງ ລາລ່ື ແຈ່ະ ອີ ລ່ັອງ. ມາ ບັອງ
ກາ ກັອຍ ເຢຊູ ອຶນນັ່ອງ ບ.ິ 25 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ເຢຊູ ເປາະ ອາໄມ່ຮ ອັນ ກະ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ!
ຈ່ອຍ ເລ່ີ! ໄຮ ແຈ່ະ ອີ ກຈີູດ ເອີອ໌!"

26ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ນານະ່ ແຕ
ເຍືາ ອຶງກັອຮ? ເຍືາ ຊາອຳ ບີ່ອ໌ ລາລ່ື ບ?ໍ"
ເຈ່ີ ເຢຊູ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ກາແອັຮ ກຢູາລ ກະ ແດີອ໌

ປ່ອງ. ນ່ະກັອຍ ແດີອ໌ ກະ ກຢູາລ ກັອຍ ແກີດ ຕາງິ່
ດ. 27 ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ກະ ປາຍ: "ນານ່ະ ກວາ
ຍ ໄນ່? ກຢູາລ ກະ ແດີອ໌ ມາ ຊາງັດ ອັນ!"

ເຢຊູ ປົວ ບາຣ ນະ ກາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ
(ມາຣະໂກ 5:1-20; ລູກາ 8:26-39)

28 ພໍກາ ເຢຊູ ໄກ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ຢັ່ ຮ ອຶນຕ່ົຮ ແດີອ໌
ທາ ເລ ຣາ ປັ່ ງ ກັອຍ, ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ກຣ ວາງ
ເຄຣາຊາ.† ອັນ ຣາມົຮ ບາຣ ນະ ກາ ເບີນ ເຢືາງ
ຕາ ອໍ ຕຣວບ, ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ປີ່ ງ ກູ ມູ່ຍ໌. ໄລ່
ກັອຍ ເຮາະ ລາລ່ື; ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ຍັ່ນ ພາ ອຶນຕຸ
ໄລ່ ແອີດ. 29 ບັອງ ກາ ໄລ່ ເຮີມ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ບາຣ
ນະ ກັອຍ ແຮຣ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ເອີ ກອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເອີຍ! ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ກະ ຮິ?
ຊານ່ໍ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ຮິ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ.
ມາ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂອນ ຮິ ຈີວ໌ ແຕ ຊານ່ໍ ແຕ່ິ ບ?ໍ"

30 ແຈ່ະ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີນ ມວຍ ຈຸ່ມ ອາລ່ີອ໌
ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອີດ ຈ່ໍອ໌ ຈາ. 31 ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ
ກູກຸຮ ແຊອ໌ ແຕ ເຢຊູ ປາຍ: "ຄັນ ເຍືາ ອີ ຕູ່ຍຮ
ອາລ່ັອຮ ຮິ, ແຊອ໌ ເຍືາ ໂອນ ຮິ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ອາລ່ີ
ອ໌ ກັອຍ."

32 ເຢຊູ ແປຣີ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ
ເປາະ ແຕ່ິ!"
ເຈ່ີ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ລ່ັອຮ ແຕ່ິ ແຕ ຈະ ກວາຍ

ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ອາລ່ີອ໌ ແອັນ. ເຈ່ີ ຈຸ່ມ ອາລ່ີອ໌ ກັອຍ
ຕາລຸ່ຮ ໄວ່ ແຕ ແລ່ັຮ ຕາຣວາລ ອາປັອງ ປໍ ແດີອ໌

ທາເລ ຣາປັ່ ງ, ເຈ່ີ ກູຈີດ ອຶນແຍ່ະ. 33 ໄລ່ ກາ ກ
ຍາອ໌ ອາລ່ີອ໌ ກັອຍ ຕາລຸ່ຮ ເຈົາ ປໍ ວ່ີລ ອາຕີ ລ່ັຮ
ກູ່ ຣານະ ແຕ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກາ ເບີນ ເຢືາງ ຕາ ອໍ
ຕຣວບ, ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ເຕ່. 34 ເຈ່ີ ກູ່ ນະ ກວາຍ
ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ຢໍອ໌
ອີ ຣາມຮົ ເຢຊ.ູ ບັອງ ກາ ໄລ່ ເຮີມ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ແຊອ໌
ໂອນ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ໄລ່.

9
ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ອາອ່ີ ລ່ອຍ
(ມາຣະໂກ 2:1-12; ລູກາ 5:17-26)

1 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຊັອຮ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ. ອັນ ໄກ່ອ໌ ລ່ັຮ
ຢັ່ ຮ ອຶນຕ່ົຮ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ, ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ອັນ. 2 ເຈ່ີ ເນົ່ າ ເດີງ ປໍ ອັນ ມານະ ກວາຍ
ອາອ່ີ ລ່ອຍ. ອັນ ບິ ຕ່ຶງ ຈຸ່ງຈາງ. ເຢຊູ ເຮີມ ຣາງຶ່ຮ
ໄລ່ ກັອຍ ຊາອຳ ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ອັນ ປາຍ ໂຈະ
ກວາຍ ລ່ອຍ ກັອຍ ປາຍ: "ກອນ ເອີຍ! ໄມ່ ອຶນ
ໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ! ໂລ່ຍຮ ໄມ່ ເກົາ ຕັຮ
ໂອນ ເຈ່ີ!"

3 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເບີນ ມູ່ ກາ ອາຕີ ຄານອດ
ແອີດ ປໍ ກັອຍ ເຕ່. ໄລ່ ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ປາຍ:
"ກວາຍ ໄນ່, ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ອຳນາດ ຣາລີ ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່."

4 ມາ ເຢຊູ ດັງ ເຈ່ີ ໄລ່ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ. ອັນ ຕາ
ແບີບ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ນານະ່ ເຍືາ ຄ່ຶດ ຣານະ ຕາ
ອໍ ນ່ະກັອຍ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ? 5 ປັຣນາຍ ອາແລ່
ະ ກາ ເຍືາ ຊັອງ ອຽນ ກາເລີຍ ເກົາ ອາຕີ ກວາຍ
ລ່ອຍ ກັອຍ ປາຍ: 'ໂລ່ຍຮ ໄມ່ ເກົາ ຕັຮ ໂອນ ເຈ່ີ,'
ແຕີລາ: 'ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ເປາະ.' 6ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ອີ
ຕະ ໂອນ ກວາຍ ລ່ອຍ ໄນ່ ແກີດ ແບຣັຮ ໂອນ ເຍືາ
ດັງ ແຈງ ລາລ່ື, ເກົາ ລາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ,
ເບີນ ອຳນາດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ເກົາ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ໂລ່
ຍຮ ກວາຍ." ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ
ລ່ອຍ ປາຍ: "ໂອນ ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ! ໂດລ ອີດ
ຈຸ່ງຈາງ ໄມ່! ເຈ່ີ ໄມ່ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ!"

7 ເຈ່ີ ກວາຍ ອາອ່ີ ກັອຍ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ກະ ເຈົາ
ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ ອັນ. 8ບັອງ ກາ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ເຮີມ
ຣານະ ໄນ່, ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື, ກະ ໄລ່ ຍ່ອງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ອັນ ໂອນ ກວາຍ ເບີນ ອຳນາດ
ນ່ະກັອຍ.

* 8:22 8:22 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ, ປັຣນາຍ ເຢຊູ ປາຍ ໄນ່ ລາ: "ດອ໌ໍ ໂອນ ກວາຍ ກູຈີດ ແຕິບ ກວາຍ ກູຈີດ." † 8:28 8:28
ເບີນ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນຕຸ ໄນ່ ລາ 'ຄາດາຣາ.'



ມັດທາຍ 9:9 13 ມັດທາຍ 9:24

ເຢຊູ ກູອ໌ ມັດທາຍ
(ມາຣະໂກ 2:13-17; ລູກາ 5:27-32)

9 ເຈ່ີ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ. ບັອງ
ກາ ອັນ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ອັນ ເຮີມ ມານະ ຣາມຶ່ຮ
ມັດທາຍ ຕາກູ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ດຸງ ເນົ່ າ ປາໂຣມ ອີດ
ປຣະ ປາຊີ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ກູອ໌ ອັນ ປາຍ: "ໂອນ ໄມ່
ເປາະ ອາລ່ຶງ ເກົາ!"
ເຈ່ີ ມັດທາຍ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ເປາະ ອາລ່ຶງ ເຢຊ.ູ
10ບັອງ ກາ ເຢຊູ ຕາກູ ຈາ ຕ່ຶງ ດຸງ ມັດທາຍ ເບີ

ນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຕ່ີອ໌ ຈາ ມັນຕຸ ກະ ອັນ ກະ
ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ. ໄລ່ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ປາ
ໂຣມ ອີດ ປຣະ ປາຊີ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕາ ເບີ
ນ ປວາຍ ຄານອດ ແຮີ. 11 ເບີນ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ
ພາຣີຊາຍ ເຮີມ ນ່ະກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາແບີບ ມູ່ ກາ
ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ປາຍ: "ນານ່ະ ອາຈານ ເຍືາ ຈາ
ມັນຕຸ ກະ ໄລ່ ກາ ປາໂຣມ ອີດ ປຣະ ປາຊີ ກະ ກວາ
ຍ ໂລ່ຍຮ ການ່ໍອ໌ ແຮີ?"

12 ພໍກາ ເຢຊູ ຊັອງ ໄລ່ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຕາ
ແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ກວາຍ ບັນ ເຣ່ງ ອໍ ຕາ ເບນີ
ເປາະ ແຊອ໌ ໂອນ ເນົ່ າ ປົວ. ມາ ແອີງ ກວາຍ ອາອ່ີ
ຊັອງ ເປາະ ແຊອ໌ ໂອນ ເນົ່ າ ປົວ. 13 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ, ອັນ ປາຍ ເຈ່ີ ນ່ະ
ໄນ່:
'ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ຕະ ມານະ

ກາເລີຍ ແຕ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ອີດ ຊັນ
ຕຣ່ັນ ມ່ອບ ຊາງ ເກົາ.'

ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເປາະ ຣຍານ ໂອນ ດັງ ແຈງ ປັຣນາຍ
ກັອຍ. ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ເກົາ ຕາ ເບນີ ກູອ໌ ກວາຍ
ກາ ຕານັ່ອງ ອ.ໍ ມາ ເກົາ ກູອ໌ ກວາຍ ກາ ເບີນ ໂລ່
ຍຮ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຣ່ີດ ອົດ ຊັຣນາ
(ມາຣະໂກ 2:18-22; ລູກາ 5:33-39)

14 ແວັດ ກັອຍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ໂຢຮັນ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ນານະ່ ມູ່ ຮິ ກະ
ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ເດີງ ຣ່ີດ ອົດ ຊັຣນາ ດອ໌ໍ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ມາ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອາຈານ ຕາ ເບີນ
ຕະ ມູເຈິງ ຮິ?"

15 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ບັອງ ກາ ປັຣລົວະ
ອີ ອີດ ລາກວຍ, ມັຮ ເຢົ່ າ ກາ ແອີດ ກະ ອັນ ໄລ່ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ອົດ ຊັຣນາ. ມາ ພໍກາ ຕາໄງ ປັຣລົວະ ກັອຍ

ຕາ ເບນີ ແອີດ ນັ່ອງ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ, ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່
ອີ ອົດ ຊັຣນາ ເຕ່.*

16 "ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ອີດ ອາຣ່ົຮ ຕາ
ໄມ ເຈ່ີ ທາບ ໂຈະ ອາຢັ່ ອຮ ຕຍາ. ຄັນ ອາຣ່ົຮ ຕາ
ໄມ ກັອຍ ຣາຮົດ, ອັນ ອີ ຕະ ໂອນ ອາຢັ່ ອຮ ກັອຍ
ຣາແຮອ໌ ຕາວ່ັຮ ອຶງກວາ ຕຍາ ແອັນ. 17 ກະ ຕາ
ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ອີດ ບັຼອງ ຕາໄມ ມາ ຕຣອງ
ໂຈະ ຕ່ຶງ ຕູຍ ອຶງກັຣ ຕຍາ. ຄັນ ເນົ່ າ ຕະ ນ່ະກັອຍ,
ບັຼອງ ຕາໄມ ອັນ ອີ ຕະ ໂອນ ຕູຍ ອຶງກັຣ ຕຍາ
ກັອຍ ແກີດ ປັຣອາອ໌. ອຶງເຄາະ ອີດ ບັຼອງ ຕາໄມ
ໂຈະ ຕ່ຶງ ຕູຍ ອຶງກັຣ ຕາໄມ ເຕ່."†

ເຢຊູ ປົວ ບາຣ ນະ ມັນແຊມ
(ມາຣະໂກ 5:21-43; ລູກາ 8:40-56)

18 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ອາຕີ ກວາຍ ກັອຍ, ເບີນ
ມານະ ກາ ຕາລາ ດຸງ ຊາງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ອັນ. ກວາຍ ກັອຍ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢຊ,ູ
ກະ ປາຍ: "ກອນ ມັນແຊມ ເກົາ ກູຈີດ ເຈ່ີ. ເກົາ
ແຊອ໌ ອາຈານ ແຕ່ີອ໌ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ຈະ ກອນ
ເກົາ, ໂອນ ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ."

19 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ເປາະ ມັນຕຸ ກະ
ອຶມປ່ໍ ອາມອ໌ໍ ກັອຍ. ກາ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ລາ ເປາະ ເຕ່.

20 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເບີນ ມານະ ມັນແຊມ ແຕ່ີອ໌
ຢັ່ ຮ ກຣັອງ ເຢຊ.ູ ມັນແຊມ ກັອຍ ອາອ່ີ ແກີດ ຮ່ື.
ອຶນແຍະ່ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ກມູໍ ມາ ຕາ ແກີດ ປຣາຍ
ອາອ່ີ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ຊາປ່ະ ຕວຍ໌ ເປິບ ອາ
ຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ເຢຊູ. 21 ມັນແຊມ ກັອຍ ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ອັນ ປາຍ: "ຄັນ ເກົາ ຊາປ່ະ ອາຢັ່ ອຮ ເຢຊູ, ເກົາ
ແກີດ ແບຣັຮ."

22 ເຢຊູ ກູລຽວ ເນ່ ຢັ່ ຮ ກຣັອງ ອັນ. ພໍກາ
ອັນ ເຮີມ ມັນແຊມ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ: "ອາມອ໌ໍ
ເອີຍ, ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ. ຈະ ໄມ່ ແກີດ
ແບຣັຮ ເຈ່ີ ຍ່ອນ ໄມ່ ຊາອຳ." ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ
ມັນແຊມ ກັອຍ ແກີດ ແບຣັຮ.

23 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ ກາ ຕາລາ
ດຸງ ຊາງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. ອັນ ເຮີມ ໄລ່ ປົຼງ ຕາ
ຣີລ ກະ ເຍືາມ ກູໂກຼຍ໌ ຮ່ື ປັຣຮ່ື. 24 ອັນ ອາຕີ ໄລ່
ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ລ່ັອຮ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ດຸງ ໄນ!່
ມັນແຊມ ໄນ່ ຕາ ເບນີ ກຈີູດ, ອັນ ບິ ຊັອງ!"

* 9:15 9:15 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ໄນ,່ ເຢຊູ ຊາກຳ ອັນ ລາ ນ່ະ ອັນ ກາ ອີດ ລາກວຍ. ບັອງ ກາ ເຢຊູ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ອັນ, ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ຈາ. ມາ ພໍກາ ອັນ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ, ໄລ່ ອົດ ຊັຣນາ ເຕ່ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ມັຮ ປັຣນາຍ ອັນ ອາຕີ ໄລ່. † 9:17
9:17 ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ອາຣ່ົຮ ກະ ບັຼອງ ລາ ອັນ ຊາກຳ ກວາຍ ກາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອີດ ປັຣນາຍ ຕາໄມ ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່. ແອີງ ໄລ່
ກາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ອີດ ປັຣນາຍ ກັອຍ.
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ມາ ໄລ່ ກັອຍ ກັຣຈັງ ເຈືາດ ເຢຊູ. 25 ພໍກາ
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ລ່ັອຮ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ກັອຍ, ເຢຊູ ມູ່ດ
ຕ່ຶງ ກຼຸງ ມັນແຊມ ກາ ກູຈີດ ກັອຍ. ອັນ ຢຸມ ອາຕີ
ອາມອ໌ໍ ອາກັອຍ. ເຈ່ີ ອາມອ໌ໍ ອາກັອຍ ຢວຣ ຕາ
ຢຶ່ ງ. 26 ປັຣນາຍ ໄນ່ ເປາະ ປັຼຮ ກູ່ ອຶນຕຸ ຕ່ຶງ ກຣ
ວາງ ກັອຍ.

ເຢຊູ ປົວ ບາຣ ນະ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ
27 ພໍກາ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ເບີນ

ບາຣ ນະ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ປວາຍ ອຶນຕູ່ນ ກຣັອງ
ອັນ. ໄລ່ ຊາບາວ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ!
ອຶນເຈົາ ກາ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ດາວິດ! ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ
ອາໂຢ່ະ ຕະ ຮິ ແຮີ!"

28 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ, ໄລ່ ບາຣ ນະ
ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ. ເຢຊູ ຕາ
ແບີບ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ຊາອຳ ປາຍ ເກົາ ເຕ່ອ໌
ຕະ ໂອນ ມັດ່ ເຍືາ ແກີດ ແບຣັຮ ບ?ໍ"
ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ຮິ ຊາ

ອຳ, ອຶນເຈົາ ເອີຍ!" 29 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ
ມັ່ດ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ, ກະ ອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ຊາ
ອຳ ນານ່ະ, ໂອນ ອັນ ແກີດ ນ່ະກັອຍ!"

30 ນ່ະກັອຍ ມັ່ດ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ແກີດ ປັ່ ງ
ລ່ັຮ. ມາ ເຢຊູ ປາຕັບ ໄລ່ ໄຄອ໌ ລາລ່ື ປາຍ: "ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ແຕ ຣານະ
ໄນ່!"

31 ມາ ແວັດ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ ກັອຍ, ໄລ່ ອາ
ຕີ ແຕ ຣານະ ເຢຊູ ຕະ ຕົວ ກູ່ ອຶນຕຸ ຕ່ຶງ ກຣວາງ
ກັອຍ.

ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ເກີອ໌
32 ບັອງ ກາ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນ

ຕຸ ກັອຍ, ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເດີງ ມານະ ກວາຍ
ເກີອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ. ອັນ ແກີດ ເກີອ໌ ຍ່ອນ ເບີ
ນ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕະ ອັນ. 33 ແວັດ ເຢຊູ ຕູ່ຍຮ ອາ
ລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແຕ ກວາຍ ເກີອ໌ ກັອຍ, ເຈ່ີ ກວາ
ຍ ເກີອ໌ ກັອຍ, ອັນ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ. ອຶນແຍະ່
ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກັອຍ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. ກະ ໄລ່
ປາຍ: "ໄຮ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ຣານະ ນ່ະໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ກຣວາງ ອິດຊະຣາເອລ!"

34 ມາ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ປາຍ: "ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ
ຊາຕານ ແຕ່ິ ໂອນ ກວາຍ ໄນ່ ເບີນ ອຳນາດ ຕູ່ຍຮ
ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ."

ເຢຊູ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ມັຮ ກວາຍ
35 ເຢຊູ ເປາະ ຊາ ອົຮ ຕ່ຶງ ເມືອງ ປື່ ດ ເມືອງ

ແກດ, ອາຕີ ຕ່ຶງ ມັຮ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ. ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕະ ຊົດ. ກະ ອັນ ປົວ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ເບີນ ອາ
ອ່ີ. 36 ພໍກາ ອັນ ເຮີມ ກວາຍ ກຼຶ່ງ, ຣາງຶ່ຮ ອັນ
ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ ກັອຍ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ດັງ
ອີ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ, ກະ ໄລ່ ປັຣວັດ ປັຣເວີ, ນ່ະ ແກະ
ແອິ ກວາຍ ຕາລາ. 37 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ປາຍ ໂຈະ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ: "ທຣໍ ຕ່ຶງ ໄທຣ ຕາວ່ັຮ ຈີນ
ລາລ່ື ເຈ່ີ, ມາ ເບນີ ບີ່ອ໌ ນະ ກວາຍ ເປາະ ຊອດ ທຣໍ
ກັອຍ. 38 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແຊອ໌ ແຕ ອຶນເຈົາ ໄທຣ,
ໂອນ ອັນ ແປຣີ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ນະ ແອັນ ເປາະ ຊອດ
ທຣໍ ກັອຍ."

10
ມູ່ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ
(ມາຣະໂກ 3:13-19; ລູກາ 6:12-16)

1 ເຢຊູ ກູອ໌ ມູ່ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ກາ ຣ
ຍານ ແຕ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ. ອັນ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ
ເບີນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ
ແຕ ຈະ ກວາຍ ກະ ເຕ່ອ໌ ປົວ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ອາ
ອ່ີ. 2 ຣາມຶ່ ຮ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ກາ ເຢຊູ
ຣຽຮ ລາ ນ່ະໄນ່: ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື ລາ ຊີໂມນ, ອັນ
ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ເປໂຕ ແຮີ, ກະ ອັນເດອາ, ລາ ອາແອມ
ຊີໂມນ. ແວັດ ກັອຍ ເບີນ ບາຣ ນະ ແຊມອາຍ
ກອນ ເຊເບດາຍ, ຢາໂກໂບ ກະ ໂຢຮັນ. 3 ອຶນ
ຕູ່ນ ໄນ່ ເບີນ ພີລິບ ກະ ບາຣໂທໂລມາຍ, ໂທມາ
ກະ ມັດທາຍ, ອັນ ກາ ປາໂຣມ ປຣະ ປາຊີ. ເບີນ
ຢາໂກໂບ, ກອນ ອາລະພາຍ ກະ ທາດາຍ. 4 ເບີນ
ຊີໂມນ ເຊໂລເຕ* ກະ ຢູດາ ອິດຊະກາຣີອົດ, ອັນ
ກາ ມ່ອບ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ຕັຮ ເຢຊູ.

ເຢຊູ ແປຣີ ມູ່ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ເປາະ ອາ
ຕີ

(ມາຣະໂກ 6:7-13; ລູກາ 9:1-6)
5 ເຢຊູ ແປຣີ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ໄນ່ ໂອນ

ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ. ອັນ ປາຕັບ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ:
"ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ເປາະ ປໍ ກຣວາງ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ. ກະ ອຶນໂຈຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກວາຍ ຊາມາເຣຍ. 6ມາ ໂອນ ເຍືາ ເປາະ ປໍ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ຊັອງ. ໄລ່ ກັອຍ ນ່ະ ແກະ ກາ ແກຼິ

* 10:4 10:4 ເຊໂລເຕ ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ ລາ ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ດຸງ ກຣວາງ ເບີມ. ຊີໂມນ ອັນ ຕະ ຣານະ ໂອນ ຈຸ່ມ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌
ອີ ຊຳເບີນ ລ່ັຮ ກຣວາງ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ກຣວາງ ໂຣມ, ລາ ຣາມຶ່ຮ ເຊໂລເຕ.
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ຣານາ ເຈ່ີ. 7 ເຍືາ ເປາະ ອາຕີ ປາຍ: 'ແຈ່ະ ລາລ່ື ເຈ່ີ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ!' 8 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປົວ ກວາ
ຍ ອາອ່ີ ກະ ອາໂມ່ຍຮ ໄລ່ ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ. ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ປົວ ໄລ່ ກາ ເບນີ ອາອ່ີ ຕູ່ດ ກະ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ
ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແຕ ຈະ ກວາຍ. ເຍືາ ຣ່ັບ ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່
ຮ ເກົາ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໂອນ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ຊານ່ໍ ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຈ່ອຍ ເມືາດ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່. 9 ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ກຽມ ດອ໌ໍ ແຢງ ກະ ປຣະ ຕ່ຶງ ຕູຍ ເຍືາ.
10 ອຶນໂຈຍ ເດີງ ຕູຍ ນ່ະ ກວາຍ ຊແູຊອ໌ ເກຣ່ີງ ແຕ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ອຶນໂຈຍ ເດີງ ບາຣ ປ່ັຼຮ ອາຢັ່ ອຮ
ແຕີລາ ບາຣ ກູ່ ແກີບ ແຕີລາ ບາຣ ອຶນແຕຣ່ັຮ ຣາ
ແລີງ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕະ ຣານະ ຈ່ອຍ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກັອຍ ຈ່ອຍ ລ່ັຮ
ໂອນ ອັນ ເບນີ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ.

11 "ບັອງ ກາ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ວ່ີລ ປື່ ດ ວ່ີລ ແກດ,
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ກັອຍ ຈ່ໍອ໌ ກວາຍ ຕານັ່
ອງ ກາ ຣ່ັບ ຕາແບີບ ອໍ ເຍືາ. ເຈ່ີ ເຍືາ ແອີດ ຕ່ຶງ
ດຸງ ກວາຍ ກັອຍ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຍືາ ລ່ັອຮ ແຕ
ວ່ີລ ກັອຍ. 12 ບັອງ ກາ ເຍືາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ, ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຕາແບີບ ກັຣຮານ ອໍ ກະ ດຸງຊູ ກວາຍ
ກັອຍ. 13 ຄັນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ ຣ່ັບ ກະ ຣາ
ບັນ ອໍ ເຍືາ, ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ບັນ ຊ
ວານ ອຽນ ອໍ. ມາ ຄັນ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຣ່ັບ ກະ ຣາບັນ
ອໍ ເຍືາ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ເກົາແຊອ໌ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ໄລ່.
14 ຄັນ ເບີນ ມວຍ ດຸງ ແຕີລາ ມວຍ ວ່ີລ, ກວາຍ
ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຣ່ັບ ເຍືາ ກະ ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌
ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຍືາ ອາຕີ, ພໍກາ ເຍືາ ລ່ັອຮ ແຕ
ອຶນຕຸ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກັນຕຣ່ິຮ ພຸ່ນ ກູແຕອ໌
ແຕ ອາເຢງີ ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ກວາຍ ຕ່ຶງ ອຶນ
ຕຸ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຣ່ັບ ເຍືາ. 15 ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່
ອງ ໂອນ ເຍືາ: ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ, ອັນ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ກາ ແອີດ
ຕ່ຶງ ວ່ີລ ກັອຍ ເບີນ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາເລີຍ ແຕ ໄລ່ ກາ
ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂຊໂດມ ກະ ເມືອງ ໂກໂມຣາ ແຕ
ອຶມແບິ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
(ມາຣະໂກ 13:9-13; ລູກາ 12:11-12;

21:12-19)
16 "ເນ່ ໄນ່! ເກົາ ແປຣີ ເຍືາ ໂອນ ເປາະ ນ່ະ ແກະ

ແອີດ ອຶນດີ ຊາກັອງ. ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແກີດ
ແຄວ໌ ນ່ະ ກູຊັນ, ກະ ຄູ່ນ ມັນຕ່ັດ ອໍ ນ່ະ ແຈມ ປາ

ເຣືາດ. 17 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາວ່ັງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌,
ຍ່ອນ ໄລ່ ອີ ໂກບ ເຍືາ, ເຈ່ີ ເດີງ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາ
ຍ ຊົດ. ກະ ໄລ່ ໂອນ ເນົ່ າ ປຍາຍຮ ເຍືາ ຕ່ຶງ ດຸງ
ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. 18 ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາປູ່
ນ ເກົາ, ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອີ ເດີງ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ກວາຍ ຊົດ ກະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ແຮີ. ກັອຍ
ແຕ ເຍືາ ເບີນ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ເກົາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ໄລ່
ກັອຍ ກະ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ແຮີ. 19 ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ ເດີງ ເຍືາ ປໍ ກວາຍ
ຊົດ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຸກ ດອ໌ໍ ແຕ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຢໍອ໌
ອີ ປາຍ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ເຍືາ ເບີນ ຣ່ັບ ມັຮ ປັຣ
ນາຍ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ. 20 ປັຣນາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີ
ນ ປັຣນາຍ ເຍືາ ເບມີ; ມາ ຣາເວືາຍ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ ຕ່ຶງ
ມັນລ່ັອງ, ອັນ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ມັຮ ປັຣນາຍ
ກັອຍ.

21 "ແຊມອາຍ ອີ ໂກບ ຣາຕວາອ໌ ແຊມອາຍ,
ເຈ່ີ ມ່ອບ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ, ກະ ອຶມປ່ໍ ຕະ ມູເຈິງ
ກັອຍ ເຕ່ ກະ ກອນ ອັນ. ກອນ ອາໄກ ຣາອວານ
ໂຈະ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ໄລ່, ກະ ໄລ່ ມ່ອບ ອຶມເປ່ອ໌
ອຶມປ່ໍ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ຕັຮ. 22 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ຊາອັຣ ເຍືາ ຍ່ອນ ເຍືາ ປວາຍ ຣານະ ເກົາ.
ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເຣືາບ ຈີວ໌ ເຕ່ົາ ຊົດ ແດີຍ
ອັນ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ກັອຍ.
23 ແຕ່ີອ໌ ກວາຍ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໂຈະ ເຍືາ ຕ່ຶງ ມວຍ
ເມືອງ, ໂອນ ເຍືາ ຕາລຸ່ຮ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ
ເປາະ ປໍ ເມືອງ ການ່ໍອ໌ ແອັນ. ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ
ໂອນ ເຍືາ, ແຕ່ີອ໌ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌
ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ເປາະ ອາຕີ ອຶນ
ແຍະ່ ກູ່ ເມືອງ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ອິດຊະຣາເອລ.

24 "ອັນ ກາ ຣຍານ ຕາ ເບີນ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ
ອາຈານ ອັນ. ກະ ອັນ ກາ ແກີດ ຊູລ ຕາ ເບນີ ປື່ ດ
ກາເລີຍ ແຕ ອຶນເຈົາ ອັນ. 25 ນ່ະກັອຍ ອັນ ກາ ຣ
ຍານ ອຶງເຄາະ ປຣ່ອມ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມູເຈິງ ອາຈານ
ອັນ ເຕ່. ກະ ອັນ ກາ ແກີດ ຊູລ ອຶງເຄາະ ປຣ່ອມ
ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມູເຈິງ ອຶນເຈົາ ອັນ ເຕ່. ຄັນ ເນົ່ າ
ພາມາດ ອັນ ກາ ອຶນເຈົາ ດຸງ, ດອ໌ໍ ອັນ ລາ ຣາມຶ່ຮ
ເບເອລເຊບູລ†, ອຶນຕັອງ ກາເລີຍ ແອັນ ເນົ່ າ ພາ
ມາດ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ."

ເຢຊູ ອາຕີ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ກວາຍ
(ລູກາ 12:2-9)

26 "ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌, ຍ່ອນ ຄັນ ເບີນ ຣາມຶ່ ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເນົ່ າ ປູ່ລ

† 10:25 10:25 ຣາມຶ່ຮ ເບເອລເຊບູລ ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ກະ ເຢືາງ ຊາຕານ ເຕ່.
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ປາໂຕ່ະ ຊານ່ໍ, ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ເນົ່ າ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ປູ່ລ ປາໂຕ່ະ ນັ່ອງ. ກະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເນົ່ າ ຕະ
ແກຣ່ະ ຊານ່ໍ, ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ຣານະ ກັອຍ ເນົ່ າ ຕາ ເຕ່ອ໌
ຕະ ແກຣ່ະ ນັ່ອງ. 27ມັຮ ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ອາ
ຕີ ເຍືາ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາຕີ ລ່ັຮ
ປັຣນາຍ ກັອຍ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ປັ່ ງ ແອັນ. ກະ ປັຣນາຍ
ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ຣາຮາຍ໌ ໂອນ ແອີງ ເຍືາ ຊັອງ, ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ອາຕີ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ແຕ
ຕຳປວລ ດຸງ ແອັນ.‡ 28 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ
ໄລ່ ກາ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ ຈະ ເຍືາ, ມາ ຣາເວືາຍ ເຍືາ ໄລ່
ຕາ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶງກັອຮ ແອີງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌
ກາຈີດ ຈະ ເຍືາ, ກະ ຣາເວືາຍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ອັນ ອາ
ປັອງ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. 29 ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ແຈີງ ແຈມ
ຈາບ ບາຣ ລຳ, ມາ ເກືາ ມວຍ ຢາດ ຊັອງ. ມາ ຄັນ
ເບີນ ມານຳ ແຈມ ຈາບ ກັອຍ ກູຈີດ, ອຶມປ່ໍ ເຍືາ
ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ດັງ ເຈ່ີ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 30 ໄກຣ
ລາລ່ື ກູ່ ເຊັນ ໂຊະ ຕ່ຶງ ແປີຼ ເຍືາ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ
ເຈ່ີ. 31 ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ
ນັ່ອງ, ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຊິ
ກາເລີຍ ແຕ ຊາອ່ຶຍ ລຳ ແຈມ ຈາບ.

32 "ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ງີ່ນ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌, ປາຍ ອັນ ເບີນ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເກົາ, ມູເຈິງ
ກັອຍ ເຕ່ ເກົາ ງີ່ນ ລ່ັຮ ອັນ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອຶມປ່ໍ ເກົາ
ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 33ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ກາແລີຍຮ
ເກົາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ເກົາ
ກາແລີຍຮ ລ່ັຮ ອັນ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ຕ່ຶງ ມັນ
ລ່ັອງ."

ເຢຊູ ອາຕີ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ອັນ ກາເລີຍ
ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌

(ລູກາ 12:51-53; 14:26-27)
34 "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ປາຍ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່

ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ແອີດ ອຽນ ອໍ.
ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂອນ ກວາຍ
ແອີດ ອຽນ ອໍ, ມາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ເກົາ ເດີງ ເກ
ຣ່ີງ ປຼາ. 35 ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ມານະ
ຕາ ເບີນ ຊັງໄກຣ ໂຈະ ມານະ. ກອນ ຣາເລົາ ຕາ
ເບີນ ຊັງໄກຣ ກະ ອຶມປ່ໍ. ກອນ ມັນແຊມ ຕາ ເບີ
ນ ຊັງໄກຣ ກະ ອຶມເປ່ອ໌. ກູມັນ ຕາ ເບີນ ຊັງໄກຣ

ກະ ກູຢາກັນ. 36 ໄລ່ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ເຍືາ ລາ ກວາ
ຍ ແຕ ດຸງຊູ ເຍືາ ເບມີ.

37 "ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ອາໂຢ່ະ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ
ອັນ ກາເລີຍ ແຕ ອັນ ອາໂຢ່ະ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ
ຕາ ເບນີ ໄກຣ ແກີດ ກວາຍ ປວາຍ ເກົາ. ກະ ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ມາ ອາໂຢ່ະ ກອນ ຣາເລົາ ແຕີລາ ກອນ
ມັນແຊມ ກາເລີຍ ແຕ ອັນ ອາໂຢ່ະ ເກົາ, ກວາຍ
ກັອຍ ຕາ ເບນີ ໄກຣ ແກີດ ກວາຍ ປວາຍ ເກົາ ເຕ່.
38 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບີນ ໂດລ ອາລ່ອງ ຊັງ
ກັງ ອັນ ເບີມ ກະ ຕາ ເບີນ ປວາຍ ເກົາ, ກວາຍ
ກັອຍ ລາ ຕາ ເບີນ ໄກຣ ແກີດ ກວາຍ ຣຍານ ແຕ
ເກົາ. 39 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ປາຊິ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໄນ່, ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ປິ່ ດ. ມາ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຈີວ໌ ປິ່ ດ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່ ຍ່ອນ ຣານະ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ເບນີ ອາມົ່ງ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ເກືາ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຣາຈ່ອຍ
(ມາຣະໂກ 9:41)

40 "ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຣ່ັບ ອໍ ເຍືາ, ໄນ່ ລາ ນ່ະ
ກວາຍ ກັອຍ ຣ່ັບ ອໍ ເກົາ ເຕ່. ກະ ກວາຍ ອາແລ່
ະ ມາ ຣ່ັບ ອໍ ເກົາ, ໄນ່ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ກັອຍ ຣ່ັບ
ອໍ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ເຕ່. 41 ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ມາ ຣ່ັບ ອໍ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ອັນ ລາ ກວາຍ ອາຕີ
ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ
ເກືາ ມູເຈິງ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເຕ່. ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຣ່ັບ ອໍ ກວາຍ ຕານັ່
ອງ ອໍ ຍ່ອນ ອັນ ລາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ, ກວາຍ
ກັອຍ ເບີນ ເກືາ ມູເຈິງ ກວາຍ ກາ ຕານັ່ອງ ອໍ ເຕ່.
42 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ໂອນ ງ່ອຍ໌ ມວຍ
ຈອກ ແດີອ໌ ຢິນ ປໍ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊົດ ອຶນ
ເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເກົາ ຍ່ອນ ກວາຍ ກັອຍ
ຕາປູ່ນ ເກົາ, ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ອັນ ກາ
ຈ່ອຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ແອິ ເກືາ."

11
ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ໂຢຮັນ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌
(ລູກາ 7:18-35)

1 ແວັດ ເຢຊູ ປາຕັບ ມູ່ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ
ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ມັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ
ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ. ເປາະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ມັຮ ເມືອງ
ອຶມແປຣ ກັອຍ ແອັນ.

2 ບັອງ ກາ ກັອຍ ໂຢຮັນ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌
ແອີດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. ພໍກາ ອັນ ຊັອງ ເນົ່ າ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ
ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ ຕະ, ເຈ່ີ ອັນ ແປຣີ ມູ່ ກາ ຣຍານ

‡ 10:27 10:27 ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ການຳ ກະ ຣາຮາຍ໌ ລາ ນ່ະ ອັນ ອາຕີ ແອີງ ໄລ່ ຊານ່ໍ, ມາ ປັ່ ງ ກະ ຕຳປວລ ດຸງ ລາ ຊາກຳ ແຕ ໄລ່
ອຶງເຄາະ ອາຕີ ໂອນ ກູ່ ກຣວາງ ດັງ ປັຣນາຍ ອັນ.
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ແຕ ອັນ ເປາະ ປໍ ເຢຊູ. 3 ອັນ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ຕາ
ແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ປຍາຍ໌ ມາ ຕາ
ເບີນ, ອາຈານ ລາ ມານະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ
ໂອນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ? ແຕີລາ
ອຶງເຄາະ ຮິ ອຶງກ່ອງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ບ?ໍ"

4 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ເຈົາ ອາຕີ ລ່ັຮ
ໂຢຮັນ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ຊັອງ ກະ ເຍືາ ເຮີມ ເຈ່ີ.
5 ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ແກີດ ບຣາງ ລ່ັຮ. ກວາຍ ໂຢດ
ເຕ່ອ໌ ເປາະ ລ່ັຮ. ກວາຍ ອາອ່ີ ຕູ່ດ ແກີດ ແບຣັຮ
ອຶນແຍ່ະ. ກວາຍ ຕຸ່ງ ແກີດ ຊັອງ ລ່ັຮ. ກວາຍ
ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ ໂມ່ຍຮ ລ່ັຮ. ກະ ກວາຍ ກາດີດ ເບີ
ນ ຊັອງ ເຕ່ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 6 ບຸ່ນ
ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຕັຮ ຊາອຳ ເກົາ."

7 ແວັດ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ໂຢຮັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ
ອັນ, ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ໂຢຮັນ ໂອນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ
ຊັອງ. ອັນ ຕາແບີບ ໄລ່ ປາຍ: "ພໍກາ ເຍືາ ເປາະ
ຣາມຮົ ໂຢຮັນ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ, ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຢໍອ໌
ອີ ເຮີມ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ? ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ເຮີມ ກູ
ຢາລ ແປ່ິຼ ກ່ັລ ອາຕັອງ ເລ່ດ ຕາຕ່ຶງ ຕາໂຕະ ບ?ໍ
8 ມາ ເຍືາ ເປາະ ຢໍອ໌ ອີ ເຮີມ ອຶນເຕ່ົາ? ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ
ເຮີມ ມານະ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ອໍ ບ?ໍ ໄລ່ ກາ ແຊິບ
ອາຢັ່ ອຮ ອໍ ລາ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. 9ມາ
ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ເຮີມ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ? ເຍືາ
ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ເຮີມ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ບ?ໍ ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ໂຢຮັນ
ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່,
ມາ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 10 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມ
ແບິ, ກວາຍ ຄຽນ ເຈ່ີ ມັຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ
ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ໂຢຮັນ ປາຍ:
'ເກົາ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ແປຣີ ກວາຍ ກາ ເດີງ

ປັຣນາຍ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ອຶນໂຍ່ງ ໄມ່.
ອັນ ຈັຮ ຣານາ ໂອນ ໄມ່, ກອນ ເອີຍ.'

11 ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ
ແກີດ ແຕ ມັນແຊມ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ,່ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ
ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ໂຢຮັນ, ອັນ ກາ ເກ່ີຍ ຕະ ຣ່ີດ
ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ມາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ ແອັນ: ກວາຍ
ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບີນ ປື່ ດ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຊົດ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ
ເບນີ ອຳນາດ ກາເລີຍ ແຕ ໂຢຮັນ ເບນີ. 12ແຕ ຕາ

ໄງ ໂຢຮັນ ກາ ເກ່ີຍ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌
ຊານ່ໍ, ເບີນ ກວາຍ ອາຕີ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ຊົດ. ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ
ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ, ມາ ໄລ່ ຄ່ຶດ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ
ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບມີ. 13 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອຶນ
ໂຍ່ງ ຣານາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕ ອຶມແບິ ກະ ຣານາ ຄານອດ ໂມເຊ ປາຍ ປັຣ
ແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ຕະ ຊົດ. ອັນ ອາຕີ ຣານາ ກັອຍ
ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ແດີຍ ໂຢຮັນ. 14 ຄັນ ເຍືາ ຊາອຳ ປັຣ
ນາຍ ເນົ່ າ ປາຍ ແຕ ອຶມແບິ ແຕ ເອລີຢາ, ນ່ະກັອຍ
ເຍືາ ເບີນ ດັງ ໂຢຮັນ ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ເອລີຢາ ກັອຍ
ເຕ່. 15 ອາແລ່ະ ເບີນ ກູຕູຣ, ໂອນ ອັນ ຊາງັດ ເບີ
ມ.

16 "ນານ່ ະ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຊາກຳ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໄນ່? ໄກຣ ລາລ່ື ມັຮ ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່ ລາ ນ່ະ ກັຣແນນ ແອີດ ຣາເຈ່າະ ຕ່ຶງ ຕາລາດ.
ມວຍ ມູ່ ກັຣແນນ ກັອຍ ກູອ໌ ເຢົ່ າ ໄລ່. 17 ໄລ່
ປາຍ: 'ຮິ ປົຼງ ຕາຣີລ ເຈ່ີ ຣາເຈ່າະ ເຊີບ ດົນຕີ. ມາ
ເຍືາ ຕາ ເບີນ ມູ່ດ ອາເຢີນ ກະ ອຶມປ່ອນ ບຼະໆ ກະ
ຮິ! ກະ ຮິ ຣາເຈ່າະ ຕະ ຣາເປີບ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີ
ນ ປຣ່ອມ ມູ່ດ ເຍືາມ ກູໂກຼຍ໌ ກະ ຮິ!' 18 ໂຢຮັນ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່, ອັນ ຕາ ເບີນ ງ່ອຍ໌ ຈາ ນ່ະ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌. ອັນ ຈາ ແອີງ ລາມ ກະ ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌ ກາຮ
ຍາລ. ນ່ະກັອຍ ເນົ່ າ ປາຍ ອັນ ລາ ກວາຍ ຢຸ່ຮ.
19 ມາ ເກົາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ, ເກົາ ແຕ່ີອ໌
ງ່ອຍ໌ ຈາ ມູເຈິງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ເນົ່ າ
ປາຍ ເກົາ ນ່ະໄນ່: 'ຕິຮ! ອັນ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ງ່ອຍ໌
ຈາ ກຸມປູ່ຣ ຊັອງ! ກະ ອັນ ແກີດ ເຢົ່ າ ກວາຍ ກາ
ອີດ ປຣະ ປາຊີ ກະ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ການ່ໍອ໌ ແຮີ!'
ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ, ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ງີ່ນ ເຕ່ ກວາຍ ກັອຍ ຣາໄງ່ອ໌
ຣາລ່ັງ, ຍ່ອນ ໄລ່ ເຮີມ ຣານະ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ."

ເບນີ ເມືອງ ກາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາອຳ ເຢຊູ
(ລູກາ 10:13-15)

20 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື ຍ່ອນ ມັຮ ກວາ
ຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກາ ອັນ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ
ເຮີມ, ໄລ່ ຕາ ເບນີ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ.
21 ອັນ ປາຍ ໂຈະ ໄລ່ ນ່ະໄນ່: "ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂຄຣາຊິນ! ກະ ບາບ ລາລ່ື
ໂອນ ເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເບັດຊາອີດາ! ຄັນ
ເກົາ ມາ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຕີເຣ

* 11:21 11:21 ເມືອງ ໂຄຣາຊິນ ກະ ເມືອງ ເບັດຊາອີດາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ອິດຊະຣາເອລ, ມາ ເມືອງ ຕີເຣ ກະ ຊີໂດນ ແອີດ ຕ່ຶງ
ການ່ໍອ໌.



ມັດທາຍ 11:22 18 ມັດທາຍ 12:7

ກະ ເມືອງ ຊີໂດນ* ມູເຈິງ ເກົາ ຕະ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຍືາ
ເຈ່ີ, ດູ່ນ ເຈ່ີ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ປຽນ ແກີດ
ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ. ກະ ດູ່ນ ເຈ່ີ ໄລ່ ກັອຍ ຕັອກ
ຕຳປັອກ ເຍືາມ ຕຸ່ຮ ກະ ປຶ່ ບັອຮ ຕ່ຶງ ຈະ ໄລ່, ຕະ
ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ໄລ່ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ຍ່ອນ ໄລ່ ເບີນ
ໂລ່ຍຮ. 22 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ, ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ, ຕາ
ໄງ ກັອຍ ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ ກາ ແອີດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ຕີເຣ ກະ ເມືອງ ຊີໂດນ ກາເລີຍ ແຕ ອັນ
ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຍືາ. 23 ກະ ເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກາເປນາອູມ ເອີຍ! ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌
ຊັອຮ ເບມີ ປໍ ມັນລ່ັອງ ບ?ໍ ໄກຣ ລາລ່ື ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັອງ ຕັຮ ເຍືາ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ
ອູ່ຍຮ. ຄັນ ເກົາ ມາ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ໂຊໂດມ† ມູເຈິງ ເກົາ ຕະ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຍືາ, ເຈ່ີ
ເມືອງ ໂຊໂດມ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ແກີດ ເມືອງ ເຕ່ົາ
ຊານ່ໍ. 24 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ, ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ, ຕາ
ໄງ ກັອຍ ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ໂຊໂດມ ກາເລີຍ ແຕ ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຍືາ."

ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ອຶນເຕ່ົາ ອຶງເຄາະ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ

(ລູກາ 10:21-22)
25 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເຢຊູ ເກົາແຊອ໌ ປາຍ: "ອຶມ

ປ່ໍ ເອີຍ! ອຶມປ່ໍ ລາ ອຶນເຈົາ ມັນລ່ັອງ ກະ ກແູຕອ໌!
ເກົາ ຊາແອີນ ໄມ່, ໄມ່ ອາປັຮ ເຈ່ີ ຣານະ ໄມ່ ໂອນ
ກວາຍ ກາ ນ່ະ ກັຣແນນ ແກດໆ, ໄລ່ ກາ ຕາ ເກ່ີ
ຍ ຣຍານ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ໄມ່ ປາໂຕ່ະ ຣານະ ໄນ່ ແຕ
ກວາຍ ກາ ຣາໄງ່ ອ໌, ໄລ່ ກາ ຣຍານ ຊາອ່ຶຍ ເຈ່ີ.
26 ປຍາຍ໌, ອຶມປ່ໍ ເອີຍ, ເກົາ ຍ່ອງ ໄມ,່ ຍ່ອນ ຣາ
ນະ ກັອຍ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ໄມ່. 27 ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອຶມປ່ໍ
ເກົາ ມ່ອບ ໂອນ ເກົາ ເບີນ. ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ມາ ດັງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ແອີງ ອຶມປ່ໍ ອັນ ແຕ່ິ ດັງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ກະ ຕາ
ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ດັງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ອຶມປ່ໍ ຕ່ຶງ
ມັນລ່ັອງ. ແອີງ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ດັງ ກູ່
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ກອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ, ອັນ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ດັງ
ເຕ່ ແຕ ອຶມປ່ໍ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ."

28 ແວັດ ເຢຊູ ເກົາ ແຊອ໌ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ
ປາຍ: "ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ ກາ ຊັອງ ລາແກັຮ ລາ
ລ່ື, ກະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເຍືາ ກາ ໂດລ ເກຣ່ີງ ອຶນຕັອງ
ເອີຍ! ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ! ເກົາ ອີ ຕະ ໂອນ ເຍືາ
ແກີດ ປຣາຍ ລາແກັຮ. 29 ເກົາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ມັນ
ຕ່ັດ, ກະ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຈ່ໍອ໌ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ເກົາ. ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ອີດ ມັຮ ຣານະ ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ, ກະ
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຣຍານ ແຕ ເກົາ. ນ່ະກັອຍ ຣາເວືາຍ
ເຍືາ ເບນີ ແອີດ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ. 30ຍ່ອນ ແອກ
ອອງ ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ໂດລ ລາ ອຽນ, ກະ ປັຣໂດລ
ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ເດີງ ລາ ອຶງຮາລ."

12
ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຣ່ີດ ຕາໄງ ຣາລູ່
(ມາຣະໂກ 2:23-28; ລູກາ 6:1-5)

1 ຕ່ຶງ ມວຍ ຕາໄງ ຣາລູ່ ກັອຍ, ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣ
ຍານ ແຕ ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ໄທຣ ເນົ່ າ ຈົຮ ທຣໍ. ບັອງ
ກາ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ໄທຣ ກັອຍ, ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ເຢຊູ ຊັອງ ມາເຍືາຍຮ. ນ່ະກັອຍ ບັອງ ໄລ່ ເປາະ,
ບັອງ ໄລ່ ກິດ ອີດ ຣາກ່ົງ ໂດຍ ອຶງກຣິ ຈາ. 2 ພໍ
ກາ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ເຮີມ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ປາຍ ກະ
ເຢຊູ ນ່ະໄນ່: "ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອາຈານ, ໄລ່ ຕາ
ເບີນ ຊາງັດ ຄານອດ ກາ ຕາ ໂອນ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ
ຕາໄງ ຣາລູ່."

3 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ
ຕາ ເກ່ີຍ ອານ ບໍ ຣານະ ດາວິດ ກະ ຈຸ່ມ ອັນ ຕະ,
ບັອງ ກາ ໄລ່ ມາເຍືາຍຮ? 4 ດາວິດ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ
ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ກາ ກວາຍ
ມ່ອບ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອັນ ໂອນ ຈຸ່ມ ອັນ
ຈາ ເຕ່. ຕາປູ່ນ ຕາມ ຄານອດ ໄຮ ລາ ແອີງ ກວາຍ
ຊາງ ຣ່ີດ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ກັອຍ. ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຕິ ອັນ. 5 ແຕີລາ ເຍືາ ຕາ ເກ່ີຍ
ອານ ຕ່ຶງ ຄານອດ ໂມເຊ ມັຮ ກວາຍ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເກ່ີຍ ມູ່ດ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຕ່ຶງ
ຕາໄງ ຣາລູ່? ມາ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ປາຍ ໄລ່ ກັອຍ ຕະ
ໂລ່ຍຮ. 6 ມາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ແອີດ ອຶນຕຸ
ໄນ່ ຊານ່ໍ ເບນີ ມານະ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ
ກັອຍ. 7 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມ
ແບິ, ອັນ ອາຕີ ປາຍ:
'ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ມານະ ຊັອງ ອາ ໂຢ່ະ ຕະ ໂຈະ

ມານະ
† 11:23 11:23 ເມືອງ ໂຊໂດມ ລາ ເມືອງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາລຸຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ ອັບຣາຮາມ.
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ກາເລີຍ ແຕ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ມ່ອບ ຊັນ
ຕຣ່ັນ ຊາງ ເກົາ.'

ຄັນ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ແຕ ປັຣນາຍ ໄນ,່ ເຍືາ ຕາ
ເຣືາບ ປາຍ ໄລ່ ກັອຍ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ຍ່ອນ ຕະ ຣາ
ນະ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່. 8 ເກົາ, ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາ
ຍ, ລາ ອຶນເຈົາ ເຕ່ ຕາໄງ ຣາລູ່."

ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ຣາກຸ ອາຕີ
(ມາຣະໂກ 3:1-6; ລູກາ 6:6-11)

9 ເຢຊູ ເປາະ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. 10 ແອີດ ອຶງກັອຍ
ເບີນ ມານະ ກວາຍ ຣາກຸ ອາຕີ ມັງກ່ັຮ. ມັຮ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ:
"ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ໄຮ, ເຕ່ອ໌ ມາ ຕາ ເບີນ ໄຮ ປົວ ກວາ
ຍ ອາອ່ີ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່?" ກວາຍ ກາ ຕາແບີບ
ກັອຍ, ໄລ່ ຈ່ໍອ໌ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ແຕ ເຢຊູ ໂອນ ເຕ່ອ໌
ໄລ່ ປ່ອງ ອັນ.

11 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ເບີ
ນ ມານະ ແຕ ມູ່ ເຍືາ ມາ ເບີນ ແກະ ຊາປິ່ ລ ຕ່ຶງ
ປຣຸ່ງ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່, ອັນ ອາແຣ່ິ ຈ່ອຍ ໂອນ ແກະ
ກັອຍ ຊັອຮ ແຕ ປຣຸ່ງ ກັອຍ, ປຍາຍ໌ ມາ ຕາ ເບນີ?
12 ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຊິ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກາ
ເລີຍ ແຕ ອັນ ປາຊິ ຣາງຶ່ຮ ແກະ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ
ເຕ່ອ໌ ໄຮ ມານະ ຈ່ອຍ ມານະ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່."

13 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ ກາ ຣາກຸ ອາຕີ ກັອຍ
ປາຍ: "ໄມ່ ອາລ່ັອຮ ອາຕີ ໄມ່!"
ກວາຍ ກັອຍ ອາລ່ັອຮ ອາຕີ. ເຈ່ີ ອາຕີ ອັນ

ແກີດ ແບຣັຮ ແຕ່ິ. ແກີດ ອໍ ລ່ັຮ ມູເຈິງ ອາຕີ ຢັ່ ຮ
ມັງ ກ່ັຮ ເຕ່. 14 ມັຮ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ກັອຍ, ໄລ່
ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ ຊາງ. ເຈ່ີ ໄລ່ ຊັຣຮົງ ອີ ກາຈີດ ຕັຮ
ເຢຊູ.

15 ພໍກາ ເຢຊູ ດັງ ໄລ່ ອີ ກາຈີດ ອັນ, ນ່ະກັອຍ
ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ກະ ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ
ຕາປູ່ນ ກຣັອງ ອັນ. ກະ ເຢຊູ ປົວ ກູ່ ນະ ໄລ່ ກັອຍ.
16 ເຢຊູ ປາຕັບ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ດັງ ອັນ ລາ ເນົ່ າ. 17 ອັນ ປາຕັບ ນ່ະກັອຍ ໂອນ
ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ມັຮ ປັຣນາຍ ເອຊາຢາ, ກວາຍ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ປາຍ ແຕ ອຶມ
ແບິ ນ່ະໄນ່:
18 "ໄນ່ ລາ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ເກົາ,

ອັນ ກາ ເກົາ ຣຽຮ ເຈ່ີ.
ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ອັນ,

ກະ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ກະ ອັນ.
ເກົາ ໂອນ ອັນ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເກົາ.

ກະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ອາຕີ ໂອນ ກູ່ ນະ
ກວາຍ ດັງ ປາຍ ເກົາ ຕະ ຊັງໄກຣ ອໍ.

19 ອັນ ຕາ ເບີນ ຣາຈຽນ ກະ ຕາ ເບີນ ປາຍ ເຣ່ງ
ໂຈະ ເນົ່ າ.

ກະ ອັນ ຕາ ເບີນ ໂຍ່ບ ເຣ່ງ ອຶນ ເຕ່ົາ ຕ່ຶງ
ເມືອງ.

20ມັຮ ກວາຍ ລາ ນ່ະ ກ່ັລ ອາຕັອງ ກາ ແຈ່ະ ອີ ຕາ
ແກ່ັຮ ເຈ່ີ,

ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ແດັຮ;
ກະ ນ່ະ ຕາກຍາງ ກາ ແຈ່ະ ອີ ປັດ ເຈ່ີ.

ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ອາປັດ.
ອັນ ອຶນນັ່ອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄລ່ ກັອຍ

ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອັນ ຕັດຊ່ີນ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື
ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ.

21 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກູ່ ກຣວາງ ແອີດ ອຶງກ່ອງ
ອັນ ກາ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່."

ເຢຊູ ກະ ເບເອລເຊບູລ
(ມາຣະໂກ 3:20-30; ລູກາ 11:14-23;

12:10)
22 ແວັດ ກັອຍ ເນົ່ າ ເດີງ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ມານະ

ເບີນ ບາຣ ຣາມຶ່ຮ ອາອ່ີ. ລາ ມັ່ດ ຊູດ ກະ ແກີດ
ເກີອ໌, ຍ່ອນ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕະ ອັນ. ເຢຊູ ປົວ ກວາ
ຍ ອາອ່ີ ກັອຍ ໂອນ ມັ່ດ ອັນ ບຣາງ ລ່ັຮ ກະ ໂອນ
ອັນ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ. 23ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ
ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. ກະ ໄລ່ ຕາແບີບ ປາຍ: "ປຍາຍ໌
ມາ ຕາ ເບີນ, ເຢຊູ ໄນ່ ລາ ອັນ ກາ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ ກາ ໄຮ ອຶງກ່ອງ?"

24 ພໍກາ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ຊັອງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ
ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ປາຍ: "ອັນ ໄນ່ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ
ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເບເອລເຊບູລ ໂອນ ອັນ
ເບີນ ອຳນາດ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. ເຢືາງ ເບເອລເຊ
ບູລ ໄນ່ ລາ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ."*

25 ເຢຊູ ດັງ ການິ່ດ ໄລ່ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ. ເຈ່ີ ອັນ
ປາຍ ນ່ະໄນ່ ແອັນ ໂຈະ ໄລ່: "ຄັນ ເບີນ ມວຍ ກຣ
ວາງ ມາ ອຶມແປອ໌ ແກີດ ຊາອ່ຶຍ ຈຸ່ມ ມານະ ຣາຕະ
ໂຈະ ມານະ, ເຈ່ີ ກຣວາງ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ແກີດ ນັ່ອງ
ກຣວາງ. ກະ ຄັນ ເບີນ ມວຍ ເມືອງ ແຕີລາ ມວຍ
ດຸງ ມາ ມານະ ຣາຕະ ໂຈະ ມານະ, ຕາ ເບີນ ແກີດ
ນັ່ອງ ເມືອງ ແຕີລາ ດຸງ. 26 ຄັນ ເຢືາງ ຊາຕານ ມາ
ຕູ່ຍຮ ຈຸ່ມ ອັນ ເບມີ, ຈຸ່ມ ກັອຍ ແກີດ ຣາຕັຮ. ເຈ່ີ
ຕາ ເບນີ ແກີດ ຈຸ່ມ ນັອ່ງ. 27 ເຍືາ ປາຍ ເກົາ ຕູ່ຍຮ

* 12:24 12:24 ແຕ່ີອ໌ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ເຢືາງ ຊາຕານ ລາ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເບເອລເຊບູລ ແຮີ.
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ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເບເອລເຊບູລ
ໂອນ ເກົາ ເບນີ ອຳນາດ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. ມາ ຄັນ
ກວາຍ ກາ ປວາຍ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່,
ເຍືາ ຕາ ເບນີ ປາຍ ໄລ່ ເບນີ ອຳນາດ ແຕ ເຢືາງ ເບ
ເອລເຊບູລ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ໄກຣ ລາລ່ື ເບນີ ແຕ
ມູ່ ເຍືາ ແຕ່ິ ກາ ຕິ ເຍືາ ເບມີ. 28ມາ ຄັນ ເກົາ ຕູ່ຍຮ
ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ເກົາ ຕະ, ຣານະ ໄນ່ ອາປັຮ ໂອນ ເຍືາ ດັງ
ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ປໍ ເຍືາ.

29 "ຕາ ເບີນ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ປົນ ຕ່ຶງ ດຸງ
ກວາຍ ບັນ ເຣ່ງ ຄັນ ຕາ ເບີນ ຊັດ ດອ໌ໍ ກວາຍ
ກັອຍ ອຶນໂຍ່ງ. ອຶງເຄາະ ຊັດ ດອ໌ໍ ກວາຍ ກັອຍ
ເວືາຍ ແຕ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ປົນ ອີດ ເກຣ່ີງ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ.†

30 "ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບີນ ປຣ່ອມ ມູ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ເກົາ, ນ່ະ ກວາຍ ກັອຍ ດອ໌ໍ ມັ່ດ ກະ
ເກົາ. ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣາ
ນະ ຈ່ອຍ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ, ໄນ່
ລາ ມູເຈິງ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ປວາຍ ເກົາ. 31 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ,
ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ, ກະ ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ມາ ພາມາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶນແຍ່
ະ ຣາມຶ່ຮ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ.
ມາ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ພາມາດ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ຕັຮ ນັ່ອງ ໂລ່ຍຮ
ກັອຍ. 32 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ພາມາດ ເກົາ ກອນ
ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ໂລ່
ຍຮ ກັອຍ. ມາ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ພາມາດ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ
ຕັຮ ນັ່ອງ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ ແຕ ແດີຍ ໄນ່ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌
ແດີຍ ອຶນຕູ່ນ."

ອາລ່ອງ ກະ ປາໄລ
(ລູກາ 6:43-45)

33 ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ຄັນ ຢໍອ໌ ອີ ເບີ
ນ ປາໄລ ອ,ໍ ອຶງເຄາະ ເບີນ ກ່ັລ ອາລ່ອງ ອໍ. ຄັນ
ເບີນ ກ່ັລ ຕາ ອໍ, ປາໄລ ອັນ ລາ ຕາ ອໍ ເຕ່. ຄັນ
ເຍືາ ເຮີມ ປາໄລ, ເຍືາ ດັງ ກ່ັລ. 34 ເຍືາ ລາ ນ່ະ ກູ
ຊັນ ເບີນ ປີ່ ຮ! ນານ່ະ ແຕ ເຍືາ ກວາຍ ຕາ ອໍ ມາ
ເຕ່ອ໌ ປາຍ ປັຣນາຍ ອໍ? ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ເບີນ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ, ແບອ໌ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ ອາ
ລ່ັອຮ. 35 ກວາຍ ມັນຕ່ັດ ອໍ, ອັນ ເບີນ ຣານະ
ອໍ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ຣານະ ອໍ ລ່ັອຮ ແຕ
ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ. ກະ ກວາຍ ຕາ ອໍ, ອັນ ເບີນ
ຣານະ ຕາ ອໍ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ຣານະ ຕາ

ອໍ ລ່ັອຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ. 36 ມາ ເກົາ ອາ
ຕີ ເຍືາ ປາຍ: ກວາຍ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ແກີດ
ເກືາ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາແບີບ ກວາຍ ກັອຍ ແຕ ຣາ
ນະ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ. 37ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕັດຊ່ີນ ເຍືາ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຍືາ ປາຍ. ຄັນ ເຍືາ
ປາຍ ປັຣນາຍ ອໍ, ອັນ ດັງ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ຕານັ່
ອງ ອໍ. ມາ ຄັນ ເຍືາ ປາຍ ປັຣນາຍ ຕາ ອໍ, ອັນ ດັງ
ປາຍ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ອໍ ກະ ອັນ ໂຈະ ໂຕ່
ດ ເຍືາ."

ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ແຊອ໌ ໂອນ ເຢຊູ ຕະ ຣານະ ຕາ
ເກ່ີຍ ເຮີມ

(ມາຣະໂກ 8:11-12; ລູກາ 11:24-32)
38 ແວັດ ກັອຍ, ເບີນ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ

ກະ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ, ໄລ່ ແຊອ໌ ແຕ ເຢຊູ
ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ຮິ ຢໍອ໌ ອີ ເຮີມ ອາຈານ ຕະ
ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ."

39 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ກວາຍ
ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ລາ ຕາ ອໍ ລາລ່ື, ກະ ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌
ອີ ຊາງ ນັ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຍືາ ແຊອ໌ ແຕ ເກົາ
ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ, ມາ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຕະ
ໂອນ ເຍືາ. ເຍືາ ເບີນ ເຈ່ີ ຣາມຶ່ ຮ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ
ແຕ ໂຢນາ, ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ. 40 ໂຢນາ ໄນ່, ອັນ ແອີດ
ຕ່ຶງ ປຸ່ງ ອາກາ ປື່ ດ ເບີນ ໄປ ຕາໄງ ໄປ ຊາເດົາ. ມູ
ເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ເກົາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ແອີດ
ຕ່ຶງ ປີ່ ງ ກູມູ່ຍ໌ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ເບີນ ໄປ ຕາໄງ ໄປ ຊາ
ເດົາ ເຕ່. 41 ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີ
ນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ, ກວາຍ ແຕ ເມືອງ ນີນາ
ເວ ແຕ ອຶມແບິ ລາລ່ື ຕິ ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່. ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ຕິ ນ່ະກັອຍ, ລາ ຍ່ອນ ບັອງ ກາ ໄລ່
ຊັອງ ປັຣນາຍ ໂຢນາ ອາຕີ, ໄລ່ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ
ເຈ່ີ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ. ມາ ຊານ່ໍ, ແອີດ ອຶນ
ຕຸ ໄນ່ ເບນີ ມານະ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ໂຢນາ ມາ ເຍືາ
ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ອັນ! 42 ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ, ເບີນ ມັນແຊມ
ກາ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ແຕ ອຶມແບິ, ຕ່ຶງ ກຣວາງ
ເຊບາ, ອັນ ຕິ ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ອັນ
ເຕ່ອ໌ ຕິ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ກຣວາງ
ເຢີ່ ງ ລາລ່ື ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ແຕ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຊໂລໂມນ ອາຕີ. ມາ ຊານ່ໍ, ແອີດ
ອຶນຕຸ ໄນ່ ເບີນ ມານະ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ກາເລີຍ ແຕ
ໂຊໂລໂມນ ແອັນ ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ອັນ!

† 12:29 12:29 ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ລາ ອັນ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ນ່ະໄນ:່ "ເກົາ ລາ ເຣ່ງ ກາເລີຍ ແຕ ເຢືາງ ຊາຕານ, ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຕາລຸຮ
ເກຣ່ີງ ອັນ."
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43 "ພໍກາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ລ່ັອຮ ແວັດ ແຕ ຈະ ກວາ
ຍ, ເຈ່ີ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ເປາະ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຊາແອີດ.
ອັນ ຈ່ໍອ໌ ອຶນຕຸ ອີ ຣາລູ່, ມາ ອັນ ຕາ ເບນີ ຣາມຮົ.
44 ເຈ່ີ ອັນ ຄ່ຶດ ປາຍ: 'ເກົາ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ອຶນຕຸ ກາ
ເກົາ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ຊາ.' ພໍກາ ອັນ ເຈົາ ປໍ ອຶນ
ຕຸ ກັອຍ, ອັນ ເຮີມ ແອີງ ອຶນຕຸ ເມືາດ ຊັອງ. ອຶນ
ຕຸ ກັອຍ ຊຽລ ອໍ, ກະ ເກຣ່ີງ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ
ກັອຍ ອາຕ່ຶ ອໍ ອຶນແຍ່ະ ເຈ່ີ. 45 ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ອີດ
ເດີງ ອາເຈົາ ຕາປູ່ລ ນະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ
ໂອນ ແອີດ ກະ ອັນ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ. ໄລ່ ລາ ຕາ
ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ອັນ ແອັນ. ນ່ະກັອຍ ແດີຍ ອາມົ່ງ
ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ແອັນ.
ໄກຣ ລາລ່ື ແດີຍ ຕາ ອໍ ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່."

ອຶມເປ່ອ໌ ກະ ແຊມອາຍ ເຢຊູ
(ມາຣະໂກ 3:31-35; ລູກາ 8:19-21)

46 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ອຶນນັ່ອງ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ມັຮ
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ, ເບີນ ອຶມເປ່ອ໌ ກະ ແຊມອາຍ
ອັນ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ
ກະ ອັນ. 47 ເບນີ ມານະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອາຕີ ເຢຊູ
ປາຍ: "ອຶມເປ່ອ໌ ກະ ແຊມອາຍ ອາຈານ ແອີດ ຢັ່ ຮ
ນ່ໍອ໌. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ອາຈານ."

48 ມາ ເຢຊູ ຕາແບີບ ປາຍ: "ເນົ່ າ ແກີດ ອຶມເປ່
ອ໌ ເກົາ, ກະ ເນົ່ າ ແກີດ ແຊມອາຍ ເກົາ?" 49 ເຈ່ີ
ເຢຊູ ຊາດອຍ ອາຕີ ອັນ ໂຈະ ໄລ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ອັນ, ກະ ອັນ ປາຍ: "ໄນ່ ລາ ອຶມເປ່ອ໌ ກະ ແຊມ
ອາຍ ເກົາ! 50 ອາແລ່ະ ລາ ໂທຍ ກາ ຊາງັດ ກະ ຕະ
ປວາຍ ຣານະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ໄລ່ ກັອຍ
ແກີດ ແຊມອາຍ ແຊມແອີຍ ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ເກົາ."

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

1ຕາໄງ ກັອຍ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ, ເຈ່ີ ເປາະ ຕາ
ກູ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ. 2 ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາ
ຍ ແອີດ ໂຣ່ມ ອຶມແປຣ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ຊັອຮ
ຕາກູ ຕ່ຶງ ຕົວະ. ມາ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ, ໄລ່ ອຶນ
ນັອ່ງ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ. 3 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ມັຮ
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາ
ກຳ. ອັນ ອາຕີ ປາຍ: "ເບີນ ມານະ ກວາຍ ເປາະ
ຕຣ່ຶຮ ກູປູຼອ໌. 4 ບັອງ ກາ ອັນ ຕຣ່ຶຮ, ເບີນ ກຼອງ
ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ຣານາ. ເຈ່ີ ແຈມ ແຊງ ຕອດ ຈາ ກຼອງ

ກັອຍ. 5 ເບີນ ກຼອງ ການ່ໍອ໌ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌
ກາດາ, ປື່ ນ ກແູຕອ໌ ເບນີ ແອີງ ຕາຕາຣ. ເຈ່ີ ໄວ່ ລາ
ລ່ື ກຼອງ ກັອຍ ດັຮ, ຍ່ອນ ກູແຕອ໌ ກັອຍ ຕາ ເບີ
ນ ອຶນຕຣູ່. 6 ມາ ແຕ່ີອ໌ ມັ່ດ ມານາງ ລ່ັອຮ ພວາອ໌
ເຣ່ງ ລາລ່ື, ຊັຣນົຮ ກັອຍ ແກີດ ຣ່ັອຮ, ຍ່ອນ ເຣ່ຮ
ອັນ ຕາ ເບນີ ອຶນຕຣູ່. ອັນ ຣ່ັອຮ, ເຈ່ີ ກຈີູດ. 7 ເບີ
ນ ກຼອງ ການ່ໍອ໌ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ກາ ເບນີ ເຣ່ຮ
ຊັຣເລືາ. ພໍກາ ຊັຣເລືາ ກັອຍ ດັຮ, ອັນ ຣ່ິ ດອ໌ໍ
ຊັຣນົຮ ກາ ຕາແບິ ດັຮ ແຕ ກຼອງ ກວາຍ ກັອຍ
ຕຣ່ຶຮ. 8ກະ ເບນີ ກຼອງ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ
ກູແຕອ໌ ອ.ໍ ກຼອງ ກັອຍ ດັຮ ອໍ, ກ່ັລ ອັນ ແກີດ
ປາໄລ ອໍ. ມວຍ ກຼອງ ແກີດ ປາໄລ ມວຍ ຣ່ອຍ.
ມວຍ ກຼອງ ແກີດ ປາໄລ ຕາປັ່ ດ ຈ່ິດ. ກະ ມວຍ
ກຼອງ ແອັນ ແກີດ ປາໄລ ໄປ ຈ່ິດ. 9 ອາແລ່ະ ເບີນ
ກຕູູຣ, ໂອນ ອັນ ຊາງັດ ເບີມ."

ນານ່ະ ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ?
(ມາຣະໂກ 4:10-12; ລູກາ 8:9-10)

10 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ກະ ຕາ
ແບີບ ອັນ ປາຍ: "ຍ່ອນ ນານ່ະ ອາຈານ ອາຕີ ແຕ
ປັຣນາຍ ຊາກຳ ໂຈະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ?"

11 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ເຍືາ ດັງ ມັຮ ປັຣນາຍ ປາໂຕ່ະ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕະ ຊົດ, ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ດັງ.
12 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ເຈ່ີ, ເກົາ ຈ່ອຍ ໂອນ
ກວາຍ ກັອຍ ແຮງ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ. ມາ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບີນ ເບີນ, ແຮງ ເກົາ ອີດ
ລ່ັຮ ອຶນແຍະ່ ແຕ ອັນ. 13ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ແຕ ເກົາ
ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ໂຈະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ,
ລາ ຍ່ອນ ໄລ່ ເນ່ ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ເຮີມ, ໄລ່ ຊາ
ງັດ ມາ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຊັອງ, ກະ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຊາປຸ່ຮ
ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ. 14 ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ
ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປັຣນາຍ ເອຊາຢາ, ກວາຍ ອາ
ຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ດອ໌ໍ:
'ເຍືາ ຊັອງ ເລືອຍໆ,

ມາ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຊາປຸ່ຮ.
ກະ ເຍືາ ເນ່ ເລືອຍໆ,

ມາ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ເຮີມ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ.
15 ຍ່ອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ກ່ັອງ,

ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ກູ ປັດ ກູ ຕູຣ, ຕາ ແອອ໌ ອີ
ຊັອງ.

ກະ ໄລ່ ກາແຍດ ມັ່ດ, ຕາ ແອອ໌ ອີ ເຮີມ.
ຄັນ ມັ່ດ ໄລ່ ມາ ເຮີມ, ກູຕູຣ ໄລ່ ມາ ຊັອງ, ກະ

ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ມາ ດັງ,
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ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ໄລ່ ອີ ລ່ົບ ລ່ັຮ ປຽນ ແກີດ
ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ,

ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ປົວ ໂອນ ໄລ່.'
16 "ມາ ເຍືາ, ເຍືາ ເບີນ ບຸ່ນ ຊາອ່ຶຍ. ເຍືາ ເບີນ

ມັ່ດ ກາ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ. ກະ ເຍືາ ເບີນ ກູຕູຣ ກາ ເຕ່ອ໌
ຊັອງ. 17 ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ເບີນ ຊາ
ອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕ ອຶມແບິ, ກະ ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕານັ່ອງ
ອໍ ເຕ່, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ເຮີມ ມັຮ
ຣານະ ເຍືາ ເຮີມ ຊານ່ໍ, ມາ ໄລ່ ຕາ ດັງ ເບີນ ເຮີມ.
ກະ ໄລ່ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ຊັອງ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຍືາ ຊັອງ
ຊານ່ໍ, ມາ ໄລ່ ຕາ ດັງ ເບີນ ຊັອງ."

ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍ
ຕຣ່ຶຮ ກູປູຼອ໌

(ມາຣະໂກ 4:13-20; ລູກາ 8:11-15)
18 "ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ຊາງັດ ໂອນ ກຣ່ັກ ມັຮ ຣາມຶ່

ຮ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ມານະ ຕຣ່ຶຮ ກູປູຼອ໌ ລາ ອຶນ
ເຕ່ົາ. 19 ເບີນ ກວາຍ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ ຕະ ຊົດ, ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ຊາ
ປຸ່ຮ ກະ ອັນ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ອຶນເຕ່ົາ. ເຈ່ີ ເຢືາງ
ຊາຕານ ແຕ່ີອ໌ ປົນ ອີດ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ຣາງຶ່ຮ
ກວາຍ ກັອຍ. ກວາຍ ກັອຍ ນ່ະ ກູແຕອ໌ ກາ ເນົ່ າ
ຊາເຕືາຍ໌ ຕ່ຶງ ຣານາ. ກຼອງ ກັອຍ ຊາແລັຮ, ມາ ອັນ
ຕາ ເບນີ ດັຮ ອຶນເຕ່ົາ. 20 ເບນີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ນ່ະ
ກູແຕອ໌ ກາດາ ເບີນ ຕາຕາຣ ປື່ ນ ກູແຕອ໌. ພໍກາ
ເນົ່ າ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ຊັອງ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ. ໄວ່ ລາລ່ື ອັນ ອີດ ກະ ປຣ່ອມ ຊາອຳ
ປັຣນາຍ ກັອຍ ຣ່ໍອ໌ ອໍ. 21ມາ ອັນ ກັອຍ ຕາ ເບນີ
ແກີດ ເຣ່ຮ ອຶນຕຣູ່. ນ່ະກັອຍ ອັນ ເບນີ ອາມົ່ງ ມາ
ໂຮຍ ຊັອງ. ຄັນ ເບນີ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ຍ່ອນ
ອັນ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ຕາ ເບີນ
ຊາອຳ ນັ່ອງ. 22 ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ນ່ະ ກູແຕອ໌
ກາ ເບີນ ຊັຣເລືາ. ພໍກາ ເນົ່ າ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ມາ ຣາງຶ່ຮ
ອັນ ແອີດ ຣາບູລ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ກະ ອັນ
ຢໍອ໌ ອີ ຊຸ ເບີນ. ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ກັອຍ ຣ່ິ ດອ໌ໍ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຕາ ເບີນ ແກີດ ປາໄລ.
23 ມາ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ນ່ະ ກູແຕອ໌ ອ.ໍ ພໍກາ
ເນົ່ າ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກັອຍ ຊາ
ງັດ ປັຣນາຍ ກັອຍ ກະ ອັນ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື. ອັນ
ກັອຍ ແກີດ ປາໄລ. ອັນ ກາ ແກີດ ປາໄລ ມວຍ

ຣ່ອຍ. ອັນ ກາ ແກີດ ປາໄລ ຕາປັ່ ດ ຈ່ິດ, ກະ ອັນ
ກາ ແກີດ ປາໄລ ໄປ ຈ່ິດ."

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ໂດຍ ຕາປັຣ ກັຣຈຸ ກະ ໂດຍ
ທຣ

2ໍ4 ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແອັນ ໂຈະ ໄລ່
ກັອຍ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ກວາຍ ລາ ນ່ະ ມານະ ຈ່ັດ ທຣໍ ອໍ ຕ່ຶງ ໄທຣ ອັນ.
25 ມາ ເບີນ ມວຍ ຊາ ເດົາ, ບັອງ ກາ ອຶນແຍ່ ະ
ມັຮ ກວາຍ ບ,ິ ມານະ ກາ ຊັອງ ອວານ ກະ ອັນ
ກາ ຕາລາ ໄທຣ ກັອຍ, ອັນ ມູ່ດ ຕຣ່ຶຮ ກຼອງ ໂດຍ
ຕາປັຣ ຕ່ຶງ ໄທຣ ກັອຍ. ແວັດ ອັນ ຕຣ່ຶຮ ກຼອງ
ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ໄທຣ. 26 ແຕ່ີອ໌ ກ່ັລ
ທຣໍ ກັອຍ ດັຮ ກະ ປັຣລ່ຶມ, ກຼອງ ໂດຍ ຕາປັຣ
ກັອຍ ດັຮ ເຕ່. 27 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣາ
ນະ ໂອນ ອຶນເຈົາ ກັອຍ, ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນເຈົາ ກະ
ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ປຍາຍ໌ ມາ ຕາ ເບີນ, ອຶນ
ເຈົາ ຈ່ັດ ແອີງ ກຼອງ ທຣໍ ຊັອງ ຕ່ຶງ ໄທຣ ອຶນເຈົາ?
ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ແຕ ແລ່ະ ໂດຍ ຕາປັຣ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌?'
28 ອຶນເຈົາ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: 'ເບີນ ມານະ ກາ
ຊັອງ ອວານ ກະ ເກົາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ.'
"ໄລ່ ກາ ຕະ ຣານະ ອຶນເຈົາ ກັອຍ ຕາແບີບ ລ່ັຮ

ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ຮິ ເປາະ ເຣ່ີອ໌ ຕັຮ ກ່ັລ
ໂດຍ ຕາປັຣ ກັອຍ ບ?ໍ'

29 "ອຶນເຈົາ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: 'ຕາ ເບີ
ນ. ເກົາ ອຶງກັອຮ ບັອງ ກາ ເຍືາ ເຣ່ີອ໌ ກ່ັລ ໂດຍ
ຕາປັຣ ກັອຍ, ເຍືາ ເຣ່ີອ໌ ກາ ກ່ັລ ໂດຍ ແຮີ. 30 ໄຮ
ດອ໌ໍ ກ່ັລ ໂດຍ ກະ ກ່ັລ ໂດຍ ຕາປັຣ ກັອຍ ດັຮ ມັນ
ຕຸ ເວືາຍ ໂອນ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ຕາໄງ ໄຮ ຊອດ.
ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ກັອຍ, ເກົາ ແປຣີ ໄລ່ ກາ ຈ່ອຍ ຊອດ
ໂດຍ ໂອນ ເຣ່ີອ໌ ຕັຮ ກ່ັລ ໂດຍ ຕາປັຣ ເວືາຍ. ເຈ່ີ
ໄລ່ ປາໂຣມ ມັຮ ກ່ັລ ກັອຍ, ກະ ອາປັອງ ຕັຮ ຕ່ຶງ
ອູ່ຍຮ. ແວັດ ກັອຍ, ໄລ່ ຊອດ ໂດຍ ໄລ່ ໂຈະ ຕ່ຶງ
ຊູ.'"

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ກຼອງ ແກດໆ ກາເລີຍ ແຕ ກາ
ນ່ໍອ໌

(ມາຣະໂກ 4:30-32; ລູກາ 13:18-19)
31 ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແອັນ ໂຈະ ໄລ່

ກັອຍ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ກວາຍ ລາ ນ່ະ ມວຍ ກຼອງ ປາກາດ. ເບີນ ກວາ
ຍ ອີດ ກຼອງ ໄນ່ ຕຣ່ຶຮ ຕ່ຶງ ຊວນ ອັນ. 32 ກຼອງ
ກັອຍ ລາ ແກດໆ ກາເລີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ ກຼອງ ການ່ໍ
ອ໌. ມາ ແຕ່ີອ໌ ອັນ ດັຮ, ອັນ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ມັຮ
ບັດ ການ່ໍອ໌. ອັນ ແກີດ ນ່ະ ອາລ່ອງ, ໂອນ ເຕ່ອ໌
ແຈມ ຕະ ຊົຮ ຕ່ຶງ ອາແບງ ອັນ."



ມັດທາຍ 13:33 23 ມັດທາຍ 13:50

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ບວຮ ຊ່ືອ໌
(ລູກາ 13:20-21; ມາຣະໂກ 4:33-34)

33 ເຢຊູ ອາຕີ ມວຍ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແອັນ ໂຈະ
ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ກວາຍ ລາ ນ່ະ ບວຮ ຊ່ືອ໌. ເບນີ ມັນແຊມ ອີດ ບີ່ອ໌
ເກຣ່ີງ ກັອຍ; ເຈ່ີ ອັນ ເປຍ ໂຈະ ແປງ ຕ່ຶງ ອາແດັຮ
ປື່ ດ. ເຈ່ີ ແປງ ກັອຍ ແກີດ ຊ່ືອ໌ ອາຊັອຮ ອຶນແຍ່
ະ."

34 ເຢຊູ ອາຕີ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາ
ກຳ ໂຈະ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ. ອັນ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ໄລ່
ອຶນເຕ່ົາ ມາ ຕາ ເບີນ ປາຍ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ.
35 ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປັຣ
ນາຍ ມານະ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ
ອຶມແບິ ປາຍ ແຕ ເຢຊູ ນ່ະໄນ່:
"ບັອງ ກາ ເກົາ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ໄລ່,

ເກົາ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ.
ແຕ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ມັນ ລ່ັອງ ກະ ກູ

ແຕອ໌,
ອັນ ປາໂຕ່ະ ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ໄລ່ ຊາ
ນ່ໍ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ທຣໍ ກະ ໂດຍ
ຕາປັຣ

36 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ໂອນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ
ເຈົາ; ເຈ່ີ ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ. ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ແຕ່ີອ໌ ແຊອ໌ ແຕ ອັນ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ຮິ
ແຊອ໌ ອາຈານ ອາຕີ ໂອນ ຮິ ດັງ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາ
ກຳ ທຣໍ ກະ ໂດຍ ຕາປັຣ."

37 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ອັນ ກາ ຈ່ັດ ທຣໍ
ອໍ ກັອຍ ລາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ. 38 ໄທຣ
ກັອຍ ລາ ກູ່ ກຣວາງ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ກຼອງ ອໍ
ກັອຍ ລາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແກີດ ກອນ
ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ. ໂດຍ ຕາປັຣ ກັອຍ ລາ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແກີດ ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ
ຊາຕານ. 39 ອັນ ກາ ຕຣ່ຶຮ ໂດຍ ຕາປັຣ ກັອຍ ລາ
ເຢືາງ ຊາຕານ. ອັນ ກັອຍ ອວານ ກະ ອຶນເຈົາ ໄທຣ
ກັອຍ. ປາເນ່ນ ຊອດ ທຣໍ ກັອຍ ລາ ຕາໄງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ. ກະ ໄລ່ ກາ
ຈ່ອຍ ຊອດ ທຣໍ ກັອຍ ລາ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 40 ໄລ່ ກັອຍ ເຣ່ີອ໌ ກະ ປາໂຣມ ໂດຍ ຕາປັຣ
ກັອຍ ອາປັອງ ຕັຮ ຕ່ຶງ ອູ່ຍຮ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ກະ ກວາຍ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ອັນ ຕັດ
ຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. 41 ກອນ ເຢືາງ ແກີດ
ກວາຍ, ອັນ ແປຣີ ເທວາດາ ອັນ ເປາະ ອຶນແຍະ່ ກູ່
ອຶນຕຸ ອັນ ຊົດ, ເຈ່ີ ປາໂຣມ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຕະ

ໂລ່ຍຮ ກະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ງ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌ ຕະ ໂລ່ຍຮ. 42 ເຈ່ີ ເທວາດາ ກັອຍ ອາປັອງ ຕັຮ
ມັຮ ກວາຍ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. ອຶນຕຸ
ກັອຍ ໄລ່ ຈີວ໌ ໂຕຍ໌ ບາບ ລາລ່ື. ໄລ່ ເຍືາມ ກູໂກຼຍ໌
ກະ ໄລ່ ກາເຕຣືອກ ກາແນງ ກາບາງ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
ລາລ່ື. 43 ເຈ່ີ ບັອງ ກາ ກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕານັ່
ອງ ອໍ ເບນີ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ອຶມປ່ໍ ໄລ່ ຊົດ ຕ່ຶງ ມັນ
ລ່ັອງ. ໄລ່ ແກີດ ນ່ະ ມັ່ດ ມານາງ ປາເລືາງ ຕ່ຶງ ອຶນ
ຕຸ ກັອຍ. ອາແລ່ະ ເບີນ ກູຕູຣ, ໂອນ ອັນ ຊາງັດ
ເບມີ."

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ເນົ່ າ ແຕິບ ເກຣ່ີງ ເປ່ງ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌

44 "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ
ລາ ນ່ະ ເນົ່ າ ແຕິບ ເກຣ່ີງ ເປ່ງ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌. ພໍກາ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຣາມົຮ ເກຣ່ີງ ກັອຍ, ອັນ ກູບິລ
ໂອນ ແກຣ່ະ ລ່ັຮ ເກຣ່ີງ ກັອຍ. ເຈ່ີ ອັນ ເຈົາ ຈິ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ເກຣ່ີງ ແຕ ດຸງ ອັນ. ກະ ອັນ ເປາະ ແຈີງ
ອຶນຕຸ ກແູຕອ໌ ກັອຍ ແອັນ."

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ຈຸ່ ຕຍາ
45 "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ

ລາ ນ່ະ ມານະ ຈ່ໍອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ແຈີງ ຈຸ່ ຕຍາ ອໍ. 46ແຕ່ີອ໌
ອັນ ຣາມຮົ ມວຍ ກຼອງ ຈຸ່ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ການ່ໍອ໌,
ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ຈິ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ມູ່ນ ອັນ ເບນີ. ແວັດ
ກັອຍ ອັນ ແຈີງ ກຼອງ ຈຸ່ ຕຍາ ອໍ ກັອຍ."

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ມ່ອງ ຕໍ ອາກາ
47 "ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາ

ຍ ລາ ນ່ະ ມ່ອງ ຕໍ ອາກາ ເນົ່ າ ຕິງ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ກູ່
ຣາມຶ່ຮ ອາກາ ໄກຣ ຕ່ຶງ ມ່ອງ ກັອຍ. 48 ພໍກາ ອາ
ກາ ໄກຣ ປັ່ ນ ມ່ອງ, ກວາຍ ກາ ຈ່ໍອ໌ ອາກາ ກັອຍ,
ໄລ່ ຮອຣ ອາຊັອຮ ມ່ອງ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ. ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາກູ
ຣຽຮ ອາກາ. ອາກາ ອໍ, ໄລ່ ໂຈະ ຕ່ຶງ ກາເຣຍ. ອາ
ກາ ຕາ ອໍ, ໄລ່ ຕັຮ. 49 ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ, ອັນ ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ
ເຕ່. ອັນ ແປຣີ ມັຮ ເທວາດາ ອັນ ເປາະ ຣຽຮ ກວາ
ຍ. ໄລ່ ປາໂຣມ ມັຮ ກວາຍ ຕາ ອໍ ກາຢັ່ ຮ ຕັຮ ແຕ
ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ. 50 ເຈ່ີ ໄລ່ ອາປັອງ ຕັຮ ຊັອງ
ມັຮ ກວາຍ ຕາ ອໍ ກັອຍ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. ແອີດ
ອຶນຕຸ ກັອຍ ໄລ່ ຈີວ໌ ໂຕຍ໌ ບາບ ລາລ່ື. ໄລ່ ເຍືາມ
ກູໂກຼຍ໌ ກະ ໄລ່ ກາເຕຣືອກ ກາແນງ ກາບາງ ຊັອງ
ຕຸ່ຮ ອາຣ່ຶກ ລາລ່ື."
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51 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ຕາແບີບ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ:
"ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ເຍືາ ຊາປຸ່ຮ ມາ ຕາ ເບນີ?"
ໄລ່ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເອີອ໌. ຮິ ຊາປຸ່ຮ

ເຈ່ີ."
52 ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ກູ່

ນະ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກາ
ຣຍານ ແອັນ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ, ກວາຍ
ກັອຍ ລາ ນ່ະ ອຶນເຈົາ ດຸງ ກາ ອາລ່ັອຮ ມັຮ ກາ ມູ່ນ
ອັນ ເກຣ່ີງ ຕຍາ ກະ ເກຣ່ີງ ຕາໄມ, ຍ່ອນ ອັນ ເຕ່ອ໌
ອາຕີ ແຕ ຣານະ ຕຍາ ກະ ແຕ ຣານະ ຕາໄມ ແຮີ
ໂອນ ເນົ່ າ ຊັອງ."

ເຢຊູ ເຈົາ ປໍ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ
(ມາຣະໂກ 6:1-6; ລູກາ 4:16-30)

53 ແວັດ ເຢຊູ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ກັອຍ, ອັນ
ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ. 54 ອັນ ເຈົາ ປໍ ວ່ີລ ອັນ,
ລາ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ. ອັນ ແອີດ ອຶງກັອຍ ອາຕີ ຕ່ຶງ
ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ໄລ່ ກາ ຊາງັດ
ປັຣນາຍ ອັນ, ໄລ່ ກັອຍ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. ກະ ໄລ່
ຕາແບີບ ປາຍ: "ແຕ ແລ່ະ ອັນ ໄນ່ ເບີນ ປັຣນາຍ
ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ໄນ່? ກະ ຍ່ອນ ນານ່ະ ອັນ ເຕ່ອ໌
ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ? 55 ເມ່ນ ມາ ຕາ ເບີ
ນ, ອັນ ໄນ່ ລາ ກອນ ກວາຍ ເຈືາງ ຕະ ອາລ່ອງ?
ເມ່ນ ມາ ຕາ ເບີນ, ມາຣີ ລາ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ, ກະ
ຢາໂກໂບ, ໂຢເຊັບ, ຊີໂມນ, ກະ ຢູດາ ລາ ອາແອມ
ອັນ? 56 ກະ ເມ່ນ ມາ ຕາ ເບນີ, ອາມ່ໍອ໌ ອັນ ແອີດ
ມູ່ ວ່ີລ ກະ ໄຮ? ມາ ນານະ່ ກວາຍ ໄນ່ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຊາ
ອ່ຶຍ ຣານະ ນ່ະກັອຍ?"

57 ເຈ່ີ ໄລ່ ພາມາດ ເຢຊ;ູ ໄລ່ ຊັອງ ອວານ ລາລ່ື
ກະ ປັຣນາຍ ອັນ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ. ເຢຊູ ອາຕີ ໂຈະ
ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ຄັນ ເບີນ ມານະ ກວາຍ ອາຕີ
ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເປາະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ການ່ໍອ໌, ກວາຍ ເມືອງ ກັອຍ ຢຳນັ່ບ ອັນ. ມາ ຄັນ
ອັນ ອາຕີ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ອັນ ເບີມ, ກະ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ ເບີ
ມ, ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຢຳນັ່ບ ອັນ."

58 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ
ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ກັອຍ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ
ຊາອຳ.

14
ເນົ່ າ ກາຈີດ ໂຢຮັນ, ອັນ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌
(ມາຣະໂກ 6:14-29; ລູກາ 9:7-9)

1 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ຊັອງ
ປັຣນາຍ ເນົ່ າ ອາຕີ ແຕ ເຢຊ.ູ 2 ອັນ ອາຕີ ກວາຍ
ຕະ ຣານະ ອັນ ປາຍ: "ອັນ ໄນ່ ລາ ເມ່ນ ໂຢຮັນ,

ອັນ ກາ ເກ່ີຍ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ອັນ ຢວຣ ອາ
ມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ປີ່ ງ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ແຕ ອັນ ເບີນ
ອຳນາດ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ."

3 ເຮໂຣດ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອັນ
ແປຣີ ຕາຮານ ອັນ ໂກບ ກະ ຊັດ ໂຢຮັນ, ເຈ່ີ ໂຈະ
ອັນ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. ເຮໂຣດ ຕະ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ແຕ
ເຮໂຣເດຍ, ລາກວຍ ອັນ. ແຕ ກໍ ລາລ່ື ເຮໂຣເດຍ
ລາ ລາກວຍ ພລິີບ, ອາແອມ ເຮໂຣດ. 4 ບັອງ ກາ
ກັອຍ ໂຢຮັນ ອາຕີ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ປາຍ:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄມ່ ອີດ ລາກວຍ
ອາແອມ ໄມ່!" 5 ນ່ະກັອຍ ເບີນ ເຮໂຣດ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌
ອີ ກາຈີດ ໂຢຮັນ, ມາ ອັນ ອຶງກັອຮ ກວາຍ ຈຸ່ມ
ອິດຊະຣາເອລ, ຍ່ອນ ໄລ່ ປາຍ ໂຢຮັນ ລາ ກວາຍ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

6 ມາ ແຕ່ີອ໌ ມວຍ ຕາ ໄງ ແອັນ ເຮໂຣດ ຕະ
ເປ່ລ ບູຍ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ຕາໄງ ອັນ ແກີດ. ບັອງ
ກັອຍ ກອນ ມັນແຊມ ເຮໂຣເດຍ, ອັນ ອຶມປ່ອນ
ບຼະໆ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ຕາມອຍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ
ເຮໂຣດ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື. 7 ອັນ ເອີອ໌, ກະ ອັນ ຄີນ
ກະ ມັນແຊມ ກັອຍ ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ແຊອ໌, ເກົາ
ໂອນ ອາກັອຍ."

8 ນ່ະກັອຍ ອຶມເປ່ອ໌ ອາມອ໌ໍ ກັອຍ ແປຣີ ກອນ
ອັນ ແຊອ໌ ມູ ຣາມຶ່ຮ ປາຍ: "ເກົາ ແຊອ໌ ແຕ ໄມ່ ແປີຼ
ໂຢຮັນ, ອັນ ກາ ເກ່ີຍ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ແຊອ໌ ໄມ່
ໂຈະ ຕ່ຶງ ກໂູຕອ໌ ຊານ່ໍ ແຕ່ິ!"

9 ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື. ມາ
ຍ່ອນ ອັນ ຄີນ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ຕາມອຍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ
ແປຣີ ໂອນ ເນົ່ າ ຕະ ມູເຈິງ ມັນແຊມ ກັອຍ ແຊອ໌.
10 ອັນ ໂອນ ເນົ່ າ ມູ່ດ ກັອຮ ຕາກອງ ໂຢຮັນ ຕ່ຶງ
ກ່ໍອ໌. 11 ເນົ່ າ ໂຈະ ແປີຼ ໂຢຮັນ ຕ່ຶງ ກູໂຕອ໌ ເດີງ ອາ
ຊວຍ ໂອນ ປໍ ມັນແຊມ ກັອຍ. ເຈ່ີ ມັນແຊມ ກັອຍ
ມ່ອບ ໂອນ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ. 12 ແວັດ ກັອຍ ມູ່ ກາ ຣ
ຍານ ແຕ ໂຢຮັນ ແຕ່ີອ໌ ອີດ ຈະ ໂຢຮັນ ເດີງ ແຕິບ.
ກະ ໄລ່ ເປາະ ອາຕີ ເຢຊູ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່.

ເຢຊູ ແຈມ ເຊີງ ປັ່ ນ ນະ ກວາຍ
(ມາຣະໂກ 6:30-44; ລູກາ 9:10-17;

ໂຢຮັນ 6:1-14)
13 ພໍກາ ເຢຊູ ຊັອງ ແຕ ຣານະ ກັອຍ, ອັນ

ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ອັນ ແອີດ. ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ເປາະ
ປໍ ອຶນຕຸ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ແອີດ, ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ ມານະ
ຊັອງ. ມາ ພໍກາ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ ອັນ
ເປາະ; ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ໄລ່, ເປາະ ຣາ
ນາ ອາເຢີງ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ. 14 ພໍກາ ເຢຊູ ແຊງ ແຕ
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ຕົວະ, ອັນ ເຮີມ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ. ເຈ່ີ ຣາງຶ່ຮ ອັນ
ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ. ກະ ອັນ ປົວ
ມັຮ ກວາຍ ອາອ່ີ ແຮີ.

15 ແຈ່ະ ມານາງ ອີ ຕາບື່, ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ, ປາຍ: "ອຶນຕຸ ໄນ່ ເຢີ່ ງ ແຕ ກວາຍ
ແອີດ, ກະ ມັ່ດ ມານາງ ແຈ່ະ ອີ ຊາເດົາ ເຈ່ີ. ແຊອ໌
ອາຈານ ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ໄນ່ ເຈົາ ແຕ ໄນ່ ມູ່ດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ອຶມແປຣ ໄນ່ ໂອນ ໄລ່ ແຈີງ ເບມີ ເກຣ່ີງ
ຊັຣນາ ຈາ."

16 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ອຶງ
ເຄາະ ໄລ່ ເຈົາ ແຕ ໄນ່. ເຍືາ ແຕ່ິ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ເບີ
ນ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ."

17 ມາ ໄລ່ ອາຕີ ເຢຊູ ປາຍ: "ຮິ ຕາ ເບີນ ອຶນ
ເຕ່ົາ ອີ ໂອນ ໄລ່. ເບີນ ບີ່ອ໌ ເຊີງ ລຳ ໂດຍ ບຸຮ ກະ
ບາຣ ລຳ ອາກາ ຊັອງ."

18 ເຢຊູ ແປຣີ ໄລ່ ປາຍ: "ເດີງ ໂດຍ ບຸຮ ກະ
ອາກາ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ."

19 ເຢຊູ ແປຣີ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຕາກູ ຕ່ຶງ
ກູແຕອ໌. ເຈ່ີ ອັນ ອີດ ເຊີງ ລຳ ໂດຍ ບຸຮ ກະ ບາຣ
ລຳ ອາກາ ກັອຍ. ອັນ ຕາເງີ່ອ໌ ອາຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ
ກະ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບນີ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ
ໄນ່. ແວັດ ກັອຍ ອັນ ປີຮ ໂດຍ ບຸຮ ກັອຍ. ເຈ່ີ
ອັນ ມ່ອບ ໂອນ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ, ໂອນ ໄລ່
ກັອຍ ອຶມແປອ໌ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຈາ.
20 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຈາ ປາໄຊ ກູ່ ນະ. ແວັດ
ໄລ່ ຈາ, ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ປາໂຣມ ລ່ັຮ ມັຮ
ອຶງກັຮ ເບນີ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ກາເຣຍ. 21 ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຈາ ກັອຍ ເບນີ ມາຮ ເຊີງ ປັ່ ນ ນະ
ແອີງ ກວາຍ ຊາຊາຍ ຣາເລົາ ຊັອງ, ຕາ ເບີນ ນັ່ບ
ກວາຍ ມັນແຊມ ກະ ກັຣແນນ.

ເຢຊູ ຕາຢັຮ ຕ່ຶງ ກຣັອງ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ
(ມາຣະໂກ 6:45-52; ໂຢຮັນ 6:16-21)

22 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ໂອນ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ອັນ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ກະ ເປາະ ອຶນໂຍ່ງ ປໍ ປຶ່ ຮ ອຶນ
ຕ່ົຮ ກັອຍ. ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ
ກັອຍ ເຈົາ ປໍ ດຸງ ໄລ່. 23 ແວັດ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ
ເຈົາ, ເຢຊູ ຊັອຮ ເກົາແຊອ໌ ຕ່ຶງ ກົຮ ມານະ ອັນ. ພໍ
ກາ ຊາເດົາ, ເຢຊູ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ກົຮ ມານະ
ອັນ. 24ມາ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ແອີດ ຕ່ຶງ
ຕົວະ ອຶນດີ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ. ເບນີ ແດີອ໌ ປ່ອງ
ກຼຸ່ຮ ຕົວະ ໄລ່ ຮັບ ລາລ່ື, ຍ່ອນ ກູຢາລ ແອີດ ແປ່ິຼ
ເລືອຍໆ ຕົວະ ໄລ່.

25 ອຶນນັ່ອງ ຊາເດົາ ແຈ່ະ ອີ ປັ່ ງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ໄລ່. ອັນ ຕາຢັຮ ແປີງ ກຣັອງ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາ
ປັ່ ງ. 26 ພໍກາ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ເຮີມ ອັນ ຕາ
ຢັຮ ແປີງ ກຣັອງ ແດີອ໌ ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ອຶງກັອຮ
ລາລ່ື, ກະ ໄລ່ ປາຍ: "ກູມູ່ຍ໌ ລ່ືດ ເອີຍ໌ ອາໄນ່!"
ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ແຮຣ ເຣ່ງ ລາລ່ື ຍ່ອນ ໄລ່ ຊັອງ ອຶງ
ກັອຮ.

27 ມາ ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ່ິ ໄລ່ ປາຍ: "ໂອນ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ ແອີດ ອຽນ ອໍ. ໄນ່ ລາ ຈະ ເກົາ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ."

28 ເຈ່ີ ເປໂຕ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ຄັນ ເມ່ນ
ອຶນເຈົາ, ເກົາ ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ ໂອນ ເກົາ ຕາຢັຮ ແປີງ
ກຣັອງ ແດີອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນເຈົາ ເຕ່."

29 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່!"
ເຈ່ີ ເປໂຕ ແຊງ ແຕ ຕົວະ. ອັນ ຕາຢັຮ ແປີງ

ກຣັອງ ແດີອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ.
30ມາ ພໍກາ ເປໂຕ ຊັອງ ກຢູາລ ແປ່ິຼ ຕ່ຶງ ຈະ ອັນ,

ອັນ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ອັນ ຊັຣລຸ ອາ
ແຊງ ຕ່ຶງ ແດີອ໌, ເຈ່ີ ອັນ ແຮຣ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ:
"ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ຈ່ອຍ ເກົາ ແຮີ!"

31 ບັອງ ກັອຍ ແຕ່ິ ເຢຊູ ຕາແວີ ອາຕີ ຊັນຕ່ັບ
ອາແຣ່ິ ເປໂຕ ແຕ ແດີອ໌. ກະ ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ ປາຍ:
"ໄມ່ ຊາອຳ ບີ່ອ໌ ລາລ່ື! ນານ່ະ ແຕ ໄມ່ ອຶນນັ່ອງ ກູ
ຄ່ຶດ?"

32 ເຈ່ີ ເຢຊູ ກະ ເປໂຕ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ, ກະ ກູ
ຢາລ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ແປ່ິຼ ນັ່ອງ. 33 ນ່ະກັອຍ ອຶນ
ແຍະ່ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ແອີດ ຕ່ຶງ ຕົວະ ກັອຍ,
ໄລ່ ກັອຍ ກູກຮຸ ຊາງ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ປາຍ: "ໄກຣ ລາລ່ື
ອຶນເຈົາ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ!"

ເຢຊູ ຈ່ອຍ ກວາ ຍ ອາ ອ່ີ ຕ່ຶງ ກຣ ວາງ
ເຄັນເນຊາເຣັດ

(ມາຣະໂກ 6:53-56)
34 ໄລ່ ເປາະ ຢັ່ ຮ ອຶນຕ່ົຮ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ

ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກຣວາງ ເຄັນເນຊາເຣັດ. 35ກວາຍ ແອີດ
ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ ຊາກ່ັລ ເຢຊ.ູ ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ອາ
ຕີ ໂອນ ເນົ່ າ ເດີງ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເບີນ ອາອ່ີ ແອີດ
ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ. 36ກະ ໄລ່ ກັອຍ
ແຊອ໌ ແຕ ເຢຊູ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ອາອ່ີ ເຕ່ອ໌ ຊາປ່ະ
ຕ່ຶງ ເປບິ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ເຢຊ.ູ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເບີ
ນ ຊາປ່ະ, ຈະ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ແບຣັຮ.
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15
ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຣ່ີດ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ
(ມາຣະໂກ 7:1-13)

1 ອຶນຕູ່ນ ກັອຍ ເບນີ ມັຮ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີ
ຊາຍ ກະ ແຕ ມູ່ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ແຕ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ. ໄລ່ ກັອຍ ຕາແບີບ
ເຢຊູ ປາຍ: 2 "ນານ່ະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອາຈານ
ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ?
ນານ່ະ ອຶນໂຍ່ງ ໄລ່ ອີ ຈາ ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ກູໂຊຍ໌
ອາຕີ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ກັອຍ?"

3 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ນານະ່ ເຍືາ ຕັຮ
ປັຣນາຍ ປາຕັບ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ເຍືາ ຕາປູ່
ນ ຣ່ີດ ເຍືາ ເບີມ ແອັນ? 4 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ
ປາຍ:
'ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ,'
ກະ 'ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ພາມາດ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ,

ກວາຍ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ກຈີູດ.'
5 ມາ ເຍືາ ອາຕີ ປາຍ: 'ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເບີ
ນ ເກຣ່ີງ ກາ ອັນ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ,
ມາ ອັນ ປາຍ ເກຣ່ີງ ກັອຍ ອັນ ເອີອ໌ ອີ ຊາງ ໂອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ, 6 ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ
ຈ່ອຍ ນັ່ອງ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ.' ມາ ຕະ ນ່ະກັອຍ
ລາ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຢຳນັ່ບ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ
ອັນ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ເຍືາ ອີດ ຣ່ີດ ອາຈວາຍຮ
ອາເຈ່ຮ ເຍືາ ເບີມ ເຕ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
7 ເຍືາ ລາ ກວາຍ ມາມ ອໍ ມາ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ! ປຍາຍ໌
ມັຮ ປັຣນາຍ ເອຊາຢາ ປາຍ ແຕ ເຍືາ:
8 'ມັຮ ກວາຍ ໄນ່ ຢຳນັ່ບ ເກົາ ແອີງ ແບອ໌ ຊັອງ,

ມາ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ເກົາ.
9ກະ ໄລ່ ຊາງ ເລືອຍໆ ເກົາ ມາ ຕາ ເບນີ ແກີດ ເກືາ

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

ອຶນເຕ່ົາ ກາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ແກີດ ຕາ ອໍ?
(ມາຣະໂກ 7:14-23)

10 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ກູອ໌ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ອັນ. ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ຊາງັດ ໂອນ ກຣ່ັກ!
11 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ກາ ກວາຍ ຈາ ອາ
ມູ່ດ ແຕ ແບອ໌ ຕາ ເບນີ ຕະ ໂອນ ແກີດ ຕາ ອໍ. ມາ
ກູຄ່ຶດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເບີມ, ກາ ແບອ໌ ປາຍ ອາລ່ັອຮ,
ຣານະ ກັອຍ ໂອນ ກວາຍ ແກີດ ຕາ ເບນີ ອ.ໍ"

12ແວັດ ກັອຍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ຕາ
ແບີບ ອັນ ປາຍ: "ອາຈານ ດັງ ມາ ຕາ ເບີນ, ຈຸ່ມ
ພາຣີຊາຍ ຊັອງ ອວານ ກະ ອາຈານ, ຍ່ອນ ແຕ
ມັຮ ປັຣນາຍ ອາຈານ ອາຕີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ກັອຍ?"

13 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ປາຍ:
"ຄັນ ກ່ັລ ອາລ່ອງ ອາແລ່ະ ມາ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ຕ່ຶງ ມັນ
ລ່ັອງ ຕາ ເບີນ ຈົຮ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ເຣ່ີອ໌
ຕັຮ ກ່ັລ ອາລ່ອງ ກັອຍ. 14 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ຣາບູລ ກະ ໄລ່. ໄລ່ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ
ກາ ຢໍອ໌ ອີ ເຕິ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ການ່ໍອ໌. ເຈ່ີ ໄລ່ ຊາ
ປິ່ ລ ມັນຕຸ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ."

15 ແວັດ ກັອຍ ເປໂຕ ແຊອ໌ ແຕ ເຢຊູ ປາຍ:
"ແຊອ໌ ອາຈານ ອາຕີ ໂອນ ແຈງ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາ
ກຳ ກັອຍ."

16 ເຢຊູ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ປາຍ: "ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຊາ
ປຸ່ຮ ມູເຈິງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ ບ?ໍ 17 ນານ່ະ ເຍືາ
ອຶນນັ່ອງ ຕາ ຢວາຮ ຊາປຸ່ຮ ຊາ? ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ
ຈາ ກາ ມູ່ດ ແຕ ແບອ໌, ລ່ືນ ປໍ ປຸ່ງ, ເຈ່ີ ລ່ັອຮ ຣາ
ນາ ແປຣ່ິ. 18 ມາ ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ລ່ັອຮ ແຕ
ແບອ໌, ອຶນແຍະ່ ປັຣນາຍ ກັອຍ ລ່ັອຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ.
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ແກີດ ຕາ ເບີນ ອໍ.
19 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ ກາ ລ່ັອຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ
ລາ ນ່ະໄນ່: ກູຄ່ຶດ ຕາມມັຮ, ກາຈີດ ກວາຍ, ປັຣ
ລ່ືຍ ລາກວຍ ແຕີລາ ກາຢາອ໌ ເນົ່ າ, ຕາ ເບີນ ລາ
ກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕຸ, ຕຕູວຍ໌, ບູບວກ, ກະ
ພາມາດ. 20 ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ຕະ ໂອນ ກວາ
ຍ ແກີດ ໂລ່ຍຮ. ມາ ຄັນ ເນົ່ າ ຈາ ຊັຣນາ ມາ ຕາ
ຢວາຮ ອາເຣືາວ ອາຕີ, ຣານະ ກັອຍ ລາ ຕາ ເບີນ
ແກີດ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ."

ມານະ ມັນແຊມ ແຕ ກຣວາງ ການາອານ ຊາ
ອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື

(ມາຣະໂກ 7:24-30)
21 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ,

ມູ່ດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ອຶມແປຣ ເມືອງ ຕີເຣ ກະ ເມືອງ
ຊີໂດນ. 22 ເບີນ ມັນແຊມ ແຕ ຈຸ່ມ ການາອານ*
ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ; ກະ ປາຍ
ເຣ່ງ ນ່ະໄນ່: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ອຶນເຈົາ ກາ ແຕ ຈຸ່ມ
ເຈືອ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ! ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ ອາໂຢ່ະ
ຕະ ເກົາ ແຮີ. ກອນ ມັນແຊມ ເກົາ ເບນີ ອາອ່ີ ຮັບ
ລາລ່ື, ເບນີ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ ເລືອຍໆ ອັນ."

23 ມາ ເຢຊູ ຕາ ເບນີ ຕາແອີຍ ອັນ ອຶນເຕ່ົາ. ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ປາຍ: "ແຊອ໌

* 15:22 15:22 ຈຸ່ມ ການາອານ ລາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.
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ອາຈານ ແປຣີ ໂອນ ມັນແຊມ ໄນ່ ເຈົາ, ຍ່ອນ ອັນ
ປວາຍ ເລືອຍໆ ໄຮ, ຣາແຊອ໌ ທໍ ແຕ ໄຮ."

24 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ
ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ແອີງ ປໍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຊັອງ. ໄລ່
ກັອຍ ລາ ນ່ະ ແກະ ແກຼິ ຣານາ."

25 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ມັນແຊມ ກັອຍ
ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢຊ,ູ ປາຍ: "ກູກຸຮ ອຶນເຈົາ
ເກົາ ເອີຍ! ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ ຈ່ອຍ ເກົາ ແຮີ!"

26 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຕາ ປຍາຍ໌ ອີດ
ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ກັຣແນນ ຈາ; ເຈ່ີ ແກຼງ ຕັຮ ໂອນ ອາ
ຈໍ ຈາ."

27 ມັນແຊມ ກັອຍ ຕາແອີຍ ເຢຊູ ປາຍ: "ປ
ຍາຍ໌ ອຶນເຈົາ ປາຍ. ມາ ເຕ່ອ໌ ອາຈໍ ຈາ ຣາແບະ ຣາ
ບິລ ກາ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ປື່ ນ ອຶນຕຸ ອຶນເຈົາ ຈາ."

28 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ມັນແຊມ ກັອຍ:
"ໄມ່ ລາ ມັນແຊມ ກາ ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື. ຣາມຶ່ຮ
ໄມ່ ແຊອ໌, ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ." ບັອງ
ກາ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ກອນ ມັນແຊມ ກັອຍ ແບ
ຣັຮ ແຕ່ິ.

ເຢຊູ ປົວ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ອາອ່ີ
29 ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ເປາະ ແຈ່ະ ທາ

ເລ ຣາປັ່ ງ ຄາລີເລ ແອັນ. ເຈ່ີ ອັນ ຊັອຮ ຕາກູ ຕ່ຶງ
ກົຮ. 30 ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ. ໄລ່ ກັອຍ ເດີງ
ປໍ ເຢຊູ ກວາຍ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ອາອ່ີ ນ່ະໄນ່:
ກວາຍ ໂຢດ, ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ, ກວາຍ ລ່ອຍ, ກວາ
ຍ ເກີອ໌, ກະ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອາອ່ີ ກາ
ນ່ໍອ໌ ແຮີ. ໄລ່ ດອ໌ໍ ມັຮ ກວາຍ ອາອ່ີ ກັອຍ ແຈ່ະ ອາ
ເຢີງ ເຢຊູ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ປົວ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອາ
ອ່ີ ກັອຍ. 31 ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ພໍ
ກາ ໄລ່ ເຮີມ ກວາຍ ເກີອ໌ ມາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ,
ກວາຍ ລ່ອຍ ມາ ແກີດ ອໍ ລ່ັຮ, ກວາຍ ໂຢດ ມາ
ເຕ່ອ໌ ປູເປາະ ລ່ັຮ, ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ມາ ແກີດ ປັ່ ງ
ລ່ັຮ. ໄລ່ ຍ່ອງ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກາ ຈຸ່ມ ອິດ
ຊະຣາເອລ ຊາງ.

ເຢຊູ ຊານາ ປູນ ປັ່ ນ ນະ ກວາຍ
(ມາຣະໂກ 8:1-10)

32 ເຢຊູ ກູອ໌ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ອັນ. ອັນ ປາຍ: "ເກົາ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ລາລ່ື ມັຮ
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ໄນ່, ຍ່ອນ ໄລ່ ແອີດ ກະ ເກົາ ອຶນແຍ່ະ
ໄປ ຕາໄງ ເຈ່ີ, ກະ ໄລ່ ແອິ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ. ເກົາ
ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄລ່ ເຈົາ ບັອງ ໄລ່ ມາເຍືາຍຮ, ອຶງ
ກັອຮ ໄລ່ ອຽວ໌ ຕ່ຶງ ຣານາ."

33 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ອັນ
ປາຍ: "ນານ່ະ ໄຮ ອີ ຕະ ໂອນ ເບີນ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ
ຈາ ຊານາ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ໄນ່, ຍ່ອນ ອຶນຕຸ ໄນ່ ເຢີ່ ງ ແຕ
ອຶນຕຸ ກວາຍ ແອີດ?"

34 ເຢຊູ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ເບີນ
ໂດຍ ບຸຮ ອຶນຊິ ລຳ?"
ໄລ່ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຮິ ເບີນ ຕາປູ່ລ ລຳ ໂດຍ

ບຸຮ ກະ ບາຣ ໄປ ລຳ ອາກາ ຊັອງ."
35 ເຢຊູ ແປຣີ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກັອຍ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກູ

ແຕອ໌. 36 ເຈ່ີ ອັນ ອີດ ຕາປູ່ລ ລຳ ໂດຍ ບຸຮ ກະ
ບາຣ ໄປ ລຳ ອາກາ ກັອຍ. ອັນ ຊາແອີນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເບນີ ເກຣ່ີງ ຈາ ໄນ່. ແວັດ ກັອຍ ອັນ ປີຮ
ໂດຍ ບຸຮ ກະ ອາກາ ອາແວີຍ ໂອນ ມູ່ ກາ ຣຍານ
ແຕ ອັນ; ເຈ່ີ ໄລ່ ອຶມແປອ໌ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ
ກັອຍ ຈາ. 37 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຈາ ປາ
ໄຊ ອຶນແຍ່ະ. ກະ ໄລ່ ປາໂຣມ ລ່ັຮ ມັຮ ອຶງກັຮ ກາ
ແກຼີຍ ແຕ ໄລ່ ຈາ ປັ່ ນ ລ່ັຮ ຕາປູ່ລ ກາເຣຍ. 38 ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຈາ ກັອຍ ເບີນ ປູນ ປັ່ ນ ນະ
ແອີງ ກວາຍ ຊາຊາຍ ຣາເລົາ ຊັອງ, ຕາ ເບີນ ນັ່ບ
ກວາຍ ມັນແຊມ ກະ ກັຣແນນ. 39 ແວັດ ກັອຍ
ເຢຊູ ແປຣີ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ເຈົາ. ເຈ່ີ ອັນ
ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ເປາະ ປໍ ປຶ່ ຮ ກຣວາງ ມາຄາດານ
ແອັນ.

16
ເນົ່ າ ແຊອ໌ ໂອນ ເຢຊູ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ
(ມາຣະໂກ 8:11-13; ລູກາ 12:54-56)

1 ເບີນ ມັຮ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ກະ ແຕ
ຈຸ່ມ ຊາດູກາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ລ່ອງ
ອັນ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ແຊອ໌ ແຕ ເຢຊູ ໂອນ ອັນ ຕະ
ຣານະ ອາປັຮ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ອຳນາດ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 2 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ:
"ບັອງ ກາ ມັ່ດ ມານາງ ແຈ່ະ ອີ ປັດ, ຄັນ ເທຣີງ
ກູເຊົາ, ເຍືາ ປາຍ: 'ປັຣແນີ ພວາອ໌.' 3 ມາ ແຕ່ີອ໌
ຕາຣ່ືບ ມັນລ່ັອງ ຕາແບິ ປັ່ ງ ຍາຍຶ່ມ, ຄັນ ເຍືາ ເຮີມ
ເທຣີງ ກເູຊົາ ຊາ ກະ ມັນລ່ັອງ ການຳ ອຶນຕັອງ, ເຍືາ
ປາຍ: 'ຕາໄງ ໄນ່ ເມືາ ຈ່ັນ.' ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຊາກ່ັລ
ຣາມິ່ລ ກັອຍ ເມືາ ມາ ພວາອ໌, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ
ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ຣານະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ
ດັງ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. 4 ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ໄລ່ ຕາ
ອໍ ລາລ່ື, ກະ ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ ນັ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ເຍືາ ແຊອ໌ ແຕ ເກົາ ມູ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ,
ມາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂອນ ເຍືາ. ເຍືາ ເບີນ ເຈ່ີ ຣາ
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ນະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ແຕ ໂຢນາ, ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ."*
ເຈ່ີ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ, ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ

ການ່ໍອ໌ ແອັນ.
ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ກະ ຈຸ່ມ

ຊາດູກາຍ ຕະ
(ມາຣະໂກ 8:14-21)

5 ພໍກາ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ເປາະ ຢັ່ ຮ ອຶນ
ຕ່ົຮ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ, ໄລ່ ຊາລີຣ ເດີງ ໂດຍ
ບຸຮ. 6 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ເນ່
ອໍ! ໂອນ ເຍືາ ລາວ່ັງ ບວຮ ຊ່ືອ໌ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ
ກະ ຈຸ່ມ ຊາດູກາຍ."

7 ໄລ່ ກັອຍ ຊັຣຮົງ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ປາຍ,
ກະ ມານະ ອາຕີ ມານະ ປາຍ: "ເຮີມ ອັນ ປາຍ
ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ໄຮ ຕາ ເບນີ ເດີງ ໂດຍ ບຸຮ."

8 ພໍກາ ເຢຊູ ຊັອງ ໄລ່ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ອາຕີ
ແອັນ ໂຈະ ໄລ່ ປາຍ: "ງຶ່ດ ລາລ່ື, ເຍືາ ຊາອຳ ບີ່ອ໌!
ນານ່ະ ແຕ ເຍືາ ຊັຣຮົງ ປາຍ ຍ່ອນ ເຍືາ ແອິ ໂດຍ
ບຸຮ ຈາ? 9 ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ຊາປຸ່ຮ ບ?ໍ ເຍືາ ຊາ
ແຍີ ມາ ຕາ ເບນີ ແຕ ເຊີງ ລຳ ໂດຍ ບຸຮ ເກົາ ຊານາ
ໂອນ ເຊີງ ປັ່ ນ ນະ ກວາຍ ຈາ? ບັອງ ກາ ກັອຍ ເຍືາ
ປາໂຣມ ລ່ັຮ ເບີນ ອຶນຊິ ກາເຣຍ ແກຼີຍ ແຕ ກວາ
ຍ ຈາ ກັອຍ? 10 ກະ ເຍືາ ຊາແຍີ ມາ ຕາ ເບນີ ແຕ
ຕາປູ່ລ ລຳ ໂດຍ ບຸຮ ເກົາ ຊານາ ໂອນ ປູນ ປັ່ ນ ນະ
ກວາຍ ຈາ? ບັອງ ກາ ກັອຍ ເຍືາ ປາໂຣມ ລ່ັຮ ເບນີ
ອຶນຊິ ກາເຣຍ ແກຼີຍ ແຕ ກວາຍ ຈາ ກັອຍ? 11 ພໍ
ກາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ບວຮ ຊ່ືອ໌ ຄອງ ຈຸ່ມ ພາຣີ
ຊາຍ ກະ ຈຸ່ມ ຊາດູກາຍ, ນານ່ະ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ
ປັຣນາຍ ກັອຍ ລາ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ຊັອງ?"

12ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ອັນ ຊາປຸ່ຮ ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ແຕ ບວຮ ຊ່ືອ໌.
ມາ ອັນ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ກະ ຈຸ່ມ
ຊາດູກາຍ.

ເປໂຕ ງີ່ນ ປາຍ ເຢຊູ ລາ ກຣີດ
(ມາຣະໂກ 8:27-30; ລູກາ 9:18-21)

13 ພໍກາ ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ແຈ່ະ ເມືອງ
ກາຍຊາເຣຍ ພີລິບປອຍ, ອັນ ຕາແບີບ ມູ່ ກາ ຣ
ຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: "ມັຮ ກວາຍ ປາຍ ເກົາ, ກອນ
ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ, ລາ ເນົ່ າ?"

14 ໄລ່ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເບີນ ອັນ ກາ
ປາຍ ອາຈານ ລາ ໂຢຮັນ, ອັນ ກາ ເກ່ີຍ ຕະ ຣ່ີດ

ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ເບນີ ອັນ ກາ ປາຍ ອາຈານ ລາ ເອລີຢາ.
ກະ ເບນີ ອັນ ກາ ປາຍ ອາຈານ ລາ ເຢເຣມີຢາ ແຕີ
ລາ ມານະ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ການ່ໍ
ອ໌."

15 ເຢຊູ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ມາ ເຍືາ ແອັນ
ປາຍ ເກົາ ລາ ເນົ່ າ?"

16 ຊີໂມນ ເປໂຕ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ອາຈານ
ລາ ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂອນ ຈ່ອຍ
ອາມົ່ງ ກວາຍ. ອາຈານ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ກອນ ອັນ ກາ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ."

17 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ເປໂຕ ປາຍ: "ບຸ່ນ ລາລ່ື
ໄມ່, ຊີໂມນ, ກອນ ໂຢນາ! ຣານະ ປຍາຍ໌ ມັຮ ໄມ່
ປາຍ ໄນ່ ຕາ ແກີນ ລ່ັອຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ, ມາ
ອຶມປ່ໍ ເກົາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ໂອນ ໄມ່ ດັງ ຣານະ ກັອຍ.
18 ເກົາ ອາຕີ ໄມ່, ໄມ່ ລາ ນ່ະ ຕາເມົາ, ນ່ະກັອຍ ໄມ່
ເບີນ ຣາມຶ່ ຮ ເປໂຕ ແອັນ.† ກະ ຍ່ອນ ໄມ່ ປາຍ
ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ໂອນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ມູ່ດ ຊາອຳ
ເກົາ. ອຳນາດ ແຕ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເຣືາບ ອຶນ
ເຕ່ົາ ໄລ່ ກັອຍ. 19 ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ເບີນ ອຳນາດ
ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ.‡ ນ່ະກັອຍ ຣາມຶ່
ຮ ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ປຣ່ອມ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປຣ່ອມ ເຕ່
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ກະ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ຕາ ເບີນ
ປຣ່ອມ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ປຣ່ອມ ເຕ່ ຣາມຶ່
ຮ ກັອຍ."

20 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ປາຕັບ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ເນົ່ າ ການ່ໍອ໌ ດັງ
ປາຍ ອັນ ລາ ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ
ໂອນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ.

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ອັນ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກະ ກຈີູດ
(ມາຣະໂກ 8:31-9:1; ລູກາ 9:22-27)

21 ແວັດ ແຕ ກັອຍ ເຢຊູ ຕາແບິ ອາຕີ ແຈງ ລາ
ລ່ື ໂອນ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ດັງ. ອັນ ປາຍ:
"ເກົາ ອຶງເຄາະ ເຈົາ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ອຶນຕຸ
ກັອຍ ເກົາ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ.
ມັຮ ກວາຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ, ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່
ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ອາ
ຕີ ຄານອດ, ໄລ່ ຕະ ເກົາ. ເຈ່ີ ໄລ່ ກາຈີດ ເກົາ, ມາ
ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໄປ ເກົາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ."

22 ແວັດ ກັອຍ ເປໂຕ ຕະ ອຶນຕີ ແອີງ ມານະ
ອັນ ກະ ເຢຊ.ູ ເຈ່ີ ອັນ ກາແອັຮ ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶນ

* 16:4 16:4 ໂຢນາ ລາ ອັນ ກາ ອາກາ ປື່ ດ ລ່ືນ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ປຸ່ງ ໄປ ຕາໄງ ໄປ ຊາເດົາ, ເຈ່ີ ອາກາ ກູອາອ໌ ອັນ ລ່ັອຮ ລ່ັຮ. † 16:18
16:18 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ, ຣາມຶ່ຮ 'ເປໂຕ' ອຶນຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ຕາເມົາ.' ‡ 16:19 16:19 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ຣານະ ໄນ່ ປາຍ: "ເກົາ
ໂອນ ໄມ່ ເບີນ ກອນ ກາແຈ."



ມັດທາຍ 16:23 29 ມັດທາຍ 17:16

ເຈົາ ເກົາ ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ຣານະ ໄນ່ ອຶນໂຈຍ ໂອນ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນເຈົາ!"

23ມາ ເຢຊູ ກູລຍານ ກະ ອາຕີ ເປໂຕ ປາຍ: "ໄມ່
ເປາະ ເຢີ່ ງ ແຕ ເກົາ, ຊາຕານ! ໄມ່ ອີ ກາຕັງ ເກົາ,
ຕາ ໂອນ ຕະ ແວັດ ຣານະ ເກົາ! ໄມ່ ຕາ ເບີນ ຄ່ຶດ
ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ! ມາ ໄມ່ ຄ່ຶດ ນ່ະ ກວາຍ ຊັອງ!"

24 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ອັນ ປາຍ: "ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຢໍອ໌ ອີ
ປວາຍ ເກົາ, ອຶງເຄາະ ອັນ ຕັຮ ຣານະ ອັນ ເບີມ.
ອຶງເຄາະ ອັນ ອີດ ໂດລ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ອັນ ເບີມ,
ກະ ອຶງເຄາະ ອັນ ປວາຍ ເກົາ. 25 ກວາຍ ອາແລ່ະ
ມາ ປາຊິ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ
ກັອຍ ແກີດ ປິ່ ດ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຈີວ໌ ປິ່ ດ
ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຍ່ອນ ອັນ ປວາຍ ຣານະ
ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ອາມົ່ງ. 26 ຄັນ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ມາ ເບີນ ຕຸ່ກ ມາເລ່ກ ແຊກ ມາການ ເກ
ຣ່ີງ ເກຣ່ົາ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຕາ ເບນີ ແອິ ອຶນເຕ່ົາ, ມາ
ອັນ ປິ່ ດ ຊັອງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ເບີມ, ອຶນເຕ່ົາ ລະ ເກືາ
ໂອນ ອັນ? ມາ ເບີນ ເກຣ່ີງ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ກວາຍ
ເຕ່ອ໌ ຣາປຽນ ໂອນ ເບນີ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ ເລີຍ ກູ
ມ?ໍ 27 ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາ
ຍ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ມັນຕຸ ກະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ກະ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ ອຶມປ່ໍ ອັນ ຕ່ຶງ
ມັນລ່ັອງ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ອັນ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ເບີນ ເກືາ ໄລ່, ຕາປູ່ນ ມັຮ ຣານະ ໄລ່ ຕະ.
28 ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ເບີນ ກວາຍ ກາ
ຕາຢຶ່ ງ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ໄນ່ ຊານ່ໍ, ໄລ່ ຕາ ເບີນ ກູ
ຈີດ ຢວາຮ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ເບີນ ເຮີມ ກອນ ເຢືາງ
ແກີດ ກວາຍ ຕະ ຊົດ."

17
ຣູ່ບເຣືາງ ເຢຊູ ແກີດ ອຶມພາ ແອັນ
(ມາຣະໂກ 9:2-13; ລູກາ 9:28-36)

1 ແວັດ ຕາປັ່ ດ ຕາໄງ ແອັນ ເຢຊູ ເດີງ ເປໂຕ,
ກະ ໄລ່ ບາຣ ນະ ແຊມອາຍ ຢາໂກໂບ ກະ ໂຢຮັນ,
ຊັອຮ ກະ ອັນ ຕ່ຶງ ກົຮ ກາ ຕ່ີ. ແອີງ ໄລ່ ປູນ ນະ
ແຕ່ິ ແອີດ ອຶງກັອຍ. 2 ເຈ່ີ ໄລ່ ເຮີມ ຈະ ເຢຊູ ປຽນ
ແກີດ ອຶມພາ ແອັນ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ໄລ່ ໄປ ນະ ກັອຍ.
ມາມ ອັນ ປາເລືາງ ນ່ະ ມັ່ດ ມານາງ. ກະ ຕຳປັອກ
ອັນ ແກີດ ກຼອ໌ໍ ຊັຣມຍາລ ມັ່ດ. 3 ກະ ໄລ່ ໄປ ນະ
ກັອຍ ເຮີມ ໂມເຊ ກະ ເອລີຢາ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ເຢຊ.ູ
4 ເຈ່ີ ເປໂຕ ອາຕີ ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ຮິ
ແອີດ ອຶນໄນ່ ລາ ອໍ ລາລ່ື. ຄັນ ອຶນເຈົາ ອີ ເບີນ,
ຮິ ອີ ຕະ ໄປ ລຳ ຊູ, ມານຳ ລາ ຕະ ໂອນ ອຶນເຈົາ,

ມານຳ ລາ ຕະ ໂອນ ໂມເຊ, ກະ ມານຳ ແອັນ ລາ ຕະ
ໂອນ ເອລີຢາ."

5 ບັອງ ກາ ເປໂຕ ອຶນນັ່ອງ ປາຍ, ເບີນ ຣາມິ່ລ
ກຼອ໌ໍ ຕວມ ດອ໌ໍ ຈະ ໄລ່. ກະ ເບນີ ຊຽງ ຊາບາວ ອາ
ຕີ ແຕ ຣາມິ່ລ ກັອຍ ປາຍ: "ໄນ່ ລາ ກອນ ເກົາ ກາ
ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື. ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ຕະ, ລາ ເກົາ ຣ່ໍອ໌
ອຶນແຍະ່. ກະ ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ອາຕີ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາ
ງັດ ອັນ ນ!ໍ"

6 ພໍກາ ໄລ່ ໄປ ນະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຊັອງ
ຊຽງ ກັອຍ, ໄລ່ ຄຣາບ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌. 7 ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌
ຊາປ່ະ ໄລ່ ກັອຍ, ກະ ອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ຢວຣ ຕາ
ຢຶ່ ງ! ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ!"

8 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕາເງີ່ອ໌ ອາຊັອຮ, ເຈ່ີ ໄລ່ ເຮີມ
ແອີງ ມານະ ເຢຊູ ຊັອງ.

9 ບັອງ ກາ ໄລ່ ກັອຍ ແຊງ ແຕ ກົຮ, ເຢຊູ ປາ
ຕັບ ໄລ່ ໄປ ນະ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາຕີ
ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ເຮີມ, ເຕ່ົາ
ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເກົາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ກູຈີດ
ເຈ່ີ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ປີ່ ງ."

10 ເຈ່ີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຕາແບີບ ອັນ
ປາຍ: "ນານະ່ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ປາຍ ເອລີຢາ
ອຶງເຄາະ ແຕ່ີອ໌ ອຶນໂຍ່ງ ກຣີດ?"

11 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເມ່ນ ເຈ່ີ ເອລີຢາ
ແຕ່ີອ໌ ອຶນໂຍ່ງ, ໂອນ ອາຕ່ຶ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ແກີດ ຕາໄມ
ລ່ັຮ. 12ມາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ, ເອລີຢາ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ, ມາ
ກວາຍ ຕາ ເບນີ ດັງ ກະ ຕາ ເບນີ ຊາກ່ັລ ອັນ. ມາ
ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເນົ່ າ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂຈະ ອັນ, ເນົ່ າ ຕະ
ເຈ່ີ. ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ອີ ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່
ໂຈະ ເກົາ, ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ."

13 ແວັດ ກັອຍ, ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ດັງ
ເຢຊູ ປາຍ ເອລີຢາ ໄນ່ ລາ ຊາກຳ ແຕ ໂຢຮັນ, ອັນ
ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌.

ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ ກອນ ຣາເລົາ
(ມາຣະໂກ 9:14-29; ລູກາ 9:37-43ກ)

14 ບັອງ ກາ ໄລ່ ກັອຍ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກວາຍ ກຼຶ່ງ,
ເບນີ ມານະ ຣາເລົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ.ູ ອັນ ກຼຸ່ ຣາໂກລ,
ກະ ອັນ ປາຍ: 15 "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ອຶນ
ເຈົາ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກອນ ຣາເລົາ ເກົາ, ຍ່ອນ ກອນ
ເກົາ ເບີນ ອາອ່ີ ຢຸ່ຮ ຕາຊອງ. ແຕ່ີອ໌ ອັນ ມຶ່ຮ ອັນ
ແດິມ ຕ່ຶງ ອູ່ຍຮ ແຕີລາ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. 16 ເກົາ ເດີງ ອັນ
ປໍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອຶນເຈົາ ເຈ່ີ, ມາ ໄລ່ ກັອຍ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ປົວ."



ມັດທາຍ 17:17 30 ມັດທາຍ 18:7

17 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເຍືາ ກາ
ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ເອີຍ! ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ,
ກະ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ກາ ເງືານ ລາລ່ື. ອຶນນັ່ອງ ດູ່ນ
ມາແລ່ະ ເກົາ ແອີດ ກະ ເຍືາ ກະ ຈີວ໌ ເຍືາ ຕາ ເບີນ
ຊາອຳ? ເດີງ ໂອນ ກັຣແນນ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ
ແມຮ!"

18 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕູ່ຍຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ໂອນ ອັນ ລ່ັອຮ
ແຕ ຈະ ກັຣແນນ ກັອຍ. ພໍກາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ລ່ັອຮ
ແຕ ຈະ ກັຣແນນ ກັອຍ, ກັຣແນນ ກັອຍ ແກີດ
ແບຣັຮ ແຕ່ິ.

19 ແວັດ ແຕ ກັອຍ, ເຢຊູ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ແອີງ
ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ. ໄລ່ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ:
"ນານະ່ ແຕ ຮິ ຕາ ເຣືາບ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ
ອໍ ກັອຍ?"

20 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ຣານະ ກັອຍ ລາ
ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ. ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ
ເຍືາ, ຄັນ ເຍືາ ຊາອຳ, ເບີນ ມາຮ ມູ ກຼອງ ປາກາດ
ຊັອງ, ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ແປຣີ ກົຮ ໄນ່ ປາຍ: 'ເອົາ ໄມ່ ຊີອ໌
ແຕ ອຶນຕຸ ໄນ່, ແອີດ ປໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ ແອັນ!' ຄັນ
ເຍືາ ຊາອຳ, ກົຮ ກັອຍ ລ່ື ເປາະ. ກະ ຣານະ ອຶນ
ເຕ່ົາ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ, ແກີດ ຣານະ ກັອຍ. 21 ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ
ນ່ະໄນ່, ກວາຍ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ອົດ ຊັຣນາ ກະ ເກົາ
ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."*

ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ແຕ ອັນ ຈີວ໌ ກຈີູດ
(ມາຣະໂກ 9:30-32; ລູກາ 9:43ຄ-45)

22 ບັອງ ກາ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ
ໂຣ່ມ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ, ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ແຈ່ະ
ອີ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ເນົ່ າ ອີ ມ່ອບ ເກົາ, ກອນ ເຢືາງ ແກີດ
ກວາຍ, ປໍ ອາຕີ ກວາຍ ຊົດ. 23 ໄລ່ ກາຈີດ ເກົາ,
ມາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໄປ ເກົາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ."
ນ່ະກັອຍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາ

ລ່ື.
ເຢຊູ ໂອນ ປຣະ ປວາຍ ຄານອດ ໂມເຊ

24 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ກາເປນາອູມ, ເບນີ ກວາຍ ແຕ ດຸງ
ຊາງ ປື່ ດ ແປຣີ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ອຶງເຄາະ
ໂອນ ປຣະ ຈ່ອຍ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປວາຍ ຄານອດ
ໂມເຊ. ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເປໂຕ ກະ ໄລ່ ຕາແບີບ ອັນ
ປາຍ: "ອາຈານ ໄມ່ ໂອນ ເຕ່ ປຣະ ປໍ ດຸງ ຊາງ, ມາ
ຕາ ເບີນ?"

25 ເປໂຕ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອັນ ລາ ໂອນ ເຕ່."

ພໍກາ ເປໂຕ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ, ເຢຊູ ຕາແບີບ ອັນ
ອຶນໂຍ່ງ ປາຍ: "ຊີໂມນ ເອີຍ! ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ຄ່ຶດ,
ມັຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ປາໂຣມ ອີດ ປຣະ
ແຕ ເນົ່ າ? ໄລ່ ອີດ ປຣະ ແຕ ກອນ ໄລ່ ເບີມ, ແຕີ
ລາ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌?"

26 ເປໂຕ ຕາແອີຍ ເຢຊູ ປາຍ: "ໄລ່ ອີດ ແຕ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌."
ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ: "ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ມັຮ ກອນ

ໄລ່ ເບີມ, ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ໂອນ ປຣະ ອຶນເຕ່ົາ.†
27 ມາ ຍ່ອນ ໄຮ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄລ່ ກາ ປາໂຣມ
ປຣະ ກັອຍ ຊັອງ ຕາ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ກະ ໄຮ, ໄມ່ ເປາະ
ຕາໄບຮ ອາກາ ປໍ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ. ອາກາ ກາ
ຕາແບິ ໄມ່ ເບີນ, ໄມ່ ກັຮ ແບອ໌. ເຈ່ີ ໄມ່ ຣາມົຮ
ມູ ກຼອງ ປຣະ ຕ່ຶງ ແບອ໌ ອາກາ ກັອຍ. ປຣະ ກັອຍ
ກູ່ ໂອນ ໄຮ ຈ່ອຍ ດຸງ ຊາງ. ເຈ່ີ ໄມ່ ເດີງ ອາເຈົາ
ໂອນ ປໍ ໄລ່ ກາ ປາໂຣມ ປຣະ ຈ່ອຍ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ
ກັອຍ."

18
ເນົ່ າ ກາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍະ່ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ກາ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ ຊົດ?
(ມາຣະໂກ 9:33-37, 42-48; ລູກາ 9:46-

48; 17:1-2)
1 ບັອງ ກັອຍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ

ອັນ, ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຊົດ, ເນົ່ າ ແກີດ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍະ່?"

2 ເຢຊູ ກູອ໌ ມານະ ກັຣແນນ ໂອນ ອັນ ແອີດ ອຶນ
ດີ ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ກັອຍ. 3 ກະ ອັນ ປາຍ: "ເກົາ ອາ
ຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ຄັນ ເຍືາ ມາ ຕາ ເບນີ ແກີດ
ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ, ກະ ຕາ ເບນີ ແກີດ ນ່ະ ກັຣແນນ ໄນ່,
ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ.
4 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ອາແຊງ ຈະ ອັນ ເບີມ ໂອນ
ແກີດ ນ່ະ ກັຣແນນ ໄນ່, ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ປື່ ດ
ແກຼີຍ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ.
5 ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຣ່ັບ ອໍ ມານະ ກັຣແນນ
ມາຮ ໄນ່ ຍ່ອນ ອັນ ຊາອຳ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ຣ່ັບ
ອໍ ກາ ເກົາ ເຕ່.

6 "ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ປັຣຕ່ຶ ມານະ ກັຣແນນ
ແກດ ມາຮ ກັຣແນນ ໄນ່ ກາ ຊາອຳ ເກົາ ເຈ່ີ, ໂອນ
ກັຣແນນ ກັອຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ຄາອ໌ ອີດ ຕາເມົາ ປື່ ດ
ຊັດ ໂຈະ ຕ່ຶງ ຕາກອງ ອັນ ກັອຍ ເຈ່ີ ອາປັອງ ຕັຮ
ອັນ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາເລ. 7 ກ່ັດ ລາລ່ື ໂອນ ກວາຍ ຕ່ຶງ

* 17:21 17:21 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ແຕ ອຶມແບິ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 21 ໄນ່. † 17:26 17:26 ເຢຊູ ຊາກຳ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ລາ ນ່ະ ດຸງ ອຶມປ່ໍ ອັນ, ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ໂອນ ປຣະ ປາຊີ.
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ແດີຍ ໄນ່, ຍ່ອນ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ອີ ລ່ອງ ໄລ່
ໂອນ ຕະ ໂລ່ຍຮ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ເລືອ
ຍໆ, ມາ ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ກາ ອີ ປັຣຕ່ຶ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕະ ໂລ່ຍຮ.

8 "ຄັນ ອາຕີ ແຕີລາ ອາເຢີງ ເຍືາ ມາ ເດີງ ເຍືາ
ຕະ ໂລ່ຍຮ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກັອຮ ແກຼງ ຕັຮ ອາຕີ ແຕີ
ລາ ອາເຢີງ ເຍືາ. ຄາອ໌ ເຍືາ ແອີດ ອາມົ່ງ ເບີນ ມູ່ດ
ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ເບນີ ອາຕີ ແຕີລາ ອາ
ເຢີງ ຕາລ່ິດ, ລາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ເບີນ ກູ່ ອາຕີ ອາ
ເຢງີ ບາຣ ລຳ ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກຼງ ເຍືາ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ
ອູ່ຍຮ. 9ກະ ຄັນ ກຼອງ ມັ່ດ ເຍືາ ມາ ເດີງ ໂອນ ເຍືາ
ຕະ ໂລ່ຍຮ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກູໄລອ໌ ແກຼງ ຕັຮ ກຼອງ
ມັດ່ ກັອຍ. ເຍືາ ແອີດ ອາມົ່ງ ເບີນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ອຶນ
ຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ເບີນ ແອີງ ມວຍ ກຼອງ ມັ່ດ
ຊັອງ, ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ເບີນ ກູ່ ບາຣ ກຼອງ ມັ່ດ ມາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກຼງ ເຍືາ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ."

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ແກະ ປິ່ ດ ມາ ຣາມົຮ ລ່ັຮ
(ລູກາ 15:3-7)

10 "ເຍືາ ລາ ວ່ັງ ໂອນ ອໍ! ອຶນໂຈຍ ພາມາດ
ມານະ ອາແລ່ະ ແຕ ມັຮ ກັຣແນນ ໄນ່. ຍ່ອນ ເກົາ
ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ເບນີ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ
ມັນລ່ັອງ ກຍາອ໌ ເລືອຍໆ ກັຣແນນ ກັອຍ. ມັຮ
ເທວາດາ ກັອຍ, ໄລ່ ແອີດ ເລືອຍໆ ຢັ່ ຮ ມັ່ດ ອຶມ
ປ່ໍ ເກົາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 11 ຍ່ອນ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ
ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ແກຼິ ຣານາ.*

12 "ນານ່ະ ເຍືາ ຄ່ຶດ? ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່
ະ ກາ ເບີນ ມວຍ ຣ່ອຍ ລຳ ແກະ, ມາ ແກະ ມານຳ
ແກຼິ ຣານາ, ນານ່ະ ກວາຍ ກັອຍ ອີ ຕະ? ອັນ ດອ໌ໍ
ແກະ ກາ ຕາເກ່ຮ ຈ່ິດ ຕາເກ່ຮ ລຳ ກັອຍ ຕ່ຶງ ກົຮ,
ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ຈ່ໍອ໌ ມານຳ ແກະ ກາ ແກຼິ ຣານາ ກັອຍ
ບໍ? 13 ມາ ຄັນ ອັນ ຣາມົຮ ລ່ັຮ ແກະ ກັອຍ, ອັນ
ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ແຕ ແກະ ກັອຍ ກາເລີຍ ແຕ ອັນ ຊັອງ
ຣ່ໍອ໌ ແຕ ຕາເກ່ຮ ຈ່ິດ ຕາເກ່ຮ ລຳ ກາ ຕາ ເບີນ
ປິ່ ດ. 14 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ
ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ປິ່ ດ ມານະ ແຕ ກັຣແນນ ແກດໆ
ໄນ່."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ແຊມອາຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ
15 "ຄັນ ເບີນ ມານະ ແຊມອາຍ ມາ ຕະ ໂລ່ຍຮ

ໂຈະ ໄມ່, ອຶງເຄາະ ໄມ່ ເປາະ ກາແອັຮ ກະ ອາຕີ ອັນ,
ແອີງ ເຍືາ ບາຣ ນະ ຊັອງ. ຄັນ ອັນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ໄມ່, ອັນ ແກີດ ລ່ັຮ ແຊມອາຍ ໄມ່ ຊາ. 16 ມາ ຄັນ

ອັນ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໄມ່, ເຈ່ີ ໄມ່ ເດີງ ມວຍ
ນະ ແຕີລາ ບາຣ ນະ ແອັນ ເປາະ ລ່ັຮ ປໍ ອັນ. ຕະ
ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາ
ຕັບ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ດັງ ແຈງ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ
ໂລ່ຍຮ. 17 ມາ ຄັນ ອັນ ຕາ ເບີນ ປຣ່ອມ ຊາງັດ
ລ່ັຮ ບາຣ ໄປ ນະ ກັອຍ, ເຈ່ີ ເຍືາ ອາຕີ ໂອນ ອຶນ
ແຍ່ະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ດັງ ເຕ່. ກະ ຄັນ ອັນ ຕາ ເບີນ
ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ອາຕີ, ເຈ່ີ ເຍືາ
ຕະ ໂຈະ ກວາຍ ກັອຍ ນ່ະ ອັນ ລາ ກວາຍ ກາ ຕາ
ເບີນ ຊາອຳ, ແຕີລາ ນ່ະ ອັນ ລາ ກວາຍ ກາ ອີດ
ປຣະ ປາຊີ.

18 "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ຣາມຶ່ຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ ເຍືາ ປຣ່ອມ, ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ ປຣ່ອມ ຣາມຶ່
ຮ ກັອຍ ເຕ່. ກະ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ
ປຣ່ອມ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ປຣ່ອມ ເຕ່ ຣາມຶ່
ຮ ກັອຍ. 19ກະ ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ແອັນ ໂອນ ເຍືາ
ປາຍ: ຄັນ ບາຣ ນະ ເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່,
ມາ ປຣ່ອມ ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຣາມຶ່ຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ ເຍືາ ແຊອ໌, ອຶມປ່ໍ ເກົາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ໂອນ ເຍືາ
ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 20 ກະ ຄັນ ເບນີ ບາຣ ໄປ ນະ
ແອີດ ໂຣ່ມ ມັນຕຸ ຍ່ອນ ໄລ່ ອີ ປວາຍ ເກົາ, ເກົາ
ແອີດ ມັນຕຸ ເຕ່ ກະ ໄລ່."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ຕູ່ ປຣະ
21 ແວັດ ກັອຍ ເປໂຕ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ກະ ຕາ

ແບີບ ອັນ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ອຶນຊິ ເຮີບ ແຊມ
ອາຍ ເກົາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ເກົາ, ນ່ະ ເກົາ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ
ກັອຍ? ຕາປູ່ລ ເຮີບ ຊັອງ ບ?ໍ"

22 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໂຈະ ອັນ ປາຍ: "ເກົາ
ຕາ ເບີນ ປາຍ ແອີງ ຕາປູ່ລ ເຮີບ ຊັອງ. ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຕັຮ ເບີນ ຕາປູ່ລ ຈ່ິດ ຕາປູ່ລ ເຮີບ."

23 "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ລາ ນ່ະ ມານະ ກວາຍ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ຕອມ
ລ່ັຮ ປຣະ ແຕ ກວາຍ ກາ ຕູ່ ອັນ. 24 ບັອງ ກາ
ກັອຍ ເນົ່ າ ເດີງ ປໍ ອັນ ມານະ ກວາຍ ກາ ຕູ່ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ມວຍ ຈ່ິດ ປັ່ ນ ແນນ ປຣະ. 25 ອັນ ຕາ
ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ອີ ກູລັຮ ນັ່ອງ ປຣະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ແປຣີ ໂອນ ໄລ່
ກັອຍ ເດີງ ຈິ ອັນ, ໂອນ ແກີດ ຊູລ ເນົ່ າ, ກະ ຈິ
ກອນ ລາກວຍ ອັນ ກະ ມູ່ນ ອັນ ແຮີ. ອຶນແຍ່ະ
ປຣະ ເກືາ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອີດ ກູລັຮ ລ່ັຮ ປຣະ ກາ ຕູ່
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. 26 ມາ ກວາຍ ກາ ຕູ່ ກັອຍ, ອັນ
ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ, ອັນ
ປາຍ: 'ແຊອ໌ ກູກຸຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. ແຊອ໌ ເຕືາວ

* 18:11 18:11 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ແຕ ອຶມແບິ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 11 ໄນ່.
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ປັຣເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກຸນເຕົາ ຢວາຮ. ເກົາ ແຊອ໌ ເປາະ
ຈ່ໍອ໌ ເວືາຍ, ເຈ່ີ ເກົາ ກູລັຮ ອຶນແຍ່ະ ໂອນ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ.' 27 ພໍກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ ຊັອງ ກວາ
ຍ ກັອຍ ກ່ອບ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໂຈະ
ກວາຍ ກັອຍ. ເຈ່ີ ອັນ ຕັຮ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ປຣະ ກາ
ກວາຍ ກັອຍ ຕູ່ ອັນ. ເຈ່ີ ອັນ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ
ເຈົາ.

28 "ກວາຍ ກັອຍ ລ່ັອຮ ແຕ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ກັອຍ; ເຈ່ີ ອັນ ຣາມຮົ ມານະ ເຢົ່ າ ອັນ ກາ ຕູ່ ອັນ.
ເຢົ່ າ ກັອຍ ຕູ່ ອັນ ມວຍ ຣ່ອຍ ກຼອງ ປຣະ ອາ
ນາມ ຊັອງ. ອັນ ໂກບ ຕາກອງ ກວາຍ ກັອຍ; ເຈ່ີ
ອັນ ປາຍ: 'ໄມ່ ກູລັຮ ແຕ່ິ ປຣະ ກາ ໄມ່ ຕູ່ ເກົາ.'
29 ກວາຍ ກາ ຕູ່ ກັອຍ ຄຣາບ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌; ເຈ່ີ
ແຊອ໌ ກ່ອບ ອັນ ປາຍ: 'ແຊອ໌ ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ກຸນ
ເຕົາ ຢວາຮ. ເກົາ ແຊອ໌ ເປາະ ຈ່ໍອ໌ ເວືາຍ, ເຈ່ີ ເກົາ
ກລັູຮ ອຶນແຍະ່ ໂອນ ໄມ່.' 30ມາ ອັນ ຕາ ປຣ່ອມ.
ອັນ ໂອນ ເນົ່ າ ໂກບ ກວາຍ ກາ ຕູ່ ກັອຍ, ໂຈະ ຕ່ຶງ
ກ່ໍອ໌ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ກວາຍ ກັອຍ ກລັູຮ ອຶນແຍະ່ ປຣະ
ອັນ. 31 ພໍກາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕະ ຣານະ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ກັອຍ ເຮີມ ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ
ຕຸ່ຮ ລາລ່ື. ເຈ່ີ ໄລ່ ເຈົາ ອາຕີ ລ່ັຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ.
32 ເຈ່ີ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກູອ໌ ລ່ັຮ ກວາຍ ກັອຍ. ອັນ
ປາຍ ໂຈະ ກວາຍ ກັອຍ: 'ໄມ່ ລາ ຕາ ອໍ ລາລ່ື. ເກົາ
ຕັຮ ອຶນແຍະ່ ປຣະ ກາ ໄມ່ ຕູ່ ເກົາ ຍ່ອນ ໄມ່ ກ່ອບ
ເກົາ. 33 ມາ ນານ່ະ ໄມ່ ຕາ ເບີນ ອາໂຢ່ະ ຕະ ລ່ັຮ
ເຢົ່ າ ມູເຈິງ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄມ່ ເຕ່?' 34 ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ກັອຍ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື. ເຈ່ີ ອັນ ແປຣີ
ເນົ່ າ ໂຈະ ກວາຍ ກັອຍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ກະ ຕະ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື
ໂຈະ ອັນ ເຕ່ົາ ອັນ ກລັູຮ ອຶນແຍະ່ ປຣະ ກາ ອັນ ຕູ່
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ."

35 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ: "ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ອຶມ
ປ່ໍ ເກົາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ຕະ ກະ ເຍືາ, ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີ
ນ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ແຊມອາຍ ເຍືາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ."

19
ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ຕັຮ ລາກວຍ
(ມາຣະໂກ 10:1-12; ລູກາ 16:18)

1 ແວັດ ເຢຊູ ອາຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ອັນ ລ່ັອຮ
ແຕ ແຄງ ຄາລີເລ, ເຈ່ີ ມູ່ດ ປໍ ແຄງ ຢູດາຍ ແອັນ
ຢັ່ ຮ ອຶນຕ່ົຮ ຕາເລ່ ຈແໍດນ. 2 ແອີດ ອຶງກັອຍ ເບີ
ນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ປວາຍ ອັນ, ກະ ເຢຊູ ປົວ ອຶນແຍ່ະ
ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄລ່ ກັອຍ ອາອ່ີ.

3 ເບນີ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ
ຢໍອ໌ ອີ ລ່ອງ ຊາລີອ໌ ອັນ. ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາແບີບ ອັນ
ປາຍ: "ຕາປູ່ນ ຄານອດ ໄຮ, ເຕ່ອ໌ ມາ ຕາ ເບີນ
ກວາຍ ຣາເລົາ ຕັຮ ລາກວຍ ອັນ, ຄັນ ອັນ ເບີນ
ລາໂປຍຮ ແຕ ລາກວຍ ອັນ?"

4 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່: "ເຍືາ ອານ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
'ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ກວາຍ ຣາ

ເລົາ ກະ ກວາຍ ມັນແຊມ ແຮີ.'
5 ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແອັນ ນ່ະໄນ່:
'ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ກັອຍ ກວາຍ ຣາເລົາ ອຶງເຄາະ

ກາຢັ່ ຮ ແຕ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ,
ເຈ່ີ ແອີດ ຣາຕອຍ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ລາກວຍ
ອັນ.

ນ່ະກັອຍ ບາຣ ນະ ລາກວຍ ກະ ກາຢາອ໌ ກັອຍ
ແກີດ ນ່ະ ມານະ ຊັອງ.'

6 ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ແກີດ ນັ່ອງ ບາຣ ນະ. ມາ ໄລ່
ແກີດ ນ່ະ ມານະ ຊັອງ. ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາມົຮ ໂອນ ໄລ່ ແກີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌, ອຶນ
ໂຈຍ ໂອນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາຢັ່ ຮ ໂອນ ໄລ່ ຣາຕັຮ
ນັ່ອງ."

7 ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ກັອຍ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ເຢຊູ
ປາຍ: "ນານະ່ ໂມເຊ ປາຕັບ ຮິ, ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່
ະ ມາ ຢໍອ໌ ອີ ຕັຮ ລາກວຍ ອັນ, ອຶງເຄາະ ກວາຍ
ກັອຍ ຄຽນ ຕ່ຶງ ເຈຍ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ ໂອນ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ? ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຕັຮ ລາກວຍ
ອັນ."

8 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ໂມເຊ ປາຕັບ
ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ລາກວຍ ເຍືາ ລາ ຍ່ອນ ເຍືາ
ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ກ່ັອງ ລາລ່ື ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ແຕ ຕາແບິ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ
ຕຸ່ກ ຣາມຶ່ຮ, ອັນ ຕາ ເບນີ ໂອນ ຕະ ນ່ະກັອຍ. 9ມາ
ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ, ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕັຮ ລາ
ກວຍ ອັນ, ມາ ລາກວຍ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂລ່ຍຮ
ຍ່ອນ ປັຣລ່ືຍ ກະ ຣາເລົາ ການ່ໍອ໌, ເຈ່ີ ອັນ ອີດ ມັນ
ແຊມ ຕາໄມ ແອັນ, ອັນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ລາກວຍ
ຕຍາ ອັນ, ມູເຈິງ ອັນ ເປາະ ປັຣລ່ືຍ.

10 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ຄັນ
ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣາຕັຮ, ຄາອ໌ ອຶນ
ໂຈຍ ຣາອີດ ນັ່ອງ ລາກວຍ ກາຢາອ໌."

11 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ
ອາຕີ ກະ ເຍືາ ໄນ່, ຕາ ເບນີ ກູ່ ນະ ກວາຍ ເຣືາບ ຕະ
ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ໄນ່. ແອີງ ໄລ່ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຈ່ອຍ ຊັອງ ເຣືາບ ຕະ ຕາປູ່ນ. 12 ເບນີ ກວາຍ ກາ
ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ອີດ ລາກວຍ, ຍ່ອນ ຈະ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ອໍ
ແຕ ຕາໄງ ອຶມເປ່ອ໌ ໄລ່ ຣ່ັຮ. ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
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ກາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ອີດ ລາກວຍ ຍ່ອນ ເບີນ ເນົ່ າ ລັດ
ໄລ່. ກະ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ອີດ
ລາກວຍ ຍ່ອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ ໄລ່. ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ
ເຣືາບ ຕະ ຕາປູ່ນ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄນ,່ ໂອນ ກວາຍ
ກັອຍ ຕະ."

ເຢຊູ ໂອນ ກັຣແນນ ເບນີ ບຸ່ນ
(ມາຣະໂກ 10:13-16; ລູກາ 18:15-17)

13 ເບີນ ກວາຍ ເດີງ ມັຮ ກັຣແນນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເຢຊູ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຢຊູ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ກັຣແນນ
ກັອຍ, ກະ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ໄລ່. ມາ ມູ່ ກາ ຣຍານ
ແຕ ເຢຊູ ກາແອັຮ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເດີງ ກັຣແນນ
ກັອຍ. 14 ເຢຊູ ປາຍ: "ເຍືາ ໂອນ ກັຣແນນ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເກົາ. ອຶນໂຈຍ ກາຕັງ ໄລ່, ຍ່ອນ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ເບນີ ແອີງ ກວາຍ ກາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ
ນ່ະ ກັຣແນນ ໄນ່ ເຕ່."

15 ແວັດ ເຢຊູ ຊາປ່ະ ອາຕີ ອັນ ຕ່ຶງ ມັຮ ກັຣ
ແນນ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ.

ກວາຍ ນຸ່ມ ກາ ຊຸ
(ມາຣະໂກ 10:17-31; ລູກາ 18:18-30)

16 ເບີນ ມານະ ຣາເລົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ.ູ ອັນ ຕາ
ແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ຣານະ ອໍ ອຶນ
ເຕ່ົາ ອຶງເຄາະ ເກົາ ຕະ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ເບີນ ອາມົ່ງ
ເລືອຍໆ?"

17 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ນານະ່ ໄມ່ ຕາ
ແບີບ ເກົາ ແຕ ຣານະ ອໍ? ເບີນ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຊັອງ ອໍ. ຄັນ ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ,
ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕະ ຕາປູ່ນ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ."

18 ກວາຍ ຣາເລົາ ກັອຍ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ປາຍ:
"ປັຣນາຍ ປາຕັບ ອາແລ່ະ?"
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ອຶນ ໂຈຍ ກາ ຈີດ

ກວາຍ; ອຶນໂຈຍ ປັຣລ່ືຍ ລາກວຍ ເນົ່ າ; ອຶນໂຈຍ
ຕູຕວຍ໌; ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ; 19 ຢຳນັ່ບ
ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ; ກະ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ ມູເຈິງ ໄມ່ ອາໂຢ່ະ
ຈະ ໄມ່ ເບມີ ເຕ່."

20 ກວາຍ ນຸ່ມ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ກູ່
ປັຣນາຍ ປາຕັບ ກັອຍ ເກົາ ຕະ ຕາປູ່ນ ອຶນແຍ່ະ
ເຈ່ີ. ມາ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ເກົາ ຕາ ຢວາຮ ຕະ?"

21 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ຄັນ ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ
ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ກາ ຕາ ເບີນ ແອິ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ອຶນ
ເຕ່ົາ, ໂອນ ໄມ່ ເປາະ ຈິ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ນ ໄມ່, ເຈ່ີ
ອີດ ປຣະ ກັອຍ ຈ່ອຍ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກາດີດ.

ຄັນ ໄມ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄມ່ ເບີນ ມູ່ນ ອໍ ຕ່ຶງ ມັນ
ລ່ັອງ. ເຈ່ີ ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປວາຍ ເກົາ."

22ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ນຸ່ມ ກັອຍ
ເປາະ ແຕ ກັອຍ ກະ ອັນ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ,
ຍ່ອນ ອັນ ລາ ກວາຍ ຊຸ ລາລ່ື.

23 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ
ແຕ ອັນ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ມັຮ
ກວາຍ ຊຸ ເບນີ, ກ່ັດ ລາລ່ື ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ຈຸ່ມ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ. 24 ກະ ເກົາ ອາຕີ
ເຍືາ ແອັນ ປາຍ: ຊັນຕຣ່ັນ ອູ່ດ ມາ ລວາຍ໌ ຕາຣ່ົງ
ມັນຈ່ິລ, ອຶນເນີ່ມ ອຽນ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ຊຸ ເບີ
ນ ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ."

25 ພໍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຊັອງ ນ່ະກັອຍ,
ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ກະ ໄລ່ ຕາແບີບ ປາຍ: "ຄັນ
ນ່ະກັອຍ, ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ?"

26 ເຢຊູ ເນ່ ປໍ ໄລ່ ກະ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ກວາ
ຍ ລາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ເບີມ ຣານະ ກັອຍ, ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຕະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ."

27 ແວັດ ກັອຍ ເປໂຕ ປາຍ ໂຈະ ເຢຊູ ນ່ະໄນ່:
"ຮິ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຮິ ເບີນ, ຍ່ອນ ຮິ ອີ
ເປາະ ກະ ອາຈານ. ນ່ະກັອຍ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ຮິ
ເບນີ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ?"

28 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເກົາ ອາ
ຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ຕ່ຶງ ແດີຍ ຕາໄມ, ບັອງ ກາ
ເກົາ, ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ, ຕາກູ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ
ເກົາ ຊົດ, ບັອງ ກັອຍ ເຍືາ ກາ ປວາຍ ເກົາ, ເຍືາ
ເບີນ ຕາກູ ຕ່ຶງ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ອຶນຕຸ ຊົດ ເຕ່
ໂອນ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ຈຸ່ມ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. 29 ກະ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່
ະ ຕັຮ ດຸງ, ຕັຮ ແຊມອາຍ ແຊມແອີຍ, ຕັຮ ອຶມ
ເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ, ຕັຮ ກອນ ອາໄກ, ແຕີລາ ຕັຮ ໄທຣ,
ຍ່ອນ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ປວາຍ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ເບີ
ນ ຣ່ັບ ລ່ັຮ ມວຍ ຣ່ອຍ ຕໍ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ
ແອັນ. ກະ ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ອາມົ່ງ
ເລືອຍໆ ແຮີ. 30ມາ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກາ ແກີດ ປື່ ດ ຊາ
ນ່ໍ, ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ໄລ່ ກັອຍ ແກີດ ແກດໆ ແອັນ. ກະ
ຊາອ່ຶຍ ນະ ກາ ແກີດ ແກດໆ ຊານ່ໍ, ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ໄລ່
ກັອຍ ແກີດ ປື່ ດ ແອັນ."

20
ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ຊວນ

ປາໄລ ອາງຸ່ນ



ມັດທາຍ 20:1 34 ມັດທາຍ 20:22

1 "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ອຶນ
ເຈົາ ຊວນ ປາໄລ ອາງຸ່ນ. ແຕ ປ່ືຼ ລາລ່ື ອັນ ເປາະ ຈ່ໍອ໌
ກວາຍ ທູແທ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ຊວນ ອັນ. 2 ອຶນເຈົາ
ກັອຍ ປຣ່ອມ ໂອນ ປຣະ ປໍ ກວາຍ ທູແທ ກັອຍ
ມວຍ ຕາໄງ ມວຍ ກຼອງ ປຣະ ອານາມ. ເຈ່ີ ອັນ
ແປຣີ ໄລ່ ກັອຍ ເປາະ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ຊວນ ອັນ.
3 ແຕ່ີອ໌ ມານາງ ຈັຮ, ອຶນເຈົາ ກັອຍ ເປາະ ຈ່ໍອ໌ ລ່ັຮ
ກວາຍ ທູແທ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ຊວນ ອັນ. ອັນ ຣາມົ
ຮ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ຕາລາດ ກາ ຕາ ເບນີ ຕະ ຣານະ
ອຶນເຕ່ົາ. 4 ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: 'ເຍືາ ເປາະ
ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ຊວນ ເກົາ. ເກົາ ໂອນ ປຣະ ປໍ ເຍືາ
ເກືາ ກາ ເຍືາ ຕະ ຣານະ.'

5 "ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ກັອຍ ເປາະ. ແຕ່ີອ໌ ມານາງ
ຕີລມູ່ລ ກະ ມານາງ ວ່ີຮ, ອຶນເຈົາ ກັອຍ ເປາະ ຈ່ໍ
ອ໌ ລ່ັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກະ ແປຣີ ໄລ່ ເປາະ ຕະ ຕ່ຶງ
ຊວນ ອັນ. 6 ພໍກາ ແຕ່ີອ໌ ມັ່ດ ມານາງ ຕາບື່, ອຶນ
ເຈົາ ກັອຍ ເປາະ ປໍ ຕາລາດ ຊາ. ອັນ ຣາມົຮ ມັຮ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ.
ອັນ ຕາແບີບ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ: 'ນານະ່ ເຍືາ
ແອີດ ເມືາດ ຊັອງ ອຶນໄນ່? ອຶນແຍ່ະ ມວຍ ຕາໄງ
ໄນ່ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ.

7 "ໄລ່ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: 'ຍ່ອນ ຕາ ເບີນ
ເນົ່ າ ກູອ໌ ຮິ ທູແທ.'
"ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ອຶນເຈົາ ກັອຍ ປາຍ ແອັນ ໂຈະ

ໄລ່ ນ່ະໄນ່: 'ເອົາ, ເຍືາ ເປາະ ຕະ ຕ່ຶງ ຊວນ ເກົາ ເຕ່.'
8 "ພໍກາ ຕາບື່ ແຈ່ະ ອີ ຊາເດົາ, ອຶນເຈົາ ກັອຍ

ແປຣີ ກວາຍ ກາ ຕະ ຈ່ອຍ ອັນ ປາຍ: 'ໄມ່ ເປາະ
ກູອ໌ ມັຮ ກວາຍ ທູແທ ເຈ່ີ ໂອນ ປຣະ ປໍ ໄລ່. ໄມ່
ໂອນ ໄລ່ ກາ ມູ່ດ ຕະ ອຶນຕູ່ນ ເວືາຍ. ແວັດ ກັອຍ
ໄມ່ ໂອນ ໄລ່ ກາ ມູ່ດ ຕະ ຣານະ ອຶນໂຍ່ງ ແອັນ.'

9 "ໄລ່ ກາ ຕາແບິ ຕະ ຣານະ ມານາງ ຕາບື່ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ອຶນເຈົາ; ເຈ່ີ ອຶນເຈົາ ໂອນ ໄລ່ ມານະ ມວຍ ກຼອງ
ປຣະ ອານາມ. 10 ນ່ະກັອຍ ມັຮ ໄລ່ ກາ ຕະ ຣານະ
ອຶນໂຍ່ງ, ໄລ່ ຄ່ຶດ ປາຍ ໄລ່ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ກາເລີຍ
ແຕ ກວາຍ ກາ ຕະ ອຶນຕູ່ນ. ມາ ພໍກາ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ອຶນເຈົາ, ອຶນເຈົາ ໂອນ ໄລ່ ມານະ ມວຍ ກຼອງ ປຣະ
ອານາມ ເຕ່. 11 ແວັດ ໄລ່ ອີດ ປຣະ, ເຈ່ີ ໄລ່ ຣາ
ຈຽນ ກະ ອຶນເຈົາ ກັອຍ. 12 ໄລ່ ປາຍ: 'ມັຮ ກວາ
ຍ ກາ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ ກັອຍ, ໄລ່ ຕະ ມາໂຮຍ ຊັອງ.
ມາ ຮິ ໄນ່, ຮິ ຕະ ອຶນແຍະ່ ຕາໄງ. ຮິ ຈີວ໌ ຕຍາງ ພ
ວາອ໌ ກະ ຈີວ໌ ລາແກັຮ ລາລ່ື ອຶນແຍະ່ ມູ ຕາໄງ. ມາ
ອຶນເຈົາ ໂອນ ປຣະ ປໍ ຮິ ມູເຈິງ ກະ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່.'

13 "ມາ ອຶນເຈົາ ກັອຍ ຕາແອີຍ ມານະ ແຕ ໄລ່
ກັອຍ ປາຍ: 'ເຢົ່ າ ເອີຍ! ເກົາ ຕາ ເບີນ ໂລ່ບ ເຍືາ.
ເຍືາ ປຣ່ອມ ກະ ເກົາ ເຈ່ີ, ເຍືາ ຕະ ມວຍ ຕາໄງ,
ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ມານະ ມວຍ ກຼອງ ປຣະ. 14 ເຍືາ
ອີດ ປຣະ ເຍືາ, ເຈ່ີ ເຍືາ ເຈົາ. ຄັນ ເກົາ ມາ ອີ ໂອນ
ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ອຶນຕູ່ນ ໄນ່ ຣາລີ ກະ ເຍືາ ເຕ່,
15 ເຕ່ອ໌ ມາ ຕາ ເບີນ ເກົາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ກະ ປຣະ
ເກົາ ເບມີ? ນານະ່ ເຍືາ ຊັອງ ອວານ ເຍືາ ເຮີມ ເກົາ
ຕະ ຣານະ ອໍ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌?'

16 "ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ກາ ອຶນຕູ່ນ ຊານ່ໍ, ປັຣແນີ
ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ແກີດ ອຶນໂຍ່ງ. ກະ ໄລ່ ກາ ອຶນໂຍ່ງ
ຊານ່ໍ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ກັອຍ ແກີດ ອຶນຕູ່ນ
ແອັນ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ອັນ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
(ມາຣະໂກ 10:32-34; ລູກາ 18:31-34)

17 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ຊັອຮ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ,
ອັນ ເດີງ ແອີງ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຊັອງ ເປາະ
ກະ ອັນ. ບັອງ ກາ ໄລ່ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ເຢຊູ ອາ
ຕີ ໄລ່ ປາຍ: 18 "ໂອນ ເຍືາ ຊາງັດ! ໄຮ ອີ ຊັອຮ
ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເນົ່ າ ອີ
ມ່ອບ ເກົາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ໂອນ ກວາຍ
ກາ ຊົດ ຊາງ ຣ່ີດ ກະ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ.
ໄລ່ ກັອຍ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ອຶງເຄາະ ເກົາ ຈີວ໌ ກຈີູດ. 19 ເຈ່ີ
ໄລ່ ມ່ອບ ເກົາ ປໍ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ. ກວາຍ ກັອຍ ອາເຢ່ ພາມາດ ເກົາ, ໄປຣ່ຮ
ເກົາ, ກະ ແຕັຮ ເກົາ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ມາ ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ໄປ, ເກົາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ."

ບາຣ ລຳ ກອນ ຣາເລົາ ເຊເບດາຍ
(ມາຣະໂກ 10:35-45)

20 ແວັດ ກັອຍ, ເບີນ ລາກວຍ ເຊເບດາຍ ກະ
ບາຣ ນະ ກອນ ຣາເລົາ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ. ມັນ
ແຊມ ກັອຍ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢຊູ ກະ ແຊອ໌
ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ອັນ. 21 ເຢຊູ ຕາແບີບ ມັນແຊມ
ກັອຍ ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ?"
ມັນແຊມ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ແຊອ໌ ອາຈານ

ໂອນ ບາຣ ລຳ ກອນ ເກົາ ໄນ່ ຕາກູ ມານະ ຢັ່ ຮ ອາ
ຕາ, ມານະ ຢັ່ ຮ ອາເວ່ຣ ອາຈານ, ແຕ່ີອ໌ ອາຈານ
ແກີດ ຊົດ."

22 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ໄປ ນະ ກັອຍ ປາຍ:
"ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ຕາ ເບນີ ດັງ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເຍືາ ແຊອ໌!
ເຍືາ ເຣືາບ ງ່ອຍ໌ ມວຍ ຈອກ ກາ ເກົາ ອີ ງ່ອຍ໌
ບ?ໍ"*

* 20:22 20:22 ພໍກາ ເຢຊູ ປາຍ "ງ່ອຍ໌ ມວຍ ຈອກ," ອັນ ຊາກຳ ແຕ "ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ."



ມັດທາຍ 20:23 35 ມັດທາຍ 21:9

ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ຮິ
ເຣືາບ."

23 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ງ່ອຍ໌ ມວຍ ຈອກ ກະ ເກົາ ເຕ່.
ມາ ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ເຍືາ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ກະ
ຢັ່ ຮ ອາເວ່ຣ ເກົາ. ຣານະ ໄນ່ ແອີງ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ຊັອງ
ເຕ່ອ໌ ຣຽຮ."

24 ພໍກາ ໄລ່ ມວຍ ຈ່ິດ ນະ ການ່ໍ ອ໌ ຕ່ຶງ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຊັອງ ຣານະ ໄນ່, ໄລ່ ກັອຍ
ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື ໂຈະ ບາຣ ນະ ແຊມອາຍ ກັອຍ.
25 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ກູອ໌ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ອັນ. ກະ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ
ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ໄລ່ ຕະ ໂອນ ມັຮ
ກອນແຊມ ອຶງກັອຮ ໄລ່; ເຈ່ີ ໄລ່ ມັນຕຣຸ່ ກອນ
ແຊມ ກະ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື. 26 ມາ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ຕະ ນ່ະກັອຍ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ປື່ ດ
ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ ອັນ ຕະ ຣານະ ເຍືາ. 27 ກະ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ປື່ ດ ແກຼີຍ ອຶນ
ແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ ອັນ ກັອຍ
ແກີດ ຊູລ ເຍືາ. 28 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ເກົາ ກອນ
ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ຕາ ເບນີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ໂອນ ເນົ່ າ
ຈ່ອຍ ເກົາ, ມາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ອີ ຈ່ອຍ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌. ກະ ເກົາ ຈີວ໌ ກຈີູດ ອີ ໄທ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາ
ຍ."

ເຢຊູ ປົວ ບາຣ ນະ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ
(ມາຣະໂກ 10:46-52; ລູກາ 18:35-43)

29 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ເຢຣີໂກ, ເບນີ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ປວາຍ
ອັນ. 30 ເບີນ ບາຣ ນະ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ແອີດ ຕາ
ກູ ແຈ່ະ ຣານາ. ໄລ່ ຊັອງ ເຢຊູ ເປາະ ພາ ແຈ່ະ ໄລ່.
ເຈ່ີ ໄລ່ ຊາບາວ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ອຶນເຈົາ, ແຕ
ຈຸ່ມເຈືອ ດາວິດ ເອີຍ! ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ ອາໂຢ່ະ ຕະ
ຮິ ແຮີ!"

31ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ກາແອັຮ ໂຈະ ໄລ່ ບາຣ
ນະ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກະ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ຕະ ແບອ໌ ນັ່ອງ!"
ມາ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ຊາບາວ ເຣ່ງ ລາລ່ື ແອັນ

ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ດາວິດ ເອີຍ! ແຊອ໌
ອຶນເຈົາ ອາໂຢ່ະ ຕະ ຮິ ແຮີ!"

32ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຕາງິ່ດ. ເຈ່ີ ອັນ ກູອ໌ ບາຣ ນະ
ກັອຍ ກະ ຕາແບີບ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ
ໂອນ ເກົາ ຈ່ອຍ ເຍືາ?"

33 ໄລ່ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ຮິ
ຢໍອ໌ ອີ ບຣາງ ເຮີມ ເຕ່!"

34 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ,
ກະ ອັນ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ມັ່ດ ໄລ່ ກັອຍ. ບັອງ ກາ
ກັອຍ ແຕ່ິ ມັ່ດ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ແກີດ ປັ່ ງ ລ່ັຮ.
ເຈ່ີ ໄລ່ ປວາຍ ເຢຊູ ເຕ່.

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

ໂຢຮັນ 12:12-19)
1 ພໍ ກາ ໄລ່ ກັອຍ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເມືອງ

ເຢຣູຊາເລັມ, ໄລ່ ຕາແບິ ແຕ່ີອ໌ ວ່ີລ ເບັດພາເຄ
ແອີດ ຕ່ຶງ ກົຮ ອາໂປ່ນ. ພໍກາ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກາ
ຕຣ່ໍ ເມືອງ ກັອຍ, ເຢຊູ ແປຣີ ບາຣ ນະ ມູ່ ກາ ຣ
ຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: 2 "ເຍືາ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ໄນ່. ພໍ
ກາ ເຍືາ ມູ່ດ ປໍ ກັອຍ, ເຍືາ ຣາມຮົ ແຕ່ິ ອາກັນ ອາ
ແຊັຮ ແຈລ ກະ ກອນ ອັນ, ເນົ່ າ ຊັດ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ລັກ
ປໍ ກັອຍ. ເຍືາ ອາແລ່ັຮ; ເຈ່ີ ເຍືາ ເຕິ ເດີງ ປໍ ເກົາ.
3 ຄັນ ເບີນ ອາແລ່ະ ຕາແບີບ ເຍືາ ປາຍ: 'ນານ່ະ
ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ?' ເຍືາ ຕາແອີຍ ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ
ໄຮ ຢໍອ໌ ອີ ເມືານ. ແວັດ ອັນ ເມືານ, ເຈ່ີ ອັນ ເດີງ
ກລັູຮ ລ່ັຮ ໂອນ ເຍືາ.'"

4ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປັຣນາຍ ກວາຍ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ອຶມ
ແບ:ິ
5 "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ອາຕີ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ

ປາຍ:
'ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ເຈ່ີ.

ອັນ ລາ ກວາຍ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ລາເວືາຍ ອໍ.
ກະ ອັນ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກຣັອງ ອາແຊັຮ ແຈລ, ອາ
ແຊັຮ ກອນ ກັອຍ.'"

6ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ບາຣ ນະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊ,ູ
ເປາະ ຕະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ກາ ອັນ ແປຣີ ໄລ່. 7 ໄລ່
ເດີງ ອາຊວຍ ປໍ ເຢຊູ ກອນ ກະ ອາກັນ ອາແຊັຮ
ແຈລ ກັອຍ. ກະ ໄລ່ ເຊີນ ຕຳປັອກ ໄລ່ ຕ່ຶງ ກຣັອງ
ອາແຊັຮ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ຊັອຮ ຈ່ິຮ ຕ່ຶງ ກຣັອງ ອາແຊັຮ
ກັອຍ. 8 ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ເຊີນ ຕຳປັອກ ໄລ່ ຕ່ຶງ
ຣານາ. ເບີນ ໄລ່ ກາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ອາຣ່ືຍຮ, ກັຣໄປຮ
ໂກຍ໌ ອາລ່ອງ, ເຈ່ີ ໄລ່ ເຊີນ ຕ່ຶງ ຣານາ ເຕ່. 9 ອັນ
ກາ ຕາຢັຮ ອຶນໂຍ່ງ ກະ ອັນ ກາ ຕາຢັຮ ອຶນຕູ່ນ,
ໄລ່ ຕຣຍາວ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ໂຮຊັນນາ! ຍ່ອງ
ອັນ ກາ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ, ອັນ
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ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂອນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາ
ຍ! ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເບນີ ບຸ່ນ ປໍ ກວາຍ
ກາ ແຕ່ີອ໌ ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໂຮຊັນນາ!
ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ!"*

10 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ,
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ,
ໄລ່ ປັຣລັອງ ເນ່ ກະ ໄລ່ ຕາແບີບ ປາຍ: "ກວາຍ
ໄນ່ ລາ ເນົ່ າ?"

11 ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ໄນ່ ລາ
ເຢຊ.ູ ອັນ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ ແຄງ ຄາລີເລ."

ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ
(ມາຣະໂກ 11:15-19; ລູກາ 19:45-48;

ໂຢຮັນ 2:13-22)
12 ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ. ກະ

ອັນ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຈູຈິ
ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ. ອັນ ກູແຕັລ ກາເຈ່ີງ
ເນົ່ າ ປຽນ ປຣະ ກະ ກາເຈ່ີງ ເນົ່ າ ຕາກູ ຈິ ແຈມ ປາ
ເຣືາດ. 13 ອັນ ອາຕີ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ: "ຕ່ຶງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ປາຕັບ ດອ໌ໍ ປາຍ:
'ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ດຸງ ເກົາ ລາ ດຸງ ໂອນ ກວາຍ ເກົາແຊອ໌

ຊັອງ.'
ມາ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ດຸງ ໄນ່ ແກີດ ນ່ະ ກ່ືບ ໂອນ ກວາ
ຍ ຊາແວງ ມູ່ດ ໂຕ່ະ!"

14 ແວັດ ກັອຍ, ເບນີ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກະ ກວາ
ຍ ໂຢດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ປໍ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ກັອຍ. ເຈ່ີ
ເຢຊູ ປົວ ໄລ່ ກັອຍ. 15 ມາ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່
ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ອາ
ຕີ ຄານອດ, ໄລ່ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື ພໍກາ ໄລ່ ເຮີມ
ຣານະ ເຢຊູ ຕະ, ກະ ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ກວາຍ ກັຣ
ແນນ ຕຣຍາວ ກປໍູ ເຣ່ງ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ ດຸງ ຊາງ
ປື່ ດ ປາຍ: "ໂຮຊັນນາ! ຍ່ອງ ອັນ ກາ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ!"

16 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ອາຈານ
ຊັອງ ມາ ຕາ ເບີນ ມັຮ ກວາຍ ກັຣແນນ ໄນ່ ຕຣ
ຍາວ ກປໍູ?"
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ຊັອງ. ນານ່ະ

ປາຍ ເຍືາ ຕາ ເກ່ີຍ ອານ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ? ອັນ ອາຕີ ປາຍ:
'ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີຍ! ເຍືາ ຕະ ໂອນ ແບອ໌ ກັຣ

ແນນ ກາ ແກດ ລາລ່ື,

ກາ ໄລ່ ກາ ອຶນນັ່ອງ ອູອ໌ ຕົຮ, ລາ ລາ ຍ່ອງ
ເຍືາ.'"

17 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ໄລ່, ເປາະ ປໍ
ວ່ີລ ເບັດທານີ ແອັນ. ຊາເດົາ ກັອຍ ອັນ ບິ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ.

ເຢຊູ ຕະ ໂອນ ກ່ັລ ອາລ່ອງ ແກີດ ຣ່ັອຮ
(ມາຣະໂກ 11:12-14, 20-24)

18 ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ປັຣແນ,ີ ບັອງ ກາ ເຢຊູ ເຈົາ ລ່ັຮ
ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ອັນ ຊັອງ ມາເຍືາຍຮ ໂດຍ.
19 ອັນ ເຮີມ ກ່ັລ ລາວ່ັຮ ແອີດ ແຈ່ະ ຣານາ, ເຈ່ີ
ອັນ ແຕ່ີອ໌ ແຈ່ະ ກ່ັລ ອາລ່ອງ ກັອຍ. ອັນ ເຮີມ
ແອີງ ຊາລາ ເມືາດ, ຕາ ເບີນ ປາໄລ ອຶນເຕ່ົາ. ອັນ
ອາຕີ ກ່ັລ ອາລ່ອງ ກັອຍ ປາຍ: "ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ໄມ່
ຕາ ເບນີ ແກີດ ປາໄລ ນັ່ອງ!" ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ
ກ່ັລ ອາລ່ອງ ກັອຍ ແກີດ ຣ່ັອຮ.

20 ພໍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ເຮີມ ຣານະ ໄນ່,
ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ກະ ໄລ່ ຕາແບີບ ປາຍ: "ນານ່ະ
ກ່ັລ ອາລ່ອງ ໄນ່ ແກີດ ຣ່ັອຮ ໄວ່ ລາລ່ື?"

21 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ
ໂອນ ເຍືາ, ຄັນ ເຍືາ ມາ ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ກະ ຕາ
ເບີນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ກາເຕ່ີນໆ, ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ເຕ່ ມູ
ເຈິງ ເກົາ ຕະ ກະ ອາລ່ອງ ໄນ່. ກະ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ
ຣານະ ການ່ໍອ໌ ເຕ່. ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ແປຣີ ກົຮ ໄນ່ ປາຍ:
'ໄມ່ ຣາວ່ີຮ ຊາປີລ ປໍ ແດີອ໌ ທາເລ.' ນ່ະກັອຍ,
ກົຮ ໄນ່ ຣາວ່ີຮ. 22 ຄັນ ເຍືາ ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື,
ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌, ເຍືາ ເບນີ ຣາມຶ່
ຮ ກັອຍ."

ເນົ່ າ ຕາແບີບ ເຢຊູ ແຕ ອຳນາດ ອັນ
(ມາຣະໂກ 11:27-33; ລູກາ 20:1-8)

23 ເຢຊູ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ຊັງອາຣ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຊາ.
ບັອງ ກາ ອັນ ອາຕີ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກັອຍ,
ເບນີ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກັອຍ
ເຕ່; ກະ ໄລ່ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ເບນີ ອຳນາດ
ແຕ ແລ່ະ ກາ ໄມ່ ຕະ ຣານະ ໄນ່? ເນົ່ າ ໂອນ ໄມ່ ເບີ
ນ ອຳນາດ ກັອຍ?"

24 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ຕາແບີບ ເຍືາ
ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນໂຍ່ງ. ຄັນ ເຍືາ ຕາແອີຍ ເກົາ, ເກົາ
ອາຕີ ເຕ່ ເຍືາ ເນົ່ າ ກາ ໂອນ ເກົາ ເບນີ ອຳນາດ ໂອນ
ຕະ ຣານະ ໄນ່. 25 ເນົ່ າ ກາ ໂອນ ອຳນາດ ປໍ ໂຢຮັນ

* 21:9 21:9 ປັຣນາຍ 'ໂຮຊັນນາ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ,' ແຕີລາ 'ຊາແອີນ ລາລ່ື,' ແຕີລາ 'ຍ່ອງ.'
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ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌? ອຳນາດ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ກວາຍ ຊັອງ?"
ເຈ່ີ ໄລ່ ມານະ ຊັຣຮົງ ມານະ ປາຍ: "ຄັນ ໄຮ ຕາ

ແອີຍ ອັນ ປາຍ: 'ຣານະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,' ອຶງກັອຮ ອັນ ຕາແບີບ ລ່ັຮ
ໄຮ ປາຍ: 'ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານ່ະ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາ
ອຳ ໂຢຮັນ?' 26 ມາ ຄັນ ໄຮ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ:
'ຣານະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໄນ່ ຈຸງ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ກວາຍ
ຊັອງ,' ໄຮ ອຶງກັອຮ ກອນແຊມ, ຍ່ອນ ໄລ່ ກັອຍ
ຊາອຳ ໂຢຮັນ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ."

27 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕາແອີຍ ເຢຊູ ປາຍ: "ຮິ ຕາ
ດັງ."
ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເຈ່ີ! ເກົາ ຕາ

ເບີນ ອາຕີ ເຕ່ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ເນົ່ າ ກາ ໂອນ ເກົາ ເບີ
ນ ອຳນາດ ຕະ ມັຮ ຣານະ ໄນ່."

ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ບາຣ ນະ ກອນ ຣາເລົາ
28 "ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຄ່ຶດ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ໄນ່?

ເບີນ ມານະ ກາ ເບີນ ບາຣ ລຳ ກອນ ຣາເລົາ. ອຶມ
ປ່ໍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ກາ ອາຍ, ກະ ແປຣີ ອັນ
ປາຍ: 'ກອນ ເອີຍ! ຕາໄງ ໄນ່ ໄມ່ ເປາະ ຕະ ຣານະ
ຕ່ຶງ ຊວນ ອາງຸ່ນ ໄຮ, ນ.ໍ' 29ກອນ ກັອຍ ຕາແອີຍ
ປາຍ: 'ເກົາ ອາລ່ັຮ ອີ ເປາະ ຕະ.' ມາ ອັນ ຄ່ຶດ ລ່ັຮ
ອຶນຕູ່ນ ແອັນ; ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ຊວນ
ກັອຍ.

30 "ເຈ່ີ ອຶມປ່ໍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອາແອມ ແອັນ,
ກະ ແປຣີ ອັນ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. ກອນ ກັອຍ ຕາ
ແອີຍ ປາຍ: 'ໂທຍ! ເກົາ ອີ ເປາະ.' ມາ ອັນ ຕາ
ເບີນ ເປາະ.

31 "ບາຣ ນະ ກອນ ຣາເລົາ ກັອຍ, ອັນ ກາ ອາ
ແລ່ະ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ອຶມປ່ໍ?"
ໄລ່ ກັອຍ ຕາແອີຍ ເຢຊູ ປາຍ: "ອັນ ກາ ອາຍ."
ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ

ໂອນ ເຍືາ, ມັຮ ກວາຍ ກາ ປາໂຣມ ປຣະ ປາຊີ ກະ
ມັຮ ກວາຍ ມັນແຊມ ກາ ຈິ ຈະ, ໄລ່ ເບີນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ຈຸ່ມ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ເຍືາ ແອັນ.
32 ໂຢຮັນ ແຕ່ີອ໌ ອາປັຮ ເຍືາ ຣານາ ຕານັອ່ງ ອໍ ເຈ່ີ,
ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ອັນ. ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ປາໂຣມ ປຣະ ປາຊີ ກະ ມັຮ ກວາຍ ມັນແຊມ ກາ
ຈິ ຈະ, ໄລ່ ຊາອຳ ໂຢຮັນ. ເຍືາ ເຮີມ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ
ກັອຍ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ປຽນ ຊາ ໂອນ
ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ, ກະ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ
ໂຢຮັນ."

ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ມານະ ຈົຮ ປາໄລ ອາງຸ່ນ
ຕ່ຶງ ຊວນ

(ມາຣະໂກ 12:1-12; ລູກາ 20:9-19)
33 "ເຍືາ ຊາງັດ ມວຍ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ການ່ໍອ໌

ແອັນ ປາຍ: ເບີນ ມານະ ອຶນເຈົາ, ອັນ ຈົຮ ວ່ັຣ
ອາງຸ່ນ ຕ່ຶງ ຊວນ. ອັນ ຕະ ກຣ່ອງ ອຶມແປຣ ຊວນ
ກັອຍ. ອັນ ປິ່ ປຣຸ່ງ; ເຈ່ີ ກາຕາອ໌ ຕາ ເມົາ ດອ໌ໍ
ປັດ ແດີອ໌ ອາງຸ່ນ ຮອຍ ຕ່ຶງ ກັອຍ. ກະ ອັນ ຕະ
ຊູ ອຽນ ແອີດ ກຍາອ໌ ຕ່ຶງ ຊວນ ກັອຍ. ແວັດ
ກັອຍ ອັນ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເມືານ ຕະ ຊວນ
ອັນ. ໄລ່ ປຣ່ອມ ອຶມແປອ໌ ປາໄລ ກັອຍ. ເຈ່ີ ອັນ
ເປາະ ປໍ ກຣວາງ ການ່ໍອ໌. 34 ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ປາໄລ
ກັອຍ ຈີນ, ກວາຍ ອຶນເຈົາ ກັອຍ ແປຣີ ມັຮ ກວາຍ
ຊູລ ອັນ ໂອນ ເປາະ ອີດ ຊັຣແນອ໌ ອັນ ແຕ ໄລ່ ກາ
ເມືານ ຕະ ຊວນ ກັອຍ. 35 ມາ ກວາຍ ກາ ເມືານ
ຕະ ຊວນ ກັອຍ, ໄລ່ ໂກບ ກວາຍ ຊູລ ກັອຍ. ອັນ
ກາ ມານະ, ໄລ່ ປຍາຍຮ. ມານະ ແອັນ ໄລ່ ກາຈີດ.
ມານະ ແອັນ ໄລ່ ແກຼງ ໂຈະ ຕາເມົາ. 36 ເຈ່ີ ອຶນເຈົາ
ກັອຍ ແປຣີ ກວາຍ ຊູລ ການ່ໍອ໌ ແອັນ, ເປາະ ກຼຶ່ງ
ກາເລີຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ມາ ໄລ່ ຕະ ໂຈະ ກວາຍ ຊູລ
ກັອຍ ມູເຈິງ ກັອຍ ຊາ. 37 ປັຣຊົດ ເລ່ີຍ, ອຶນເຈົາ
ກັອຍ ແປຣີ ກອນ ຣາເລົາ ອັນ ເບີມ ເປາະ ປໍ ກວາ
ຍ ກາ ເມືານ ຕະ ຊວນ ກັອຍ. ອັນ ຄ່ຶດ ປາຍ: 'ໄລ່
ກັອຍ ຢຳນັ່ບ ກອນ ເກົາ.' 38ມາ ແຕ່ີອ໌ ກວາຍ ກາ
ເມືານ ຕະ ຊວນ ກັອຍ ເຮີມ ກອນ ອຶນເຈົາ ກັອຍ,
ໄລ່ ຊັຣຮົງ ປາຍ: 'ໄນ່ ລາ ກອນ ອຶນເຈົາ ຊວນ.
ໄຮ! ໄຮ ກາຈີດ ຕັຮ ອັນ. ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ນ ອັນ
ໄຮ ແອັນ ເບນີ ຕາລາ!' 39 ເຈ່ີ ໄລ່ ໂກບ ກອນ ອຶນ
ເຈົາ ກັອຍ, ກາຕ່ັອງ ອາລ່ັອຮ ແຕ ຊວນ, ກະ ໄລ່
ກາຈີດ ຕັຮ ອັນ.

40 "ແຕ່ີອ໌ ອຶນເຈົາ ກັອຍ ເປາະ ປໍ ຊວນ ອັນ,
ນານ່ ະ ອັນ ອີ ຕະ ກະ ໄລ່ ກາ ເມືານ ຕະ ຊວນ
ອັນ?"

41ກວາຍ ກັອຍ ຕາແອີຍ ເຢຊູ ປາຍ: "ອັນ ກາ
ຈີດ ຕັຮ ມັຮ ກວາຍ ຕາ ອໍ ກັອຍ. ເຈ່ີ ອັນ ໂອນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ເມືານ ຕະ ຊວນ ອັນ. ແຕ່ີອ໌
ປາເນ່ນ ປາໄລ ກັອຍ ຈີນ, ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກັອຍ
ອຶມແປອ໌ ໂອນ ອຶນເຈົາ ກັອຍ ເບນີ ຊັຣແນອ໌ ເຕ່."

42 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາ ຕີ ລ່ັຮ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ:
"ນານ່ະ ປາຍ ເຍືາ ຕາ ເກ່ີຍ ອານ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
'ຕາເມົາ ກາ ກວາຍ ເຈືາງ ຕະ ດຸງ ຕາເວ່ງ ຕັຮ ເຈ່ີ,

ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີດ ຕາເມົາ ກັອຍ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ
ກູຈ່ົກ
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ຕະ ໂອນ ດຸງ ແກີດ ຈັບ.
ຣານະ ໄນ່ ອຶນເຈົາ ໄຮ ຕະ.

ພໍກາ ມັ່ດ ໄຮ ເຮີມ, ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາ
ລ່ື.'†

43 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕາ ເບນີ ປຣ່ອມ ນັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ອັນ
ຊົດ, ມາ ອັນ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ມູ່ດ. ກວາ
ຍ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ອໍ ນ່ະ ອາລ່ອງ ກາ ແກີດ ປາໄລ
ອໍ. 44 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ແດິມ ຕ່ຶງ ຕາເມົາ ໄນ່,
ອັນ ກູຈີດ ເລ່ີຍ. ມາ ຄັນ ຕາເມົາ ໄນ່ ມາ ຊາແລັຮ
ໄກຣ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ, ກວາຍ ກັອຍ ເປຣັຍ ເລ່ີຍ."‡

45 ພໍກາ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ຊັອງ ປັຣນາຍ
ຊາກຳ ເຢຊູ ອາຕີ ກັອຍ, ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ດັງ ເຢຊູ ຊາ
ກຳ ແຕ ໄລ່. 46 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຈ່ໍອ໌ ຣາລ່ິຮ ຢໍອ໌ ອີ
ໂກບ ອັນ, ມາ ໄລ່ ອຶງກັອຮ ກອນແຊມ, ຍ່ອນ ມັຮ
ກວາຍ ກັອຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຣ່ັກ ລາລ່ື.

22
ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕະ ດອງ ໂອນ

ກອນ
(ລູກາ 14:15-24)

1 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ການ່ໍ
ອ໌ ແອັນ ປາຍ: 2 "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ລາ ນ່ະ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຽມ ດອ໌ໍ ອີ ຈາ ດອງ ໂອນ ກອນ
ຣາເລົາ ອັນ. 3 ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ ແປຣີ ມັຮ
ຊູລ ອັນ ເປາະ ອີດ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອັນ ການື່ຍ ເຈ່ີ,
ໂອນ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ແຮ ຈາ ດອງ ກັອຍ. ມາ ມັຮ ກວາ
ຍ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ແຕ່ີອ໌ ແຮ. 4 ນ່ະກັອຍ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ ແປຣີ ຊູລ ການ່ໍອ໌ ແອັນ, ກະ
ປາຕັບ ໄລ່ ປາຍ: 'ເຍືາ ປາຍ ໂຈະ ກວາຍ ກາ ເກົາ
ການື່ຍ ເຈ່ີ ນ່ະໄນ່: "ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຮິ ກຽມ ດອ໌ໍ ອີ
ຈາ ດອງ ເຈ່ີ. ຕາແກງ ທູນ ກະ ກອນ ຕາແກງ ປ່ຶຼມ
ອັນ ກຍາກ ເຈ່ີ; ກະ ກູ່ ຣານະ ການ່ໍອ໌ ອັນ ກຽມ
ດອ໌ໍ ອຶນແຍ່ະ ເຈ່ີ. ມາ ຊານ່ໍ ແຊອ໌ ເຍືາ ເປາະ ແຮ
ຈາ ດອງ ກັອຍ."'

5 "ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອັນ ການື່ຍ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາ
ເບີນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ແອີງ
ຣານະ ໄລ່ ຊັອງ. ອັນ ກາ ເປາະ ຕະ ໄທຣ. ອັນ ກາ
ເປາະ ຈິແຈີງ. 6ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ໂກບ ຊູລ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ກັອຍ. ໄລ່ ໂຍ່ບ, ໄລ່ ປຍາຍຮ, ກະ ໄລ່ ກາ
ຈີດ ຕັຮ ຊູລ ກັອຍ. 7 ນ່ະກັອຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ

ກັອຍ ຊັອງ ອວານ ລາລ່ື. ອັນ ແປຣີ ຕາຮານ ອັນ
ເປາະ ກາຈີດ ລ່ັຮ ມັຮ ກວາຍ ກາ ກາຈີດ ຕັຮ ຊູລ
ອັນ. ກະ ມັຮ ຕາຮານ ກັອຍ ຈັອງ ຕັຮ ເມືອງ ກວາ
ຍ ກັອຍ. 8 ເຈ່ີ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກູອ໌ ລ່ັຮ ມັຮ ຊູລ
ອັນ. ອັນ ປາຕັບ ໄລ່ ປາຍ: 'ດອງ ໄນ່ ກຽມ ດອ໌ໍ
ເຈ່ີ. ມາ ມັຮ ໄລ່ ກາ ເກົາ ການື່ ຍ, ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຕາ
ເບີນ ປຍາຍ໌ ໂອນ ເປາະ ແຮ ຈາ ດອງ ໄນ່. 9 ຊານ່ໍ
ເຍືາ ເປາະ ກູ່ ປັຣແວັຮ ຣານາ. ເຍືາ ຣາມົຮ ກວາຍ
ອາແລ່ະ, ເຍືາ ການື່ຍ ກວາຍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ແຮ ຈາ
ດອງ ໄນ່.' 10 ນ່ະກັອຍ ຊູລ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ
ລ່ັອຮ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ. ໄລ່ ຣາມົຮ ກວາຍ ອາແລ່
ະ, ໄລ່ ເດີງ ກວາຍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ແຮ ຈາ ດອງ ກາ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕະ. ໄລ່ ເດີງ ມັຮ ກວາຍ ຕາ ອໍ ກະ
ມັຮ ກວາຍ ອໍ ແຮີ. ນ່ະກັອຍ ຕ່ຶງ ກຼຸງ ດຸງ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ກັອຍ ເບນີ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກທັູດ ລາລ່ື.

11 "ພໍກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ມູ່ດ ເນ່ ຕ່ຶງ ກຼຸງ ມັຮ
ກວາຍ ແຮ ຈາ ດອງ ກັອຍ, ອັນ ເຮີມ ເບນີ ມານະ
ຕາ ເບນີ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ເກ່ີຍ ເນົ່ າ ເປາະ ຈາ ດອງ.
12 ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ ໂຈະ ກວາຍ ກັອຍ: 'ເຢົ່ າ ເອີຍ!
ນານະ່ ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ແຮ ຈາ ດອງ ໄນ່ ມາ ໄມ່ ຕາ ເບນີ
ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ກາ ເກ່ີຍ ເນົ່ າ ເປາະ ຈາ ດອງ?' ມາ
ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕາແອີຍ ອຶນເຕ່ົາ ອັນ.

13 "ເຈ່ີ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ ແປຣີ ຊູລ ອັນ
ປາຍ: 'ເຍືາ ຊັດ ອາເຢີງ ອາຕີ ອັນ, ກະ ເຍືາ ແກຼງ
ຕັຮ ອັນ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ. ອຶນຕຸ ກັອຍ
ເນົ່ າ ເຍືາມຍີ່ ດ ກະ ກາເຕຣືອກ ກາແນງ ກາບາງ
ຊັອງ ຕຸ່ຮ ອາຣ່ຶກ ລາລ່ື.'"

14 ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ: "ເບີນ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌, ມາ ເບີນ ບີ່ ອ໌ ນະ ຊັອງ ອັນ
ຣຽຮ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ປຣະ ປາຊີ
(ມາຣະໂກ 12:13-17; ລູກາ 20:20-26)

15 ແວັດ ກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ເປາະ
ຊັຣຮົງ ຈາຈ່ໍອ໌ ຣາລ່ິຮ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຢຊູ ຕະ ອຶນຕີ
ໂລ່ຍຮ. 16 ໄລ່ ກັອຍ ແປຣີ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ໄລ່ ກະ
ແຕ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ.ູ
ກວາຍ ກັອຍ ອາຕີ ເຢຊູ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ!
ຮິ ດັງ ເຈ່ີ ອາຈານ ລາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ. ກະ
ອາຈານ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ປຍາຍ໌
ກະ ອາຈານ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ອາແລ່ະ. ຍ່ອນ ຢັ່ ຮ

† 21:42 21:42 ຕາເມົາ ກັອຍ ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ຈະ ອັນ ເບີມ. ‡ 21:44 21:44 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ແຕ ອຶມແບິ ຕາ ເບີນ ເບີນ
ຣານາ 44 ໄນ່.



ມັດທາຍ 22:17 39 ມັດທາຍ 22:40

ເມືາງ ອາຈານ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ແກີດ ລີຣາລີ
ອຶນແຍະ່. 17ນ່ະກັອຍ ຮິ ແຊອ໌ ອາຈານ ອາຕີ ໂອນ
ຮິ. ນານ່ະ ອາຈານ ຄ່ຶດ, ປຍາຍ໌ ມາ ຕາ ເບີນ ໄຮ
ອຶງເຄາະ ມ່ອບ ປຣະ ປາຊີ ປໍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຣມ
ກາ ກຣ່ິຮ?"

18 ມາ ເຢຊູ ດັງ ເຈ່ີ ໄລ່ ລ່ອງ ອັນ, ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ
ອັນ ຕາ ດັງ ຕາແອີຍ. ອັນ ປາຍ ໂຈະ ໄລ່: "ເຍືາ
ລາ ກວາຍ ມາມ ອໍ ມາ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ! ນານະ່ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌
ຣາລ່ິຮ ໂຈະ ເກົາ? 19 ເຍືາ ໂອນ ເກົາ ເນ່ ປຣະ ປາຊີ
ກັອຍ!"
ເຈ່ີ ໄລ່ ເດີງ ໂອນ ອັນ ເນ່ ມວຍ ກຼອງ ປຣະ.

20 ເຢຊູ ຕາແບີບ ໄລ່ ປາຍ: "ຣູ່ບ ເນົ່ າ ກະ ຣາມຶ່ຮ
ເນົ່ າ ຄຽນ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ປຣະ ໄນ່?"

21 ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ແອີຍ ປາຍ: "ຣູ່ບ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ໂຣມ ກາ ກຣ່ິຮ."
ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເກຣ່ີງ ເຕືາວ

ປັຣເຍືາ ໂຣມ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກລັູຮ ລ່ັຮ ໂອນ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ໂຣມ, ກະ ເກຣ່ີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ກລັູຮ ລ່ັຮ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

22 ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ
ລາລ່ື. ກະ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ເຢຊ,ູ ເປາະ ອຶນຕຸ ການ່ໍ
ອ໌ ແອັນ.

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
(ມາຣະໂກ 12:18-27; ລູກາ 20:27-40)

23 ຕາໄງ ກັອຍ ເບນີ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ຊາດູກາຍ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ
ເຈ່ີ, ຕາ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 24 ໄລ່ ຕາແບີບ ເຢຊູ
ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ໂມເຊ ຄຽນ ເຈ່ີ ອາຕີ ໂອນ
ຮິ ປາຍ: 'ຄັນ ອາຍ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ
ກອນ ຢວາຮ, ອຶງເຄາະ ອາແອມ ອັນ ແອັນ ເຊີບ
ລາກວຍ ອາຍ, ໂອນ ອັນ ເບີນ ກອນ ດອ໌ໍ ແກີດ
ກອນ ຈຸ່ມເຈືອ ອາຍ ອັນ.' 25 ອຶມແບິ ອາໄຣ່ ເບນີ
ຕາປູ່ລ ນະ ແຊມອາຍ ແອີດ ກະ ຮິ. ອັນ ກາ ອາຍ
ກ່ັລ ກັອຍ ອີດ ລາກວຍ. ອັນ ຕາ ຢວາຮ ເບີນ
ກອນ, ອຶນໂຍ່ງ ອັນ ກຈີູດ. ນ່ະກັອຍ ອາແອມ ອຶນ
ດີ ແອັນ ເຊີບ ລາກວຍ ອາຍ ອັນ. 26 ກະ ມູເຈິງ
ກັອຍ ເຕ່ ແຕ ອາແອມ ອຶນດີ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ອາແອມ
ອາລັອຮ. ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ແຊມອາຍ ກັອຍ ເຊີບ ມາ
ນຳ ລາກວຍ ອາຍ, ກະ ໄລ່ ກຈີູດ ອຶນແຍະ່. 27ປັຣ
ຊົດ ເລ່ີຍ ມັນແຊມ ກັອຍ ລາ ກຈີູດ ເຕ່. 28 ພໍກາ
ໄລ່ ກາ ກູຈີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ມັນແຊມ ກັອຍ ແກີດ
ລາກວຍ ເນົ່ າ ແອັນ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ກັອຍ
ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ມັນແຊມ ກັອຍ?"

29 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ຕະ
ອຶນຕີ ຕາ ປຍາຍ໌, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ແຕ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເນົ່ າ ຄຽນ ແຕ ອຶມແບິ,
ກະ ເຍືາ ຕາ ດັງ ກາ ອຳນາດ ປື່ ດ ລາລ່ື ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 30 ພໍກາ ໄລ່ ກາ ກູຈີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ໄລ່
ຕາ ເບີນ ຣາອີດ ນັ່ອງ ແກີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌.
ມາ ໄລ່ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ມູເຈິງ ເທວາດາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ເຕ່. 31 ມາ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ກູຈີດ,
ເຈ່ີ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ນານະ່ ປາຍ ເຍືາ ຕາ ເກ່ີຍ ອານ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ:
32 'ເກົາ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ,

ກະ ຢາໂຄບ ອຶນນັ່ອງ ຊາງ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ.'
ເຕ່ອ໌ ໄຮ ດັງ ໄລ່ ກັອຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ, ຍ່ອນ
ກວາຍ ກູຈີດ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ແອີງ
ໄລ່ ກາ ອາມົ່ງ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ຊາງ ອັນ."

33 ພໍກາ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ຊາ ງັດ ເຢຊູ ປາຍ
ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ມັຮ ປັຣນາຍ ອັນ
ອາຕີ.

ຣານະ ອຶນ ເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ ປາ ຕັບ ປື່ ດ
ແກຼີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌

(ມາຣະໂກ 12:28-34; ລູກາ 10:25-28)
34 ພໍກາ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ຊັອງ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ຕະ

ໂອນ ຈຸ່ມ ຊາດູກາຍ ຕາ ແກີດ ຕະ ແບອ໌ ເລ່ີຍ, ໄລ່
ກັອຍ ໂຣ່ມ ຊັຣຮົງ. 35 ມານະ ແຕ ກວາຍ ກັອຍ
ລາ ອາຈານ ອາຕີ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ອັນ ອີ
ລ່ອງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ມວຍ ປັຣນາຍ ຕາແບີບ. 36 ອັນ
ຕາແບີບ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ຕ່ຶງ ຄານອດ ໄຮ,
ຣາມຶ່ຮ ປາຕັບ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ປື່ ດ ແກຼີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ
ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌?"

37 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາ
ໂຢ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶນເຈົາ ເຍືາ, ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ, ອຶນແຍ່ະ ຣາແຮີ ເຍືາ, ກະ ອຶນແຍ່ະ ການິ່ດ
ເຍືາ. 38 ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໄນ່ ລາ ປື່ ດ ແກຼີຍ ອຶນ
ແຍ່ະ ແຕ ປັຣນາຍ ການ່ໍອ໌. 39 ກະ ປັຣນາຍ ປາ
ຕັບ ບາຣ ແກຼີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌ ລາ ອາໄນ່:
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ ນ່ະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ຈະ ເຍືາ
ເບີມ. 40 ຄັນ ເບີນ ບາຣ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໄນ່, ເບີ
ນ ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣາ
ນາ ໂມເຊ, ກະ ອຶນແຍະ່ ປັຣນາຍ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

ກຣີດ ລາ ອຶນເຈົາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ
(ມາຣະໂກ 12:35-37; ລູກາ 20:41-44)



ມັດທາຍ 22:41 40 ມັດທາຍ 23:15

41 ບັອງ ກາ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ໂຣ່ມ ຊັຣຮົງ, ເຢຊູ
ຕາແບີບ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: 42 "ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຄ່ຶດ
ແຕ ມານະ ກຣີດ? ອັນ ລາ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ເນົ່ າ?"
ໄລ່ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອັນ ລາ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ

ດາວິດ."
43ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ

ນ່ະກັອຍ, ນານ່ ະ ຣາ ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ ໂອນ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ ດອ໌ໍ ກຣີດ ລາ 'ອຶນເຈົາ?'
ຍ່ອນ ແຕ ອຶມແບິ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ ປາຍ:
44 'ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂຈະ ອຶນເຈົາ ເກົາ ປາຍ:

"ໄມ່ ຕາກູ ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເກົາ*
ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ແລ່ະ ເກົາ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຢໍອ໌
ອີ ກາຈີດ ໄມ່

ແອີດ ປື່ ນ ຕາລາງ ອາ ເຢີ ງ ໄມ່ ແກີດ ຊູລ
ໄມ່."'

45 ຄັນ ດາວິດ ດອ໌ໍ ກຣີດ ໄນ່ ລາ 'ອຶນເຈົາ,' ນານ່
ະ ເຕ່ອ໌ ດາວິດ ດອ໌ໍ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອັນ ເບີມ
ລາ 'ອຶນເຈົາ'?"

46 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ
ເຕ່ອ໌ ຕາແອີຍ ມວຍ ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ. ກະ ແຕ
ຕາໄງ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ຍັ່ນ ຕາແບີບ ນັ່ອງ ອັນ.

23
ເຢຊູ ກາແອັຮ ກວາຍ ອຶນໂຈຍ ຕະ ມູເຈິງ ກວາ

ຍ ອາຕີ ຄານອດ ກະ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ
(ມາຣະໂກ 12:38-40; ລູກາ 11:39-52;

13:34-35; 20:45-47)
1 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ

ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: 2 "ກວາຍ ອາຕີ
ຄານອດ ກະ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ, ໄລ່ ກັອຍ ແກີດ
ກວາຍ ອາຕີ ເຍືາ ໄປຼຮ ລ່ັຮ ໂມເຊ. 3 ນ່ະກັອຍ,
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ນ່ະ ປັຣນາຍ ໄລ່ ອາຕີ.
ມາ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ດວຍ໌ ມັຮ ຣານະ ໄລ່ ຕະ, ຍ່ອນ
ແບອ໌ ໄລ່ ປາຍ ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຕະ. 4 ໄລ່ ອາຕີ
ໂອນ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ກ່ັດ ລາລ່ື ນ່ະ ໄລ່ ໂອນ
ປາລ ເຍືາ ໂດລ ເກຣ່ີງ ອຶນຕັອງ. ມາ ອາຕີ ໄລ່ ຕາ
ເບນີ ອີດ ຈ່ອຍ ອຶນເຕ່ົາ ເກຣ່ີງ ອຶນຕັອງ ແຕ ເຍືາ.
5 ກູ່ ຣານະ ໄລ່ ຕະ, ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌ ເຮີມ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ. ໄລ່ ໂຈະ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ໂຮບ ອຶງກັຣ. ເຈ່ີ ໄລ່ ຊັດ ໂຮບ ກັອຍ
ຕ່ຶງ ອຶມແບຼງ ກະ ໄລ່ ຕາປື່ ງ ຕ່ຶງ ກາລຍາອ໌. ກະ ໄລ່
ຕະ ຢ່ອຍ ຕ່ີ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ອງ ໄລ່. 6 ໄລ່
ຢໍອ໌ ອີ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ແປີງ ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ ການື່ຍ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌

ຈາ. ກະ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ກາເຈ່ີງ ຕາກູ ອໍ ແກຼີຍ
ອຶນແຍ່ະ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ.
7 ໄລ່ ຢໍອ໌ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຣາບັນ ອໍ ໄລ່ ບັອງ ກາ
ໄລ່ ແອີດ ກະ ກວາຍ ກຼຶ່ງ. ກະ ໄລ່ ຢໍອ໌ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ໄລ່
ລາ 'ອາຈານ.' 8ມາ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ດອ໌ໍ ເຍືາ ລາ 'ອາຈານ,' ຍ່ອນ ເຍືາ ເບີນ
ແອີງ ມານຳ ອາຈານ ຊັອງ, ກະ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ແຊມ
ອາຍ ຣາລີ ອຶນແຍະ່. 9ກະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ດອ໌ໍ ກວາ
ຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ມາ 'ອຶມປ່ໍ ເຍືາ,' ຍ່ອນ
ເຍືາ ເບີນ ແອີງ ມານຳ ອຶມປ່ໍ ຊັອງ, ອັນ ກາ ແອີດ
ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 10 ກະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດອ໌ໍ ເຍືາ ລາ 'ກວາຍ ຊົດ,' ຍ່ອນ
ເຍືາ ເບີນ ແອີງ ມານຳ ຊົດ ຊັອງ, ອັນ ລາ ມານະ
ກຣີດ. 11 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ ມາ ຢໍອ໌ ອີ
ແກີດ ປື່ ດ ແກຼີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ອຶງ
ເຄາະ ອັນ ແກີດ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ເຍືາ. 12 ກວາຍ
ອາແລ່ະ ມາ ອາຊັອຮ ຈະ ອັນ ເບີມ, ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ແກດ. ກະ ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ກາ ອາແຊງ ຈະ ອັນ ເບີມ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ປື່ ດ.

13 "ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ກາ ກວາຍ ອາຕີ
ຄານອດ ກະ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ, ລາ ກວາຍ ມາມ ອໍ
ມາ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ! ຍ່ອນ ເຍືາ ກາຕັງ ຕາ ໂອນ ກວາ
ຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ. ເຍືາ ຕາ
ແອອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ເຍືາ, ກະ ເຍືາ ຕາ ເບີ
ນ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເບນີ ນ່ະກັອຍ ເຕ່!

14 "ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ກາ ກວາຍ ອາຕີ
ຄານອດ ກະ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ, ລາ ກວາຍ ມາມ
ອໍ ມາ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ! ຍ່ອນ ເຍືາ ໂລ່ບ ມັຮ ດຸງ ອຶມ
ເປ່ອ໌ ກູມາຍ. ກະ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ປັຣນາຍ ຕ່ີ ຢໍອ໌
ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ປາຍ ເຍືາ ຕານັອ່ງ ອໍ. ນ່ະກັອຍ ເຈ່ີ ປໍ
ເມືາງ ໂຕ່ດ ເຍືາ ອຶນຕັອງ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌.*

15 "ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ກາ ກວາຍ ອາຕີ
ຄານອດ ກະ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ, ລາ ກວາຍ ມາມ ອໍ
ມາ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ! ຍ່ອນ ເຍືາ ຕະ ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ ຣາ
ແຮີ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕັຮ ຊັອງ ຣາງຶ່ຮ
ໄລ່; ເຈ່ີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແອັນ. ມາ ແຕ່ີອ໌ ໄລ່
ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ເຍືາ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ແກີດ ຕາ ອໍ
ແກຼີຍ ແຕ ເຍືາ ແອັນ; ເຈ່ີ ປຍາຍ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາ
ປັອງ ຕັຮ ເຍືາ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ.

* 22:44 22:44 ຕາປູ່ນ ຄານອດ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຢຳນັ່ບ ໄກຣ ລາລ່ື, ໄລ່ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ
ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ໄລ່. * 23:14 23:14 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ແຕ ອຶມແບິ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 14 ໄນ.່
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16 "ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ກາ ນ່ະ ກວາຍ ຊູດ
ມັດ່ ມາ ຢໍອ໌ ອີ ອາໂຢ່ງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ເຍືາ ອາ
ຕີ ໂຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ປາຍ: 'ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ
ກາ ຄີນ, ມາ ອັນ ກູອ໌ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ປັຣນາຍ ກວາ
ຍ ກັອຍ ຄີນ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ຕະ ຕາປູ່ນ. ມາ ຄັນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຄີນ ມາ ອັນ ກູອ໌ ແຢງ ແອີດ
ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ກັອຍ, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ
ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ກາ ອັນ ຄີນ.' 17 ເຍືາ ລາ ກວາຍ
ຊາກູລ ກະ ເຍືາ ກາ ນ່ະ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ເອີຍ! ອາ
ແລ່ະ ກາ ປື່ ດ ກາເລີຍ, ແຢງ ແຕີລາ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ
ກາ ຕະ ໂອນ ແຢງ ກັອຍ ແກີດ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ? 18 ກະ ເຍືາ ອາຕີ ປາຍ ເຕ່: 'ຄັນ ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ຄີນ, ມາ ອັນ ກູອ໌ ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ
ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ປັຣນາຍ ກວາຍ ກັອຍ ຄີນ ຕາ ເບີ
ນ ຕຸ່ຮ ຕະ ຕາປູ່ນ. ມາ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ
ຄີນ ມາ ອັນ ກູອ໌ ເກຣ່ີງ ຊາງ ຕ່ຶງ ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ
ກັອຍ, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ
ກາ ອັນ ຄີນ.' 19 ເຍືາ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ!
ອາແລ່ະ ກາ ປື່ ດ ກາເລີຍ, ເກຣ່ີງ ຊາງ ແຕີລາ ຊັນ
ເຕຣືາງ ຣ່ີດ ກາ ຕະ ໂອນ ເກຣ່ີງ ກັອຍ ແກີດ ອໍ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ? 20ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ຄີນ ມາ ອັນ ກູອ໌ ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ, ລາ ມູເຈິງ
ກວາຍ ກັອຍ ຄີນ ໂຈະ ເກຣ່ີງ ຊາງ ຕ່ຶງ ຊັນເຕຣືາງ
ຣ່ີດ ກັອຍ ເຕ່. 21 ກະ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຄີນ
ມາ ອັນ ກູອ໌ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ລາ ມູເຈິງ ອັນ ຄີນ ໂຈະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່, ຍ່ອນ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ລາ ດຸງ
ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 22 ກະ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ
ກາ ຄີນ ມາ ອັນ ກູອ໌ ມັນລ່ັອງ, ມູເຈິງ ອັນ ຄີນ ໂຈະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ
ມັນລ່ັອງ.

23 "ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ກາ ກວາຍ ອາຕີ
ຄານອດ ກະ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ, ລາ ກວາຍ ມາມ ອໍ
ມາ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ! ຍ່ອນ ເຍືາ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ມວຍ ປູ່ດ ແຕ ມວຍ ຈ່ິດ ປູ່ດ ບັດ ບາຍ
ອາຊາຍ ກູຕຽມ ເຍືາ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ຣາ
ນະ ການ່ໍອ໌ ລາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ກັອຍ
ຕ່ຶງ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຣານະ ປື່ ດ ກັອຍ ລາ
ນ່ະໄນ່: ເຍືາ ອຶງເຄາະ ຕະ ຊັງໄກຣ ອໍ, ອຶງເຄາະ ເບນີ
ຣາງຶ່ຮ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໂຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ກະ ອຶງ
ເຄາະ ຕະ ໄກຣ ລາລ່ື ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ຊາ
ງັດ ເຍືາ. ເກົາ ຕາ ເບນີ ໂອນ ເຍືາ ຕັຮ ເມືາດ ຣານະ

ມ່ອບ ຊາງ ກັອຍ, ມາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ ກາເລີຍ,
ລາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ເຕ່. 24 ເຍືາ ລາ ນ່ະ ກວາຍ
ຊູດ ມັ່ດ ມາ ຢໍອ໌ ອີ ອາໂຢ່ງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌! ເຍືາ
ຢໍອ໌ ອີ ອີດ ຕັຮ ອາຍື່ ອ໌ ແຕ ແດີອ໌ ງ່ອຍ,໌ ມາ ຄັນ
ເບນີ ຊັນຕຣ່ັນ ອູ່ດ, ເຍືາ ລ່ືນ ອຶນແຍ່ະ ກຼຳ ແຕ່ິ.†

25 "ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ກາ ກວາຍ ອາຕີ
ຄານອດ ກະ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ, ລາ ກວາຍ ມາມ
ອໍ ມາ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ! ຍ່ອນ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ຕາງານ ກະ
ກູໂຕອ໌ ເນົ່ າ ອາເຣືາວ ໂອນ ບຣັຮ ອໍ ແອີງ ຢັ່ ຮ ນ່ໍ
ອ໌ ຊັອງ, ມາ ຕ່ຶງ ແປີງ ງັ່ຮ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ແປຣ່ິ.
ແປຣ່ິ ກັອຍ ລາ ເຍືາ ຣາປົນ ກະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ແອີງ
ຈະ ເຍືາ ຊັອງ. 26 ເອີ ມັຮ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ, ເຍືາ
ລາ ນ່ະ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ! ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື ເຍືາ ອຶງ
ເຄາະ ອາເຣືາວ ໂອນ ບຣັຮ ຕ່ຶງ ແປີງ ງັ່ຮ ຕາງານ
ເວືາຍ. ຄັນ ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ຕາງານ
ກັອຍ ແກີດ ບຣັຮ ເຕ່!

27 "ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ກວາຍ ອາຕີ ຄາ
ນອດ ກະ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ, ລາ ກວາຍ ມາມ ອໍ
ມາ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ! ເຍືາ ລາ ນ່ະ ປີ່ ງ ກູມູ່ຍ໌ ເນົ່ າ ເຕືາ
ກຼອ໌ໍ ອໍ ແອີງ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ຊັອງ, ມາ ຕ່ຶງ ປື່ ນ ກັອຍ ເບີ
ນ ອຶງຮາງ ກວາຍ ກຈີູດ ກະ ອຶນໂຊະ ປຣ່ີໆ. 28 ເຍືາ
ລາ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌ ປາຍ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ຕານັອ່ງ ອໍ, ມາ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ
ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ໂລ່ຍຮ, ກະ ເຍືາ ມາມ ອໍ ມາ ຣາງຶ່ຮ
ໂກ່ະ.

29 "ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ກາ ກວາຍ ອາຕີ
ຄານອດ ກະ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ, ລາ ກວາຍ ມາມ ອໍ
ມາ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ! ເຍືາ ຕະ ປີ່ ງ ອໍ ໂອນ ກວາຍ ອາຕີ
ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ອໍ
ລາລ່ື ມັຮ ປີ່ ງ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ. 30 ກະ ເຍືາ ເກ່ີ
ຍ ປາຍ ນ່ະໄນ່ ແຮີ: 'ຄັນ ຮິ ມາ ແອີດ ແຕ ອຶມແບິ
ກັອຍ ມວຍ ໂປຣ່ອ໌ ກະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ຮິ, ຮິ
ຕາ ເບີນ ກາຈີດ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ມູເຈິງ ໄລ່ ກັອຍ ຕະ.' 31 ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ປາຍ
ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ງີ່ນ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ຈຸ່ມເຈືອ ມູ່ ກາ
ກາຈີດ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕ ອຶມແບິ. 32 ເອົາ, ເຍືາ ເປາະ ແຕ່ິ! ເຍືາ ຕະ ໂອນ
ແມິ່ມ ມັຮ ຣານະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເຍືາ! 33 ເຍືາ
ລາ ກວາຍ ກາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ອໍ ນ່ະ ກູຊັນ ປຼາ.
ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ
ເຍືາ ກະ ຕະ ໂຕ່ດ ເຍືາ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. 34ນ່ະກັອຍ
ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເກົາ ແປຣີ

† 23:24 23:24 ເຢຊູ ຊາກຳ ຣານະ ກັອຍ ລາ ອີ ປາຍ: "ເຍືາ ອີ ວຍາຣ ແຕ ມັຮ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ກາ ຕາ ເບີນ ປື່ ດ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ມັຮ
ຣານະ ໂລ່ຍຮ ປື່ ດ, ເຍືາ ຕະ ແຕ່ິ."
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ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ
ນ່ໍອ໌ ແອັນ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ລາລ່ື,
ກະ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. ແຕ
ມູ່ ກັອຍ, ເບີນ ອັນ ກາ ເຍືາ ກາຈີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ
ຊັງກັງ. ເບີນ ອັນ ກາ ເຍືາ ປຍາຍຮ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ
ເຍືາ. ກະ ເບີນ ອັນ ກາ ເຍືາ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ແຕ
ເມືອງ ໄນ່ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ກັອຍ. 35 ນ່ະກັອຍ ໂຕ່
ດ ໄລ່ ກາ ກາຈີດ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌
ໄນ່, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ຕຳເປຣ່ອ໌ ເຕ່ ໂຕ່ດ
ກັອຍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ລາ ຈຸ່ມເຈືອ ໄລ່ ກັອຍ. ໂຕ່ດ
ກັອຍ ເບີນ ແຕ ຕາໄງ ໄລ່ ກາຈີດ ອາເບລ, ອັນ
ກາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ແຕ ອຶມແບິ; ກະ ເຕ່ົາ ໂອນ
ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ກາຈີດ ເຊກາຣີຢາ ລາ ກອນ ເບເຣກີຢາ
ແອັນ. ເຍືາ ກາຈີດ ເຊກາຣີຢາ ປື່ ນ ກຼຸງ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ
ປື່ ດ ແຈ່ະ ຊັນເຕຣືາງ ກາ ໄລ່ ຊາງ ຣ່ີດ. 36 ເກົາ ອາ
ຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ໂຕ່ດ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່!

37 "ເອີ ເຢຣູຊາເລັມ, ເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ເອີຍ! ເຍືາ ລາ ກວາຍ ກາ ເກ່ີຍ ກາ
ຈີດ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ
ເຍືາ ແກຼງ ຕາເມົາ ໂຈະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແປຣີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ເຈ່ີ ເກົາ
ຢໍອ໌ ອີ ປາໂຣມ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ ນ່ະ ອຶນຕຣວຍ
ອາກັນ ກູຕຣຸກ ກູອ໌ ກອນ ອັນ ໂອນ ແອີດ ປື່ ນ
ຊານັງ. ມາ ເຍືາ ຕາ ປຣ່ອມ! 38 ຊານ່ໍ ເກົາ ຕາ ເບີ
ນ ເປາະ ໄກຼ່ຮ ເກຼີ່ ນັ່ອງ ດຸງຊູ ເຍືາ. 39ນ່ະກັອຍ ເກົາ
ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ
ເຮີມ ນັ່ອງ ເກົາ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຍືາ ປາຍ: 'ບຸ່ນ
ລາລ່ື ອັນ ກາ ແຕ່ີອ໌ ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຈົາ ໄຮ.'"
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ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ເນົ່ າ ຕາລຸຮ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ
(ມາຣະໂກ 13:1-2; ລູກາ 21:5-6)

1 ພໍກາ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ເຈ່ີ ເປາະ
ຕ່ຶງ ຣານາ, ເບີນ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ອັນ ກະ ຊາດອຍ ໂອນ ອັນ ເນ່ ປໍ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ.
2 ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ເຮີມ ອຶນແຍ່ະ
ດຸງ ປື່ ດ ແອີດ ອຶນຕຸ ໄນ່ ບ?ໍ ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ຕາເມົາ
ເນົ່ າ ຕະ ດຸງ ປື່ ດ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ຣາແຕັດ ນັ່ອງ ມັນ
ຕຸ. ອັນ ຣາຕັຮ ອຶນແຍ່ະ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາ
ຍ

(ມາຣະໂກ 13:3-13; ລູກາ 21:7-19)
3 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ຕາກູ ແອີດ ຕ່ຶງ ກົຮ ອາໂປ່

ນ, ເບີນ ແອີງ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຊັອງ ແຕ່ີອ໌
ກະ ອັນ. ໄລ່ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ!
ແຊອ໌ ອາຈານ ອາຕີ ໂອນ ຮິ ດັງ, ອຶນນັ່ອງ ມາແລ່ະ
ດູ່ນ ຣານະ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌? ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ອາປັຮ ໂອນ
ຮິ ດັງ ອາຈານ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ກະ ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ປັຣຊົດ?"

4 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາວ່ັງ
ໂອນ ອໍ. ອຶນໂຈຍ ໂອນ ເນົ່ າ ຣາພິ ເຍືາ. 5 ເຈ່ີ ປໍ
ເມືາງ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ແຕ່ີອ໌ ອາງ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ, ກະ
ປາຍ: 'ກໂູຕ ເກົາ ໄນ່ ແຕ່ິ ລາ ກຣີດ!' ນ່ະກັອຍ ໄລ່
ຣາພິ ກຼຶ່ງ ກວາຍ. 6 ພໍກາ ເຍືາ ຊັອງ ຮານ ເນົ່ າ ຣາ
ຕະ ແຈ່ະໆ ເຢີ່ ງໆ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ເກຣ່າະ ອຶນເຕ່ົາ.
ຣານະ ໄນ່ ອຶງເຄາະ ແຕ່ີອ໌ ອຶນໂຍ່ງ ເວືາຍ. ມາ ຕາ
ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ. 7 ເບີນ ມູ່ ໄນ່ ຣາຕະ
ກະ ມູ່ ກັອຍ, ກະ ກຣວາງ ໄນ່ ຣາຕະ ກະ ກຣວາງ
ກັອຍ. ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ອຶນຕຸ ແອິ ຊັຣນາ ຈາ. ກະ ເບີ
ນ ຊາອ່ຶຍ ອຶນຕຸ ກູແຕອ໌ ຣາໄມ່ ກະ ກູກ່ືດ. 8 ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ລາ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ຕາແບິ ຊັອງ,
ນ່ະ ມັນແຊມ ຕ່ິ ຕ່ຶງ ປຸ່ງ ອີ ຣ່ັຮ ກອນ.

9 "ເບນີ ກວາຍ ມ່ອບ ເຍືາ ປໍ ອາຕີ ກວາຍ ຕາ ອໍ
ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ກາຈີດ ເຍືາ. ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ຊາອັຣ ເຍືາ ຍ່ອນ ເຍືາ ປວາຍ ຣາ
ນະ ເກົາ. 10 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາ
ຍ ກາ ຕາປູ່ນ ເກົາ, ໄລ່ ຕາ ເຣືາບ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ. ໄລ່
ມານະ ປ່ອງ ມານະ ໂອນ ກວາຍ ຊົດ ກາຈີດ. ກະ
ໄລ່ ມານະ ຊາອັຣ ມານະ. 11 ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາ
ຍ ແຕ່ີອ໌ ປາຍ ໄລ່ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ໄລ່ ຣາພິ ໂອນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຊັຣ
ລຸ ກະ ໄລ່. 12ຍ່ອນ ຣານະ ຕາ ອໍ ເປາະ ປັຼຮ ກູ່ ອຶນ
ຕຸ, ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ກາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ, ແກີດ ອຶນຕຍາຮ ອຶນແຍະ່. 13 ມາ ມັຮ ກວາ
ຍ ກາ ເຣືາບ ຈີວ໌ ເຕ່ົາ ຊົດ ແດີຍ ໄລ່, ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ກັອຍ. 14 ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ, ເບີນ ກວາຍ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ ປັຼຮ ກູ່ ກຣວາງ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ໂອນ
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ດັງ. ແວັດ ກັອຍ, ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ປັຣຊົດ ເລ່ີຍ."

ເຢຊູ ອາຕີ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ແຕ່ີອ໌
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ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່
(ມາຣະໂກ 13:14-23; ລູກາ 21:20-24)

15 "ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຍືາ ເຮີມ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ
ດານີເອລ, ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ປາຍ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ. ດານີເອລ ປາຍ
ເບີນ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ເກຣ່ີງ ແປຣ່ິ ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ແອອ໌ ອີ ເຮີມ (ກວາຍ ອາແລ່
ະ ກາ ອານ ປັຣນາຍ ໄນ່, ອຶງເຄາະ ອັນ ຊາປຸ່ຮ ເບີ
ມ ແຕ ປັຣນາຍ ໄນ່.) 16 ຕາໄງ ກັອຍ ກວາຍ ກາ
ແອີດ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ ອຶງເຄາະ ຕາລຸ່ຮ ຊັອຮ ແອີດ
ຕ່ຶງ ກົຮ ແອັນ. 17 ອັນ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ຕຳປວລ ດຸງ
ເປືາຣ, ອຶງເຄາະ ອັນ ຕາລຸ່ຮ ອາແຊງ ອຶນໂຈຍ ມູ່ດ
ອີດ ນັ່ອງ ເກຣ່ີງ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ. 18 ອັນ ກາ ແອີດ
ປໍ ໄທຣ ອຶງເຄາະ ອຶນໂຈຍ ເຈົາ ອີດ ນັ່ອງ ເກຣ່ີງ
ແຕ ດຸງ ອັນ. 19 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ ໂຕຍ໌ ບາບ ລາ
ລ່ື ໄລ່ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ຈະ ກະ ໄລ່ ກາ ອາໂຍະ ກອນ.
20ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ອຶນໂຈຍ ໂອນ
ເຍືາ ຕາລຸ່ຮ ຕ່ຶງ ກາໄຊ ຊາແງດ, ກະ ເກົາແຊອ໌ ອຶນ
ໂຈຍ ໂອນ ເຍືາ ຕາລຸ່ຮ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່. 21 ຕ່ຶງ ຕາ
ໄງ ກັອຍ ເບີນ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາເລີຍ ແຕ ຕາແບິ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ມັນລ່ັອງ ກູແຕອ໌ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຊານ່ໍ.
ກະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ນັ່ອງ ນ່ະ
ຕາໄງ ກັອຍ. 22 ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ອາ
ຣູ່ຍ໌ ລ່ັຮ ມັຮ ຕາໄງ ກັອຍ, ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ອາ
ມົງ່ ນັ່ອງ. ມາ ຍ່ອນ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ອັນ ຣຽຮ, ອັນ ອາຣູ່ຍ໌ ລ່ັຮ ມັຮ ຕາໄງ ກັອຍ.

23 "ຄັນ ເນົ່ າ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: 'ໄນ່! ອັນ ໄນ່
ລາ ກຣີດ!' ແຕີລາ 'ຕິຮ! ອັນ ກາ ແອີດ ປໍ ກັອຍ
ລາ ກຣີດ!' ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ກັອຍ.
24 ຍ່ອນ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເບນີ ກວາຍ ຕາ ແກີນ
ກຣີດ, ກະ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. ໄລ່ ກັອຍ ອາປັຮ
ມັຮ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ດອ໌ໍ ອີ ບູບວກ ອາໂລກ.
ຄັນ ເຕ່ອ໌, ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຣາກຽວ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ເຈ່ີ, ໂອນ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ເຕ່.
25 ໄນ່! ເກົາ ອາຕີ ດອ໌ໍ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ
ຣານະ ກັອຍ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌.

26 "ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ເບີນ ເນົ່ າ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ:
'ຕິຮ! ເບີນ ມານະ ກຣີດ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ
ກັອຍ!,' ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕຸ ກັອຍ.
ແຕີລາ ໄລ່ ປາຍ: 'ຕິຮ! ມານະ ກຣີດ ແອີດ ໂຕ່ະ
ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ!' ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາງັດ. 27 ໄກຣ ລາ
ລ່ື, ເກົາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ນ່ະ ຕາລ

ຍາຣ ກັລກາງ ແຕ ມັ່ດ ມານາງ ລ່ັອຮ ແຕ່ີອ໌ ມັ່ດ
ມານາງ ປັດ.

28 "ອຶນຕຸ ແລ່ະ ເບນີ ກມູັບ, ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບນີ
ແຈມ ມຽດ ແຊງ ໂຣ່ມ ຈາ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌
ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່

(ມາຣະໂກ 13:24-27; ລູກາ 21:25-28)
29 ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ແວັດ ແຕ ຕາໄງ

ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ, ມັ່ດ ມານາງ ແກີດ ການຳ, ກະ ຣາ
ລ່ັງ ກາໄຊ ຕາ ເບີນ ປາເລືາງ ນັ່ອງ. ມັນໂຕຣ ຊາ
ແລັຮ ແຕ ມັນລ່ັອງ. ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ກາ
ເບີນ ອຳນາດ ຕ່ຶງ ມັນ ລ່ັອງ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ໂອນ ຣາໄມ່ ອຶນແຍ່ະ. 30 ແວັດ ກັອຍ ແອີດ ຕ່ຶງ
ມັນລ່ັອງ ເບີນ ມວຍ ຣາມຶ່ ຮ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ແຕ
ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ. ເຈ່ີ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ
ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ໄລ່ ເຍືາມ ກໂູກຼຍ໌ ຍ່ອນ ໄລ່
ຊັອງ ອຶງກັອຮ. ໄລ່ ເຮີມ ເກົາ, ລາ ກອນ ເຢືາງ
ແກີດ ກວາຍ, ແຕ່ີອ໌ ອຶນດີ ຣາມິ່ລ, ເບີນ ອຳນາດ
ປື່ ດ ກະ ອາງອ່ືຣ ລາລ່ື. 31 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເນົ່ າ
ຊັອງ ຊຽງ ເນົ່ າ ປົຼງ ຕາກອຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື, ເຈ່ີ ເກົາ
ແປຣີ ມັຮ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາໂຣມ ກູ່ ນະ
ມັຮ ກວາຍ ກາ ເກົາ ຣຽຮ ແຕ ແປີງ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ກາແດີບ, ກະ ກູ່ ອຶນຕຸ ຈວບ ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່
ໄນ່."

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ກ່ັລ ລາວ່ັຮ
(ມາຣະໂກ 13:28-31; ລູກາ 21:29-33)

32 "ເຍືາ ຊາງັດ ເກົາ ຊາກຳ ແຕ ອາລ່ອງ ລາວ່ັ
ຮ. ຄັນ ອາແບງ ອາລ່ອງ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ອຶນ
ຍ່ອມ, ອັນ ໄບອ໌ ປາດັອຮ ລ່ັຮ ຊາລາ ອຶນຍ່ອມ
ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ດັງ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ກາໄຊ ພວາອ໌.
33 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ຄັນ ເຍືາ ເຮີມ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່
ຮ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌, ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ດັງ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ
ກວາຍ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ. ອັນ ຕາມັອກ ແອີດ ຕ່ຶງ
ງັ່ຮ ຕ່ົງ ເຈ່ີ. 34 ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ມັຮ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຕາ ເບນີ ກຈີູດ ອຶນແຍະ່, ອຶນ
ໂຍ່ງ ແຕ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌. 35 ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ
ມັນລ່ັອງ ກະ ກແູຕອ໌ ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍະ່, ມາ ປັຣ
ນາຍ ເກົາ ອາຕີ ຕາ ເບນີ ແກີດ ປິ່ ດ."



ມັດທາຍ 24:36 44 ມັດທາຍ 25:10

ເນົ່ າ ຕາ ເບີນ ດັງ ຕາໄງ ອາແລ່ະ ກອນ ເຢືາງ
ແກີດ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ

(ມາຣະໂກ 13:32-37; ລູກາ 17:26-30,
34-36)

36 "ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ດັງ ຕາໄງ ແລ່ະ ແຕີລາ ບັອງ
ກາ ແລ່ະ ຣານະ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌. ມັຮ ເທວາດາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ກະ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຮີ ລາ ຕາ ເບີນ ດັງ ເຕ່ ຕາໄງ ກັອຍ. ແອີງ ມານະ
ອຶມປ່ໍ ເກົາ ແຕ່ິ ດັງ ຕາໄງ ກັອຍ. 37 ກອນ ເຢືາງ
ແກີດ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ລາ ນ່ະ ແດີຍ
ໂນອາ ແຕ ອຶມແບິ. 38 ຕ່ຶງ ແດີຍ ໂນອາ ກັອຍ, ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ ຣາລາ ແດີອ໌ ອີ ແຕ່ີອ໌, ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ກັອຍ ຈາ ງ່ອຍ໌ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ. ໄລ່ ອີດ ກອນ ລາກວຍ
ມັນຕ່ັດ ແຕ ອຶນລ່ີງ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໂນອາ ຊັອຮ
ຕ່ຶງ ຕົວະ. 39 ໄລ່ ຕາ ເບີນ ດັງ ຣາມຶ່ ຮ ອຶນເຕ່ົາ
ເລ່ີຍ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄລ່. ມາ ບັອງ ກາ ຣາລາ ແດີອ໌
ກັອຍ ແຕ່ີອ໌, ເຈ່ີ ແດີອ໌ ກັອຍ ເດີງ ໄລ່ ຊາໂລຍ ອຶນ
ແຍ່ະ. ພໍກາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ
ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. 40ບັອງ ກັອຍ
ເບີນ ບາຣ ນະ ຣາເລົາ ແອີດ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ໄທຣ.
ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເດີງ ມານະ, ມາ ມານະ
ແອັນ ອັນ ໂອນ ແອີດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ໄທຣ ກັອຍ. 41ກະ
ບັອງ ກັອຍ ເຕ່ ເບນີ ບາຣ ນະ ມັນແຊມ ແອີດ ກູກຼົ
ຮ ທຣໍ. ເທວາດາ ກັອຍ ເດີງ ມານະ, ກະ ມານະ
ແອັນ ອັນ ໂອນ ແອີດ ລ່ັຮ ອຶງກັອຍ. 42 ນ່ະກັອຍ
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາງວຍ ເລືອຍໆ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ດັງ
ຕາໄງ ແລ່ະ ອຶນເຈົາ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ເຍືາ. 43 ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ດັງ ເຕ່, ຄັນ ອຶນເຈົາ ດຸງ ມາ ດັງ ບັອງ
ແລ່ະ ກວາຍ ຊາແວງ ອີ ມູ່ດ ຕູຕວຍ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ,
ອຶນເຈົາ ດຸງ ກັອຍ ຕາງວຍ ເລືອຍໆ ຕາ ເບນີ ໂອນ
ກວາຍ ຊາແວງ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ຕູຕວຍ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ
ອັນ. 44 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກຽມ ດອ໌ໍ ເລືອ
ຍໆ ເຕ່, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ບັອງ ກາ ແລ່
ະ ເກົາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ. ເກົາ
ແຕ່ີອ໌ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກາ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຄ່ຶດ ອຶນເຕ່ົາ ປາຍ
ເກົາ ອີ ແຕ່ີອ໌."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຊູລ ອໍ ກະ ຊູລ ຕາ ເບີນ ອໍ
(ລູກາ 12:41-48)

45 "ຄັນ ເບນີ ກວາຍ ຊູລ ຕະ ອໍ ກະ ຣາໄງອ໌່ ຣາ
ລ່ັງ, ເນືາຍ ຈົຮ ໂອນ ອັນ ຕະ ຊົດ ເນ່ ມັຮ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ກາ ຕະ ຣານະ ອັນ. ເນືາຍ ອາຕີ ໂອນ ໄລ່ ຈາ
ອຶນເຕ່ົາ, ອັນ ອີດ ໂອນ ໄລ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 46 ຄັນ
ຊູລ ກັອຍ ຕະ ປຍາຍ໌ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ເນືາຍ

ອັນ ອາຕີ, ອັນ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ບັອງ ກາ ເນືາຍ ອັນ ເຈົາ
ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ! 47 ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ປັຣ
ແນີ ມັນເຕຣືາ ເນືາຍ ກັອຍ ໂອນ ຊູລ ກັອຍ ບັນ
ກຍາອ໌ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ນ ອັນ. 48 ມາ ຄັນ ກວາ
ຍ ຊູລ ກັອຍ ມາ ຕາ ເບີນ ອໍ, ອັນ ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ອັນ ປາຍ: 'ອຶນນັ່ອງ ດູ່ນ, ແຕ ເນືາຍ ເກົາ ເຈົາ.'
49 ນ່ະກັອຍ ອັນ ປຍາຍຮ ມັຮ ຊູລ ກາ ຕະ ຣານະ
ເນືາຍ ອັນ, ກະ ອັນ ເປາະ ຈາ ງ່ອຍ໌ ໂອນ ບູລ ລຳ
ແປ່ະ ລັງຮຍາ ນ່ະ ເນົ່ າ ເຕ່. 50 ເຈ່ີ ເນືາຍ ຊູລ ກັອຍ
ເຈົາ, ມາ ຊູລ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ດັງ ຕາໄງ ກັອຍ, ກະ
ອັນ ຕາ ເບນີ ຄ່ຶດ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ ແຕ ຣານະ ກັອຍ.
51ນ່ະກັອຍ ເນືາຍ ກັອຍ ໄປ່ອ໌ ຕັຮ ຈະ ກວາຍ ຊູລ
ກັອຍ. ກະ ເນືາຍ ກັອຍ ໂອນ ຊູລ ກັອຍ ແອີດ
ມັນຕຸ ກະ ໄລ່ ກາ ມາມ ອໍ ມາ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ. ອຶນຕຸ
ກັອຍ ເນົ່ າ ເຍືາມ ກະ ເນົ່ າ ກາເຕຣືອກ ກາແນງ ກາ
ບາງ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື."

25
ເຢຊູ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ມວຍ ຈ່ິດ ນະ

ກວາຍ ກໂູມຣ
1 "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ລາ ນ່ະ ມວຍ ຈ່ິດ

ນະ ກູໂມຣ ກາ ອີດ ຕາກຍາງ ໄລ່, ເຈ່ີ ໄລ່ ເກຣາະ
ອີ ເປາະ ປັຣຊວຍ ກະ ອັນ ກາ ອີ ອີດ ລາກວຍ.
2 ເຊີງ ນະ ກູໂມຣ ກັອຍ ລາ ຊາກູລ, ກະ ເຊີງ ນະ
ລາ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ. 3 ໄລ່ ກາ ຊາກູລ, ໄລ່ ເດີງ ຕາກ
ຍາງ ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ເດີງ ອຶນຊ່ີງ ກັຣເລີຍ. 4 ມາ
ໄລ່ ກາ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ, ໄລ່ ເດີງ ຕາກຍາງ, ກະ ເດີ
ງ ອຶນຊ່ີງ ຕ່ຶງ ກອງ ການ່ໍອ໌ ແຮີ. 5 ມາ ດູ່ນ ລາລ່ື
ອັນ ກາ ເປາະ ອີດ ລາກວຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ແຕ່ີອ໌.
ເຈ່ີ ມັຮ ກໂູມຣ ກັອຍ, ອັນ ກາ ບກິ,ູ ອັນ ກາ ບິ ລາ
ເງ່ດ ເລ່ີຍ.

6 "ແຕ່ີອ໌ ດີດ່ຶກ ເນົ່ າ ກູອ໌ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: 'ເຍືາ
ເນ່! ອັນ ກາ ເປາະ ອີດ ລາກວຍ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ! ເຍືາ
ເປາະ ຣາມົຮ ອັນ!' 7 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມວຍ ຈ່ິດ ນະ
ກູໂມຣ ກັອຍ ຕາແມີ ອຶນແຍ່ະ. ກະ ໄລ່ ກຽມ ດອ໌ໍ
ຕາກຍາງ ໄລ່. 8 ໄລ່ ກາ ຊາກູລ ປາຍ ກະ ໄລ່ ກາ
ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ນ່ະໄນ່: 'ແຊອ໌ ເຍືາ ອຶມແປອ໌ ໂອນ
ຮິ ແຮີ ອຶນຊ່ີງ ເຍືາ. ຕາກຍາງ ຮິ ອຶນແຍ່ະ ອຶນຊ່ີ
ງ ເຈ່ີ.' 9 ມາ ໄລ່ ກາ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ
ໄລ່ ປາຍ: 'ຮິ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອຶມແປອ໌. ອຶງກັອຮ ອຶນ
ຊ່ີງ ຮິ ຕາ ເບີນ ດູ ໂອນ ເຍືາ ກະ ຮິ. ປຍາຍ໌ ເຍືາ
ເປາະ ແຈີງ ປໍ ກວາຍ ກາ ຈິ ອຶນຊ່ີງ ກັອຍ.' 10 ມາ
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ບັອງ ກາ ໄລ່ ເປາະ ແຈີງ, ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ອັນ
ກາ ເປາະ ອີດ ລາກວຍ ແຕ່ີອ໌. ກະ ໄລ່ ເຊີງ ນະ ກາ
ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ອຶນຊ່ີງ, ໄລ່ ມູ່ດ ແຮ ຈາ ປັຣຊວຍ
ມັນຕຸ ກະ ອັນ ກາ ອີດ ລາກວຍ. ເຈ່ີ ເນົ່ າ ກາໄຕ່ຮ
ຕ່ົງ.

11 "ແວັດ ກັອຍ, ໄລ່ ກາ ເປາະ ແຈີງ ອຶນຊ່ີງ ເຈົາ.
ໄລ່ ກູອ໌ ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ເປິ
ຮ ກູຕ່ົງ ໂອນ ຮິ ມູ່ດ ເຕ່!' 12 ມາ ອຶນເຈົາ ກັອຍ
ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: 'ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ,
ເກົາ ຕາ ເບນີ ດັງ ເຍືາ.'"

13 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ: "ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ແອີດ ຕາງວຍ ເລືອຍໆ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ
ຕາໄງ ແລ່ະ ກະ ບັອງ ແລ່ະ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາ
ຍ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່."

ເຢຊູ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ໄປ ນະ ກວາຍ
ຕະ ຣານະ

(ລູກາ 19:11-27)
14 "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ລາ ນ່ະ ມານະ ກວາ

ຍ ເປາະ ຕາມອຍ ກຣວາງ ເຢີ່ ງ. ບັອງ ກາ ອັນ
ແຈ່ະ ອີ ເປາະ, ອັນ ກູອ໌ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ອັນ. ເຈ່ີ
ອັນ ມ່ອບ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ປຣະ ມູ່ນ ອັນ.
15 ອັນ ກາ ແຄວ໌ ລາລ່ື, ອັນ ໂອນ ເຊີງ ແນນ. ອັນ
ກາ ແຄວ໌ ພາດາມ ຊັອງ, ອັນ ໂອນ ບາຣ ແນນ. ກະ
ອັນ ກາ ແຄວ໌ ບີ່ ອ໌, ອັນ ໂອນ ມວຍ ແນນ ຊັອງ.
ເຈ່ີ ອຶນເຈົາ ກັອຍ ເປາະ. 16 ອັນ ກາ ຣ່ັບ ເຊີງ ແນນ
ກັອຍ ເປາະ ຈິແຈີງ ແຕ່ິ. ເຈ່ີ ອັນ ເບີນ ກຳໄລ ເຊີງ
ແນນ ແອັນ. 17 ອັນ ກາ ຣ່ັບ ບາຣ ແນນ ກັອຍ,
ອັນ ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. ເຈ່ີ ອັນ ເບີນ ກຳໄລ
ບາຣ ແນນ ແອັນ. 18ມາ ອັນ ກາ ຣ່ັບ ມວຍ ແນນ
ຊັອງ, ອັນ ປິ່ ປຣຸ່ງ, ເຈ່ີ ອັນ ແຕິບ ດອ໌ໍ ປຣະ ອຶນ
ເຈົາ ອັນ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌.

19 "ດູ່ນ ກາໄຊ ດູ່ນ ກູມ,ໍ ອຶນເຈົາ ກັອຍ ລ່ົບ
ເຈົາ ລ່ັຮ. ອັນ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ມັຮ ປຣະ ກາ ອັນ
ໂອນ ປໍ ໄລ່. 20 ກວາຍ ກາ ຣ່ັບ ເຊີງ ແນນ, ອັນ
ແຕ່ີອ໌ ເດີງ ເຊີງ ແນນ ການ່ໍອ໌ ແອັນ. ກະ ອັນ ປາຍ:
'ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ແຕ ຕາແບິ ອຶນເຈົາ ໂອນ ເກົາ ເຊີງ
ແນນ. ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ເບນີ ກຳໄລ ເຊີງ ແນນ ແອັນ.'
21 ອຶນເຈົາ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: 'ມັຮ ຣານະ ໄມ່
ຕະ ລາ ປຍາຍ໌ ອຶນແຍະ່. ກະ ໄມ່ ລາ ກວາຍ ຕະ ຣາ
ນະ ອໍ ກະ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. ໄມ່ ຕະ ອໍ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາມຶ່ຮ
ແກດໆ ໄນ່. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ຕາລາ ຊາອ່ຶຍ
ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ ລາລ່ື ແອັນ. ກະ ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ເບີນ
ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ ເຕ່.' 22 ກວາຍ ກາ

ຣ່ັບ ບາຣ ແນນ ກັອຍ, ອັນ ແຕ່ີອ໌ ກະ ເດີງ ບາຣ
ແນນ ການ່ໍອ໌ ແອັນ. ກະ ອັນ ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ ເອີຍ!
ແຕ ຕາແບິ ອຶນເຈົາ ໂອນ ເກົາ ບາຣ ແນນ. ມາ ຊາ
ນ່ໍ ເກົາ ເບນີ ກຳໄລ ບາຣ ແນນ ແອັນ.' 23 ອຶນເຈົາ
ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: 'ມັຮ ຣານະ ໄມ່ ຕະ ລາ ປ
ຍາຍ໌ ອຶນແຍະ່. ກະ ໄມ່ ລາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ອໍ ກະ
ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. ໄມ່ ຕະ ອໍ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາມຶ່ຮ ແກດໆ
ໄນ່. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ຕາລາ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ
ປື່ ດ ລາລ່ື ແອັນ. ກະ ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ເບນີ ແອີດ ຣ່ໍອ໌
ບູຍ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ ເຕ່.'

24 "ອຶນຕູ່ນ ກັອຍ ກວາຍ ກາ ຣ່ັບ ມວຍ ແນນ,
ອັນ ແຕ່ີອ໌ ກະ ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ເກົາ ດັງ ໄມ່
ປາຊິ ລາລ່ື ປຣະ ໄມ່. ໄມ່ ຕາ ເບີນ ຈົຮ, ມາ ໄມ່
ອີ ໂປຍ໌. ກະ ໄມ່ ຕາ ເບີນ ຈ່ັດ, ມາ ໄມ່ ອີ ຊອດ.
25 ຍ່ອນ ເກົາ ອຶງກັອຮ, ເຈ່ີ ເກົາ ແຕິບ ດອ໌ໍ ປຣະ
ໄມ່ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌. ຊານ່ໍ ເກົາ ກລັູຮ ລ່ັຮ ໂອນ ອຶນເຈົາ
ປຣະ ໄນ່.' 26 ອຶນເຈົາ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: 'ໄມ່
ລາ ກວາຍ ຕາ ອໍ ກະ ອາລ່ັຮ ລາລ່ື. ໄມ່ ດັງ ເຈ່ີ ເກົາ
ຕາ ເບີນ ຈົຮ, ມາ ເກົາ ອີ ໂປຍ໌. ກະ ເກົາ ຕາ ເບີ
ນ ຈ່ັດ, ມາ ເກົາ ອີ ຊອດ. 27 ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ຄາອ໌
ໄມ່ ດອ໌ໍ ປຣະ ເກົາ ຕ່ຶງ ທະນາຄານ. ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ
ອາແລ່ະ ເກົາ ເຈົາ ລ່ັຮ, ເກົາ ເບີນ ປຣະ ກັອຍ ກະ
ກຳໄລ ແຮີ. 28ນ່ະກັອຍ ຊານ່ໍ, ອີດ ຊັອງ ປຣະ ແຕ
ກວາຍ ໄນ,່ ເຈ່ີ ໂອນ ອັນ ກາ ເບນີ ມວຍ ຈ່ິດ ແນນ
ກັອຍ ແອັນ. 29 ອັນ ກາ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ, ເກົາ ໂອນ
ອັນ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ, ແກຼີຍ ຕັອກ ແກຼີຍ
ຈາ. ມາ ອັນ ກາ ຕາ ເບນີ ເບນີ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ, ເກົາ
ໂອນ ອັນ ແອິ ຊັອງ. 30 ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຕາ
ເບນີ ແກີດ ກຳໄລ ອຶນເຕ່ົາ, ຕາແກລ ອາລ່ັອຮ ຕັຮ
ອັນ ໂອນ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ. ອຶນຕຸ ກັອຍ
ລາ ເນົ່ າ ເຍືາມຍີ່ດ ກະ ກາເຕຣືອກ ກາແນງ ກາບາງ
ຊັອງ ຕຸ່ຮ ອາຣ່ຶກ ລາລ່ື.'"

ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ກວາຍ

31 "ບັອງ ກາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌
ລ່ັຮ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາ
ຍ, ບັອງ ກັອຍ ອັນ ຕາກູ ຕ່ຶງ ຣາກູ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ.
ຣູ່ບເຣືາງ ອັນ ອາງອ່ືຣ, ກະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕ່ີອ໌ ກະ ອັນ ເຕ່. 32ບັອງ ກັອຍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ກວາຍ ໂຣ່ມ ແອີດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ, ກະ ອັນ ກາຢັ່ ຮ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ບາຣ ຈຸ່ມ, ນ່ະ
ກວາຍ ກຍາອ໌ ກາຢັ່ ຮ ແກະ ກະ ອຶມແບອ໌. 33 ເຈ່ີ
ອັນ ໂອນ ມັຮ ແກະ ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາຕາ, ກະ ອັນ
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ໂອນ ມັຮ ອຶມແບອ໌ ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາເວ່ຣ ອັນ. 34 ເຈ່ີ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ ອາຕີ ໂຈະ ໄລ່ ກາ ແອີດ ຢັ່ ຮ
ອາຕາ ອັນ ປາຍ: 'ອຶມປ່ໍ ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ບຸ່ນ
ຊາອ່ຶຍ. ເຍືາ ມູ່ດ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ກຽມ ດອ໌ໍ ມູ່ນ ໂອນ ເຍືາ. ມູ່ນ ໄນ່ ອັນ ກຽມ ດອ໌ໍ
ໂອນ ເຍືາ ແຕ ຕາໄງ ອັນ ແຕງ ຕຸ່ກ ຣ່ອຍ ຄຳ ຣາມຶ່
ຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ກະ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌. 35 ບັອງ ກາ ເກົາ
ຊັອງ ມາເຍືາຍຮ, ເຍືາ ແຈມ ໂອນ ເກົາ ຈາ. ບັອງ
ກາ ເກົາ ອາເຣືາງ ແດີອ໌, ເຍືາ ໂອນ ເກົາ ງ່ອຍ.໌ ບັອງ
ກາ ເກົາ ແກີດ ຕາມອຍ ກາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາກ່ັລ,
ເຍືາ ຣາບັນ ຕະ ແບອ໌ ອໍ ໂອນ ເກົາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ເຍືາ.
36 ບັອງ ກາ ເກົາ ແອິ ຕຳປັອກ, ເຍືາ ໂອນ ເກົາ ເບີ
ນ ຕຳປັອກ. ບັອງ ກາ ເກົາ ອາອ່ີ, ເຍືາ ເປາະ ເກຼີ່
ເກົາ. ບັອງ ກາ ເກົາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌, ເຍືາ ເປາະ ຊາ
ອົຮ ເກົາ.' 37 ເຈ່ີ ໄລ່ ກາ ຕານັອ່ງ ອໍ ກັອຍ ຕາແບີບ
ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ບັອງ ກາ ແລ່ະ ຮິ ເຮີມ ອຶນ
ເຈົາ ມາເຍືາຍຮ ກະ ຮິ ແຈມ ໂອນ ອຶນເຈົາ? ແຕີລາ
ອຶນເຈົາ ອາເຣືາງ ແດີອ໌ ກາ ຮິ ໂອນ ອຶນເຈົາ ງ່ອຍ໌?
38 ບັອງ ກາ ແລ່ະ ຮິ ເຮີມ ອຶນເຈົາ ແກີດ ກວາຍ
ຕາມອຍ ກາ ຮິ ຕາ ເບີນ ຊາກ່ັລ, ກະ ຮິ ຣາບັນ
ຕະ ແບອ໌ ອໍ ໂອນ ອຶນເຈົາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຮິ? ແຕີລາ
ອຶນເຈົາ ແອິ ຕຳປັອກ ກະ ຮິ ໂອນ ອຶນເຈົາ ເບນີ ຕຳ
ປັອກ? 39 ກະ ບັອງ ກາ ແລ່ະ ຮິ ເຮີມ ອຶນເຈົາ ອາ
ອ່ີ ແຕີລາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌, ມາ ຮິ ເປາະ ຊາອົຮ ອຶນ
ເຈົາ?' 40 ເຈ່ີ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ
ປາຍ: 'ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ບັອງ ກາ ເຍືາ
ຕະ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ ໂຈະ ແຊມອາຍ ເກົາ ກາ ຕາ
ເບນີ ເນົ່ າ ອີ ຈ່ອຍ, ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ເຍືາ ຕະ ໂຈະ ເກົາ
ເຕ່!'

41 "ແວັດ ກັອຍ, ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ ອາຕີ
ໂອນ ໄລ່ ກາ ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາເວ່ຣ ອັນ ແອັນ ປາຍ:
'ເຍືາ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ເກົາ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດອ໌ໍ
ເຍືາ ລາ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ. ອັນ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ຕ່ຶງ
ອຶນຕຸ ອູ່ຍຮ ເບຼີ ຊົດ ແດີຍ, ອຶນຕຸ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກຽມ ດອ໌ໍ ໂອນ ເຢືາງ ຊາຕານ ກະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ເຢືາງ ກາ ຊົດ ປໍ ເຢືາງ ຊາຕານ. 42 ບັອງ ກາ ເກົາ
ຊັອງ ມາເຍືາຍຮ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ແຈມ ໂອນ ເກົາ
ຈາ. ບັອງ ກາ ເກົາ ອາເຣືາງ ແດີອ໌, ເຍືາ ຕາ ເບີນ
ໂອນ ເກົາ ງ່ອຍ໌. 43ບັອງ ກາ ເກົາ ແກີດ ກວາຍ ຕາ
ມອຍ ກາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາກ່ັລ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຣາ
ບັນ ຕະ ແບອ໌ ອໍ ໂອນ ເກົາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ເຍືາ. ບັອງ
ກາ ເກົາ ແອິ ຕຳປັອກ, ເຍືາ ຕາ ເບນີ ໂອນ ເກົາ ເບນີ
ຕຳປັອກ. ບັອງ ກາ ເກົາ ອາອ່ີ ກະ ແອີດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌,

ເຍືາ ຕາ ເບນີ ເປາະ ເກຼີ່ ກະ ຊາອົຮ ເກົາ.' 44 ເຈ່ີ ໄລ່
ກວາຍ ກັອຍ ຕາແບີບ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ປາຍ: 'ອຶນ
ເຈົາ ເອີຍ! ບັອງ ກາ ແລ່ະ ຮິ ເຮີມ ອຶນເຈົາ ຊັອງ
ມາເຍືາຍຮ, ແຕີລາ ອາເຣືາງ ແດີອ໌, ແຕີລາ ແກີດ
ກວາຍ ຕາມອຍ ຮິ ຕາ ເບີນ ຊາກ່ັລ, ແຕີລາ ອຶນ
ເຈົາ ແອິ ຕຳປັອກ, ແຕີລາ ອຶນເຈົາ ອາອ່ີ ກະ ແອີດ
ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌, ມາ ຮິ ຕາ ເບີນ ຈ່ອຍ ອຶນເຈົາ?' 45 ເຈ່ີ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: ເກົາ
ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ບັອງ ກາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ
ຈ່ອຍ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ອີ ຈ່ອຍ,
ມູເຈິງ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຈ່ອຍ ເກົາ ເຕ່.' 46 ນ່ະກັອຍ
ມັຮ ໄລ່ ກາ ຕາ ເບນີ ຈ່ອຍ ກັອຍ, ໄລ່ ອຶງເຄາະ ມູ່ດ
ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ເລືອຍໆ. ມາ ໄລ່ ກາ ກວາຍ
ຕານັ່ອງ ອໍ, ໄລ່ ເບີນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເບີນ ອາມົ່ງ
ຊົດ ແດີຍ."

26
ກວາຍ ຊົດ ຊັຣຮົງ ອີ ກາຈີດ ເຢຊູ
(ມາຣະໂກ 14:1-2; ລູກາ 22:1-2; ໂຢຮັນ

11:45-53)
1 ແວັດ ເຢຊູ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ກັອຍ,

ອັນ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: 2 "ເຍືາ
ດັງ ເຈ່ີ, ອຶນນັ່ອງ ບາຣ ຕາໄງ ແອັນ ຈຸ່ມ ໄຮ ອີ ຈາ
ຣ່ໍອ໌ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາກຼັຮ ຈຸ່ມ ໄຮ.*
ຕາໄງ ກັອຍ ລາ ຕາໄງ ເນົ່ າ ມ່ອບ ເກົາ, ກອນ ເຢືາງ
ແກີດ ກວາຍ, ປໍ ອາຕີ ກວາຍ ກາ ແຕັຮ ເກົາ ຕ່ຶງ
ອາລ່ອງ ຊັງກັງ."

3 ບັອງ ກັອຍ ເບີນ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ
ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ມັຮ ກວາຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມ
ເຈືອ, ໄລ່ ແອີດ ໂຣ່ມ ຊັຣຮົງ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ ກາ ຕາລາ
ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຣາມຶ່ຮ ກວາ
ຍ ກັອຍ ລາ ກາຢະພາ. 4 ໄລ່ ຊັຣຮົງ ຈ່ໍອ໌ ຣາລ່ິຮ ອີ
ໂກບ ກະ ກາຈີດ ເຢຊ,ູ ມາ ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ
ດັງ. 5 ໄລ່ ປາຍ: "ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ນ່ະກັອຍ ຕ່ຶງ
ຕາໄງ ຈາ ຣ່ໍອ໌, ຍ່ອນ ອຶງກັອຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ
ໄລ່ ກັຣຈີດ ລ່ັຮ ກະ ໄຮ."

ມານະ ມັນແຊມ ທໍອ໌ ແດີອ໌ ປາຮວມ ຕ່ຶງ ຈະ
ເຢຊູ

(ມາຣະໂກ 14:3-9; ໂຢຮັນ 12:1-8)
6 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ແອີດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ເບັດທານ,ີ ອັນ

ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊີໂມນ, ລາ ກວາຍ ກາ ບັອງ ອາໄຣ່
ເບີນ ອາອ່ີ ຕູ່ດ. 7 ເບີນ ມານະ ມັນແຊມ ແຕ່ີອ໌

* 26:2 26:2 ຕາໄງ ອາກຼັຮ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ຊາລັຮ ດຸງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ຕາ ເບີນ ກາຈີດ
ກອນ ຣາເລົາ ກ່ັລ ໄລ່.
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ປໍ ເຢຊ.ູ ອັນ ເດີງ ມວຍ ກອງ ແດີອ໌ ປາຮວມ.
ກອງ ກັອຍ ເນົ່ າ ຕະ ແຕ ຕາເມົາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ 'ອາ
ລາບາດ.' ແດີອ໌ ປາຮວມ ຕ່ຶງ ກອງ ກັອຍ ເປ່ງ
ລາລ່ື. ບັອງ ກາ ເຢຊູ ແອີດ ຈາ, ມັນແຊມ ກັອຍ
ທໍອ໌ ແດີອ໌ ປາຮວມ ກັອຍ ຕ່ຶງ ແປີຼ ເຢຊ.ູ 8 ພໍກາ
ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ເຮີມ ມັນແຊມ ກັອຍ ຕະ
ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື, ກະ ໄລ່ ປາຍ:
"ນານ່ະ ມັນແຊມ ໄນ່ ຕະ ຣານະ ກັອຍ, ໂລ່ ເມືາດ
ມູ່ນ? 9 ຄັນ ຈິ ແດີອ໌ ປາຮວມ ໄນ່, ເບີນ ຊາອ່ຶຍ
ປຣະ. ເຕ່ອ໌ ອີດ ປຣະ ກັອຍ ຈ່ອຍ ໂອນ ມັຮ ກວາ
ຍ ກາດີດ!"

10 ມາ ເຢຊູ ຊັອງ ໄລ່ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ກະ ອັນ
ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ນານ່ະ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ມັນແຊມ
ໄນ່ ຕຸ່ຮ? ມັນແຊມ ໄນ່ ຕະ ຣານະ ອໍ ໂອນ ເກົາ.
11ມັຮ ກວາຍ ກາດີດ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ເຍືາ. ມາ
ຈະ ເກົາ ຕາ ເບນີ ແອີດ ຊົດ ແດີຍ ກະ ເຍືາ. 12ມັນ
ແຊມ ໄນ່ ທໍອ໌ ແດີອ໌ ປາຮວມ ຕ່ຶງ ຈະ ເກົາ, ກຽມ
ດອ໌ໍ ໂອນ ເນົ່ າ ແຕິບ ຈະ ເກົາ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ. 13 ເກົາ ອາ
ຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ຕ່ຶງ ກູ່ ອຶນຕຸ ຈວບ ກູແຕອ໌
ໄນ່, ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ເນົ່ າ ອາຕີ ເຕ່ ກາ ຣານະ ມັນແຊມ ໄນ່ ຕະ, ດອ໌ໍ
ໂອນ ກວາຍ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ອັນ."

ຢູດາ ປຣ່ອມ ຈິ ຕັຮ ເຢຊູ
(ມາຣະໂກ 14:10-11; ລູກາ 22:3-6)

14 ແວັດ ກັອຍ ຢູດາ ອິດຊະກາຣີອົດ, ອັນ ກາ
ແຕ ມູ່ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ, ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາ
ຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 15 ກະ ອັນ
ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ເກົາ ມາ ມ່ອບ ຈະ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ອາຕີ ເຍືາ, ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ອີ ໂອນ ເກົາ?"
ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ປຣ່ອມ ໂອນ ໄປ ຈ່ິດ ກຼອງ ປຣະ.

16 ແວັດ ກັອຍ, ຢູດາ ຈ່ໍອ໌ ຕາໄງ ແລ່ະ ກາ ອໍ ອີ
ມ່ອບ ເຢຊູ ໂອນ ໄລ່.

ເຢຊູ ແອີດ ຈາ ມັນຕຸ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ອັນ

(ມາຣະໂກ 14:12-21; ລູກາ 22:7-14,
21-23; ໂຢຮັນ 13:21-30)

17 ຕ່ຶງ ມັຮ ຕາໄງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຈາ ຣ່ໍອ໌
ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັຮ, ອຶນແຍະ່ ຕາປູ່ລ ຕາໄງ ໄລ່ ຈາ
ໂດຍ ບຸຮ ແອິ ບວຮ ຊ່ືອ໌. ຕ່ຶງ ຕາໄງ ມວຍ ກັອຍ,
ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ກະ ຕາແບີບ
ປາຍ: "ອຶນຕຸ ອາແລ່ະ ອາຈານ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ຮິ ເປາະ
ກຽມ ດອ໌ໍ ໂອນ ອາຈານ ຈາ ເປ່ລ ບູຍ ຕາໄງ ອາກຼັ
ຮ?"

18 ເຢຊູ ຕາ ແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ; ເຈ່ີ ເຍືາ ເປາະ ປໍ ດຸງ ກວາຍ ກາ ເກົາ ຊາກ່ັລ
ກັອຍ. ເຍືາ ປາຍ ໂຈະ ອັນ ນ່ະໄນ່: 'ອາຈານ ປາຍ:
ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ເກົາ ກູຈີດ ເຈ່ີ. ເກົາ ກະ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຈາ ເປ່ລ ບູຍ ຕາໄງ ອາກຼັ
ຮ ຕ່ຶງ ດຸງ ໄມ່.'"

19 ນ່ະກັອຍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ເປາະ ຕະ
ນ່ະ ເຢຊູ ປາຕັບ ໄລ່. ກະ ໄລ່ ກຽມ ຊັຣນາ ຈາ
ມວຍ ເປ່ລ ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັຮ ອຶງກັອຍ.

20 ແຕ່ີອ໌ ຍາຍຶ່ມ ເຢຊູ ຕາກູ ຈາ ມັນຕຸ ກະ ມວຍ
ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ. 21 ບັອງ
ກາ ໄລ່ ຈາ, ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່
ອງ ໂອນ ເຍືາ, ເບີນ ມານະ ແຕ ມູ່ ເຍືາ ອີ ມ່ອບ
ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ເກົາ."

22 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຊັອງ
ຕຸ່ຮ ລາລ່ື, ກະ ມູ ເຈີ ມານະ ໄລ່ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ:
"ເກົາ ມາ ຕາ ເບີນ, ອຶນເຈົາ?"

23 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ອັນ ກາ ຕຸ ຈາ ໂດຍ
ບຸຮ ມວຍ ຕາງານ ກະ ເກົາ, ອັນ ກັອຍ ແຕ່ິ ມ່ອບ
ເກົາ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ. 24 ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາ
ຍ ອຶງເຄາະ ກູຈີດ ມັຮ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາຕີ ເຈ່ີ ແຕ ອັນ. ມາ ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ກາ
ມ່ອບ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ! ປຍາຍ໌ ລາ ອຶມ
ເປ່ອ໌ ອັນ ອຶນໂຈຍ ຣ່ັຮ ອັນ!"

25 ຢູດາ, ອັນ ກາ ອີ ມ່ອບ ເຢຊູ ຕາແບີບ ປາຍ:
"ເກົາ ມາ ຕາ ເບີນ, ອາຈານ?"
ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ນ່ະ ໄມ່ ປາຍ

ກັອຍ."
ໄລ່ ຈາ ງ່ອຍ໌ ຊາແຍີ ຈະ ກະ ອາຮາມ ເຢຊູ
(ມາຣະໂກ 14:22-26; ລູກາ 22:15-20;

ໂກຣິນໂທ ມວຍ 11:23-25)
26ບັອງ ກາ ໄລ່ ຈາ, ເຢຊູ ອີດ ມານຳ ໂດຍ ບຸຮ.

ອັນ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຈ່ີ ອັນ ປີຮ ໂດຍ ບຸຮ
ກັອຍ, ອາແວີຍ ໂອນ ມັຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ.
ອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ຣ່ັບ ຈາ; ໄນ່ ລາ ຈະ ເກົາ."

27 ແວັດ ກັອຍ ອັນ ອີດ ຈອກ ແອັນ. ອັນ ຊາ
ແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ເຈ່ີ ອັນ ອາແວີຍ ໂອນ ມູ່ ກາ
ຣຍານ ແຕ ອັນ. ອັນ ປາຍ: "ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ນະ
ເຍືາ ງ່ອຍ.໌ 28 ໄນ່ ລາ ອາຮາມ ເກົາ ກາ ລ່ັອຮ ຕະ
ໂອນ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ປັຣ
ນາຍ ຕາໄມ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. ຍ່ອນ
ແຕ ອາຮາມ ເກົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄລ່.
29 ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ເກົາ ຕາ ເບີນ ງ່ອຍ໌ ນັ່ອງ
ແດີອ໌ ແຕ ປາໄລ ອາງຸ່ນ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເກົາ ງ່ອຍ໌
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ແດີອ໌ ອາງຸ່ນ ຕາໄມ ແອັນ ມັນຕຸ ກະ ເຍືາ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ
ອຶມປ່ໍ ເກົາ ຊົດ."

30 ແວັດ ໄລ່ ລາ ປັຣນາຍ ຍ່ອງ, ເຈ່ີ ໄລ່ ລ່ັອຮ
ແຕ ກັອຍ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ກົຮ ອາໂປ່ນ.

ເຢຊູ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ຣານະ ເປໂຕ ຕະ
(ມາຣະໂກ 14:27-31; ລູກາ 22:31-34;

ໂຢຮັນ 13:36-38)
31 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ຊາ

ເດົາ ໄນ່ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ເກົາ. ຕ່ຶງ
ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເຈ່ີ ປາຍ:
'ເກົາ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ແກະ;

ເຈ່ີ ອຶນ ແຍ່ ະ ແກະ ກັອຍ ອຶມປຣາຍຮ
ອຶມປຣັງ ຕາລຸ່ຮ ປໍ ໄນ່ ຕາລຸ່ຮ ປໍ ກັອຍ.'

32 ມາ ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ເກົາ ເປາະ ອຶນໂຍ່ງ
ເຍືາ ປໍ ແຄງ ຄາລີເລ."

33 ເປໂຕ ອາຕີ ເຢຊູ ປາຍ: "ຄັນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ການ່ໍ ອ໌ ມາ ຕັຮ ອາຈານ, ເກົາ ຕາ ເບີນ
ຕັຮ!"

34 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ໄກຣ ລາລ່ື ເກົາ
ອາຕີ ໄມ່, ຕ່ຶງ ຊາເດົາ ໄນ່ ແຕ່ິ ອຶນໂຍ່ງ ອຶນຕຣວຍ
ຕາກາຣ, ໄມ່ ກາແລີຍຮ ເກົາ ເບນີ ໄປ ເຮີບ."

35 ມາ ເປໂຕ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຄັນ ເນົ່ າ ກາຈີດ
ເກົາ ກະ ອາຈານ, ລາ ເຈ່ີ. ເກົາ ຕາ ເບນີ ກາແລີຍຮ
ແລ່ີ!" ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ ກັອຍ ປາຍ ມູເຈິງ ປັຣ
ນາຍ ເປໂຕ ເຕ່.

ເຢຊູ ເກົາແຊອ໌ ຕ່ຶງ ຊວນ ເຄັດເຊມາເນ
(ມາຣະໂກ 14:32-42; ລູກາ 22:39-46)

36 ເຈ່ີ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ຊວນ ເຄັດເຊມາເນ. ເຢຊູ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ແອີດ ຕາກູ ອຶນໄນ່ ນ.ໍ ເກົາ ອີ
ເປາະ ເກົາແຊອ໌ ປໍ ກັອຍ."

37 ເຈ່ີ ເຢຊູ ເດີງ ເປໂຕ ກະ ບາຣ ນະ ແຊມອາຍ
ກອນ ເຊເບດາຍ ເປາະ ກະ ອັນ. ຕາແບິ ກັອຍ ເຢຊູ
ຊັອງ ເກຣ່າະ ກະ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ. 38 ອັນ ອາ
ຕີ ໄລ່ ໄປ ນະ ກັອຍ ປາຍ: "ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ ຕຸ່ຮ
ລາລ່ື, ຕາ ເຣືາບ ອາມົ່ງ ນັ່ອງ. ເຍືາ ແອີດ ອຶນໄນ່
ເວືາຍ. ເຍືາ ຕາງວຍ ເກຣາະ ເກົາ."

39 ເຈ່ີ ເຢຊູ ເປາະ ບີ່ ອ໌ ແອັນ. ອັນ ປາດິຮ ຕ່ຶງ
ກແູຕອ໌ ມູ່ ຕາແຕິບ, ກະ ອັນ ເກົາແຊອ໌ ປາຍ: "ເອີ
ອຶມປ່ໍ ເກົາ ເອີຍ! ຄັນ ໄມ່ ຊັອງ ປຍາຍ໌, ເກົາ ແຊອ໌
ໄມ່ ອາຢິ່ ຈອກ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໄນ່ ໂອນ ແວັດ ແຕ ເກົາ.

ມາ ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບີມ, ມາ ອີ
ຕາປູ່ນ ແອີງ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ຊັອງ."

40 ເຈ່ີ ເຢຊູ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ໄປ ນະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ອັນ. ອັນ ເຮີມ ໄລ່ ກັອຍ ບ.ິ ອັນ ຕາແບີບ ເປໂຕ
ປາຍ: "ນານ່ະ ເຍືາ ຕາ ເຣືາບ ເກຣາະ ມາໂຮຍ ກະ
ເກົາ? 41 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາແມີ ກະ ເກົາແຊອ໌ ອຶນ
ໂຈຍ ໂອນ ເນົ່ າ ປັຣຕ່ຶ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ. ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ
ລາ ບັນ ເຣ່ງ, ມາ ຈະຈ່ັນ ເຍືາ ລາ ອຽວ໌."

42 ເຢຊູ ເປາະ ເຮີບ ກາ ບາຣ ແອັນ ອີ ເກົາແຊອ໌
ລ່ັຮ ປໍ ກັອຍ. ອັນ ເກົາແຊອ໌ ປາຍ: "ອຶມປ່ໍ ເກົາ
ເອີຍ! ຄັນ ໄມ່ ຕາ ເບີນ ອາຢິ່ ຈອກ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໄນ່
ໂອນ ແວັດ ແຕ ເກົາ, ມາ ໄມ່ ໂອນ ເກົາ ງ່ອຍ,໌ ເກົາ
ປຣ່ອມ ຕາປູ່ນ ແອີງ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ຊັອງ."

43 ເຈ່ີ ເຢຊູ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ໄປ ນະ ມູ່ ກາ ຣຍານ
ແຕ ອັນ. ອັນ ເຮີມ ໄລ່ ບິ ລ່ັຮ. ໄລ່ ຕາ ເຣືາບ ກູ
ເລືານ; ລາກ່ຶບ ເລືອຍໆ ອຶງກັຣ ມັ່ດ ໄລ່.

44 ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ໄລ່ ຊາ, ກະ ອັນ ເປາະ ເກົາ
ແຊອ໌ ເຮີບ ກາ ໄປ ແອັນ. ອັນ ເກົາແຊອ໌ ມູເຈິງ ປັຣ
ນາຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ຊາ. 45 ເຈ່ີ ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ມູ່ ກາ
ຣຍານ ແຕ ອັນ ກະ ປາຍ: "ນານ່ະ ອຶນນັ່ອງ ເຍືາ
ບິ ກະ ຣາລູ່ ລ່ັຮ? ປາເນ່ນ ເກົາ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ.
ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ, ເນົ່ າ ມ່ອບ ອັນ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ອາຕີ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ເຈ່ີ. 46 ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ! ໄຮ
ເປາະ! ເຍືາ ເນ,່ ອັນ ກາ ມ່ອບ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ!"

ເນົ່ າ ໂກບ ເຢຊູ
(ມາຣະໂກ 14:43-50; ລູກາ 22:47-53;

ໂຢຮັນ 18:3-12)
47 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ອຶນນັ່ອງ ອາຕີ, ເບີນ ຢູດາ,

ມານະ ແຕ ມູ່ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ກັອຍ, ແຕ່ີອ໌
ມັນຕຸ ກະ ກວາຍ ກຼຶ່ງ. ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ, ໄລ່
ແຕ່ີອ໌ ແຕ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກະ ກວາຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ. ໄລ່ ເດີງ ດາວ ກະ
ກ່ອນ. 48 ອັນ ກາ ມ່ອບ ເຢຊູ, ອັນ ອາຕີ ດອ໌ໍ
ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ດັງ. ອັນ ອາຕີ ໄລ່
ກັອຍ ປາຍ: "ຄັນ ອາແລ່ະ ເຍືາ ເຮີມ ເກົາ ໂຮນ,
ລາ ຈະ ອັນ ກາ ເຍືາ ອີ ເບີນ. ເຈ່ີ ໂກບ ອັນ ກັອຍ
ແຕ່ິ!"

49ນ່ະກັອຍ ຢູດາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ, ກະ ອັນ ປາຍ:
"ບັນ ຊວານ ເຕ່ ອາຈານ." ເຈ່ີ ອັນ ໂຮນ ເຢຊູ.

50 ເຢຊູ ອາຕີ ຢູດາ ປາຍ: "ເຢົ່ າ ເອີຍ! ຣານະ
ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ, ໄມ່ ຕະ ໄວ່!" ເຈ່ີ ເນົ່ າ ແຕ່ີອ໌
ໂກບ ເຢຊູ.



ມັດທາຍ 26:51 49 ມັດທາຍ 26:69

51 ເບີນ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ທອດ
ດາວ ແຕ ຊອຣ. ອັນ ກັຣໄປຮ ມານະ ຊູລ ອັນ ກາ
ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ປ
ຍາຍ໌ ຕາລ່ິດ ມວຍ ກ່ັຮ ກຕູູຣ. 52 ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ
ກັອຍ ປາຍ: "ໄມ່ ໂຈະ ລ່ັຮ ດາວ ໄມ່ ຕ່ຶງ ຊອຣ.
ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢຸມ ດາວ, ກວາຍ ກັອຍ ກູຈີດ
ລ່ັຮ ຣານາ ດາວ ເຕ່. 53 ໄມ່ ດັງ ມາ ຕາ ເບນີ, ຄັນ
ເກົາ ຢໍອ໌, ເຕ່ອ໌ ເກົາ ແຊອ໌ ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ໂອນ ອັນ
ແປຣີ ເທວາດາ ອັນ ແກຼີຍ ແຕ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ
ກອງທັບ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ເກົາ? 54 ມາ ຄັນ ເກົາ ຕະ
ນ່ະກັອຍ, ຕາ ເບີນ ຣາປຍາຍ໌ ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປາຍ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ອັນ ແຕ ອຶມແບິ. ປຶ່ ງ ກັອຍ
ປາຍ ມັຮ ຣານະ ໄນ່ ອຶງເຄາະ ແກີດ."

55 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາແບີບ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ
ແອັນ: "ນານ່ະ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ມາ ເດີງ ດາວ
ກະ ກ່ອນ ອີ ໂກບ ເກົາ? ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເກົາ ລາ
ກວາຍ ຊາແວງ ບ?ໍ ກູ່ ຣາໄງ ເກົາ ແອີດ ອາຕີ ຕ່ຶງ
ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ໂກບ ເກົາ. 56 ມາ
ຣານະ ໄນ່ ຕະ ໂອນ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ມັຮ ປັຣນາຍ
ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ
ດອ໌ໍ ແຕ ອຶມແບິ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."
ເຈ່ີ ມັຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ຕາລຸ່ຮ ຕັຮ

ອັນ.

ເຢຊູ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ຈຸ່ມ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະ
ຣາເອລ

(ມາຣະໂກ 14:53-65; ລູກາ 22:54-55,
63-71; ໂຢຮັນ 18:13-14, 19-24)

57 ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ກາ ໂກບ ເຢຊູ ເດີງ ອັນ ເປາະ
ປໍ ດຸງ ກາຢະພາ, ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ
ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ເທົາແກ
ຈຸ່ມເຈືອ ກະ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ເປາະ ໂຣ່ມ ຊັຣ
ຮົງ ປໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເຕ່. 58 ເປໂຕ ຣາປວາຍ ເຢີ່
ງໆ ອຶນຕູ່ນ ກຣັອງ ເຢຊູ. ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ
ດຸງ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ຕາກູ ມັນຕຸ ກະ ຕາຮານ ກວາຍ
ຊົດ ກັອຍ, ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່ ຕະ ກະ ເຢຊ.ູ
59ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ກະ ຈຸ່ມ ໄລ່ ກາ ຊັຣຮົງ ຕັດຊ່ີນ, ໄລ່ ຈ່ໍອ໌ ກວາຍ ກາ
ເຕ່ອ໌ ຕູນ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ອັນ. 60 ເບີນ
ຊາອ່ຶຍ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ຕູນ ເຢຊ,ູ ມາ ຕາ ເບນີ ຣາປ
ຍາຍ໌. ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ມວຍ
ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ເຢຊູ ຕະ. ອຶນຕູ່ນ ເລ່ີຍ

ເບີນ ບາຣ ນະ ແອັນ ແຕ່ີອ໌ ຕູນ ອັນ ເຕ່. 61 ໄລ່
ປາຍ: "ກວາຍ ໄນ່ ປາຍ: 'ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຕາລຸຮ ດຸງ
ຊາງ ປື່ ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຈ່ີ ເກົາ ຕະ ລ່ັຮ ໄປ ຕາ
ໄງ ລາ ເຈ່ີ ແຕ່ິ.'"

62 ເຈ່ີ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ກະ ອັນ ຕາແບີບ
ເຢຊູ ປາຍ: "ມັຮ ກວາຍ ໄນ່ ປ່ອງ ໄມ່. ປຍາຍ໌ ໄມ່
ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ມາ ຕາ ເບນີ? ກະ ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ຢໍອ໌
ອີ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໂຈະ ໄລ່ ກັອຍ?"

63 ມາ ເຢຊູ ແອີດ ອາວ່ືລ ຊັອງ. ອັນ ຕາ ເບີນ
ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ. ເຈ່ີ ອັນ ກາ ຕາລາ ຣ່ີດ ກັອຍ ປາຍ
ແອັນ: "ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ອາມົ່ງ
ເລືອຍໆ, ເກົາ ແປຣີ ໄມ່ ຄີນ ກະ ຮິ, ໄມ່ ລາ ມານະ
ກຣີດ, ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ຕາ ເບນີ?"

64 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ມັຮ ໄມ່
ປາຍ. ມາ ເກົາ ອາຕີ ລ່ັຮ ເຍືາ ປາຍ: ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ
ເຍືາ ເຮີມ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາ
ຕາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ເບນີ ອຳນາດ ປື່ ດ ລາລ່ື, ກະ
ອັນ ແຕ່ີອ໌ ອຶນດີ ຣາມິ່ລ ແຕ ມັນລ່ັອງ."

65 ນ່ະກັອຍ ອັນ ກາ ຕາລາ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຈອ໌ ຕຳປັອກ ອັນ ເບມີ ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ
ປາຍ ອັນ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື. ກະ ອັນ ປາຍ ໂຈະ ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌: "ອັນ ໄນ່ ປາຍ ນ່ະກັອຍ,
ລາ ນ່ະ ອັນ ພາມາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຈາ ໄຮ ອີ
ຕາແບີບ ນັ່ອງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌? ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ ອັນ
ປາຍ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 66ນານະ່ ເຍືາ ຄ່ຶດ ແຕ ຣາມຶ່
ຮ ກັອຍ?"
ມາ ໄລ່ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ອັນ ອຶງ

ເຄາະ ກູຈີດ!"
67 ເຈ່ີ ໄລ່ ກູຈົຮ ໂຈະ ມາມ ເຢຊູ, ກະ ຈ່ົກ ອັນ.

ມາ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕ່ັຮ ອັນ, 68 ກະ ຕາແບີບ
ປາຍ: "ເອີ ກຣີດ ເອີຍ! ຄັນ ໄມ່ ລາ ກວາຍ ອາ
ຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເອົາ ໄມ່ ອາຕີ ຮິ,
ເນົ່ າ ກາ ຈ່ົກ ໄມ່?"

ເປໂຕ ກາແລີຍຮ ເຢຊູ
(ມາຣະໂກ 14:66-72; ລູກາ 22:56-62;

ໂຢຮັນ 18:15-18, 25-27)
69 ເປໂຕ ແອີດ ຕາກູ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ ດຸງ. ເບີນ

ມານະ ມັນແຊມ ກາ ຕະ ຣານະ ໂອນ ອັນ ກາ ຕາລາ
ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເປໂຕ, ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ ໂຈະ ເປໂຕ: "ໄມ່ ລາ ກວາ
ຍ ກາ ແອີດ ກະ ເຢຊູ, ກວາຍ ແຕ ແຄງ ຄາລີເລ."



ມັດທາຍ 26:70 50 ມັດທາຍ 27:14

70ມາ ເປໂຕ ກາແລີຍຮ ເຢຊູ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອຶນແຍ່
ະ ນະ ກວາຍ ກັອຍ, ປາຍ: "ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊາປຸ່ຮ
ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ປາຍ."

71 ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ປໍ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກຣ່ອງ. ເບີນ ມັນ
ແຊມ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ເຮີມ ອັນ, ກະ ປາຍ ໂຈະ ມັຮ
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ: "ກວາຍ ໄນ່ ເມ່ນ ອັນ ແອີດ ກະ
ເຢຊູ ກວາຍ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ ເຕ່."

72ມາ ເປໂຕ ກາແລີຍຮ ຊາ ເຢຊູ, ກະ ອັນ ຄີນ:
"ເກົາ ຕາ ດັງ ອັນ ກັອຍ ລາ ເນົ່ າ!"

73 ມາໂຮຍ ແອັນ ເບີນ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ
ແອີດ ແຈ່ະ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເປໂຕ, ກະ ປາຍ: "ໄກຣ
ລາລ່ື ໄມ່ ລາ ແຕ ມູ່ ກັອຍ ເຕ່, ຍ່ອນ ຊຽງ ໄມ່ ຕະ
ອຶນຕີ ລາ ມູເຈິງ ກະ ກວາຍ ກັອຍ."

74 ມາ ເປໂຕ ອັນ ຄີນ ກຼອ໌ໍ ແປີຼ ກຼອ໌ໍ ໂຊະ. ອັນ
ຕາແອີຍ ກະ ຣາຈຽນ ເລືອຍໆ ປາຍ: "ເກົາ ຕາ ເກ່ີ
ຍ ເຮີມ ຕາ ເກ່ີຍ ດັງ ກວາຍ ກັອຍ!"
ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ອຶນຕຣວຍ ຕາກາຣ. 75 ເຈ່ີ

ເປໂຕ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ
ປາຍ: "ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອຶນຕຣວຍ ຕາ ຢວາຮ ຕາ
ກາຣ, ໄມ່ ກາແລີຍຮ ເກົາ ເບນີ ໄປ ເຮີບ." ເຈ່ີ ເປໂຕ
ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ; ກະ ອັນ ເຍືາມ ເລ່ີຍ.

27
ເຢຊູ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ປີລາດ
(ມາຣະໂກ 15:1; ລູກາ 23:1-2; ໂຢຮັນ

18:28-32)
1 ພໍກາ ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ປັຣແນີ ແອັນ, ຕາແບິ ຍາ

ຍຶ່ມ, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ເທົາແກ
ຈຸ່ມເຈືອ, ໄລ່ ຊັຣຮົງ ຈ່ໍອ໌ ຣານາ ອີ ກາຈີດ ເຢຊ.ູ
2 ໄລ່ ຊັດ ອັນ ກະ ເດີງ ມ່ອບ ປໍ ອາຕີ ປີລາດ, ລາ
ກວາຍ ໂຣມ ກາ ຊົດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ.

ຢູດາ ຢະ
(ຣານະ ຕະ 1:18-19)

3 ພໍກາ ຢູດາ, ອັນ ກາ ມ່ອບ ເຢຊ,ູ ຊັອງ ກວາ
ຍ ຊົດ ປາຍ ເຢຊູ ອຶງເຄາະ ກູຈີດ, ອັນ ຊັອງ ຕຸ່ຮ
ລາລ່ື ຍ່ອນ ອັນ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. ເຈ່ີ ອັນ ເດີງ
ລ່ັຮ ໄປ ຈ່ິດ ກຼອງ ປຣະ ກັອຍ ກູລັຮ ລ່ັຮ ປໍ ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ. 4 ອັນ ປາຍ:
"ເກົາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ຍ່ອນ ເກົາ ມ່ອບ ມານະ ກາ ຕາ
ເບີນ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ."

ມາ ໄລ່ ກັອຍ ຕາແອີຍ ຢູດາ ປາຍ: "ຣານະ
ກັອຍ ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ກະ ຮິ. ຕາມ ໄມ່!"

5 ຢູດາ ແກຼງ ຕັຮ ປຣະ ກັອຍ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ.
ເຈ່ີ ອັນ ລ່ັອຮ ເປາະ ຢະ, ອັນ ຊັອຮ ຊັດ ອຶນໄຊ
ເກຣືາວ ຕ່ຶງ ກ່ັລ ອາລ່ອງ ເຈ່ີ ອັນ ຊັດ ຕ່ຶງ ຕາກອງ
ອັນ ແອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ປັອງ ອາແຊງ ກຈີູດ ເລ່ີຍ.

6 ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກັອຍ, ໄລ່ ໂຕຍ໌ ລ່ັຮ ປຣະ ກັອຍ, ກະ ໄລ່ ປາຍ:
"ປຣະ ໄນ່ ລາ ປຣະ ເກືາ ອາຮາມ ກວາຍ. ນ່ະກັອຍ
ຕາປູ່ນ ຄານອດ ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ດອ໌ໍ ປຣະ ໄນ່ ຕ່ຶງ ດຸງ
ຊາງ ປື່ ດ."

7 ເຈ່ີ ໄລ່ ຊັຣຮົງ. ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ແຈີງ ມວຍ
ອຶນຕຸ ກູແຕອ໌ ແຕ ປຣະ ກັອຍ. ກູແຕອ໌ ກັອຍ
ໄລ່ ແຈີງ ແຕ ກວາຍ ເຈືາງ ຕະ ເກຣ່ີງ ແຕ ກູແຕອ໌
ກອ໌ໍ. ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ອີ ແຈີງ ອຶນຕຸ ກູແຕອ໌
ກັອຍ, ອຽນ ແຕິບ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາກ່ັລ ມາ
ກູຈີດ. 8 ນ່ະກັອຍ ເຕ່ົາ ຕາໄງ ໄນ່ ເນົ່ າ ອາມຶ່ຮ ກູ
ແຕອ໌ ກັອຍ ລາ 'ຕາລິງ ອາຮາມ.' 9-10 ນ່ະກັອຍ
ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢເຣມີຢາ, ກວາຍ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ປາຍ:
"ເນົ່ າ ອີດ ໄປ ຈ່ິດ ກຼອງ ປຣະ

ກະ ແຈີງ ມວຍ ອຶນຕຸ ກູແຕອ໌ ແຕ ກວາຍ
ເຈືາງ ຕະ ເກຣ່ີງ ແຕ ກແູຕອ໌ ກອ໌ໍ,

ນ່ະ ອຶນເຈົາ ເກົາ ແປຣີ ເກົາ ຕະ.
ໄປ ຈ່ິດ ກຼອງ ປຣະ ກັອຍ ລາ ເກືາ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ອັນ."

ປີລາດ ຕາແບີບ ເຢຊູ
(ມາຣະໂກ 15:2-5; ລູກາ 23:3-5; ໂຢຮັນ

18:33-38)
11 ເຢຊູ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ປີລາດ, ລາ

ກວາຍ ໂຣມ ກາ ຊົດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ. ກວາ
ຍ ຊົດ ກັອຍ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ໄມ່ ລາ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ບ?ໍ"
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເມ່ນ, ປຍາຍ໌ ໄມ່ ປາຍ."
12 ນ່ະກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ກວາຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ, ໄລ່
ປ່ອງ ເຢຊູ. ມາ ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ຕາແອີຍ ອຶນເຕ່ົາ.
13 ເຈ່ີ ປີລາດ ຕາແບີບ ແອັນ: "ໄມ່ ຊັອງ ມາ ຕາ
ເບີນ ໄລ່ ປ່ອງ ໄມ່ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ?"

14 ມາ ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ຕາແອີຍ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ.
ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື.
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ເນົ່ າ ຣຽຮ ເຢຊູ ຈີວ໌ ກຈີູດ
(ມາຣະໂກ 15:6-15; ລູກາ 23:13-25;

ໂຢຮັນ 18:39-19:16)
15 ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ໂຣ່ມ ຈາ

ຣ່ໍອ໌ ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັຮ, ກວາຍ ຊົດ ກຣວາງ
ກັອຍ ເບີນ ຣ່ີດ ອາ ໂຣຍຮ ມານະ ກວາຍ ໂຕ່ດ
ແຕ ກ່ໍອ໌ ຕາມ ຣາງຶ່ຮ ກອນແຊມ ຣຽຮ ຢໍອ໌ ອີ ອາ
ໂຣຍຮ. 16ບັອງ ກາ ກັອຍ ເບນີ ມານະ ກວາຍ ເນົ່ າ
ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌, ຣາມຶ່ຮ ບາຣາບາ. ກູ່ ນະ ກວາ
ຍ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ອັນ. 17 ນ່ະກັອຍ, ບັອງ
ກາ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ໂຣ່ມ, ປີລາດ ຕາແບີບ ມັຮ ກວາຍ
ກັອຍ ປາຍ: "ກວາຍ ອາແລ່ະ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ
ເກົາ ອາໂຣຍຮ ໂອນ ເຍືາ, ບາຣາບາ, ແຕີລາ ເຢຊູ,
ລາ ອັນ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ກຣີດ?"

18 ປີລາດ ດັງ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຊັຣແມງ ແຕ ເຢຊູ ຍ່ອນ ມັຮ
ກອນແຊມ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່
ເດີງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ.

19 ບັອງ ກາ ປີລາດ ຕາກູ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ອັນ ຕັດ
ຊ່ີນ, ລາກວຍ ອັນ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ
ປາຍ: "ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ກະ ກວາຍ ກັອຍ,
ຍ່ອນ ອັນ ຕາ ເບີນ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. ຕາບື່
ປາໄຮ ເກົາ ຣາເລົາ ອຶມເປົາ ແຕ ອັນ, ເຈ່ີ ຕາໄງ ໄນ່
ເກົາ ຊັອງ ເກຣ່າະ ລາລ່ື."

20ມາ ອຶນແຍະ່ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ,
ໄລ່ ແປຣີ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ແຊອ໌ ແຕ ກວາ
ຍ ຊົດ ໂອນ ອາໂຣຍຮ ບາຣາບາ, ມາ ກາຈີດ ເຢຊ.ູ
21 ອັນ ກາ ຊົດ ກັອຍ ຕາແບີບ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ
ປາຍ: "ບາຣ ນະ ກວາຍ ໄນ່, ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເກົາ
ອາໂຣຍຮ ອັນ ກາ ອາແລ່ະ?"
ໄລ່ ຕາແອີຍ: "ບາຣາບາ!"
22 ປີລາດ ຕາ ແບີບ ແອັນ ປາຍ: "ຄັນ

ນ່ະກັອຍ, ນານ່ະ ເຍືາ ໂອນ ເກົາ ຕະ ກະ ເຢຊ,ູ ລາ
ອັນ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ກຣີດ?"
ໄລ່ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາ

ລ່ອງ ຊັງກັງ!"
23 ປີລາດ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ຊາ: "ນານະ່? ອຶນເຕ່ົາ

ອັນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ກະ ເຍືາ?"
ມາ ໄລ່ ກັອຍ ຕາແອີຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ກາເລີຍ ແຕ

ອຶນໂຍ່ງ: "ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ!"
24 ພໍກາ ປີລາດ ດັງ ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ

ນັອ່ງ ອີ ຈ່ອຍ ເຢຊ,ູ ກະ ອັນ ອຶງກັອຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ
ກັອຍ ກັຣຈີດ ແອັນ, ນ່ະກັອຍ ອັນ ອີດ ແດີອ໌; ເຈ່ີ

ອັນ ອາເຣືາວ ອາຕີ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ,
ກະ ອັນ ປາຍ: "ໄນ່ ເກົາ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ເກົາ ຕາ
ເບີນ ໂຕ່ດ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ກວາຍ ໄນ່ ກູຈີດ. ຣານະ
ກັອຍ ຕາມ ເຍືາ."

25 ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ
ປາຍ: "ໂຕ່ດ ກວາຍ ກັອຍ ກຈີູດ ແຊອ໌ ໂອນ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ຮິ ກະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກອນ ອາໄກ ຮິ ແຮີ."

26 ເຈ່ີ ປີລາດ ອາໂຣຍຮ ບາຣາບາ ໂອນ ມັຮ ກວາ
ຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ. ມາ ເຢຊ,ູ ປີລາດ ໂອນ ເນົ່ າ ໄປຣ່ຮ
ອັນ. ແວັດ ກັອຍ ອັນ ມ່ອບ ເຢຊູ ໂອນ ໄລ່ ເດີງ
ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ.

ຕາຮານ ອາເຢ່ ພາມາດ ເຢຊູ
(ມາຣະໂກ 15:16-20; ໂຢຮັນ 19:2-3)

27 ເຈ່ີ, ມັຮ ຕາຮານ ປີລາດ, ໄລ່ ເດີງ ເຢຊູ ມູ່ດ
ຕ່ຶງ ດຸງ ເນົ່ າ ເກ່ີຍ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ. ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີ
ນ ກຼຶ່ງ ຕາຮານ ການ່ໍອ໌ ແຕ່ີອ໌ ແອີດ ອຶມແປຣ ເຢຊູ.
28 ໄລ່ ຕວດ ຕັຮ ຕຳປັອກ ເຢຊ,ູ ກະ ໄລ່ ອາແຊິບ
ອັນ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ຊ່ີ ອາອູຍ. 29 ໄລ່ ຕະ ກຸນຕຣວາອ໌
ຊັຣເລືາ ອາປື່ ງ ຕ່ຶງ ແປີຼ ອັນ. ກະ ໄລ່ ໂອນ ອັນ ຢຸມ
ຣາແລີງ ຢັ່ ຮ ອາຕີ ອາຕາ ອັນ. ແວັດ ກັອຍ ໄລ່
ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ ກະ ອາເຢ່ ພາມາດ ອັນ
ປາຍ: "ກູກຸຮ ເນົ່ າ ຊາຊາຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອິດຊະ
ຣາເອລ!"

30 ໄລ່ ກູ ຈົຮ ໂຈະ ຕ່ຶງ ຈະ ເຢຊ,ູ ກະ ໄລ່ ອີດ
ຣາແລີງ ກັອຍ ເຈ່ີ ໄລ່ ປຍາຍຮ ອັນ ຕ່ຶງ ແປີຼ ຕາ
ດັງ ອຶນຊິ ເຮີບ. 31 ແວັດ ໄລ່ ອາເຢ່ ພາມາດ ອັນ
ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ໄລ່ ຕວດ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ກະ ອາແຊິບ
ລ່ັຮ ຕຳປັອກ ອັນ ເບີມ. ເຈ່ີ ໄລ່ ເດີງ ອັນ ລ່ັອຮ
ກະ ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ.

ເນົ່ າ ແຕັຮ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ
(ມາຣະໂກ 15:21-32; ລູກາ 23:26-43;

ໂຢຮັນ 19:17-27)
32 ພໍກາ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ, ໄລ່ ຣາມົຮ ຕ່ຶງ

ຣານາ ມານະ ເບີນ ຣາມຶ່ ຮ ຊີໂມນ. ອັນ ລາ ແຕ
ກຣວາງ ກີເຣເນ. ໄລ່ ມັນຕຣຸ່ ອັນ ໂອນ ໂດລ ອາ
ລ່ອງ ຊັງກັງ ເຢຊູ. 33 ໄລ່ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ
ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ໂຄລະໂຄທາ. ປັຣນາຍ ໄນ່ ອຶນຕີ ລ່ັຮ
ລາ 'ອຶງຮາງ ຕາຕາຣ ແປີຼ.' 34 ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ
ເນົ່ າ ໂອນ ເຢຊູ ງ່ອຍ໌ ບຼັອງ ກາ ເນົ່ າ ກູຈຸ ກະ ເກຣ່ີງ
ອຶນຕັງ. ເຢຊູ ຈ່ີມ, ມາ ອັນ ຕາ ເບນີ ງ່ອຍ.໌
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35 ເຈ່ີ ໄລ່ ແຕັຮ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ກະ
ໄລ່ ອຶມແປອ໌ ຕຳປັອກ ອັນ ຣານາ ມັນຕັດ ອາຍຸ,່
ອາແລ່ະ ເບີນ ລາ ໂທຍ. 36 ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ຕາ
ກູ ກຍາອ໌ ເຢຊ.ູ 37 ຢັ່ ຮ ແປີງ ແປີຼ ເຢຊູ ໄລ່ ດອ໌ໍ
ມູ່ ແພນ ກາດານ; ກະ ໄລ່ ຄຽນ ປັຣນາຍ ປາຍ:
ກວາຍ ໄນ່ ລາ ເຢຊ.ູ ອັນ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ. 38 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເນົ່ າ ແຕັຮ
ບາຣ ນະ ກວາຍ ຊາແວງ ແຈ່ະ ເຢຊູ ເຕ່, ມານະ ຢັ່ ຮ
ອາຕາ, ມານະ ຢັ່ ຮ ອາເວ່ຣ.

39 ມັຮ ກວາຍ ກາ ເປາະ ພາ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ໄລ່
ກັອຍ ງູງິ່ຣ ແປີຼ ກະ ອາເຢ່ ພາມາດ ເຢຊູ. 40 ໄລ່
ປາຍ: "ໄມ່ ໄນ່ ເອີຍ໌ ກາ ປາຍ ບັອງ ກັອຍ ໄມ່ ຕາ
ລຸຮ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຈ່ີ ໄມ່ ຕະ ລ່ັຮ ໄປ
ຕາໄງ ລາ ເຈ່ີ ແຕ່ິ. ເອົາ ຊານ່ໍ ໄມ່ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
ຈະ ໄມ່ ເບມີ. ຄັນ ໄມ່ ລາ ເມ່ນ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ໄມ່ ແຊງ ແຕ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ກັອຍ."

41 ກະ ເບີນ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ, ກະ
ມັຮ ກວາຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ, ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ກັອຍ
ອາເຢ່ ພາມາດ ເຢຊູ ເຕ່. 42 ໄລ່ ປາຍ: "ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ, ມາ ຈະ ອັນ ເບມີ, ຕາ
ເຮີມ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຈ່ອຍ. ຄັນ ອັນ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ໂອນ ອັນ ແຊງ ເບີມ ແຕ
ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ກັອຍ. ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ໄຮ ຊາອຳ ເຕ່
ອັນ. 43 ອັນ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອັນ ປາຍ
ອັນ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ໂອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ອັນ ຊານ່ໍ."

44 ກະ ໄລ່ ບາຣ ນະ ຊາແວງ ກາ ເນົ່ າ ແຕັຮ ຕ່ຶງ
ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ມວຍ ເປຣິຮ ກະ ເຢຊູ, ໄລ່ ອາເຢ່
ພາມາດ ເຢຊູ ເຕ່.

ບັອງ ກາ ເຢຊູ ແຈ່ະ ອີ ກຈີູດ
(ມາຣະໂກ 15:33-41; ລູກາ 23:44-49;

ໂຢຮັນ 19:28-30)
45 ແຕ ມັ່ດ ມານາງ ຕີລມູ່ລ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ມານາງ

ວ່ີຮ*, ແກີດ ການຳ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ.
46 ແຕ່ີອ໌ ມານາງ ກູແວີ ອີ ວ່ີຮ ເຢຊູ ກູອ໌ ເຣ່ງ ລາ
ລ່ື ປາຍ: "ເອລີ, ເອລີ, ແລມາ ຊາບັກທານີ?" ປັຣ
ນາຍ ໄນ່ ອຶນຕີ ລ່ັຮ ລາ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເກົາ ເອີຍ!
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເກົາ ເອີຍ! ນານ່ະ ໄມ່ ຕັຮ ເກົາ?"

47 ເບນີ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ແຈ່ະ ກັອຍ, ໄລ່
ຊັອງ ເຢຊູ ກູອ໌. ໄລ່ ປາຍ: "ອັນ ກູອ໌ ເອລີຢາ!"

48 ເບນີ ມານະ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ, ອັນ ຕາລຸ່ຮ ອີດ
ມວຍ ປານຍາລ ອາຣິ. ອັນ ອາລຸ ອາຣິ ກັອຍ ຕ່ຶງ

ບຼັອງ ອຶນເຍາະ, ກະ ອັນ ຊັດ ອາຣິ ກັອຍ ຕ່ຶງ ຊັຣນ
ວາຍຮ. ເຈ່ີ ອັນ ອາແວີຍ ໂອນ ເຢຊູ ກາຢັບ ງ່ອຍ.໌
49 ມາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ປາຍ: "ໄຮ ເກຣາະ ເວືາຍ.
ໄຮ ເນ່ ເວືາຍ ເອລີຢາ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ອັນ, ມາ ຕາ ເບີ
ນ!"

50 ເຢຊູ ອູໂອຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ຊາ, ເຈ່ີ ອັນ ຕາອັອຮ
ຣາງຶ່ຮ.

51 ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ອາຣິ ກາ ເນົ່ າ ກາຕັງ
ກຼຸງ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ແກີດ ຣາແຮອ໌ ແຕ ຕ່ີ ແຕ່ີອ໌
ເຕືາບ, ແກີດ ບາຣ ຊາແຣອ໌. ກູແຕອ໌ ກູກ່ືດ, ກະ
ຕາເມົາ ແກີດ ປັຼຮ. 52 ປີ່ ງ ກູມູ່ຍ໌ ນ່ະ ເນົ່ າ ເປິຮ ເບີ
ມ ໂອນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກາ ກູ ຈີດ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 53 ແວັດ
ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ມັຮ ກວາຍ ກາ ກູ ຈີດ ກັອຍ,
ໄລ່ ລ່ັອຮ ເຕ່ ແຕ ປີ່ ງ ໄລ່. ກະ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ. ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ເຮີມ ໄລ່.

54ບັອງ ກາ ກັອຍ ເບນີ ມານະ ຕາຮານ ກາ ຊົດ
ມວຍ ຣ່ອຍ ຕາຮານ ການ່ໍອ໌. ອັນ ກະ ຕາຮານ ກາ
ນ່ໍອ໌ ກັອຍ ແອີດ ກຍາອ໌ ເຢຊ.ູ ອຶນແຍະ່ ໄລ່ ກັອຍ
ເຮີມ ກແູຕອ໌ ກກ່ືູດ, ກະ ໄລ່ ເຮີມ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ
ການ່ໍອ໌ ແຮີ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຊັອງ ອຶງກັອຮ, ກະ ໄລ່
ປາຍ: "ເມ່ນ ລາລ່ື ໄນ່ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ!"

55 ເບີນ ຊາ ອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ມັນແຊມ ແອີດ
ແຕ ເຢີ່ ງ ຕາເງີ່ອ໌ ເນ່ ປໍ ເຢຊູ ເຕ່. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ
ໄລ່ ກັອຍ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ແຕ ແຄງ ຄາລີເລ, ກະ ໄລ່
ແຈມ ກຍາອ໌ ອັນ. 56 ຕ່ຶງ ມູ່ ມັນແຊມ ກັອຍ ເບີ
ນ ມາຣີ ແຕ ວ່ີລ ມັກດາລາ, ກະ ມາຣີ ລາ ອຶມເປ່
ອ໌ ຢາໂກໂບ ກະ ໂຢເຊັບ, ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ໄລ່ ບາຣ ນະ
ກອນ ເຊເບດາຍ.

ເນົ່ າ ແຕິບ ເຢຊູ
(ມາຣະໂກ 15:42-47; ລູກາ 23:50-56;

ໂຢຮັນ 19:38-42)
57 ແຕ່ີອ໌ ມາ ນາງ ຕາບື່ ແຈ່ະ ອຶນຕຣວຍ ອີ

ມູ່ດ ລ່ົກ, ແຕ່ີອ໌ ມານະ ກວາ ຍ ຊຸ ແຕ ເມືອງ
ອາຣີມາທາຍ. ຣາມຶ່ຮ ອັນ ລາ ໂຢເຊັບ. ອັນ ລາ
ກວາຍ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ເຕ່. 58 ອັນ ເປາະ ປໍ
ປີລາດ, ກະ ອັນ ແຊອ໌ ກູມູ່ຍ໌ ເຢຊ.ູ ປີລາດ ແປຣີ
ໂອນ ເນົ່ າ ໂອນ ກູມູ່ຍ໌ ເຢຊູ ປໍ ອັນ. 59 ນ່ະກັອຍ
ອັນ ອີດ ກູມູ່ຍ໌ ເຢຊ,ູ ກະ ອັນ ຕວມ ກູມູ່ຍ໌ ກັອຍ
ແຕ ອາຣິ ຕາໄມ ກະ ກຼອ໌ໍ ອໍ. 60 ເຈ່ີ ອັນ ດອ໌ໍ ກມູູ່ຍ໌

* 27:45 27:45 ແຕ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ໂມງ ແຕ່ີອ໌ ໄປ ໂມງ.



ມັດທາຍ 27:61 53 ມັດທາຍ 28:15

ກັອຍ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ ຕາໄມ ຄອງ ອັນ, ປີ່ ງ ກາ ເນົ່ າ ໄປອ໌
ຕ່ຶງ ຕາເມົາ. ເຈ່ີ ອັນ ວ່ິລ ຕາເມົາ ກາຕັງ ງັ່ຮ ປີ່ ງ
ກັອຍ. ແວັດ ກັອຍ ອັນ ເປາະ. 61 ມາຣີ ແຕ ວ່ີລ
ມັກດາລາ, ກະ ມາຣີ ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ໄລ່ ຕາກູ ຕາເງີ່ອ໌
ເນ່ ປໍ ງັ່ຮ ປີ່ ງ ກັອຍ.

ກວາຍ ຊົດ ໂອນ ຕາຮານ ກຍາອ໌ ປີ່ ງ ເຢຊູ
62 ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ແອັນ ລາ ຕາໄງ ຣາລູ່.

ຕາໄງ ກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກະ ມັຮ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ, ໄລ່ ເປາະ ຣາມົ
ຮ ປີລາດ.† 63 ໄລ່ ປາຍ ໂຈະ ປີລາດ: "ອາຈວາຍ
ຮ ເອີຍ! ຮິ ຊາແຍີ ບັອງ ກາ ກວາຍ ອາໂລກ ກັອຍ
ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ ອັນ ປາຍ: 'ເກົາ ກູຈີດ, ມາ ແວັດ
ໄປ ຕາໄງ ແອັນ ເກົາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ.' 64 ນ່ະກັອຍ ຮິ
ແຊອ໌ ອາຈວາຍຮ ໂອນ ເນົ່ າ ກຍາອ໌ ອໍ ປີ່ ງ ກູມູ່ຍ໌
ກັອຍ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໄປ. ເຈ່ີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເປາະ ອີດ ຕວຍ໌ ຈະ ກູມູ່ຍ໌ ກັອຍ.
ຄັນ ໄລ່ ເບີນ ຕວຍ໌, ໄລ່ ອາຕີ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ປາຍ: 'ເຢຊູ ກູຈີດ, ເຈ່ີ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ.' ຄັນ ໄລ່
ປາຍ ເຢຊູ ອາມົງ່ ລ່ັຮ, ອາໂລກ ກັອຍ ອຶນຕັອງ ກາ
ເລີຍ ແຕ ເນົ່ າ ອາໂລກ ປາຍ ອັນ ລາ ກຣີດ."

65 ເຈ່ີ ປີລາດ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ອີດ
ຕາຮານ ເຍືາ ເບມີ ໂອນ ໄລ່ ເປາະ ກຍາອ໌ ປີ່ ງ ກັອຍ,
ຕາມ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ."

66 ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ, ເຈ່ີ ໄລ່ ກາໄຕ່ຮ ດອ໌ໍ
ຕະ ໂອນ ຈັບ ລາລ່ື ງັ່ຮ ປີ່ ງ ກັອຍ. ກະ ໄລ່ ໂອນ
ຕາຮານ ກຍາອ໌ ອຶນຕຸ ກັອຍ.

28
ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
(ມາຣະໂກ 16:1-10; ລູກາ 24:1-12;

ໂຢຮັນ 20:1-18)
1 ແວັດ ຕາ ໄງ ຣາ ລູ່, ແຕ່ີອ໌ ຕາ ໄງ ມວຍ ຕ່ຶງ

ອາທິດ ຕາໄມ,* ຕາຣ່ືບ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ຍາຍຶ່ມ
ເບີນ ມາຣີ ແຕ ວ່ີລ ມັກດາລາ ກະ ມາຣີ ການ່ໍອ໌
ເປາະ ເນ່ ປີ່ ງ ເຢຊ.ູ 2 ບັອງ ກັອຍ ເບີນ ກູແຕອ໌ ກູ
ກ່ືດ ຮັບ ລາລ່ື, ຍ່ອນ ເບີນ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຊງ ວ່ິລ ຕາເມົາ ກາ ເນົ່ າ ກາຕັງ ງັ່ຮ ປີ່ ງ ເຢຊູ,
ເຈ່ີ ຕາກູ ຕ່ຶງ ຕາເມົາ ກັອຍ. 3 ຣູ່ບເຣືາງ ເທວາດາ
ກັອຍ ລາ ນ່ະ ຕາລຍາຣ, ກະ ຕຳປັອກ ອັນ ລາ
ກຼອ໌ໍ ຊັຣມຍາລ ມັ່ດ. 4 ມັຮ ຕາຮານ ກາ ກຍາອ໌ ປີ່

ງ ກັອຍ ໄລ່ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື ກະ ກາໄກ່ຮ. ໄລ່
ແກີດ ນ່ະ ກວາຍ ກຈີູດ.

5 ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ມັນແຊມ ກັອຍ
ປາຍ: "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ. ເກົາ ດັງ
ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ເຢຊ,ູ ອັນ ກາ ເນົ່ າ ແຕັຮ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງ
ກັງ. 6 ອັນ ຕາ ເບີນ ແອີດ ອຶນໄນ່ ນັ່ອງ. ອັນ ອາ
ມົ່ງ ລ່ັຮ ເຈ່ີ ນ່ະ ອັນ ປາຍ ໂຈະ ເຍືາ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ.
ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່, ເນ່ ປໍ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ກມູູ່ຍ໌ ອັນ
ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. 7 ເຈ່ີ ເຍືາ ເປາະ ໄວ່ ເຈົາ ອາຕີ ມັຮ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: 'ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ເຈ່ີ.
ຊານ່ໍ ອັນ ເປາະ ອຶນໂຍ່ງ ເຍືາ ເຈົາ ປໍ ແຄງ ຄາລີເລ.
ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເຍືາ ເບີນ ຣາມົຮ ອັນ!' ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ
ເຈ່ີ."

8 ນ່ະກັອຍ ມັນແຊມ ກັອຍ ລ່ັອຮ ແຕ ປີ່ ງ. ກາ
ໄລ່ ອຶງກັອຮ, ກາ ໄລ່ ຣ່ໍອ໌ ແຮີ. ໄລ່ ຕາລຸ່ຮ ເປາະ
ອາຕີ ມັຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ.

9 ບັອງ ກາ ໄລ່ ເປາະ, ເຢຊູ ຣາມຮົ ໄລ່, ກະ ອັນ
ກັຣບັນ ໄລ່ ປາຍ: "ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ບັນ ຊວານ
ເຕ່."
ມັນແຊມ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ,ູ ກຍາວ ອາເຢີງ

ອັນ, ກະ ຊາງ ອັນ. 10 ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ. ເຍືາ ເປາະ ອາຕີ ແຊມ
ອາຍ ເກົາ ໂອນ ໄລ່ ເປາະ ປໍ ແຄງ ຄາລີເລ. ຕ່ຶງ ອຶນ
ຕຸ ກັອຍ ໄລ່ ເບນີ ຣາມົຮ ເກົາ."

ກວາຍ ຊົດ ໂອນ ມັຮ ຕາຮານ ເບີນ ປຣະ
11ບັອງ ກາ ມັນແຊມ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ເປາະ ຕ່ຶງ

ຣານາ, ຕາຮານ ກາ ກຍາອ໌ ປີ່ ງ ເຢຊູ ເຈົາ ປໍ ເມືອງ
ກະ ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ກາ ໄລ່ ເຮີມ. 12ມັຮ ກວາ
ຍ ຊົດ ກັອຍ, ໄລ່ ໂຣ່ມ ຊັຣຮົງ ກະ ມັຮ ກວາຍ
ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ. ເຈ່ີ ໄລ່ ໂອນ ຊາອ່ຶຍ ປຣະ ປໍ
ຕາຮານ ກັອຍ. 13 ກະ ໄລ່ ອາຕີ ຕາຮານ ກັອຍ
ປາຍ: "ໂອນ ເຍືາ ປາຍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ
ແຕ່ີອ໌ ຊາເດົາ ອີດ ຕວຍ໌ ຈະ ກູມູ່ຍ໌ ເຢຊູ ບັອງ ກາ
ເຍືາ ບ.ິ 14 ມາ ຄັນ ປີລາດ, ອັນ ກາ ຊົດ ກຣວາງ,
ເບີນ ຊັອງ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ຮິ ຣາປາຍ ຈ່ອຍ ເຍືາ
ເຕ່ ໂອນ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ
ກະ ເຍືາ."

15 ມັຮ ກວາຍ ຕາຮານ ກັອຍ, ໄລ່ ອີດ ປຣະ
ກັອຍ ກະ ໄລ່ ຕະ ຕາປູ່ນ ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ ເນົ່ າ ປາ

† 27:62 27:62 ມັຮ ຕາໄງ ອຶນໂຍ່ງ ກັອຍ ລາ ຕາໄງ ໄລ່ ກຽມ ດອ໌ໍ ຕາໄງ ຣາລູ່. * 28:1 28:1 ຕາໄງ ຣາລູ່ ລາ ວັນ ເຊົາ, ມາ ຕາໄງ
ມວຍ ຕ່ຶງ ອາທິດ ລາ ວັນ ອາທິດ.
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ຕັບ ໄລ່. ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໄນ່ ເບີນ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ອາຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ ດັອຮ ເດີນ ໂອນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ.

ເຢຊູ ຣາມົຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຕ່ຶງ ແຄງ
ຄາລີເລ

(ມາຣະໂກ 16:14-18; ລູກາ 24:36-49;
ໂຢຮັນ 20:19-23; ຣານະ ຕະ 1:6-8)

16 ໄລ່ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ມວຍ ນະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ເຢຊ,ູ ໄລ່ ຊັອຮ ປໍ ກົຮ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ ປໍ ອຶນ
ຕຸ ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ໄລ່ ເປາະ. 17 ພໍກາ ໄລ່ ເຮີມ
ເຢຊ,ູ ໄລ່ ຊາງ ອັນ; ມາ ເບີນ ບາຣ ໄປ ນະ ແຕ
ມູ່ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ກູຄ່ຶດ ຕາ ເບີນ ນັ່ບ. 18 ເຢຊູ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄລ່ ກະ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶນແຍະ່ ອຳນາດ
ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ກະ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມ່ອບ
ໂອນ ເກົາ ເຈ່ີ. 19 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເປາະ ອາ
ຕີ ກູ່ ນະ ກວາຍ ໂອນ ໄລ່ ແກີດ ກວາຍ ຣຍານ ແຕ
ເກົາ ເຕ່. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ
ໄລ່, ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ອຶມປ່ໍ, ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ກອນ, ກະ
ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 20 ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ອາຕີ ໄລ່ ໂອນ ໄລ່ ຕະ ຕາປູ່ນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ
ເກົາ ປາຕັບ ເຍືາ. ກະ ໄກຣ ລາລ່ື ເກົາ ແອີດ ກະ
ເຍືາ ຊົດ ແດີຍ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ."
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ມາຣະໂກ
ຄຽນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ

ກຣດີ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ມາຣະໂກ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ລາ ມານະ ກາ ເບນີ ອຳ

ນາດ ລາລ່ື. ອຳນາດ ແຕ ເຢຊູ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ເຮີມ ບັອງ
ກາ ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ເບີນ
ອຳນາດ ເຣືາບ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ມັຮ ກາ ເຢືາງ ຕາ
ອໍ, ກະ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ມັຮ ກວາ
ຍ. ເຢຊູ ລາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ. ອັນ ມ່ອບ
ແດີຍ ອາມົ່ງ ອັນ ເບມີ ດອ໌ໍ ໄທ ອາລ່ັອຮ ມັຮ ກວາ
ຍ ແຕ ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ເລືອ
ຍໆ.
ມາຣະໂກ ເບີນ ຣາມຶ່ ຮ ໂຢຮັນ-ມາຣະໂກ ແຮີ.

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

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

1:19-28)
1 ປັຣນາຍ ໄນ່ ຕາແບິ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ

ເຢຊູ ກຣີດ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
2 ຣານະ ໄນ່ ເອຊາຢາ, ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ

ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ ຄຽນ ອາ ຕີ ດອ໌ໍ ອຶນ ໂຍ່ງ
ໂຢຮັນ ອີ ແຕ່ີອ໌. ເອຊາຢາ ຄຽນ ປາຍ:
"ເກົາ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ແປຣີ ກວາຍ ອາຕີ ປັຣ

ນາຍ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ອຶນໂຍ່ງ ໄມ່.
ອັນ ຈັຮ ຣານາ ໂອນ ໄມ່, ກອນ ເອີຍ.

3 ເບນີ ຊຽງ ກວາຍ ມານະ, ອັນ ຊາບາວ ອາຕີ ເຣ່ງ
ລາລ່ື ແຕ ຕຍາຮ ປາຍ:

'ເຍືາ ອຶງເຄາະ ອາຕ່ຶ ຣານາ ໂອນ ອຶນເຈົາ ໄຮ.
ຕະ ໂອນ ຕານັ່ອງ ຣານາ ອັນ ອີ ເປາະ.'"

4 ນ່ະກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ມານະ ຣາມຶ່ ຮ ໂຢຮັນ. ອັນ
ແອີດ ຕ່ຶງ ຕຍາຮ, ກະ ອັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ
ກວາຍ. ອັນ ເປາະ ອາຕີ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ດັງ

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

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

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

4:1-13)
9 ບັອງ ກາ ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ປໍ ກັອຍ,

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

12ບັອງ ກາ ກັອຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ
ເຢຊູ ເປາະ ປໍ ຕຍາຮ. 13 ເຢຊູ ແອີດ ອຶງກັອຍ ເບີ
ນ ເຢືາງ ຊາຕານ ລ່ອງ ອັນ ອຶນແຍ່ະ ປູນ ຈ່ິດ ຊາ
ເດົາ ປູນ ຈ່ິດ ຕາໄງ, ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ປັຣຕ່ຶ ເຢຊູ ໂອນ
ຕະ ໂລ່ຍຮ.* ເຢຊູ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ຊັນຕຣ່ັນ ກຣ
ວາງ, ກະ ເບີນ ເທວາດາ ເນ່ ຊາລີອ໌ ອັນ.

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

14 ແວັດ ເນົ່ າ ໂກບ ໂຢຮັນ ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌, ເຢຊູ
ເປາະ ປໍ ແຄງ ຄາລີເລ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ

* 1:13 1:13 ເຢືາງ ຊາຕານ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ການ່ໍອ໌.
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ເຈົາຣາຊີ. 15 ອັນ ອາຕີ ປາຍ: "ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ
ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ດອ໌ໍ ອີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ກວາຍ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ອີດ ຣາງຶ່ຮ
ຕາໄມ ກະ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

ເຢຊູ ກູອ໌ ກວາຍ ຈ່ໍອ໌ ອາກາ ປູນ ນະ ໂອນ ເປາະ
ກະ ອັນ

(ມັດທາຍ 4:18-22; ລູກາ 5:1-11)
16 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ເປາະ ຕາມ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ

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

19 ເຢຊູ ຕາຢັຮ ເປາະ ບຍາອ໌ ແອັນ, ເຈ່ີ ອັນ
ເຮີມ ບາຣ ນະ ແຊມອາຍ ຣາມຶ່ ຮ ຢາໂກໂບ ກະ
ໂຢຮັນ ກອນ ຣາເລົາ ເຊເບດາຍ. ໄລ່ ກັອຍ ແອີດ
ພູງ ມ່ອງ ຕ່ຶງ ຕົວະ. 20 ພໍ ກັອຍ ເຢຊູ ກູອ໌ ໄລ່ ບາຣ
ນະ ແຊມອາຍ ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ຣາຕັຮ ແຕ
ເຊເບດາຍ ອຶມປ່ໍ ໄລ່, ໂອນ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ຕົວະ
ກະ ກວາຍ ທູແທ. ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ເປາະ
ກະ ເຢຊ.ູ

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

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

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

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

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

ເຢຊູ ປົວ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ອາອ່ີ
(ມັດທາຍ 8:14-17; ລູກາ 4:38-41)

29 ພໍກາ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ, ຢາໂກໂບ
ກະ ໂຢຮັນ ໄລ່ ເປາະ ກະ ເຢຊູ ປໍ ດຸງ ຊີໂມນ ກະ
ອັນເດອາ. 30 ກຢູາກັນ ຊີໂມນ ບິ ຍ່ອນ ອັນ ອາອ່ີ
ກເູຕົາ ຈະ; ເຈ່ີ ໄລ່ ອາຕີ ໂອນ ເຢຊູ ດັງ ປາຍ ອາຢ່ະ
ອາໄນ່ ອາອ່ີ. 31 ເຢຊູ ເປາະ ປໍ ອາຢ່ະ ກັອຍ, ເຈ່ີ
ເຢຊູ ຢຸມ ອາຕີ ອາຢວຣ ອັນ; ພໍກາ ກັອຍ ເຈ່ີ ອັນ
ແກີດ ແບຣັຮ. ເຈ່ີ ອັນ ອາລ່ັອຮ ໂດຍ ແດີອ໌ ໂອນ
ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຈາ.

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

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

35 ປ່ືຼ ຕາຣ່ືບ ຕາໄງ ຕາໄມ ແຕ ການຳໆ, ເຢຊູ
ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ, ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ກາ ຕາ ເບນີ
ກວາຍ ແອີດ, ກະ ອັນ ແອີດ ເກົາແຊອ໌ ອຶງກັອຍ.
36 ຊີໂມນ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ ໄລ່ ເປາະ ຈ່ໍອ໌ ເຢຊ.ູ 37 ພໍ
ກາ ໄລ່ ຣາມົຮ ອັນ, ໄລ່ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ອຶນແຍ່
ະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ຈ່ໍອ໌ ອີ ຣາມົຮ ໄມ່."

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



ມາຣະໂກ 1:39 57 ມາຣະໂກ 2:15

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

ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ອາອ່ີ ຕູ່ດ
(ມັດທາຍ 8:1-4; ລູກາ 5:12-16)

40 ເບີນ ມານະ ກວາຍ ຣາເລົາ ອາອ່ີ ຕູ່ດ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເຢຊູ. ອັນ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢຊ,ູ ກະ ອັນ
ປາຍ: "ຄັນ ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ປົວ ໂອນ ເກົາ ແກີດ ແບ
ຣັຮ, ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ຕະ."

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

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

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

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

1 ແວັດ ບາຣ ໄປ ຕາໄງ ເຢຊູ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ
ກາເປນາອູມ. ພໍກາ ເນົ່ າ ຊັອງ ຮານ ປາຍ ອັນ ເຈົາ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ດຸງ ເຈ່ີ. 2 ກວາຍ ເປາະ ໂຣ່ມ ປໍ ດຸງ ອັນ
ກຼຶ່ງ ລາລ່ື. ຕ່ຶງ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ດຸງ ຕາ ເບີນ ອຶນຕຸ ອີ ມູ່ດ
ນັອ່ງ, ອຶນແຍ່ະ ກູທັດ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ຊາງັດ. 3 ເບີນ
ຣາເລົາ ປູນ ນະ ກຣາງ ມານະ ກວາຍ ຣາເລົາ ແກີດ
ລ່ອຍ, ເດີງ ອາຊວຍ ອັນ ປໍ ເຢຊູ. 4 ມາ ພໍກາ ໄລ່
ເຮີມ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ແອີດ ເນ່ດ ເຢຊ,ູ ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາ
ດັງ ຣານາ ແລ່ະ ອີ ມູ່ດ ປໍ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເປິ
ຮ ຣານາ ຕຳປວລ ດຸງ ຕາປຶ່ ງ ເຢຊູ ແອີດ, ອີ ໂຢ່ລ

ອາແຊງ ຈຸ່ງຈາງ ກວາຍ ລ່ອຍ ກັອຍ. 5 ເຢຊູ ດັງ
ໄລ່ ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື, ນ່ະກັອຍ ອັນ ອາຕີ ກວາ
ຍ ລ່ອຍ ປາຍ: "ກອນ ເອີຍ! ໂລ່ຍຮ ໄມ່ ເກົາ ຕັຮ
ເຈ່ີ."

6 ເບນີ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຄານອດ ຕາກູ ອຶງ
ກັອຍ ເຕ່. ໄລ່ ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ປາຍ: 7 "ນານ່
ະ ກວາຍ ໄນ່ ປາຍ ນ່ະກັອຍ? ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ. ມານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕ່ິ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ
ອຳນາດ ຣາລີ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່, ເຈ່ີ ອັນ ຕະ
ອຶນຕີ ນ່ະກັອຍ."

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

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

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

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

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

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

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

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

19 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ບັອງ ກາ ປັຣ
ລົວະ ແຈ່ະ ອີ ອີດ ລາກວຍ, ມັຮ ເຢົ່ າ ກາ ແອີດ ກະ
ອັນ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອົດ ຊັຣນາ. 20 ມາ ພໍກາ ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ປັຣລົວະ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ແອີດ ນັ່ອງ ກະ ເຢົ່ າ
ອັນ, ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ອີ ອົດ ຊັຣນາ ເຕ່.†

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

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

23 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ອັນ ຕາຢັຮ ພາ ອຶນດີ ຕ່ົງ ໄທຣ. ບັອງ ກາ ໄລ່ ຕາ

ຢັຮ ຕ່ຶງ ຣານາ ກັອຍ, ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ກິດ
ອີດ ຣາກ່ົງ ໂດຍ ອຶງກຣິ ຈາ. 24 ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ
ປາຍ ໂຈະ ເຢຊ:ູ "ນານ່ະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ໄມ່ ຕາ
ເບີນ ຊາງັດ ຄານອດ ກາ ຕາ ໂອນ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ
ຕາໄງ ຣາລູ່?"

25 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ຕາ ເກ່ີຍ ອານ
ບໍ ຣານະ ດາວິດ ກະ ຈຸ່ມ ອັນ ຕະ, ບັອງ ໄລ່ ມາ
ເຍືາຍຮ ກະ ແອິ ໂດຍ? 26 ບັອງ ກັອຍ ອາບີອາທາ
ແກີດ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ດາວິດ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ອັນ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ກາ ກວາຍ ມ່ອບ ໂອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອັນ ໂອນ ຈຸ່ມ ອັນ ຈາ ເຕ່. ຕາປູ່ນ
ຕາມ ຄານອດ ໄຮ ລາ ແອີງ ກວາຍ ຊາງ ຣ່ີດ ຊັອງ
ເຕ່ອ໌ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ກັອຍ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ
ເບີນ ຕິ ອັນ."

27 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕາ ເບີນ ແຕງ ຕາໄງ ຣາລູ່ ມາ ໂອນ ກວາຍ ຢຳນັ່ບ
ຕາໄງ ກັອຍ, ມາ ອັນ ແຕງ ຕາໄງ ຣາລູ່ ລາ ຢໍອ໌ ອີ
ຈ່ອຍ ກວາຍ. 28 ນ່ະກັອຍ ເຕ່ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ
ກວາຍ, ອັນ ອຶນເຈົາ ຕາໄງ ຣາລູ່."

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

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

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

5 ເຢຊູ ກລູຽວ ເນ່ ປໍ ໄລ່, ກະ ອັນ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ.
ອັນ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື, ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຊາ
ງັດ. ເຢຊູ ອາຕີ ກວາຍ ກາ ຣາກຸ ອາຕີ ປາຍ: "ໄມ່

* 2:18 2:18 ໄລ່ ອົດ ຊັຣນາ ຢໍອ໌ ອີ ຄ່ຶດ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. † 2:20 2:20 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ໄນ່, ເຢຊູ ຊາກຳ ອັນ ລາ ນ່ະ
ອັນ ກາ ອີ ອີດ ລາກວຍ. ບັອງ ກາ ເຢຊູ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ, ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ຈາ. ມາ ພໍກາ ອັນ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ,
ໄລ່ ອົດ ຊັຣນາ ເຕ່ ຍ່ອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຄ່ຶດ ລ່ັຮ ມັຮ ປັຣນາຍ ອັນ ອາຕີ ໄລ່. ‡ 2:22 2:22 ເຢຊູ ອາຕີ ປັຣນາຍ ໄນ່ ແຕ ອາຣ່ົຮ ກະ
ຕູຍ ອຶງກັຣ ບັຼອງ ລາ ອັນ ຊາກຳ ຣ່ີດ ຕຍາ ຕາ ເບີນ ຣາຕອຍ ກະ ປັຣນາຍ ຕາໄມ ອັນ ອາຕີ.
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ອາລ່ັອຮ ອາຕີ ໄມ່!" ພໍກາ ກວາຍ ກັອຍ ອາລ່ັອຮ
ອາຕີ ອັນ, ເຈ່ີ ອາຕີ ອັນ ປຣາຍ ອໍ ລ່ັຮ.

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

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

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

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

ເຢຊູ ຣຽຮ ອີດ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ໂອນ ຣ
ຍານ ແຕ ອັນ

(ມັດທາຍ 10:1-4; ລູກາ 6:12-16)
13 ເຢຊູ ຊັອຮ ປໍ ກົຮ, ເຈ່ີ ອັນ ກູອ໌ ອີດ ກວາຍ

ກາ ອັນ ອີ ຣຽຮ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ. ເຈ່ີ ໄລ່ ກັອຍ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ. 14 ອັນ ຣຽຮ ອີດ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ
ນະ, ກະ ອັນ ດອ໌ໍ ໄລ່ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ກາ ອັນ
ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ. ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່
ປາຍ: "ເກົາ ຣຽຮ ອີດ ເຍືາ ໂອນ ແອີດ ອາລ່ຶງ ເກົາ,
ກະ ໂອນ ເຍືາ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ." 15 ອັນ ໂອນ ມູ່ ກັອຍ ເບີນ ອຳນາດ ຕູ່ຍຮ
ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແຮີ. 16 ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ
ນະ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ນ່ະໄນ່: ຊີໂມນ ກາ
ເຢຊູ ຈົຮ ຣາມຶ່ຮ ເປໂຕ, 17 ຢາໂກໂບ ກະ ໂຢຮັນ.
ໂຢຮັນ ລາ ອາແອມ ຢາໂກໂບ. ໄລ່ ບາຣ ນະ ລາ

ກອນ ເຊເບດາຍ. ເຢຊູ ຈົຮ ຣາມຶ່ຮ ຕາໄມ ໂອນ
ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ລາ ໂບອະເນເຄ, ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ
ລາ 'ກອນ ກຣ່ຶມ.' 18 ອັນ ກູອ໌ ອັນເດອາ, ພລິີບ,
ບາຣໂທໂລມາຍ, ມັດທາຍ, ໂທມາ, ຢາໂກໂບ ກອນ
ຣາເລົາ ອາລະພາຍ, ທາດາຍ, ຊີໂມນ ເຊໂລເຕ,*
19 ກະ ຢູດາ ອິດຊະກາຣີອົດ, ອັນ ກາ ຈິ ໂອນ ເນົ່ າ
ກາຈີດ ເຢຊູ.

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

12:10)
20 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ. ເຈ່ີ ກຼຶ່ງ ລາ

ລ່ື ກວາຍ ເປາະ ໂຣ່ມ ລ່ັຮ ປໍ ເຢຊູ, ເຕ່ົາ ກທັູດ ດຸງ.
ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຕາ ດັງ ເບີນ ຈາ
ໂດຍ ນັ່ອງ. 21 ພໍກາ ອຶມເປ່ອ໌ ກະ ອາແອມ ເຢຊູ
ຊັອງ ແຕ ຣານະ ໄນ່, ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ອາລ່ັອຮ ເຢຊູ ແຕ
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຊັອງ ເນົ່ າ ຕະ ອຶນຕີ
ປາຍ: "ອຶງກັອຮ ອັນ ແກີດ ກວາຍ ຢຸ່ຮ."

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

23 ເຈ່ີ ເຢຊູ ກູອ໌ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ໂອນ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ. ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ
ປາຍ: "ເຢືາງ ຊາຕານ ອີ ຕະ ຈຸ່ມ ອັນ ເບີມ ເບີນ
ບ?ໍ 24 ຄັນ ເບນີ ມວຍ ກຣວາງ ມາ ອຶມແປອ໌ ແກີດ
ຊາອ່ຶຍ ຈຸ່ມ ມານະ ຣາຕະ ໂຈະ ມານະ, ເຈ່ີ ກຣວາງ
ກັອຍ ຕາ ເບນີ ແກີດ ນັ່ອງ ກຣວາງ. 25 ຄັນ ກວາ
ຍ ຕ່ຶງ ດຸງຊູ ມາ ມານະ ຣາຕະ ໂຈະ ມານະ, ເຈ່ີ ດຸງ
ກັອຍ ລາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ນັ່ອງ ດຸງ. 26 ຄັນ ເຢືາງ
ຊາຕານ ຣາຕະ ກະ ຈຸ່ມ ອັນ ເບມີ ກະ ຕະ ໂອນ ຈຸ່ມ
ອັນ ຣາຕັຮ ອຶນແຍ່ະ, ຕາ ເບີນ ແກີດ ຈຸ່ມ ນັ່ອງ.
ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ.

27 "ຕາ ເບີນ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ປົນ ຕ່ຶງ ດຸງ
ກວາຍ ບັນ ເຣ່ງ, ຄັນ ຕາ ເບີນ ຊັດ ດອ໌ໍ ກວາຍ
ກັອຍ ອຶນໂຍ່ງ. ອຶງເຄາະ ຊັດ ດອ໌ໍ ກວາຍ ກັອຍ
ເວືາຍ ແຕ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ປົນ ອີດ ເກຣ່ີງ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ.

28 "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ກູ່ ຣານະ ໂລ່
ຍຮ ກວາຍ ຕະ, ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ດຸ ພາມາດ,

* 3:18 3:18 ເຊໂລເຕ ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ ລາ ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ດຸງ ກຣວາງ ເບີມ. ຊີໂມນ ອັນ ຕະ ຣານະ ໂອນ ຈຸ່ມ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌
ອີ ຊຳເບີນ ລ່ັຮ ກຣວາງ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ກຣວາງ ໂຣມ, ລາ ຣາມຶ່ຮ ເຊໂລເຕ. † 3:22 3:22 ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ເຢືາງ ກາ ຊົດ ເຢືາງ ຕາ ອໍ
ກັອຍ ລາ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເບເອລເຊບູລ.
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ເຕ່ອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ. 29ມາ ຄັນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ພາມາດ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ. ກະ
ອັນ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ເຕ່ົາ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ແດີຍ."

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

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

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

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

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

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

1 ເຢຊູ ຕາແບິ ອາຕີ ກວາຍ ຕ່ຶງ ອຶມແປຣ ທາ
ເລ ຣາປັ່ ງ ຄາລີເລ. ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ.
ເຢຊູ ຊັອຮ ຕາກູ ຕ່ຶງ ຕົວະ, ແອີດ ແຈ່ະ ປຶ່ ຮ ທາເລ.
ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ແອີດ ຊາງັດ ອຶມແປຣ ປຶ່ ຮ
ທາເລ ກັອຍ. 2 ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ຊາອ່ຶຍ ປັຣ
ນາຍ ຊາກຳ. ອັນ ອາຕີ ປາຍ: 3 "ໂອນ ເຍືາ ຊາ
ງັດ ເວືາຍ, ເບີນ ມານະ ກວາຍ ເປາະ ຕຣ່ຶຮ ກູປູຼອ໌.
4 ພໍກາ ອັນ ຕຣ່ຶຮ, ເບນີ ກຼອງ ກາ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ຣາ
ນາ, ເຈ່ີ ແຈມ ແຊງ ຕອດ ຈາ ກຼອງ ກັອຍ. 5 ເບີນ
ກຼອງ ກາ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ກາດາ, ປື່ ນ ກແູຕອ໌
ເບນີ ແອີງ ຕາຕາຣ. ເຈ່ີ ໄວ່ ລາລ່ື ກຼອງ ກັອຍ ດັຮ,
ຍ່ອນ ກູແຕອ໌ ຕາ ເບີນ ອຶນຕຣູ່. 6 ພໍກາ ມານາງ
ຈັຮ ພວາອ໌ ເຣ່ງ ລາລ່ື, ຊັຣນົຮ ກັອຍ ແກີດ ຣ່ັອຮ,
ຍ່ອນ ເຣ່ຮ ອັນ ຕາ ເບນີ ອຶນຕຣູ່. ອັນ ຣ່ັອຮ, ເຈ່ີ
ກູຈີດ. 7 ມາ ເບີນ ກຼອງ ກາ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌
ກາ ເບີນ ເຣ່ຮ ຊັຣເລືາ. ພໍກາ ຊັຣເລືາ ກັອຍ ປື່ ດ,
ອັນ ຣ່ິ ດອ໌ໍ ຊັຣນົຮ ກາ ຕາແບິ ດັຮ ແຕ ກຼອງ ກວາ
ຍ ກັອຍ ຕຣ່ຶຮ. ເຈ່ີ ກ່ັລ ຊັຣນົຮ ກັອຍ ຕາ ແກີດ

ປາໄລ. 8 ເບີນ ມັຮ ກຼອງ ກາ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌
ອໍ; ກຼອງ ກັອຍ ດັຮ ອໍ; ກ່ັລ ອັນ ແກີດ ປາໄລ ອໍ;
ມວຍ ກຼອງ, ອັນ ກາ ແກີດ ໄປ ຈ່ິດ ກຼອງ, ອັນ ກາ
ແກີດ ຕາປັ່ ດ ຈ່ິດ ກຼອງ, ອັນ ກາ ແກີດ ມູ ຣ່ອຍ
ກຼອງ."

9 ເຢຊູ ປາຍ: "ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ກູຕູຣ, ໂອນ
ອັນ ຊາງັດ ເບມີ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ
(ມັດທາຍ 13:10-17; ລູກາ 8:9-10)

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

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

ເຈ່ີ ໄລ່ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໂອນ ໄລ່."'
ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍ

ຕຣ່ຶຮ ກູປູຼອ໌
(ມັດທາຍ 13:18-23; ລູກາ 8:11-15)

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

ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ຕາກຍາງ
(ລູກາ 8:6-18)

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

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

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

19)
26 ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ

ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ລາ ນ່ະ ຣາເລົາ ກາ ຕຣ່ຶຮ
ກູປູຼອ໌ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌. 27 ຣາເລົາ ກັອຍ ຊາເດົາ ອັນ
ບິ, ຕາໄງ ອັນ ຕາແມີ. ເຈ່ີ ກູປູຼອ໌ ກັອຍ ດັຮ ແກີດ
ປື່ ດ ອາຊັອຮ, ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ດັງ ນານ່ະ ກູປູຼອ໌
ແກີດ ນ່ະກັອຍ. 28 ຍ່ອນ ກູແຕອ໌ ອາເມືາ ໂອນ
ກູປູຼອ໌ ດັຮ ອາຊັອຮ ອໍ, ເຈ່ີ ແກີດ ກ່ັລ ອຶນຍ່ອມ.
ກ່ັລ ອຶນຍ່ອມ ປາດັອຮ ອາລ່ັອຮ ແກີດ ເວືາງ. ເຈ່ີ
ກ່ັລ ກັອຍ ແກີດ ຣາກ່ົງ ກະ ເບີນ ກຼອງ ຈອງ ອ.ໍ
29 ພໍກາ ຊັຣນົຮ ຈີນ, ເຈ່ີ ກວາຍ ກັອຍ ໂອນ ກວາ
ຍ ທູແທ ຣ່ິ ແຕ່ິ, ຍ່ອນ ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ຣ່ິ ເຈ່ີ."

30 ເຢຊູ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ລາ ນ່ະ ອຶນເຕ່ົາ? ນານ່ະ ໄຮ ອີ ຊາ

ກຳ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ? 31 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ລາ ນ່ະ
ມູ ກຼອງ ປາກາດ ເນົ່ າ ຕຣ່ຶຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌. ກຼອງ
ກັອຍ ລາ ແກດ ກາເລີຍ ແຕ ກຼອງ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ກຣ
ວາງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 32 ພໍກາ ຕຣ່ຶຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌, ເຈ່ີ
ອັນ ດັຮ ອາຊັອຮ ປື່ ດ ກາເລີຍ ບັດ ການ່ໍອ໌, ກະ
ອັນ ໄບອ໌ ແກີດ ອຶງເກືາອ໌ ເຈ່ີ ປົຼວ ແກີດ ອາແບງ
ປື່ ດ; ເຕ່ອ໌ ແຈມ ຕະ ຊົຮ ຕ່ຶງ ອາແບງ ກັອຍ."

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

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

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

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

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

40 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາເບຼິຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ:
"ນານະ່ ເຍືາ ອຶງກັອຮ? ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ຊາອຳ ບ?ໍ"

41 ມາ ໄລ່ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື. ມານະ ອາເບຼິຮ
ມານະ ປາຍ: "ກວາຍ ໄນ່ ລາ ເນົ່ າ? ນານ່ະ ແຕ ກູ
ຢາລ ກະ ແດີອ໌ ລາ ຊາງັດ ອັນ."

5
ເຢຊູ ປົວ ຣາເລົາ ກາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ
(ມັດທາຍ 8:28-34; ລູກາ 8:26-39)



ມາຣະໂກ 5:1 62 ມາຣະໂກ 5:28

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

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

9 ເຢຊູ ອາເບຼິຮ ອັນ ປາຍ: "ນານະ່ ຣາມຶ່ຮ ໄມ່?"
ອັນ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ລາ ກອງທັບ,

ຍ່ອນ ຕ່ຶງ ຈະ ເກົາ ເບນີ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື."
10 ອັນ ແຊອ໌ ເລືອຍໆ ແຕ ເຢຊູ ຕາ ໂອນ ຕູ່ຍຮ

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

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

14 ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ອາລ່ີອ໌ ຕາລຸ່ຮ ເປາະ ອາ
ຕີ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄລ່ ເຮີມ ໂອນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກະ
ກວາຍ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ເມືອງ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ. ນ່ະກັອຍ

ມັຮ ກາ ກອນແຊມ ເປາະ ຊາລີອ໌ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ
ກາ ແກີດ. 15 ພໍກາ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ໄລ່ ເຮີມ
ກວາຍ ກາ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເບີນ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກຼຶ່ງ ລາ
ລ່ື ຕຣວບ; ອັນ ໂຈະ ເກຣ່ີງ ກະ ອັນ ຕາກູ ແອີດ
ອໍ. ອັນ ຕາ ເບີນ ຢຸ່ຮ ນັ່ອງ. ເຈ່ີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ
ໄລ່ ແກີດ ອຶງກັອຮ. 16 ກວາຍ ກາ ເຮີມ ຣານະ ກາ
ແກີດ ກະ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ ກະ ຈຸ່ມ
ອາລ່ີອ໌ ກັອຍ, ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ຣານະ ກັອຍ ໂອນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ.

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

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

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

21 ເຢຊູ ຈ່ິຮ ຕົວະ ໄກ່ອ໌ ອຶນຕ່ົຮ ທາເລ ຣາປັ່ ງ.
ພໍກາ ແຕ່ີອ໌ ປຶ່ ຮ ເບນີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ໂຣ່ມ
ຈວບ ຈະ ອັນ. 22 ເບນີ ມານະ ກວາຍ ຣາເລົາ ຣາມຶ່
ຮ ຢາອີໂຣ ກາ ຕາລາ ມວຍ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ. ພໍກາ ອັນ ເຮີມ ເຢຊູ,
ອັນ ຄຣາບ ອາແຊງ ແຈ່ະ ອາເຢີງ ເຢຊ.ູ 23 ອັນ
ແຊອ໌ ກູກຸຮ ກູກວຍ ໂອນ ເຢຊູ ຈ່ອຍ, ເຈ່ີ ອັນ
ປາຍ: "ກອນມັນແຊມ ເກົາ ອາອ່ີ ຮັບ ລາລ່ື. ແຊອ໌
ໄມ່ ເປາະ ຊາປ່ະ ອາຕີ ໂຈະ ກອນ ເກົາ ແຮີ ໂອນ ອັນ
ແບຣັຮ ອາມົ່ງ ອໍ."

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

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

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

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

32ມາ ເຢຊູ ອຶນເນີ່ມ ກູລຍານ ເນ່ ຣ່ອບ ອຶນແຍ່
ະ ກວາຍ ອຶງກັອຍ, ອັນ ອີ ຊາລີອ໌ ເນົ່ າ ກາ ຊາປ່ະ
ອັນ. 33 ມັນແຊມ ກັອຍ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ກາໄກ່ຮ
ລາລ່ື, ຍ່ອນ ອັນ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ແກີດ ກະ ອັນ.
ມັນແຊມ ກັອຍ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ອາແຊງ ຊຳປັ່ ຮ ເຢຊູ
ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຢຊູ ຊາງັດ. 34 ເຢຊູ
ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ອາມອ໌ໍ ເອີຍ! ຍ່ອນ ໄມ່ ຊາອຳ,
ອາອ່ີ ໄມ່ ແກີດ ແບຣັຮ ເຈ່ີ. ໂອນ ໄມ່ ເຈົາ ອຽນ ອໍ;
ໄມ່ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ນັ່ອງ."

35 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕະ ອຶນຕີ
ກັອຍ, ເບີນ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ດຸງ ຢາອີໂຣ ປາຍ
ໂຈະ ຢາອີໂຣ ນ່ະໄນ່: "ກອນ ມັນແຊມ ໄມ່ ກູຈີດ
ເຈ່ີ. ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ປາຕຸ່ຮ ອາຈານ ນັ່ອງ."

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

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

40 ອຶນແຍະ່ ນະ ກວາຍ ກາ ແອີດ ອຶງກັອຍ ກັຣ
ຈັງ ເຈືາດ ເຢຊ.ູ ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ອຶນແຍ່
ະ ນະ ໄລ່, ເຈ່ີ ອັນ ໂອນ ແອີງ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ກັຣ
ແນນ ກະ ໄປ ນະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ແຕ່ິ ມູ່ດ
ຕ່ຶງ ກນູົງ ກາ ກັຣແນນ ກັອຍ ບ.ິ 41 ເຢຊູ ໂກບ ອາ

ຕີ ກັຣແນນ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ: "ອາມອ໌ໍ ເອີຍ,
ໄມ່ ຢວຣ!"

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

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

1 ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ ເຈ່ີ ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ວ່ີ
ລ ອັນ ເບີມ. ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ລາ ເປາະ ກະ
ອັນ ເຕ່. 2 ພໍກາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຣາລູ່, ເຢຊູ ແອີດ ອາ
ຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ. ເບີນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ແອີດ ອຶງ
ກັອຍ. ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ, ໄລ່
ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. ເຈ່ີ ໄລ່ ມານະ ອາເບິຼຮ ມານະ ປາຍ:
"ປັຣນາຍ ອັນ ອາຕີ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ແລ່ະ? ແຕ ແລ່
ະ ອັນ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ລາລ່ື ໄນ່? ເຕ່ອ໌ ອັນ ຕະ ຣາ
ນະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ.

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

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

ເຢຊູ ແປຣີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ມັນຈ່ິດ ລາ
ບາຣ ນະ

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

ແຕ ອັນ ໂອນ ເປາະ ແກີດ ກູ່. ເຢຊູ ໂອນ ໄລ່ ເບີ
ນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ຕູ່ຍຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ. 8 ເຈ່ີ ອັນ ອາ
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ຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ເດີງ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ຈະ ເຍືາ,
ອຶນໂຈຍ ເດີງ ໂດຍ ຣາແວ່ັຮ, ອຶນໂຈຍ ເດີງ ຕູຍ,
ອຶນໂຈຍ ເດີງ ປຣະ ໂຈະ ຕ່ຶງ ບອບ, ມາ ໂອນ ເຍືາ
ເດີງ ແອີງ ຣາແລີງ ຊັອງ. 9 ໂອນ ເຍືາ ແຊິບ ແກີບ,
ມາ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ເດີງ ອາຢັ່ ອຮ ບາຣ ປ່ັຼຮ."

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

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

ເຮໂຣດ ອາຕີ ໂອນ ກັອຮ ຕາກອງ ໂຢຮັນ ອັນ
ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌

(ມັດທາຍ 14:1-12; ລູກາ 9:7-9)
14 ເຮໂຣດ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ. ອັນ

ຊັອງ ດັອຮ ເດີນ ປັຣນາຍ ແຕ ເຢຊູ ປັຼຮ ກຣວາງ
ກັອຍ. ເບີນ ກວາຍ ປາຍ: "ໂຢຮັນ ກາ ຕະ ຣ່ີດ
ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂມ່ຍຮ ລ່ັຮ ເຈ່ີ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ອັນ ເບີ
ນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ."

15 ເບີ ນ ອັນ ກາ ປາຍ: "ອັນ ກັອຍ ລາ
ເອລີຢາ." ເບີນ ອັນ ກາ ປາຍ: "ອັນ ໄນ່ ລາ ກວາ
ຍ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມູເຈິງ
ນ່ະ ໄລ່ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ."

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

19-20ນ່ະກັອຍ ເຮໂຣເດຍ ຊັອງ ອວານ ໂຢຮັນ,
ກະ ອີ ກາຈີດ ອັນ. ມາ ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ ຍ່ອນ
ເຮໂຣດ ກູຣຍາອ໌ ດອ໌ໍ ໂຢຮັນ. ເຮໂຣດ ຢຳ ກະ ອຶງ
ກັອຮ ໂຢຮັນ ຍ່ອນ ອັນ ດັງ ໂຢຮັນ ລາ ກວາຍ ອໍ
ກະ ກວາຍ ຕານັ່ອງ. ພໍກາ ເຮໂຣດ ຊາງັດ ໂຢຮັນ

ຕະ ອຶນຕີ, ອັນ ແກີດ ຕຸ່ຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ. ມາ ອັນ ອຶນ
ນັ່ອງ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໂຢຮັນ ຕະ ອຶນຕີ.

21 ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຮໂຣເດຍ ເບນີ ຣານາ ອີ ກາ
ຈີດ ໂຢຮັນ ລາ ນ່ະໄນ່: ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ ເນົ່ າ ຈາ
ຣ່ໍອ໌ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ແກີດ.
ອັນ ການື່ ຍ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊົດ ປື່ ນ ອັນ, ມັຮ
ກາ ເນືາຍ ຕາຮານ, ກະ ກວາຍ ປື່ ດ ອຶນແຍ່ະ ນະ
ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ຈາ. 22 ພໍກາ ກອນ
ກູໂມຣ ເຮໂຣເດຍ ແຕ່ີອ໌ ມູ່ດ ອຶມປ່ອນ, ອັນ ຕະ
ໂອນ ເຮໂຣດ ກະ ຕາມອຍ ໄກຣ ຣາງຶ່ຮ. ເຈ່ີ ເຮໂຣດ
ປາຍ ໂຈະ ມັນແຊມ ກັອຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ອີ ເບີນ
ໂອນ ໄມ່ ແຊອ໌. ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ແຊອ໌ ເກົາ ອີ ໂອນ
ອາກັອຍ."

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

24 ເຈ່ີ ກໂູມຣ ກັອຍ ອັນ ເປາະ ອາເບຼິຮ ອຶມເປ່ອ໌
ອັນ: "ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ໂອນ ເກົາ ແຊອ໌?"
ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ປາຍ: "ໂອນ ໄມ່ ແຊອ໌ ແປີຼ ໂຢຮັນ

ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌."
25 ເຈ່ີ ອັນ ຕາລຸ່ຮ ເປາະ ອາຕີ ເຮໂຣດ ປາຍ:

"ເກົາ ແຊອ໌ ແປີຼ ໂຢຮັນ ອັນ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌
ກັອຍ, ໂຈະ ຕ່ຶງ ກໂູຕອ໌ ຊານ່ໍ ໄນ່ ແຕ່ິ."

26 ຣານະ ໄນ່ ຕະ ໂອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ
ຊັອງ ຕຸ່ຮ ຣາງຶ່ຮ ລາ ລ່ື. ອັນ ຕາ ເບີນ ອີ ໂອນ
ໂຢຮັນ ປໍ ໄລ່, ມາ ອັນ ຣ່ັບ ແບອ໌ ເຈ່ີ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ຕາ
ມອຍ ຊາອ່ຶຍ ນະ. 27 ເຈ່ີ ເຮໂຣດ ແປຣີ ຕາຮານ
ໂອນ ເປາະ ອີດ ແປີຼ ໂຢຮັນ. ຕາຮານ ກັອຍ ເປາະ ປໍ
ກ່ໍອ໌ ເຈ່ີ ກັອຮ ຕາກອງ ໂຢຮັນ. 28 ເຈ່ີ ອັນ ອີດ ແປີຼ
ໂຢຮັນ ໂຈະ ຕ່ຶງ ກໂູຕອ໌ ແຕ່ີອ໌ ມ່ອບ ໂອນ ມັນແຊມ
ກັອຍ. ເຈ່ີ ມັນແຊມ ກັອຍ ມ່ອບ ໂອນ ອຶມເປ່ອ໌
ອັນ ແອັນ. 29 ພໍກາ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ໂຢຮັນ ໄລ່
ຊັອງ ຮານ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ໄລ່ ເປາະ ອີດ ຈະ ໂຢຮັນ
ເດີງ ແຕິບ.

ເຢຊູ ແຈມ ກວາຍ ເຊີງ ປັ່ ນ ນະ
(ມັດທາຍ 14:13-21; ລູກາ 9:10-17;

ໂຢຮັນ 6:1-14)
30 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ອັນ. ເຈ່ີ

ໄລ່ ອາຕີ ໂອນ ເຢຊູ ດັງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄລ່ ຕະ ກະ ກູ່
ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ອາຕີ. 31 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ: "ໄຮ ເປາະ ຈ່ໍ
ອ໌ ອຶນຕຸ ຣາງຍາອ໌ ໂອນ ເຍືາ ຣາລູ່ ບຍາອ໌." ຍ່ອນ
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ກວາຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ຕັນຕຽວ ຕະ ໂອນ ເຢຊູ ກະ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈາ ໂດຍ.

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

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

ໂອນ ຮິ ເປາະ ແຈີງ ໂດຍ ຣາແວ່ັຮ ອຶນແຍ່ະ ບາຣ
ຣ່ອຍ ກຼອງ ປຣະ ອານາມ ໄນ່ ບ?ໍ"*

38 ເຢຊູ ອາເບຼິຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ເບນີ ໂດຍ ບຸຮ
ອຶນຊິ ລຳ? ເປາະ ຊາລີອ໌ ແມະ."
ໄລ່ ເປາະ ຈ່ໍອ໌, ເຈ່ີ ໄລ່ ອາຕີ ປາຍ: "ເບີນ ເຊີງ

ລຳ ໂດຍ ບຸຮ, ກະ ບາຣ ລຳ ອາກາ."
39 ເຢຊູ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: "ເຍືາ

ໂອນ ໄລ່ ແອີດ ແກີດ ຈຸ່ມ ຕາກູ ແອີດ ຕ່ຶງ ບັດ."
40 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕາກູ ແກີດ ຊາອ່ຶຍ ຈຸ່ມ, ມູ ຈຸ່ມ
ມວຍ ຣ່ອຍ ນະ, ມູ ຈຸ່ມ ເຊີງ ຈ່ິດ ນະ. 41 ເຈ່ີ ເຢຊູ
ອີດ ໂດຍ ບຸຮ ເຊີງ ລຳ ກະ ອາກາ ບາຣ ລຳ. ອັນ
ຕາເງີ່ອ໌ ອາຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ເຈ່ີ ອັນ ປີຮ ໂດຍ ບຸຮ ອາແວີຍ ໂອນ ປໍ ມູ່ ກາ ຣ
ຍານ ແຕ ອັນ, ໂອນ ໄລ່ ເປາະ ອຶມແປອ໌ ໂອນ ມັຮ
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ. ເຢຊູ ອຶມແປອ໌ ອາກາ ບາຣ ລຳ
ໂອນ ກວາຍ ເບນີ ຈາ ກູ່ ນະ. 42 ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາ
ຍ ກັອຍ ຈາ ປາໄຊ ກູ່ ນະ. 43 ແວັດ ໄລ່ ຈາ ມູ່ ກາ
ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ປາໂຣມ ລ່ັຮ ມັຮ ກາ ໂດຍ ບຸຮ
ກະ ອາກາ ກາ ແກຼີຍ ໄລ່ ຈາ, ເບນີ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ
ກາເຣຍ. 44 ກວາຍ ຣາເລົາ ກາ ຈາ ອຶງກັອຍ ເບີນ
ເຊີງ ປັ່ ນ ນະ.

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

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

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

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

53 ພໍ ກາ ໄລ່ ເປາະ ໄກ່ ອ໌ ປຶ່ ຮ ອຶນ ຕ່ົຮ ເຈ່ີ,
ໄລ່ ດອ໌ໍ ຕົວະ ຕ່ຶງ ອຶນ ຕຣ່ີ ນ ແດີອ໌ ເມືອງ
ເຄັນເນຊາເຣັດ. 54 ພໍກາ ໄລ່ ແຊງ ແຕ ຕົວະ, ມັຮ
ກວາຍ ອຶງກັອຍ ໄລ່ ຊາກ່ັລ ແຕ່ິ ເຢຊ.ູ 55 ໄລ່ ຕາ
ລຸ່ຮ ເປາະ ອາຕີ ມັຮ ກາ ກວາຍ ຕ່ິ ອາອ່ີ ອຶມແປຣ
ກັອຍ, ເຈ່ີ ໄລ່ ອີດ ກວາຍ ຕ່ິ ອາອ່ີ ກຣາງ ເດີງ ປໍ
ເຢຊ.ູ 56 ກູ່ ອຶນຕຸ ກາ ເຢຊູ ເປາະ ຕ່ຶງ ວ່ີລ, ຕ່ຶງ
ເມືອງ, ແຕີລາ ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ກອນແຊມ ໄລ່
ເດີງ ກວາຍ ຕ່ິ ອາອ່ີ ຊາຣ່ີ ຊາກ່ໍ ດອ໌ໍ ລຍາບ ຕາ
ລາດ, ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ ວ່ີລ. ມູ່ ກາ ເດີງ ມັຮ ກວາຍ
ຕ່ິ ອາອ່ີ ກັອຍ, ໄລ່ ແຊອ໌ ແຕ ເຢຊູ ໂອນ ກວາຍ

* 6:37 6:37 ບາຣ ຣ່ອຍ ປຣະ ໄນ່ ລາ ມັຮ ເກືາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ບາຣ ຣ່ອຍ ຕາໄງ.
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ຕ່ິ ອາອ່ີ ຊາປ່ະ ເປິບ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ເຢຊ.ູ ກູ່ ນ່ະ ກາ
ເບີນ ຊາປ່ະ ເປິບ ອາຢັ່ ອຮ ເຢຊູ ລາ ແກີດ ແບຣັຮ
ອຶນແຍ່ະ.

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

1 ມັຮ ກາ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ກະ ມັຮ ກວາຍ ອາ
ຕີ ຄານອດ, ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ກະ
ໂຣ່ມ ຣ່ອບ ຈະ ເຢຊ.ູ 2 ໄລ່ ຈ່ອມ ຊາລີອ໌ ເຮີມ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຈາ ໂດຍ ຕາ ເບີນ ກູໂຊຍ໌ ອາ
ຕີ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ. 3 ມັຮ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ກະ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ກູ່ ນະ ກາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອາຈ
ວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ອາຕີ ດອ໌ໍ, ຄັນ ຕາ ເບນີ ກໂູຊຍ໌ ອາ
ຕີ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ລາ ຕາ ເບີນ ເຕ່ອ໌ ຈາ ໂດຍ. 4 ມັຮ
ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ໄລ່ ແຈີງ ແຕ ຕາລາດ ຄັນ ໄລ່ ຕາ ເບີ
ນ ອາເຣືາວ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ລາ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈາ,
ກະ ໄລ່ ເດີງ ຣ່ີດ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ, ມວຍ ລາ ຣ່ີດ ອາ
ເຣືາວ ອາແດັຮ ຕາງານ ແຮີ. 5ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ພາ
ຣີຊາຍ ກະ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ໄລ່ ອາເບຼິຮ ເຢຊູ
ປາຍ: "ນານ່ະ ແຕ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ໄມ່ ຕາ ເບີນ
ຕະ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ກາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ອາຕີ ດອ໌ໍ
ແຕ ອຶມແບິ? ມາ ໄລ່ ຈາ ຕາ ເບນີ ກໂູຊຍ໌ ອາຕີ ຕາ
ປູ່ນ ຣ່ີດ?"

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

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

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

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

9 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ຣາໄງ່ອ໌ ລາ
ລ່ື ອີ ຕັຮ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ
ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ເຍືາ ເບີມ. 10 ໂມເຊ ອາຕີ
ປາຍ:
'ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ,' ກະ ອັນ

ປາຍ 'ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ພາມາດ ອຶມເປ່

ອ໌ ອຶມປ່ໍ, ກວາຍ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ກູ
ຈີດ.'

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

ຣານະ ກາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ
(ມັດທາຍ 15:10-20)

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

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

20 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕະ ອຶນຕີ ປາຍ: "ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕາ
ອໍ ກາ ລ່ັອຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ, ກາ ຕະ ໂອນ
ກວາຍ ແກີດ ຕາ ເບນີ ອໍ. 21ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕາມມັຮ
ກັອຍ ລາ ນ່ະໄນ່: ເບີນ ມັນແຊມ ຣາເລົາ ຕະ ໂລ່
ຍຮ, ຕູຕວຍ໌, ກາຈີດ ກວາຍ, ປັຣລ່ືຍ ລາກວຍ
ເນົ່ າ ແຕີລາ ກາຢາອ໌ ເນົ່ າ, 22 ກຸມປູ່ຣ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ,
ຕະ ຕາ ອໍ ໂຈະ ເຢົ່ າ, ອາໂລກ ເຢົ່ າ, ຕະ ຣານະ ກູ
ມາລ, ຊັຣແມງ ເຢົ່ າ, ຕາແມີຍຮ ເຢົ່ າ, ຍ່ອງ ຈະ ເບີ
ມ, ຕະ ຣານະ ຊາກູລ. 23 ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່
ລ່ັອຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກະ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ແກີດ
ໂລ່ຍຮ."

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



ມາຣະໂກ 7:24 67 ມາຣະໂກ 8:10

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

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

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

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

ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ຕຸ່ງ ກຕູູຣ ກະ ເກີອ໌
31 ພໍກາ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ຕີເຣ ເປາະ

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

35 ເຈ່ີ ກູຕູຣ ກວາຍ ຕຸ່ງ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ຊັອງ, ກະ
ເລືາຍຮ ອັນ ແກີດ ລາເມ່ນ ອໍ, ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ.
36 ເຢຊູ ອາຕີ ມັຮ ກອນແຊມ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ
ອາຕີ ໂອນ ອາແລ່ະ ດັງ ຣານະ ໄນ່." ເຢຊູ ປາຕັບ

ຊາອ່ຶຍ ຕ່ໍ, ມາ ໄລ່ ແຮງ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ຊາ
ອ່ຶຍ ລາລ່ື. 37 ມັຮ ກາ ກອນແຊມ ກັອຍ ໄລ່ ຊັອງ
ງຶ່ດ ລາລ່ື ກະ ໄລ່ ປາຍ: "ກູ່ ຣາມຶ່ ຮ ກາ ອັນ ຕະ
ແອີງ ອໍ ອຶນແຍ່ະ. ກະ ກວາຍ ກາ ກູຕູຣ ຕຸ່ງ ອັນ
ຕະ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຊັອງ. ກວາຍ ກາ ເກີອ໌ ອັນ ຕະ
ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ແອັນ."

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

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

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

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

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

ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ແຕ່ີອ໌ ຣາມົຮ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 12:38-40; 16:1-4)
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11 ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ. ເຈ່ີ ໄລ່ ຣາ
ຈຽນ ກະ ອັນ, ໄລ່ ແຊອ໌ ແຕ ເຢຊູ ໂອນ ອັນ ຕະ
ຣານະ ອາປັຮ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ອຳນາດ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 12 ເຢຊູ ຊາງົ່ຮ, ເຈ່ີ ອັນ ອາເບິຼຮ
ໄລ່ ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ກາ ຕະ ກວາຍ ແດີຍ ຊານ່ໍ ມັ່ກ
ຈາຈ່ໍອ໌ ຣານະ ກາ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ? ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່
ອງ ໂອນ ເຍືາ ປາຍ ເກົາ ຕາ ເບີນ ອີ ອາລ່ັອຮ ຣາ
ນະ ກາ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ໂອນ ເຍືາ ເຮີມ ຊານ່ໍ."

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

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

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

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

17 ເຢຊູ ດັງ ເຈ່ີ ໄລ່ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ອາ
ເບິຼຮ ປາຍ: "ນານ່ະ ເຍືາ ປາຍ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບີ
ນ ເດີງ ໂດຍ ບຸຮ? ເຍືາ ຕາ ດັງ ຢວາຮ ບ?ໍ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ການຳ ປິງ ບ?ໍ 18 ເຍືາ ເບີນ ມັ່ດ ມາ
ເຍືາ ຕາ ເບີນ ເຮີມ; ເຍືາ ເບີນ ກູຕູຣ ມາ ເຍືາ ຕາ
ເບີນ ຊັອງ. ເຍືາ ເຈີ ມາ ຕາ ເບີນ? 19 ບັອງ ກາ
ເກົາ ປີຮ ໂດຍ ບຸຮ ເຊີງ ລຳ ໂອນ ກວາຍ ເຊີງ ປັ່ ນ
ນະ, ເຍືາ ຕາໂຣມ ມັຮ ອຶງກັຮ ກັອຍ ເບີນ ອຶນຊິ
ກາເຣຍ?"
ໄລ່ ຕາ ແອີຍ ປາຍ: "ມັນ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ກາ

ເຣຍ."
20 ເຢຊູ ອາເບຼິຮ ໄລ່ ປາຍ: "ບັອງ ກາ ເກົາ ປີຮ

ໂດຍ ບຸຮ ຕາປູ່ລ ລຳ ໂອນ ກວາຍ ປູນ ປັ່ ນ ນະ
ກັອຍ, ເຍືາ ຕາໂຣມ ມັຮ ອຶງກັຮ ກັອຍ ເບນີ ອຶນຊິ
ກາເຣຍ?"
ໄລ່ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເບີນ ຕາປູ່ລ ກາເຣຍ."
21 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາເບິຼຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ອຶນເນີ່ມ

ຕາ ຢວາຮ ດັງ ບ?ໍ"*
ເຢຊູ ປົວ ກວາ ຍ ຊູດ ມັ່ດ ປໍ ເມືອງ

ເບັດຊາອີດາ
22 ເຈ່ີ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ມູ່ດ ປໍ

ເມືອງ ເບັດຊາອີດາ. ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເດີງ

ອາແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ມານະ ກວາຍ ຣາເລົາ ຊູດ ມັ່ດ,
ກະ ໄລ່ ແຊອ໌ ໂອນ ເຢຊູ ຊາປ່ະ ຈະ ກວາຍ ກັອຍ.
23 ເຢຊູ ເຕິ ອາຕີ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ເດີງ ປໍ
ນ່ໍອ໌ ເມືອງ. ອັນ ກຈົູຮ ໂຈະ ມັ່ດ ກວາຍ ກັອຍ, ເຈ່ີ
ອັນ ຊາປ່ະ ອາຕີ ໂຈະ ກວາຍ ກັອຍ ກະ ອັນ ອາເບິຼຮ
ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ດິ ໄມ່ ເຮີມ ບ?ໍ"

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

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

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

27 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ອັນ ເປາະ ປໍ ມັຮ ວ່ີລ ກາ ແອີດ ອຶມແປຣ ເມືອງ
ກາຍຊາເຣຍ ພີ ລິບປອຍ. ບັອງ ກາ ໄລ່ ເປາະ,
ເຢຊູ ອາເບິຼຮ ໄລ່ ປາຍ: "ມັຮ ກາ ກວາຍ ປາຍ
ເກົາ ລາ ເນົ່ າ?"

28 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເບີ
ນ ອັນ ກາ ປາຍ ອາຈານ ລາ ໂຢຮັນ, ອັນ ກາ ຕະ
ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ເບີນ ອັນ ກາ ປາຍ ອາຈານ ລາ
ເອລີຢາ. ເບີນ ອັນ ກາ ປາຍ ອາຈານ ລາ ກວາຍ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

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

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

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

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

* 8:21 8:21 ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ແຕ ໂດຍ ບຸຮ, ມາ ອັນ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ກະ ຈຸ່ມ ເຮໂຣດ ອາຕີ. ກະ ອັນ ຊັອງ ງຶ່ດ
ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ອັນ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ມັຮ ຊັຣນາ ຈາ ໂອນ ໄລ່.
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32 ເຢຊູ ຕະ ອຶນຕີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ກູ່ ຣາມຶ່ ຮ.
ເປໂຕ ເດີງ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ເປາະ ຕະ ອຶນຕີ ປໍ ນ່ໍອ໌ ແອີງ
ໄລ່ ບາຣ ນະ ຊັອງ. ເຈ່ີ ອັນ ກາແອັຮ ຕາ ໂອນ ເຢຊູ
ຕະ ອຶນຕີ ນັ່ອງ ນ່ະກັອຍ. 33 ເຢຊູ ກູລຍານ ຊາ
ລີອ໌ ປໍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ກະ ອັນ ກາແອັຮ
ເປໂຕ ປາຍ: "ໄມ່ ເປາະ ເຢີ່ ງ ແຕ ເກົາ, ຊາຕານ!
ໄມ່ ຕາ ເບີນ ຄ່ຶດ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ! ມາ ໄມ່ ຄ່ຶດ
ນ່ະ ກວາຍ ຊັອງ!"

34 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ກູອ໌ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກະ ມູ່ ກາ
ຣຍານ ແຕ ອັນ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ:
"ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ປວາຍ ເກົາ ອຶງເຄາະ
ກວາຍ ກັອຍ ອຶນໂຈຍ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ເບີມ, ມາ
ອຶງເຄາະ ອັນ ອີດ ໂດລ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ອັນ ເບີມ,
ກະ ອຶງເຄາະ ອັນ ປວາຍ ເກົາ. 35 ກວາຍ ອາແລ່ະ
ກາ ປາຊິ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ
ກັອຍ ປິ່ ດ ເມືາດ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຈີວ໌ ປິ່ ດ
ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຍ່ອນ ອັນ ປວາຍ ເກົາ ກະ ຍ່ອນ ອັນ
ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເກົາ, ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ
ເບນີ ແກີດ ປິ່ ດ ນັ່ອງ. 36ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເບນີ
ຕຸ່ກ ມາເລ່ກ ແຊກ ມາການ ເກຣ່ີງ ເກຣ່ົາ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່, ມາ ອັນ ປິ່ ດ ຊັອງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ເບີມ, ອຶນເຕ່ົາ
ລະ ເກືາ ໂອນ ອັນ? 37 ຕາ ເບີນ ເກຣ່ີງ ອຶນເຕ່ົາ
ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ຣາປຽນ ໂອນ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ
ກູມ.ໍ 38 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ກູມາລ ຕະ ແຕ
ເກົາ ກະ ກມູາລ ຕະ ແຕ ປັຣນາຍ ເກົາ ຕ່ຶງ ແດີຍ ຊາ
ນ່ໍ ກາ ຕາ ເບນີ ຕານັອ່ງ ກະ ຕາ ເບນີ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ເກົາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ກມູາລ ຕະ
ລ່ັຮ ແຕ ກວາຍ ກັອຍ ພໍກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌
ໄນ່. ຕາໄງ ກັອຍ ເກົາ ເບນີ ອາງອ່ືຣ ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ
ກະ ອຶມປຣ່ອມ ເປາະ ກະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ກາ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ."

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

ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ: ເບີນ ກວາຍ ກາ ຕາຢຶ່ ງ ແອີດ
ອຶນຕຸ ໄນ່, ໄລ່ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ ຢວາຮ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌
ໄລ່ ເຮີມ ອຳນາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌
ໄນ່.

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

2ແວັດ ຕາປັ່ ດ ຕາໄງ ເຢຊູ ເດີງ ເປໂຕ, ຢາໂກໂບ,
ກະ ໂຢຮັນ ຊັອຮ ປໍ ກົຮ ກາ ຕ່ີ. ແອີດ ຕ່ຶງ ກົຮ

ກັອຍ ແອີງ ໄລ່ ປູນ ນະ ຊັອງ. ເຈ່ີ ໄລ່ ເຮີມ ຈະ
ເຢຊູ ປຽນ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ໄລ່. 3 ກົນ ອາຢັ່ ອຮ ເຢຊູ
ແກີດ ກຼອ໌ໍ ຊັຣມຍາລ ມັ່ດ. ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ເຕ່ອ໌ ປົ່ ຮ ໂອນ ກຼອ໌ໍ ນ່ະກັອຍ.
4 ເຈ່ີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຊັນຕັຣ ເຮີມ ເອລີຢາ
ກະ ໂມເຊ ແອີດ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ເຢຊູ. 5 ເປໂຕ ອາ
ຕີ ເຢຊູ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ອໍ ລາລ່ື ໄຮ ເບີນ
ແອີດ ອຶນໄນ່. ມາ ຮິ ອີ ຕະ ໄປ ລຳ ຊູ, ມານຳ ລາ
ຕະ ໂອນ ອາຈານ, ມານຳ ລາ ຕະ ໂອນ ໂມເຊ, ມາ
ນຳ ແອັນ ລາ ຕະ ໂອນ ເອລີຢາ.

6 ເປໂຕ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະກັອຍ ລາ ອັນ ຕາ ດັງ ອີ
ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ, ຍ່ອນ ໄລ່ ກາ ຣຍານ ໄປ ນະ ຊັອງ
ອຶງກັອຮ ຮັບ ລາລ່ື. 7 ເຈ່ີ ເບີນ ຣາມິ່ລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ກັອຍ ເຈ່ີ ຕວມ ດອ໌ໍ ຈະ ໄລ່. ເບນີ ມວຍ ປັຣນາຍ
ລ່ັອຮ ແຕ ຣາມິ່ລ ກັອຍ ປາຍ: "ໄນ່ ລາ ກອນ ເກົາ
ກາ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື; ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ອັນ ນ.ໍ"

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

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

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

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

12 ເຢຊູ ຕາ ແອີຍ ປາຍ: "ເມ່ນ ເຈ່ີ ເອລີຢາ
ແຕ່ີອ໌ ອຶນໂຍ່ງ, ກະ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ຕະ ໂອນ ກູ່ ຣາມຶ່
ຮ ແກີດ ນ່ະ ຕຍາ ລ່ັຮ. ມາ ນ່ະ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ດອ໌ໍ ປາຍ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາ
ຍ ອຶງເຄາະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ກະ ເນົ່ າ ພາ
ມາດ ອັນ ແຮີ. 13ມາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ ເອລີຢາ
ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ; ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂຈະ ອັນ ໄລ່ ຕະ
ນ່ະກັອຍ, ມູເຈິງ ເນົ່ າ ຄຽນ ດອ໌ໍ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອັນ."

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

14 ພໍກາ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ໄປ ນະ ເຈົາ ລ່ັຮ
ປໍ ອຶນຕຸ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ການ່ໍອ໌ ແອີດ ເກຣາ
ະ, ເບີນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ໂຣ່ມ ອຶງກັອຍ, ກະ ມັຮ



ມາຣະໂກ 9:15 70 ມາຣະໂກ 9:36

ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ຣາຈຽນ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ
ແຕ ເຢຊ.ູ 15 ເຈ່ີ ມັຮ ກາ ກວາຍ ກັອຍ ງຶ່ດ ລາລ່ື
ພໍກາ ໄລ່ ເຮີມ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌, ເຈ່ີ ໄລ່ ປາລັອງ ຕາໂຣ່ອ໌
ປໍ ອັນ. 16 ເຢຊູ ອາເບິຼຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຣາຈຽນ?"

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

20 ເຈ່ີ ໄລ່ ກັອຍ ເດີງ ກັຣແນນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ.ູ
ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ພໍກາ ອັນ ເຮີມ ເຢຊູ ອັນ ຕະ
ໂອນ ກັຣແນນ ກັອຍ ແດິມ ກະ ດາແດັຮ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌. ກະ ອັນ ຕະ ໂອນ ກັຣແນນ ກັອຍ ປາເລົາ ລູ
ເລືາອ໌ ລ່ົບລ່ີ, ເຈ່ີ ລ່ັອຮ ປູປົ່ ຮ ແຕ ແບອ໌. 21 ເຢຊູ
ອາເບິຼຮ ອຶມປ່ໍ ກັຣແນນ ກັອຍ ປາຍ: "ດູ່ນ ມາແລ່
ະ ເຈ່ີ ກອນ ໄມ່ ແກີດ ນ່ະໄນ່?"
ອຶມປ່ໍ ກັຣແນນ ກັອຍ ປາຍ: "ແກີດ ແຕ ອັນ

ແກດໆ. 22 ຊາອ່ຶຍ ຕ່ໍ ເຈ່ີ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ໄນ່ ອີ ກາ
ຈີດ ກອນ ເກົາ. ອັນ ກູແຕັລ ໂຈະ ຕ່ຶງ ອູ່ຍຮ ກະ
ອັນ ກູແຕັລ ອາປັອງ ປໍ ແດີອ໌. ຄັນ ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ຕະ,
ແຊອ໌ ໄມ່ ຈ່ອຍ ກະ ອາໂຢ່ະ ຕະ ຮິ ແຮີ!"

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

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

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

26 ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ອັນ ແຮຣ ກະ ອັນ ຕະ
ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ດາແດັຮ ອຶນແຍະ່ ເຣ່ງ, ເຈ່ີ ອັນ
ລ່ັອຮ ແຕ ກັຣແນນ ກັອຍ. ກັຣແນນ ກັອຍ ອຶນ
ຈົນ ໄປຣ່ອ໌, ເຈ່ີ ກຼຶ່ງ ນະ ປາຍ: "ອັນ ກຈີູດ ເຈ່ີ."

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

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

29 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຢືາງ ຕາ ອໍ ນ່ະ
ໄນ່ ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີ
ນ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

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

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

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

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

33 ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເມືອງ ກາເປນາອູມ. ພໍກາ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ, ເຈ່ີ
ເຢຊູ ອາເບຼິຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: "ບັອງ
ໄຮ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ກັອຍ, ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຣາຈຽນ
ຕະ?"

34 ໄລ່ ແອີດ ຣາອຍາບ, ຍ່ອນ ບັອງ ກາ ໄລ່
ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ໄລ່ ຣາຈຽນ ປາຍ ເນົ່ າ ກາ ປື່ ດ
ກາເລີຍ ແຕ ເຢົ່ າ ຕ່ຶງ ມູ່ ໄລ່. 35 ເຢຊູ ຕາກູ ເຈ່ີ ອັນ
ກູອ໌ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ອຶນແຍ່ະ ມັນຈ່ິດ ລາ
ບາຣ ນະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ:
"ຄັນ ອາແລ່ະ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ປື່ ດ ກາເລີຍ ເຢົ່ າ,
ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ຊູລ ກູ່ ນະ."

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

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

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

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

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

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

ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. 48 ຕ່ຶງ ກັອຍ ເບີນ ອຶມປາງ ກາ
ຕາ ແກີດ ກູຈີດ ກະ ອູ່ຍຮ ກາ ເບີຼ ຕາ ແກີດ ປັດ.

49 "ເກ ຣ່ີງ ຣາແວ່ັຮ ອຶນ ເຕ່ົາ ກາ ເນົ່ າ ອີ ອັງ
ປາ ແດງ ອູ່ ຍຮ ອຶງ ເຄາະ ເນົ່ າ ເປຍ ໂຈະ ບອຍ.
50 ບອຍ ລາ ເກຣ່ີງ ອໍ, ມາ ຄັນ ບອຍ ແກີດ ອຶນ
ຕຍາຮ, ນານະ່ ເຍືາ ອີ ຕະ ໂອນ ອັນ ບະ ລ່ັຮ? ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ແກີດ ນ່ະ ບອຍ ກະ ແອີດ ຣາຕອຍ ຊັງ
ໄກຣ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ."

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

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

3 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາເບຼິຮ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ໂມເຊ ອາຕີ
ດອ໌ໍ ເຍືາ ນານ່ະ?"

4 ໄລ່ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ໂມເຊ ໂອນ ຄຽນ ນັງຊ່ື
ຣາຕັຮ, ເຈ່ີ ຣາເລົາ ຕັຮ ລາກວຍ ລາ ເບີນ."

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

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

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

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

16 ເຈ່ີ ເຢຊູ ກາອ່ື ກັຣແນນ ກັອຍ. ອັນ ຊາປ່ະ
ອາຕີ ໂຈະ ກັຣແນນ ກັອຍ ກະ ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ບຸ່ນ ໂອນ ໄລ່.

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

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

18 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ນານ່ະ ໄມ່ ກູອ໌
ເກົາ ປາຍ ອາຈານ ກາ ອ?ໍ" ຕາ ເບີນ ອາແລ່ະ ກາ
ຕານັ່ອງ ອໍ ແຕ ມານະ, ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ
ອໍ. 19 ໄມ່ ລາ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ດອ໌ໍ ປາຍ:
"ອຶນໂຈຍ ກາຈີດ ກວາຍ, ອຶນໂຈຍ ປັຣລ່ືຍ ລາ
ກວຍ ກາຢາອ໌ ເນົ່ າ, ອຶນໂຈຍ ຕວຍ໌ ເກຣ່ີງ ເຢົ່ າ,
ອຶນໂຈຍ ຕູນ ເຢົ່ າ, ອຶນໂຈຍ ໂລ່ບ ເຢົ່ າ, ໂອນ ຊາ
ງັດ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ໄມ່ ເບມີ."

20 ກວາ ຍ ກັອຍ ຕາ ແອີຍ ປາຍ: "ອາຈານ
ເອີຍ! ແຕ ເກົາ ອຶນເນີ່ ມ ແກດ ແຕ່ີອ໌ ຊານ່ໍ ໄນ່,
ເກົາ ຕະ ຕາປູ່ນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄນ່."

21 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຊາລີອ໌ ປໍ ກວາຍ ກັອຍ, ກະ ອັນ
ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ກວາຍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ: "ຊານ່ໍ
ໄນ່ ໄມ່ ອຶນນັ່ອງ ແອິ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ, ໂອນ ໄມ່ ເປາະ
ຈິ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ນ ໄມ່, ເຈ່ີ ໄມ່ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ

ກາດີດ. ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ເບີນ ມູ່ນ ອໍ ຕ່ຶງ ມັນ
ລ່ັອງ, ເຈ່ີ ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປວາຍ ເກົາ."

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

23 ເຢຊູ ກູລຍານ ເນ່ ຊາ, ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ໂຈະ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: "ກ່ັດ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ
ຊຸ ເບນີ ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ."

24 ພໍກາ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຊັອງ ອັນ ປາຍ
ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ແກີດ ງຶ່ດ ລາລ່ື. ເຢຊູ ອາຕີ ຊາ ໂຈະ
ໄລ່ ປາຍ: "ມັຮ ກອນ ອາໄກ ເກົາ ເອີຍ! ກ່ັດ ລາ
ລ່ື ອີ ມູ່ດ ແອີດ ອາລ່ຶງ ຈຸ່ມ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ຊົດ. 25 ຊັນຕຣ່ັນ ອູ່ດ ລວາຍ໌ ຕາຣ່ົງ ມັນຈ່ິລ ອຶນ
ເນີ່ມ ອຽນ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ຊຸ ເບນີ ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ຈຸ່ມ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ."

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

27 ເຢຊູ ກູລຍານ ເນ່ ປໍ ໄລ່ ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ: "ກວາ
ຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ກັອຍ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເຕ່ອ໌ ຕະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ."

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

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

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

32 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ເຢຊູ ຕາຢັຮ ເປາະ ອຶນ
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ໂຍ່ງ ແຕ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ. ເຈ່ີ ມູ່ ກັອຍ ຊັອງ
ງຶ່ດ. ມາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ເປາະ ຕາຢັຮ ກະ ໄລ່
ຊັອງ ອຶງກັອຮ. ເຢຊູ ເດີງ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ຕາຢັຮ ອາລ່ັອຮ ແຕ ກວາຍ
ກຼຶ່ງ, ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ກາ
ແຈ່ະ ອີ ແກີດ ກະ ອັນ. 33 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ: "ໂອນ
ເຍືາ ຊາງັດ! ໄຮ ອີ ຊັອຮ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ.
ອຶນຕຸ ກັອຍ ເນົ່ າ ອີ ມ່ອບ ເກົາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ
ກວາຍ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຊົດ ຊາງ ຣ່ີດ ກະ ກວາຍ
ອາຕີ ຄານອດ, ເຈ່ີ ໄລ່ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ອຶງເຄາະ ເກົາ ຈີວ໌
ກູຈີດ. ກະ ໄລ່ ມ່ອບ ເກົາ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. 34 ເຈ່ີ ກວາຍ ກັອຍ ໄລ່
ອາເຢ່ ກະ ພາມາດ ເກົາ, ໄລ່ ກູຈົຮ ໂຈະ ເກົາ, ກະ
ໄລ່ ວ່ັດ, ເຈ່ີ ໄລ່ ກາຈີດ ຕັຮ ເກົາ. ມາ ແວັດ ໄປ ຕາ
ໄງ ເກົາ ໂມ່ຍຮ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ ກັອຍ."

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

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

36 ເຢຊູ ອາເບຼິຮ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ອີ ເບີ
ນ ໂອນ ເກົາ ຈ່ອຍ?"

37 ໄລ່ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ພໍກາ ອາຈານ ເບີນ
ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ອາງອ່ືຣ, ແຊອ໌ ໂອນ ຮິ ບາຣ ນະ,
ມານະ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ມານະ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາເວ່ຣ
ອາຈານ."

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

39 ໄລ່ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເບນີ."
ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ໂຈະ ໄລ່ ປາຍ: "ຈອກ ກາ ເກົາ

ງ່ອຍ໌, ເຍືາ ເບີນ ງ່ອຍ໌ ເຕ່. ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ກາ ເກົາ
ຣ່ັບ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບີນ ຣ່ັບ ເຕ່. 40 ມາ ເນົ່ າ ກາ
ເບີນ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ຢັ່ ຮ ອາເວ່ຣ ເກົາ, ເກົາ ຕາ
ເບີນ ຣຽຮ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ກວາຍ
ກັອຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ." 41 ພໍກາ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ອັນ ມັນຈ່ິດ ນະ ຊັອງ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ກັອຍ ຊັອງ
ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື ໂຈະ ຢາໂກໂບ ກະ ໂຢຮັນ. 42 ເຈ່ີ ເຢຊູ
ກູອ໌ ໄລ່ ກັອຍ ໂອນ ມູ່ດ ໂຣ່ມ ມັນຕ,ຸ ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ:

"ມູ່ ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກາ ຊົດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ
ການ່ໍອ໌ ໄລ່ ຕະ ໂອນ ກອນແຊມ ອຶງກັອຮ ໄລ່; ມັຮ
ກວາຍ ຊົດ ປື່ ນ ອັນ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມັຮ ກອນແຊມ.
43 ມາ ມູ່ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ນ່ະກັອຍ. ຄັນ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ປື່ ດ, ໂອນ ອັນ
ຕະ ຣານະ ຈ່ອຍ ອຶນແຍ່ະ ນະ ເຍືາ. 44 ຄັນ ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ການ່ໍອ໌,
ໂອນ ອັນ ແກີດ ຊູລ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ. 45 ຍ່ອນ
ເກົາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ໄນ່ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແກີດ ຊູລ ເກົາ, ມາ ເກົາ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ອີ ແກີດ ຊູລ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ກະ ຈີວ໌
ກຈີູດ ອີ ໄທ ລ່ັຮ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ."

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

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

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

49 ເຢຊູ ຕາງິ່ດ, ເຈ່ີ ອັນ ແປຣີ ກວາຍ ກາ ແອີດ
ແຈ່ະ ອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ໂອນ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່."
ເຈ່ີ ໄລ່ ກັອຍ ກູອ໌ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ອາຕີ

ອັນ ປາຍ: "ໂອນ ໄມ່ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ, ເຈ່ີ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ.
ເຢຊູ ກູອ໌ ໄມ່ ໂອນ ເປາະ ປໍ ອັນ."

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

ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ບຣາງ ເຮີມ ເຕ່."
* 10:38 10:38 ແຕ່ີອ໌ ເຢຊູ ປາຍ "ຈອກ ກາ ເກົາ ງ່ອຍ໌," ອັນ ຊາກຳ ແຕ ອັນ "ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ." ກະ ອັນ ປາຍ ແຕ "ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ກາ
ເກົາ ຣ່ັບ" ອັນ ຊາກຳ ແຕ ອັນ "ຈີວ໌ ກູຈີດ."



ມາຣະໂກ 10:52 74 ມາຣະໂກ 11:18

52 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເປາະ ເລ່ີຍ, ຍ່ອນ ໄມ່
ຊາອຳ ມັ່ດ ໄມ່ ເຕ່ອ໌ ບຣາງ ລ່ັຮ."
ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ມັ່ດ ອັນ ບຣາງ ລ່ັຮ, ເຈ່ີ

ອັນ ເປາະ ອາລ່ຶງ ເຢຊ.ູ

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

ໂຢຮັນ 12:12-19)
1 ພໍກາ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ມູ່ດ ແຈ່ະ

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

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

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

ຣາມຶ່ ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ! 10 ໂອນ ໄຮ ຍ່ອງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ຊົດ ແຕ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ,
ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ! ໂຮຊັນນາ!* ຍ່ອງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ!"

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

12 ພໍກາ ຕາໄງ ຕາໄມ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ
ແຕ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ວ່ີລ ເບັດທານ.ີ ເຈ່ີ ເຢຊູ ຊັອງ
ມາເຍືາຍຮ ໂດຍ. 13 ພໍກາ ເຢຊູ ເຮີມ ແຕ ເຢີ່ ງ ມູ
ກ່ັລ ລາວ່ັຮ ເບີນ ຊາລາ ຊາອ່ຶຍ, ເຈ່ີ ເຢຊູ ມູ່ດ ເນ່
ເບີນ ມາ ຕາ ເບີນ ປາໄລ, ມາ ອັນ ເຮີມ ຕາ ເບີນ
ປາໄລ. ເບີນ ແອີງ ຊາລາ ເມືາດ, ຍ່ອນ ຕາ ຢວາຮ
ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ປາໄລ. 14 ເຢຊູ ປາຍ ໂຈະ ກ່ັລ ລາວ່ັ
ຮ ກັອຍ: "ແຕ ຊານ່ໍ ເດີງ ປໍ ກັອຍ ແນະ, ອຶນໂຈຍ
ໂອນ ອາແລ່ະ ເບີນ ຈາ ປາໄລ ໄມ່ ນັ່ອງ." ມູ່ ກາ ຣ
ຍານ ແຕ ອັນ ຊັອງ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ.

ເຢຊູ ຕູ່ຍຮ ກວາຍ ຈູຈິ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ
(ມັດທາຍ 21:12-17; ລູກາ 19:45-48;

ໂຢຮັນ 2:13-22)
15 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ

ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຊັງ
ອາຣ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ເຈ່ີ ອັນ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ມັຮ
ກວາຍ ຈູຈິ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ. ເຢຊູ ກາແຕິບ ຕັຮ
ມັຮ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ປຽນ ປຣະ, ກະ ອຶນຕຸ ກວາຍ ຕາ
ກູ ຈິ ແຈມ ປາເຣືາດ. 16 ເຈ່ີ ເຢຊູ ກາແອັຮ ຕາ
ໂອນ ກວາຍ ເດີງ ເກຣ່ີງ ຊາລັຮ ດຸງ ຊາງ. 17 ເຈ່ີ
ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຄຽນ ປາຕັບ ດອ໌ໍ ປາຍ: "ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ເກົາ ລາ
ອຶນຕຸ ກວາຍ ກູ່ ກຣວາງ ກູແຕອ໌ ເກົາແຊອ໌ ຊັອງ.
ມາ ເຍືາ ຕະ ດຸງ ໄນ່ ແກີດ ກ່ືບ ໂອນ ກວາຍ ຊາແວງ
ມູ່ດ ໂຕ່ະ!"

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

* 11:10 11:10 ປັຣນາຍ ເຮັບເຣີ ປາຍ 'ໂຮຊັນນາ,' ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ໄຮ ລາ 'ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.'



ມາຣະໂກ 11:19 75 ມາຣະໂກ 12:7

ອາຕີ. 19 ພໍກາ ມານາງ ຕາບື່, ເຈ່ີ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ
ຣຍານ ແຕ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ.

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

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

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

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

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

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

29 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ
ຕາແບີບ ເຍືາ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນໂຍ່ງ. ຄັນ ເຍືາ ຕາ
ແອີຍ ເກົາ, ເຈ່ີ ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ເກົາ ຕະ ຣາ
ນະ ໄນ່ ລາ ຍ່ອນ ອຳນາດ ອຶນເຕ່ົາ. 30 ໂອນ ເຍືາ
ອາຕີ ເກົາ ເວືາຍ: ເນົ່ າ ກາ ໂອນ ອຳນາດ ປໍ ໂຢຮັນ

ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌? ອຳນາດ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ກວາຍ ຊັອງ?"

31 ໄລ່ ກັອຍ ມານະ ຕາແບີບ ມານະ ປາຍ: "ໄຮ
ອີ ຕາແອີຍ ນານະ່? ຄັນ ໄຮ ຕາແອີຍ ປາຍ: ແຕ່ີອ໌
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງກັອຮ ອັນ ອາເບິຼຮ ລ່ັຮ
ແອັນ ປາຍ: 'ຄັນ ນ່ະກັອຍ ນານ່ະ ເຍືາ ຕາ ເບີນ
ຊາອຳ ໂຢຮັນ?' 32 ມາ ຄັນ ໄຮ ຕາແອີຍ ປາຍ:
'ຣານະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໄນ່ ຈຸງ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ກວາຍ
ຊັອງ,' ອຶງກັອຮ ກອນແຊມ ໄຄອ໌ ໄຮ, ຍ່ອນ ອຶນ
ແຍະ່ ກອນແຊມ ປາຍ ໂຢຮັນ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

33 ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາແອີຍ ເຢຊູ ປາຍ: "ຮິ ຕາ ດັງ."
ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ນ່ະກັອຍ ເກົາ

ຕາ ເບີນ ອາຕີ ເຍືາ ເຕ່ ເນົ່ າ ກາ ໂອນ ເກົາ ເບີນ ອຳ
ນາດ ຕະ ມັຮ ຣານະ ໄນ່."

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

1 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ປາຍ: "ເບີ
ນ ຣາເລົາ ມານະ ຕະ ຊວນ ອາງຸ່ນ. ອັນ ຕະ ດອ໌ໍ
ກຣ່ອງ ຈວບ ຊວນ, ກະ ອັນ ຈັອຮ ຕາເມົາ ຕະ ດອ໌ໍ
ຣາເລ່າະ ອຽນ ອີ ປັດ ໂຈະ ແດີອ໌ ອາງຸ່ນ. ອັນ ຕະ
ດອ໌ໍ ດຸງ ກຍາອ໌ ແຮີ. ພໍກາ ກັອຍ ອັນ ໂອນ ກວາຍ
ເມືານ ຕະ, ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ກຣວາງ ການ່ໍອ໌. 2 ພໍກາ
ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ເນົ່ າ ໂປຍ໌ ປາໄລ ອາງຸ່ນ, ອັນ ແປຣີ
ມານະ ກວາຍ ຊູລ ອັນ ເປາະ ປໍ ມູ່ ກາ ເມືານ ຕະ
ຊວນ ກັອຍ, ໂອນ ເປາະ ອີດ ຊັຣແນອ໌ ອັນ ແຕ
ຊັຣນົຮ ແຕ ມູ່ ກາ ເມືານ ຕະ ຊວນ ກັອຍ. 3 ພໍກາ
ກວາຍ ຊູລ ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ຊວນ, ເຈ່ີ ໄລ່ ກາ ເມືານ
ຕະ ຊວນ ກັອຍ ໂກບ ອັນ ກະ ໄລ່ ປຍາຍຮ ອັນ
ເຈ່ີ ໄລ່ ຕູ່ຍຮ ໂອນ ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ແອີງ ຈະ ຊັອງ.
4 ເຈ່ີ ອຶນເຈົາ ຊວນ ກັອຍ ແປຣີ ກວາຍ ຊູລ ມານະ
ແອັນ ເປາະ ປໍ ໄລ່ ກັອຍ, ເຈ່ີ ໄລ່ ກັອຍ ປຍາຍຮ
ຊູລ ກັອຍ ຈົນ ເບິ ແປີຼ ໂຊະ, ກາ ໄລ່ ປາຍ ອາລ່ິຮ
ຊູລ ກັອຍ. 5 ອຶນເຈົາ ຊວນ ກັອຍ ແປຣີ ລ່ັຮ ຊູລ
ມານະ ແອັນ ເປາະ ປໍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ໄລ່ ກັອຍ ກາຈີດ
ຕັຮ ຊູລ ກັອຍ. ອຶນເຈົາ ຊວນ ແປຣີ ລ່ັຮ ຊາ ຊູລ
ອັນ ຊາອ່ຶຍ ນະ. ອັນ ກາ ມູ່ ກັອຍ ຕະ ປຍາຍຮ,
ອັນ ກາ ເນົ່ າ ກາຈີດ ຕັຮ ແຮີ. 6 ພໍກາ ປັຣຕູຍ໌
ອຶນເນີ່ມ ມານະ ກອນ ຣາເລົາ ກາ ອັນ ອາໂຢ່ະ ລາ
ລ່ື. ອຶນເຈົາ ຊວນ ກັອຍ ແປຣີ ກອນ ອັນ ແອັນ
ເປາະ. ອັນ ຄ່ຶດ ປາຍ ເນົ່ າ ຢຳນັ່ບ ກອນ ອັນ ເບີ
ມ. 7 ມາ ໄລ່ ກາ ເມືານ ຊວນ ກັອຍ ປາຍ: "ອັນ



ມາຣະໂກ 12:8 76 ມາຣະໂກ 12:25

ໄນ່ ກາ ຕາລາ ມັຮ ກາ ມູ່ນ ໄນ່. ອຶງເຄາະ ໄຮ ກາຈີດ
ຕັຮ ອັນ, ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ນ ອັນ ໄຮ ແອັນ ເບີນ
ຕາລາ!'" 8ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ກັອຍ ໂກບ ກອນ
ອຶນເຈົາ ຊວນ ກັອຍ ເປາະ ກາຈີດ ຕັຮ, ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາ
ເວ່ງ ອາລ່ັອຮ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ຊວນ."

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

ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີດ ຕາເມົາ ກັອຍ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ
ກຈ່ົູກ

ຕະ ໂອນ ດຸງ ແກີດ ຈັບ.
11 ຣານະ ໄນ່ ລາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,

ພໍກາ ມັ່ດ ໄຮ ເຮີມ, ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາ
ລ່ື.'"

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

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

13 ເຈ່ີ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ກະ ມູ່ ເຮໂຣດ ໄລ່ ແປຣີ
ກວາຍ ໂອນ ເປາະ ຈ່ໍ ອ໌ ເຢຊ,ູ ເຈ່ີ ອຶງ ກ່ອຍ ຕາ
ຕ່ອຍ໌ ຈ່ໍອ໌ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ແຕ ປັຣນາຍ ອັນ ຕະ
ອຶນຕີ. 14 ໄລ່ ກັອຍ ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ເຈ່ີ ໄລ່
ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ຮິ ດັງ ເຈ່ີ
ປາຍ ອາຈານ ລາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ, ກະ ອາຈານ
ຕາ ເບນີ ຕາປູ່ນ ອາແລ່ະ, ຍ່ອນ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອາຈານ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ແກີດ ລີຣາລີ ອຶນແຍ່ະ. ມາ
ອາຈານ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຕານັ່ອງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ກວາຍ ຕະ ປວາຍ. ແຊອ໌ ອາຈານ ອາຕີ
ໂອນ ຮິ, ປຍາຍ໌ ມາ ຕາ ເບີນ ໄຮ ອຶງເຄາະ ມ່ອບ
ປຣະ ປາຊີ ປໍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຣມ ກາ ກຣ່ິຮ? ຮິ
ອຶງເຄາະ ໂອນ ບ?ໍ"

15 ເຢຊູ ດັງ ປາຍ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ລ່ອງ ອັນ. ເຈ່ີ ອັນ
ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ມູ່ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ລ່ອງ ເກົາ ຕະ
ອຶນເຕ່ົາ? ເຍືາ ອີດ ປຣະ ອານາມ ມູ ກຼອງ ປໍ ໄນ່
ໂອນ ເກົາ ຊາລີອ໌."

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

ກາ ກຣ່ິຮ."
17 ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເກຣ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ

ໂຣມ ກາ ກຣ່ິຮ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກລັູຮ ລ່ັຮ ໂອນ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ໂຣມ ກາ ກຣ່ິຮ; ກະ ເກຣ່ີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກລັູຮ ລ່ັຮ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."
ພໍກາ ອຶນແຍະ່ ນະ ໄລ່ ຊັອງ ເຢຊູ ຕາແອີຍ, ໄລ່

ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ.
ຣານະ ໂມ່ຍຮ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ
(ມັດທາຍ 22:23-33; ລູກາ 20:27-40)

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

24 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ຕະ
ອຶນຕີ ຕາ ປຍາຍ໌, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ປັຣ
ນາຍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ເນົ່ າ ຄຽນ ແຕ ອຶມ
ແບິ; ກະ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ອຳນາດ ປື່ ດ ລາລ່ື ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 25 ພໍກາ ໄລ່ ກາ ກູຈີດ ກັອຍ ອາ
ມົ່ງ ລ່ັຮ, ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຣາອີດ ນັ່ອງ ແກີດ ລາກວຍ
ກາຢາອ໌, ມູເຈິງ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ມັນ
ລ່ັອງ ເຕ່.
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26 "ມາ ແຕ ຣານະ ກວາຍ ກຈີູດ, ເຈ່ີ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ,
ນານະ່ ເຍືາ ຕາ ເກ່ີຍ ອານ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ໂມເຊ ຄຽນ ແຕ
ປູ່ລ ອູ່ຍຮ ກາ ເບີຼ ມາ ຕາ ເບີນ ກາດ. ປໍ ອຶນຕຸ
ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂມເຊ ປາຍ:
'ເກົາ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ,

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

ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ປື່ ດ ກາເລີຍ
ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌

(ມັດທາຍ 22:34-40; ລູກາ 10:25-28)
28 ເບີນ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ອາຕີ ຄານອດ ແຕ່ີອ໌

ປໍ ກັອຍ ກະ ຊັອງ ໄລ່ ກັອຍ ຕະ ອຶນຕີ. ອັນ ຊັອງ
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອໍ ລາ ລ່ື, ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕາແບີບ
ເຢຊູ ປາຍ: "ແຕ ມັຮ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາ
ຕັບ, ຄານອດ ອາແລ່ະ ກາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ
ແຕ ການ່ໍອ໌?"

29 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ໄນ່ ລາ ຄາ
ນອດ ປື່ ດ ກາ ເລີຍ ອຶນແຍ່ ະ ແຕ ການ່ໍ ອ໌ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ:
'ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເອີຍ! ເຍືາ ຊາງັດ! ເຢືາງ

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

31 ກະ ຄານອດ ປາຕັບ ກາ ບາຣ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນ
ແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌ ລາ ນ່ະໄນ່:
'ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ ມູເຈິງ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ຈະ

ເຍືາ ເບີມ.'
ຕາ ເບນີ ຄານອດ ປາຕັບ ອາແລ່ະ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ
ບາຣ ຄານອດ ປາຕັບ ໄນ່."

32 ອັນ ກາ ແຕ ມູ່ ກາ ອາຕີ ຄານອດ ກັອຍ ຕາ
ແອີຍ ລ່ັຮ ເຢຊູ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ໄກຣ ລາລ່ື
ອາຈານ ອາຕີ. ອາຈານ ອາຕີ ປຍາຍ໌, ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ລາ ມານະ ອັນ ຊັອງ, ແວັດ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ລາ ຕາ ເບີນ ເຢືາງ ອາແລ່ະ ກາ ຊົດ ນັ່ອງ. 33 ຄັນ
ໄຮ ອາໂຢ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ, ອຶນແຍ່
ະ ການິ່ດ, ກະ ອຶນແຍ່ະ ບັນ ເຣ່ງ, ກະ ໄຮ ອາໂຢ່ະ
ເຢົ່ າ ມາຮ ໄຮ ອາໂຢ່ະ ຈະ ໄຮ ເບີມ, ຣານະ ໄນ່ ລາ

ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ເນົ່ າ ບຸຮ ຊັນຕຣ່ັນ ແຕີລາ ມ່ອບ
ເກຣ່ີງ ການ່ໍອ໌ ດອ໌ໍ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

34 ເຢຊູ ຊັອງ ອັນ ກັອຍ ຕາແອີຍ ແຄວ໌ ລາລ່ື,
ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ແຈ່ະ ໄມ່ ອີ ເບີນ
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ, ຕາ ເບນີ ດູ່ນ
ນັ່ອງ."
ແວັດ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ຍັ່ນ ຕາແບີບ ນັ່ອງ

ເຢຊ.ູ
ປັຣນາຍ ຕາແບີບ ແຕ ກຣີດ
(ມັດທາຍ 22:41-46; ລູກາ 20:41-44)

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

ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ແລ່ະ ເກົາ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຢໍອ໌
ອີ ກາຈີດ ໄມ່

ແອີດ ປື່ ນ ຕາລາງ ອາເຢີງ ໄມ່, ແກີດ ຊູລ
ໄມ່."'

37 ກູໂຕ ດາວິດ ແຕ່ິ ດອ໌ໍ ກຣີດ ໄນ່ ລາ 'ອຶນເຈົາ.'
ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ດາວິດ ດອ໌ໍ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອັນ
ເບມີ ລາ 'ອຶນເຈົາ?'"
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ອໍ ລາລ່ື ເຢຊູ ອາຕີ

ນ່ະກັອຍ.
ເຢຊູ ກາແອັຮ ກວາຍ ອຶນໂຈຍ ຕະ ມູເຈິງ ກະ

ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ
(ມັດທາຍ 23:1-36; ລູກາ 20:45-47)

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

* 12:36 12:36 ຕາປູ່ນ ຄານອດ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຢຳນັ່ບ ລາລ່ື, ໄລ່ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ
ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ໄລ່.
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ມານະ ອຶມເປ່ອ໌ ກມູາຍ ໂຈະ ປຣະ ຊາງ
(ລູກາ 21:1-4)

41ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ແອີດ ຕາກູ ແຈ່ະ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ
ເກ່ີຍ ໂຈະ ປຣະ ຊາງ. ອັນ ເນ່ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ໂຈະ
ປຣະ ຊາງ ຕ່ຶງ ຮ່ີບ ກັອຍ. ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຊຸ ໂຈະ ປຣະ
ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື. 42 ມາ ເບີນ ມານະ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ
ກາດີດ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກັອຍ. ອັນ ໂຈະ ບາຣ ກຼອງ
ປຣະ ກາ ເບີນ ເກືາ ບີ່ອ໌ ລາລ່ື. 43 ເຈ່ີ ເຢຊູ ກູອ໌ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ, ກະ ອັນ ອາຕີ
ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ອຶມເປ່ອ໌
ກູມາຍ ກາດີດ ໄນ່, ອັນ ໂຈະ ປຣະ ຊາອ່ຶຍ ກາເລີຍ
ອຶນແຍະ່ ແຕ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. 44 ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ກວາຍ ກັອຍ ໂຈະ ປຣະ ແກຼີຍ ໄລ່ ຕັອກ ຈາ; ມາ
ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ໄນ່ ແອິ ລາລ່ື, ມາຮ ແລ່ະ ອັນ ເບີ
ນ ອັນ ໂຈະ ອຶນແຍ່ະ ມາຮ ກັອຍ."

13
ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກະ ຕາໄງ ອັນ ແຕ່ີອ໌

ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່
(ມັດທາຍ 10:16-25; 24:1-44; ລູກາ

21:5-33)
1 ພໍກາ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ເບີນ

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

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

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

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

7 "ພໍກາ ເຍືາ ຊັອງ ຮານ ເນົ່ າ ຣາຕະ ແຈ່ະໆ ເຢີ່
ງໆ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ເກຣ່າະ ອຶນເຕ່ົາ. ຣານະ ໄນ່ ອຶງ
ເຄາະ ແຕ່ີອ໌ ອຶນໂຍ່ງ ເວືາຍ. ມາ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌
ເຈຍ ຕາໄງ ປັຣຊົດ ລາລ່ື. 8 ເບີນ ມູ່ ໄນ່ ຣາຕະ
ກະ ມູ່ ກັອຍ; ກະ ກຣວາງ ໄນ່ ຣາຕະ ກະ ກຣວາງ
ກັອຍ. ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ອຶນຕຸ ກູແຕອ໌ ຣາໄມ່ ກູກ່ືດ.
ກະ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ອຶນຕຸ ແອິ ຊັຣນາ ຈາ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ໄນ່ ລາ ຕາແບິ ແຕ່ີອ໌. ອຶນນັ່ອງ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ແອັນ
ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ອີ ແຕ່ີອ໌.

9 "ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາວ່ັງ ໂອນ ອໍ.
ເນົ່ າ ໂກບ ເຍືາ, ເດີງ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ຊົດ. ກະ
ເນົ່ າ ປຍາຍຮ ເຍືາ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ຊົດ
ກະ ກວາຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ແຮີ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາປູ່ນ
ເກົາ, ໂອນ ເຍືາ ອາຕີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ເຕ່ ແຕ ເກົາ.
10 ອຶງເຄາະ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ກຣວາງ ກວາ
ຍ ດັງ ອຶນໂຍ່ງ ຕາໄງ ປັຣຊົດ. 11 ພໍກາ ເນົ່ າ ໂກບ
ເຍືາ ເດີງ ຕັດຊ່ີນ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຸກ ດອ໌ໍ, ອຶນເຕ່ົາ
ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ. ມາ ເຍືາ ປາຍ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ອາຕີ ບັອງ ກາ ກັອຍ.
ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ຕາ ແກີນ ປັຣນາຍ ເຍືາ,
ມາ ປັຣນາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເຍືາ.
12 ບັອງ ກາ ກັອຍ, ແຊມອາຍ ອີ ໂກບ ຣາຕວາອ໌
ແຊມອາຍ, ເຈ່ີ ມ່ອບ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ, ກະ ອຶມ
ປ່ໍ ມ່ອບ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ກອນ. ກອນ ອາໄກ ຣາ
ອວານ ໂຈະ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ໄລ່, ກະ ມ່ອບ ອຶມເປ່ອ໌
ອຶມປ່ໍ ໄລ່ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ຕັຮ. 13 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ຊາອັຣ ເຍືາ ຍ່ອນ ເຍືາ ປວາຍ ຣານະ ເກົາ.
ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເຣືາບ ຈີວ໌ ເຕ່ົາ ຊົດ ແດີຍ
ອັນ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ກັອຍ.

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

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

28 ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ຊາງັດ ເກົາ
ຊາກຳ ແຕ ອາລ່ອງ ລາວ່ັຮ. ຄັນ ອາແບງ ອາລ່ອງ
ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ອຶນຍ່ອມ, ອັນ ໄບອ໌ ປາດັອຮ ລ່ັຮ
ຊາລາ ອຶນຍ່ອມ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ດັງ ແຈ່ະ ອີ
ແຕ່ີອ໌ ກາໄຊ ພວາອ໌. 29 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ຄັນ ເຍືາ
ເຮີມ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌, ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ດັງ
ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ. ເກົາ
ຕາມັອກ ແອີດ ຕ່ຶງ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ເຈ່ີ. 30 ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່
ອງ ໂອນ ເຍືາ, ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຕາ ເບີ

ນ ກູຈີດ ອຶນແຍ່ະ, ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ
ໄນ່ ແຕ່ີອ໌. 31 ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ, ມັນລ່ັອງ ກະ ກູແຕອ໌
ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍະ່, ມາ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ຕາ ເບີ
ນ ແກີດ ປິ່ ດ.

32 "ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ດັງ ຕາໄງ ອຶນເຕ່ົາ ແຕີລາ
ບັອງ ແລ່ະ ຣານະ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌. ມັຮ ເທວາດາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ກະ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຮີ ລາ ຕາ ເບີນ ດັງ ເຕ່ ຕາໄງ ກັອຍ. ແອີງ ມານະ
ອຶມປ່ໍ ເກົາ ແຕ່ິ ດັງ ຕາໄງ ກັອຍ.

33 "ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ ອໍ, ເຍືາ ເກຣາ
ະ, ເຍືາ ຕາງວຍ ເລືອຍໆ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ
ຕາໄງ ແລ່ະ ຣານະ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌. 34 ຣານະ ໄນ່ ລາ ມູ
ເຈິງ ມານະ ຣາເລົາ ເປາະ ຕາມອຍ ກຣວາງ ເຢີ່ ງ. ພໍ
ກາ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ ອັນ, ອັນ ມ່ອບ ໂອນ ກວາ
ຍ ຕະ ຣານະ ອັນ ອຶມພາ ຣານະ ຕະ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ.
ກະ ອັນ ປາຕັບ ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ໂອນ
ອັນ ຕາງວຍ ເລືອຍໆ. 35 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ຕາງວຍ ເລືອຍໆ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ດັງ ຕາໄງ ແລ່ະ
ອຶນເຈົາ ດຸງ ເຈົາ ລ່ັຮ. ປຍາຍ໌ ອັນ ເຈົາ ຊາເດົາ ລາ
ເບີນ. ປຍາຍ໌ ອັນ ເຈົາ ດີດ່ຶກ ລາ ເບີນ. ປຍາຍ໌
ອັນ ເຈົາ ອຶນຕຣວຍ ຕາກາຣ ລາ ເບີນ. ປຍາຍ໌
ອັນ ເຈົາ ຕາຣ່ືບ ລາ ເບນີ. 36 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາວ່ັງ.
ອຶງກັອຮ ຊັຣໂບຼ ອັນ ເຈົາ, ເຈ່ີ ອັນ ຣາມົຮ ເຍືາ ບ.ິ
37ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ, ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ເຕ່: ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາງວຍ ເລືອ
ຍໆ!"

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

11:45-53)
1 ອຶນນັ່ອງ ບາຣ ຕາໄງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ອີ

ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັຮ.* ກະ ໄລ່ ຕະ ຣ່ີດ ຈາ
ໂດຍ ບຸຮ ແອິ ບວຮ ຊ່ືອ໌. ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຊົດ
ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ກວາຍ ອາຕີ
ຄານອດ, ໄລ່ ຈ່ໍອ໌ ຣານາ ຢໍອ໌ ອີ ໂກບ ເຢຊູ ກະ ອີ
ກາຈີດ ອັນ, ມາ ໄລ່ ຕາ ແອອ໌ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌ ດັງ. 2 ໄລ່ ຊັຣຮົງ ປາຍ: "ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ນ່ະ
ໄນ່ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຈາ ຣ່ໍອ໌. ອຶງກັອຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ
ອຶມປຣາຍຮ ອຶມປຣັງ ອວານ ລ່ັຮ ໄຮ."

* 14:1 14:1 ຕາໄງ ອາກຼັຮ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ຊາລັຮ ດຸງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ ກາຈີດ
ກອນ ຣາເລົາ ກ່ັລ ໄລ່. ກະ ຣ່ີດ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ແອິ ບວຮ ຊ່ືອ໌ ລາ ຊາແຍີ ຕາໄງ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ ໄລ່ ຕາ ຕ່ັນ ຕະ ໂດຍ ບຸຮ ເບີນ
ບວຮ ຊ່ືອ໌.



ມາຣະໂກ 14:3 80 ມາຣະໂກ 14:22

ມານະ ມັນແຊມ ແຢດ ແດີອ໌ ປາຮວມ ຕ່ຶງ ແປີຼ
ເຢຊູ

(ມັດທາຍ 26:6-13; ໂຢຮັນ 12:1-8)
3 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ແອີດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ເບັດທານີ, ອັນ

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

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

ຢູດາ ປຣ່ອມ ອີ ຈິ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:14-16; ລູກາ 22:3-6)

10 ແວັດ ກັອຍ ຢູດາ ອິດຊະກາຣີອົດ, ມານະ
ແຕ ມູ່ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ, ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ມັຮ
ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ
ມ່ອບ ເຢຊູ ໂອນ ໄລ່. 11 ພໍກາ ໄລ່ ກັອຍ ຊັອງ ຣາ
ນະ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ແອີນ ລາລ່ື, ກະ ໄລ່ ປຣ່ອມ ອີ
ໂອນ ຢູດາ ປຣະ. ນ່ະກັອຍ ຢູດາ ຈ່ໍອ໌ ຕາໄງ ແລ່ະ
ກາ ອໍ ອີ ມ່ອບ ເຢຊູ ໂອນ ໄລ່.

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

21-23; ໂຢຮັນ 13:21-30)

12 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕະ ຣ່ີດ ຈາ
ໂດຍ ບຸຮ ແອິ ບວຮ ຊ່ືອ໌ ກະ ກຍາກ ແກະ ຊາແຍີ
ຕາໄງ ອາກຼັຮ, ຕາໄງ ກັອຍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ
ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ອຶນຕຸ ແລ່ະ ໄມ່ ໂອນ ຮິ ເປາະ
ກຽມ ດອ໌ໍ ຈາ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ຕາໄງ ອາກຼັຮ?"

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

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

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

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

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

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

ໂກຣິນໂທ ມວຍ 11:23-25)
22 ບັອງ ກາ ໄລ່ ຈາ, ເຢຊູ ອີດ ໂດຍ ບຸຮ. ອັນ

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

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

ເຢຊູ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ຣານະ ເປໂຕ ຕະ
(ມັດທາຍ 26:31-35; ລູກາ 22:31-34;

ໂຢຮັນ 13:36-38)
26 ແວັດ ໄລ່ ລາ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຈ່ີ ໄລ່

ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ກົຮ ອາໂປ່ນ. 27 ເຢຊູ
ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶນແນະ ມັຮ ເຍືາ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ
ເກົາ. ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເຈ່ີ ປາຍ:
'ເກົາ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ກວາຍ ກຍາອ໌ ແກະ,

ເຈ່ີ ອຶນແຍະ່ ແກະ ກັອຍ ຣາຕັຮ ຣາຕາຍ໌.'
28 ມາ ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ເກົາ ເປາະ ອຶນໂຍ່ງ
ເຍືາ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ."

29 ເປໂຕ ອາຕີ ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶມປຶ່ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕັຮ ໄມ່, ລາ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຕັຮ
ໄມ່."

30 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ເປໂຕ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່
ອງ ໂອນ ໄມ່, ຕ່ຶງ ຊາເດົາ ໄນ່ ແຕ່ິ, ອຶນໂຍ່ງ ອຶນ
ຕຣວຍ ຕາກາຣ ບາຣ ເຮີບ, ໄມ່ ກາແລີຍຮ ເກົາ
ເບີນ ໄປ ເຮີບ."

31 ມາ ເປໂຕ ຕາແອີຍ ຣາຊວນ ເລືອຍໆ ປາຍ:
"ຄັນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ເກົາ ກະ ໄມ່ ລາ ໂທຍ. ເກົາ ຕາ
ເບີນ ກາແລີຍຮ ໄມ່ ເລ່ີ!"
ກະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ມູ່ ກັອຍ ປາຍ ມູເຈິງ ປັຣນາຍ

ເປໂຕ ເຕ່.
ເຢຊູ ເກົາແຊອ໌ ຕ່ຶງ ຊວນ ເຄັດເຊມາເນ
(ມັດທາຍ 26:36-46; ລູກາ 22:39-46)

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

33 ອັນ ເດີງ ເປໂຕ, ຢາໂກໂບ, ກະ ໂຢຮັນ ເປາະ
ກະ ອັນ. ເຈ່ີ ຣາງຶ່ຮ ເຢຊູ ຊັອງ ເກຣ່າະ ກະ ຕຸ່ຮ ລາ

ລ່ື. 34 ອັນ ປາຍ ນ່ະໄນ່: "ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ ຕຸ່ຮ
ລາລ່ື, ຕາ ເຣືາບ ອາມົ່ງ ນັ່ອງ. ເຍືາ ແອີດ ເກຣາະ
ເກົາ ອຶນໄນ່. ເຍືາ ຕາງວຍ ກະ ເກົາ."

35 ເຈ່ີ ເຢຊູ ເປາະ ບີ່ອ໌ ແອັນ. ອັນ ປາດິຮ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌ ມູ່ ຕາແຕິບ. ອັນ ເກົາແຊອ໌ ຄັນ ເຕ່ອ໌, ໂອນ
ຣານະ ໄນ່ ເປາະ ແວັດ ແຕ ອັນ. 36 ອັນ ເກົາແຊອ໌
ປາຍ: "ອຶມປ່ໍ, ອຶມປ່ໍ ເກົາ ເອີຍ!† ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ອີ
ຕະ, ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ຕະ. ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ອາຢິ່ ຈອກ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ ໄນ່ ໂອນ ແວັດ ແຕ ເກົາ. ມາ ເກົາ ຕາ ແອອ໌
ອີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບີມ. ເກົາ ອີ ຕາປູ່ນ ແອີງ
ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ຊັອງ."

37 ເຈ່ີ ເຢຊູ ລ່ົບ ລ່ັຮ, ກະ ຣາມົຮ ໄລ່ ບ.ິ ເຈ່ີ
ອັນ ຕາແບີບ ເປໂຕ ປາຍ: "ຊີໂມນ ເອີຍ! ໄມ່ ບິ
ບ?ໍ ນານ່ ະ ໄມ່ ຕາ ເຣືາບ ຕາງວຍ ກະ ເກົາ ມາ
ໂຮຍ? 38 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາແມີ ກະ ເກົາແຊອ໌ ອຶນ
ໂຈຍ ໂອນ ເນົ່ າ ປັຣຕ່ຶ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ. ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ
ລາ ບັນ ເຣ່ງ, ມາ ຈະຈ່ັນ ເຍືາ ລາ ອຽວ໌."

39ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ເປາະ ເກົາແຊອ໌ ລ່ັຮ. ອັນ ເກົາ
ແຊອ໌ ປັຣນາຍ ມູເຈິງ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. 40 ເຈ່ີ ອັນ ລ່ົບ
ລ່ັຮ ປໍ ອຶນຕຸ ໄລ່ ກັອຍ ແອີດ. ອັນ ຣາມົຮ ໄລ່ ບິ
ລ່ັຮ ຊາ, ຍ່ອນ ມັ່ດ ໄລ່ ອຶນຕັອງ ລາລ່ື ຕາ ເຣືາບ ກູ
ເລືານ. ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ດັງ ນານະ່ ອີ ຕາແອີຍ ເຢຊູ.

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

ເນົ່ າ ໂກບ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:47-56; ລູກາ 22:47-53;

ໂຢຮັນ 18:3-12)
43 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ອຶນນັ່ອງ ອາ ຕີ ນ່ະກັອຍ,

ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ຢູດາ ແຕ່ີອ໌. ອັນ ລາ ແຕ ມູ່
ກາ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ.
ກຼຶ່ງ ກວາຍ ເດີງ ດາວ ກະ ຣາກັລ ແຕ່ີອ໌ ກະ ຢູດາ
ແຕ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ແຕ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ, ກະ ກວາຍ ເທົາແກ
ຈຸ່ມເຈືອ. 44 ອັນ ກາ ອີ ຈິ ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ
ອຶນໂຍ່ງ ປາຍ: "ຄັນ ອາແລ່ະ ເຍືາ ເຮີມ ເກົາ ໂຮນ,
ລາ ກູໂຕ ອັນ ກາ ເຍືາ ອີ ເບີນ. ເຈ່ີ ເຍືາ ໂກບ ອັນ

† 14:36 14:36 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ປາຍ, ອັນ ດອ໌ໍ ອຶມປ່ໍ ອັນ ລາ 'ອັບບາ.'
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ກັອຍ ແຕ່ິ! ເຍືາ ຢຸມ ໂອນ ກຣ່ັກ, ເຈ່ີ ເດີງ ອັນ ແຕ
ອຶນຕຸ ກັອຍ."

45 ເຈ່ີ ຢູດາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ່ິ ປໍ ເຢຊູ ກະ ປາຍ ນ່ະໄນ່:
"ອາຈານ ເອີຍ!"
ເຈ່ີ ອັນ ໂຮນ ເຢຊ.ູ 46ນ່ະກັອຍ ເນົ່ າ ແຕ່ີອ໌ ຢຸມ

ກະ ໂກບ ເຢຊ.ູ
47 ມານະ ແຕ ໄລ່ ກາ ຕາຢຶ່ ງ ແຈ່ະ ກັອຍ ທອດ

ດາວ ແຕ ຊອຣ, ເຈ່ີ ອັນ ກັຣໄປຮ ມານະ ຊູລ ອັນ
ກາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ປ
ຍາຍ໌ ກຕູູຣ, ເຈ່ີ ຕາອັອຮ ມວຍ ກ່ັຮ ກຕູູຣ. 48ມາ
ເຢຊູ ຕາແບີບ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ນານ່ະ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ໄນ່ ມາ ເດີງ ດາວ ກະ ຣາກັລ ອີ ໂກບ ເກົາ? ເຍືາ
ຄ່ຶດ ປາຍ ເກົາ ລາ ກວາຍ ຊາແວງ ບ?ໍ 49 ກູ່ ຣາ
ໄງ ເກົາ ອາຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ
ໂກບ ເກົາ. ມາ ຣານະ ໄນ່ ຕະ ໂອນ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌
ມັຮ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ
ເຈ່ີ."

50ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ກາ ແອີດ ກະ ເຢຊູ
ຕາລຸ່ຮ ອາຕັຮ ອັນ.

51 ເບີນ ມານະ ກວາຍ ນາ ຕາປູ່ນ ເຢຊ.ູ ອັນ
ອຶງກວາມ ແອີງ ເປຣ່ ຕ່ຶງ ຈະ ອັນ. ເນົ່ າ ກາຕ່ັອງ
ເປຣ່ ອັນ, ອີ ໂກບ ກາ ອັນ ແຮີ. 52 ເຈ່ີ ອັນ ຕວດ
ຕັຮ ຊັອງ ເປຣ່ ກັອຍ, ຕາລຸ່ຮ ມູລາໂລ່ະ ແອັນ.

ເຢຊູ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ຈຸ່ມ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະ
ຣາເອລ

(ມັດທາຍ 26:57-68; ລູກາ 22:54-55,
63-71; ໂຢຮັນ 18:13-14, 19-24)

53 ພໍກາ ກັອຍ ໄລ່ ເດີງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ກາ
ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ກວາຍ ຊົດ ອຶນແຍະ່ ຈຸ່ມເຈືອ, ກະ ກວາຍ ອາຕີ
ຄານອດ ເປາະ ໂຣ່ມ ປໍ ກັອຍ ເຕ່. 54 ເປໂຕ ຣາປ
ວາຍ ເຢີ່ ງໆ ອຶນຕູ່ນ ກຣັອງ ເຢຊູ, ເຈ່ີ ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ຊັງອາຣ ດຸງ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ຕາກູ ມັນຕຸ ກະ ກວາຍ ກາ ກ
ຍາອ໌ ດຸງ ຊາງ, ໄລ່ ແອີດ ອຶງແຮງ ອູ່ຍຮ.

55ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ກະ ຈຸ່ມ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຊັຣຮົງ
ຕັດຊ່ີນ ຈ່ໍອ໌ ຣາລ່ິຮ ແຕ ເຢຊູ, ອີ ກາຈີດ ອັນ. ມາ
ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຣາມຮົ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ. 56 ເບີ
ນ ຊາອ່ຶຍ ກວາຍ ຕູນ ເຢຊູ ມາ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌.
ໄລ່ ຕູນ ມາ ຕາ ເບນີ ມວຍ ປັຣນາຍ. 57 ເບນີ ໄລ່

ກາ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ຕູນ ເຢຊູ ປາຍ: 58 "ຮິ ຊັອງ ອັນ
ກັອຍ ປາຍ ເຈ່ີ ນ່ະໄນ່: 'ເກົາ ອີ ຕາລຸຮ ດຸງ ຊາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ອາຕີ ກວາຍ ຕະ. ມາ ແວັດ ໄປ
ຕາໄງ ເກົາ ຕະ ດຸງ ຕາໄມ ແອັນ ຕາ ແກີນ ແຕ ອາຕີ
ກວາຍ ຕະ.'"

59 ມາ ປັຣນາຍ ໄລ່ ຕູນ ຕາ ເບີນ ຊັງໄກຣ.
60 ພໍກາ ກັອຍ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ

ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ແອີດ ອຶນດີ ໄລ່.
ອັນ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ໄມ່ ອີ ຕາແອີຍ ມາ ຕາ
ເບີນ? ນານ່ະ ໄມ່ ຊັອງ ໄລ່ ກັອຍ ອາຕີ ແຕ ໄມ່?"

61 ມາ ເຢຊູ ແອີດ ອາວ່ືລ ຊັອງ. ອັນ ຕາ ເບີນ
ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ.
ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ເຢຊູ ປາຍ: "ໄມ່ ເມ່ນ ກຣີ
ດ, ກອນ ອັນ ກາ ຮິ ຍ່ອງ, ມາ ຕາ ເບີນ?"

62 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເມ່ນ! ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ
ເຍືາ ເຮີມ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາ
ຕາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ເບນີ ອຳນາດ ລາລ່ື, ກະ ອັນ
ແຕ່ີອ໌ ອຶນດີ ຣາມິ່ລ ແຕ ມັນລ່ັອງ."

63 ເຈ່ີ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຈອ໌ ເກຣ່ີງ ອັນ ເບີມ, ຕະ ໂອນ
ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ອັນ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື. ກະ ອັນ ປາຍ
ນ່ະໄນ່: "ຕາ ຈາ ໄຮ ອີ ຕາແບີບ ນັ່ອງ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌. 64 ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ ປັຣນາຍ ກັອຍ ລາ
ມາຮ ອັນ ພາມາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນານະ່ ເຍືາ ຄ່ຶດ
ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ?"
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ກັອຍ ປຣ່ອມ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ

ມ່ອບ ເຢຊູ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ກຈີູດ.
65 ເບີນ ກວາຍ ກູຈົຮ ໂຈະ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ຕັນ ມັ່ດ

ອັນ, ເຈ່ີ ໄລ່ ຈ່ົກ ອັນ ກະ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ເນົ່ າ
ກາ ຈ່ົກ ໄມ່? ເອົາ ໄມ່ ປາຍ ແມະ!"
ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ

ຕະ ອັນ ເຕ່.
ເປໂຕ ກາແລີຍຮ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:69-75; ລູກາ 22:56-62;

ໂຢຮັນ 18:15-18, 25-27)
66ບັອງ ກາ ກັອຍ ເປໂຕ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ຊັງ

ອາຣ. ເບີນ ມານະ ມັນແຊມ ກາ ຕະ ຣານະ ໂອນ
ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກັອຍ. 67 ພໍກາ ອັນ ເຮີມ ເປໂຕ ແອີດ
ອຶງແຮງ ອູ່ຍຮ ອຶງກັອຍ, ອັນ ເນ່ ຊັຣກຼັ່ອງ ປໍ ມັ່ດ
ເປໂຕ ກະ ອັນ ປາຍ ໂຈະ ເປໂຕ ນ່ະໄນ່: "ໄມ່ ລາ
ກວາຍ ແອີດ ກະ ເຢຊູ, ກວາຍ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ
ເຕ່."



ມາຣະໂກ 14:68 83 ມາຣະໂກ 15:15

68 ມາ ເປໂຕ ຕາ ເບີນ ງີ່ນ, ອັນ ປາຍ: "ຕາ ເບີ
ນ! ເກົາ ຕາ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ປາຍ! ກາ ເກົາ ຕາ ເບີ
ນ ຊາປຸ່ຮ ເລ່ີຍ!"
ເຈ່ີ ເປໂຕ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ ຕາຢັຮ ເປາະ

ປໍ ງັ່ຮ ຕ່ົງ, ກະ ບັອງ ກັອຍ ແຕ່ິ ອຶນຕຣວຍ ຕາ
ກາຣ. 69ມາ ມັນແຊມ ກັອຍ ເຮີມ ລ່ັຮ ຊາ ເປໂຕ,
ກະ ອັນ ອາຕີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ອຶນ
ຕຸ ກັອຍ ປາຍ: "ອັນ ໄນ່ ລາ ແຕ ມູ່ ກັອຍ ເຕ່."

70 ມາ ເປໂຕ ຕາ ເບນີ ງີ່ນ ຊາ.
ມາໂຮຍ ແອັນ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາຢຶ່ ງ ອຶງກັອຍ

ປາຍ ໂຈະ ເປໂຕ: "ເມ່ນ ລາລ່ື ໄມ່ ລາ ແຕ ມູ່ ໄລ່
ກັອຍ ເຕ່, ຍ່ອນ ໄມ່ ລາ ກວາຍ ຄາລີເລ."

71 ເປໂຕ, ອັນ ຄີນ ມາງ ກຼອ໌ໍ ແປີຼ ກຼອ໌ໍ ໂຊະ ກະ
ໄລ່ ກັອຍ. ອັນ ຕາແອີຍ ຣາຊວນ ເລືອຍໆ ປາຍ:
"ເຍືາ ຕູນ ເກົາ ແຕ ມູ່ ອັນ ກັອຍ, ມາ ເກົາ ຕາ ດັງ
ນານ່ະ ຣູ່ບເຣືາງ ອັນ."

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

ເຈ່ີ ອັນ ເຍືາມ.
15

ເຢຊູ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ປີລາດ
(ມັດທາຍ 27:1-2, 11-14; ລູກາ 23:1-5;

ໂຢຮັນ 18:28-38)
1 ແຕ່ີອ໌ ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ປັຣແນີ, ອຶນນັ່ອງ ຍາຍຶ່ມໆ,

ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ມັຮ ກວາຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ອາ
ຕີ ຄານອດ ໂຣ່ມ ຊັຣຮົງ ມັນຕຸ ກະ ມັຮ ກວາຍ
ຊົດ ການ່ໍ ອ໌ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ໄລ່. ແວັດ ໄລ່ ກັອຍ ຊັຣ
ຮົງ, ໄລ່ ຊັດ ເຢຊູ ກະ ເດີງ ອາຊວຍ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ປີລາດ.* 2 ປີລາດ ຕາແບີບ ເຢຊູ: "ໄມ່ ລາ ເມ່ນ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອິດຊະຣາເອລ ບ?ໍ"
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເມ່ນ, ປຍາຍ໌ ເຈ່ີ ໄມ່

ປາຍ."
3 ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ, ໄລ່ ຕູນ ເຢຊ,ູ ປາຍ ອັນ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ
ອໍ. 4 ເຈ່ີ ປີລາດ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ເຢຊ:ູ "ນານ່ະ ໄມ່

ຕາ ເບີນ ຕາແອີຍ ອຶນເຕ່ົາ? ໄມ່ ຊັອງ ເຈ່ີ ເນົ່ າ ຕິ
ໄມ່ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ."

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

ເນົ່ າ ຣຽຮ ເຢຊູ ຈີວ໌ ກຈີູດ
(ມັດທາຍ 27:15-26; ລູກາ 23:13-25;

ໂຢຮັນ 18:39-19:16)
6 ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ໂຣ່ມ ຈາ

ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັຮ,† ໄລ່ ເບີນ ຣ່ີດ ໂອນ ກວາຍ
ຊົດ ກຣວາງ ກັອຍ ອາໂຣຍຮ ມານະ ກວາຍ ໂຕ່ດ
ແຕ ກ່ໍອ໌, ຕາມ ຣາງຶ່ຮ ກອນແຊມ ຣຽຮ ຢໍອ໌ ອີ ອາ
ໂຣຍຮ. 7 ຕາໄງ ກັອຍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ ເບີນ ມານະ
ຣາມຶ່ຮ ບາຣາບາ. ອັນ ກັອຍ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ຕຳ
ໂປຣ ຊົດ. ກະ ອັນ ກາຈີດ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ.
8 ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປີລາດ, ແຊອ໌ ໂອນ
ປີລາດ ຕະ ຣ່ີດ ນ່ະ ກມູໍ ອຶນໂຍ່ງ ຊາ. 9ປີລາດ ຕາ
ແບີບ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ໂອນ ເກົາ ອາໂຣຍຮ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອິດຊະຣາເອລ ບ?ໍ"

10 ປີລາດ ດັງ ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ອວານ ກະ ເຢຊູ ຍ່ອນ ກອນ
ແຊມ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ເຢຊ.ູ ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເດີ
ງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ. 11 ມາ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່
ກາ ຊາງ ຣ່ີດ, ໄລ່ ແປຣີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ແຊອ໌
ໂອນ ປີລາດ ອາໂຣຍຮ ບາຣາບາ, ຕາ ແກີນ ເຢຊູ.
12ປີລາດ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ
ເຍືາ ໂອນ ເກົາ ຕະ ກະ ກວາຍ ໄນ່, ກາ ເຍືາ ດອ໌ໍ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອິດຊະຣາເອລ?"

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

14ປີລາດ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ນານ່
ະ? ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ຕະ ຕາ ອໍ?"
ມາ ໄລ່ ກັອຍ ຕາແອີຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ກາເລີຍ ແຕ

ອຶນໂຍ່ງ ແອັນ: "ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ!"
15 ປີລາດ ອີ ໂອນ ປຍາຍ໌ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກອນ

ແຊມ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ອາໂຣຍຮ ບາຣາບາ ໂອນ ໄລ່,
ກະ ອັນ ແປຣີ ໂອນ ເນົ່ າ ວ່ັດ ເຢຊູ ແຕ ອຶນໄຊ ອຶງ
ກັຣ ເນົ່ າ ໂທດ ໂຈະ ຕາອ໌. ແວັດ ກັອຍ ອັນ ມ່ອບ
ເຢຊູ ໂອນ ໄລ່ ເດີງ ແຕັຮ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ.

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

* 15:1 15:1 ປີລາດ ລາ ກວາຍ ໂຣມ ກາ ຕະ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ແຄງ ຢູດາຍ. † 15:6 15:6 ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ ແຕ ອຶມແບິ.



ມາຣະໂກ 15:16 84 ມາຣະໂກ 15:39

16 ເຈ່ີ ຕາຮານ ເດີງ ອາຊວຍ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ຊັງ
ອາຣ ດຸງ ເນົ່ າ ເກ່ີຍ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ. ໄລ່ ກັອຍ ກູອ໌
ປາໂຣມ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຕາຮານ ກັອຍ. 17 ໄລ່ ກັອຍ
ອາແຊິບ ເຢຊູ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ຊ່ີ ອາອູຍ. ໄລ່ ຕະ ກຸນ
ຕຣວາອ໌ ຊັຣເລືາ ອາປື່ ງ ໂຈະ ຕ່ຶງ ແປີຼ ອັນ. 18 ເຈ່ີ
ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ບັນ ຊວານ ອັນ ປາຍ: "ກູກຸ
ຮ ເນົ່ າ ຊາຊາຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອິດຊະຣາເອລ."

19 ໄລ່ ກັອຍ ໄປຣ່ຮ ອີດ! ໄປຣ່ຮ ອີດ ແຕ
ກ່ອນ ຕ່ຶງ ແປີຼ ອັນ, ກະ ໄລ່ ກຈົູຮ ໂຈະ ຕ່ຶງ ຈະ ອັນ.
ໄລ່ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຕະ ນ່ະ ຊາງ ອັນ ແຮີ. 20 ແວັດ ໄລ່
ອາເຢ່ ພາມາດ ອັນ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ຕວດ ລ່ັຮ ອາ
ຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ຊ່ີ ອາອູຍ. ກະ ໄລ່ ອາແຊິບ ລ່ັຮ ເກຣ່ີງ
ອັນ ເບີມ. ເຈ່ີ ໄລ່ ເດີງ ອາລ່ັອຮ ອີ ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ
ອາລ່ອງ ຊັງກັງ.

ເນົ່ າ ແຕັຮ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ
(ມັດທາຍ 27:32-44; ລູກາ 23:26-43;

ໂຢຮັນ 19:17-27)
21 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເບີນ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ຊີໂມນ

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

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

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

ເຕ່."‡

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

31 ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ
ອາເຢ່ ພາມາດ ເຕ່ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ, ມາ ຈະ ອັນ ເບີມ,
ຕາ ເຮີມ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຈ່ອຍ. 32 ຄັນ ອັນ ເມ່ນ ກຣີ
ດ, ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອິດຊະຣາເອລ, ໂອນ ອັນ ແຊງ
ແຕ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ໂອນ ໄຮ ເຮີມ. ນ່ະກັອຍ ແຕ
ເຕ່ອ໌ ໄຮ ຊາອຳ ເຕ່ ອັນ."
ກະ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກາ ເນົ່ າ ແຕັຮ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງ

ກັງ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ, ໄລ່ ອາເຢ່ ພາມາດ ເຢຊູ ເຕ່.
ເຢຊູ ກຈີູດ
(ມັດທາຍ 27:45-56; ລູກາ 23:44-49;

ໂຢຮັນ 19:28-30)
33 ແຕ ມັ່ດ ມານາງ ຕີລມູ່ລ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ມານາງ

ວ່ີຮ,§ ແກີດ ການຳ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ.
34 ແຕ່ີອ໌ ມານາງ ກແູວີ ອີ ວ່ີຮ ເຢຊູ ກູອ໌ ເຣ່ງ ລາລ່ື
ປາຍ: "ເອໂລອີ, ເອໂລອີ,* ແລມາ ຊາບັກທານີ?"
ປັຣນາຍ ໄນ່ ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ, "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເກົາ

ເອີຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເກົາ ເອີຍ, ນານ່ະ ໄມ່ ຕັຮ
ເກົາ?"

35 ເບີນ ກວາຍ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ແຈ່ະ ກັອຍ, ໄລ່
ຊັອງ ອັນ ກູອ໌ ນ່ະກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ປາຍ: "ກັອຍ!
ອັນ ກູອ໌ ເອລີຢາ."

36 ກະ ເບີນ ມານະ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ ຕາລຸ່ຮ ອີດ
ມວຍ ປານຍາລ ອາຣິ. ອັນ ອາລຸ ອາຣິ ກັອຍ ຕ່ຶງ
ບຼັອງ ອຶນເຍາະ, ກະ ໂຈະ ຕ່ຶງ ຊັຣນວາຍຮ. ເຈ່ີ ອັນ
ອາແວີຍ ໂອນ ເຢຊູ ກາຢັບ ງ່ອຍ.໌ ອັນ ປາຍ: "ໄຮ
ເກຣາະ ເວືາຍ. ໄຮ ເນ່ ເອລີຢາ ແຕ່ີອ໌ ອາລ່ິຮ ອາ
ແຊງ ອັນ, ມາ ຕາ ເບນີ."

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

‡ 15:28 15:28 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ຕຍາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 28 ໄນ່. § 15:33 15:33 ແຕ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ໂມງ ແຕ່ີອ໌
ໄປ ໂມງ ຕາບື່. * 15:34 15:34 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ເຮັບເຣີ, ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ 'ເອລີ.'



ມາຣະໂກ 15:40 85 ມາຣະໂກ 16:11

ອັອຮ ຣາງຶ່ຮ, ອັນ ປາຍ: "ເມ່ນ ລາລ່ື ໄນ່ ລາ ກອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

40 ເບີນ ມັຮ ກວາຍ ມັນແຊມ ແອີດ ເຢີ່ ງໆ ຕາ
ງ່ອນ ເນ່ ປໍ ກັອຍ ເຕ່. ໄປ ນະ ແຕ ມູ່ ໄລ່ ກັອຍ
ລາ ມາຣີ ແຕ ວ່ີລ ມັກດາລາ, ມາຣີ ລາ ອຶມເປ່ອ໌
ບາຣ ນະ ແຊມອາຍ ໂຢເຊ ກະ ຢາໂກໂບ ແກດ, ກະ
ຊາໂລເມ. 41 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ບັອງ ກາ ເຢຊູ ແອີດ
ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ, ໄລ່ ໄປ ນະ ມັນແຊມ ໄນ່ ເກ່ີ
ຍ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ກະ ເນ່ ຊາລີອ໌ ຈ່ອຍ ອັນ. ກະ
ເບີນ ເຕ່ ປໍ ກັອຍ ຊາອ່ຶຍ ມັນແຊມ ການ່ໍອ໌ ກາ
ເປາະ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ບັອງ ກາ ອັນ ຊັອຮ ປໍ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ.

ເນົ່ າ ແຕິບ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 27:57-61; ລູກາ 23:50-56;

ໂຢຮັນ 19:38-42)
42ຕາໄງ ກັອຍ ລາ ຕາໄງ ເນົ່ າ ກຽມ ດອ໌ໍ ອຶນໂຍ່ງ

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

16
ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
(ມັດທາຍ 28:1-8; ລູກາ 24:1-12; ໂຢຮັນ

20:1-10)
1 ແວັດ ຕາ ໄງ ຣາ ລູ່, ເຈ່ີ ມາຣີ ແຕ ວ່ີ ລ

ມັກດາລາ, ມາຣີ ອຶມເປ່ອ໌ ຢາໂກໂບ, ກະ ຊາໂລເມ,

ໄລ່ ໄປ ນະ ເດີງ ເກຣ່ີງ ປາຮວມ ອີ ເຕືາ ຕ່ຶງ ກູມູ່ຍ໌
ເຢຊ.ູ 2ຕາໄງ ມວຍ ຕ່ຶງ ອາທິດ ກັອຍ, ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ
ມັ່ດ ມານາງ ຕາແບິ ລ່ັອຮ, ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປີ່ ງ ກັອຍ.
3 ໄລ່ ມານະ ຕາແບີບ ມານະ ປາຍ: "ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ວ່ິລ
ຕາເມົາ ໂອນ ໄຮ ແຕ ງັ່ຮ ປີ່ ງ ກັອຍ?"

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

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

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

9 ຕາໄງ ມວຍ ຕ່ຶງ ອາທິດ ກັອຍ, ເຢຊູ ໂມ່ຍຮ
ລ່ັຮ ແຕ ປີ່ ງ. ແຕ ປ່ືຼ ລາລ່ື ຕາຣ່ືບ ກັອຍ ອັນ ເປາະ
ອາປັຮ ຈະ ອັນ ໂອນ ມາຣີ ແຕ ວ່ີລ ມັກດາລາ ເຮີມ
ອັນ. ມາຣີ ໄນ່ ລາ ອັນ ກາ ເຢຊູ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ຕາ
ປູ່ລ ລຳ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກາ ຕຣວບ ອັນ.* 10 ເຈ່ີ ມັນ
ແຊມ ກັອຍ ເປາະ ອາຕີ ໂອນ ເຢົ່ າ ເຢຊູ ດັງ ມັຮ ຣາ
ນະ ອັນ ເຮີມ. ມາ ເຢົ່ າ ເຢຊູ ກັອຍ, ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ
ເຍືາມ ຊາແຍີ ອັນ. 11 ພໍກາ ເຢົ່ າ ເຢຊູ ຊັອງ ມັນ
ແຊມ ກັອຍ ປາຍ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ກະ ມັນແຊມ
ກັອຍ ເຮີມ ອັນ ເຈ່ີ, ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ຕາ ເບນີ ຕາປູ່ນ
ປັຣນາຍ ກັອຍ.

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

* 16:9 16:9 ປຶ່ ງ ຕຍາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 9 ແຕ່ີອ໌ ຣານາ 20.
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12 ເຈ່ີ ເບນີ ກວາຍ ຣາເລົາ ບາຣ ນະ ແອັນ ລ່ັອຮ
ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ກະ ເຢຊູ ອາປັຮ ຈະ ອັນ
ແກີດ ຣູ່ບເຣືາງ ອຶມພາ ແອັນ ໂອນ ບາຣ ນະ ກັອຍ
ເຮີມ. 13ບາຣ ນະ ກັອຍ ເຈົາ ອາຕີ ໂອນ ເຢົ່ າ ເຢຊູ
ປາຍ ໄລ່ ເຮີມ ເຢຊູ, ມາ ເຢົ່ າ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຕາປູ່
ນ ຊາ ປັຣນາຍ ກວາຍ ກັອຍ.

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

ໂຢຮັນ 20:19-23; ຣານະ ຕະ 1:6-8)
14 ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ເຢຊູ ອາປັຮ ຈະ ອັນ ໂອນ

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

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

19 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ຊັອຮ ປໍ
ມັນລ່ັອງ, ກະ ອັນ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 20 ເຈ່ີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ເປາະ ປໍ
ໄນ່ ເປາະ ປໍ ກັອຍ ອາຕີ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ
ເຢຊ.ູ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໄລ່, ໂອນ ໄລ່ ເບີ
ນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ. ຍ່ອນ
ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ດັງ ປັຣນາຍ ໄລ່ ອາຕີ ລາ ປ
ຍາຍ໌ ລາລ່ື.
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ລູກາ
ຄຽນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ

ກຣດີ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ລູກາ ລາ ກວາຍ ແພດ, ກະ ອັນ ລາ ຕາ ແກີນ

ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ລູກາ ຄຽນ ລ່ັຮ ແຕ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ກາ ອັນ ຊັອງ ເນົ່ າ ອາຕີ ຣານະ ເຢຊູ ຕະ,
ກະ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ. ອັນ ຄຽນ ມັຮ ຣາມຶ່
ຮ ໄນ່ ມາຮ 60 ກມູໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ.
ເຢຊູ ລາ ມານະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂອນ

ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ລູກາ ຄຽນ ອາ
ຕີ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ຣ່ໍອ໌ ອໍ ກາ ເຢຊູ ອາແຕ່ີອ໌ ປໍ
ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕຸ່ຮ ກາດີດ. ອັນ ອາຕີ ແຕ ມານະ
ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ມາຣີ, ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ມູ່ ກາ ກຍາອ໌ ແກະ, ກະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປີ່ ງ ກູມູ່ຍ໌ ບັອງ
ກາ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ.
ລູກາ ຄຽນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ແອັນ ແຕ ມັຮ ປຶ່ ງ

ມັດທາຍ, ມາຣະໂກ, ກະ ໂຢຮັນ ຕາ ເບີນ ຄຽນ.
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ອາຕີ ແຕ ໂຢຮັນ ແກີດ, ແຕ ເຢຊູ
ອາໂມ່ຍຮ ກອນ ຣາເລົາ ອຶມເປ່ອ໌ ກມູາຍ, ແຕ ມັນ
ແຊມ ກາ ຈູ່ດ ອາເຢງີ ເຢຊູ ແຕ ໂຊະ ອັນ, ແຕ ມັຮ
ມັນແຊມ ກາ ຣາຈ່ອຍ ຣານະ ເຢຊູ, ແຕ ເຢຊູ ແປຣີ
ກວາຍ ຕາປູ່ລ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ, ແຕ ເຢຊູ ກູອ໌ ຊັກ
ຄາຍ, ກະ ແຕ ຊາອ່ຶຍ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ການ່ໍອ໌ ກະ
ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ເຢຊູ ປົວ ມັຮ ກວາຍ.

1 ອາຈວາຍຮ ເທໂອພີໂລ ເອີຍ! ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາ
ຍ ຕະ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຄຽນ ແຕ ຣານະ
ເຢຊູ. ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ
ເຢຊູ ແກີດ ແມິ່ມ ເຈ່ີ ປໍ ໄຮ. 2 ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ
ເບນີ ດັງ ແຕ ຣານະ ເຢຊູ ຕະ, ຍ່ອນ ໄລ່ ເບນີ ຊັອງ
ແຕ ກວາຍ ກາ ເຮີມ ອັນ ອາຕີ ແຕ ຕາແບິ. ກວາຍ
ກັອຍ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ອໍ ກັອຍ
ໂອນ ໄຮ ດັງ. 3ນ່ະກັອຍ, ແຕ ຕາແບິ, ເກົາ ຣຍານ
ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ມັຮ ກວາຍ
ກັອຍ ຕະ ອຶນຕີ, ຍ່ອນ ເກົາ ຄ່ຶດ ອີ ຄຽນ ອຶນແຍ່
ະ ຣາມຶ່ ຮ ໄນ່ ໂອນ ໄມ່ ເບີນ ດັງ ເຕ່. 4 ເກົາ ຕະ

ນ່ະກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄມ່ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ກູ່ ຣາມຶ່ຮ
ປຍາຍ໌ ແຕ ປັຣນາຍ ກາ ເນົ່ າ ອາຕີ ໄມ່ ເຈ່ີ.

ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ໂຢຮັນ ກາ
ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌

5 ບັອງ ກາ ເຮໂຣດ* ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ
ແຄງ ຢູດາຍ, ເບີນ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣາມຶ່ ຮ ເຊກາຣີຢາ. ອັນ ລາ ແຕ
ຈຸ່ມເຈືອ ອາບີຢາ, ມານະ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕ ອຶມແບິ. ລາກວຍ ເຊກາຣີຢາ ລາ ຣາມຶ່ຮ
ເອລີຊາເບັດ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອາໂຣນ. 6 ໄລ່ ບາຣ ນະ
ໄນ່ ລາ ກວາຍ ມັນຕ່ັດ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ໄລ່ ຊາງັດ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ຄານອດ ມັຮ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ, ກະ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຕິ ປາຍ
ໄລ່ ຕະ ໂລ່ຍຮ. 7 ໄລ່ ບາຣ ນະ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ເບີນ
ກອນ, ຍ່ອນ ເອລີຊາເບັດ ລາ ກວາຍ ກາແດງ, ກະ
ໄລ່ ບາຣ ນະ ລາ ກວາຍ ເທົາ ເຈ່ີ.

8-9 ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ເບີນ
ຣ່ີດ ຣາຊິງ ດອ໌ໍ ອຶມແປອ໌ ຣານະ ຕະ. ເບີນ ມວຍ
ຕາໄງ ໄລ່ ຣາຊິງ, ໄກຣ ເຊກາຣີຢາ ແອີດ ຊາງ ຣ່ີດ
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄລ່ ໂອນ ອັນ ມູ່ດ ບຸຮ
ເກຣ່ີງ ປາຮວມ ຕ່ຶງ ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ກູນົງ ດຸງ
ຊາງ ປື່ ດ. 10 ບັອງ ກາ ເຊກາຣີຢາ ມູ່ດ ບຸຮ ເກຣ່ີງ
ປາຮວມ ກັອຍ, ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແອີດ ໂຣ່ມ ເກົາ
ແຊອ໌ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌. 11 ເບີນ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຊກາຣີຢາ. ເທວາດາ ກັອຍ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ
ຢັ່ ຮ ອາຕາ ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ກາ ເນົ່ າ ບຸຮ ເກຣ່ີງ ປາ
ຮວມ. 12 ພໍກາ ເຊກາຣີຢາ ເຮີມ ເທວາດາ ກັອຍ,
ອັນ ຊັອງ ງຶ່ດ ກະ ອັນ ອຶງກັອຮ. 13 ມາ ເທວາດາ
ກັອຍ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ເຊກາຣີຢາ ເອີຍ! ໄມ່ ອຶນ
ໂຈຍ ອຶງກັອຮ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ໄມ່ ເກົາແຊອ໌. ເອລີຊາເບັດ, ລາກວຍ ໄມ່,
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ຣ່ັຮ ກອນ ຣາເລົາ ມານະ.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ໂຢຮັນ. 14 ປັຣແນີ
ມັນເຕຣືາ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ຍ່ອນ ໄມ່ ເບີ
ນ ກອນ ຣາເລົາ. ກະ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ໄລ່
ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ເຕ່ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ກອນ ຣາເລົາ ໄມ່ ແກີດ,
15ຍ່ອນ ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ອັນ ແກີດ ປື່ ດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ອຶງເຄາະ ອັນ ອຶນໂຈຍ ງ່ອຍ໌ ບຼັອງ ອຶນ
ເຕ່ົາ. ກະ ອັນ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ
ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ແຕ ຕາໄງ ອຶນນັ່ອງ ຕ່ຶງ ປຸ່ງ
ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ. 16 ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ຕະ ໂອນ

* 1:5 1:5 ເຮໂຣດ ໄນ່ ລາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ 'ເຮໂຣດ ປື່ ດ.'
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ກຼຶ່ງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ລ່ົບ ລ່ັຮ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ອຶນເຈົາ ໄລ່. 17 ອັນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອຳນາດ
ມູເຈິງ ນ່ະ ເອລີຢາ, ອັນ ກາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ເປາະ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ມານະ
ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ.
ອັນ ຕະ ໂອນ ອຶມປ່ໍ ແກີດ ລ່ັຮ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ
ກອນ. ກະ ອັນ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ
ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ຄ່ຶດ ລ່ັຮ ຕະ ຣານະ
ຕານັອ່ງ ອໍ ແອັນ. ອັນ ຈ່ອຍ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌ ອາຕ່ຶ ລ່ັຮ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ໂອນ ອຶນເຈົາ ຕະ ຊົດ."

18 ເຊກາຣີຢາ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ເທວາດາ ກັອຍ
ປາຍ: "ນານ່ະ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ດັງ ປັຣນາຍ ໄມ່ ລາ ປ
ຍາຍ໌? ເກົາ ກະ ລາກວຍ ເກົາ ເທົາ ເຈ່ີ."

19 ມາ ເທວາດາ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ:
"ເກົາ ລາ ຣາມຶ່ ຮ ຄັບຣີເອລ. ເກົາ ລາ ເທວາດາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ເກ່ີຍ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ. ອັນ
ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ໄມ່ ໂອນ ໄມ່ ດັງ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ອໍ ໄນ່. 20 ຊານ່ໍ ໄມ່ ແກີດ ເກີອ໌ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌, ຍ່ອນ ໄມ່ ຕາ ເບີ
ນ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ເກົາ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ຕະ ກູ່
ຣາມຶ່ຮ ກາ ເກົາ ອາຕີ ໄນ່ ໂອນ ແກີດ ປຍາຍ໌ ກະ ປາ
ເນ່ນ ອັນ."

21 ບັອງ ກັອຍ ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແອີດ ເກຣາ
ະ ເຊກາຣີຢາ ຢັ່ ຮ ນ່ໍ ອ໌. ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ຍ່ອນ
ເຊກາຣີຢາ ແອີດ ດູ່ນ ຕ່ຶງ ກນູົງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ກັອຍ.
22 ພໍກາ ອັນ ລ່ັອຮ, ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ມວຍ ຣາມຶ່
ຮ ອຶນເຕ່ົາ ໂຈະ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ດັງ ອັນ ເຮີມ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເລືາຍ ຕ່ຶງ ກູນົງ ດຸງ ຊາງ
ປື່ ດ ກັອຍ. ກະ ເຊກາຣີຢາ, ອັນ ຕະ ອຶນຕີ ໂຈະ
ໄລ່ ແຕ ອາຕີ ຊັອງ, ຍ່ອນ ແບອ໌ ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ
ອຶນຕີ ນັ່ອງ.

23 ແວັດ ເຊກາຣີຢາ ຕະ ແມິ່ມ ຣານະ ອັນ ຕ່ຶງ
ດຸງ ຊາງ, ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ ອັນ. 24 ອຶນຕູ່ນ
ກັອຍ ເອລີຊາເບັດ, ລາກວຍ ເຊກາຣີຢາ, ແອີດ
ຕ່ຶງ ຈະ. ເອລີຊາເບັດ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ, ຕາ ເບນີ
ເປາະ ປໍ ແລ່ະ ເບີນ ເຊີງ ກາໄຊ. 25 ກະ ອັນ ປາຍ:
"ຊານ່ໍ ເກົາ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ເກົາ
ແອີດ ຕ່ຶງ ຈະ ໂອນ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ກມູາລ ນັ່ອງ
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຍ່ອນ ເກົາ ແອິ ກອນ."

ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ມາຣີ ຣ່ັຮ
ເຢຊູ

26 ພໍກາ ເອລີຊາເບັດ ແອີດ ຕ່ຶງ ຈະ ຕາປັ່ ດ ກາ
ໄຊ ເຈ່ີ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເທວາດາ ອັນ, ຄັບຣີ

ເອລ, ເປາະ ປໍ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ.
27 ອັນ ເດີງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເປາະ ປໍ ມານະ
ກູໂມຣ ກາ ຕາ ເກ່ີຍ ບິ ມັນຕຸ ກະ ກວາຍ ຣາເລົາ.
ຣາມຶ່ຮ ກູໂມຣ ກັອຍ ລາ ມາຣີ. ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ
ອັນ ປຣ່ອມ ໂອນ ອັນ ຣາໄກ່ອ໌ ກະ ມານະ ຣາເລົາ
ຣາມຶ່ຮ ໂຢເຊັບ. ໂຢເຊັບ ໄນ່ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ດາວິດ. 28 ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກັອຍ
ເປາະ ປໍ ອາມອ໌ໍ ມາຣີ, ກະ ອັນ ປາຍ: "ບັນ ເຕ່
ມາຣີ. ບຸ່ນ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ໄມ່, ກະ
ອັນ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ກະ ໄມ່!"

29 ພໍກາ ມາຣີ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເທວາດາ ກັອຍ,
ອັນ ຊັອງ ງຶ່ດ ກະ ເກຣ່າະ. ອັນ ຕາ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ
ເທວາດາ ກັອຍ ປາຍ ໂຈະ ອັນ. 30 ເທວາດາ ກັອຍ
ອາຕີ ລ່ັຮ ປາຍ: "ມາຣີ ເອີຍ, ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ອຶງ
ກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໄມ່
ໂອນ ເບີນ ບຸ່ນ. 31 ອຶນຕູ່ນ ໄມ່ ແອີດ ຕ່ຶງ ຈະ;
ເຈ່ີ ໄມ່ ຣ່ັຮ ກອນ ຣາເລົາ. ອຶງເຄາະ ໄມ່ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່
ຮ ອັນ ລາ ເຢຊູ. 32 ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ແກີດ
ຊົດ, ກະ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອັນ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ
ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ ການ່ໍອ໌. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ອຶນເຈົາ ໄຮ, ໂອນ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ຕະ ຊົດ ອຶນ
ແຍ່ະ ມູເຈິງ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ອັນ ດາວິດ ແຕ
ອຶມແບ.ິ 33 ອັນ ແກີດ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກູມ.ໍ ອັນ ແກີດ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຕ່ົາ ຊົດ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ແດີຍ!"

34 ມາຣີ ຕາແອີຍ ເທວາດາ ກັອຍ ປາຍ: "ເກົາ
ຕາ ເກ່ີຍ ບິ ມັນຕຸ ກະ ກວາຍ ຣາເລົາ ອາແລ່ະ. ນານ່
ະ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ເຕ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ?"

35 ມາ ເທວາດາ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ:
"ອຶນຕູ່ນ ແນະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ
ໄມ່. ກະ ອຳນາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ປື່ ດ ກາເລີຍ
ອຶນແຍະ່ ແຕ ການ່ໍອ໌ ເນ່ ຊາລີອ໌ ໄມ່. ນ່ະກັອຍ ເນົ່ າ
ດອ໌ໍ ກອນ ໄມ່ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ຕາ
ເບນີ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. 36 ໄມ່ ຊາແຍີ ແຕ ແອີຍ
ໄມ່ ເອລີຊາເບັດ. ອັນ ລາ ກວາຍ ເທົາ ເຈ່ີ. ກະ ເນົ່ າ
ປາຍ ອັນ ລາ ກວາຍ ກາແດງ. ມາ ຊານ່ໍ ອັນ ແອີດ
ຕ່ຶງ ຈະ ເບນີ ຕາປັ່ ດ ກາໄຊ ເຈ່ີ. 37ຕາ ເບນີ ຣານະ
ອຶນເຕ່ົາ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ."

38 ມາຣີ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ເກົາ ລາ ກວາຍ
ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເກົາ ແຊອ໌ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ກາ ໄມ່ ປາຍ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ."
ແວັດ ກັອຍ ເທວາດາ ກັອຍ ເປາະ ແຕ ມາຣີ.
ມາຣີ ເປາະ ຊາອົຮ ເອລີຊາເບັດ
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39 ແວັດ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ດູ່ນ, ມາຣີ ກຽມ ອີ
ເປາະ ປໍ ມວຍ ເມືອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ກົຮ ແຄງ ຢູດາຍ.
ອັນ ເປາະ ໄວ່ ລາ ລ່ື, ກຸນ ເຕົາ ອັນ ອີ ເປາະ ປໍ
ເມືອງ ກັອຍ. 40 ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ເຊກາຣີຢາ,
ກະ ອັນ ກັຣ ບັນ ເອລີຊາເບັດ. 41 ບັອງ ກາ
ເອລີຊາເບັດ ຊັອງ ປັຣນາຍ ມາຣີ ກັຣບັນ ອັນ,
ກອນ ເອລີຊາເບັດ ຕຣຸ່ຮ ເຕຣ່ີລ ຕ່ຶງ ປຸ່ງ. ກະ ເບີ
ນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ເອລີຊາເບັດ, 42 ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄມ່ ເບນີ ບຸ່ນ ກາເລີຍ ແຕ ມັນແຊມ
ການ່ໍອ໌! ກະ ກອນ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ປຸ່ງ ໄມ່ ເບນີ ບຸ່ນ
ເຕ່! 43 ນານະ່ ເບນີ ຣານະ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ? ອຶມ
ເປ່ອ໌ ອຶນເຈົາ ເກົາ ເປາະ ຊາອົຮ ເກົາ. ຣານະ ໄນ່
ລາ ປື່ ດ ລາລ່ື! 44ບັອງ ກາ ເກົາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄມ່
ກັຣບັນ ເກົາ, ກອນ ຕ່ຶງ ປຸ່ງ ເກົາ, ອັນ ຕຣຸ່ຮ ເຕ
ຣ່ີລ ເຕ່, ຍ່ອນ ອັນ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື. 45 ໄມ່ ເບີ
ນ ບຸ່ນ, ຍ່ອນ ໄມ່ ຊາອຳ ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໄມ່ ແກີດ ປຍາຍ໌!"

ມາຣີ ລາ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
46 ມາຣີ ປາຍ:

"ເກົາ ຍ່ອງ ອຶນເຈົາ ເກົາ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ.
47 ກະ ຣາເວືາຍ ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ,

ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ເຢືາງ ກາ ຈ່ອຍ ອາ
ມົ່ງ ເກົາ.

48 ເກົາ ລາ ກວາຍ ແກດໆ ຕະ ຣານະ ອັນ,
ມາ ອັນ ອຶນນັ່ອງ ເຈີ ກະ ຈ່ອຍ ເກົາ.

ກະ ແຕ ຊານ່ໍ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ,
ກູ່ ແດີຍ ກວາຍ ດອ໌ໍ ເກົາ ລາ ກວາຍ ເບີນ
ບຸ່ນ,

49 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ເບີນ ອຳນາດ
ປື່ ດ ລາລ່ື,

ຕະ ຣານະ ອໍ ໂອນ ເກົາ. ອັນ ຕາ ເບີນ ເບີນ
ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ.

50 ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ອຶງກັອຮ ອັນ,

ແຕ ແດີຍ ໄນ່ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ແດີຍ ອຶນຕູ່ນ.
51 ອັນ ຕະ ຣານະ ປື່ ດ ແຕ ອາຕີ ອັນ ເບມີ.

ກະ ອັນ ຕູ່ຍຮ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຄ່ຶດ ປາຍ ໄລ່
ປື່ ດ ກະ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌.

52 ໄລ່ ກາ ຊົດ ປື່ ດ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ໄລ່
ຕາ ເບນີ ຊົດ ນັ່ອງ.

ມາ ໄລ່ ກາ ແກດໆ ຊັອງ, ອັນ ອາຊັອຮ ໄລ່
ໂອນ ແກີດ ປື່ ດ ແອັນ.

53ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕຸ່ຮ ກາດີດ, ອັນ ໂອນ ໄລ່ ເບນີ
ກູ່ ເກຣ່ີງ ອໍ.

ມາ ໄລ່ ກາ ຊຸ ເບີນ, ອັນ ໂອນ ໄລ່ ເຈົາ ແອີງ
ອາຕີ ເມືາດ.

54 ອັນ ຈ່ອຍ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ກາ
ຕະ ຣານະ ອັນ.

ກະ ອັນ ຕາ ເບີນ ຊາລີຣ ອາໂຢ່ະ ຕະ
55 ອັບຣາຮາມ ກະ ອຶນແຍ່ ະ ຈຸ່ມ ເຈືອ ອັນ ຊົດ

ແດີຍ!
ນ່ະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ດອ໌ໍ ກະ ອາຈ
ວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ແຕ ອຶມແບິ."

56ມາຣີ ແອີດ ກະ ເອລີຊາເບັດ ເບນີ ໄປ ກາໄຊ.
ແວັດ ກັອຍ ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ ອັນ.

ເອລີຊາເບັດ ຣ່ັຮ ໂຢຮັນ
57 ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ເອລີຊາເບັດ ຣ່ັຮ ກອນ, ອັນ

ຣ່ັຮ ມານຳ ກອນ ຣາເລົາ. 58ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ
ຕ່ຶງ ວ່ີລ ກັອຍ, ກະ ມັຮ ແຊມອາຍ ອັນ ຊັອງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ຕະ ລາລ່ື ເອລີຊາເບັດ. ນ່ະກັອຍ,
ອຶນແຍະ່ ນະ ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ກະ ເອລີຊາເບັດ.

59 ພໍກາ ກອນ ກັອຍ ເບນີ ຕາກ່ອລ ຕາໄງ, ໄລ່
ເປາະ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ໂອນ ກອນ.† ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຈົຮ
ຣາມຶ່ຮ ກອນ ກັອຍ ລາ 'ເຊກາຣີຢາ,' ດວຍ໌ ຣາມຶ່
ຮ ອຶມປ່ໍ ອັນ. 60ມາ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ປາຍ: "ຕາ ເບີ
ນ! ໄຮ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ລາ 'ໂຢຮັນ.'"

61 ມາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກັອຍ ປາຍ: "ຕ່ຶງ ແຊມ
ອາຍ ໄມ່ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ນ່ະກັອຍ!"

62 ໄລ່ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ອຶມປ່ໍ ກັຣແນນ ກັອຍ
ຕະ ປັຣນາຍ ເກີອ໌ ແຕ ອາຕີ ໄລ່. ໄລ່ ຕາແບີບ
ປາຍ: "ນານະ່ ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ຈົຮ ຣາມຶ່ຮ ກອນ ໄມ່?"
63 ເຊກາຣີຢາ ແຊອ໌ ມວຍ ແພນ ກາດານ ແກດ;
ອັນ ຄຽນ ຕ່ຶງ ກາດານ ກັອຍ ປາຍ: "ຣາມຶ່ຮ ອັນ
ລາ ໂຢຮັນ."
ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ອຶງກັອຍ ຊັອງ ງຶ່ດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ!

64 ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ເຕ່ອ໌ ເຊກາຣີຢາ ຕະ ອຶນຕີ
ລ່ັຮ, ກະ ອັນ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 65 ອຶນແຍ່ະ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ກັອຍ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື. ກະ
ປັຣນາຍ ກັອຍ ດັອຮ ເດີນ ກູ່ ອຶນຕຸ ຕ່ຶງ ກົຮ ແຄງ
ຢູດາຍ. 66 ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຊັອງ ແຕ
ຣານະ ໄນ່, ໄລ່ ຄ່ຶດ ແຕ ຣານະ ໄນ່, ກະ ໄລ່ ມານະ
ຕາແບີບ ມານະ ປາຍ: "ກອນ ໄນ່ ອີ ແກີດ ນານ່
ະ?" ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ອັນ.

ເຊກາຣີຢາ ລາ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
† 1:59 1:59 ຣ່ີດ ກັອຍ ເນົ່ າ ກິດ ບີ່ອ໌ ອຶງກັຣ ແຕ ເກຣ່ີງ ຣາເລົາ.
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67 ເຊກາຣີຢາ, ອຶມປ່ໍ ກັຣແນນ ກັອຍ, ອັນ ເບີ
ນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ອັນ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ອາ ຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
68 "ອຶງເຄາະ ໄຮ ຍ່ອງ ອຶນເຈົາ ໄຮ,

ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ຊາງ.

ອັນ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ມັຮ ກອນແຊມ ອັນ,
ກະ ອັນ ໄທ ລ່ັຮ ໄລ່.

69 ອັນ ໂອນ ມານະ ກາ ເບນີ ອຳນາດ ລາລ່ື
ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ.

ມານະ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ຈຸ່ມ ເຈືອ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ດາວິດ,

ອັນ ກາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
70 ປັຣນາຍ ໄນ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ອາຕີ

ແຕ ອຶມແບິ.
ກວາຍ ກັອຍ ລາ ຕານັ່ອງ ລາລ່ື ກະ ອາຕີ
ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ.

71 ອັນ ເອີອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ ແຕ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌
ອີ ຕະ ໄຮ,

ກະ ແຕ ອາຕີ ກວາຍ ກາ ຊາອັຣ ໄຮ.
72 ອັນ ອາປັຮ ໂອນ ໄຮ ດັງ ປາຍ ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ

ຕະ ອຶນແຍ່ະ ຈຸ່ມເຈືອ ໄຮ.
ກະ ອັນ ຕາ ເກ່ີຍ ຊາລີຣ ມັຮ ປັຣນາຍ ອໍ ກາ
ອັນ ປັຣຄັນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ.

73 ອັນ ປັຣຄັນ ກະ ອັບຣາຮາມ,
ລາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ,

74 ກະ ອັນ ເອີອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ
ແຕ ອາຕີ ກວາຍ ກາ ອີ ຕະ ໄຮ.

ອັນ ໂອນ ໄຮ ຕະ ຣານະ ອັນ
ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ.

75 ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ຕະ ຣານະ ອໍ, ອຶນໂຈຍ ຕະ
ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ

ເຕ່ົາ ອຶນແຍ່ະ ແດີຍ ອາມົ່ງ ໄຮ.
76 "ກອນ ເອີຍ! ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ໄມ່

ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ອັນ ກາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ ກາ
ນ່ໍອ໌.

ໄມ່ ເປາະ ອຶນໂຍ່ງ ອຶນເຈົາ ໄຮ,
ຈັຮ ຣານາ ໂອນ ອັນ.

77 ກະ ໄມ່ ອາຕີ ມັຮ ກອນແຊມ ອັນ,
ໂອນ ໄລ່ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄລ່,
ໂອນ ອັນ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່.

78 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄຮ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄຮ,
ນ່ະກັອຍ ອັນ ໂອນ ມານະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄຮ,
ນ່ະ ແຊງ ມັ່ດ ມານາງ ລ່ັອຮ ປ່ືຼ.

79 ກວາຍ ກັອຍ ນ່ະ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ,

ປາເລືາງ ໂຈະ ກວາຍ ຕ່ຶງ ການຳ.
ອັນ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ອຶງກັອຮ ກູ ຈີດ

ນັ່ອງ.
ກະ ອັນ ອາໂຢ່ງ ໄຮ ໂອນ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ
ອຽນ ອໍ."

80 ກັຣແນນ ກັອຍ ຈະ ອັນ ປື່ ດ ອາຊັອຮ, ກະ
ຣາງຶ່ຮ ອັນ ແກີດ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ເຕ່. ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ
ຕຍາຮ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອັນ ຕາແບິ ຕະ ຣານະ ອາ
ປັຮ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເຮີມ.

2
ມາຣີ ຣ່ັຮ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 1:18-25)

1 ຕ່ຶງ ມັຮ ຕາ ໄງ ກັອຍ ໂອຄຸ ໂຕ, ລາ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ໂຣມ ກາ ກຣ່ິຮ, ອັນ ອາຕີ ໂອນ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ເປາະ ຄຽນ ຣາມຶ່ ຮ ໂອນ
ອັນ ດັງ ມາແລ່ະ ກຼຶ່ງ ກອນແຊມ ອັນ. 2 ໄນ່ ລາ
ຕາແບິ ເນົ່ າ ນັ່ບ ກວາຍ, ບັອງ ກາ ກີເຣນີໂອ ຕະ
ຊົດ ເຕ່ດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂອຄໂຸຕ ຕ່ຶງ ແຄງ ຊີເຣຍ.
3 ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ມັຮ ກວາຍ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ວ່ີລ ອາຈ
ວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄລ່, ຄຽນ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ເບີ
ມ.

4 ນ່ະກັອຍ ໂຢເຊັບ ລ່ັອຮ ແຕ ແຄງ ຄາລີເລ, ວ່ີ
ລ ນາຊາເຣັດ. ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ, ເມືອງ
ເບັດເລເຮັມ, ລາ ເມືອງ ດາວິດ. ອັນ ມູ່ດ ເມືອງ
ໄນ່, ຍ່ອນ ອັນ ລາ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ດາວິດ ເຕ່. 5 ອັນ
ອີ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ປໍ ກັອຍ. ກະ ອັນ ເດີງ ກາ ມາຣີ,
ລາ ມັນແຊມ ກາ ເນົ່ າ ເອີອ໌ ໂອນ ອັນ ຕະ ລາກວຍ.
ມາຣີ ແອີດ ຕ່ຶງ ຈະ. 6ບັອງ ກາ ໄລ່ ບາຣ ນະ ແອີດ
ປໍ ເມືອງ ເບັດເລເຮັມ ກັອຍ, ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ມາຣີ
ອີ ຣ່ັຮ ກອນ. 7 ອັນ ຣ່ັຮ ກອນ ຣາເລົາ ກ່ັລ. ອັນ
ອາກວາມ ອາຣິ ໂຈະ ກອນ ອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ອາຈຸຮ ຕ່ຶງ
ຕາປ່ອງ ບັດ, ຍ່ອນ ດຸງ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ
ກູທັດ ອຶນແຍ່ະ, ຕາ ເບີນ ນັ່ອງ ອຶນຕຸ ໂອນ ໄລ່
ແອີດ.

8 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເບີນ ກວາຍ ແອີດ ກຍາອ໌
ແກະ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ. ຊາເດົາ ກັອຍ ໄລ່ ແອີດ
ກຍາອ໌ ແກະ ໄລ່ ຕ່ຶງ ຕຍາຮ ກາ ເບີນ ບັດ. 9 ເບີນ
ມານະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ມັນລ່ັອງ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ໄລ່. ກະ ປັ່ ງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາເລືາງ ອຶມ
ແປຣ ໄລ່; ໄລ່ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື. 10 ເທວາດາ
ກັອຍ ປາຍ ໂຈະ ໄລ່ ນ່ະໄນ່: "ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ!
ເກົາ ອີ ອາຕີ ເຍືາ ມວຍ ປັຣນາຍ ຣ່ໍອ໌ ອໍ ໂອນ ອຶນ
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ແຍະ່ ກູ່ ນະ ກວາຍ. 11ຕາໄງ ໄນ່ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາວິດ,
ເບີນ ມານະ ແກີດ ໂອນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ. ອັນ
ກັອຍ ລາ ກຣີດ, ອັນ ລາ ອຶນເຈົາ ໄຮ. 12 ໄນ່ ລາ
ໂອນ ເຍືາ ດັງ: ເຍືາ ເບີນ ຣາມົຮ ກອນ ເຊົາໆ ເນົ່ າ
ອາກວາມ ໂຈະ ອາຣິ. ເນົ່ າ ອາບິ ຕ່ຶງ ຕາປ່ອງ ບັດ."

13 ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ເບນີ ກຼຶ່ງ ເທວາດາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ເທວາດາ ອຶນໂຍ່ງ ກັອຍ.
ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ໄລ່ ປາຍ:
14 "ແຊອ໌ ໂອນ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແອີດ ກະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ກາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ
ແຕ ການ່ໍອ໌, ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ອຽນ ອໍ ປໍ ກວາຍ ກາ
ແອີດ ມັນຕ່ັດ ອໍ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ.່"

15 ພໍກາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເທວາດາ ກັອຍ ລ່ັອຮ
ແຕ ກວາຍ ກຍາອ໌ ແກະ, ໄລ່ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ.
ກວາຍ ກຍາອ໌ ແກະ ມານະ ປັຣຕ່ຶ ມານະ ປາຍ: "ໄຮ
ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເບັດເລເຮັມ. ໄຮ ເຮີມ ຣານະ ກາ
ແຕ່ີອ໌ ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໄຮ."

16 ໄລ່ ກັອຍ ເປາະ ໄວ່ ລາລ່ື. ໄລ່ ຣາມົຮ ມາຣີ
ກະ ໂຢເຊັບ ກະ ໄລ່ ເຮີມ ກອນ ແກດ ກັອຍ, ເນົ່ າ
ອາບິ ຕ່ຶງ ຕາປ່ອງ ບັດ. 17 ແວັດ ໄລ່ ເຮີມ, ໄລ່
ເປາະ ອາຕີ ປໍ ໄນ່ ປໍ ກັອຍ. ໄລ່ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄລ່ ຊັອງ ແຕ ກັຣ
ແນນ ໄນ່. 18 ອຶນແຍະ່ ກວາຍ ກາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ມູ່ ກາ ກຍາອ໌ ແກະ ອາຕີ, ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ແຕ
ຣານະ ໄນ.່ 19ມາ ມາຣີ ເຈີ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ໄນ່. 20 ເຈ່ີ ກວາຍ ກຍາອ໌ ແກະ,
ບັອງ ກາ ໄລ່ ເຈົາ, ໄລ່ ຢຳນັ່ບ ກະ ຍ່ອງ ລາລ່ື ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ໄລ່ ເຮີມ ຣານະ ໄນ່ ນ່ະ ເນົ່ າ ອາຕີ
ໄລ່.

21 ນັ່ບ ແຕ ຕາໄງ ກັຣແນນ ກັອຍ ແກີດ ເບີນ
ຕາກ່ອລ ຕາໄງ, ໄລ່ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ໂອນ ກອນ ໄລ່
ປວາຍ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່
ຈົຮ ຣາມຶ່ຮ ກອນ ກັອຍ ລາ ເຢຊູ. ໄລ່ ອີດ ຣາມຶ່
ຮ ນ່ະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໄລ່ ແຕ ຕາໄງ
ມາຣີ ຕາ ຢວາຮ ແອີດ ຕ່ຶງ ຈະ.

ໂຢເຊັບ ກະ ມາຣີ ມ່ອບ ເຢຊູ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ

22 ແວັດ ກັອຍ ໂຢເຊັບ ກະ ມາຣີ ປວາຍ ຣ່ີດ
ຕະ ບຣັຮ ຈະ ນ່ະ ຄານອດ ໂມເຊ ອາຕີ. ໄລ່ ເດີງ
ກອນ ໄລ່ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຊາງ ມ່ອບ
ກອນ ໄລ່ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 23 ຍ່ອນ ຄານອດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ
ອຶມແບິ ປາຍ:
"ກູ່ ນະ ກອນ ຣາເລົາ ກ່ັລ

ອຶງເຄາະ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."
24 ກະ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ມ່ອບ ເຕ່ ເກຣ່ີງ ຊາງ ໂອນ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາ
ຕີ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ປາຍ:
"ແວັດ ມັນແຊມ ແອີດ ອູ່ຍຮ ອຶງເຄາະ ອັນ ເດີງ ປໍ

ດຸງ ຊາງ ມວຍ ກູ່ ແຈມ ປາເຣືາດ
ແຕີລາ ບາຣ ລຳ ແຈມ ຕາປັຣ ກອນ."
ຊີເມໂອນ ກະ ອານາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ
25 ເບີນ ມານະ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຣາມຶ່ຮ

ຊີເມໂອນ. ອັນ ລາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ອໍ, ກະ ອັນ
ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຣ່ັກ ລາລ່ື. ອັນ
ອຶງກ່ອງ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ມານະ ດອ໌ໍ
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ຊີເມໂອນ. 26 ກະ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອັນ ປາຍ ອັນ ຕາ ຢວາຮ ກູ
ຈີດ ເຕ່ົາ ອັນ ເບນີ ເຮີມ ມານະ ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົງ່ ກວາຍ. 27 ຕາ
ໄງ ກັອຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເດີງ ຊີເມໂອນ
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ອຶມເປ່ອ໌
ອຶມປ່ໍ ເຢຊູ ເດີງ ກອນ ໄລ່ ມູ່ດ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຢໍອ໌
ອີ ປວາຍ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. 28 ນ່ະກັອຍ
ຊີເມໂອນ ອີດ ກາອ່ື ກັຣແນນ ກັອຍ, ກະ ອັນ ຊາ
ແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
29 "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີຍ! ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ຣານະ ເຍືາ ເອີ

ອ໌ ກະ ເກົາ.
ຊານ່ໍ ຄັນ ເຍືາ ໂອນ ເກົາ ກາ ຕະ ຣານະ ເຍືາ
ກູຈີດ, ເກົາ ຊັອງ ອຽນ ອໍ ລາລ່ື,

30 ຍ່ອນ ມັ່ດ ເກົາ ເຮີມ ອັນ ກາ ເຍືາ ຣຽຮ ໂອນ
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ.

31 ຣານະ ໄນ່ ເຍືາ ກຽມ ດອ໌ໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອຶນ
ແຍະ່ ກູ່ ນະ ກວາຍ.

32 ອັນ ລາ ນ່ະ ອາຣາ ປາເລືາງ ຣານາ ໂອນ ກວາຍ
ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.

ຍ່ອນ ແຕ ອັນ, ເບນີ ເນົ່ າ ຢຳນັ່ບ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ."

33 ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ເຢຊູ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ປັຣ
ນາຍ ຊີເມໂອນ ປາຍ ແຕ ກອນ ໄລ່. 34 ຊີເມໂອນ
ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ໄລ່ ເບນີ ບຸ່ນ, ກະ ອັນ ອາຕີ ມາຣີ,
ອຶມເປ່ອ໌ ເຢຊ,ູ ປາຍ: "ໄມ່ ເນ່ ໄນ່, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຣຽຮ ດອ໌ໍ ກອນ ໄມ່ ຕະ ໂອນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ ເຕ່ອ໌ ຢວຣ ຍ່ອນ ອັນ, ກະ ໂອນ ກຼຶ່ງ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ການ່ໍອ໌ ແດິມ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ອັນ
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ເຕ່.* ກະ ອັນ ອີ ອາປັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ກວາຍ ດັງ. ມາ ໄລ່ ກາແລີຍຮ ອັນ. 35 ນ່ະກັອຍ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ກວາຍ ຄ່ຶດ ປາໂຕ່ະ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່,
ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ກັອຍ ແກີດ ອຶມປັຮ ອຶນແຍ່ະ. ກະ
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄມ່ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ໄມ່ ນ່ະ ປຼາ ຮອ໌ໍ ຈ່ັດ ຕ່ຶງ ມິ່ດ ປາແຮີມ ໄມ່."

36 ເບນີ ມານະ ອາຢ່ະ ເທົາ ແອີດ ປໍ ກັອຍ ຣາມຶ່
ຮ ອານາ, ກອນ ພານູເອລ, ຈຸ່ມ ອາເຊ. ອັນ ລາ
ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ ອັນ ເບີນ ກາຢາອ໌ ອຶນແຍ່ະ ຕາປູ່ລ ກູມ.ໍ
37 ແວັດ ກັອຍ ອັນ ແອີດ ກູມາຍ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ອາ
ຍຸ່ ອັນ ຕາກ່ອລ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ກູມ.ໍ ອັນ ຕາ ເກ່ີ
ຍ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ. ຕາໄງ ກະ ຊາເດົາ ອັນ
ແອີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ແຕ່ີອ໌ ອັນ ເກົາແຊອ໌,
ອັນ ອົດ ຕາ ເບີນ ຈາ ຊັຣນາ ນັ່ອງ.

38 ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ອາຢ່ະ ໄນ່ ມູ່ດ ປໍ ອຶນ
ຕຸ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ເຢຊູ ແອີດ. ອັນ ຊາແອີນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ກະ ອັນ ອາຕີ ແຕ ກັຣແນນ ໄນ່ ໂຈະ
ອຶນແຍະ່ ໄລ່ ກາ ອຶງກ່ອງ ມານະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຣຽຮ ໂອນ ອາກຼັຮ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ.

39 ແວັດ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ເຢຊູ ຕະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ຣ່ີດ ປວາຍ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ ໄລ່ ປໍ ວ່ີລ
ນາຊາເຣັດ, ແຄງ ຄາລີເລ. 40 ເຢຊູ ປື່ ດ ອາຊັອຮ
ແກີດ ບັນ ເຣ່ງ. ອັນ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ກະ ອັນ.

ບັອງ ກາ ອາຍຸ່ ເຢຊູ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ກມູໍ
41 ກູ່ ກູມໍ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ເຢຊູ ເປາະ ປໍ ເມືອງ

ເຢຣູຊາເລັມ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາກຼັຮ ໄລ່.† 42 ແຕ່ີອ໌ ເຢຊູ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ
ບາຣ ກູມ,ໍ ໄລ່ ເປາະ ລ່ັຮ ປວາຍ ຣ່ີດ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. 43 ແວັດ ຕາໄງ ຈາ ຣ່ໍອ໌, ໄລ່
ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ. ມາ ເຢຊູ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ ຕາ ເບີນ
ດັງ ເຢຊູ ແອີດ ລ່ັຮ ຊາ. 44 ໄລ່ ຄ່ຶດ ເຢຊູ ເຈົາ ເຕ່
ກະ ເຢົ່ າ ກາ ເປາະ ມັນຕຸ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເປາະ ອຶນ
ແຍ່ະ ມວຍ ຕາໄງ. ແຕ່ີອ໌ ຊາເດົາ ໄລ່ ຈ່ໍອ໌ ຕາແບີບ
ແຊມອາຍ ກະ ເຢົ່ າ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ໄລ່. 45 ມາ ໄລ່

ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ເຢຊ.ູ ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ລ່ົບ ລ່ັຮ ປໍ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ຈ່ໍອ໌ ອັນ ຕ່ຶງ ກັອຍ. 46 ແວັດ
ໄປ ຕາໄງ ໄລ່ ຣາມຮົ ອັນ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ. ອັນ ຕາ
ກູ ມັນຕຸ ກະ ມັຮ ອາຈານ ກາ ອາຕີ ຄານອດ ອິດຊະ
ຣາເອລ. ອັນ ຊາງັດ ກະ ຕາແບີບ ໄລ່. 47 ອຶນແຍ່
ະ ໄລ່ ກາ ຊາງັດ ຊັອງ ງຶ່ດ ອັນ ຕາແອີຍ ໄລ່ ແຄວ໌
ລາລ່ື. 48 ແຕ່ີອ໌ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ເຢຊູ ເຮີມ ອັນ ປໍ
ກັອຍ, ໄລ່ ງຶ່ດ ລາລ່ື. ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ປາຍ ໂຈະ ອັນ:
"ນານະ່ ກອນ ຕະ ນ່ະໄນ່ ກະ ຮິ? ອຶມປ່ໍ ໄມ່ ກະ ເກົາ
ຕັລ ຕວາລ ຈ່ໍອ໌ ໄມ່."

49 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ນ່ະ ແຕ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌
ເກົາ? ນ່ະ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ດັງ ເກົາ ອຶງເຄາະ ແອີດ ຕ່ຶງ
ດຸງ ອຶມປ່ໍ ເກົາ?"

50ມາ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ດັງ ປັຣນາຍ ກອນ ໄລ່ ປາຍ.
51 ເຢຊູ ເຈົາ ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ ປໍ ວ່ີລ

ນາຊາເຣັດ. ກະ ອັນ ຊາງັດ ອຶນແຍະ່ ປັຣນາຍ ອຶມ
ເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ. ມາ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ເຈີ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. 52 ພໍກາ ເຢຊູ ປື່ ດ
ອາຊັອຮ, ອັນ ແກີດ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ອາຊັອຮ ແອັນ.
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ມັຮ ກວາຍ ອາໂຢ່ະ ກະ ຊັອງ
ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ກະ ອັນ.

3
ອາຕີ ແຕ ຣານະ ໂຢຮັນ ຕະ
(ມັດທາຍ 3:1-12; ມາຣະໂກ 1:1-8; ໂຢຮັນ

1:19-28)
1ບັອງ ກາ ກັອຍ ກວາຍ ຣາມຶ່ຮ ຕີເບຣີໂອ ແກີດ

ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຣມ ກາ ກຣ່ິຮ ຕະ ຊົດ ມວຍ ຈ່ິດ
ລາ ເຊີງ ກູມໍ ເຈ່ີ. ປົນທຽວ ປີລາດ ຕະ ຊົດ ເຕ່ດ
ເນືາຍ ຕີ ເບຣີ ໂອ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ; ກະ ເຮໂຣດ
ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ. ພີ ລິບ, ອາ ແອມ
ເຮໂຣດ, ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ອີຕູຣາຍ ກະ ກຣ
ວາງ ທາໂຄນິດ; ກະ ລີຊາເນຍ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ແຄງ
ອາບີເລັນ. 2 ອັນນາ ກະ ກາຢະພາ ຕາລາ ອຶນແຍ່
ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ບັອງ ກາ ກັອຍ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໂຢຮັນ, ກອນ
ເຊກາຣີຢາ, ແອີດ ຕ່ຶງ ຕຍາຮ. 3 ໂຢຮັນ ເປາະ
ຕະ ອຶນຕີ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ອຶມແປຣ ຕາເລ່
ຈແໍດນ ປາຍ: "ໂອນ ເຍືາ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ກະ ຣ່ັບ
ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌, ໄນ່ ລາ ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ເຍືາ

* 2:34 2:34 ຢວຣ ລາ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ອາມົ່ງ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ແດິມ ລາ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍ ອາແລ່ະ
ກາ ຊາອັຣ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຕາ ເບີນ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ອໍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. † 2:41 2:41 ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເທວາດາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຊາລັຮ ດຸງ ໄລ່ ກະ ຕາ ເບີນ ກາຈີດ ກອນ ຣາເລົາ ກ່ັລ ໄລ່ ບັອງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ ແຕ
ອຶມແບ.ິ
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ປຽນ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ, ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ." 4 ອັນ ຕະ ມູເຈິງ ເອຊາຢາ,
ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຄຽນ
ແຕ ອຶມແບິ:
"ເບີນ ຊຽງ ຊາບາວ ອາຕີ ເຣ່ງ ລາລ່ື ແຕ ຕຍາຮ.

ອັນ ຊາບາວ ປາຍ:
'ເຍືາ ອຶງເຄາະ ອາຕ່ຶ ຣານາ ໂອນ ອຶນເຈົາ ໄຮ.
ຈັຮ ໂອນ ຕານັ່ອງ ຣານາ ອັນ ອີ ເປາະ.

5 ມັຮ ປຣຸ່ງ ຕ່ຶງ ຣານາ,
ອຶງເຄາະ ກບູິລ ໂອນ ປັ່ ນ.

ກະ ອຶນແຍ່ະ ກົຮ ອຶນແຍ່ະ ແລ່ັຮ
ອຶງເຄາະ ຕະ ໂອນ ເປືາຣ.

ມັຮ ຣານາ ໂກ່ະ,
ອຶງເຄາະ ຈັຮ ໂອນ ຕານັ່ອງ.

ກະ ມັຮ ຣານາ ຣາຮຸ ຣາໂດຍຮ,
ອຶງເຄາະ ປວນ ໂອນ ລ່ີ ລ່ັຮ.

6 ນ່ະກັອຍ, ກູ່ ນະ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ ກະ ດັງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ!'"

7 ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໂຢຮັນ ຢໍອ໌ ອັນ
ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ໄລ່. ອັນ ປາຍ ໂຈະ ໄລ່
ກັອຍ: "ເຍືາ ລາ ນ່ະ ກູຊັນ ຕູ່ຣ. ເນົ່ າ ກາ ອາຕີ
ເຍືາ ໂອນ ແວັດ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ເຍືາ, ແຕ່ີອ໌
ອັນ ຕະ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ປັຣຊົດ. 8 ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ອໍ, ໂອນ ແກີດ ປາໄລ ເຕ່ອ໌
ອາປັຮ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ເຍືາ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ
ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ຄ່ຶດ ປາຍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ແວັດ ໂຕ່ດ, ຍ່ອນ ເຍືາ
ປາຍ: 'ອັບຣາຮາມ ລາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ຮິ.'
ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຢໍອ໌, ເຕ່ອ໌ ອັນ ອີດ ຕາເມົາ, ແຕງ ແກີດ ຈຸ່ມເຈືອ
ອັບຣາຮາມ ແຕ ຕາເມົາ ກັອຍ! 9 ຊານ່ໍ ຊາກຳ ເບີ
ນ ຈວາງ ປຼາ ດອ໌ໍ ແຈ່ະ ກ່ັລ ອາລ່ອງ. ກ່ັລ ອາແລ່ະ
ມາ ຕາ ເບນີ ແກີດ ປາໄລ ອໍ, ເນົ່ າ ຕາມື່, ແກຼງ ຕັຮ
ຕ່ຶງ ອູ່ຍຮ."

10 ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຕາແບີບ ໂຢຮັນ ປາຍ:
"ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານ່ະ ຮິ ອີ ຕະ?"

11 ໂຢຮັນ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ອາແລ່ະ ກາ ເບີ
ນ ບາຣ ປ່ັຼຮ ອາຢັ່ ອຮ, ອຶງເຄາະ ອັນ ໂອນ ກວາຍ
ກາ ແອິ ອາຢັ່ ອຮ ແຊິບ. ກະ ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ເກ
ຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ, ອຶງເຄາະ ອັນ ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່."

12 ເບນີ ກວາຍ ກາ ປາໂຣມ ປຣະ ປາຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ໂຢຮັນ ຢໍອ໌ ອັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ໄລ່. ໄລ່
ກັອຍ ຕາແບີບ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ຮິ ອຶງເຄາະ
ຕະ ນານ່ະ?"

13 ໂຢຮັນ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ອີດ ປຣະ ປາຊີ ກາເລີຍ ແຕ ເນົ່ າ ໂອນ ເຍືາ ອີດ."

14 ກະ ກວາຍ ຕາຮານ, ໄລ່ ຕາແບີບ ເຕ່: "ມາ
ຮິ, ອຶງເຄາະ ຮິ ຕະ ນານ່ະ?"
ໂຢຮັນ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ໂລ່

ບ ກວາຍ, ກະ ອຶນໂຈຍ ຕູນ ອາປິດ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌. ກະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ອີ ເບີນ ປຣະ ກາເລີຍ
ແຕ ປຣະ ກາໄຊ ເຍືາ."

15 ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຊັອງ ມັຮ ປັຣນາຍ ໂຢຮັນ
ອາຕີ, ກະ ໄລ່ ແອີດ ອຶງກ່ອງ ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່,
ຕາ ດັງ ໂຢຮັນ ລາ ເມ່ນ ກຣີດ ມາ ຕາ ເບີ ນ.
16 ນ່ະກັອຍ ໂຢຮັນ ອາຕີ ໂຈະ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ຕະ
ຣ່ີດ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ມາ ອັນ ກາ ແຕ່ີອ໌
ອຶນຕູ່ນ ເກົາ, ອັນ ກັອຍ ຊົດ ກາເລີຍ ແຕ ເກົາ.
ເກົາ ລາ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌ ອາແລ່ັຮ ອຶນໄຊ ແກີບ
ແຕ ອາເຢງີ ອັນ, ຍ່ອນ ອຳນາດ ເກົາ ລາ ແກດ ກາ
ເລີຍ ແຕ ອັນ. ອັນ ອີ ຕະ ຣ່ີດ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ອູ່ຍຮ. 17 ອາຕີ ອັນ
ຢຸມ ຕາວ່ີງ ດອ໌ໍ ອູມ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ທຣໍ. ອາແລ່ະ
ກາ ຈອງ, ອັນ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ຊູ. ອາແລ່ະ ກາ ຊາກາມ,
ອັນ ອາປັອງ ຕັຮ ຕ່ຶງ ອູ່ຍຮ ກາ ຕາ ເກ່ີຍ ປັດ."

18 ໂຢຮັນ ອາຕີ ຊາອ່ຶຍ ປັຣນາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ
ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ດັງ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 19ມາ ໂຢຮັນ ຕິ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ, ຍ່ອນ
ອັນ ອີດ ເຮໂຣເດຍ, ລາກວຍ ອາແອມ ອັນ, ກະ
ຍ່ອນ ອັນ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ອໍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ.
20 ແວັດ ກັອຍ ອັນ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ຊາອ່ຶຍ ອາ
ຊັອຮ ແອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ໂຈະ ໂຢຮັນ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌.

ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 3:13-17; ມາຣະໂກ 1:9-11)

21 ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ ແອັນ ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ, ກະ ອັນ ຕະ ໂອນ
ເຢຊູ ແຮີ. ພໍກາ ເຢຊູ ເກົາແຊອ໌, ມັນລ່ັອງ ແກີດ
ນ່ະ ເນົ່ າ ເປຮິ, 22ກະ ເບນີ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ ນ່ະ ແຈມ ປາເຣືາດ, ປົກ ຕ່ຶງ ຈະ
ເຢຊ.ູ ກະ ເບີນ ຊຽງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາບາວ ອາຕີ
ແຕ ມັນລ່ັອງ ປາຍ: "ໄມ່ ລາ ກອນ ເກົາ, ອັນ ກາ
ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື. ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ຕະ, ເກົາ ຣ່ໍອ໌ ລາ
ລ່ື."

ອາຕີ ແຕ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 1:1-17)

23 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ຕາແບິ ຕະ ຣານະ ອັນ, ອັນ
ເບີນ ມາຮ ໄປ ຈ່ິດ ກູມ.ໍ ປວາຍ ນ່ະ ຣາງຶ່ຮ ກວາ
ຍ ຄ່ຶດ, ເຢຊູ ລາ ກອນ ໂຢເຊັບ. ກະ ໂຢເຊັບ
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ລາ ກອນ ເຮລີ. 24 ເຮລີ ລາ ກອນ ມັດທາດ.
ມັດທາດ ລາ ກອນ ເລວີ. ເລວີ ລາ ກອນ ເມ
ລະຄີ. ເມລະຄີ ລາ ກອນ ຢັນນາ. ຢັນນາ ລາ
ກອນ ໂຢເຊັບ. 25 ໂຢເຊັບ ລາ ກອນ ມັດຕາເທຍ.
ມັດຕາເທຍ ລາ ກອນ ອາໂມ. ອາໂມ ລາ ກອນ
ນາຮູມ. ນາຮູມ ລາ ກອນ ເອຊະລີ. ເອຊະລີ ລາ
ກອນ ນາຄາຍ. 26 ນາຄາຍ ລາ ກອນ ມາອາດ.
ມາອາດ ລາ ກອນ ມັດຕາເທຍ. ມັດຕາເທຍ ລາ
ກອນ ເຊເມອີນ. ເຊເມອີນ ລາ ກອນ ໂຢເຊັກ.
ໂຢເຊັກ ລາ ກອນ ໂຢດາ. 27 ໂຢດາ ລາ ກອນ
ໂຢຮານັນ. ໂຢຮານັນ ລາ ກອນ ເຣຊາ. ເຣຊາ
ລາ ກອນ ເຊ ຣຸບບາ ເບລ. ເຊ ຣຸບບາ ເບລ ລາ
ກອນ ເຊອານຕີເອລ. ເຊອານຕີເອລ ລາ ກອນ
ເນຣີ. 28 ເນຣີ ລາ ກອນ ເມລະຄີ. ເມລະຄີ ລາ
ກອນ ອັດດີ. ອັດດີ ລາ ກອນ ໂກຊາມ. ໂກຊາມ
ລາ ກອນ ເອັລມາດາມ. ເອັລມາດາມ ລາ ກອນ
ເອຣະ. 29 ເອຣະ ລາ ກອນ ໂຢຊວຍ. ໂຢຊວຍ ລາ
ກອນ ເອລີເອເຊ. ເອລີເອເຊ ລາ ກອນ ໂຢຣີມ.
ໂຢຣີມ ລາ ກອນ ມັດທາດ. ມັດທາດ ລາ ກອນ
ເລວີ. 30 ເລວີ ລາ ກອນ ຊີເມໂອນ. ຊີເມໂອນ ລາ
ກອນ ຢູດາ. ຢູດາ ລາ ກອນ ໂຢເຊັບ. ໂຢເຊັບ
ລາ ກອນ ໂຢນາມ. ໂຢນາມ ລາ ກອນ ເອລີອາ
ກິມ. ເອລີອາກິມ ລາ ກອນ ເມເລອາ. 31 ເມເລອາ
ລາ ກອນ ເມັນນາ. ເມັນນາ ລາ ກອນ ມັດຕາທາ.
ມັດຕາທາ ລາ ກອນ ນາທານ. ນາທານ ລາ ກອນ
ດາວິດ. 32ດາວິດ ລາ ກອນ ເຢຊີ. ເຢຊີ ລາ ກອນ
ໂອເບັດ. ໂອເບັດ ລາ ກອນ ໂບອາດ. ໂບອາດ
ລາ ກອນ ຊັນໂມນ. ຊັນໂມນ ລາ ກອນ ນາໂຊນ.
ນາໂຊນ ລາ ກອນ ອຳມີນາດາບ. 33 ອຳມີນາດາບ
ລາ ກອນ ອັດມີນ. ອັດມີນ ລາ ກອນ ອານີ.
ອານີ ລາ ກອນ ເຮຊະໂຣນ. ເຮຊະໂຣນ ລາ ກອນ
ເປເຣັດ. ເປເຣັດ ລາ ກອນ ຢູດາ. 34 ຢູດາ ລາ
ກອນ ຢາໂຄບ. ຢາໂຄບ ລາ ກອນ ອີຊາກ. ອີຊາກ
ລາ ກອນ ອັບຣາຮາມ. ອັບຣາຮາມ ລາ ກອນ
ເຕຣາ. ເຕຣາ ລາ ກອນ ນາໂຮ. 35ນາໂຮ ລາ ກອນ
ເຊຣຸກ. ເຊຣຸກ ລາ ກອນ ເຣອູ. ເຣອູ ລາ ກອນ
ເປເລັກ. ເປເລັກ ລາ ກອນ ເອເບ. ເອເບ ລາ ກອນ
ເຊລາ. 36 ເຊລາ ລາ ກອນ ກາຍນານ. ກາຍນານ
ລາ ກອນ ອາກພາຊາດ. ອາກພາຊາດ ລາ ກອນ
ເຊມ. ເຊມ ລາ ກອນ ໂນອາ. ໂນອາ ລາ ກອນ
ລາເມັກ. 37 ລາເມັກ ລາ ກອນ ມາທຸເຊລາ. ມາທຸ
ເຊລາ ລາ ກອນ ເອນົກ. ເອນົກ ລາ ກອນ ຢາເຣັດ.
ຢາເຣັດ ລາ ກອນ ມະຮາລາເລລ. ມະຮາລາເລລ
ລາ ກອນ ເກນານ. 38 ເກນານ ລາ ກອນ ເອໂນດ.
ເອໂນດ ລາ ກອນ ເຊດ. ເຊດ ລາ ກອນ ອາດາມ.
ກະ ອາດາມ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

4
ເຢືາງ ຊາຕານ ປັຣຕ່ຶ ເຢຊູ ຢໍອ໌ ອັນ ຕະ ໂລ່ຍຮ
(ມັດທາຍ 4:1-11; ມາຣະໂກ 1:12-13)

1 ພໍກາ ເຢຊູ ເຈົາ ແຕ ຕາເລ່ ຈແໍດນ, ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ຣາເວືາຍ
ກັອຍ ເດີງ ອັນ ເປາະ ປໍ ຕຍາຮ. 2 ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ

ຊາຕານ, ອັນ ກາ ຊົດ ອຶນແຍະ່ ເຢືາງ ຕາ ອໍ, ລ່ອງ
ເຢຊູ ອຶນແຍະ່ ປູນ ຈ່ິດ ຕາໄງ ປູນ ຈ່ິດ ຊາເດົາ ຢໍອ໌
ອີ ເດີງ ອັນ ຕະ ໂລ່ຍຮ. ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຕາໄງ ກັອຍ
ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ຈາ ອຶນເຕ່ົາ. ນ່ະກັອຍ ແວັດ ມັຮ
ຕາໄງ ກັອຍ, ອັນ ຊັອງ ມາເຍືາຍຮ.

3 ເຢືາງ ຊາຕານ ປາຍ ໂຈະ ເຢຊ:ູ "ຄັນ ໄມ່ ກອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເອົາ ໄມ່ ຕະ ໂອນ ຕາເມົາ ໄນ່ ແກີດ
ຊັຣນາ ຈາ."

4 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ປາຍ:
'ກວາຍ ຕາ ເບີ ນ ອາມົ່ງ ແຕ ແອີງ ຊັຣນາ ຈາ

ຊັອງ.'"
5 ເຈ່ີ ເຢືາງ ຊາຕານ ເດີງ ເຢຊູ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ກົຮ.

ອັນ ອາປັຮ ໂອນ ເຢຊູ ເຮີມ ມູ ກັຣແບັຮ ມັ່ດ ມັຮ
ກຣວາງ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 6 ເຢືາງ ຊາຕານ ປາຍ
ແອັນ ໂຈະ ເຢຊູ: "ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ຊົດ ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ກຣວາງ ໄນ່, ກະ ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ເບີນ ມັຮ ອຳນາດ
ອາງອ່ືຣ, ຍ່ອນ ເນົ່ າ ໂອນ ເກົາ ຕະ ຊົດ ອຶນແຍະ່ ກູ່
ກຣວາງ ໄນ່. ອາແລ່ະ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ, ລາ ເຕ່ອ໌
ເກົາ ໂອນ. 7 ຄັນ ໄມ່ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຊາງ ເກົາ, ເກົາ
ມ່ອບ ໂອນ ໄມ່ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ."

8 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຄຽນ ປາຍ:
'ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ອຶນເຈົາ ເຍືາ,

ກະ ຕະ ຣານະ ໂອນ ມານະ ອັນ ຊັອງ.'"
9 ເຈ່ີ ເຢືາງ ຊາຕານ ເດີງ ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ

ເຢຣູຊາເລັມ. ອັນ ໂອນ ເຢຊູ ຕາຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ ອານວລ
ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ. ກະ ອັນ ປາຍ: "ຄັນ ໄມ່ ກອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ເອົາ ໄມ່ ປັອງ ອາແຊງ, 10 ຍ່ອນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ດອ໌ໍ ປາຍ:
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເທວາດາ ອັນ ກຍາອ໌ ໄມ່.
11 ໄລ່ ຕາແດີງ ຣ່ັບ ໄມ່ ແຕ ອາຕີ ໄລ່,

ໂອນ ຕາ ເບີນ ເບິ ອຶນເຕ່ົາ ອາເຢີງ ໄມ່ ແຕ
ຕາເມົາ.'"

12 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອັນ ປາຍ ເຕ່:
'ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ລ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶນເຈົາ ເຍືາ.'"

13 ແວັດ ເຢືາງ ຊາຕານ ລ່ອງ ເຢຊູ ກູ່ ຣານະ,
ເຈ່ີ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ເຢຊູ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອຶນຕູ່ນ
ແອັນ.

ເຢຊູ ອາຕີ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ
(ມັດທາຍ 4:12-17; 13:53-58; ມາຣະໂກ

1:14-15; 6:1-6)
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14 ເຈ່ີ ເຢຊູ ເຈົາ ປໍ ແຄງ ຄາລີເລ ແອັນ ເບນີ ອຳ
ນາດ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ກູ່ ອຶນຕຸ
ອຶມແປຣ ກັອຍ ເນົ່ າ ຊັອງ ຮານ ແຕ ອັນ. 15 ເຢຊູ
ອາຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ກຣ
ວາງ ກັອຍ, ກະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ແອີດ ອຶງກັອຍ ຍ່ອງ
ອັນ.

16 ເຈ່ີ ເຢຊູ ເປາະ ປໍ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ ແອັນ, ລາ
ວ່ີລ ອັນ ແອີດ ແຕ ບັອງ ອັນ ກັຣແນນ. ຕ່ຶງ ຕາໄງ
ຣາລູ່ ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ອິດຊະຣາເອລ, ນ່ະ ອັນ
ເກ່ີຍ ຕະ ແຕ ອຶນລ່ີງ. ອັນ ຕາຢຶ່ ງ ອີ ອານ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ກາ ແອີດ ອຶງ
ກັອຍ. 17 ເບີນ ກວາຍ ອາແວີຍ ໂອນ ອັນ ປຶ່ ງ ກາ
ເອຊາຢາ, ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ຄຽນ ແຕ ອຶມແບ.ິ ເຢຊູ ເປິຮ ປຶ່ ງ ກັອຍ, ກະ
ຣາມົຮ ອຶນຕຸ ເອຊາຢາ ຄຽນ ປາຍ:
18 "ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ເກົາ,

ຍ່ອນ ອັນ ໂອນ ເກົາ ເບນີ ອຳນາດ
ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ອັນ ໂອນ ກວາຍ ກາ
ດີດ ດັງ.

ອັນ ແປຣີ ເກົາ ເປາະ ອາຕີ ຈ່ອຍ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌, ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌
ຣາກຼັຮ;

ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊູດ ມັ່ດ, ໂອນ ໄລ່ ແກີດ
ບຣາງ ລ່ັຮ.

ອັນ ແປຣີ ເກົາ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກາ ຈີວ໌ ເນົ່ າ ຕະ ຕຸ່ຮ,
ກະ ອາໂຣຍຮ ໂອນ ໄລ່ ແມິ່ມ ອຶນແຍະ່.

19ກະ ອັນ ໂອນ ເກົາ ຊາບາວ ອາຕີ ອຶນແຍະ່ ແຕ ກູ
ມໍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກະ ຈ່ອຍ
ອາມົ່ງ ກວາຍ!"

20 ແວັດ ເຢຊູ ອານ ມັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ອັນ
ກາແຕິບ ປຶ່ ງ ກັອຍ, ອາແວີຍ ລ່ັຮ ໂອນ ກວາຍ ກາ
ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ, ເຈ່ີ ຕາກ.ູ ກູ່ ນະ ກວາ
ຍ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ, ໄລ່ ເນ່ ຊັຣກຼັ່ອງ ປໍ ເຢຊ.ູ
21 ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ ເຍືາ
ຊັອງ ເກົາ ອານ ແຕ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ປັຣນາຍ ກັອຍ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ໄນ່."

22 ກູ່ ນະ ໄລ່ ລາ ຕະ ອຶນຕີ ອໍ ແຕ ເຢຊູ, ກະ
ໄລ່ ງຶ່ດ ລາລ່ື ມັຮ ປັຣນາຍ ອັນ ປາຍ ລາ ລາເມ່ນ
ອໍ ລາລ່ື. ໄລ່ ມານະ ຕາແບີບ ມານະ ປາຍ: "ກວາ
ຍ ໄນ່ ລາ ກອນ ຣາເລົາ ໂຢເຊັບ, ມາ ຕາ ເບນີ?"

23 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂຈະ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶງກັອຮ
ເຍືາ ອີດ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ອີ ປາຍ ກະ ເກົາ ນ່ະໄນ່:
'ກວາຍ ກາ ເກ່ີຍ ປົວ ອາອ່ີ ເອີຍ! ເອົາ ໄມ່ ປົວ ອາ
ອ່ີ ຈະ ໄມ່ ເບີມ.' ອຶງກັອຮ ເຍືາ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ

ເກົາ ນ່ະໄນ:່ 'ຮິ ຊັອງ ເຈ່ີ ແຕ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ
ໄມ່ ຕະ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກາເປນາອູມ. ຊານ່ໍ ຮິ ແຊອ໌ ໄມ່
ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ໄມ່.'"

24 ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່
ອງ ໂອນ ເຍືາ, ມັຮ ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ກາ ເບນີ
ມານະ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ
ວ່ີລ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຢຳນັ່ບ ອັນ. 25 ກະ ເກົາ ອາ
ຕີ ໂອນ ເຍືາ ໄກຣ ລາລ່ື ປາຍ: ຕ່ຶງ ແດີຍ ເອລີຢາ
ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ
ອິດຊະຣາເອລ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ເມືາ ອຶນ
ແຍ່ະ ໄປ ກູມໍ ຕາປັ່ ດ ກາໄຊ. ນ່ະກັອຍ, ຕ່ຶງ ກຣ
ວາງ ກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ມາເຍືາຍຮ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື
ແອິ ຊັຣນາ ຈາ. 26 ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ
ແປຣີ ເອລີຢາ ເປາະ ປໍ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ຕ່ຶງ ກຣ
ວາງ ອິດຊະຣາເອລ. ອັນ ແປຣີ ເອລີຢາ ເປາະ ປໍ
ມວຍ ນະ ອຶມເປ່ອ໌ ກມູາຍ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ຊາເຣພັດ ກຣ
ວາງ ຊີໂດນ. 27 ເອລີຊາ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ຕ່ຶງ ແດີຍ ອັນ, ເບີນ ຊາ
ອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ອາອ່ີ ຕູ່ດ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ອິດ
ຊະຣາເອລ. ມາ ເບນີ ມານະ ຊັອງ ກວາຍ ອາອ່ີ ຕູ່ດ
ແຕ ແຄງ ຊີເຣຍ, ຣາມຶ່ຮ ນາອາມານ, ມາ ແກີດ ແບ
ຣັຮ."

28ແວັດ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ
ຊັອງ ເຢຊູ ປາຍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ອຶງ
ຄ່ືນ ລາລ່ື ໂຈະ ເຢຊູ. 29 ໄລ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ອຶນແຍ່
ະ, ເຈ່ີ ກາຕ່ັອງ ເຢຊູ ແຕ ດຸງ ຊາງ ກະ ເດີງ ອາລ່ັອຮ
ອັນ ແຕ ວ່ີລ. ວ່ີລ ໄລ່ ແອີດ ຕ່ຶງ ກົຮ. ໄລ່ ເດີງ
ເຢຊູ ປໍ ແລ່ັຮ ທັຣຮັຣ ຢໍອ໌ ອີ ກແູຕັລ ອາປັອງ ຕັຮ
ເຢຊູ ແຕ ປັຣແລີ ແລ່ັຮ ກັອຍ. 30 ມາ ເຢຊູ ເປາະ
ອຶນດີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ, ລ່ັອຮ ແວັດ ແຕ ໄລ່.

ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ເບີນ ເຢືາງ ຕາ ອໍ
(ມາຣະໂກ 1:21-28)

31 ເຈ່ີ ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກາເປນາອູມ, ແຄງ
ຄາລີເລ. ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່ ອັນ ອາຕີ ກວາຍ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ. 32 ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາ
ລ່ື ແຕ ປັຣນາຍ ອັນ ອາຕີ, ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ອັນ
ເບີນ ອຳນາດ ລາລ່ື. 33 ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ເບີນ
ມານະ ກວາຍ ຣາເລົາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ. ກວາ
ຍ ກັອຍ ແຮຣ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: 34 "ເຢຊູ ແຕ ວ່ີ
ລ ນາຊາເຣັດ ເອີຍ, ນານະ່ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ກະ ຮິ?
ເຍືາ ເປາະ ປໍ ໄນ່ ອີ ກາຈີດ ຮິ ບ?ໍ ເກົາ ຊາກ່ັລ ເຍືາ
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ລາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ເຍືາ ລາ ຕາ ເບີ
ນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ."

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

ຢັ່ ຮ ເມືາງ ມັຮ ກວາຍ ແອີດ ອຶງກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ
ລ່ັອຮ ຕາ ເບີນ ຕະ ເບິ ອຶນເຕ່ົາ ກວາຍ ກັອຍ.
36 ອາແລ່ະ ອາກັອຍ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື, ເຈ່ີ ມານະ
ຕາແບີບ ມານະ ປາຍ: "ນານະ່ ອັນ ປາຍ? ອັນ ເບີ
ນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແຕ
ຈະ ກວາຍ, ກະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ຊາງັດ ອັນ!"

37 ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ເນົ່ າ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ເຢຊູ ເປາະ
ຕົວ ກູ່ ອຶນຕຸ ອຶມແປຣ ແຄງ ກັອຍ.

ເຢຊູ ປົວ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ອາອ່ີ
(ມັດທາຍ 8:14-17; ມາຣະໂກ 1:29-34)

38 ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ, ເຈ່ີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ດຸງ ຊີໂມນ ແອັນ. ກູຢາກັນ ຊີໂມນ ເບີນ ອາອ່ີ ກູ
ເຕົາ ຈະ ຮັບ ລາລ່ື. ເຈ່ີ ໄລ່ ແຊອ໌ ແຕ ເຢຊູ ໂອນ ອັນ
ປົວ ອາຢ່ະ ກັອຍ. 39 ເຢຊູ ເປາະ ຕາຢຶ່ ງ ແຈ່ະ ອາ
ຢ່ະ ກາ ອາອ່ີ ກັອຍ, ກະ ອັນ ກາແອັຮ ອາອ່ີ ກັອຍ.
ເຈ່ີ ອາຢ່ະ ກັອຍ ແກີດ ແບຣັຮ ລ່ັຮ, ເຕ່ອ໌ ລ່ັຮ ອັນ
ຢວຣ ຕະ ຊັຣນາ ໂອນ ຕາມອຍ ຈາ.

40 ພໍກາ ມານາງ ປັດ ເຈ່ີ, ເນົ່ າ ເດີງ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເຢຊູ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ ຮ ອາອ່ີ.
ອັນ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ຈະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ
ໂອນ ໄລ່ ແກີດ ແບຣັຮ. 41 ເບີນ ກາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ
ແຮີ ລ່ັອຮ ແຕ ຈະ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ອາອ່ີ ກັອຍ.
ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ແຮຣ ກະ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ລາ
ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ!"
ເຈ່ີ ເຢຊູ ກາແອັຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ຕາ ໂອນ

ຕະ ແບອ໌ ນັ່ອງ, ຍ່ອນ ໄລ່ ດັງ ເຈ່ີ ອັນ ລາ ກຣີ
ດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ກວາຍ.

ເຢຊູ ເປາະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ

(ມາຣະໂກ 1:35-39)
42ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ແຕ ຍາຍຶ່ມໆ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນ

ຕຸ ກັອຍ. ເຈ່ີ ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຕຍາຮ ແອັນ. ເບນີ ກຼຶ່ງ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຈ່ໍອ໌ ອັນ. ພໍກາ ໄລ່ ຣາມຮົ ອັນ, ໄລ່
ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ໄລ່. 43 ມາ ເຢຊູ
ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ເກົາ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ, ໂອນ ວ່ີລ ການ່ໍອ໌

ດັງ ເຕ່, ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ແປຣີ ເກົາ ເປາະ
ປໍ ໄນ່."

44 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ຕ່ຶງ ມັຮ ດຸງ ຊາງ ຈວບ
ກຣວາງ ອິດຊະຣາເອລ.

5
ເຢຊູ ກູອ໌ ກວາຍ ຣຍານ ແຕ ອັນ
(ມັດທາຍ 4:18-22; ມາຣະໂກ 1:16-20)

1 ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ ເຢຊູ ຕາຢຶ່ ງ ແຈ່ະ ປຶ່ ຮ ທາ
ເລ ຣາປັ່ ງ ເຄັນເນຊາເຣັດ. ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ, ໄລ່
ຣາເນ່ດ ເຢຊ,ູ ກະ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ອັນ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 2 ເຢຊູ ເຮີມ ບາຣ ລຳ ຕົວະ
ແຈ່ະ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌. ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຈ່ໍອ໌ ອາ
ກາ, ໄລ່ ດອ໌ໍ ຕົວະ ອຶງກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ເປາະ ປົ່ ຮ
ມ່ອງ. 3 ເຢຊູ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊີໂມນ. ກະ ອັນ
ໂອນ ຊີໂມນ ອາລ່ັອຮ ບີ່ ອ໌ ໂອນ ແວັດ ແຕ ປຶ່ ຮ.
ເຢຊູ ຕາກູ ຕ່ຶງ ຕົວະ, ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກາ
ແອີດ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ ກັອຍ.

4 ແວັດ ອັນ ອາຕີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ, ອັນ ແປຣີ
ຊີໂມນ ປາຍ: "ເອົາ ໄມ່ ເປືາຍ ອາລ່ັອຮ ຕົວະ ໄມ່
ເປາະ ປໍ ແດີອ໌ ອຶນຕຣູ່, ເຈ່ີ ເຣືາຍ ມ່ອງ."

5 ຊີໂມນ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ຮິ ຕະ
ອຶນແຍະ່ ຊາເດົາ ມາ ອຶມໄປຣ່ ເບນີ ມານຳ. ມາ ຄັນ
ອາຈານ ແປຣີ ຮິ ເຣືາຍ, ເຕ່ອ໌ ຮິ ເຣືາຍ."

6 ເຈ່ີ ໄລ່ ເຣືາຍ ມ່ອງ, ກະ ອາກາ ໄກຣ ຊາອ່ຶຍ ລາ
ລ່ື, ຈົນ ອີ ຣາແຮອ໌ ກາ ມ່ອງ. 7 ໄລ່ ກວູອຍ໌ ກະ ຊາ
ບາວ ເຢົ່ າ ແຕ ຕົວະ ການ່ໍອ໌, ໂອນ ໄລ່ ໂລ່ຍ໌ ຈ່ອຍ,
ເຈ່ີ ເຢົ່ າ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ. ກະ ໄລ່ ໂຈະ ອາກາ ປັ່ ນ ອຶນ
ແຍ່ະ ບາຣ ແລ່ັມ ຕົວະ ກັອຍ, ຈົນ ຕົວະ ອີ ຕຣາ.
8 ພໍກາ ຊີໂມນ ເປໂຕ ເຮີມ ຣານະ ກັອຍ, ອັນ ກຼຸ່
ຣາໂກລ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢຊ,ູ ກະ ອັນ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ
ເອີຍ, ແຊອ໌ ເປາະ ເຢີ່ ງ ແຕ ເກົາ, ຍ່ອນ ເກົາ ລາ
ກວາຍ ເບນີ ໂລ່ຍຮ!"

9 ຊີໂມນ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ, ໄລ່ ຊັນຕັຣ ເບີນ ອາ
ກາ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື. 10 ຢາໂກໂບ ກະ ໂຢຮັນ, ກອນ
ເຊເບດາຍ, ຊັນຕັຣ ເຮີມ ອາກາ ຊາອ່ຶຍ ເຕ່. ໄລ່
ບາຣ ນະ ກັອຍ ຕະ ມັນຕຸ ກະ ຊີໂມນ. ເຢຊູ ອາ
ຕີ ຊີໂມນ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ. ແຕ
ໄນ່ ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ໄມ່ ເຕ່ອ໌ ຈ່ໍອ໌ ກວາຍ ນ່ະ ໄມ່ ຈ່ໍອ໌
ອາກາ ຊານ່ໍ ໄນ່ ເຕ່."

11 ໄລ່ ໄປ ນະ ກັອຍ ຮອຣ ອາຊັອຮ ຕົວະ ໄລ່
ຕ່ຶງ ກົຮ. ໄລ່ ຕັຮ ອຶນແຍະ່, ເຈ່ີ ໄລ່ ເປາະ ກະ ເຢຊ.ູ
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ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ອາອ່ີ ຕູ່ດ
(ມັດທາຍ 8:1-4; ມາຣະໂກ 1:40-45)

12 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ແອີດ ຕ່ຶງ ມວຍ ວ່ີລ ກັອຍ,
ອັນ ຣາມົຮ ກວາຍ ຣາເລົາ ອາອ່ີ ຕູ່ດ ຮັບ ລາລ່ື.
ພໍກາ ກວາຍ ກັອຍ ເຮີມ ເຢຊູ, ອັນ ກູກຸຮ ຄຣາບ
ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢຊ.ູ ອັນ ແຊອ໌ ແຕ ເຢຊູ
ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ, ຄັນ ອຶນເຈົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂອນ
ເກົາ ແກີດ ບຣັຮ ອ,ໍ ເຕ່ອ໌ ອຶນເຈົາ ຕະ."

13 ເຢຊູ ອາລ່ັອຮ ອາຕີ ຊາປ່ະ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ອາ
ອ່ີ ກັອຍ. ອັນ ປາຍ: "ເກົາ ຢໍອ໌. ໂອນ ໄມ່ ແກີດ
ບຣັຮ ອໍ!" ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ
ແບຣັຮ ເລ່ີຍ ອາອ່ີ ຕູ່ດ.

14 ເຢຊູ ປາຕັບ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ
ຕະ ອຶນຕີ ໂອນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ດັງ. ໄມ່ ເປາະ ອາ
ປັຮ ຈະ ໄມ່ ໂອນ ກວາຍ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເນ່. ເຈ່ີ ໄມ່ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ໂມເຊ ປາຕັບ ແຕ ອຶມແບິ ອາໄຣ່. ໄນ່ ລາ
ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ໄມ່ ແກີດ ແບຣັຮ
ເຈ່ີ."

15ມາ ຣານະ ເຢຊູ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ
ດັອຮ ເດີນ. ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ
ອາຕີ, ກະ ໄລ່ ແຊອ໌ ອັນ ປົວ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່
ອາອ່ີ. 16ມາ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກວາຍ ແອີດ,
ເປາະ ເກົາແຊອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ແອີດ.

ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ອາອ່ີ ລ່ອຍ
(ມັດທາຍ 9:1-8; ມາຣະໂກ 2:1-12)

17 ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ ເຢຊູ ແອີດ ອາຕີ. ຕາໄງ
ກັອຍ ເບີນ ມັຮ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ກະ ກວາຍ ອາ
ຕີ ຄານອດ, ໄລ່ ຕາກູ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເຕ່. ໄລ່ ແຕ່ີອ໌
ແຕ ກູ່ ວ່ີລ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ ກະ ແຄງ ຢູດາຍ. ໄລ່
ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ແຮີ. ເຢຊູ ເບີນ ອຳ
ນາດ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ປົວ ມັຮ ກວາຍ ອາ
ອ່ີ ແອີດ ອຶງກັອຍ. 18 ເບນີ ເນົ່ າ ກຣາງ ມານະ ກວາ
ຍ ຣາເລົາ ອາອ່ີ ລ່ອຍ ຕ່ຶງ ຈຸ່ງຈາງ. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ມູ່ດ
ຕ່ຶງ ດຸງ ດອ໌ໍ ອັນ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢຊ.ູ 19 ມາ ກວາຍ
ກຼຶ່ງ ກູທັດ ດຸງ; ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາ ດັງ ຣານາ ແລ່ະ ອີ ມູ່ດ
ນັອ່ງ. ໄລ່ ກຣາງ ອາຊັອຮ ອັນ ຕ່ຶງ ຕຳປວລ ດຸງ.
ເຈ່ີ ໄລ່ ເປິຮ ຣານາ ຕຳປວລ ໂຢ່ລ ອາແຊງ ກວາຍ
ອາອ່ີ ຕ່ຶງ ຈຸ່ງຈາງ ອຶນດີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢຊ.ູ
20 ພໍກາ ເຢຊູ ເຮີມ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຊາອຳ, ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ

ໂຈະ ກວາຍ ລ່ອຍ ກັອຍ ປາຍ: "ອາຍ ເອີຍ! ໂລ່
ຍຮ ໄມ່ ເກົາ ຕັຮ ໂອນ ເຈ່ີ!"

21ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ກະ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ,
ໄລ່ ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ປາຍ: "ກວາຍ ໄນ່ ລາ ເນົ່ າ?
ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ອຳນາດ ຣາລີ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເຕ່ ບ?ໍ ຕາ ເບນີ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ
ກວາຍ. ແອີງ ມານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ
ໂລ່ຍຮ ກວາຍ."

22 ມາ ເຢຊູ ດັງ ໄລ່ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ; ເຈ່ີ ອັນ ຕາ
ແບີບ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ນານ່ະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ? 23ປັຣນາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເຍືາ ຊັອງ
ອຽນ ກາເລີຍ ເກົາ ອາຕີ ກວາຍ ລ່ອຍ ກັອຍ ປາຍ:
'ໂລ່ຍຮ ໄມ່ ເກົາ ຕັຮ ໂອນ ເຈ່ີ,' ແຕີລາ 'ໄມ່ ຢວຣ
ຕາຢຶ່ ງ, ເຈ່ີ ໄມ່ ເປາະ.' 24 ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ອີ ຕະ
ໂອນ ກວາຍ ລ່ອຍ ໄນ່ ແກີດ ແບຣັຮ, ໂອນ ເຍືາ
ດັງ ແຈງ ລາລ່ື, ເກົາ ລາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ,
ເບນີ ອຳນາດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ກະ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ
ກວາຍ."
ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ອາ ຕີ ກວາຍ ລ່ອຍ ປາຍ:

"ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ! ໄມ່ ໂດລ ອີດ ຈຸ່ງ
ຈາງ ໄມ່; ເຈ່ີ ໄມ່ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ ໄມ່!"

25 ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ກວາຍ ລ່ອຍ ກັອຍ
ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ. ອັນ
ອີດ ໂດລ ຈຸ່ງຈາງ ອັນ; ເຈ່ີ ອັນ ເຈົາ ປໍ ດຸງ ອັນ,
ເຈ່ີ ອັນ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 26 ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກັອຍ
ຊັອງ ງຶ່ດ ກະ ຊັນຕັຣ. ໄລ່ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ໄລ່ ປາຍ: "ຕາໄງ ໄນ່ ໄຮ ເຮີມ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ
ເຮີມ!"

ເຢຊູ ກູອ໌ ເລວີ
(ມັດທາຍ 9:9-13; ມາຣະໂກ 2:13-17)

27 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ.
ບັອງ ກາ ອັນ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ, ອັນ ເຮີມ ກວາຍ
ມານະ, ຣາມຶ່ຮ ເລວີ, ແອີດ ຕາກູ ຕ່ຶງ ດຸງ ປາໂຣມ
ປຣະ ປາຊີ. ອັນ ລາ ກວາຍ ເກ່ີຍ ອີດ ປຣະ ປາຊີ.
ເຢຊູ ກູອ໌ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ເປາະ ອາລ່ຶງ ເກົາ!"

28 ເຈ່ີ ເລວີ ຕັຮ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເກຣ່ີງ ອັນ, ຢວຣ
ຕາຢຶ່ ງ, ກະ ເປາະ ອາລ່ຶງ ເຢຊ.ູ

29 ແວັດ ກັອຍ ເລວີ ຕະ ເປ່ລ ບູຍ ປື່ ດ ລາລ່ື
ຣ່ັບ ເຢຊ.ູ ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ, ກາ ກວາຍ ປາໂຣມ
ປຣະ ປາຊີ ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ຈາ ມັນຕຸ ກະ ໄລ່. 30 ມາ
ມັຮ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ກະ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ,
ໄລ່ ຕິ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ປາຍ: "ນານ່ະ ເຍືາ
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ຈາ ມັນຕຸ ກະ ໄລ່ ກາ ປາໂຣມ ປຣະ ປາຊີ ກະ ກວາ
ຍ ໂລ່ຍຮ ການ່ໍອ໌ ແຮີ?"

31 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ກວາຍ ບັນ ເຣ່ງ ອໍ
ຕາ ເບນີ ເປາະ ແຊອ໌ ໂອນ ເນົ່ າ ປົວ. ມາ ແອີງ ກວາ
ຍ ອາອ່ີ ຊັອງ ເປາະ ແຊອ໌ ໂອນ ເນົ່ າ ປົວ. 32 ເກົາ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່, ເກົາ ຕາ ເບນີ ກູອ໌ ກວາຍ ກາ ຕານັອ່ງ
ອໍ, ມາ ເກົາ ກູອ໌ ກວາຍ ກາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ໂອນ ໄລ່
ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຣ່ີດ ອົດ ຊັຣນາ
(ມັດທາຍ 9:14-17; ມາຣະໂກ 2:18-22)

33 ມັຮ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ກະ ກວາຍ ອາຕີ ຄາ
ນອດ, ໄລ່ ອາຕີ ເຢຊູ ປາຍ: "ມັຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ
ແຕ ໂຢຮັນ, ຊາອ່ຶຍ ເປ່ລ ໄລ່ ຕະ ຣ່ີດ ອົດ ຊັຣນາ,
ກະ ໄລ່ ອີ ເກົາແຊອ໌ ຊັອງ. ໄລ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ຈຸ່ມ
ພາຣີຊາຍ, ໄລ່ ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. ມາ ມູ່ ກາ ຣ
ຍານ ແຕ ອາຈານ, ໄລ່ ງ່ອຍ໌ ຈາ ທໍ."

34 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ປາຍ:
"ບັອງ ກາ ປັຣລົວະ ອີ ອີດ ລາກວຍ, ມັຮ ເຢົ່ າ ກາ
ແອີດ ກະ ອັນ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອົດ ຊັຣນາ. 35 ມາ
ພໍກາ ຕາໄງ ປັຣລົວະ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ແອີດ ນັ່ອງ
ກະ ເຢົ່ າ ອັນ, ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ອີ ອົດ ເຕ່ ຊັຣນາ
ຈາ."*

36 ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ປາຍ:
"ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຈອ໌ ອາຣ່ົຮ ແຕ ອາ
ຢັ່ ອຮ ຕາໄມ ເຈ່ີ ທາບ ໂຈະ ອາຢັ່ ອຮ ຕຍາ. ຄັນ
ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕະ ໂລ່ ເມືາດ ອາຢັ່ ອຮ ຕາ
ໄມ ກັອຍ, ກະ ອາຣ່ົຮ ຕາໄມ ກາ ອັນ ທາບ ກັອຍ
ຕາ ເບີນ ຊັງໄກຣ ກະ ອາຢັ່ ອຮ ຕຍາ. 37 ກະ ຕາ
ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ອີດ ບຼັອງ ຕາໄມ ມາ ຕຣອງ
ໂຈະ ຕ່ຶງ ຕູຍ ອຶງກັຣ ຕຍາ. ຄັນ ເນົ່ າ ຕະ ນ່ະກັອຍ,
ບັຼອງ ຕາໄມ ອັນ ອີ ຕະ ໂອນ ຕູຍ ອຶງກັຣ ຕຍາ ປັຣ
ອາອ໌. 38 ອຶງເຄາະ ອີດ ບຼັອງ ຕາໄມ ໂຈະ ຕ່ຶງ ຕູຍ
ອຶງກັຣ ຕາໄມ."† 39 ກະ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ອີ ງ່ອຍ໌
ບັຼອງ ຕາໄມ ຄັນ ອັນ ງ່ອຍ໌ ບັຼອງ ຕຍາ ເຈ່ີ, ຍ່ອນ
ອັນ ປາຍ: 'ບັຼອງ ຕຍາ ແອມ ກາເລີຍ ບຼັອງ ຕາ
ໄມ.'"

6
ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຣ່ີດ ຕາໄງ ຣາລູ່
(ມັດທາຍ 12:1-8; ມາຣະໂກ 2:23-28)

1 ຕ່ຶງ ມວຍ ຕາໄງ ຣາລູ່, ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ
ແຕ ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ໄທຣ ເນົ່ າ ຈົຮ ທຣໍ ບາລີ. ມູ່ ກາ
ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ກິດ ອີດ ຣາກ່ົງ ໂດຍ ກັອຍ, ໄລ່
ກູຕອຣ ແຕ ອາຕີ ເຈ່ີ ໄລ່ ຈາ. 2 ເບີນ ກວາຍ ແຕ
ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ຕາແບີບ ໄລ່ ປາຍ: "ນານະ່ ເຍືາ ຕາ
ເບີນ ຊາງັດ ຄານອດ ກາ ຕາ ໂອນ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ
ຕາໄງ ຣາລູ່?"

3 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ຕາ ເກ່ີຍ ອານ
ບໍ ຣານະ ດາວິດ ກະ ຈຸ່ມ ອັນ ຕະ, ບັອງ ໄລ່ ມາ
ເຍືາຍຮ ໂດຍ? 4 ດາວິດ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ກາ ກວາຍ ມ່ອບ ໂອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອັນ ໂອນ ຈຸ່ມ ອັນ ຈາ ເຕ່. ຕາ
ປູ່ນ ຕາມ ຄານອດ ໄຮ ລາ ແອີງ ກວາຍ ຊາງ ຣ່ີດ
ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ກັອຍ (ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕາ ເບນີ ຕິ ອັນ)."

5 ກະ ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ ນ່ະໄນ່: "ເກົາ, ກອນ
ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ, ລາ ອຶນເຈົາ ຕາໄງ ຣາລູ່."

ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ອາຕີ ຣາກຸ
(ມັດທາຍ 12:9-14; ມາຣະໂກ 3:1-6)

6 ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ ຣາລູ່ ການ່ໍອ໌ ແອັນ, ເຢຊູ
ມູ່ດ ອາຕີ ກວາຍ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ. ແອີດ ອຶງກັອຍ ເບີນ ມານະ ຣາເລົາ ຣາກຸ
ອາຕີ ຢັ່ ຮ ອາຕາ. 7 ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ
ກະ ມັຮ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ, ໄລ່ ຈ່ໍອ໌ ຣານະ ໂລ່ຍຮ
ແຕ ເຢຊູ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ປ່ອງ. ໄລ່ ເນ່ ລາລ່ື ເຢຊູ,
ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ອັນ ປົວ ກວາຍ ອາອ່ີ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່,
ມາ ຕາ ເບີນ. 8 ມາ ເຢຊູ ດັງ ໄລ່ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ.
ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ໂຈະ ກວາຍ ຣາກຸ ອາຕີ ກັອຍ ປາຍ:
"ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ໄນ່." ເຈ່ີ ກວາ
ຍ ກັອຍ ຢວຣ ແຕ່ິ ກະ ອັນ ຕາຢຶ່ ງ ອຶງກັອຍ.

9 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອຶມແປຣ ກັອຍ
ປາຍ: "ເກົາ ແຊອ໌ ຕາແບີບ ເຍືາ: ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່,
ປວາຍ ຄານອດ ໄຮ, ອຶງເຄາະ ໄຮ ຕະ ອ,ໍ ແຕີລາ
ໄຮ ຕະ ຕາ ອໍ? ໄຮ ອີ ຈ່ອຍ ໂອນ ກວາຍ ອາມົ່ງ,
ມາ ໄຮ ອີ ກາຈີດ ກວາຍ?"

10 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ກູລຍານ ເນ່ ປໍ ມັຮ ກວາຍ
ກັອຍ, ກະ ອັນ ປາຕັບ ກວາຍ ອາອ່ີ ກັອຍ ປາຍ:
"ໄມ່ ອາລ່ັອຮ ອາຕີ ໄມ່!"

* 5:35 5:35 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ໄນ່, ເຢຊູ ຊາກຳ ອັນ ລາ ນ່ະ ອັນ ກາ ອີດ ລາກວຍ. ບັອງ ກາ ເຢຊູ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ອັນ, ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ຈາ. ມາ ພໍກາ ອັນ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ, ໄລ່ ອົດ ຊັຣນາ ເຕ່. † 5:38 5:38 ເຢຊູ ອາຕີ ປັຣນາຍ ໄນ່ ແຕ ອາຣ່ົຮ
ກະ ຕູຍ ອຶງກັຣ ບັຼອງ ລາ ອັນ ຊາກຳ ກວາຍ ກາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອີດ ປັຣນາຍ ຕາໄມ ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່. ແອີງ ໄລ່ ກາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ
ຕາໄມ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ອີດ ປັຣນາຍ ກັອຍ.
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ພໍກາ ກວາຍ ກັອຍ ອາລ່ັອຮ ອາຕີ ອັນ, ເຈ່ີ ອາ
ຕີ ອັນ ແກີດ ແບຣັຮ. 11 ນ່ະກັອຍ ມັຮ ກວາຍ
ກັອຍ ຊັອງ ປັ່ ນ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ອຶງ ຄ່ືນ, ກະ ໄລ່
ຊັຣຮົງ ນານ່ະ ອີ ຕະ ໂຈະ ເຢຊ.ູ

ເຢຊູ ຣຽຮ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ຣຍານ ແຕ
ອັນ

(ມັດທາຍ 10:1-4; ມາຣະໂກ 3:13-19)
12 ແວັດ ກັອຍ, ເຢຊູ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ກົຮ ຢໍອ໌ ອີ ເກົາ

ແຊອ໌ ປໍ ກັອຍ. ອຶນແຍ່ະ ຊາເດົາ ກັອຍ ອັນ ເກົາ
ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 13 ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ແອັນ,
ອັນ ກູອ໌ ໄລ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ, ກະ ອັນ ຣຽຮ
ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ. ອັນ ດອ໌ໍ
ໄລ່ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ກາ ອັນ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ
ຕະ ຣານະ ອັນ. 14 ມັຮ ໄລ່ ກາ ອັນ ຣຽຮ ເບີນ
ຣາມຶ່ຮ ນ່ະໄນ່: ຊີໂມນ, ອັນ ກາ ເຢຊູ ຈົຮ ຣາມຶ່ຮ
ເປໂຕ ແຮີ, ກະ ອັນເດອາ, ລາ ອາແອມ ຊີໂມນ. ເບີ
ນ ຢາໂກໂບ, ໂຢຮັນ, ພີລິບ ກະ ບາຣໂທໂລມາຍ,
15 ມັດທາຍ, ໂທມາ, ຢາໂກໂບ ກອນ ອາລະພາຍ,
ກະ ຊີໂມນ ເຊໂລເຕ,* 16 ຢູດາ ກອນ ຢາໂກໂບ,
ກະ ຢູດາ ອິດຊະກາຣີອົດ, ອັນ ກາ ມ່ອບ ເຢຊູ
ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ.

ເຢຊູ ອາຕີ ກະ ປົວ ມັຮ ກວາຍ ອາອ່ີ
(ມັດທາຍ 4:23-25)

17 ແວັດ ກັອຍ, ເຢຊູ ແຊງ ແຕ ກົຮ ມັນຕຸ ກະ
ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ. ໄລ່ ຕາຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ
ອຶນຕຸ ເປືາຣ ກັອຍ. ແອີດ ອຶງກັອຍ ເບນີ ກຼຶ່ງ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ແຄງ ຢູດາຍ, ແຕ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ, ກະ ແຕ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ ແຈ່ະ ກະ
ເມືອງ ຕີເຣ ກະ ແຕ ເມືອງ ຊີໂດນ. 18 ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢຊູ,
ກະ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອັນ ປົວ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ອາອ່ີ. ໄລ່
ກາ ເບີນ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ ແກີດ ບັນ ເຣ່ງ ອ.ໍ
19 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ອາອ່ີ ກັອຍ ຈ່ໍອ໌ ຢໍອ໌
ອີ ຊາປ່ະ ເຢຊູ, ຍ່ອນ ເຢຊູ ເບນີ ອຳນາດ ປົວ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອາອ່ີ.

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ ກະ ບາບ
(ມັດທາຍ 5:1-12)

20 ເຢຊູ ເນ່ ປໍ ໄລ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ, ກະ ປາຍ:
"ບຸ່ນ ລາລ່ື ເຍືາ ກາ ກາດີດ,

ຍ່ອນ ເຍືາ ເບນີ ຈຸງ ເຕ່ ມັຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕະ ຊົດ!

21 ບຸ່ນ ລາລ່ື ເຍືາ ກາ ມາເຍືາຍຮ ຊານ່ໍ,
ຍ່ອນ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຍືາ ແກີດ ປາໄຊ
ແອັນ!

ບຸ່ນ ລາລ່ື ເຍືາ ກາ ເຍືາມ ຊານ່ໍ,
ຍ່ອນ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຍືາ ກາຈັງ ແອັນ!

22 ບຸ່ນ ລາລ່ື ເຍືາ ບັອງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຊາອັຣ ເຍືາ,
ກາແລີຍຮ ເຍືາ, ອາເຢ່ ພາມາດ ເຍືາ, ກະ ປາຍ ເຍືາ
ລາ ຕາ ອໍ ຍ່ອນ ເຍືາ ປວາຍ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາ
ຍ!

23 "ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌,
ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີນ ຕຳໂປກ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ດອ໌ໍ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ເກືາ ຊາອ່ຶຍ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ.
ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ມູເຈິງ
ກັອຍ ເຕ່ ໂຈະ ໄລ່ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ.
24 ມາ ບາບ ລາລ່ື ເຍືາ ກາ ຊຸ ເບນີ ຊານ່ໍ,

ຍ່ອນ ເຍືາ ເບີນ ອາມົ່ງ ຣ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່
ຊັອງ!

25 ກະ ບາບ ລາລ່ື ເຍືາ ກາ ເບີນ ປາໄຊ ຊານ່ໍ,
ຍ່ອນ ປັຣ ແນີ ມັນ ເຕຣືາ ເຍືາ ແກີດ ມາ
ເຍືາຍຮ ແອັນ!

ກະ ບາບ ລາລ່ື ເຍືາ ກາ ກາຈັງ ຊານ່ໍ,
ຍ່ອນ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຍືາ ເຍືາມ ກູໂກຼຍ໌
ແອັນ!

26 "ບາບ ລາລ່ື ເຍືາ, ຄັນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ
ຍ່ອງ ປາຍ ເຍືາ ລາ ອໍ. ຍ່ອນ ແຕ ອຶມແບິ, ອາຈ
ວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄລ່ ກັອຍ ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ໂຈະ
ກວາຍ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ປາຍ ໄລ່ ອາຕີ ຕາງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

ເຢຊູ ອາຕີ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ກວາຍ ກາ ດອ໌ໍ
ມັ່ດ ກະ ເຍືາ

(ມັດທາຍ 5:38-48; 7:12ກ)
27 "ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ເກົາ ປາຍ:

ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອວານ ເຍືາ.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ອໍ ໂຈະ ໄລ່ ກາ ຊາອັຣ ເຍືາ. 28 ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ແຊອ໌ ບຸ່ນ ໂອນ ໄລ່ ກາ ເວ່ນ ເຍືາ. ກະ
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ
ໄລ່ ກາ ຕະ ຕາ ອໍ ໂຈະ ເຍືາ. 29 ຄັນ ເນົ່ າ ຕ່ັຮ ກາ
ແລງ ບັງ ເຍືາ ມັງກ່ັຮ, ເຍືາ ຕໍ ໂອນ ໄລ່ ຕ່ັຮ ຢັ່ ຮ
ມັງກ່ັຮ ແອັນ. ກະ ຄັນ ເນົ່ າ ຢໍອ໌ ອີ ອີດ ອາຢັ່ ອຮ
ຕ່ຶງ ແປີງ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕວດ ກາ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ຶງ
ປື່ ນ ແຮີ ໂອນ ໄລ່. 30 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຊອ໌
ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ເຍືາ, ເຍືາ ໂອນ ອັນ. ກະ ຄັນ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ອີດ ເກຣ່ີງ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ເຍືາ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ

* 6:15 6:15 ເຊໂລເຕ ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ ລາ ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ດຸງ ກຣວາງ ເບີມ. ຊີໂມນ ອັນ ຕະ ຣານະ ໂອນ ຈຸ່ມ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌
ອີ ຊຳເບີນ ລ່ັຮ ກຣວາງ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ກຣວາງ ໂຣມ, ລາ ຣາມຶ່ຮ ເຊໂລເຕ.
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ແຊອ໌ ລ່ັຮ ເກຣ່ີງ ກັອຍ ແຕ ອັນ. 31 ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ
ຢໍອ໌ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕະ ໂຈະ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ
ໂຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ນ່ະກັອຍ ເຕ່.

32 "ຄັນ ເຍືາ ມາ ອາໂຢ່ະ ແອີງ ກວາຍ ກາ ອາ
ໂຢ່ະ ເຍືາ ຊັອງ, ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ
ເບີນ ເກືາ? ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ອາໂຢ່ະ ລ່ັຮ ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ະ ໄລ່
ເຕ່. 33 ກະ ຄັນ ເຍືາ ມາ ຕະ ອໍ ໂຈະ ໄລ່ ກາ ຕະ ອໍ
ໂຈະ ເຍືາ ຊັອງ, ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ
ເບີນ ເກືາ? ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ ເຕ່. 34 ຄັນ ເຍືາ
ມາ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ລັບ ປຣະ ເຍືາ, ມາ ເຍືາ
ອຶງກ່ອງ ອີ ເບນີ ລ່ັຮ ປຣະ ເຍືາ ແຕ ກວາຍ ກັອຍ,
ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ເກືາ? ກວາ
ຍ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່
ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ລັບ ເຕ່ ປຣະ ໄລ່, ຄັນ ໄລ່ ອຶງ
ກ່ອງ ເບີນ ລ່ັຮ ປຣະ ກັອຍ. 35 ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ອາໂຢ່ະ ກວາຍ ກາ ອວານ ເຍືາ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ
ອໍ ໂຈະ ໄລ່. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ໂອນ ໄລ່ ລັບ ປຣະ
ແຕ ເຍືາ, ມາ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຶງກ່ອງ ອີ ເບີນ ລ່ັຮ
ປຣະ ແຕ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຍືາ ເບີ
ນ ເກືາ ອໍ ລາລ່ື, ກະ ເຍືາ ແກີດ ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ກາ
ນ່ໍອ໌. ອັນ ຕະ ອໍ ໂຈະ ໄລ່ ກາ ຕາ ອໍ ລາລ່ື ກະ ໄລ່
ກາ ຕາ ດັງ ຊາແອີນ. 36 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ຕະ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ມູເຈິງ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ອາ
ໂຢ່ະ ຕະ ເຍືາ ເຕ່."

ອຶນໂຈຍ ຕິ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
(ມັດທາຍ 7:1-5)

37 ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ ນ່ະໄນ່: "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕິ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌; ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ
ຕິ ເຕ່ ເຍືາ. ກະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌; ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂຕ່ດ
ເຕ່ ເຍືາ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ຕະ ໂຈະ ເຍືາ; ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ
ເຕ່ ເຍືາ. 38 ຄັນ ເຍືາ ໂອນ ມວຍ ກາເຣຍ ເກຣ່ີງ
ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກລັູຮ
ລ່ັຮ ເຍືາ ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ. ມັຮ ກາເຣຍ
ອັນ ຈ່ອຍ ເຍືາ, ອັນ ກັຣຢິຮ, ກະ ອັນ ພອງ; ກະ
ອັນ ຍັ່ດ ປັ່ ນ ບູບົງ ໂອນ ເຍືາ. ຍ່ອນ ເກຣ່ີງ ອຶນ
ເຕ່ົາ ເຍືາ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຢົ່ າ ມູ ກາເຣຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຈ່ອຍ ລ່ັຮ ເຍືາ ມູເຈິງ ເຕ່."

39 ເຢຊູ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ໄນ່: "ກວາຍ ຊູດ
ມັ່ດ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເຕິ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ການ່ໍອ໌. ຄັນ ອັນ
ເຕິ, ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ຊາປິ່ ລ ມັນຕຸ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ 40 ອັນ

ກາ ຣຍານ ຕາ ເບນີ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ອາຈານ ອັນ.
ມາ ກູ່ ນະ ກາ ຣຍານ, ພໍກາ ອັນ ຣຍານ ແມິ່ມ ອຶນ
ແຍ່ະ, ເຈ່ີ ອັນ ແກີດ ນ່ະ ອາຈານ ອັນ ເຕ່.

41 "ນານ່ະ ເຍືາ ເຮີມ ບຣິຮ ຕ່ຶງ ມັ່ດ ເຢົ່ າ, ມາ
ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ປາລິຮ ອາລ່ອງ ກາ ກາຕັງ ມັ່ດ
ເຍືາ? 42 ກະ ນານະ່ ເຍືາ ຍັ່ນ ປາຍ ກະ ເຢົ່ າ ນ່ະໄນ່:
'ໂອນ ເກົາ ອີດ ຕັຮ ບຣິຮ ແຕ ມັ່ດ ໄມ່,' ມາ ເຍືາ
ຕາ ເບີນ ດັງ ປາລິຮ ອາລ່ອງ ກາ ກາຕັງ ມັ່ດ ເຍືາ?
ເຍືາ ລາ ກວາຍ ມາມ ອໍ ມາ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ! ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ອີດ ຕັຮ ປາລິຮ ອາລ່ອງ ແຕ ມັ່ດ ເຍືາ ເວືາຍ.
ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ເຮີມ ແຈງ, ເຈ່ີ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ອີດ
ຕັຮ ບຣິຮ ແຕ ມັ່ດ ເຢົ່ າ."

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ອາລ່ອງ ກະ ປາໄລ
(ມັດທາຍ 7:16-20; 12:33-35)

43 "ຕາ ເກ່ີຍ ເບີນ ອາລ່ອງ ອໍ ມາ ແກີດ ປາໄລ
ຕາ ອໍ, ກະ ຕາ ເກ່ີຍ ເບນີ ອາລ່ອງ ຕາ ອໍ ມາ ແກີດ
ປາໄລ ອໍ. 44 ຄັນ ເຍືາ ເຮີມ ປາໄລ, ເຍືາ ດັງ ກາ
ກ່ັລ. ເຍືາ ຕາ ເກ່ີຍ ໂປຍ໌ ປາໄລ ລາວ່ັຮ ແຕ ກ່ັລ
ຊັຣເລືາ ຕາແກີງ. ກະ ເຍືາ ຕາ ເກ່ີຍ ໂປຍ໌ ປາໄລ
ອາງຸ່ນ ແຕ ກ່ັລ ຊັຣເລືາ ຈົງ. 45 ກວາຍ ມັນຕ່ັດ ອໍ
ອັນ ເບນີ ຣານະ ອໍ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ນ່ະກັອຍ
ຣານະ ອໍ ລ່ັອຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ. ກະ ກວາ
ຍ ຕາ ອໍ ອັນ ເບີນ ຣານະ ຕາ ອໍ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ອັນ. ນ່ະກັອຍ ຣານະ ຕາ ອໍ ລ່ັອຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກວາ
ຍ ກັອຍ. ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ເບນີ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາ
ຍ, ແບອ໌ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ ອາລ່ັອຮ ຣານະ ກັອຍ
ເຕ່."

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ບາຣ ນະ ກວາຍ ຕະ ດຸງ
(ມັດທາຍ 7:24-27)

46 "ນານ່ະ ເຍືາ ກູອ໌ ເກົາ ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ ເອີຍ!
ອຶນເຈົາ ເອີຍ!' ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣ
ນາຍ ເກົາ ອາຕີ? 47 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເກົາ, ເຈ່ີ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເກົາ, ກະ ຕະ ປວາຍ
ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ອຶນເຕ່ົາ?
48 ກວາຍ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ຕະ ດຸງ. ອັນ ປິ່
ປຣຸ່ງ ໂອນ ອຶນຕຣູ່ ກະ ໂຈະ ຕາເມົາ ຕ່ຶງ ກັອຍ ໂອນ
ຕາໂນລ ແກີດ ຈັບ. ພໍກາ ແຕ່ີອ໌ ແດີອ໌ ປື່ ດ, ແດີອ໌
ກັອຍ ກຼຸ່ຮ ດຸງ ກັອຍ, ມາ ດຸງ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຣາ
ໄມ່, ຍ່ອນ ກວາຍ ກັອຍ ໂຈະ ຕາເມົາ ຕະ ໂອນ ຈັບ
ລາລ່ື. 49 ມາ ອັນ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເກົາ, ມາ ອັນ
ຕາ ເບີນ ຕະ ປວາຍ, ກວາຍ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ມານະ
ກາ ຕະ ດຸງ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ເມືາດ. ອັນ ປິ່ ປຣຸ່ງ ມາ
ອຶນເຕ່ີລ, ກະ ອັນ ຕາ ເບີນ ໂຈະ ຕາເມົາ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ
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ກັອຍ. ພໍກາ ແຕ່ີອ໌ ແດີອ໌ ປື່ ດ, ແດີອ໌ ກັອຍ ກຼຸ່ຮ
ດຸງ ກັອຍ ຮັບ ລາລ່ື, ເຈ່ີ ດຸງ ກັອຍ ແດິມ ກະ ຣາ
ລຸຮ ອຶນແຍ່ະ ເລ່ີຍ."

7
ເຢຊູ ປົວ ກວາ ຍ ຕະ ຣາ ນະ ກວາ ຍ ຊົດ

ຕາຮານ
(ມັດທາຍ 8:5-13)

1 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ອຶນແຍ່ ະ ປັຣນາຍ ກັອຍ
ໂຈະ ມັຮ ກວາຍ, ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກາເປນາອູມ
ແອັນ. 2ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເບນີ ມານະ ກວາຍ
ໂຣມ ກາ ຕະ ຊົດ ມວຍ ຣ່ອຍ ນະ ຕາຮານ. ເນືາຍ
ຕາຮານ ກັອຍ, ເບີນ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ກາ ອັນ
ອາໂຢ່ະ ລາ ລ່ື. ມາ ກວາຍ ກັອຍ ອາອ່ີ ຊາປັ່ ລ,
ແຈ່ະ ອີ ກຈີູດ. 3 ພໍກາ ເນືາຍ ຕາຮານ ກັອຍ ຊັອງ
ເນົ່ າ ປາຍ ແຕ ເຢຊ,ູ ອັນ ແປຣີ ກວາຍ ເທົາແກ
ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເປາະ ປໍ ເຢຊູ ກະ ແຊອ໌ ເຢຊູ
ເປາະ ປົວ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ອັນ. 4 ໄລ່ ກັອຍ
ເປາະ ປໍ ເຢຊູ, ເຈ່ີ ແຊອ໌ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ
ໄລ່ ປາຍ: "ອັນ ກາ ເນືາຍ ຕາຮານ ຮິ ກັອຍ, ແຊອ໌
ໂອນ ອາຈານ ຈ່ອຍ ອັນ, ຍ່ອນ ອັນ ລາ ກວາຍ
ມັນຕ່ັດ ອໍ. 5 ອັນ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ໄຮ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ, ກະ ອັນ ຕະ ດຸງ ຊາງ ໂອນ ຮິ ແຮີ."

6 ເຈ່ີ ເຢຊູ ເປາະ ກະ ໄລ່. ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ດຸງ,
ກວາຍ ເນືາຍ ຕາຮານ ກັອຍ ແປຣີ ເຢົ່ າ ອັນ ເປາະ
ປໍ ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ, ເກົາ ຕາ ຍັ່ນ ເປາະ
ອີດ ອຶນເຈົາ ໂອນ ມູ່ດ ປໍ ດຸງ ເກົາ. 7 ກະ ເກົາ ຄ່ຶດ
ເກົາ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌ ເປາະ ປໍ ອຶນເຈົາ. ມາ ເກົາ
ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ ປາຍ ຊັອງ, ເຈ່ີ ກວາຍ ຕະ ຣານະ
ເກົາ ແກີດ ແບຣັຮ. 8 ຍ່ອນ ເກົາ ເບີນ ກວາຍ ກາ
ຊົດ ເກົາ, ກະ ເກົາ ລາ ຕະ ຊົດ ເຕ່ ກວາຍ ການ່ໍອ໌.
ຄັນ ເກົາ ແປຣີ ກວາຍ ໄນ່: 'ເປາະ!' ອັນ ເປາະ.
ຄັນ ເກົາ ແປຣີ ກວາຍ ກັອຍ: 'ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່!' ອັນ
ແຕ່ີອ໌. ຄັນ ເກົາ ແປຣີ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ເກົາ:
'ຕະ ນ່ະໄນ່!' ອັນ ຕະ."

9 ພໍກາ ເຢຊູ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ອັນ ຊັອງ
ງຶ່ດ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ກະ ອັນ ປາຍ ໂຈະ ໄລ່
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ແອີດ ອຶມແປຣ ອັນ: "ເກົາ ອາ
ຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ເກົາ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ອາແລ່ະ
ແຕ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ມາ ຊາອຳ ເຣ່ງ ນ່ະ ກວາ
ຍ ໄນ່."

10ມັຮ ກວາຍ ເນືາຍ ຕາຮານ ກັອຍ ແປຣີ ເປາະ
ປໍ ເຢຊູ, ໄລ່ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ ກວາຍ ເນືາຍ ຕາຮານ.
ເຈ່ີ ໄລ່ ເຮີມ ອັນ ກາ ຕະ ຣານະ ເນືາຍ ຕາຮານ ແກີດ
ແບຣັຮ.

ເຢຊູ ອາໂມ່ຍຮ ກອນ ຣາເລົາ ອຶມເປ່ອ໌ ກມູາຍ

11 ແວັດ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ດູ່ນ, ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ວ່ີ
ລ ນາອິນ. ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ກະ ກຼຶ່ງ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ແຮີ ເປາະ ກະ ອັນ. 12 ພໍກາ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ປັຣລັອຮ ກູຕ່ົງ ວຍາງ ວ່ີລ ກັອຍ, ປຍາຍ໌ ເນົ່ າ
ກຣາງ ອາລ່ັອຮ ກວາຍ ກູຈີດ. ກວາຍ ກາ ກູຈີດ
ກັອຍ ລາ ກອນ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ. ອັນ ເບີນ ມາ
ນຳ ກອນ ຣາເລົາ ກັອຍ ແຕ່ິ. ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌ ແຕ ວ່ີລ ກັອຍ ເປາະ ມັນຕຸ ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ກູ
ມາຍ ກັອຍ. 13 ພໍກາ ເຢຊູ ເຮີມ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ
ກັອຍ, ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ, ກະ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່
ອຶນໂຈຍ ເຍືາມ."

14 ອັນ ແຕ່ີອ໌ ຊາປ່ະ ຈຸ່ງຈາງ ກູມູ່ຍ໌ ກັອຍ; ເຈ່ີ
ກວາຍ ກາ ກຣາງ ຈຸ່ງຈາງ ກັອຍ ຕາງິ່ດ. ເຢຊູ ປາຍ:
"ອາແອມ ເອີຍ! ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ຢວຣ!"

15 ອັນ ກາ ກູ ຈີດ ກັອຍ ຢວຣ ຕາກູ ກະ ຕາ
ແບິ ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ມ່ອບ ອັນ ໂອນ ລ່ັຮ
ປໍ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ. 16 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ
ຊັອງ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື ກະ ໄລ່ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ໄລ່ ປາຍ: "ເບີນ ມານະ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກາ ປື່ ດ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄຮ ເຈ່ີ!" ກະ ໄລ່
ປາຍ ແອັນ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ມັຮ ກອນແຊມ ອັນ."

17ຣານະ ເຢຊູ ຕະ ໄນ່ ດັອຮ ເດີນ ກູ່ ອຶນຕຸ ຕ່ຶງ
ແຄງ ຢູດາຍ ກະ ກູ່ ອຶນຕຸ ແອີດ ອຶມແປຣ ກັອຍ.

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ໂຢຮັນ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌
(ມັດທາຍ 11:2-19)

18 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ໂຢຮັນ ເປາະ ອາຕີ ໂຢຮັນ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ໄລ່ ເຮີມ ເຢຊູ ຕະ. ໂຢຮັນ
ກູອ໌ ບາຣ ນະ ແຕ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ, 19 ກະ
ອັນ ແປຣີ ໄລ່ ເປາະ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ອາຈານ
ເອີຍ! ປຍາຍ໌ ມາ ຕາ ເບນີ, ອາຈານ ລາ ມານະ ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂອນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ກວາຍ? ແຕີລາ ອຶງເຄາະ ຮິ ອຶງກ່ອງ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ແອັນ ບ?ໍ"

20 ພໍກາ ໄລ່ ບາຣ ນະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ, ໄລ່ ປາຍ:
"ໂຢຮັນ ກາ ເກ່ີ ຍ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ແປຣີ ຮິ
ແຕ່ີອ໌ ຕາແບີບ ອາຈານ ປາຍ: 'ເມ່ນ ມາ ຕາ ເບີນ,
ອາຈານ ລາ ມານະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂອນ
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ? ແຕີລາ ອຶງ
ເຄາະ ຮິ ອຶງກ່ອງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ບ?ໍ'"

21 ບັອງ ກາ ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ປໍ ກັອຍ, ເຢຊູ
ປົວ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ອາອ່ີ, ກວາຍ ເບີນ ອາ
ອ່ີ ຊາຣ່ີ, ກະ ກວາຍ ກາ ເບນີ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແຮີ. ກະ
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ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊູດ ມັ່ດ, ອັນ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ແກີດ
ບຣາງ ລ່ັຮ. 22 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ບາຣ ນະ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ໂຢຮັນ ປາຍ: "ເຍືາ ເຈົາ ອາຕີ ໂອນ
ໂຢຮັນ ມັຮ ຣານະ ກາ ເຍືາ ຊັອງ ກະ ເຍືາ ເຮີມ ເຈ່ີ.
ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ແກີດ ບຣາງ ລ່ັຮ. ກວາຍ ໂຢດ
ເຕ່ອ໌ ເປາະ ລ່ັຮ. ກວາຍ ອາອ່ີ ຕູ່ດ ແກີດ ແບຣັຮ
ອຶນແຍ່ະ. ກວາຍ ຕຸ່ງ ແກີດ ຊັອງ ລ່ັຮ. ກວາຍ
ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ຢວຣ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ກະ ກວາຍ ກາ
ດີດ ເບີນ ຊັອງ ເຕ່ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 23 ບຸ່ນ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຕັຮ ຊາອຳ
ເກົາ!"

24 ແວັດ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ໂຢຮັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ
ອັນ, ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ໂຢຮັນ ໂອນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ
ຊັອງ. ອັນ ຕາແບີບ ໄລ່ ປາຍ: "ພໍກາ ເຍືາ ເປາະ
ຣາມົຮ ໂຢຮັນ ຕ່ຶງ ຕຍາຮ, ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ
ເຮີມ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ? ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ເຮີມ ກູຢາລ
ແປ່ິຼ ບັດ ຕາຕ່ຶງ ຕາໂຕະ ບ?ໍ 25 ມາ ເຍືາ ເປາະ, ເຍືາ
ຢໍອ໌ ອີ ເຮີມ ອຶນເຕ່ົາ? ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ເຮີມ ມານະ
ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ອໍ ບ?ໍ ໄລ່ ກາ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ອໍ
ກະ ຕັອກ ຈາ ປຣຍາອ໌, ໄລ່ ກັອຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. 26 ມາ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ເຮີມ
ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ? ເຍືາ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ເຮີມ ກວາຍ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ບ?ໍ ເກົາ ອາຕີ
ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ໂຢຮັນ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່, ມາ ອັນ ເບນີ ອຳນາດ
ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ອາຕີ
ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 27 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ, ກວາຍ ຄຽນ ເຈ່ີ ມັຮ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ໂຢຮັນ ປາຍ:
'ເກົາ ອີ ແປຣີ ກວາຍ ກາ ເດີງ ປັຣນາຍ ເກົາ ແຕ່ີອ໌

ອຶນໂຍ່ງ ໄມ່.
ອັນ ອີ ຈັຮ ຣານາ ໂອນ ໄມ່.'

28 ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ, ມັຮ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ມັນແຊມ
ຣ່ັຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ປື່ ດ ກາເລີຍ
ແຕ ໂຢຮັນ, ອັນ ກາ ເກ່ີຍ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ມາ
ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ແອັນ: ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບນີ
ປື່ ດ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ເບນີ ອຳນາດ ກາເລີຍ
ແຕ ໂຢຮັນ ເບີນ."

29 ອຶນແຍ່ ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ
ກັອຍ, ກາ ກວາຍ ປາໂຣມ ປຣະ ປາຊີ, ອຶນແຍ່ະ
ໄລ່ ກັອຍ ງີ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຕານັອ່ງ ອໍ, ຍ່ອນ
ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ໄລ່.

30 ມາ ມັຮ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ກະ ກວາຍ ອາຕີ ຄາ
ນອດ ໂມເຊ, ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ອີດ ຣານະ ອໍ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອີ ໂອນ ປໍ ໄລ່. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ແຕ ໄລ່
ຕາ ໂອນ ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ໄລ່.

31 ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ: "ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ຊາກຳ
ມັຮ ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່? ໄລ່ ລາ ນ່ະ ອຶນ
ເຕ່ົາ? 32 ໄກຣ ລາລ່ື ມັຮ ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່ ລາ ນ່ະ ກັຣແນນ ແອີດ ຣາເຈ່າະ ຕ່ຶງ ຕາລາດ.
ມູ ຈຸ່ມ ກັຣແນນ ກັອຍ ກູອ໌ ເຢົ່ າ ໄລ່, ປາຍ: 'ຮິ ປົຼງ
ຕາຣີລ ເຈ່ີ ຣາເຈ່າະ ຕະ ເຊີບ ດົນຕີ. ມາ ເຍືາ ຕາ
ເບີນ ມູ່ດ ອາເຢີນ ກະ ອຶມປ່ອນ ບຼະໆ ກະ ຮິ! ກະ
ຮິ ຣາເຈ່າະ ຕະ ຣາເປີບ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ປຣ່ອມ
ມູ່ດ ເຍືາມ ກູໂກຼຍ໌ ກະ ຮິ!' 33 ໂຢຮັນ ກາ ຕະ ຣ່ີດ
ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ຕາ ເບນີ ງ່ອຍ໌ ຈາ ນ່ະ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌,* ເຈ່ີ ເຍືາ ປາຍ ອັນ ລາ ກວາຍ ຢຸ່ຮ. 34ມາ
ເກົາ, ລາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ, ແຕ່ີອ໌ ງ່ອຍ໌ ຈາ
ມູເຈິງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່, ເຈ່ີ ເຍືາ ປາຍ ເກົາ ນ່ະໄນ່:
'ຕິຮ! ອັນ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ງ່ອຍ໌ ຈາ ກຸມປູ່ຣ ຊັອງ!
ກະ ອັນ ແກີດ ເຢົ່ າ ກະ ກວາຍ ກາ ປາໂຣມ ປຣະ ປາ
ຊີ ກະ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ການ່ໍອ໌ ແຮີ!' 35 ມາ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ກາ ຣ່ັນ ຣາໄງອ໌່, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ງີ່ນ ປາຍ ກວາຍ ກັອຍ ລາ ປຍາຍ໌, ຍ່ອນ
ໄລ່ ເຮີມ ຣານະ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ."

ເຢຊູ ຈາ ຕ່ຶງ ດຸງ ມານະ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ
36 ເບນີ ມານະ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ການື່ຍ ເຢຊູ

ແຕ່ີອ໌ ຈາ ມວຍ ເປ່ລ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ເປາະ
ກະ ຕາກູ ຈາ ຊາຢວາງປຣວາງ ມູ ກາແກງ. 37ແອີດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເບີນ ມານະ ມັນແຊມ ກາ ຕະ ຊາ
ອ່ຶຍ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ອັນ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ ເຢຊູ ຈາ
ຕ່ຶງ ດຸງ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ເດີງ ມວຍ
ກອງ ແດີອ໌ ປາຮວມ. ກອງ ກັອຍ ເນົ່ າ ຕະ ແຕ ຕາ
ເມົາ ກາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ 'ອາລາບາດ.' 38 ມັນແຊມ
ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ຕາຢຶ່ ງ ແຈ່ະ ອາເຢງີ ເຢຊູ. ອັນ ເຍືາມ,
ກະ ຊັຣລ່ັງ ມັ່ດ ອັນ ຮອຍ ລາຢັບ ອຶນແຍ່ະ ອາເຢີ
ງ ເຢຊ.ູ ເຈ່ີ ອັນ ຈູ່ດ ອາເຢີງ ເຢຊູ ແຕ ໂຊະ ອັນ.
ອັນ ໂຮນ ເຮັດ ອາເຢີງ ເຢຊ,ູ ເຈ່ີ ອັນ ທໍອ໌ ແດີອ໌
ປາຮວມ ຕ່ຶງ ອາເຢີງ ເຢຊ.ູ 39 ພໍກາ ກວາຍ ພາຣີ
ຊາຍ ກາ ການື່ຍ ເຢຊູ ເຮີມ ຣານະ ກັອຍ, ອັນ ຄ່ຶດ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ປາຍ: "ຄັນ ກວາຍ ໄນ່ ມາ ມານະ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ດັງ ມັນ

* 7:33 7:33 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ປາຍ: "ຕາ ເບີນ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ແຕີລາ ງ່ອຍ໌ ບັຼອງ ອາງຸ່ນ."
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ແຊມ ກາ ຊາປ່ະ ອັນ ລາ ກວາຍ ອຶນເຕ່ົາ. ອັນ ລາ
ມັນແຊມ ກາ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ໂລ່ຍຮ."

40 ເຢຊູ ອາຕີ ນ່ະໄນ່ ໂຈະ ກວາຍ ກັອຍ: "ຊີໂມນ
ເອີຍ! ເກົາ ເບນີ ມວຍ ປັຣນາຍ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ໄມ່."
ຊີໂມນ ຕາ ແອີຍ: "ເອີ ອ໌, ອາຈານ. ແຊອ໌

ອາຈານ ອາຕີ ເລ່ີຍ."
41 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ: "ເບີນ ບາຣ ນະ ລັບ ປຣະ

ແຕ ກວາຍ ກາ ອຶນເຈົາ ປຣະ. ມານະ ຕູ່ ເຊີງ ຣ່ອຍ
ກຼອງ ປຣະ ອານາມ.† ມານະ ຕູ່ ເຊີງ ຈ່ິດ. 42ບາຣ
ນະ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ເບນີ ອຶນເຕ່ົາ ອີ ກລັູຮ ລ່ັຮ ປຣະ
ອັນ ກາ ອຶນເຈົາ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕັຮ ອຶນແຍ່
ະ ປຣະ ໄລ່ ຕູ່ ອັນ. ມາ ແຕ ບາຣ ນະ ໄລ່ ກັອຍ,
ອາແລ່ະ ອາໂຢ່ະ ກາເລີຍ ອັນ ກາ ອຶນເຈົາ ປຣະ?"

43 ຊີໂມນ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເກົາ ຄ່ຶດ ອັນ ກາ ຕູ່
ຊາອ່ຶຍ ກັອຍ, ອາໂຢ່ະ ກາເລີຍ."
ເຢຊູ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ໄມ່ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ."
44 ເຈ່ີ ເຢຊູ ກູເລືານ ເນ່ ປໍ ມັນແຊມ ກັອຍ ກະ

ອັນ ອາຕີ ຊີໂມນ ປາຍ: "ໄມ່ ເຮີມ, ມາ ຕາ ເບີນ,
ມັນແຊມ ໄນ່? ພໍກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ດຸງ ໄມ່, ໄມ່
ຕາ ເບີນ ໂອນ ແດີອ໌ ອາເຣືາວ ອາເຢີງ. ມາ ມັນ
ແຊມ ໄນ່, ອັນ ອາເຣືາວ ອາເຢີງ ເກົາ ແຕ ຊັຣລ່ັງ
ມັດ່ ອັນ. ກະ ອັນ ອີດ ໂຊະ ອັນ ຈູ່ດ ອາເຢີງ ເກົາ.
45 ພໍກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ດຸງ ໄມ່, ໄມ່ ຕາ ເບີນ ໂຮນ
ເຮັດ ເກົາ ປວາຍ ຕ່ຶງ ຣ່ີດ ຊາອົຮ ຕາມອຍ. ມາ
ມັນແຊມ ໄນ່, ອັນ ໂຮນ ເຮັດ ອາເຢງີ ເກົາ ແຕ ເກົາ
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຊານ່ໍ. 46 ໄມ່ ຕາ ເບນີ ອີດ
ແດີອ໌ ອຶນຊ່ີງ ອາໂປ່ນ ເຕືາ ຕ່ຶງ ແປີຼ ເກົາ ປວາຍ ຕ່ຶງ
ຣ່ີດ ຣ່ັບ ຕາມອຍ. ມາ ມັນແຊມ ໄນ່, ອັນ ທໍອ໌
ແດີອ໌ ປາຮວມ ລາເກືາ ເປ່ງ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ອາເຢີງ ເກົາ.
47 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ອາຕີ ໄມ່: ໂລ່ຍຮ ມັນແຊມ ໄນ່
ລາ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື, ມາ ເກົາ ຕັຮ ເຈ່ີ, ຍ່ອນ ອັນ ອາ
ໂຢ່ະ ລາລ່ື ເກົາ. ມາ ອັນ ກາ ຄ່ຶດ ອັນ ເບີນ ໂລ່ຍຮ
ບີ່ອ໌ ຊັອງ ໂອນ ເກົາ ຕັຮ, ກວາຍ ກັອຍ ອາໂຢ່ະ ເກົາ
ບີ່ອ໌ ເຕ່."

48 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ໂຈະ ມັນແຊມ ກັອຍ ປາຍ:
"ໂລ່ຍຮ ໄມ່ ເກົາ ຕັຮ ເຈ່ີ."

49ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຈາ ກະ ເຢຊູ, ໄລ່ ມານະ
ຕາແບີບ ມານະ ປາຍ: "ກວາຍ ໄນ່ ລາ ເນົ່ າ, ມາ ຍັ່ນ
ອັນ ປາຍ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ?"

50 ມາ ເຢຊູ ອາ ຕີ ລ່ັຮ ໂຈະ ມັນແຊມ ກັອຍ
ປາຍ: "ຍ່ອນ ໄມ່ ຊາອຳ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາ
ມົງ່ ໄມ່ ເຈ່ີ. ໄມ່ ເປາະ ໂອນ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອ.ໍ"

8
ມັຮ ມັນແຊມ ກາ ເປາະ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ

1 ແວັດ ກັອຍ, ເຢຊູ ມູ່ດ ຊາອ່ຶຍ ວ່ີລ ຊາອ່ຶຍ
ເມືອງ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ. ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ
ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ເປາະ ມັນຕຸ ກະ ອັນ ເຕ່.
2 ກະ ເບີນ ມັຮ ກວາຍ ມັນແຊມ ແຮີ ເປາະ ມັນຕຸ
ກະ ເຢຊ.ູ ແຕ ມັນແຊມ ກັອຍ ເບີນ ໄລ່ ກາ ເຢຊູ
ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ກະ ເບີ
ນ ໄລ່ ກາ ອັນ ປົວ ແຕ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ອາອ່ີ ການ່ໍ
ອ໌ ແຮີ. ແຕ ມັນແຊມ ກັອຍ ເບີນ ມານະ ຣາມຶ່ຮ
ມາຣີ ແຕ ວ່ີລ ມັກດາລາ. ເບີນ ຕາປູ່ລ ເຢືາງ ຕາ
ອໍ ລ່ັອຮ ແຕ ຈະ ອັນ. 3 ບາຣ ລາ ໂຢຮັນນາ, ລາ
ກວຍ ຈູຊາ. ຈູຊາ ລາ ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ເກຣ່ີງ ດຸງ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ. ໄປ ລາ ຊູຊັນນາ. ກະ ເບີ
ນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ມັນແຊມ ການ່ໍອ໌ ແຮີ. ອຶນແຍ່ະ ໄລ່
ກັອຍ ອີດ ປຣະ ໄລ່ ເບີມ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຢຊູ ກະ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ເບີນ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ.

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

4 ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ແຕ ຊາອ່ຶຍ
ເມືອງ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ປັຣນາຍ ຊາກຳ
ນ່ະໄນ່: 5 "ເບີນ ມານະ ກວາຍ ເປາະ ຕຣ່ຶຮ ກູປູຼອ໌.
ພໍກາ ອັນ ຕຣ່ຶຮ, ເບີນ ກຼອງ ກາ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ຣາ
ນາ. ກວາຍ ຊາເຕືາຍ໌ ກຼອງ ກັອຍ ກະ ແຈມ ຕອດ
ຈາ. 6 ເບີນ ກຼອງ ກາ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ກາດາ
ເບນີ ຕາຕາຣ ປື່ ນ ກແູຕອ໌. ພໍກາ ກຼອງ ກັອຍ ດັຮ,
ອັນ ແກີດ ຣ່ັອຮ ກູຈີດ, ຍ່ອນ ແອິ ແດີອ໌. 7 ເບີ
ນ ກຼອງ ກາ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ກາ ເບີນ ເຣ່ຮ
ຊັຣເລືາ. ພໍກາ ຊັຣເລືາ ກັອຍ ດັຮ, ອັນ ຣ່ິ ດອ໌ໍ
ຊັຣນົຮ ກາ ຕາແບິ ດັຮ ແຕ ກຼອງ ກວາຍ ກັອຍ
ຕຣ່ຶຮ. 8ກະ ເບນີ ກຼອງ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ
ກແູຕອ໌ ອໍ. ກຼອງ ກັອຍ ດັຮ ອາຊັອຮ ແກີດ ປາໄລ
ອໍ. ມວຍ ກຼອງ ເບນີ ລ່ັຮ ມວຍ ຣ່ອຍ ກຼອງ."
ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ ນ່ະໄນ່: "ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ກູ

ຕູຣ, ໂອນ ອັນ ຊາງັດ ເບີມ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ
(ມັດທາຍ 13:10-17; ມາຣະໂກ 4:10-12)

† 7:41 7:41 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ປາຍ 'ເດນາຣິອົນ.' ມວຍ ເດນາຣິອົນ ລາ ມາຮ ປຣະ ເກືາ ຕະ ຣານະ ມວຍ ຕາໄງ.
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9ມັຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ອັນ
ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ຊາກຳ ອຶນເຕ່ົາ. 10 ເຢຊູ ຕາແອີຍ
ໄລ່ ປາຍ: "ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ປັຣນາຍ ປາໂຕ່ະ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ. ມາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຊັອງ
ແອີງ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ຊັອງ. ນ່ະກັອຍ 'ໄລ່ ເນ່ ມາ
ຕາ ເບີນ ເຮີມ, ກະ ໄລ່ ຊາງັດ ມາ ຕາ ເບີນ ຊາ
ປຸ່ຮ.'"

ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍ
ຕຣ່ຶຮ ກູປູຼອ໌

(ມັດທາຍ 13:18-23; ມາຣະໂກ 4:13-20)
11 "ປັຣນາຍ ຊາກຳ ໄນ່ ລາ ນ່ະໄນ່: ກູປູຼອ໌ ກາ

ກວາຍ ຕຣ່ຶຮ ລາ ຊາກຳ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 12 ກຼອງ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ຣານາ ລາ ຊາກຳ ແຕ
ກວາຍ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ, ມາ
ເຢືາງ ຊາຕານ ແຕ່ີອ໌ ເຣືາດ ອີດ ປັຣນາຍ ກັອຍ ແຕ
ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ ໂອນ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ, ກະ
ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່.
13 ກຼອງ ກາ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ກາດາ ເບີນ ຕາ
ຕາຣ ປື່ ນ ກູແຕອ໌ ລາ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍ ກາ ຊັອງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ປຣ່ອມ ຊາອຳ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ ຣ່ໍອ໌ ອໍ. ມາ ໄລ່ ແອິ ເຣ່ຮ ອຶນຕຣູ່. ໄລ່
ຊາອຳ ມາໂຮຍ ຊັອງ. ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ,
ເຈ່ີ ໄລ່ ຕັຮ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາອຳ ນັອ່ງ. 14 ກຼອງ
ກາ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ກາ ເບີນ ຊັຣເລືາ ຊາກຳ
ແຕ ກວາຍ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ
ຣາບູລ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ຢໍອ໌ ອີ ຊຸ, ກະ ຢໍອ໌
ອີ ປຣຍາອ໌, ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ມັຮ ກາ ຣາມຶ່
ຮ ກັອຍ ຣ່ິ ດອ໌ໍ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ
ປາໄລ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ແກີດ ຈີນ. 15ມາ ກຼອງ ກາ ຊາ
ແລັຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ອໍ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍ ກາ ຊັອງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ໄລ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕານັ່
ອງ ອໍ, ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປວາຍ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ໄລ່ ເຈີ ດອ໌ໍ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ໄລ່
ແກີດ ປາໄລ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື."

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ຕາກຍາງ
(ມາຣະໂກ 4:21-25)

16 "ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ຕາກັດ ຕາກຍາງ, ເຈ່ີ ອີດ
ແຈັຮ ກຣວາອ໌ ແຕີລາ ດອ໌ໍ ປື່ ນ ກາເຈ່ີງ. ມາ ເນົ່ າ
ດອ໌ໍ ຕາກຍາງ ກັອຍ ຕ່ຶງ ໂຣ່ງ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ
ກາ ມູ່ດ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ ປັ່ ງ. 17 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ປັຣ

ນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ເນົ່ າ ປູ່ລ ປາໂຕ່ະ ຊານ່ໍ, ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ
ປັຣນາຍ ກັອຍ ເນົ່ າ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປູ່ລ ປາໂຕ່ະ ນັ່ອງ.
ກະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເນົ່ າ ຕະ ແກຣ່ະ ຊານ່ໍ, ເຈ່ີ ປໍ
ເມືາງ ຣານະ ກັອຍ ເນົ່ າ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ແກຣ່ະ ນັ່ອງ.

18 "ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຊັອງ ເກົາ ອາຕີ, ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ໂອນ ອໍ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ກັອຍ.
ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ເຈ່ີ, ເກົາ ຈ່ອຍ ກວາຍ
ກັອຍ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່
ະ ກາ ຕາ ເບນີ ເບນີ, ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ ຄ່ຶດ
ເບີນ ເຈ່ີ, ແກີດ ປິ່ ດ ລ່ັຮ ອຶນແຍ່ະ."

ອຶມເປ່ອ໌ ກະ ແຊມອາຍ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 12:46-50; ມາຣະໂກ 3:31-35)

19 ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ ອຶມເປ່ອ໌ ກະ ແຊມອາຍ
ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຣາມົຮ ອັນ, ມາ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ, ຍ່ອນ ກູທັດ ລາລ່ື ກວາຍ ຕ່ຶງ ດຸງ
ກັອຍ. 20 ເບີນ ກວາຍ ອາຕີ ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶມເປ່
ອ໌ ກະ ແຊມອາຍ ອາຈານ ແອີດ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌. ໄລ່ ຢໍອ໌
ອີ ຣາມົຮ ອາຈານ."

21 ມາ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶມເປ່ອ໌ ກະ
ແຊມອາຍ ເກົາ ລາ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາງັດ
ກະ ຕະ ປວາຍ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

ເຢຊູ ກາແອັຮ ກຢູາລ ກະ ແດີອ໌
(ມັດທາຍ 8:23-27; ມາຣະໂກ 4:35-41)

22 ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ, ເຢຊູ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ກະ
ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ. ເຢຊູ ປາຍ ໂຈະ ໄລ່: "ໄຮ
ໄກ່ອ໌ ຢັ່ ຮ ອຶນຕ່ົຮ ທາເລ ຣາປັ່ ງ ແອັນ."
ເຈ່ີ ໄລ່ ໄກ່ອ໌. 23 ແຕ່ີອ໌ ອຶນດີ ແດີອ໌, ເຢຊູ ບ.ິ

ມາ ເບີນ ກູຢາລ ຣາປູ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ກຼຸ່ຮ ແດີອ໌ ກັອຍ,
ກະ ແດີອ໌ ກັຣຊາຍ໌ ອາມູ່ດ ຕ່ຶງ ຕົວະ ກັອຍ ແຈ່ະ ອີ
ລ່ັອງ. ໄລ່ ແຈ່ະ ອີ ເຕຣົາ ເອີຍ໌. 24 ມູ່ ກາ ຣຍານ
ແຕ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ກະ ອາໄມ່ຮ ອັນ. ໄລ່ ປາຍ:
"ອາຈານ ເອີຍ, ອາຈານ! ໄຮ ແຈ່ະ ອີ ກຈີູດ ເອີຍ໌."
ເຢຊູ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ອັນ ກາແອັຮ ກູຢາລ ກະ

ແດີອ໌ ປ່ອງ ກັອຍ. ເຈ່ີ ກູຢາລ ກະ ແດີອ໌ ກັອຍ
ຕາງິ່ດ; ເຈ່ີ ໄລ່ ເຮີມ ອຽນ ອໍ ລ່ັຮ. 25 ເຢຊູ ຕາ
ແບີບ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: "ນານ່ະ ເລ່ີ
ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ?"
ມາ ໄລ່ ກັອຍ ງຶ່ດ ລາລ່ື ກະ ໄລ່ ອຶງກັອຮ. ມານະ

ປາຍ ໂຈະ ມານະ: "ກວາຍ ໄນ່ ລາ ເນົ່ າ? ອັນ ກາ
ແອັຮ ກູຢາລ ກະ ແດີອ໌. ເຈ່ີ ກູຢາລ ກະ ແດີອ໌ ຊາ
ງັດ ອັນ!"



ລູກາ 8:26 105 ລູກາ 8:44

ເຢຊູ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແຕ ກວາຍ
ຣາເລົາ ມານະ

(ມັດທາຍ 8:28-34; ມາຣະໂກ 5:1-20)
26 ໄລ່ ໄກ່ ອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກຣວາງ

ເຄຣາຊາ ແອັນ. ກຣວາງ ເຄຣາຊາ ໄນ່ ແອີດ ຢັ່ ຮ
ອຶນ ຕ່ົຮ ທາເລ ຣາປັ່ ງ ກັອຍ ກະ ແຄງ ຄາລີເລ.
27ບັອງ ກາ ເຢຊູ ແຊງ ແຕ ຕົວະ, ເບນີ ມານະ ກວາ
ຍ ຣາເລົາ ແຕ ວ່ີລ ກັອຍ ກາ ເບີນ ເຢືາງ ຕາ ອໍ
ຕຣວບ ແຕ່ີອ໌ ຣາມົຮ ອັນ. ດູ່ນ ເຈ່ີ ກວາຍ ກັອຍ
ແອີດ ອາຈ່ອງ. ອັນ ຕາ ເບີນ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ, ອັນ
ເປາະ ແອີດ ປໍ ປີ່ ງ ກມູູ່ຍ.໌ 28 ພໍກາ ອັນ ເຮີມ ເຢຊູ,
ອັນ ແຮຣ ເຣ່ງ ລາລ່ື, ກຼຸ່ ຣາໂກລ, ກະ ອັນ ປາຍ ເຣ່ງ
ລາລ່ື: "ເຢຊູ ເອີຍ! ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂຈະ
ເກົາ? ເຍືາ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ປື່ ດ
ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌. ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ຕະ ຕຸ່ຮ ເກົາ."

29 ອັນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ເຢຊູ ຕູ່ຍຮ ອາ
ລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ເຈ່ີ ແຕ ຈະ ກວາຍ ກັອຍ. ຊາ
ອ່ຶຍ ຕ່ໍ ເຈ່ີ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕະ ກວາຍ ກັອຍ. ກະ ຄັນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ໂກບ ອັນ ກະ ຊາກັບ ອຶນໄຊ ໂຊ,
ແຕີລາ ຊັດ ກາດາຍ ອາຕີ ອັນ ແຕ ອຶນໄຊ ເກຣືາວ,
ອັນ ຕະ ຕາອັອຮ ອຶນແຍ່ະ. ກະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ເກ່ີຍ
ເດີງ ອັນ ເປາະ ປໍ ຕຍາຮ.

30 ເຢຊູ ຕາແບີບ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ: "ນານ່ະ
ຣາມຶ່ຮ ໄມ່?"
ກວາຍ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ລາ

ກອງທັບ."
ອັນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ເຢືາງ

ຕາ ອໍ ແອີດ ຕ່ຶງ ຈະ ອັນ. 31 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຢືາງ
ຕາ ອໍ ກັອຍ ແຊອ໌ ແຕ ເຢຊູ ອຶນໂຈຍ ຕູ່ຍຮ ໄລ່
ເປາະ ປໍ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ.

32 ຕ່ຶງ ກົຮ ກັອຍ ເບີນ ອາລ່ີອ໌ ມວຍ ຈຸ່ມ ຊາ
ອ່ຶຍ ລາລ່ື ໄລ່ ບັອງ ຈ່ໍອ໌ ຈາ. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຢືາງ
ຕາ ອໍ ກັອຍ ກູກຸຮ ແຊອ໌ ແຕ ເຢຊູ ໂອນ ໄລ່ ມູ່ດ
ຕ່ຶງ ມັຮ ອາລ່ີອ໌ ກັອຍ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ໂອນ ໄລ່ ມູ່ດ.
33 ນ່ະກັອຍ ມັຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ລ່ັອຮ ແຕ ຈະ ກວາ
ຍ ກັອຍ, ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ອາລ່ີອ໌ ແອັນ. ເຈ່ີ ອຶນແຍະ່
ມັຮ ອາລ່ີອ໌ ກັອຍ ຕາລຸ່ຮ ໄວ່ ລາລ່ື ແຕ ແລ່ັຮ ຕາຣ
ວາລ ອາປັອງ ປໍ ທາເລ ຣາປັ່ ງ, ເຈ່ີ ກຈີູດ ອຶນແຍະ່.

34 ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ຈຸ່ມ ອາລ່ີອ໌ ກັອຍ, ໄລ່
ເຮີມ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາລຸ່ຮ ເຈົາ

ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ກະ ແອີດ ປໍ ນ່ໍ
ອ໌ ວ່ີລ ດັງ. 35 ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ເນ່ ຣາ
ນະ ກາ ຕາແບິ ແຕ່ີອ໌. ໄລ່ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ,ູ
ກະ ໄລ່ ເຮີມ ກວາຍ ກາ ບັອງ ກັອຍ ເບນີ ເຢືາງ ຕາ
ອໍ ຕຣວບ. ອັນ ກັອຍ ຕາກູ ແຈ່ະ ອາເຢີງ ເຢຊູ.
ອັນ ຕັອກ ເກຣ່ີງ, ກະ ອັນ ຕາ ເບີນ ແກີດ ຢຸ່ຮ
ນັ່ອງ. ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ກັອຍ ຊັອງ ອຶງກັອຮ
ລາລ່ື. 36 ມັຮ ໄລ່ ກາ ເຮີມ ເຢຊູ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີ
ຍ ເຮີມ ກັອຍ, ໄລ່ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ
ເບນີ ເຮີມ, ໂອນ ໄລ່ ດັງ ເຕ່ ອຶນເຕ່ົາ ເຢຊູ ຕະ ໂອນ
ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ແບຣັຮ.

37 ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ແຕ ກຣວາງ ເຄຣາຊາ ແຊອ໌
ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ໄລ່, ຍ່ອນ ໄລ່ ອຶງກັອຮ
ລາລ່ື. ເຈ່ີ ເຢຊູ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ລ່ັຮ, ລ່ັອຮ ແຕ
ອຶນຕຸ ກັອຍ. 38ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ລ່ັອຮ ແຕ
ຈະ ອັນ ແຊອ໌ ອີ ເປາະ ອາລ່ຶງ ເຢຊູ ເຕ່. ມາ ເຢຊູ
ອາຕີ ໂອນ ອັນ ເຈົາ, ກະ ເຢຊູ ປາຕັບ ອັນ ປາຍ:
39 "ໄມ່ ເຈົາ ປໍ ດຸງ ໄມ່. ເຈ່ີ ໄມ່ ອາຕີ ລ່ັຮ ແຕ ກູ່
ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄມ່."
ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກັອຍ ເປາະ ກູ່ ອຶນຕຸ ຕ່ຶງ ເມືອງ

ອັນ, ອັນ ອາຕີ ລ່ັຮ ແຕ ກູ່ ຣານະ ເຢຊູ ຈ່ອຍ ອັນ.
ເຢຊູ ປົວ ກອນ ມັນແຊມ ຢາອີໂຣ ກະ ມັນ

ແຊມ ກາ ຊາປ່ະ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ອງ ອັນ
(ມັດທາຍ 9:18-26; ມາຣະໂກ 5:21-43)

40 ພໍກາ ເຢຊູ ເຈົາ ລ່ັຮ ຢັ່ ຮ ກັອຍ ທາເລ ຣາປັ່ ງ,
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ຣາບັນ ອັນ ຣ່ໍອ໌ ອໍ, ຍ່ອນ ໄລ່ ເກຣາະ
ອັນ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ. 41 ມາ ເບີນ ມານະ ຣາມຶ່ຮ
ຢາອີໂຣ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກັອຍ. ອັນ ລາ ກວາຍ ຕາລາ ດຸງ
ຊາງ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ອັນ ກຼຸ່ ຣາ
ໂກລ ປູບ ແຈ່ະ ອາເຢີງ ເຢຊ,ູ ກະ ອັນ ແຊອ໌ ໂອນ
ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ດຸງ ອັນ, 42 ຍ່ອນ ກອນ ມັນແຊມ
ອັນ ອາອ່ີ ຮັບ ລາລ່ື. ກອນ ອັນ ມານຳ ກັອຍ ແຕ່ິ.
ອາຍຸ່ ອັນ ຕາແບິ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ກມູ,ໍ ມາ ອັນ
ອາອ່ີ ແຈ່ະ ອີ ກູຈີດ.
ບັອງ ກາ ເຢຊູ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ, ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ

ເນ່ດ ເຢຊ.ູ 43ກະ ເບນີ ມານະ ມັນແຊມ ແອີດ ຕ່ຶງ
ກັອຍ ກາ ເບນີ ອາອ່ີ ແກີດ ຮ່ື. ອຶນແຍະ່ ມວຍ ຈ່ິດ
ລາ ບາຣ ກມູໍ ມາ ຕາ ແກີດ ປຣາຍ ອາຮາມ ກັອຍ.
ປຣະ ອັນ ອຶນແຍ່ະ ປິ່ ດ ໂອນ ກວາຍ ກາ ປົວ, ມາ
ຕາ ເບີນ ແບຣັຮ ອຶນເຕ່ົາ.* 44 ອັນ ປາລັອງ ອາ

* 8:43 8:43 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ຕຍາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ປັຣນາຍ ກາ ປາຍ: "ປຣະ ອັນ ອຶນແຍ່ະ ປິ່ ດ ໂອນ ກວາຍ ກາ ປົວ."



ລູກາ 8:45 106 ລູກາ 9:9

ມູ່ດ ຢັ່ ຮ ກຣັອງ ເຢຊູ, ເຈ່ີ ອາຕີ ອັນ ຕາແວີ ຊາປ່ະ
ເປິບ ອາຢັ່ ອຮ ເຢຊ.ູ ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ອາຮາມ
ຕາ ເບີນ ລ່ັອຮ ນັ່ອງ ແຕ ຈະ ອັນ.

45 ເຢຊູ ຕາແບີບ ປາຍ: "ເນົ່ າ ກາ ຊາປ່ະ ເກົາ?"
ມາ ອາແລ່ະ ລາ ຕາ ເບີນ ງີ່ນ. ກະ ເປໂຕ ປາຍ:

"ອາຈານ ເອີຍ! ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ແອີດ ກທັູດ, ກະ
ໄລ່ ເນ່ດ ຈະ ອາຈານ."

46ມາ ເຢຊູ ປາຍ ລ່ັຮ ນ່ະໄນ່: "ເບນີ ກວາຍ ຊາ
ປ່ະ ເກົາ, ຍ່ອນ ເກົາ ຊັອງ ເຣ່ງ ເກົາ ລ່ັອຮ ຈ່ອຍ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌."

47 ນ່ະກັອຍ ມັນ ແຊມ ກາ ຊາ ປ່ະ ອາ ຢັ່ ອຮ
ກັອຍ, ອັນ ຄ່ຶດ ຕາ ເບີນ ແກຣ່ະ ນັ່ອງ. ອັນ ກາ
ໄກ່ຮ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື, ກະ ອັນ ປູບ ອາແຊງ ຈະ ອັນ
ແຈ່ະ ອາເຢີງ ເຢຊູ. ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ,
ມັນແຊມ ກັອຍ ງີ່ນ ປໍ ເຢຊ.ູ ອັນ ອາຕີ ຕານັ່ອງ
ໂອນ ເຢຊູ ດັງ ຍ່ອນ ນານ່ະ ແຕ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ຊາປ່ະ
ອາຢັ່ ອຮ ເຢຊູ ກະ ອາອ່ີ ອັນ ແກີດ ແບຣັຮ ເລ່ີຍ.
48 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ມັນແຊມ ກັອຍ ປາຍ: "ອາມອ໌ໍ
ເອີຍ! ຍ່ອນ ໄມ່ ຊາອຳ, ອາອ່ີ ໄມ່ ແກີດ ແບຣັຮ.
ໄມ່ ເຈົາ ອຽນ ອໍ."

49 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ອຶນນັ່ອງ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ມັນ
ແຊມ ກັອຍ, ແຕ່ີອ໌ ມານະ ກວາຍ ແຕ ດຸງ ຢາອີໂຣ,
ອັນ ກາ ຕະ ຊົດ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ. ອັນ ອາຕີ ຢາອີໂຣ
ປາຍ: "ກອນ ມັນແຊມ ໄມ່ ກຈີູດ ເຈ່ີ. ໄມ່ ອຶນໂຈຍ
ປາຕຸ່ຮ ອາຈານ ນັ່ອງ."

50 ເຢຊູ ຊັອງ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ
ອັນ ອາຕີ ຢາອີໂຣ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ, ໄມ່
ຊາອຳ ຊັອງ. ອຶນຕູ່ນ ກອນ ໄມ່ ແກີດ ແບຣັຮ ອໍ."

51 ພໍກາ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ດຸງ ຢາອີໂຣ, ເຢຊູ ໂອນ
ເປໂຕ, ຢາໂກໂບ, ໂຢຮັນ, ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ກອນ
ມັນແຊມ ກັອຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ. ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອັນ
ຕາ ໂອນ ມູ່ດ. 52 ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ເຍືາມ
ກອນ ມັນແຊມ ກູຈີດ ກັອຍ. ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶນ
ໂຈຍ ເຍືາມ. ກວາຍ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ. ອັນ ບິ
ຊັອງ."

53 ໄລ່ ກາ ຊັອງ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ກັຣ
ຈັງ ເຈືາດ ອັນ, ຍ່ອນ ໄລ່ ດັງ ປາຍ ກວາຍ ກັອຍ
ກຈີູດ ເຈ່ີ. 54 ມາ ເຢຊູ ໂກບ ອາຕີ ມັນແຊມ ກາ ກູ
ຈີດ ກັອຍ ກະ ອັນ ກູອ໌ ປາຍ: "ອາມອ໌ໍ ເອີຍ! ໄມ່
ຢວຣ!"

55 ນ່ະກັອຍ ຣາເວືາຍ ກວາຍ ກັອຍ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ
ອັນ, ກະ ອັນ ຢວຣ ແຕ່ິ. ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ເນົ່ າ ຈ່ໍອ໌

ໂດຍ ຣາແວ່ັຮ ໂອນ ອາມອ໌ໍ ກັອຍ ຈາ. 56 ອຶມເປ່
ອ໌ ອຶມປ່ໍ ມັນແຊມ ກັອຍ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື, ມາ ເຢຊູ
ປາຕັບ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ອາແລ່ະ ດັງ ແຕ ຣານະ
ໄນ່.

9
ເຢຊູ ແປຣີ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ເປາະ ຕະ

ຣານະ ອັນ
(ມັດທາຍ 10:5-15; ມາຣະໂກ 6:7-13)

1 ເຢຊູ ປາໂຣມ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ກາ ຣ
ຍານ ແຕ ອັນ. ອັນ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ອຳນາດ ດອ໌ໍ
ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກາ ຕຣວບ ກວາຍ,
ກະ ປົວ ມັຮ ກວາຍ ອາອ່ີ. 2 ເຈ່ີ ອັນ ແປຣີ ໄລ່
ເປາະ ອາຕີ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ, ກະ ອັນ
ແປຣີ ໄລ່ ເປາະ ປົວ ມັຮ ກວາຍ ອາອ່ີ. 3 ອັນ ປາ
ຕັບ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ເດີງ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ຈະ
ເຍືາ. ອຶນໂຈຍ ເດີງ ຣາແລີງ. ອຶນໂຈຍ ປ່ະ ຕູຍ.
ອຶນໂຈຍ ເດີງ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ. ອຶນໂຈຍ ເດີງ
ປຣະ. ກະ ອຶນໂຈຍ ເດີງ ບາຣ ປ່ັຼຮ ອາຢັ່ ອຮ. 4 ພໍ
ກາ ເຍືາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ ມວຍ ດຸງ
ຊັອງ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ລ່ັອຮ ແຕ ວ່ີລ ກັອຍ. 5 ຄັນ
ເຍືາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ແລ່ະ, ມາ ເນົ່ າ ຕາ ເບນີ ຣ່ັບ ເຍືາ,
ພໍກາ ເຍືາ ລ່ັອຮ ແຕ ວ່ີລ ກັອຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກັນ
ຕຣ່ິຮ ພຸ່ນ ກູແຕອ໌ ແຕ ອາເຢີງ. ໄນ່ ລາ ໂອນ ເນົ່ າ
ດັງ ກວາຍ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຣ່ັບ ເຍືາ."

6 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ກັອຍ ເປາະ ວ່ີລ ແກດ ວ່ີລ ປື່ ດ
ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ໄລ່ ປົວ
ມັຮ ກວາຍ ອາອ່ີ.

ເຮໂຣດ ຣານຸ່ຮ ຣາງຶ່ຮ
(ມັດທາຍ 14:1-12; ມາຣະໂກ 6:14-29)

7 ເຮໂຣດ, ອັນ ກາ ຊົດ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ, ອັນ
ຊັອງ ແຕ ມັຮ ຣານະ ເຢຊູ ຕະ. ນ່ະກັອຍ ອັນ
ຣານຸ່ຮ ຣາງຶ່ຮ, ຍ່ອນ ອັນ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ ໂຢຮັນ
ກາ ເກ່ີຍ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ປີ່ ງ.

8 ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ປາຍ ເອລີຢາ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ
ເຈ່ີ. ກະ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ປາຍ ມານະ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ
ອັນ ກູຈີດ. 9 ມາ ເຮໂຣດ ປາຍ: "ເກົາ ກັອຮ ເຈ່ີ
ຕາກອງ ໂຢຮັນ, ມາ ກວາຍ ໄນ່ ລາ ເນົ່ າ ກາ ເກົາ
ຊັອງ ກວາຍ ປາຍ ອັນ ຕະ ຣານະ ນ່ະກັອຍ?"
ນ່ະກັອຍ ເຮໂຣດ ຈ່ໍອ໌ ອີ ຣາມົຮ ເຢຊ.ູ
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ເຢຊູ ແຈມ ກວາຍ ເຊີງ ປັ່ ນ ນະ
(ມັດທາຍ 14:13-21; ມາຣະໂກ 6:30-44;

ໂຢຮັນ 6:1-14)
10 ມູ່ ກາ ເຢຊູ ແປຣີ ກັອຍ, ໄລ່ ເຈົາ ອາ ຕີ

ລ່ັຮ ອັນ ມັຮ ຣານະ ໄລ່ ຕະ ເຈ່ີ. ອັນ ເດີງ ໄລ່
ກັອຍ ເປາະ ກະ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ມວຍ ອຶນຕຸ ແຈ່ະ ເມືອງ
ເບັດຊາອີດາ. ອຶນຕຸ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ກວາຍ ແອີດ.
11 ມາ ພໍກາ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ເຢຊູ ເປາະ ປໍ
ອຶນຕຸ ກັອຍ, ໄລ່ ເປາະ ຕາປູ່ນ ອັນ ເຕ່. ເຢຊູ ຣ່ັບ
ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ໄລ່ ກັອຍ, ກະ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ. ກະ ອັນ ປົວ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ
ເບີນ ອາອ່ີ.

12 ແຈ່ະ ມານາງ ອີ ຕາບື່, ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ກະ ປາຍ: "ແຊອ໌ ອາຈານ ອາຕີ ມັຮ
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ໄນ່ ເຈົາ ປໍ ເມືອງ ແກດ ເມືອງ ປື່ ດ ອຶມ
ແປຣ ໄນ່ ໂອນ ໄລ່ ຈ່ໍອ໌ ອຶນຕຸ ແອີດ, ກະ ໂອນ ໄລ່
ແຈີງ ເບມີ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ, ຍ່ອນ ອຶນຕຸ ໄນ່ ເຢີ່ ງ
ແຕ ກວາຍ ແອີດ."

13ມາ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ແຕ່ິ ໂອນ
ໄລ່ ເບີນ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ."
ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ ລ່ັຮ ນ່ະໄນ່: "ຮິ ເບນີ ແອີງ ເຊີງ

ລຳ ໂດຍ ບຸຮ ກະ ບາຣ ລຳ ອາກາ ຊັອງ. ອາຈານ
ຢໍອ໌ ຮິ ເປາະ ແຈີງ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ໂອນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ
ໄນ່ ຈາ ບ?ໍ"

14 ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີນ ມາຮ ເຊີງ ປັ່ ນ ນະ
ກວາຍ ຊາຊາຍ ຣາເລົາ, ມາ ຕາ ເບນີ ນັ່ບ ມັນແຊມ
ກະ ກັຣແນນ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ປາຍ: "ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ໄນ່ ຕາກ,ູ
ມວຍ ອຶນຕຸ ເຊີງ ຈ່ິດ ນະ."

15 ເຈ່ີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ໂອນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ
ຕາກ.ູ 16 ເຢຊູ ອີດ ເຊີງ ລຳ ໂດຍ ບຸຮ ກະ ບາຣ ລຳ
ອາກາ ກັອຍ. ອັນ ຕາເງີ່ອ໌ ອາຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ ກະ
ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບນີ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ ໄນ່.
ແວັດ ກັອຍ, ອັນ ປີຮ ໂດຍ ບຸຮ ກະ ມ່ອບ ໂອນ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ອຶມແປອ໌ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ຈາ. 17 ໄລ່ ກັອຍ ຈາ ປາໄຊ ກູ່ ນະ. ແວັດ
ໄລ່ ຈາ, ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ປາໂຣມ ລ່ັຮ ມັຮ
ອຶງກັຮ ແກຼີຍ ໄລ່ ຈາ, ເບນີ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ກາ
ເຣຍ.

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ອັນ ອຶງເຄາະ ກຈີູດ
(ມັດທາຍ 16:13-28; ມາຣະໂກ 8:27-

9:1)

18 ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ ບັອງ ກາ ເຢຊູ ແອີດ ເກົາ
ແຊອ໌ ມານະ ອັນ, ເຈ່ີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ແຕ່ີອ໌.
ເຢຊູ ຕາແບີບ ໄລ່ ປາຍ: "ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ,
ໄລ່ ປາຍ ເກົາ ລາ ເນົ່ າ?"

19 ໄລ່ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເບີນ ອັນ ກາ ປາຍ
ອາຈານ ລາ ໂຢຮັນ, ອັນ ກາ ເກ່ີຍ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌. ເບີນ ອັນ ກາ ປາຍ ອາຈານ ລາ ເອລີຢາ.
ກະ ເບີນ ອັນ ກາ ປາຍ ອາຈານ ລາ ກວາຍ ອາຕີ
ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກູ
ຈີດ."

20 ເຢຊູ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ມາ ເຍືາ ແອັນ
ປາຍ ເກົາ ລາ ເນົ່ າ?"
ເປໂຕ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອາຈານ ລາ ກຣີດ, ອັນ

ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ໂອນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ກວາຍ!"

21 ເຢຊູ ປາຕັບ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ດັງ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. 22ກະ ອັນ ອາຕີ ແອັນ
ປາຍ: "ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ເກົາ, ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາ
ຍ, ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເກົາ. ມັຮ ກວາຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ, ມັຮ ກວາຍ
ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ມັຮ ກວາ
ຍ ອາຕີ ຄານອດ, ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ຊາອັຣ ກະ
ອວານ ເກົາ, ເຈ່ີ ກາຈີດ ເກົາ. ມາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໄປ
ເກົາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ."

23 ແວັດ ກັອຍ, ເຢຊູ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່
ກັອຍ ນ່ະໄນ່: "ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຢໍອ໌
ອີ ປວາຍ ເກົາ, ອຶງເຄາະ ອັນ ຕັຮ ຣານະ ອັນ ເບີ
ມ. ອຶງເຄາະ ກູ່ ຣາໄງ ອັນ ອີດ ໂດລ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ
ອັນ ເບມີ, ກະ ອຶງເຄາະ ອັນ ປວາຍ ເກົາ. 24ກວາຍ
ອາແລ່ະ ມາ ປາຊິ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ຣາງຶ່ຮ
ກວາຍ ກັອຍ ປິ່ ດ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຈີວ໌ ປິ່ ດ
ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຍ່ອນ ອັນ ປວາຍ ເກົາ, ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ
ກັອຍ ຕາ ແກີດ ປິ່ ດ. 25 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ
ເບີນ ຕຸ່ກ ມາເລ່ກ ແຊກ ມາການ ເກຣ່ີງ ເກຣ່ົາ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໄນ່ ຕາ ເບນີ ແອິ ອຶນເຕ່ົາ, ມາ ອັນ ແກີດ ປິ່ ດ
ເມືາດ ຊັອງ, ອຶນເຕ່ົາ ລະ ເກືາ ໂອນ ອັນ? 26 ຄັນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ກມູາລ ຕະ ແຕ ເກົາ ກະ ກມູາລ
ຕະ ແຕ ປັຣນາຍ ເກົາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເກົາ, ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາ
ຍ, ກູມາລ ຕະ ລ່ັຮ ເຕ່ ອັນ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ເກົາ ແຕ່ີອ໌
ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່. ຕາໄງ ກັອຍ ເກົາ ເບນີ ອາງອ່ືຣ
ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ກະ ອຶມປຣ່ອມ ເປາະ ກະ ມັຮ ກາ
ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ. 27 ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ເບີນ ກວາ
ຍ ກາ ຕາຢຶ່ ງ ແອີດ ອຶນຕຸ ໄນ່ ຊານ່ໍ, ໄລ່ ຕາ ເບນີ ກູ
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ຈີດ ຢວາຮ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ເບີນ ເຮີມ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕະ ຊົດ."

ຣູ່ບເຣືາງ ເຢຊູ ແກີດ ອຶມພາ ແອັນ
(ມັດທາຍ 17:1-8; ມາຣະໂກ 9:2-8)

28 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ມັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ເບີນ
ມາຮ ຕາກ່ອລ ຕາໄງ ແອັນ, ເຈ່ີ ເຢຊູ ເດີງ ເປໂຕ,
ໂຢຮັນ, ກະ ຢາໂກໂບ ຊັອຮ ກະ ອັນ ຕ່ຶງ ກົຮ, ອີ
ເກົາແຊອ໌ ອຶງກັອຍ. 29 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ເກົາແຊອ໌,
ອັນ ຊຳບຼີນ ຕ່ຶງ ມັ່ດ ໄລ່ ແກີດ ຣູ່ບເຣືາງ ອຶມພາ
ແອັນ, ກະ ເກຣ່ີງ ອັນ ແກີດ ກຼອ໌ໍ ຊັຣມຍາລ ມັ່ດ.
30 ເບີນ ບາຣ ນະ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ບາຣ
ນະ ລາ ໂມເຊ ກະ ເອລີຢາ. 31 ຣູ່ບເຣືາງ ໄລ່ ອາງ
ອ່ືຣ, ກະ ໄລ່ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ຈີວ໌ ກູຈີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ. 32 ມາ ເປໂຕ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ, ໄລ່ ຊັອງ
ຢໍອ໌ ອີ ບິ ລາ ລ່ື. ມາ ພໍກາ ເປໂຕ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ
ຕາແມ,ີ ໄລ່ ເຮີມ ອາງອ່ືຣ ຣູ່ບເຣືາງ ເຢຊູ, ກະ ໄລ່
ບາຣ ນະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກັອຍ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ກະ
ເຢຊ.ູ 33 ພໍກາ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ລ່ັອຮ ແຕ
ເຢຊ,ູ ເປໂຕ ອາຕີ ເຢຊູ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ຮິ
ແອີດ ອຶນໄນ່ ລາ ອໍ ລາລ່ື. ຮິ ອີ ຕະ ໄປ ລຳ ຊູ,
ມານຳ ລາ ຕະ ໂອນ ອາຈານ, ມານຳ ລາ ຕະ ໂອນ
ໂມເຊ, ກະ ມານຳ ລາ ຕະ ໂອນ ເອລີຢາ." ມາ ເປໂຕ
ປາຍ ນ່ະກັອຍ ລາ ອັນ ຕາ ເບນີ ດັງ ອັນ ປາຍ ອຶນ
ເຕ່ົາ.

34 ບັອງ ກາ ເປໂຕ ອຶນນັ່ອງ ຕະ ອຶນຕີ, ເບີ
ນ ຣາມິ່ລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກັອຍ ເຈ່ີ ຕວມ ດອ໌ໍ ຈະ ໄລ່.
ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື. 35 ກະ ເບີນ
ຊຽງ ຊາບາວ ອາຕີ ແຕ ຣາມິ່ລ ກັອຍ ປາຍ: "ໄນ່
ລາ ກອນ ເກົາ ກາ ເກົາ ຣຽຮ. ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ອາຕີ,
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ອັນ ນ!ໍ"

36 ແວັດ ຊຽງ ກັອຍ ຣາງຍາອ໌, ໄລ່ ເຮີມ ແອີງ
ເຢຊູ ຊັອງ ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ໄປ ນະ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ, ໄລ່ ເຈີ ດອ໌ໍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ຢວາຮ ໂອນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄລ່ ເຮີມ.

ເຢຊູ ປົວ ກວາ ຍ ຣາ ເລົາ ກາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ
ຕຣວບ

(ມັດທາຍ 17:14-18; ມາຣະໂກ 9:14-27)
37 ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ແອັນ, ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ແຊງ

ແຕ ກົຮ, ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຣາມົຮ ເຢຊູ. 38 ເບີ
ນ ມານະ ແຕ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຊາບາວ ເຣ່ງ ລາລ່ື
ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ອາຈານ ເປາະ ເນ່
ກອນ ຣາເລົາ ເກົາ. ເກົາ ເບີນ ກອນ ຣາເລົາ ມານຳ

ໄນ່ ແຕ່ິ. 39 ກະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ ອັນ. ພໍກາ
ອັນ ຕະ, ຊັນຕັຣ ອັນ ແຮຣ ຊັອງ, ກະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ
ກັອຍ ແດັຮ ອັນ, ເຈ່ີ ລ່ັອຮ ປູປົ່ ຮ ແຕ ແບອ໌. ອັນ
ແດັຮ ປຸງໆ ກອນ ເກົາ, ເຈ່ີ ອັນ ຕາງິ່ດ, ມາ ອັນ ຕາ
ເບນີ ຕັຮ ແຕ ຈະ ກອນ ເກົາ! 40 ເກົາ ແຊອ໌ ເຈ່ີ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ອາຈານ ໂອນ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ
ຕາ ອໍ ແຕ ຈະ ກອນ ເກົາ, ມາ ໄລ່ ຕູ່ຍຮ ອັນ ຕາ
ເຣືາບ."

41 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໄນ່ ເອີຍ! ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ກະ ເຍືາ ລາ
ກວາຍ ກາ ເງືານ ລາລ່ື! ອຶນນັ່ອງ ດູ່ນ ມາແລ່ະ ເກົາ
ແອີດ ກະ ເຍືາ ກະ ຈີວ໌ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ? ເດີງ
ໂອນ ກອນ ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ ແມຮ!"

42 ບັອງ ກາ ຣາເລົາ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌, ເຢືາງ ຕາ ອໍ
ກັອຍ ແດັຮ ອັນ, ເຈ່ີ ອາໄຕຮ ອັນ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌.
ເຢຊູ ກາແອັຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ໂອນ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ຈະ
ກັຣແນນ ກັອຍ. ເຈ່ີ ກັຣແນນ ກັອຍ ແກີດ ແບ
ຣັຮ. ເຢຊູ ມ່ອບ ລ່ັຮ ກັຣແນນ ກັອຍ ປໍ ອຶມປ່ໍ
ອັນ. 43 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາ
ລ່ື ຍ່ອນ ໄລ່ ເຮີມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບນີ ອຳນາດ ປື່ ດ
ລາລ່ື ນ່ະກັອຍ.

ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ແຕ ອັນ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ກຈີູດ
(ມັດທາຍ 17:22-23; ມາຣະໂກ 9:30-32)
ບັອງ ກາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ

ຊັອງ ງຶ່ດ ແຕ ຣານະ ເຢຊູ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ເຢຊູ ອາ
ຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: 44 "ເຍືາ ຊາງັດ ອໍ
ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ໄນ່! ແຈ່ະ ເຈ່ີ ເນົ່ າ ອີ ມ່ອບ
ເກົາ, ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ, ປໍ ອາຕີ ກວາຍ
ຊົດ!"

45 ມາ ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຊາ ປຸ່ຮ ປັຣນາຍ
ກັອຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາໂຕ່ະ ຣາມຶ່ ຮ ປັຣນາຍ
ກັອຍ ໂອນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ດັງ. ກະ ໄລ່ ຕາ ຍັ່ນ ຕາ
ແບີບ ເຢຊູ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.

ເນົ່ າ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ ການ່ໍອ໌?
(ມັດທາຍ 18:1-5; ມາຣະໂກ 9:33-37)

46 ມັຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ, ໄລ່ ຣາຈຽນ
ປາຍ ເນົ່ າ ກາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ເຢົ່ າ ຕ່ຶງ ມູ່ ໄລ່.
47 ເຢຊູ ດັງ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະກັອຍ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ເຕິ
ອາຕີ ມວຍ ນະ ກັຣແນນ, ໂອນ ກັຣແນນ ກັອຍ
ຕາຢຶ່ ງ ແຈ່ະ ອັນ. 48 ອັນ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ອັນ ປາຍ: "ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຣ່ັບ ອໍ ກັຣແນນ
ນ່ະໄນ່ ຍ່ອນ ອັນ ຊາອຳ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ຣ່ັບ ອໍ
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ກາ ເກົາ ແຮີ. ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຣ່ັບ ອໍ ເກົາ, ມູ
ເຈິງ ກວາຍ ກັອຍ ຣ່ັບ ອໍ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ໄນ່ ເຕ່. ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ອາແຊງ ຈະ ແກີດ
ແກດ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ເຢົ່ າ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ, ກວາ
ຍ ກັອຍ ແກີດ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ເຢົ່ າ."

ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບີນ ດອ໌ໍ ມັດ່ ກະ ໄຮ, ອັນ
ຈ່ອຍ ໄຮ

(ມາຣະໂກ 9:38-40)
49 ໂຢຮັນ ອາຕີ ເຢຊູ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ຮິ

ເຮີມ ເຈ່ີ ມານະ ກວາຍ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ
ກະ ອັນ ກູອ໌ ຣາມຶ່ຮ ອາຈານ. ມາ ຮິ ຕາ ໂອນ ອັນ
ຕະ ນັ່ອງ ຣານະ ກັອຍ, ຍ່ອນ ອັນ ລາ ຕາ ແກີນ
ກວາຍ ໄຮ."

50 ມາ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂຢຮັນ ປາຍ: "ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ກາຕັງ ອັນ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບນີ ດອ໌ໍ
ມັດ່ ກະ ເຍືາ, ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ກວາຍ ກັອຍ ແອີດ ກະ
ເຍືາ ເຕ່."

ເຢຊູ ເປາະ ເປີຼຍ ວ່ີລ ກວາຍ ຊາມາເຣຍ
51 ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ຕາໄງ ເຢຊູ ຊັອຮ ລ່ັຮ ປໍ

ມັນລ່ັອງ; ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຄ່ຶດ ອີ ເປາະ ປໍ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ. 52 ອັນ ແປຣີ ມັຮ ກວາຍ ເດີງ ປັຣ
ນາຍ ເປາະ ອຶນໂຍ່ງ. ກວາຍ ກັອຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ມວຍ
ວ່ີລ ກວາຍ ຊາມາເຣຍ. ໄລ່ ກຽມ ດອ໌ໍ ໂອນ ເຢຊູ
ແຕ່ີອ໌. 53 ມາ ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ກັອຍ ຕາ ເບີ
ນ ຣ່ັບ ເຢຊ,ູ ຍ່ອນ ໄລ່ ດັງ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ປໍ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. 54 ພໍກາ ຢາໂກໂບ ກະ ໂຢຮັນ,
ໄລ່ ບາຣ ນະ ແຕ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊ,ູ ເຮີມ
ຣານະ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ
ເອີຍ! ອຶນເຈົາ ຢໍອ໌ ຮິ ກູອ໌ ອູ່ຍຮ ແຕ ມັນລ່ັອງ
ແຊງ ຈັອງ ໄລ່ ກັອຍ ບ?ໍ"

55 ມາ ເຢຊູ ກູລຽວ, ກະ ອັນ ກາແອັຮ ໄລ່ ອຶນ
ໂຈຍ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ. 56 ເຈ່ີ ໄລ່ ເປາະ ປໍ ວ່ີລ ການ່ໍອ໌
ແອັນ.

ອຶງເຄາະ ໄຮ ຕະ ນານ່ະ ອີ ປວາຍ ເຢຊູ?
(ມັດທາຍ 8:19-22)

57ບັອງ ກາ ໄລ່ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ, ເບນີ ມານະ ຣາ
ເລົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ກະ ອັນ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ!
ປໍ ແລ່ະ ອາຈານ ເປາະ, ເກົາ ປວາຍ ອາຈານ ປໍ ກັອຍ
ເຕ່."

58 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ຕາຈອ໌ໍ ອຶນນັ່ອງ
ເບີນ ກ່ືບ, ແຈມ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ຊານົຮ, ມາ ກອນ

ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ຕາ ເບນີ ອຶນຕຸ ແລ່ະ ໂອນ ອັນ
ບ.ິ"

59 ເຢຊູ ແປຣີ ມານະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌: "ໄມ່ ປ
ວາຍ ເກົາ."
ມາ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ ລ່ັຮ ນ່ະໄນ່: "ອຶນເຈົາ

ເອີຍ! ເກຣາະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ກູຈີດ ເວືາຍ. ແວັດ ເກົາ
ແຕິບ ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ເຈ່ີ ເກົາ ປວາຍ ອຶນເຈົາ."

60 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ດອ໌ໍ ໂອນ ກວາ
ຍ ກູຈີດ ແຕິບ ກວາຍ ກູຈີດ.* ມາ ໄມ່, ອຶງເຄາະ
ໄມ່ ເປາະ ອາຕີ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ."

61 ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ
ເອີຍ! ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ປວາຍ ອຶນເຈົາ ເຕ່, ມາ ເກົາ
ແຊອ໌ ເຈົາ ກ່ອບ ກວາຍ ຕ່ຶງ ດຸງ ເກົາ ເວືາຍ."

62 ເຢຊູ ອາຕີ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ: "ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ມາ ຢຸມ ອຶງກ່ັລ ໄທ ຊວນ ອັນ, ອຶງເຄາະ ກວາ
ຍ ກັອຍ ອຶນໂຈຍ ກູລຍານ ປໍ ກຣັອງ. ອັນ ກາ ຕະ
ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. ຄັນ
ອັນ ເບນີ ບາຣ ຣາງຶ່ຮ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ຕະ
ຊົດ ອັນ."

10
ເຢຊູ ແປຣີ ຕາປູ່ລ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ເປາະ ອຶນ

ໂຍ່ງ ອັນ
1 ແວັດ ກັອຍ ແອັນ ເຢຊູ ຣຽຮ ກວາຍ ຕາປູ່ລ

ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ. ອັນ ແປຣີ ໄລ່ ກັອຍ ເປາະ ອຶນ
ໂຍ່ງ ອັນ, ມັນຕຸ ບາຣ ນະ, ມູ່ດ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ເມືອງ
ກູ່ ອຶນຕຸ ອັນ ຄ່ຶດ ອີ ເປາະ. 2 ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ
ປາຍ: "ທຣໍ ຕ່ຶງ ໄທຣ ຕາວ່ັຮ ລາລ່ື ຈີນ ເຈ່ີ, ມາ ເບີ
ນ ບີ່ອ໌ ນະ ກວາຍ ເປາະ ຊອດ ທຣໍ ກັອຍ. ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ແຊອ໌ ແຕ ອຶນເຈົາ ໄທຣ ໂອນ ອັນ ແປຣີ ເບນີ
ຊາອ່ຶຍ ນະ ແອັນ ເປາະ ຊອດ ທຣໍ ກັອຍ. 3 ເຍືາ
ເປາະ! ເກົາ ແປຣີ ເຍືາ ເປາະ ນ່ະ ແກະ ກອນ ແອີດ
ອຶນດີ ຊັນຕຣ່ັນ ຊາກັອງ. 4 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ເດີງ
ປຣະ. ອຶນໂຈຍ ປ່ະ ຕູຍ ນ່ະ ກວາຍ ຊູແຊອ໌. ອຶນ
ໂຈຍ ເດີງ ບາຣ ກູ່ ແກີບ. ກະ ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຣາມຮົ ເຢົ່ າ
ຕ່ຶງ ຣານາ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕາກູ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ໄລ່.
5 ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ອາແລ່ະ, ແຕ ຕາແບິ ລາ
ລ່ື ເຍືາ ປາຍ: 'ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ດຸງ
ຊູ ໄນ່ ເບນີ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.' 6 ຄັນ
ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ຣ່ັບ
ບຸ່ນ ກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ເບນີ. ມາ ຄັນ
ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຢໍອ໌ ອີ ຣ່ັບ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ

* 9:60 9:60 ປັຣນາຍ ຊາກຳ ໄນ່ ເຢຊູ ປາຍ: "ດອ໌ໍ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເກົາ ເນ່ ຊາລີອ໌ ເບີມ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ
ເກົາ."
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ແອັນ ເບນີ ບຸ່ນ ກັອຍ. 7 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ ມວຍ
ດຸງ ຊັອງ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ເປາະ ແອີດ ດຸງ ອາໄນ່ ດຸງ
ອາກັອຍ ແຮີ. ກະ ຊັຣນາ ຈາ ອຶນເຕ່ົາ ກວາຍ ດຸງ
ກັອຍ ໂອນ ເຍືາ ຈາ, ເຍືາ ຈາ ຊັຣນາ ກັອຍ. ກວາ
ຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຈ່ອຍ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ອຶງເຄາະ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກັອຍ ຈ່ອຍ ລ່ັຮ ໂອນ ອັນ ກາ ຕະ
ກັອຍ ເບນີ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ. 8 ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ, ຄັນ ກວາຍ ກັອຍ ຣ່ັບ ຣາບັນ ອໍ ໂຈະ ເຍືາ,
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈາ ມັຮ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ ໄລ່ ໂອນ.
9 ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປົວ ມັຮ ກວາຍ ອາ
ອ່ີ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: 'ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌
ປາເນ່ນ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ.' 10 ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ກວາຍ, ມາ ກວາຍ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ກັອຍ ຕາ
ເບີນ ຣ່ັບ ຣາບັນ ອໍ ໂຈະ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລ່ັອຮ
ລ່ັຮ ປໍ ຣານາ ກະ ປາຍ: 11 'ພຸ່ນ ກູແຕອ໌ ແຕ ວ່ີ
ລ ເຍືາ ກາ ແຕັດ ອາເຢີງ ຮິ; ຮິ ອີ ກັນຕຣ່ິຮ ຕັຮ.
ນ່ະກັອຍ ລາ ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຣ່ັບ
ຮິ.' ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດັງ ເຕ່ ປາຍ, ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌
ປາເນ່ນ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ!"

12 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ
ລາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາເບຼິຮ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ກວາຍ, ອັນ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ
ກັອຍ ເບນີ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາເລີຍ ແຕ ໄລ່ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ໂຊໂດມ ແຕ ອຶມແບິ."

ເຢຊູ ເວ່ນ ດອ໌ໍ ເມືອງ ກາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ
(ມັດທາຍ 11:20-24)

13 "ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ໂຄຣາຊິນ! ກະ ບາບ ລາລ່ື ໂອນ ເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ເບັດຊາອີດາ! ຄັນ ເກົາ ມາ ຕະ ຣານະ ຕາ
ເກ່ີຍ ເຮີມ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຕີເຣ ກະ ເມືອງ ຊີໂດນ ມູເຈິງ
ເກົາ ຕະ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຍືາ, ດູ່ນ ເຈ່ີ ກວາຍ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ
ຕາໄມ ແອັນ. ກະ ດູ່ນ ເຈ່ີ ໄລ່ ກັອຍ ຕັອກ ຕຳ
ປັອກ ເຍືາມ ຕຸ່ຮ, ກະ ອາປຶ່ ໂຈະ ບັອຮ ຕ່ຶງ ຈະ ໄລ່,
ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ໄລ່ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ຍ່ອນ ໄລ່
ເບີນ ໂລ່ຍຮ. 14 ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາ
ເບິຼຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ, ຕາໄງ ກັອຍ ອັນ ຊັອງ
ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຕີເຣ ກະ
ເມືອງ ຊີໂດນ ກາເລີຍ ແຕ ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ
ເຍືາ. 15 ກະ ເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກາເປນາອູມ

ເອີຍ! ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ
ບ?ໍ ໄກຣ ລາລ່ື, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາປັອງ ຕັຮ ເຍືາ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ!"

16 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ໂຈະ ຕາປູ່ລ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ
ກັອຍ ປາຍ: "ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ເຍືາ, ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ອັນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ ເຕ່.
ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບນີ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ເຍືາ, ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ອັນ ຕາ ເບນີ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ເກົາ ເຕ່. ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບນີ ອີ ຊາງັດ
ປັຣນາຍ ເກົາ, ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ອັນ ຕາ ເບີນ ອີ ຊາ
ງັດ ປັຣນາຍ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ເຕ່."

ມູ່ ຕາປູ່ລ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ລ່ົບ ເຈົາ ລ່ັຮ
17 ມູ່ ຕາປູ່ລ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ກັອຍ ເຈົາ ລ່ັຮ,

ກະ ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື. ໄລ່ ອາຕີ ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶນ
ເຈົາ ເອີຍ! ກາ ມັຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ຮິ
ບັອງ ກາ ຮິ ຕູ່ຍຮ ໄລ່ ກະ ຮິ ກູອ໌ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຈົາ!"

18 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເກົາ ເຮີມ
ເຢືາງ ຊາຕານ ຊາແລັຮ ແຕ ມັນ ລ່ັອງ ນ່ະ ຕາລ
ຍາຣ.* 19 ເຍືາ ຊາງັດ! ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ອຳ
ນາດ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຊາເຕືາຍ໌ ກຊັູນ ກະ ຕຸ່ງເຕືາງ,
ກະ ໂອນ ເຍືາ ເຣືາບ ຣາຊູ່ ລ່ັຮ ເຢືາງ ຊາຕານ. ກະ
ຕາ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ເຍືາ. 20ມາ ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ແອີນ ຍ່ອນ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຊາງັດ ເຍືາ. ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ແອີນ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ຣາມຶ່
ຮ ເຍືາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ."

ເຢຊູ ຊາແອີນ ອຶມປ່ໍ ອັນ
(ມັດທາຍ 11:25-27; 13:16-17)

21ບັອງ ກາ ກັອຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ເຢຊູ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ອັນ ປາຍ ນ່ະໄນ່
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ: "ອຶມປ່ໍ ເອີຍ! ໄມ່ ລາ ອຶນເຈົາ
ມັນລ່ັອງ ກະ ກແູຕອ໌ ໄນ່! ເກົາ ຊາແອີນ ໄມ່ ອາປັຮ
ເຈ່ີ ຣານະ ໄມ່ ໂອນ ກວາຍ ກາ ນ່ະ ກັຣແນນ ແກດ
ໆ, ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ໄມ່ ປາໂຕ່ະ
ຣານະ ໄນ່ ແຕ ກວາຍ ກາ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ, ໄລ່ ກາ ຣ
ຍານ ຊາອ່ຶຍ ເຈ່ີ. ປຍາຍ໌, ອຶມປ່ໍ ເອີຍ, ເກົາ ຍ່ອງ
ໄມ່, ຍ່ອນ ຣານະ ກັອຍ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ໄມ່.

22 "ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ມ່ອບ ໂອນ ເກົາ ເບນີ.
ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ດັງ ຣາງຶ່ຮ ກອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ແອີງ ອຶມປ່ໍ ອັນ ແຕ່ິ ດັງ ຣາງຶ່ຮ ກອນ
ອັນ. ກະ ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ດັງ ຣາງຶ່ຮ ອຶມ

* 10:18 10:18 ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ເຢືາງ ຊາຕານ, ອັນ ກາ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ເຢືາງ ຕາ ອ,ໍ ປິ່ ດ ອຳນາດ ອັນ ເຈ່ີ.



ລູກາ 10:23 111 ລູກາ 10:40

ປ່ໍ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ແອີງ ກອນ ອັນ ແຕ່ິ ດັງ ຣາງຶ່ຮ
ອຶມປ່ໍ ອັນ. ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ກອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ, ອັນ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ
ດັງ ເຕ່ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ອຶມປ່ໍ ອັນ."

23 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ກລູຽວ ລ່ົບ ລ່ັຮ ປໍ ມູ່ ກາ
ຣຍານ ແຕ ອັນ. ອັນ ອາຕີ ແອີງ ໄລ່ ກັອຍ ຊັອງ
ປາຍ: "ບຸ່ນ ລາລ່ື ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເບີນ ເຮີມ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ເຮີມ. 24 ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ
ເຍືາ, ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ນະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ,
ກາ ຢໍອ໌ ອີ ເຮີມ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ເຮີມ ຊານ່ໍ, ມາ ໄລ່
ຕາ ດັງ ເບີນ ເຮີມ. ກະ ໄລ່ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ຊັອງ
ມັຮ ປັຣນາຍ ເຍືາ ຊັອງ ຊານ່ໍ, ມາ ໄລ່ ຕາ ດັງ ເບນີ
ຊັອງ."

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍ ອຶມພາ ກຣວາງ
25ມານະ ກວາຍ ອາຈານ ອາຕີ ຄານອດ ອິດຊະ

ຣາເອລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ.ູ ອັນ ຕາແບີບ ອີ ລ່ອງ ເຢຊູ
ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ນານະ່ ເກົາ ອີ ຕະ ໂອນ ເກົາ
ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ?"

26 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຕ່ຶງ ຄານອດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ອຶນເຕ່ົາ? ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ອານ, ອຶນ
ເຕ່ົາ ເຍືາ ຊັອງ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ?"

27ກວາຍ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ປາຍ:
'ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶນເຈົາ ເຍືາ,

ອຶນແຍ່ ະ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ອຶນແຍ່ ະ ຣາແຮີ
ເຍືາ, ອຶນແຍະ່ ບັນ ເຣ່ງ ເຍືາ, ກະ ອຶນແຍ່
ະ ການິ່ດ ເຍືາ.'

ກະ ອັນ ປາຍ ແອັນ ນ່ະໄນ່:
'ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ ມູເຈິງ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ຈະ

ເຍືາ ເບີມ ເຕ່.'"
28 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ: "ປຍາຍ໌

ໄມ່ ປາຍ. ຄັນ ໄມ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄມ່ ເບີນ ອາມົ່ງ
ເລືອຍໆ."

29 ມາ ກວາຍ ກັອຍ, ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ອາປັຮ ຣາງຶ່ຮ
ອັນ, ໂອນ ເຢຊູ ຍ່ອງ ປາຍ ອັນ ລາ ກວາຍ ຕານັ່
ອງ ອໍ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕາແບີບ ແອັນ ເຢຊູ ປາຍ:
"ເນົ່ າ ລາ ເຢົ່ າ ເກົາ?"

30 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ປາຍ:
"ເບີນ ມານະ ກວາຍ ຣາເລົາ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ

ແຊງ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣີ
ໂກ. ບັອງ ກາ ອັນ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ກັອຍ, ເບີນ
ກວາຍ ຊາແວງ ປາລັອງ ປົນ ເກຣ່ີງ ອັນ. ກະ ໄລ່ ປ

ຍາຍຮ ອັນ ແຮີ, ອຶນຈົນ ອັນ ອີ ກຈີູດ. ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາ
ລຸ່ຮ ຕັຮ ແຕ ອັນ. 31 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ ເບນີ ມານະ
ແຕ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເປາະ ຣານາ
ກັອຍ ເຕ່, ເຈ່ີ ອັນ ເຮີມ ກວາຍ ກາ ເນົ່ າ ປົນ ກັອຍ
ແຈ່ະ ອີ ກຈີູດ, ມາ ອັນ ເປາະ ວຍາຣ ຕັຮ. 32 ພໍກາ
ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ລາ
ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. ອັນ ເຮີມ ກວາຍ ເບິ ກັອຍ.
ກະ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ຕາງ່ອນ ເນ່ ມາໂຮຍ, ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ
ວຍາຣ ຊັອງ ແຕ ກວາຍ ກັອຍ. 33ມາ ເບນີ ມານະ
ແຕ ກຣວາງ ຊາມາເຣຍ† ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ກັອຍ
ເຕ່. ອັນ ເຮີມ ກວາຍ ເບິ ກັອຍ, ກະ ອັນ ຄ່ຶດ ອາ
ໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ ກັອຍ. 34 ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ
ເບິ ກັອຍ, ອັນ ທໍອ໌ ແດີອ໌ ຣາເຮົາ ກະ ບຼັອງ ຕ່ຶງ
ເບ,ິ ເຈ່ີ ອັນ ຕວມ ໂຈະ ອາຣິ. ແວັດ ກັອຍ ອັນ ອາ
ແຣ່ິ ກວາຍ ເບິ ກັອຍ ອາຊັອຮ ຕ່ຶງ ກຣັອງ ອາແຊັຮ
ແຈລ ອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ເດີງ ກວາຍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ດຸງ
ກວາຍ ຕາມອຍ ຣາລູ່. ແອີດ ອຶງກັອຍ ກວາຍ
ຊາມາເຣຍ ເນ່ ຊາລີອ໌ ກວາຍ ເບິ ກັອຍ. 35 ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ປັຣແນີ ອັນ ອີດ ບາຣ ກຼອງ ປຣະ ອານາມ
ແຕ ຕູຍ ອັນ ໂອນ ປໍ ກວາຍ ອຶນເຈົາ ດຸງ. ກະ ອັນ
ປາຕັບ ອຶນເຈົາ ດຸງ ກັອຍ ປາຍ: 'ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ເນ່
ຈ່ອຍ ກວາຍ ໄນ່. ກະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເກົາ ເຈົາ
ລ່ັຮ ຣານາ ໄນ່, ມາແລ່ະ ຊາອ່ຶຍ ປຣະ ເຍືາ ປິ່ ດ ໂອນ
ອັນ ຈາ, ເກົາ ກລັູຮ ລ່ັຮ ໂອນ ເຍືາ ມາຮ ກັອຍ.'"

36 ແວັດ ເຢຊູ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ໄນ່, ອັນ
ຕາແບີບ ກວາຍ ກາ ລ່ອງ ອັນ ປາຍ: "ແຕ ກວາຍ
ໄປ ນະ ກາ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ກັອຍ, ກວາຍ ອາແລ່ະ
ລາ ເຢົ່ າ ກວາຍ ກາ ຊາແວງ ປົນ ກັອຍ?"

37 ອັນ ກາ ອາຕີ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ
ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ເຢຊູ ປາຍ: "ກວາຍ ກາ ຈ່ອຍ ອັນ
ກາ ຊາແວງ ປົນ ກັອຍ ແກີດ ເຢົ່ າ ອັນ."
ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ

ໄມ່ ຕະ ມູເຈິງ ກວາຍ ກັອຍ ເຕ່."
ເຢຊູ ເປາະ ຊາອົຮ ມາທາ ກະ ມາຣີ

38 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ, ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ມວຍ ວ່ີລ. ຕ່ຶງ ວ່ີ
ລ ກັອຍ ເບນີ ມັນແຊມ ມານະ, ຣາມຶ່ຮ ລາ ມາທາ.
ມາທາ ໄນ່ ຣ່ັບ ຣາບັນ ອໍ ໂຈະ ເຢຊ,ູ ໂອນ ເຢຊູ
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ. 39ມາທາ ໄນ່ ເບນີ ອາແອມ ມັນ
ແຊມ, ຣາມຶ່ຮ ມາຣີ. ມາຣີ ໄນ່, ອັນ ຕາກູ ແຈ່ະ ອາ
ເຢີງ ເຢຊູ ກະ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ. 40 ມາ
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ມາທາ, ອັນ ເມືາອ໌ ຕັລ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ. ນ່ະກັອຍ
ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ອາແອມ
ເກົາ ໂອນ ມານະ ເກົາ ຊັອງ ຕະ ຣານະ. ນານ່ະ ອຶນ
ເຈົາ ຄ່ຶດ ແຕ ຣານະ ໄນ່? ເກົາ ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ ແປຣີ
ອາແອມ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ເກົາ ແຮີ."

41 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ເອີ ມາທາ,
ມາທາ ເອີຍ! ກ່ັດ ລາລ່ື ໂອນ ໄມ່; ໄມ່ ເກຣ່າະ ກະ
ຕັລ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ. 42ມາ ເບນີ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ຊັອງ
ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຣຽຮ. ມາຣີ ຣຽຮ ເຈ່ີ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ,
ກະ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ເນົ່ າ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອີດ ລ່ັຮ ແຕ ອັນ."

11
ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ເກົາແຊອ໌
(ມັດທາຍ 6:9-13; 7:7-11)

1 ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ ເຢຊູ ແອີດ ເກົາແຊອ໌ ຕ່ຶງ
ມວຍ ອຶນຕ.ຸ ແວັດ ອັນ ເກົາແຊອ໌, ເບນີ ມານະ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ແຊອ໌ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ!
ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ ອາຕີ ໂອນ ຮິ ດັງ ເກົາແຊອ໌, ມູເຈິງ
ໂຢຮັນ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ເຕ່."

2ນ່ະກັອຍ, ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ແຕ່ີອ໌
ເຍືາ ເກົາແຊອ໌, ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ປາຍ:
'ກູກຮຸ ອຶມປ່ໍ ຮິ ເອີຍ!
ແຊອ໌ ເຍືາ ຈ່ອຍ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ຢຳນັ່ບ

ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ.
ແຊອ໌ ເຍືາ ແກີດ ຊົດ ກູ່ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌

ໄນ່.
3 ແຊອ໌ ເຍືາ ຈ່ອຍ ໂອນ ຮິ ເບີນ ຄຳ ຈາ ກູ່ ຣາໄງ.
4 ແຊອ໌ ເຍືາ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກາ ຮິ ຕະ ເຈ່ີ,

ມູເຈິງ ຮິ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ເນົ່ າ ຕະ ໂຈະ ຮິ.
ແຊອ໌ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ເນົ່ າ ລ່ອງ ຮິ ຕະ ຣານະ

ຕາ ອໍ.'"
5 ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ ໂຈະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ

ປາຍ: "ເກົາ ຊາກຳ ນ່ະໄນ:່ ນານ່ະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ຄັນ
ເຍືາ ເບີນ ເຢົ່ າ, ກະ ເຍືາ ເປາະ ປໍ ດຸງ ເຢົ່ າ ດີດ່ຶກ,
ເຈ່ີ ປາຍ: 'ອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ລັບ ໄປ ລອງ
ອາແຊິ ໄມ່,* 6 ຍ່ອນ ເບີນ ກວາຍ ຕາມອຍ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ດຸງ ເກົາ, ມາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ອີ ອາລ່ັອຮ
ໂອນ ຕາມອຍ ກັອຍ ຈາ.' 7 ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ເຢົ່ າ
ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ເຍືາ ປາຍ: 'ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ກູອ໌
ປາຕຸ່ຮ ເກົາ ຊານ່ໍ, ຍ່ອນ ເກົາ ກາໄຕ່ຮ ຕ່ົງ ເຈ່ີ. ເກົາ
ກະ ກອນ ອາໄກ ເກົາ ບິ ເຈ່ີ. ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຢວຣ
ອີດ ໂອນ ໄມ່.' 8 ມາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ອຶມປຶ່

ເຍືາ ແກີດ ເຢົ່ າ ກະ ອັນ ລາ ອັນ ຕາ ເບນີ ໂອນ ເຍືາ
ອາແຊິ. ມາ ຄັນ ເຍືາ ແຊອ໌ ມາຍິ່ ຮ ມາຍີ່ ດ ແຕ
ອັນ, ລາ ອັນ ໂອນ ມາຮ ແລ່ະ ເຍືາ ອີ ເບີນ. 9 ກະ
ເກົາ ປາຍ ແອັນ ໂຈະ ເຍືາ: ຄັນ ເຍືາ ແຊອ໌ ມາຍິ່ຮ
ມາຍີ່ດ, ເຍືາ ເບີນ. ຄັນ ເຈຍ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌, ເຍືາ ຣາມົ
ຮ. ຄັນ ເຍືາ ກູໂຕຍຮ ຕ່ົງ ຊາໂກຼຮ ຊາກຼວານ, ເນົ່ າ
ເປິຮ ໂອນ. 10 ຍ່ອນ ກູ່ ນະ ອາແລ່ະ ກາ ແຊອ໌,
ອັນ ເບີນ. ອາແລ່ະ ກາ ຈ່ໍອ໌, ອັນ ຣາມົຮ. ອາແລ່
ະ ກາ ກູໂຕຍຮ ຕ່ົງ, ເນົ່ າ ເປິຮ ໂອນ. 11 ມັຮ ເຍືາ
ກາ ເບີນ ກອນ ເຈ່ີ, ນານ່ະ ຄັນ ກອນ ເຍືາ ແຊອ໌
ອາກາ, ເຍືາ ໂອນ ອັນ ກູຊັນ ບ?ໍ 12 ກະ ຄັນ ອັນ
ແຊອ໌ ອຶນເຕຣ່ລ ອຶນຕຣວຍ, ເຍືາ ໂອນ ອັນ ຕຸ່ງ
ເຕືາງ ບ?ໍ 13 ເຍືາ ລາ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ,
ມາ ອຶນນັ່ອງ ເຍືາ ດັງ ໂອນ ເກຣ່ີງ ອໍ ປໍ ກອນ ເຍືາ.
ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ
ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄັນ ເຍືາ
ແຊອ໌ ແຕ ອັນ!"

ເຢຊູ ກະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ
(ມັດທາຍ 12:22-30, 43-45; ມາຣະໂກ

3:20-27)
14 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເຢຊູ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ

ຕາ ອໍ ກາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ເກີອ໌. ແວັດ
ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ລ່ັອຮ ແຕ ຈະ ກວາຍ ກັອຍ,
ເຈ່ີ ກວາຍ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ລ່ັຮ ຕະ ອຶນຕີ. ກວາຍ ກຼຶ່ງ
ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. 15ມາ ເບນີ ກວາຍ ແຕ
ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ອັນ ໄນ່ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ
ອໍ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເບເອລເຊບູລ ໂອນ ອັນ ເບີນ ອຳ
ນາດ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. ເຢືາງ ເບເອລເຊບູລ ໄນ່
ລາ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ເຢືາງ ຕາ ອ.ໍ"†

16 ກະ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ລ່ອງ ເຢຊູ;
ເຈ່ີ ໄລ່ ແຊອ໌ ແຕ ເຢຊູ ໂອນ ອັນ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີ
ຍ ເຮີມ ອາປັຮ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ອຳນາດ ອັນ ແຕ່ີອ໌
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 17 ມາ ເຢຊູ ດັງ ການິ່ດ ໄລ່
ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ຄັນ
ເບີນ ມວຍ ກຣວາງ ມາ ຣາຕັຮ ແກີດ ຊາອ່ຶຍ ຈຸ່ມ
ມານະ ຣາຕະ ໂຈະ ມານະ, ເຈ່ີ ກຣວາງ ກັອຍ ຕາ ເບີ
ນ ແກີດ ນັ່ອງ ກຣວາງ. ກະ ຄັນ ແອີດ ມູ່ ດຸງ ມາ
ມານະ ຣາຕະ ໂຈະ ມານະ, ເຈ່ີ ດຸງ ກັອຍ ຕາ ເບີນ
ແກີດ ນັ່ອງ ດຸງ. 18 ຄັນ ຈຸ່ມ ເຢືາງ ຊາຕານ, ມານະ
ຣາຕະ ໂຈະ ມານະ, ເຈ່ີ ຈຸ່ມ ເຢືາງ ຊາຕານ ກັອຍ ຕາ
ເບີນ ແກີດ ນັ່ອງ ຈຸ່ມ. ມາ ເຍືາ ປາຍ ເກົາ ຕູ່ຍຮ

* 11:5 11:5 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ປາຍ ອັນ ແຊອ໌ ໄປ ລຳ ໂດຍ ບຸຮ. † 11:15 11:15 ແຕ່ີອ໌ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ເຢືາງ ຊາຕານ ລາ
ຣາມຶ່ຮ ເບເອລເຊບູລ ແຮີ.



ລູກາ 11:19 113 ລູກາ 11:35

ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເບເອລເຊບູລ
ໂອນ ເກົາ ເບີນ ອຳນາດ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. 19 ມາ
ຄັນ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່,
ເຍືາ ຕາ ເບນີ ປາຍ ໄລ່ ເບນີ ອຳນາດ ແຕ ເຢືາງ ເບ
ເອລເຊບູລ. ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ແຕ ມູ່ ເຍືາ ແຕ່ິ ກາ
ເຕ່ອ໌ ຕັດຊ່ີນ ເຍືາ ແຕ ຣານະ ໄນ່. 20 ມາ ຄັນ ເກົາ
ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຍ່ອນ ແຕ ອຳນາດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ຕະ, ຣານະ ໄນ່ ອາປັຮ
ໂອນ ເຍືາ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ປໍ
ເຍືາ.

21 "ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ບັນ ເຣ່ງ ລາລ່ື, ກະ ອັນ
ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ເກຣ່ີງ ປຼາ ດອ໌ໍ ກຍາອ໌ ເກຣ່ີງ ອັນ, ເກ
ຣ່ີງ ອັນ ຕາ ເບີນ ປິ່ ດ ອຶນເຕ່ົາ. 22 ມາ ຄັນ ເບີນ
ກວາຍ ບັນ ເຣ່ງ ກາເລີຍ ແຕ ອັນ ແອັນ, ກວາຍ
ກັອຍ ຣາຕະ ກະ ເຣືາບ ອັນ, ເຈ່ີ ອີດ ອຶນແຍ່ະ ເກ
ຣ່ີງ ປຼາ ແຕ ດຸງ ອັນ. ເຈ່ີ ກວາຍ ກາ ເຣືາບ ກັອຍ
ອຶມແປອ໌ ອຶນແຍະ່ ເກຣ່ີງ ກັອຍ, ໂອນ ໄລ່ ກາ ເປາະ
ກະ ອັນ.‡

23 "ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບນີ ປຣ່ອມ ມວຍ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ແອອ໌ ເກົາ. ກະ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບນີ ຕະ ຣານະ ຈ່ອຍ ໂອນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ, ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ກວາຍ
ກັອຍ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ປວາຍ ເກົາ.

24 "ພໍກາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ລ່ັອຮ ແວັດ ແຕ ຈະ ກວາ
ຍ, ເຈ່ີ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ເປາະ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຊາແອີດ.
ອັນ ຈ່ໍອ໌ ອຶນຕຸ ອີ ຣາລູ່, ມາ ອັນ ຕາ ເບນີ ຣາມຮົ.
ເຈ່ີ ອັນ ຄ່ຶດ ປາຍ: 'ເກົາ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ອຶນຕຸ ກາ ເກົາ
ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ຊາ.' 25 ພໍກາ ອັນ ເຈົາ ປໍ ອຶນ
ຕຸ ກັອຍ, ອັນ ເຮີມ ແອີງ ອຶນຕຸ ເມືາດ ຊັອງ. ອຶນ
ຕຸ ກັອຍ ຊຽລ ອໍ, ກະ ເກຣ່ີງ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ
ກັອຍ ອາຕ່ຶ ອໍ ອຶນແຍ່ະ ເຈ່ີ. 26 ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ອີດ
ເດີງ ອາເຈົາ ຕາປູ່ລ ນະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ
ໂອນ ແອີດ ກະ ອັນ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ. ໄລ່ ລາ ຕາ
ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ອັນ ແອັນ. ນ່ະກັອຍ ແດີຍ ອາມົ່ງ
ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ແອັນ."

27 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ອາຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ເບີນ
ມັນແຊມ ມານະ ແຕ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ປາຍ ເຣ່ງ
ລາລ່ື ໂຈະ ອັນ: "ບຸ່ນ ລາລ່ື ມັນແຊມ ກາ ກາແນີດ
ອາຈານ, ກະ ໂອນ ອາຈານ ອູອ໌ ຕົຮ!"

28ມາ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ປາຍ: "ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ
ປຍາຍ໌ ເຕ່, ມາ ບຸ່ນ ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ ລາ

ກວາຍ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ຕະ ປ
ວາຍ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ກັອຍ!"

ກວາຍ ກຼຶ່ງ ແຊອ໌ ເຢຊູ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ
(ມັດທາຍ 12:38-42)

29 ບັອງ ກາ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແອີດ ໂຣ່ມ ອຶມແປຣ
ເຢຊ,ູ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ມັຮ ກວາຍ ກາ
ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ລາ ຕາ ອໍ ລາລ່ື! ໄລ່ ແຊອ໌ ແຕ
ເກົາ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ, ມາ ເກົາ ຕາ ເບນີ
ຕະ ໂອນ ໄລ່. ເກົາ ອີ ອາປັຮ ໄລ່ ແອີງ ຣາມຶ່ຮ ຕາ
ເກ່ີຍ ເຮີມ ແຕ ໂຢນາ, ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ. 30 ໂຢນາ ແກີດ
ມວຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ໂອນ ກວາຍ ກາ ແອີດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ນີນາເວ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ເກົາ ກອນ
ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ແກີດ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ
ໂອນ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. 31 ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາເບິຼຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາ
ຍ, ເບີນ ມັນແຊມ ກາ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ແຕ
ອຶມແບິ, ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເຊບາ, ອັນ ຕິ ກວາຍ ແອີດ
ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ.່ ອັນ ເຕ່ອ໌ ຕິ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ອັນ
ແຕ່ີອ໌ ແຕ ກຣວາງ ເຢີ່ ງ ລາລ່ື ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ແຄວ໌ ແຕ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຊໂລໂມນ ອາຕີ.
ມາ ຊານ່ໍ, ແອີດ ອຶນຕຸ ໄນ່ ເບີນ ມານະ ແຄວ໌ ກາ
ເລີຍ ແຕ ໂຊໂລໂມນ ແອັນ! 32 ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາເບິຼຮ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ, ກວາຍ ແຕ
ເມືອງ ນີນາເວ ແຕ ອຶມແບິ ລາລ່ື ຕິ ກວາຍ ແອີດ
ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ຕິ ນ່ະກັອຍ, ລາ ຍ່ອນ
ບັອງ ກາ ໄລ່ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໂຢນາ ອາຕີ, ໄລ່ ຕັຮ
ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ເຈ່ີ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ. ມາ ຊາ
ນ່ໍ, ແອີດ ອຶນຕຸ ໄນ່ ເບີນ ມານະ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ
ໂຢນາ!"

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ຕາກຍາງ
(ມັດທາຍ 5:15; 6:22-23)

33 ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ຕາ
ກັດ ຕາກຍາງ, ເຈ່ີ ປາໂຕ່ະ ດອ໌ໍ, ແຕີລາ ກຣວາອ໌
ໂຈະ ກາເຣຍ. ມາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ໂຣ່ງ ໂອນ ກູ່ ນະ
ກວາຍ ກາ ມູ່ດ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ ປັ່ ງ. 34 ມັ່ດ ກວາຍ ລາ
ນ່ະ ຕາບອງ ໂອນ ຈະ ກວາຍ. ຄັນ ມັ່ດ ເຍືາ ມາ
ເຮີມ, ອຶນແຍະ່ ຈະ ເຍືາ ແກີດ ປັ່ ງ ເຕ່. ມາ ຄັນ ມັ່ດ
ເຍືາ ຕາ ເບີນ ເຮີມ, ອຶນແຍ່ະ ຈະ ເຍືາ ແກີດ ການຳ
ເຕ່. 35 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເນ່ ອໍ, ອຶງກັອຮ ປ
ຍາຍ໌ ຣານະ ກາ ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ປັ່ ງ, ມາ ຕາ ເບີນ

‡ 11:22 11:22 ເຢຊູ ຊາກຳ ປາຍ: "ເກົາ ລາ ບັນ ເຣ່ງ ກາເລີຍ ແຕ ເຢືາງ ຊາຕານ. ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຣາຕະ ກະ ເຣືາບ ອັນ, ກະ ອີດ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເກຣ່ີງ ປຼາ ແຕ ອັນ, ກະ ອຶມແປອ໌ ອຶນແຍ່ະ ເກຣ່ີງ ອັນ ໂອນ ໄລ່ ກາ ປວາຍ ເກົາ."
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ປັ່ ງ. 36 ຄັນ ເຍືາ ມາ ປວາຍ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ປັ່ ງ,
ຕາ ເບີນ ປວາຍ ຣາມຶ່ຮ ການຳ ອຶນເຕ່ົາ, ນ່ະກັອຍ
ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ ປັ່ ງ. ໄນ່ ລາ ນ່ະ ຕາກ
ຍາງ ປາເລືາງ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ ປັ່ ງ."

ເຢຊູ ຕິ ມັຮ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ກະ ມັຮ ກວາຍ
ອາຕີ ຄານອດ

(ມັດທາຍ 23:1-36; ມາຣະໂກ 12:38-40)
37 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ອຶນນັ່ອງ ອາຕີ, ເບີນ ມານະ

ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ການື່ຍ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ຈາ ມວຍ ເປ່
ລ ປໍ ດຸງ ອັນ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ເປາະ ຈາ ປໍ ກັອຍ. 38ກວາ
ຍ ພາຣີຊາຍ ກັອຍ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ອັນ ເຮີມ ເຢຊູ
ຕາ ເບນີ ກໂູຊຍ໌ ອາຕີ ປວາຍ ຣ່ີດ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອັນ
ອີ ຈາ. 39 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ໂຈະ ກວາຍ ກັອຍ
ປາຍ: "ເຍືາ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ລາ ນ່ະ ຕາງານ ກະ
ກູໂຕອ໌ ເນົ່ າ ອາເຣືາວ ໂອນ ຊຽລ ອໍ ແອີງ ຢັ່ ຮ ປື່ ນ
ໂກຼະ ຊັອງ, ມາ ຕ່ຶງ ແປີງ ງັ່ຮ ກັອຍ ແອີງ ແປຣ່ິ. ແປ
ຣ່ິ ກັອຍ ລາ ເຍືາ ກຸມປູ່ຣ ອີ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ
ກະ ເຍືາ ລາ ຕາ ອໍ ລາລ່ື! 40 ເຍືາ ລາ ກວາຍ ຊາ
ກູລ ລາລ່ື! ອັນ ກາ ແຕງ ຈະ ກວາຍ, ອັນ ແຕງ
ກາ ຣາງຶ່ຮ ແຮີ. 41 ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ
ອີ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກາດີດ. ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ແກີດ
ຊຽລ ອໍ ຢັ່ ຮ ກຼຸງ ກະ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌.

42 "ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ
ເອີຍ! ເຍືາ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມວຍ
ປຸ່ນ ມັນຈ່ິດ ແຕ ບັດ ບາຍ ອາຊາຍ ປາຕຽມ ເຍືາ.
ມາ ເຍືາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕະ ປວາຍ ປັຣນາຍ ປາຕັບ
ໂອນ ຕະ ຊັງໄກຣ ອໍ ກະ ອາໂຢ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ເກົາ ຕາ ເບນີ ໂອນ ເຍືາ ຕັຮ ຣ່ີດ ມ່ອບ ຊາງ ກັອຍ,
ມາ ບາຣ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ປ
ວາຍ.

43 "ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ
ເອີຍ! ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ກາເຈ່ີງ ຕາກູ ອໍ ກາເລີຍ
ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ. ກະ ເຍືາ ຢໍອ໌
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຣາບັນ ອໍ ເຍືາ ບັອງ ກາ ເຍືາ ແອີດ
ກະ ກວາຍ ກຼຶ່ງ. 44ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ກວາຍ
ພາຣີຊາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ລາ ນ່ະ ປີ່ ງ ກູມູ່ຍ໌ ຕາ ເບີນ
ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ. ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເປາະ
ຊາເຕືາຍ໌ ປີ່ ງ ກັອຍ, ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ດັງ ອຶນຕຸ
ກັອຍ ລາ ແປຣ່ິ."

45 ເບນີ ມານະ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ປາຍ ໂຈະ
ເຢຊ:ູ "ອາຈານ ເອີຍ! ອາຈານ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ລາ
ມູເຈິງ ອາຈານ ຕິ ຮິ ກາ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ເຕ່!"

46 ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ບາບ ລາລ່ື ເຕ່ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເຍືາ ກາ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ! ເຍືາ ອາຕີ ໂອນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ປວາຍ ຄານອດ ກ່ັດ ລາລ່ື ນ່ະ ເຍືາ
ໂອນ ໄລ່ ໂດລ ເກຣ່ີງ ອຶນຕັອງ. ມາ ອາຕີ ເຍືາ ຕາ
ເບີນ ອີດ ຈ່ອຍ ອຶນເຕ່ົາ ເກຣ່ີງ ອຶນຕັອງ ແຕ ໄລ່.
47 ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ! ເຍືາ ຕະ ປີ່ ງ ອໍ ໂອນ
ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ
ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເຍືາ ແຕ່ິ ກາຈີດ ກວາຍ ອາຕີ
ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກັອຍ. 48 ນ່ະກັອຍ,
ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ເຍືາ ງີ່ນ ເຍືາ ປຣ່ອມ ເຕ່ ກະ ຣານະ
ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເຍືາ ຕະ, ຍ່ອນ ໄລ່ ກາຈີດ ມັຮ
ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ເຍືາ
ຕະ ປີ່ ງ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ. 49 ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາຕີ ແຄວ໌ ລາລ່ື ປາຍ: 'ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເກົາ
ແປຣີ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເກົາ ກະ ມັຮ
ກວາຍ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄລ່. ເບນີ
ກວາຍ ແຕ ມູ່ ກັອຍ, ອັນ ກາ ໄລ່ ກາຈີດ, ອັນ ກາ
ໄລ່ ປຍາຍຮ.' 50ນ່ະກັອຍ ມັຮ ໄລ່ ກາ ກາຈີດ ຕັຮ
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ໂຕ່
ດ ໄລ່ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ
ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. 51 ໂຕ່ດ ກັອຍ ເບີນ ແຕ ຕາ
ໄງ ໄລ່ ກາຈີດ ອາເບລ, ເຕ່ົາ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ກາ
ຈີດ ເຊກາຣີຢາ ແອັນ. ໄລ່ ກາຈີດ ຕັຮ ເຊກາຣີຢາ
ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ແຈ່ະ ຊັນເຕຣືາງ ກາ ໄລ່ ຊາງ ຣ່ີດ.
ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ໂຕ່ດ ກັອຍ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່!

52 "ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ກາ ກວາຍ ອາຕີ
ຄານອດ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ປວາຍ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ປວາຍ. ກະ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ປວາຍ, ເຈ່ີ ເຍືາ ຕາ ໂອນ ປວາຍ ເຕ່!
ໄນ່ ລາ ນ່ະ ເຍືາ ໄກຼ່ຮ ດອ໌ໍ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກາ ເຍືາ ຕາ ແອອ໌
ອີ ມູ່ດ, ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ເຕ່!"

53 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ ກັອຍ, ມັຮ
ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ ກະ ມັຮ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ,
ໄລ່ ຕາແບິ ຈ່ໍອ໌ ຣານາ ອີ ຕະ ອັນ ກະ ໄລ່ ຕາແບີບ
ເຢຊູ ແຕ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ. 54 ໄລ່ ຊາງັດ ທໍ ຢໍອ໌ ອີ
ດັງ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ປາຍ, ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ຕູນ
ປາຍ ອັນ ຕະ ອຶນຕີ ໂລ່ຍຮ.

12
ປັຣນາຍ ກາໄຕ່ຮ ໂອນ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ

ລາວ່ັງ
(ມັດທາຍ 10:19-20, 26-33; 12:32;

ມາຣະໂກ 8:15)



ລູກາ 12:1 115 ລູກາ 12:21

1 ບັອງ ກາ ກັອຍ ຕາ ດັງ ອຶນຊິ ປັ່ ນ ນະ ກວາ
ຍ ແອີດ ໂຣ່ມ ອຶງກັອຍ. ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ, ມານະ
ຊາເຕືາຍ໌ ອາເຢີງ ມານະ. ອຶນໂຍ່ງ ເຢຊູ ອາຕີ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌, ອັນ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ:
"ໂອນ ເຍືາ ລາວ່ັງ ບວຮ ຊ່ືອ໌ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ.
ບວຮ ຊ່ືອ໌ ກັອຍ ລາ ຊາກຳ ແຕ ໄລ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຕະ ປວາຍ. 2 ຄັນ
ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເນົ່ າ ປູ່ລ ປາໂຕ່ະ ຊານ່ໍ, ເຈ່ີ
ປໍ ເມືາງ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ເນົ່ າ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປູ່ລ ປາໂຕ່ະ
ນັອ່ງ. ກະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເນົ່ າ ຕະ ແກຣ່ະ ຊານ່ໍ,
ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ຣານະ ກັອຍ ເນົ່ າ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ແກຣ່ະ
ນັອ່ງ. 3 ນ່ະກັອຍ, ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ອາຕີ
ຕ່ຶງ ການຳ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ກວາຍ ຊັອງ ຕ່ຶງ ປັ່ ງ
ແອັນ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ກະ ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ
ຣາຮາຍ໌ ຕ່ຶງ ກູຕູຣ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກຼຸງ ແກຣ່ະ, ປັຣແນີ
ມັນເຕຣືາ ເນົ່ າ ອາຕີ ເຣ່ງ ລາລ່ື ແຕ ຕຳປວລ ດຸງ.

4 "ເຢົ່ າ ເອີຍ! ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ
ປາຍ: ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ໄລ່ ກາ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ ແອີງ
ຈະ ເຍືາ ຊັອງ, ມາ ແວັດ ໄລ່ ກາຈີດ ຈະ ເຍືາ, ໄລ່
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ ໂຈະ ເຍືາ. 5 ເກົາ ອາຕີ
ໂອນ ເຍືາ ດັງ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ອຶງກັອຮ ເນົ່ າ. ເຍືາ ອຶງ
ເຄາະ ອຶງກັອຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ ຈະ ເຍືາ, ກະ ຣາເວືາຍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌
ອັນ ອາປັອງ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ
ໂອນ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶງກັອຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ!

6 "ເຊີງ ລຳ ແຈມ ຈາບ ເນົ່ າ ຈິ, ມາ ເກືາ ອັນ ບາຣ
ຢາດ ຊັອງ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ຊາລີຣ ມາ
ນຳ ແຕ ແຈມ ກັອຍ. 7 ມາ ກູ່ ເຊັນ ໂຊະ ຕ່ຶງ ແປີຼ
ເຍືາ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ, ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ລາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຊິ ກາເລີຍ ແຕ ຊາອ່ຶຍ ລຳ ແຈມ
ຈາບ.

8 "ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ງີ່ນ
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ປາຍ ອັນ ເບີນ ມວຍ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ເກົາ, ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ເກົາ, ກອນ ເຢືາງ
ແກີດ ກວາຍ, ງີ່ນ ລ່ັຮ ອັນ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເທວາດາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 9 ມາ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ກາ
ແລີຍຮ ເກົາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ມູເຈິງ ກັອຍ
ເຕ່ ເກົາ ກາແລີຍຮ ລ່ັຮ ອັນ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເທວາດາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

10 "ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ພາມາດ ເກົາ, ກອນ
ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ໂລ່
ຍຮ ກັອຍ. ມາ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ພາມາດ

ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ
ຕັຮ ນັ່ອງ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ.

11 "ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ ຕູນ ເຍືາ ປໍ ດຸງ ຊາງ, ແຕີລາ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ກວາຍ ຊົດ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຸກ ດອ໌ໍ ອຶນເຕ່ົາ
ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຕາແອີຍ ໂຈະ ໄລ່. 12 ບັອງ ກາ ກັອຍ
ເບນີ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ອາຕີ ເຍືາ ມັຮ ປັຣ
ນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ."

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍ ຊຸ ເບນີ
13 ເບີນ ມານະ ຕ່ຶງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ປາຍ ກະ

ເຢຊູ ນ່ະໄນ່: "ອາຈານ ເອີຍ! ແຊອ໌ ອາຈານ ແປຣີ
ອາຍ ເກົາ ອຶມແປອ໌ ໂອນ ເກົາ ມູ່ນ ອຶມປ່ໍ ຮິ."

14 ເຢຊູ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ: "ເນົ່ າ
ກາ ໂອນ ເກົາ ເບນີ ອຳນາດ ດອ໌ໍ ຕັດຊ່ີນ ອຶມແປອ໌
ມູ່ນ ເຍືາ ບາຣ ນະ?"

15 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ອຶມ
ແປຣ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ລາວ່ັງ ອໍ, ອຶງກັອຮ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ ແກີດ ຮາຣ ຢໍອ໌ ອີ ຊຸ ເບນີ, ມາ ກວາຍ ຕາ ເບີ
ນ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ ເບີນ ເກຣ່ີງ ຊາອ່ຶຍ."

16 ເຢຊູ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ປາຍ: "ເບີນ
ມານະ ກວາຍ ຊຸ, ປາໄລ ຊັຣນົຮ ຕ່ຶງ ໄທຣ ອັນ
ແກີດ ຊາອ່ຶຍ ລາ ລ່ື. 17 ກວາຍ ກັອຍ ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ອັນ ປາຍ: 'ຕາ ເບີນ ນັ່ອງ ອຶນຕຸ ອີ ດອ໌ໍ
ປາໄລ ແຕ ໄທຣ ເກົາ. ນານ່ະ ເກົາ ອີ ຕະ?' 18 ເຈ່ີ
ອັນ ຄ່ຶດ ແອັນ: 'ເກົາ ອີ ຕະ ນ່ະໄນ່: ເກົາ ອີ ມາງ
ດຸງ ຕຍາ, ຕະ ລ່ັຮ ດຸງ ຕາໄມ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແອັນ;
ກະ ເກົາ ອີ ປາໂຣມ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ທຣໍ
ເກົາ ກະ ອຶນແຍ່ະ ເກຣ່ີງ ເກົາ. 19 ເຈ່ີ ເກົາ ຄ່ຶດ ນ່ະ
ໄນ່: ເກົາ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື. ຊາອ່ຶຍ ກູມໍ ເກົາ ຕາ
ເບນີ ຕັລ ອີ ຕະ ນັ່ອງ, ມາ ເກົາ ເບນີ ຈາ ເລືອຍໆ.
ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແອີດ ອຽນ, ຕັອກ ຊັອງ, ງ່ອຍ໌ ຈາ
ຊັອງ.' ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຊຸ ກັອຍ ຄ່ຶດ. 20 ມາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ໂຈະ ກວາຍ ຊຸ ກັອຍ ນ່ະໄນ່:
'ໄມ່ ລາ ກວາຍ ຊາກູລ ລາລ່ື. ຊາເດົາ ໄນ່ ແຕ່ິ ອຶນ
ແຍະ່ ແດີຍ ອາມົ່ງ ໄມ່. ເຈ່ີ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຊານົກ ໄມ່
ປາໂຣມ, ເນົ່ າ ແອັນ ເບນີ ຕາລາ?'"

21 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ: "ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ກວາຍ ກາ
ຢໍອ໌ ອີ ປາໂຣມ ຊາອ່ຶຍ ເກຣ່ີງ, ມາ ອັນ ຕາ ເບນີ ຊຸ
ອຶນເຕ່ົາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

ເຢຊູ ອາຕີ ອຶນໂຈຍ ອຸກ ອຶນເຕ່ົາ
(ມັດທາຍ 6:19-21, 25-34)
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22 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ ໂຈະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ອັນ ປາຍ: "ນ່ະກັອຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ອຸກ ແຕ ແດີຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ ຊານ່ໍ, ຊັຣນາ ເຍືາ ຈາ,
ແດີອ໌ ເຍືາ ງ່ອຍ໌, ກະ ຕຳປັອກ ເຍືາ ຕັອກ. 23 ໄຮ
ເບີນ ອາມົ່ງ ລາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ໄຮ ເບີນ ເກຣ່ີງ
ຊັຣນາ ຈາ. ກະ ໄຮ ເບີນ ຈະຈ່ັນ ລາ ປື່ ດ ກາເລີຍ
ແຕ ໄຮ ເບນີ ຕຳປັອກ ຕັອກ. 24 ເຍືາ ເນ່ ປໍ ແຈມ
ກາອາອ໌. ແຈມ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຈ່ັດ ຈອຍ, ຕາ ເບີ
ນ ຊອດ, ກະ ຕາ ເບນີ ດອ໌ໍ ຊັຣນາ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ຊູ.
ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຈມ ກຍາອ໌ ໂອນ ແຈມ ກັອຍ.
ເຍືາ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຊິ ກາເລີຍ ແຕ ແຈມ
ກັອຍ ແອັນ. 25ຕາ ເບນີ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເຕ່ອ໌
ຕໍ ອາຍຸ່ ອັນ ໂອນ ອຶນຕຣ່ືງ ບີ່ ອ໌ ແອັນ ຍ່ອນ ອັນ
ອຸກ ຊາອ່ຶຍ. 26 ຄັນ ເຍືາ ມາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ມວຍ
ຣານະ ແກດ ນ່ະກັອຍ, ນານະ່ ແຕ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ອຸກ
ແຕ່ີອ໌ ຣານະ ການ່ໍອ໌ ແອັນ?

27 "ເຍືາ ເນ່ ປໍ ປຍາຣ ບັດ. ປຍາຣ ກັອຍ ຕາ
ເບນີ ຕຸ່ຮ ຕະ ຣານະ ແຕີລາ ຕານ ຕຳປັອກ ຕັອກ.
ມາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ, ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຊໂລໂມນ, ອັນ
ລາ ກວາຍ ຊຸ ລາລ່ື, ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕັອກ ຕຳ
ປັອກ ອໍ ນ່ະ ປຍາຣ ໄນ່. 28 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ
ໂອນ ປຍາຣ ບັດ ກັອຍ ແກີດ ອ.ໍ ມາ ປຍາຣ ກັອຍ
ອາມົ່ງ ມາໂຮຍ ຊັອງ. ຕາໄງ ໄນ່ ອັນ ຈັຮ, ມາ ຕາ
ໄງ ປັຣແນີ ເນົ່ າ ອາປັອງ ຕັຮ ຕ່ຶງ ອູ່ຍຮ. ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເຍືາ ໂອນ ເບນີ ຕຳປັອກ ຕັອກ ກາ
ເລີຍ ແຕ ບັດ ກັອຍ ແອັນ. ມາ ນານ່ະ ແຕ ເຍືາ
ຊາອຳ ບີ່ ອ໌ ລາລ່ື? 29 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຸກ
ປາຍ, ອຶນເຕ່ົາ ອີ ຈາ ກະ ອຶນເຕ່ົາ ອີ ງ່ອຍ໌. 30 ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ ດັງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໄລ່ ຊັອງ ອຸກ ລາລ່ື. ມາ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ ຕ່ຶງ
ມັນລ່ັອງ ດັງ ເຈ່ີ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ເບີນ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ
ກັອຍ. 31 ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ຊົດ ເຍືາ. ຄັນ ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຈ່ອຍ ເຕ່
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ເບນີ.

32 "ເຍືາ ກາ ຈຸ່ມ ແກະ ເກົາ ເອີຍ! ເຍືາ ບີ່ອ໌ ນະ
ຊັອງ, ມາ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ, ຍ່ອນ ອຶມ
ປ່ໍ ເຍືາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ໂອນ ເຍືາ
ເບີນ ອຳນາດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ອັນ ຊົດ. 33 ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຈິ ມູ່ນ ເຍືາ, ເຈ່ີ ຈ່ອຍ ໂອນ ກວາຍ ກາດີດ.
ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ດອ໌ໍ ມັຮ ກາ ມູ່ນ ເຍືາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ.
ກະ ອຶງກັອຍ ເຍືາ ເບນີ ຕູຍ ປຣະ ກາ ຕາ ແກີດ ຣຸ່ງ.
ມູ່ນ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ຕາ ເບນີ ແກີດ ປິ່ ດ; ຊາແວງ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ຕວຍ໌, ກະ ອຶນຕຣູ່ນ ເລືານ ຕາ ເບນີ ຈາ.

34ຍ່ອນ ອຶນຕຸ ແລ່ະ ເຍືາ ດອ໌ໍ ມັຮ ມູ່ນ ເຍືາ, ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ ແອີດ ຄ່ຶດ ເລືອຍໆ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເຕ່."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ຕະ ຣານະ
35 "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກຽມ ດອ໌ໍ ອຶນໂຍ່ງ ກະ ອຶງ

ເຄາະ ເຍືາ ຕາແມີ ກະ ຕາກັດ ຕາກຍາງ ເລືອຍໆ.
36 ເຍືາ ຕະ ມູເຈິງ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ເກຣາະ
ເນືາຍ ໄລ່ ເຈົາ ແຕ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ. ແຕ່ີອ໌ ເນືາຍ ກັອຍ
ເຈົາ, ອັນ ກໂູຕຍຮ ງັ່ຮ ຕ່ົງ. ເຈ່ີ ໄລ່ ເປຮິ ແຕ່ິ ໂອນ
ອຶນເຈົາ ໄລ່. 37 ແຕ່ີອ໌ ອັນ ເຈົາ, ອັນ ເຮີມ ອໍ ກວາ
ຍ ກາ ຕະ ຣານະ ອັນ, ໄລ່ ແອີດ ເກຣາະ ກະ ຕາ ເບີ
ນ ບ.ິ ບຸ່ນ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄລ່ ກາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ,
ຍ່ອນ ເນືາຍ ໄລ່ ເຮີມ ໄລ່ ຕະ ເລືອຍໆ. ເກົາ ອາຕີ
ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ເນືາຍ ກັອຍ, ອັນ ກຽມ ດອ໌ໍ,
ເຈ່ີ ອັນ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ອັນ ຕາ
ກ,ູ ກະ ອັນ ອາລ່ັອຮ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ໂອນ ໄລ່ ຈາ.
38 ປຍາຍ໌ ເນືາຍ ກັອຍ ເຈົາ ດີດ່ຶກ ແຕີລາ ແຈ່ະ ອີ
ປັ່ ງ ລາ ເບີນ. ມາ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ
ອັນ ອຶນນັ່ອງ ເບນີ ບຸ່ນ ລາລ່ື, ຍ່ອນ ໄລ່ ແອີດ ຕາ
ງວຍ ເນ່ ເລືອຍໆ. 39 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດັງ ເຕ່, ຄັນ
ຕາລາ ດຸງ ດັງ ບັອງ ແລ່ະ ກວາຍ ຊາແວງ ອີ ມູ່ດ
ຕູຕວຍ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ, ອັນ ຕາງວຍ ເລືອຍໆ ຕາ
ເບີນ ໂອນ ກວາຍ ຊາແວງ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ຕູຕວຍ໌ ຕ່ຶງ
ດຸງ ອັນ. 40ນ່ະກັອຍ ເຕ່, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກຽມ ດອ໌ໍ
ເລືອຍໆ ເຕ່, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ຕາໄງ ແລ່ະ
ເກົາ, ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ, ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ. ເກົາ
ແຕ່ີອ໌ ບັອງ ກາ ຕາໄງ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຄ່ຶດ ອຶນເຕ່ົາ
ປາຍ ເກົາ ອີ ແຕ່ີອ໌."

ຊູລ ກາ ມັນຕ່ັດ ອໍ
(ມັດທາຍ 24:45-51)

41 ເຈ່ີ ເປໂຕ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ
ເອີຍ! ອຶນເຈົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ໄນ່ ໂອນ ແອີງ
ຮິ ຊັອງ, ແຕີລາ ອຶນເຈົາ ອາຕີ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາ
ຍ?"

42 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຄັນ ເບນີ ກວາຍ ຊູລ
ກາ ມັນຕ່ັດ ກະ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ, ເນືາຍ ອັນ ຈົຮ ໂອນ
ອັນ ຕະ ຊົດ ເນ່ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕະ ຣານະ
ອັນ. ອຶນເຕ່ົາ ເນືາຍ ແປຣີ ໂອນ ອຶມແປອ໌, ອັນ
ອຶມແປອ໌ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 43 ຄັນ ຊູລ ກັອຍ ຕະ ປ
ຍາຍ໌ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣານະ ເນືາຍ ອັນ ແປຣີ, ອັນ ເບີ
ນ ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ບັອງ ກາ ເນືາຍ ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ
ດຸງ. 44 ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ເນືາຍ ກັອຍ ໂອນ ຊູລ ກັອຍ ເນ່ ຊາລີອ໌ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ນ ອັນ. 45 ມາ ຄັນ ກວາຍ ຊູລ ກັອຍ
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ຕາ ເບນີ ມັນຕ່ັດ ອ,ໍ ອັນ ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ປາຍ:
'ອຶນນັ່ອງ ດູ່ນ ເນືາຍ ເກົາ ອີ ເຈົາ.' ນ່ະກັອຍ, ອັນ
ປຍາຍຮ ມັຮ ກວາຍ ມັນແຊມ ກະ ຣາເລົາ ກາ ຕະ
ຣານະ ເນືາຍ ອັນ, ກະ ອັນ ເປາະ ຈາ ງ່ອຍ໌ ບູລ ລຳ
ແປ່ະ ລັງຮຍາ. 46 ເຈ່ີ ເນືາຍ ຊູລ ກັອຍ ເຈົາ, ມາ
ຊູລ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ດັງ ຕາໄງ ກັອຍ, ກະ ອັນ ຕາ
ເບນີ ຄ່ຶດ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ ແຕ ຣານະ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ
ເນືາຍ ກັອຍ ໄປ່ອ໌ ຕັຮ ຈະ ກວາຍ ຊູລ ກັອຍ. ກະ
ເນືາຍ ໂອນ ຊູລ ກັອຍ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ໄລ່ ກາ ຕາ
ເບີນ ຕະ ປວາຍ ອັນ.

47 "ຊູລ ກາ ດັງ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເນືາຍ ອັນ, ມາ ອັນ
ຕາ ເບນີ ກຽມ ກະ ອັນ ຕາ ເບນີ ຕະ ປວາຍ, ເນືາຍ
ໂອນ ເນົ່ າ ປຍາຍຮ ຊູລ ກັອຍ ຮັບ ລາລ່ື. 48 ມາ
ຊູລ ກາ ຕາ ເບີນ ດັງ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເນືາຍ ອັນ, ກະ
ອັນ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ເນືາຍ ໂອນ ເນົ່ າ ປຍາຍຮ
ອັນ ບີ່ ອ໌ ຊັອງ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເນົ່ າ ໂອນ ຊາ
ອ່ຶຍ, ເນົ່ າ ອຶງກ່ອງ ລ່ັຮ ແຕ ກວາຍ ກັອຍ ຊາອ່ຶຍ
ເຕ່. ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເນົ່ າ ພາອ໌ ຊາອ່ຶຍ,
ເນົ່ າ ອຶງກ່ອງ ກວາຍ ກັອຍ ກລັູຮ ລ່ັຮ ກາເລີຍ ແຕ
ກັອຍ ແອັນ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່
(ມັດທາຍ 10:34-36; 16:2-3; 5:25-

26)
49 "ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ລາ ເກົາ ເດີງ ອູ່ຍຮ ອາ

ປັອງ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່. ເກົາ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ຄັນ ອູ່ຍຮ ໄນ່
ເບຼີ ເຈ່ີ. 50 ອຶງເຄາະ ເກົາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ;* ກະ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຕຸ່ຮ ອາຣ່ຶກ ລາລ່ື ເຕ່ົາ ໂອນ
ແຕ່ີອ໌ ຣານະ ກັອຍ ແກີດ ແມິ່ມ! 51 ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ
ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ເດີງ ໂອນ ກວາຍ ແອີດ
ອຽນ ອໍ ບ?ໍ ຕາ ແກີນ! ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່, ເກົາ ອີ
ຕະ ໂອນ ກວາຍ ແກີດ ມານະ ຕາ ເບນີ ຊັງໄກຣ ໂຈະ
ມານະ. 52 ແຕ ຕາໄງ ໄນ່ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອຶນຕູ່ນ,
ຄັນ ເບີນ ມວຍ ດຸງ ກາ ເບີນ ກວາຍ ເຊີງ ນະ, ໄປ
ນະ ຕາ ເບີນ ຊັງໄກຣ ໂຈະ ບາຣ ນະ, ກະ ບາຣ ນະ
ຕາ ເບີນ ຊັງໄກຣ ລ່ັຮ ໂຈະ ໄປ ນະ. 53 ອຶມປ່ໍ ຕາ
ເບີນ ຊັງໄກຣ ກະ ກອນ ຣາເລົາ; ກະ ກອນ ຣາເລົາ
ຕາ ເບີນ ຊັງໄກຣ ກະ ອຶມປ່ໍ. ອຶມເປ່ອ໌ ຕາ ເບີນ
ຊັງໄກຣ ກະ ກອນ ມັນແຊມ; ກະ ກອນ ມັນແຊມ
ຕາ ເບີນ ຊັງໄກຣ ກະ ອຶມເປ່ອ໌. ກູຢາກັນ ຕາ ເບີ
ນ ຊັງໄກຣ ກະ ກມູັນ; ກະ ກມູັນ ຕາ ເບນີ ຊັງໄກຣ
ກະ ກຢູາກັນ."

54 ເຢຊູ ອາ ຕີ ໂຈະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ແອັນ
ປາຍ: "ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ເຮີມ ຣາມິ່ ລ ກູມ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ຢັ່ ຮ ມັ່ດ ມານາງ ປັດ, ເຍືາ ປາຍ ກຣວາງ ອີ ເມືາ.
ລ່ື ອັນ ເມືາ. 55 ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຊັອງ ກູຢາລ ແປ່ິຼ ແຕ
ຢັ່ ຮ ກຣວາງ ພວາອ໌, ເຍືາ ປາຍ ກຣວາງ ເຍືາ ອີ ພ
ວາອ໌. ລ່ື ອັນ ພວາອ໌. 56 ເຍືາ ລາ ກວາຍ ມາມ ອໍ
ມາ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ! ເຍືາ ດັງ ຊາກ່ັລ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່ ກະ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ
ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ
ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່.

57 "ນານະ່ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ດັງ ຣຽຮ ອີດ ເບມີ ຣາ
ນະ ອາແລ່ະ ກາ ປຍາຍ໌? 58 ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຣາໂລຍຮ
ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ກວາຍ ກັອຍ ເດີງ ເຍືາ ເປາະ
ຣາມຮົ ກວາຍ ຊົດ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປຣ່ອມ ຣາຕອຍ
ລ່ັຮ ບັອງ ກາ ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ຣາມົຮ ກວາຍ ຊົດ.
ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ປຣ່ອມ ຣາຕອຍ ໄວ່, ອຶງກັອຮ
ປຍາຍ໌ ກວາຍ ກັອຍ ເດີງ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ກາ
ຕັດຊ່ີນ ແອັນ. ເຈ່ີ ກວາຍ ກັອຍ ມ່ອບ ໂອນ ເນົ່ າ
ໂຈະ ເຍືາ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. 59 ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ລ່ັອຮ ແຕ ກ່ໍ
ອ໌ ກັອຍ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຈີວ໌ ກູລັຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ປຣະ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ປາຍ."

13
ເຢຊູ ປາ ຕັບ ກວາຍ ອຶງ ເຄາະ ປຽນ ແກີດ

ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ
1 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເບີນ ກວາຍ ແອີດ ອຶງກັອຍ

ອາຕີ ໂອນ ເຢຊູ ດັງ ແຕ ຣານະ ປີລາດ ຕະ ກາ
ຈີດ ມັຮ ກວາຍ ຄາລີເລ ບັອງ ກາ ໄລ່ ກຍາກ ຊັນ
ຕຣ່ັນ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 2 ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ
ປາຍ: "ນານ່ະ ເຍືາ ຄ່ຶດ? ມັຮ ກວາຍ ຄາລີເລ ກາ
ຈີວ໌ ກູຈີດ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ກາເລີຍ ແຕ
ກວາຍ ຄາລີເລ ການ່ໍ ອ໌ ບໍ? 3 ຕາ ແກີນ! ເກົາ
ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ຄັນ ເຍືາ ມາ ຕາ ເບີນ
ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ,
ເຍືາ ອຶງເຄາະ ກູຈີດ ເຕ່, ມູເຈິງ ໄລ່ ກັອຍ. 4 ກະ
ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຄ່ຶດ ແຕ ມວຍ ຈ່ິດ ຕາກ່ອລ ນະ ກາ
ແອີດ ຕ່ຶງ ຊີໂລອາມ ບັອງ ກາ ດຸງ ຍາມ ຕ່ີ ຣາລ່ິຮ
ກາແຕດ ກາຈີດ ໄລ່? ເຍືາ ຄ່ຶດ ໄລ່ ມວຍ ຈ່ິດ ຕາກ່
ອລ ນະ ກັອຍ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ບ?ໍ 5ຕາ ແກີນ!
ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ຄັນ ເຍືາ ມາ ຕາ ເບນີ
ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ,
ເຍືາ ຈີວ໌ ກຈີູດ ມູເຈິງ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່."

* 12:50 12:50 ເຢຊູ ປາຍ "ອຶງເຄາະ ເກົາ ຈີວ໌ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌."



ລູກາ 13:6 118 ລູກາ 13:25

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ກ່ັລ ລາວ່ັຮ ກາ ຕາ ເບນີ ປາໄລ
6 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ປາຍ: "ເບີ

ນ ມານະ ກວາຍ ເບີນ ມວຍ ກ່ັລ ລາວ່ັຮ ດັຮ ຕ່ຶງ
ຊວນ ອັນ. ອັນ ເປາະ ຈ່ໍອ໌ ປາໄລ ແຕ ກ່ັລ ກັອຍ,
ມາ ອັນ ເຮີມ ຕາ ເບີນ ປາໄລ. 7 ນ່ະກັອຍ ອັນ ອາ
ຕີ ໂຈະ ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ຊວນ ກັອຍ ປາຍ: 'ເນ່
ໄນ່! ໄປ ກມູໍ ໄນ່ ເຈ່ີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ໍອ໌ ປາໄລ ແຕ ກ່ັລ
ໄນ່, ມາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ເຮີມ ອັນ ເບີນ ປາໄລ ອຶນ
ເຕ່ົາ. ເຈ່ີ ໄມ່ ຕາມື່ ຕັຮ ຊັອງ ກ່ັລ ໄນ່. ອຶນໂຈຍ
ໂອນ ອັນ ດັຮ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ອໍ ໄນ່.' 8ມາ ອັນ
ກາ ກຍາອ໌ ຊວນ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ
ເອີຍ! ແຊອ໌ ໄມ່ ດອ໌ໍ ກ່ັລ ໄນ່ ໂອນ ອາມົ່ງ ມວຍ ກູ
ມໍ ເວືາຍ. ເກົາ ອີ ປິ່ ປຣຸ່ງ ອຶມແປຣ ກ່ັລ ໄນ່. ເຈ່ີ
ເກົາ ອີ ໂຈະ ພົນ ແອັນ. 9 ແຕ່ີອ໌ ກມູໍ ອຶນຕູ່ນ, ຄັນ
ກ່ັລ ໄນ່ ມາ ແກີດ ປາໄລ, ໄຮ ເບີນ ຈາ. ມາ ຄັນ
ອັນ ຕາ ເບີນ ແກີດ ປາໄລ, ໄຮ ຕາມື່ ຕັຮ ກ່ັລ ອາ
ລ່ອງ ໄນ່.'"

ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ກຣັອງ ຊາໂກ່ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່
10 ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ ຣາລູ່, ເຢຊູ ອາຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ

ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. 11 ແອີດ ອຶງກັອຍ
ເບນີ ມານະ ມັນແຊມ ກາ ກຣັອງ ຊາໂກ່ ມວຍ ຈ່ິດ
ຕາກ່ອລ ກູມໍ ເຈ່ີ. ເບີນ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕະ ໂອນ ອັນ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕາຢຶ່ ງ ຕານັອ່ງ. 12 ພໍກາ ເຢຊູ ເຮີມ ມັນ
ແຊມ ກັອຍ, ອັນ ກູອ໌ ກະ ປາຍ: "ອາຢ່ະ ເອີຍ!
ຊານ່ໍ, ອາຢ່ະ ຕາ ເບີນ ອາອ່ີ ນ່ະກັອຍ ນັ່ອງ!"

13 ແວັດ ກັອຍ, ເຢຊູ ຊາປ່ະ ອາຕີ ອັນ ຕ່ຶງ ຈະ
ມັນແຊມ ກັອຍ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ກຣັອງ ມັນ
ແຊມ ກັອຍ ແກີດ ຕານັ່ອງ ລ່ັຮ, ກະ ອັນ ຍ່ອງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

14 ມາ ອັນ ກາ ຕະ ຊົດ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ, ອັນ
ຊັອງ ອວານ ລາລ່ື ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ອາອ່ີ ຕ່ຶງ ຕາ
ໄງ ຣາລູ່. ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຕະ ຊົດ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ
ປາຍ ໂຈະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ອຶງກັອຍ: "ເບີນ
ຕາປັ່ ດ ຕາໄງ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ. ນ່ະກັອຍ ແອີງ
ຕາປັ່ ດ ຕາໄງ ກັອຍ ຊັອງ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ໂອນ ເນົ່ າ
ປົວ ຈະ ເຍືາ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ແຕ່ີອ໌ ໂອນ ເນົ່ າ ປົວ ຈະ
ເຍືາ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່!"

15 ມາ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂຈະ ກວາຍ ກາ ຕະ ຊົດ
ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ລາ ກວາຍ ມາມ ອໍ ມາ
ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ! ອຶນແຍ່ະ ນະ ເຍືາ, ຄັນ ເຍືາ ເບີນ ຕາ
ແກງ ແຕີລາ ອາແຊັຮ ແຈລ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌, ເຍືາ ເປິຮ
ໂອນ ອັນ ເຕ່ອ໌ ລ່ັອຮ ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່.

16 ມັນແຊມ ໄນ່ ລາ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ ມູ
ເຈິງ ເຍືາ ເຕ່, ມາ ເຢືາງ ຊາຕານ ຕະ ອັນ ອຶນແຍ່ະ
ມວຍ ຈ່ິດ ຕາກ່ອລ ກມູໍ ເຈ່ີ. ນານະ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ
ອັນ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່?"

17 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອຶນແຍ່ະ ໄລ່
ກາ ອວານ ກະ ອັນ, ໄລ່ ຊັອງ ກູມາລ ລາລ່ື. ມາ
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ການ່ໍ ອ໌ ກາ ແອີດ ອຶງກັອຍ ເຕ່, ໄລ່
ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ແຕ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ອໍ ເຢຊູ ຕະ.

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ກຼອງ ປາກາດ
(ມັດທາຍ 13:31-32; ມາຣະໂກ 4:30-32)

18 ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ລາ ນ່ະ ອຶນເຕ່ົາ? ກະ ຣາມຶ່ຮ
ອຶນເຕ່ົາ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຊາກຳ ແຕ ຊົດ ກັອຍ? 19 ຊົດ
ກັອຍ ລາ ນ່ະ ມວຍ ກຼອງ ປາກາດ. ເບີນ ມານະ
ອີດ ກຼອງ ກູປູຼອ໌ ກັອຍ ກະ ຕຣ່ຶຮ ຕ່ຶງ ໄທຣ ອັນ.
ເຈ່ີ ກຼອງ ກັອຍ ດັຮ ແກີດ ປື່ ດ ນ່ະ ອາລ່ອງ. ເຕ່ອ໌
ແຈມ ຕະ ຊານົຮ ຕ່ຶງ ອາແບງ ອັນ."

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ບວຮ ຊ່ືອ໌
(ມັດທາຍ 13:33)

20 ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ
ລາ ເກົາ ອີ ຊາກຳ ນ່ະ ອຶນເຕ່ົາ? 21 ຊົດ ກັອຍ ນ່ະ
ບວຮ ຊ່ືອ໌ ກາ ມັນແຊມ ອີດ ບີ່ອ໌ ເຈ່ີ ເປຍ ໂຈະ ແປງ
ຕ່ຶງ ອາແດັຮ ປື່ ດ. ເຈ່ີ ແປງ ກັອຍ ແກີດ ປຣຸ່ຮ ອາ
ຊັອຮ ອຶນແຍະ່."

ງັ່ຮ ຕ່ົງ ເກ່ບ
(ມັດທາຍ 7:13-14, 21-23)

22 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ອີ ເປາະ ປໍ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ອັນ ແວ່ັຮ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ແກດ ວ່ີ
ລ ປື່ ດ ອາຕີ ກວາຍ ຕ່ຶງ ມັຮ ວ່ີລ ກັອຍ. 23 ເບີນ
ມານະ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ແອີງ ບີ່ ອ໌ ນະ ກວາຍ ຊັອງ
ບ?ໍ"
ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ:

24 "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປາຍາອ໌ ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ເກ່ບ.
ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ເບນີ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຢໍອ໌
ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ເກ່ບ ກັອຍ, ມາ ໄລ່ ຕາ ດັງ ເບີ
ນ ມູ່ດ.

25 "ແຕ່ີອ໌ ອຶນເຈົາ ດຸງ ຢວຣ ກາໄຕ່ຮ ງັ່ຮ ຕ່ົງ,
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ ແອີດ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ກູ ໂຕຍຮ ຕ່ົງ
ກັອຍ ກະ ກູອ໌ ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ແຊອ໌ ອຶນ
ເຈົາ ເປຮິ ຕ່ົງ ໂອນ ຮິ ມູ່ດ!' ມາ ອຶນເຈົາ ກັອຍ ຕາ
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ແອີຍ ເຍືາ ປາຍ: 'ເກົາ ຕາ ເບີນ ດັງ ແຕ ແລ່ະ ເຍືາ
ແຕ່ີອ໌!' 26 ເຈ່ີ ເຍືາ ອາຕີ ລ່ັຮ ປາຍ: 'ຮິ ງ່ອຍ໌ ຈາ
ມັນຕຸ ກະ ອຶນເຈົາ ເຈ່ີ, ກະ ອຶນເຈົາ ອາຕີ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ວ່ີ
ລ ຮິ!' 27 ມາ ອຶນເຈົາ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ:
'ເກົາ ຕາ ດັງ ແຕ ແລ່ະ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌. ເຍືາ ເປາະ ເຢີ່
ງ ແຕ ເກົາ, ເຍືາ ລາ ແອີງ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ຊັອງ!'
28 ໄກຣ ລາລ່ື, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຍືາ ເຍືາມ ເລືອ
ຍໆ, ກະ ເຍືາ ກາຕັດ ກາແນງ ກາບາງ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
ລາລ່ື, ບັອງ ກາ ເຍືາ ເຮີມ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຊົດ ລາ ອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ກະ ຢາໂຄບ, ກະ
ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ມາ ເຍືາ ເນົ່ າ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ຕາ ເບີນ ໂອນ ມູ່ດ.
29 ເບນີ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ຢັ່ ຮ ມາ
ນາງ ລ່ັອຮ, ຢັ່ ຮ ມານາງ ປັດ, ຢັ່ ຮ ແປີງ ກະ ຢັ່ ຮ
ກາແດີບ. ໄລ່ ກັອຍ ເບນີ ແອີດ ຈາ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 30 ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ກາ
ແກີດ ອຶນຕູ່ນ ຊານ່ໍ, ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ໄລ່ ແກີດ ອຶນໂຍ່ງ
ແອັນ. ກະ ໄລ່ ກາ ແກີດ ອຶນໂຍ່ງ ຊານ່ໍ, ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ
ໄລ່ ກັອຍ ແກີດ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ."

ເຢຊູ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ

(ມັດທາຍ 23:37-39)
31 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ພາ

ຣີຊາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ
ອາຈານ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ໄນ່, ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ການ່ໍ
ອ໌ ແອັນ, ຍ່ອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ອີ ກາຈີດ
ອາຈານ."

32 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ເປາະ ອາຕີ
ຕາຈອ໌ໍ ກັອຍ ປາຍ: 'ຕາໄງ ໄນ່ ກະ ປັຣແນີ ເກົາ
ອີ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກະ ປົວ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ຕ່ິ ອາອ່ີ. ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ມັນ
ເຕຣືາ ເກົາ ຕະ ໂອນ ແມິ່ມ ອຶນແຍ່ະ.' 33 ມາ ຊານ່ໍ
ກະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ, ອຶງເຄາະ ເກົາ ປວາຍ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈົາ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ຍ່ອນ
ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເຕ່ອ໌
ກູຈີດ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ.

34 "ເອີ ເຢຣູຊາເລັມ, ເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ເອີຍ! ເຍືາ ລາ ກວາຍ ກາ ເກ່ີຍ ກາຈີດ
ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ
ເຍືາ ແກຼງ ຕາເມົາ ໂຈະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແປຣີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ຕ່ໍ ເຈ່ີ ເກົາ ຢໍອ໌
ອີ ປາໂຣມ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ ນ່ະ ອຶນຕຣວຍ ອາ
ກັນ ກູຕຣຸກ ກູອ໌ ກອນ ອັນ ໂອນ ແອີດ ປື່ ນ ຊານັ

ງ. ມາ ເຍືາ ຕາ ປຣ່ອມ! 35 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີ
ນ ຈ່ອຍ ນັ່ອງ ເມືອງ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ
ປາຍ: ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ເຮີມ ນັ່ອງ
ເກົາ, ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຍືາ ປາຍ: 'ບຸ່ນ ລາລ່ື ອັນ
ກາ ແຕ່ີອ໌ ຕະ ຣານະ ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຈົາ ໄຮ.'"

14
ເຢຊູ ປົວ ມານະ ກວາຍ ຣາເລົາ ອາອ່ີ ຕ່ຶງ ຕາໄງ

ຣາລູ່
1 ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ ຣາລູ່, ເຢຊູ ເປາະ ຈາ ມວຍ

ເປ່ລ ຕ່ຶງ ດຸງ ມານະ ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ.
ອຶນແຍ່ະ ນະ ໄລ່ ແອີດ ອຶງກັອຍ ເນ່ ເລືອຍໆ ປໍ
ເຢຊ.ູ 2 ເບີນ ມານະ ຣາເລົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ເບີນ
ອາອ່ີ ອູໄອຮ. 3 ເຢຊູ ຕາແບີບ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ
ຄານອດ ກະ ມັຮ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ກັອຍ ປາຍ:
"ປວາຍ ຄານອດ ໄຮ, ເຕ່ອ໌ ບໍ ໄຮ ປົວ ກວາຍ ອາ
ອ່ີ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່?"

4 ມາ ໄລ່ ກັອຍ ຣາວ່ືລ ຊັອງ ຕາ ເບີນ ຕາແອີຍ
ອຶນເຕ່ົາ. ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ເຕິ ອາຕີ ກວາຍ ອາອ່ີ
ກັອຍ, ກະ ອັນ ປົວ ກວາຍ ກັອຍ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ໂອນ
ອັນ ເຈົາ. 5 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ປາຍ: "ຄັນ
ເບນີ ມານະ ແຕ ເຍືາ ມາ ເບນີ ກອນ ຣາເລົາ ແຕີລາ
ຕາແກງ ມາ ຊາປິ່ ລ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ກັອຮ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາ
ລູ່, ເຍືາ ອາແຣ່ິ ອາຊັອຮ ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ, ມາ
ຕາ ເບີນ?"

6ມາ ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕາແອີຍ ເຢຊູ ອຶນເຕ່ົາ
ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ.

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ຣ່ັບ ຕາມອຍ
7 ເຢຊູ ເຮີມ ມັຮ ກວາຍ ຕາມອຍ ກັອຍ ຣຽຮ

ຕາກູ ຢັ່ ຮ ຕ່ີ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ອາຕີ ໂຈະ ໄລ່ ປັຣນາຍ
ຊາກຳ ປາຍ: 8 "ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ ການື່ຍ ເຍືາ ເປາະ ຈາ
ຣ່ໍອ໌ ບູຍ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຈ່ໍອ໌ ອີ ຕາກູ ອຶງເຄາະ ຢັ່ ຮ
ຕ່ີ. ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ເບີນ ມານະ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ
ເຍືາ ແອັນ ແຕ່ີອ໌ ເຕ່. 9 ນ່ະກັອຍ ອັນ ກາ ການື່ຍ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ປາຍ: 'ເຍືາ ປາງ ໂອນ ກວາຍ ຊົດ ໄນ່
ຕາກູ ອຶນຕຸ ກັອຍ.' ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຊັອງ ກມູາລ ກະ
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ເຕືາບ ແອັນ. 10 ມາ
ຄັນ ເນົ່ າ ການື່ຍ ເຍືາ, ອໍ ກາເລີຍ ເຍືາ ແອີດ ຢັ່ ຮ
ເຕືາບ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ກາ ການື່ຍ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ
ກະ ປາຍ: 'ອາຍ ເອີຍ! ແຊອ໌ ອາຍ ຊັອຮ ຕາກູ
ຢັ່ ຮ ຕ່ີ.' ນ່ະກັອຍ ອັນ ກາ ການື່ຍ ເຍືາ, ອັນ ຢຳ
ນັ່ບ ເຍືາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ມັຮ ກວາຍ ຕາມອຍ ກັອຍ.
11 ຍ່ອນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ອາຊັອຮ ຈະ ອັນ ເບີ
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ມ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ແກດ.
ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ອາແຊງ ຈະ ອັນ ເບມີ, ປັຣ
ແນີ ມັນເຕຣືາ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ປື່ ດ."

12 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ໂຈະ ກວາຍ ກາ ການື່
ຍ ອັນ ປາຍ: "ຄັນ ໄມ່ ຕະ ເປ່ລ ບູຍ ປື່ ດ ແຕີລາ
ແກດ, ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ການື່ຍ ເຢົ່ າ, ແຕີລາ ແຊມອາຍ,
ແຕີລາ ກວາຍ ກາ ຊຸ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໄມ່. ອຶງກັອຮ ປ
ຍາຍ໌ ໄລ່ ກູລັຮ ແດີອ໌ ໂຈະ ໄມ່ ນ່ະ ໄມ່ ການື່ຍ ໄລ່
ເຕ່. 13 ມາ ແຕ່ີອ໌ ໄມ່ ຕະ ເປ່ລ ບູຍ, ອຶງເຄາະ ໄມ່
ການື່ຍ ມັຮ ກວາຍ ກາດີດ, ມັຮ ກວາຍ ໂຢດ, ມັຮ
ກວາຍ ຕາລ່ິດ ອາເຢີງ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ.
14 ນ່ະກັອຍ ໄມ່ ເບີນ ບຸ່ນ ຊາອ່ຶຍ, ຍ່ອນ ກວາຍ
ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ກູລັຮ ແດີອ໌ ລ່ັຮ ໂອນ ໄມ່. ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ກູລັຮ ລ່ັຮ ເກືາ ໄມ່ ຕາງ ໄລ່ ກັອຍ,
ບັອງ ກາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ໄລ່ ກູ
ຈີດ."

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ມວຍ ເປ່ລ ບູຍ
(ມັດທາຍ 22:1-10)

15 ເບນີ ມານະ ຕາກູ ຈາ ອຶງກັອຍ ຊັອງ ເຢຊູ ອາ
ຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ກະ ອັນ ປາຍ ໂຈະ ເຢຊູ: "ບຸ່ນ
ລາລ່ື ໄລ່ ກາ ຈາ ເປ່ລ ບູຍ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຊົດ!"

16 ມາ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ເບີນ ມານະ
ກວາຍ ຕະ ເປ່ລ ບູຍ, ກະ ອັນ ການື່ຍ ກຼຶ່ງ ກວາຍ
ແຕ່ີອ໌ ຈາ. 17 ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ຈາ ເປ່ລ ກັອຍ, ອັນ
ແປຣີ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ອັນ ເປາະ ອີດ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ອັນ ການື່ຍ, ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ: 'ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ເດິຮໆ!
ຮິ ແຕງ ແມິ່ມ ເຈ່ີ!' 18ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອັນ ການື່
ຍ ກັອຍ, ໄລ່ ເບນີ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ແອອ໌ ອີ ເປາະ
ຈາ. ເບີນ ມານະ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: 'ເກົາ ແຈີງ
ມູ ເລືາງ ກູແຕອ໌ ໄທຣ ເຈ່ີ. ເກົາ ແຊອ໌ ໂລ່ຍຮ ໄມ່,
ອຶງເຄາະ ເກົາ ເປາະ ເນ່ ກູແຕອ໌ ກັອຍ!' 19 ເບີນ
ມານະ ແອັນ ປາຍ: 'ເກົາ ແຈີງ ຕາແກງ ເຊີງ ກູ່. ເກົາ
ແຊອ໌ ໂລ່ຍຮ ໄມ່, ອຶງເຄາະ ເກົາ ເປາະ ເນ່ ຕາແກງ.'
20 ກະ ເບີນ ມານະ ແອັນ ປາຍ: 'ເກົາ ຕາແບິ ອີດ
ລາກວຍ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ເປາະ ຕາ ເບີນ.' 21 ເຈ່ີ
ກວາຍ ຕະ ຣານະ ກັອຍ ເຈົາ ອາຕີ ລ່ັຮ ອຶນເຈົາ ອັນ
ມັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ອຶນເຈົາ ກັອຍ ຊັອງ ອວານ
ລາລ່ື, ກະ ອັນ ແປຣີ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ອັນ ປາຍ:
'ໄມ່ ເປາະ ໄວ່ ກູ່ ຣານາ ກູ່ ປັຣແວັຮ ຕ່ຶງ ເມືອງ, ກະ
ເປາະ ອີດ ມັຮ ກວາຍ ກາດີດ, ມັຮ ກວາຍ ໂຢດ,
ມັຮ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ຕາລ່ິດ ອາ
ເຢີງ ໂອນ ໄລ່ ເປາະ ປໍ ໄນ່.' 22 ແຕ່ີອ໌ ກວາຍ ຕະ

ຣານະ ກັອຍ ເຈົາ, ອັນ ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ມັຮ
ປັຣນາຍ ອຶນເຈົາ ແປຣີ, ເກົາ ຕະ ເຈ່ີ, ມາ ຕ່ຶງ ດຸງ
ອຶນເຈົາ ອຶນນັ່ອງ ຕາ ເບີນ ປັ່ ນ.' 23 ເຈ່ີ ອຶນເຈົາ
ກັອຍ ແປຣີ ລ່ັຮ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ອັນ ປາຍ: 'ໄມ່
ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ, ເປາະ ປໍ ຣານາ ປື່ ດ ກະ ກູ່ ປັຣ
ແວັຮ ແກດ ແຮີ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ໄມ່ ຣາມົຮ, ໄມ່
ການື່ຍ ກູກຮຸ ກກູວຍ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ເປາະ ລ່ື,
ໂອນ ກູທັດ ດຸງ ເກົາ. 24 ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເກົາ
ການື່ຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ຕາ ເບນີ ມານະ ແຕ ໄລ່ ເຕ່ອ໌
ແຕ່ີອ໌ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ ເກົາ.'"

ຢໍອ໌ ອີ ປວາຍ ເຢຊ,ູ ອຶງເຄາະ ຕະ ນານ່ະ?
(ມັດທາຍ 10:37-38; 5:13; ມາຣະໂກ

9:50)
25 ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ເປາະ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊ.ູ ອັນ

ລ່ົບ ເນ່ ປໍ ໄລ່ ກັອຍ ກະ ອາ ຕີ ໂຈະ ໄລ່ ປາຍ:
26 "ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ປວາຍ ເກົາ, ມາ
ອັນ ອາໂຢ່ະ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ, ກອນ ລາກວຍ
ອັນ, ແຊມອາຍ ແຊມແອີຍ ອັນ, ແຕີລາ ອັນ ອາ
ໂຢ່ະ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ເບມີ ກາເລີຍ ແຕ ອັນ ອາໂຢ່ະ ເກົາ,
ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ກວາຍ ກາ ຣຍານ ແຕ
ເກົາ. 27ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບນີ ອີດ ໂດລ ອາ
ລ່ອງ ຊັງກັງ ອັນ ເບີມ ກະ ຕາ ເບີນ ປວາຍ ເກົາ,
ໄກຣ ລາລ່ື ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ກວາຍ ຣ
ຍານ ແຕ ເກົາ. 28-29 ຄັນ ເບນີ ມານະ ແຕ ເຍືາ ຢໍອ໌
ອີ ຕະ ມານຳ ດຸງ ຕ່ີ, ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື ອຶງເຄາະ ອັນ
ຄ່ຶດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ອາລ່ອງ ອາໄລ່ ກາໄຣ ລຳປື່ ອ໌
ເວືາຍ. ຄັນ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຕະ ນ່ະກັອຍ,
ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ອັນ ປາຕ່ຶງ ເຈ່ີ ດຸງ ກັອຍ, ມາ ອັນ
ຕາ ເບີນ ຄຳ ເກຣ່ີງ ອີ ຕະ ໂອນ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ກູ່
ນະ ກວາຍ ເຮີມ ດຸງ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ເຈ່ີ, ກະ ໄລ່ ກາ
ຈັງ ອັນ. 30 ໄລ່ ປາຍ: 'ກວາຍ ໄນ່ ຕະ ດຸງ, ມາ ຕາ
ເບີນ ແກີດ ເຈ່ີ ນັ່ອງ!'

31 "ຄັນ ເບີນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກາ ເບີນ ຕາຮານ
ມວຍ ຈ່ິດ ປັ່ ນ, ມາ ອັນ ອີ ເປາະ ຣາຕະ ກະ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ການ່ໍອ໌ ກາ ເບີນ ຕາຮານ ບາຣ ຈ່ິດ ປັ່ ນ,
ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ຄ່ຶດ
ຕະ ນານະ່ ມາ ເຕ່ອ໌ ເຣືາບ. 32 ຄັນ ອັນ ຕາ ເຣືາບ,
ບັອງ ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ການ່ໍ ອ໌ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ
ແອີດ ເຢີ່ ງ, ອຶງເຄາະ ອັນ ແປຣີ ມັຮ ກວາຍ ຕະ ຣາ
ນະ ອັນ ເປາະ ແຊອ໌ ແຕ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ ອຶນ
ໂຈຍ ຣາຕະ ນັ່ອງ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ອຽນ ອໍ. 33 ມູ
ເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຕ ເຍືາ
ມາ ຕາ ເບີນ ຕັຮ ກູ່ ຣາມຶ່ ຮ ອັນ ເບີນ, ອັນ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ແກີດ ກວາຍ ຣຍານ ແຕ ເກົາ.
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34 "ບອຍ ລາ ເກຣ່ີງ ອໍ. ມາ ຄັນ ບອຍ ແກີດ
ອຶນຕຍາຮ, ນານະ່ ອີ ຕະ ໂອນ ອັນ ແກີດ ບະ ລ່ັຮ?
35ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ ກະ ບອຍ ກັອຍ. ໄຮ
ແກຼງ ຕັຮ ປໍ ກແູຕອ໌. ກວາຍ ອາແລ່ະ ເບນີ ກຕູູຣ,
ໂອນ ອັນ ຊາງັດ ເບມີ!"

15
ແກະ ປິ່ ດ ມາ ຣາມົຮ ລ່ັຮ
(ມັດທາຍ 18:12-14)

1 ເບນີ ມັຮ ກວາຍ ປາໂຣມ ປຣະ ປາຊີ ກະ ກວາ
ຍ ໂລ່ຍຮ ການ່ໍອ໌ ແຮີ ແຕ່ີອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ເຢຊ.ູ
2 ມັຮ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ກະ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຄາ
ນອດ, ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ຕິ ເຢຊ,ູ ປາຍ: "ກວາ
ຍ ໄນ່ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ, ກະ ອັນ ຈາ
ມັນຕຸ ກະ ໄລ່."

3 ເຢຊູ ອາ ຕີ ໄລ່ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ປາຍ:
4 "ຄັນ ມານະ ແຕ ເຍືາ ເບນີ ມວຍ ຣ່ອຍ ລຳ ແກະ
ມາ ປິ່ ດ ມານຳ, ອັນ ດອ໌ໍ ຕາເກ່ຮ ຈ່ິດ ຕາເກ່ຮ ລຳ
ແກະ ກັອຍ ຕ່ຶງ ຕ່ົງ ບັດ ເວືາຍ. ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ຈ່ໍ
ອ໌ ແຕ່ິ ແກະ ມານຳ ກັອຍ ເຕ່ົາ ອັນ ຣາມົຮ ລ່ັຮ.
5ແຕ່ີອ໌ ອັນ ຣາມຮົ ລ່ັຮ ແກະ ກັອຍ, ເຈ່ີ ຣາງຶ່ຮ ອັນ
ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ອັນ ອີດ ຕຳໂປຼງ ແກະ
ກັອຍ ຕ່ຶງ ປາລ ອັນ ເດີງ ອາເຈົາ ປໍ ດຸງ. 6 ແວັດ
ກັອຍ ອັນ ປາໂຣມ ເຢົ່ າ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: 'ເຍືາ ແຕ່ີອ໌
ຣ່ໍອ໌ ກະ ເກົາ! ເກົາ ຣາມົຮ ລ່ັຮ ແກະ ເກົາ ກາ ປິ່ ດ
ກັອຍ.' 7 ມູເຈິງ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ໄນ່ ເຕ່, ເກົາ ອາຕີ
ເຍືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ແຕ ມານະ ກັອຍ ກາ
ເລີຍ ແຕ ອັນ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ແຕ ຕາເກ່ຮ ຈ່ິດ ຕາເກ່ຮ
ນະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ໄລ່ ກາ ຄ່ຶດ ຕານັ່ອງ ອໍ ກະ ຕາ
ເບີນ ອຶງເຄາະ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ
ຕາໄມ ແອັນ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ກຼອງ ປຣະ ປິ່ ດ ມາ ຣາມຮົ ລ່ັຮ
8 "ແຕີລາ ຄັນ ເບີນ ມານະ ມັນແຊມ ກາ ເບີນ

ມວຍ ຈ່ິດ ກຼອງ ປຣະ ມາ ປິ່ ດ ມວຍ ກຼອງ. ນານະ່
ອັນ ອີ ຕະ? ອັນ ຕາກັດ ຕາກຍາງ, ແປຮ ດຸງ, ກະ
ເນ່ ຈ່ໍອ໌ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ກາຈ່ົກ ດຸງ ເຕ່ົາ ອັນ ຣາມົຮ
ລ່ັຮ ກຼອງ ປຣະ ອັນ. 9 ແຕ່ີອ໌ ຣາມຮົ ເຈ່ີ, ນ່ະກັອຍ
ອັນ ປາໂຣມ ເຢົ່ າ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: 'ເຍືາ ແຕ່ີອ໌
ຣ່ໍອ໌ ກະ ເກົາ! ຍ່ອນ ເກົາ ຣາມຮົ ລ່ັຮ ປຣະ ເກົາ ກາ
ປິ່ ດ ກັອຍ.' 10 ມູເຈິງ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ໄນ່, ເກົາ
ອາຕີ ເຍືາ, ມັຮ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ຊັອງ
ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ເບນີ ມານະ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ມາ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ
ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ."

ກອນ ຣາເລົາ ປິ່ ດ ມາ ຣາມົຮ ລ່ັຮ
11 ເຢຊູ ຊາກຳ ແອັນ ປາຍ: "ເບີນ ມານະ ກວາ

ຍ ກາ ເບີນ ບາຣ ລຳ ກອນ ຣາເລົາ. 12 ກອນ ອາ
ລັອຮ ກັອຍ ແຊອ໌ ແຕ ອຶມປ່ໍ ອັນ ປາຍ: 'ອຶມປ່ໍ
ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ອຶມແປອ໌ ເກຣ່ີງ ເກຣ່ົາ ມູ່ນ
ໄມ່. ເກົາ ອີ ເບີນ ປູ່ດ ເກົາ ຊານ່ໍ ແຕ່ິ.' ນ່ະກັອຍ
ອຶມປ່ໍ ໄລ່ ອຶມແປອ໌ ມູ່ນ ອັນ ໂອນ ໄລ່ ບາຣ ນະ
ແຊມອາຍ. 13ຕາ ເບນີ ດູ່ນ ນັ່ອງ ກອນ ອາລັອຮ
ກັອຍ ອີດ ເກຣ່ີງ ເກຣ່ົາ ອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ. ອັນ
ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ອັນ, ເປາະ ກູເກືາງ ປໍ ກຣວາງ
ເຢີ່ ງ. ແອີດ ອຶງກັອຍ ອັນ ແຈີງ ຊະຊາຍ ອຶນແຍ່
ະ ປຣະ ອັນ. 14 ອັນ ຕັອກ ຈາ ອຶນແຍ່ະ ເກຣ່ີງ
ອັນ. ເຈ່ີ, ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ ແກີດ ມາເຍືາຍຮ
ລາລ່ື. ກອນ ອາລັອຮ ກັອຍ ອັນ ແກີດ ແອິ ເຕ່.
15ນ່ະກັອຍ ອັນ ເປາະ ແຊອ໌ ທູແທ ແຕ ມານະ ກວາ
ຍ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ, ກະ ອຶນເຈົາ ກັອຍ ແປຣີ ອັນ
ລ່ັອຮ ເປາະ ກຍາອ໌ ອາລ່ີອ໌ ປໍ ຕ່ົງ ເນືາ. 16 ອັນ
ຊັອງ ມາເຍືາຍຮ ລາລ່ື. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຈາ ໂອນ ປາ
ໄຊ ອາລ່ຶ ຊັຣນາ ຈາ ອາລ່ີອ໌ ກັອຍ, ມາ ເນົ່ າ ຕາ
ເບີນ ໂອນ ອັນ ຈາ. 17 ນ່ະກັອຍ ອັນ ຄ່ຶດ ຊາແຍີ
ລ່ັຮ ປາຍ: 'ເອີ ປໍ ດຸງ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາ
ຍ ທູແທ. ໄລ່ ກັອຍ ຈາ ໂດຍ ລາ ປາໄຊ, ເຕ່ົາ ປາ
ອັດ ປຸ່ງ. ມາ ເກົາ ໄນ່ ແຈ່ະ ອີ ກູຈີດ ຊາລາອ໌ ຕ່ຶງ
ໄນ່. 18 ເຈ່ີ ເກົາ ອີ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ກະ ເກົາ
ອີ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ອຶມປ່ໍ ເອີຍ! ເກົາ ຕະ ໂລ່
ຍຮ ໂຈະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ເກົາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ
ໄມ່ ແຮີ. 19 ເກົາ ລາ ໄມ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ດອ໌ໍ ນັ່ອງ ກອນ.
ມາ ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ໂອນ ເກົາ ທູແທ ໂອນ ໄມ່ ມູເຈິງ
ເນົ່ າ ເຕ່."' 20 ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ອັນ ຢວຣ ຕາ
ຢຶ່ ງ ລ່ົບ ເຈົາ ປໍ ອຶມປ່ໍ ອັນ.
"ອັນ ເຈົາ ອຶນນັ່ອງ ແຕ ເຢີ່ ງ, ອຶມປ່ໍ ອັນ ເຮີມ

ອຶມປັຮ ຕາປັ່ ອງ. ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກອນ ອັນ.
ອັນ ປາລັອງ ແຕ່ິ ປໍ ກອນ ອັນ; ເຈ່ີ ກຍາວ ກະ
ໂຮນ ເຮັດ ກອນ ອັນ. 21ກອນ ອັນ ປາຍ ກະ ອຶມ
ປ່ໍ ອັນ: 'ອຶມປ່ໍ ເອີຍ! ເກົາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກະ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ໄມ່ ແຮີ. ເກົາ ລາ ຕາ
ເບີນ ປຍາຍ໌ ໄມ່ ດອ໌ໍ ກອນ ນັ່ອງ.' 22 ມາ ອຶມປ່ໍ
ກັອຍ ອາຕີ ກວາຍ ຊູລ ປາຍ: 'ເອົາ ຕະ ໄວ່! ເດີງ
ອາຢັ່ ອຮ ກາ ອໍ ລາລ່ື ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍ
ອ໌; ເຈ່ີ ອາແຊິບ ຕ່ຶງ ຈະ. ອີດ ພູມື່ ອາຊົບ ຕ່ຶງ ອາ
ຕີ ອັນ, ກະ ອີດ ແກີບ ອາແຊິບ ຕ່ຶງ ອາເຢີງ ອັນ.
23 ເຍືາ ອີດ ກອນ ຕາແກງ ກາ ປ່ຶຼມ ອໍ ເຍືາ ກຍາກ
ໄຮ ຈາ ເປ່ລ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ, 24 ຍ່ອນ ກອນ ເກົາ ໄນ່ ນ່ະ
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ອັນ ກຈີູດ, ມາ ຊານ່ໍ ນ່ະ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ ອັນ ປິ່ ດ, ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ຣາມຮົ ລ່ັຮ!' ອຶນແຍ່
ະ ນະ ໄລ່ ຕ່ຶງ ກັອຍ ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ.

25 "ບັອງ ກາ ກັອຍ ອັນ ກາ ອາຍ ອຶນນັ່ອງ ຕະ
ໄທຣ. ແຕ່ີອ໌ ອັນ ເຈົາ ປໍ ດຸງ, ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ດຸງ,
ອັນ ຊັອງ ຊຽງ ກອງ ເນົ່ າ ລາ, ເນົ່ າ ອຶມ ປ່ອນ.
26 ອັນ ກູອ໌ ມານະ ກວາຍ ທູແທ, ເຈ່ີ ຕາແບີບ
ປາຍ: 'ອຶນເຕ່ົາ ເນົ່ າ ຕະ ນ່ະກັອຍ?' 27 ກວາຍ
ທູແທ ຕາແອີຍ ປາຍ: 'ອາແອມ ໄມ່ ເຈົາ. ອຶມປ່ໍ
ໄມ່ ກຍາກ ຕາແກງ ກອນ ກາ ປ່ຶຼມ, ອັນ ຣ່ັບ ກອນ
ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ເບີນ ບັນ ເຣ່ງ ອໍ.'

28 "ອັນ ກາ ອາຍ ກັອຍ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ອັນ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ມູ່ດ ນັ່ອງ ປໍ ດຸງ. ເຈ່ີ
ອຶມປ່ໍ ອັນ ລ່ັອຮ ປ່ອຍ ຣາງຶ່ຮ ກອນ ອັນ ໂອນ ມູ່ດ
ລ່ັຮ. 29 ກອນ ກັອຍ ປາຍ: 'ຕາ ດັງ ອຶນຊິ ກູມໍ
ໄນ່ ເຈ່ີ ເກົາ ຕະ ຣານະ ໂອນ ໄມ່ ນ່ະ ຊູລ. ອຶນເຕ່ົາ
ໄມ່ ແປຣີ ເກົາ ຕະ, ເກົາ ຕະ ອາກັອຍ. ມາ ໄມ່ ຕາ
ເກ່ີຍ ໂອນ ເກົາ ມານຳ ກອນ ອຶມແບອ໌ ໂອນ ເກົາ
ຈາ ຣ່ໍອ໌ ກະ ເຢົ່ າ. 30 ມາ ຊານ່ໍ ກອນ ອາລັອຮ ໄມ່
ເຈົາ ເຈ່ີ. ອັນ ຈາຍ ຕັຮ ອຶນແຍະ່ ປຣະ ມັຮ ກາ ມູ່ນ
ໄມ່ ໂອນ ປໍ ມັນແຊມ ກາ ຈິ ຈະ. ມາ ອຶນນັ່ອງ ໄມ່
ກຍາກ ຕາແກງ ກອນ ກາ ປ່ຶຼມ ໂອນ ອັນ.'

31 "ອຶມປ່ໍ ຕາແອີຍ ປາຍ: 'ກອນ ເອີຍ! ໄມ່ ເບີ
ນ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ເກົາ. ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເກຣ່ີງ ເກ
ຣ່ົາ ເກົາ ເບີນ ລາ ແກີດ ຄອງ ໄມ່ ອຶນແຍ່ະ. 32 ມາ
ໄຮ ອຶງເຄາະ ຕະ ໂອນ ຣ່ໍອ໌ ອໍ, ຍ່ອນ ອາແອມ ໄມ່
ນ່ະ ອັນ ກຈີູດ, ມາ ຊານ່ໍ ນ່ະ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ອັນ
ປິ່ ດ ເຈ່ີ, ມາ ຊານ່ໍ ໄຮ ອຶນນັ່ອງ ຣາມົຮ ລ່ັຮ.'"

16
ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ຕາ ເບີນ

ຕານັ່ອງ
1 ເຢຊູ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ: "ເບີ

ນ ມານະ ກວາຍ ຊຸ ກະ ເບນີ ມານະ ເນ່ ຊາລີອ໌ ມູ່ນ
ອັນ. ມາ ເນົ່ າ ຕິ ກວາຍ ກັອຍ, ປາຍ ອັນ ຕາອຽຣ
ມູ່ນ ອຶນເຈົາ ອັນ. 2 ນ່ະກັອຍ ອຶນເຈົາ ກັອຍ ກູອ໌
ກວາຍ ກັອຍ, ກະ ອັນ ຕາແບີບ ປາຍ: 'ອຶນເຕ່ົາ
ເນົ່ າ ປາຍ ໄມ່ ຕະ ຕາ ປຍາຍ໌ ໂຈະ ເກົາ? ໄມ່ ອາຕີ
ລ່ັຮ ໂອນ ເກົາ ມາຮ ແລ່ະ ໄມ່ ອີດ, ກະ ມາຮ ແລ່ະ
ໄມ່ ໂອນ ເນົ່ າ. ໄມ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ນັ່ອງ ກວາຍ ເນ່
ຊາລີອ໌ ມູ່ນ ເກົາ.' 3 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກັອຍ ຄ່ຶດ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ປາຍ: 'ເກົາ ອີ ຕະ ນານະ່? ອຶນເຈົາ

ຕາ ເບນີ ໂອນ ເກົາ ເນ່ ຊາລີອ໌ ນັ່ອງ ມູ່ນ ອັນ. ຄັນ
ເກົາ ອີ ປິ່ ກູແຕອ໌ ລາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ບັນ ເຣ່ງ. ມາ
ຄັນ ເກົາ ເປາະ ຊູແຊອ໌, ລາ ເກົາ ກູມາລ ຕະ ເນົ່ າ.
4 ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ນານ່ະ ເກົາ ອີ ຕະ. ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ
ເກົາ ຕາ ເບີນ ເນ່ ຊາລີອ໌ ນັ່ອງ ມູ່ນ ອຶນເຈົາ, ຕາໄງ
ກັອຍ ເບນີ ເຢົ່ າ ເກົາ ກາ ຣ່ັບ ດອ໌ໍ ອໍ ປໍ ດຸງ ໄລ່.'

5 "ອັນ ກູອ໌ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕູ່ ອຶນເຈົາ ອັນ.
ອັນ ຕາແບີບ ກວາຍ ກາ ແຕ່ີອ໌ ອານ່ໍ ປາຍ: 'ມາແລ່
ະ ໄມ່ ຕູ່ ອຶນເຈົາ ເກົາ?'

6 ກວາຍ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: 'ເກົາ ຕູ່ ມວຍ
ຣ່ອຍ ກຕູຸ່ກ ແດີອ໌ ອຶນຊ່ີງ.'
ເຈ່ີ ກວາຍ ກາ ເນ່ ຊາລີອ໌ ອາຕີ ປາຍ: 'ໄມ່ ອາ

ລ່ັອຮ ບັນຊີ ໄມ່ ຕາກູ ຄຽນ ໂຈະ ເຊີງ ຈ່ິດ ກູຕຸ່ກ
ຊັອງ.'

7 ເຈ່ີ ອັນ ຕາແບີບ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ປາຍ:
'ມາ ໄມ,່ ມາແລ່ະ ໄມ່ ຕູ່?'
ກວາຍ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: 'ເກົາ ຕູ່ ມວຍ

ຣ່ອຍ ອາປໍອ໌ ທຣໍ.'
ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ ລ່ັຮ: 'ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ກູລັຮ

ລ່ັຮ ຕາກ່ອລ ຈ່ິດ ອາປໍອ໌ ຊັອງ.'
8 "ແວັດ ກັອຍ, ອຶນເຈົາ ຍ່ອງ ກວາຍ ກາ ຕາ

ເບນີ ຕານັອ່ງ ກາ ເນ່ ຊາລີອ໌ ກັອຍ, ຍ່ອນ ອັນ ຕະ
ແຄວ໌. ໄກຣ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ປວາຍ ຣາ
ນະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ຕະ ໂຈະ ເຢົ່ າ ໄລ່ ແຄວ໌ ກາ
ເລີຍ ແຕ ກວາຍ ກາ ປວາຍ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕະ ໂຈະ ເຢົ່ າ ໄລ່.

9 "ເກົາ ອາຕີ ແອັນ ເຍືາ ປາຍ: ເກຣ່ີງ ອຶນເຕ່ົາ
ກາ ເຍືາ ເບີນ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຢົ່ າ ແຮີ,
ນ່ະກັອຍ ຊານົກ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແກີດ
ເຢົ່ າ ເຍືາ. ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຊານົກ ເຍືາ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່
ະ, ຕາໄງ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ຕ່ຶງ
ອຶນຕຸ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ.

10 "ຄັນ ເຍືາ ຕະ ອໍ ຣານະ ກາ ແກດ ຊານ່ໍ, ປັຣ
ແນີ ມັນເຕຣືາ ເຍືາ ຕະ ອໍ ເຕ່ ຣານະ ກາ ປື່ ດ. ກະ
ຄັນ ເຍືາ ມາ ຕາ ເບນີ ຕະ ອໍ ຣານະ ກາ ແກດ ຊານ່ໍ,
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕະ ອໍ ເຕ່ ຣານະ
ກາ ປື່ ດ. 11 ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕະ ອໍ
ກະ ເກຣ່ີງ ຊານົກ ເຍືາ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ນານ່ະ ເຕ່ອ໌
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ມູ່ນ ກາ ຕາ ແກີດ
ປິ່ ດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 12ກະ ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຕະ ອໍ
ກະ ເກຣ່ີງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ໂອນ ເຍືາ ກຍາອ໌, ຕາ ເບີ
ນ ອາແລ່ະ ມ່ອບ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ເກຣ່ີງ ເຍືາ ເບີມ.
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13 "ຕາ ເບນີ ອາແລ່ະ ມາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຊູລ ໂອນ
ບາຣ ນະ ອຶນເຈົາ. ປຍາຍ໌ ອັນ ຊາອັຣ ອຶນເຈົາ ໄນ່,
ມາ ອາໂຢ່ະ ອຶນເຈົາ ກັອຍ. ແຕີລາ ອັນ ຊາງັດ ອຶນ
ເຈົາ ໄນ່, ມາ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ອຶນເຈົາ ກັອຍ. ມູເຈິງ
ກັອຍ ເຕ່ ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປວາຍ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ມວຍ ເປຣິຮ ກະ ປວາຍ ຣານະ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ເກ
ຣ່ີງ ຊານົກ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ແຮີ."

ເຢຊູ ປາຕັບ ແອັນ
(ມັດທາຍ 11:12-13; 5:31-32; ມາຣະໂກ

10:11-12)
14 ມັຮ ກວາຍ ພາ ຣີຊາຍ ຊັອງ ເຢຊູ ອາ ຕີ

ນ່ະກັອຍ. ມາ ໄລ່ ພາມາດ ເຢຊູ, ຍ່ອນ ໄລ່ ປາ
ຊິ ລາລ່ື ມັຮ ເກຣ່ີງ ຊານົກ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. 15 ເຢຊູ
ອາຕີ ໂຈະ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ລາ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ
ອໍ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ປາຍ ເຍືາ ຕານັ່ອງ ອ,ໍ ມາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ອຶນເຕ່ົາ ກວາຍ ເກ່ີ
ຍ ຄ່ຶດ ປາຍ ອໍ ລາລ່ື, ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕາ ເບນີ ປາຊິ ອຶນເຕ່ົາ.

16 "ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ ປາ ຕັບ ຣານາ
ໂມເຊ, ກະ ມັຮ ປັຣນາຍ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ, ລາ ເມ່ນ
ຣານາ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ແດີຍ
ໂຢຮັນ, ອັນ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ແຕ ຕາໄງ
ໂຢຮັນ ແຕ່ີອ໌, ເນົ່ າ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ. ກະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ມູ່ດ
ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ, ມາ ໄລ່ ຄ່ຶດ
ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ. 17 ມັນລ່ັອງ
ກະ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ແກີດ ປິ່ ດ ມາໂຮຍ, ມາ ມວຍ ຣາມຶ່
ຮ ເນົ່ າ ຄຽນ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ
ເກ່ີຍ ແກີດ ປິ່ ດ.

18 "ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕັຮ ລາກວຍ ອັນ ເຈ່ີ
ອີດ ມັນແຊມ ຕາໄມ ແອັນ, ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ໂລ່
ຍຮ ໂຈະ ລາກວຍ ຕຍາ ອັນ ມູເຈິງ ອັນ ເປາະ ປັຣ
ລ່ືຍ. ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ອີດ ລາກວຍ ກາ ເນົ່ າ
ຕັຮ, ຣານະ ກັອຍ ລາ ໂລ່ຍຮ ເຕ່ ນ່ະ ກວາຍ ກັອຍ
ປັຣລ່ືຍ ລາກວຍ ເນົ່ າ."

ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍ ຊຸ ກະ ລາຊາໂຣ
19 "ເບນີ ມານະ ກວາຍ ຊຸ ເບນີ. ອັນ ແຊິບ ອາ

ຢັ່ ອຮ ອໍ ລາລ່ື, ກະ ກູ່ ຣາໄງ ອັນ ຕັອກ ຈາ ປຣຍາອ໌
ອໍ. 20 ກະ ເບີນ ມານະ ກວາຍ ກາດີດ, ຣາມຶ່ຮ ລາ
ຊາໂຣ. ເນົ່ າ ເດີງ ດອ໌ໍ ອັນ ແອີດ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ແຈ່ະ ງັ່ຮ
ຕ່ົງ ດຸງ ກວາຍ ຊຸ ກັອຍ. ຕ່ຶງ ຈະ ອັນ ແອີງ ອຶມ
ປີຮ. 21 ອັນ ອຶງກ່ອງ ຢໍອ໌ ອີ ຈາ ອຶງກັຮ ແຕ ກວາ
ຍ ຊຸ ກັອຍ ຈາ. ກະ ເບນີ ອາຈໍ ແຕ່ີອ໌ ແຢລ ອຶມປີຮ

ອັນ. 22 ເຈ່ີ ແວັດ ກັອຍ, ກວາຍ ກາດີດ ກັອຍ ກູ
ຈີດ, ກະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເດີງ ອັນ ແອີດ
ມັນຕຸ ກະ ອັບຣາຮາມ. ກວາຍ ຊຸ ກັອຍ ກຈີູດ ເຕ່,
ເຈ່ີ ເນົ່ າ ເດີງ ແຕິບ ອັນ. 23 ກວາຍ ຊຸ ກັອຍ ແອີດ
ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື. ອັນ ຕາງ່ອນ
ອາຊັອຮ, ເຈ່ີ ອັນ ເຮີມ ອັບຣາຮາມ ແອີດ ເຢີ່ ງ ລາ
ລ່ື ແຕ ອັນ. ກະ ອັນ ເຮີມ ລາຊາໂຣ ແອີດ ມັນຕຸ
ກະ ອັບຣາຮາມ ເຕ່. 24 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຊຸ ກັອຍ
ກູອ໌ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: 'ເອີ ອັບຣາຮາມ, ລາ ອາຈ
ວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເກົາ ເອີຍ! ແຊອ໌ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ຕະ
ເກົາ ແຮີ. ແຊອ໌ ເຍືາ ແປຣີ ລາຊາໂຣ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ,
ກະ ໂອນ ອັນ ອາລຸ ອາຕີ ອັນ ຕ່ຶງ ແດີອ໌; ເຈ່ີ ອາ
ເຢາະ ຕ່ຶງ ເລືາຍຮ ເກົາ, ຍ່ອນ ເກົາ ຊັອງ ອາອ່ີ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ອູ່ຍຮ ໄນ່!'

25 "ມາ ອັບຣາຮາມ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: 'ກອນ
ເອີຍ! ໄມ່ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ແຕ ບັອງ ໄມ່ ອຶນນັ່ອງ ອາ
ມົ່ງ, ໄມ່ ເບີນ ແອີງ ເກຣ່ີງ ຊານົກ ອໍ ເຈ່ີ, ມາ ລາ
ຊາໂຣ ເບີນ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກະ ກາດີດ ລາລ່ື. ມາ ຊານ່ໍ
ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ໄນ່ ອັນ ເບນີ ຕາລ່ືນ ຣາງຶ່ຮ ອັນ, ມາ ໄມ່
ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີນ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື. 26 ກະ
ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ແອັນ, ເບນີ ຊາຮິງ ປຣຸ່ງ ອຶນຕຣູ່ ກະ
ຕາວ່ັຮ ລາລ່ື ອຶນດີ ໄຮ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຢໍອ໌ ອີ
ຢາງ ແຕ ອຶນຕຸ ຮິ ເປາະ ປໍ ໄມ່, ລາ ຕາ ເຕ່ອ໌. ກະ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຢໍອ໌ ອີ ຢາງ ແຕ ອຶນຕຸ ໄມ່ ອີ
ເປາະ ປໍ ຮິ, ລາ ຕາ ເຕ່ອ໌.'

27 "ເຈ່ີ ກວາຍ ຊຸ ກັອຍ ປາຍ ແອັນ: 'ຄັນ
ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ແປຣີ ລາຊາໂຣ ເປາະ ປໍ
ດຸງ ອຶມປ່ໍ ເກົາ. 28 ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ເຊີງ ນະ
ແຊມອາຍ ແອີດ ປໍ ດຸງ. ໂອນ ລາຊາໂຣ ເປາະ ອາ
ຕີ ໄລ່ ກັອຍ ອຶງກັອຮ ໄລ່ ຣາມຮົ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ນ່ະ ເກົາ
ເຕ່.'

29 "ມາ ອັບຣາຮາມ ປາຍ: 'ແຊມອາຍ ໄມ່ ເບນີ
ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ໂມເຊ ອາຕີ ກະ ປັຣນາຍ ກວາຍ ອາຕີ
ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ. ອຶງເຄາະ
ແຊມອາຍ ໄມ່ ຊາງັດ ກະ ປວາຍ ປັຣນາຍ ໄລ່.'

30 "ກວາ ຍ ຊຸ ກັອຍ ປາຍ ແອັນ: 'ເອີ
ອັບຣາຮາມ, ລາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເກົາ ເອີຍ!
ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໄລ່ ກັອຍ. ມາ ຄັນ
ເບນີ ກວາຍ ກຈີູດ ມາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ເປາະ ອາຕີ ແຊມ
ອາຍ ເກົາ, ໄລ່ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ
ຕາໄມ ແອັນ.'

31 "ມາ ອັບຣາຮາມ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: 'ຄັນ
ແຊມອາຍ ໄມ່ ມາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໂມເຊ
ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
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ຊີ, ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ເຕ່ ຄັນ ເບນີ ກວາຍ ກຈີູດ
ມາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ.'"

17
ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ
(ມັດທາຍ 18:6-7, 21-22; ມາຣະໂກ

9:42)
1 ເຢຊູ ອາຕີ ໂຈະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ:

"ໄກຣ ລາລ່ື ຕາ ເບນີ ແອິ ຣາມຶ່ຮ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ປັຣຕ່ຶ
ກວາຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ມາ ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ
ກາ ປັຣຕ່ຶ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເດີງ ຕະ ໂລ່ຍຮ. 2 ຄັນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ປັຣຕ່ຶ ມານະ ກາ ນ່ະ ກັຣແນນ
ໄນ່ ໂອນ ອັນ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ຄາອ໌ ອີດ ຕາເມົາ ປື່ ດ
ຊັດ ໂຈະ ຕ່ຶງ ຕາກອງ ອັນ ກັອຍ ເຈ່ີ ອາປັອງ ຕັຮ
ອັນ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາເລ. 3 ເຍືາ ເນ່ ອໍ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີ
ມ! ຄັນ ເບນີ ເຢົ່ າ ເຍືາ ມາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ເຍືາ, ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ກາແອັຮ ອັນ. ກະ ຄັນ ອັນ ງີ່ນ ໂລ່ຍຮ,
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ອັນ. 4 ຄັນ ເຢົ່ າ ເຍືາ ຕະ
ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ເຍືາ ມູ ຕາໄງ ຕາປູ່ລ ເຮີບ, ມາ ຄັນ
ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ງີ່ນ ລ່ັຮ ອຶນແຍ່ະ ຕາປູ່ລ ເຮີບ
ກັອຍ, ເຈ່ີ ປາຍ: 'ແຊອ໌ ໄມ່ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ເກົາ,' ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ອັນ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ຊາອຳ
5 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ແຊອ໌ ແຕ ອັນ ປາຍ:

"ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ ຕະ ໂອນ ຮິ ຊາອຳ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື
ແອັນ."

6 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ເຍືາ ຊາອຳ,
ອຶມປຶ່ ເບນີ ມາຮ ມູ ກຼອງ ປາກາດ ຊັອງ, ເຕ່ອ໌ ເຍືາ
ແປຣີ ກ່ັລ ອາລ່ອງ ໄນ່ ປາຍ: 'ອາລ່ອງ ເອີຍ, ເອົາ
ໄມ່ ເຣ່ີອ໌ ກ່ັລ ໄມ່ ເບມີ, ເຈ່ີ ໄມ່ ຈົຮ ລ່ັຮ ກ່ັລ ໄມ່ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌ ທາເລ ແອັນ,' ເຈ່ີ ກ່ັລ ອາລ່ອງ ກັອຍ ອັນ
ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຍືາ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ຕະ ຣານະ
7 "ຄັນ ມານະ ແຕ ມູ່ ເຍືາ ມາ ເບີນ ຊູລ ຕະ ຣາ

ນະ ຕາລ ໄທຣ ແຕີລາ ກຍາອ໌ ແກະ, ແຕ່ີອ໌ ຊູລ
ກັອຍ ເຈົາ ຕາບື່, ອຶນເຈົາ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ອາຕີ ໂຈະ
ອັນ ປາຍ: 'ເອົາ ໄມ່ ມູ່ດ ຈາ ຊານ່ໍ ແຕ່ິ.' 8 ອັນ ຕາ
ເບນີ ປາຍ ນ່ະກັອຍ! ມາ ອຶນເຈົາ ເກ່ີຍ ປາຍ ນ່ະໄນ່
ໂຈະ ຊູລ ກັອຍ: 'ເອົາ ໄມ່ ອາລ່ັອຮ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ
ໂອນ ເກົາ ຈາ. ກະ ໄມ່ ທຣາວ ເກຣ່ີງ; ເຈ່ີ ໄມ່ ແອີດ
ເນ່ ເຕ່ົາ ເຈ່ີ ເກົາ ຈາ. ແວັດ ກັອຍ, ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ຈາ.'
9 ມາ ອຶນເຈົາ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຊາແອີນ ຊູລ ກັອຍ
ຕະ ຣານະ ປວາຍ ປັຣນາຍ ອັນ ແປຣີ. 10 ເຍືາ ລາ

ມູເຈິງ ຊູລ ກັອຍ ເຕ່. ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຕະ ເຈ່ີ ມັຮ ກູ່
ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເຍືາ ຕະ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ປາຍ: 'ຮິ ລາ ຊູລ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຮິ ຕາ ເບນີ ຄ່ຶດ
ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶງເຄາະ ຍ່ອງ ຮິ, ຍ່ອນ ຮິ ຕະ
ແອີງ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ຊັອງ.'"

ເຢຊູ ປົວ ມວຍ ຈ່ິດ ນະ ກວາຍ ອາອ່ີ ຕູ່ດ
11 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ເປາະ ອຶນ ດີ ປໍ ເມືອງ

ເຢຣູຊາເລັມ, ອັນ ເປາະ ພາ ຣາ ລ່ັນ ແຄງ
ຊາມາເຣຍ ກະ ຄາລີເລ. 12 ແຈ່ະ ອັນ ອີ ມູ່ດ ວ່ີ
ລ, ອັນ ຣາມົຮ ມວຍ ຈ່ິດ ນະ ກວາຍ ອາອ່ີ ຕູ່ດ.
ໄລ່ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ອັນ. 13 ໄລ່ ກູອ໌ ອັນ ປາຍ:
"ອຶນເຈົາ ເຢຊູ ເອີຍ! ແຊອ໌ ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ຕະ ຈ່ອຍ
ຮິ ແຮີ!"

14 ເຢຊູ ເຮີມ ໄລ່, ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ເປາະ ອາ
ປັຮ ຈະ ເຍືາ ໂອນ ກວາຍ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເຮີມ."
ບັອງ ກາ ໄລ່ ເປາະ, ໄລ່ ແກີດ ແບຣັຮ ອາອ່ີ ຕູ່ດ.

15 ມານະ ແຕ ໄລ່ ມວຍ ຈ່ິດ ນະ ກັອຍ, ພໍກາ ອັນ
ເຮີມ ອັນ ແບຣັຮ, ເຈ່ີ ອັນ ລ່ົບ ລ່ັຮ ປໍ ເຢຊູ, ກະ
ອັນ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຣ່ງ ລາລ່ື. 16 ອັນ ກູກຸ
ຮ ຄຣາບ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢຊູ ກະ ຊາແອີນ ອັນ. ກວາຍ
ກັອຍ ລາ ກວາຍ ຊາມາເຣຍ. 17 ເຢຊູ ປາຍ: "ເບີ
ນ ມວຍ ຈ່ິດ ນະ ແກີດ ແບຣັຮ. ປໍ ແລ່ະ ໄລ່ ຕາ
ເກ່ຮ ນະ ແອັນ? 18 ແອີງ ມານະ ໄນ່ ແຕ່ິ ຊາແອີນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ອັນ ລາ ກວາຍ ແຕ ກຣວາງ
ການ່ໍອ໌."

19 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ກວາຍ ກັອຍ: "ໄມ່ ຢວຣ ຕາ
ຢຶ່ ງ, ເຈ່ີ ໄມ່ ເປາະ. ຍ່ອນ ໄມ່ ຊາອຳ, ໄມ່ ແກີດ ແບ
ຣັຮ ອໍ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ
(ມັດທາຍ 24:23-28, 37-41)

20 ເບນີ ມັຮ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ຕາແບີບ
ເຢຊູ ອຶນນັ່ອງ ມາແລ່ະ ດູ່ນ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ
ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກແູຕອ໌ ໄນ່. ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່
ກັອຍ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ອັນ ຕາ ເບີ
ນ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ ກະ ດັງ. 21 ຕາ
ເບນີ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ປາຍ: 'ໄນ່! ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ
ລາ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ໄນ່, ແຕີລາ ອຶນຕຸ ກັອຍ!' ເນົ່ າ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ
ລາ ແອີດ ອຶນດີ ມູ່ລ ມູ່ ເຍືາ."

22 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ:
"ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຍືາ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ
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ເຮີມ ລາລ່ື ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ແອີດ ລ່ັຮ ປໍ
ກູແຕອ໌ ໄນ່ ແອີງ ມວຍ ຕາໄງ ຊັອງ ລາ ໂທຍ, ມາ
ເຍືາ ຕາ ດັງ ເບີນ ເຮີມ. 23 ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອີ
ປາຍ ໂຈະ ເຍືາ ນ່ະໄນ່: 'ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ
ແອີດ ອຶນຕຸ ໄນ່' ແຕີລາ 'ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ.' ມາ
ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ເປາະ, ກະ ອຶນໂຈຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ໄລ່ ກັອຍ. 24 ຕາໄງ ເກົາ, ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາ
ຍ, ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ລາ ນ່ະ ຕາລຍາຣ ກັລກາງ ແຕ ເປບິ
ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ເປບິ ກັອຍ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 25ມາ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ ຕາໄງ ກັອຍ, ເກົາ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກະ ມັຮ ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ກາ
ແລີຍຮ ຕັຮ ເກົາ. 26 ພໍກາ ເກົາ, ກອນ ເຢືາງ ແກີດ
ກວາຍ, ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ລາ ນ່ະ ແດີຍ ໂນອາ
ແຕ ອຶມແບິ ເຕ່. 27 ຕ່ຶງ ແດີຍ ໂນອາ, ກູ່ ນະ ກວາ
ຍ ຈາ ງ່ອຍ໌ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ລາລ່ື, ກະ ໄລ່ ອີດ ກອນ ລາ
ກວຍ ມັນຕ່ັດ ແຕ ອຶນລ່ີງ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໂນອາ
ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ. ເຈ່ີ ແດີອ໌ ຣາເລືາບ ແຕ່ີອ໌, ຕະ
ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ກັອຍ ກູຈີດ ອຶນແຍ່
ະ. 28 ກະ ປາເນ່ນ ເກົາ, ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ,
ເຈົາ ລ່ັຮ ລາ ນ່ະ ແດີຍ ໂລດ ແຕ ອຶມແບິ ເຕ່. ມັຮ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ກັອຍ ຈາ ງ່ອຍ໌ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ລາລ່ື,
ໄລ່ ຈິແຈີງ, ໄລ່ ຈ່ັດ ຈອຍ, ກະ ໄລ່ ຕະ ດຸງ. 29 ມາ
ຕາໄງ ໂລດ ກັອຍ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ໂຊໂດມ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາປັອງ ໂຈະ ກາເຈຍ ກະ ປັຣລາ ອູ່ຍຮ
ນ່ະ ເມືາ ຊາແລັຮ ແຕ ມັນລ່ັອງ, ກະ ກູ່ ນະ ກວາຍ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ກຈີູດ. 30ຕາໄງ ເກົາ, ກອນ ເຢືາງ
ແກີດ ກວາຍ, ແຕ່ີອ໌ ອາປັຮ ລ່ັຮ ລາ ມູເຈິງ ກັອຍ
ເຕ່.

31 "ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ, ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່
ະ ມາ ແອີດ ຕ່ຶງ ຕຳປວລ ດຸງ ເປືາຣ, ອຶງເຄາະ ອັນ
ອຶນໂຈຍ ແຊງ ອີດ ນັ່ອງ ເກຣ່ີງ ຕ່ຶງ ປື່ ນ ດຸງ ອັນ.
ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ອັນ ກາ ຕະ ໄທຣ, ອຶງເຄາະ ອັນ
ອຶນໂຈຍ ເຈົາ ປໍ ດຸງ ນັ່ອງ. 32 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຍີ
ລ່ັຮ ແຕ ລາກວຍ ໂລດ ແຕ ອຶມແບິ! 33 ກວາຍ
ອາແລ່ະ ມາ ປາຊິ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ຣາງຶ່ຮ
ກວາຍ ກັອຍ ປິ່ ດ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຈີວ໌ ປິ່ ດ
ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ
ເບນີ ແກີດ ປິ່ ດ ນັ່ອງ. 34 ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ
ເຍືາ, ຕ່ຶງ ຊາເດົາ ກັອຍ ເບນີ ບາຣ ນະ ບິ ມວຍ ອຶນ
ຕຸ. ມານະ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເດີງ ເປາະ ກະ ອັນ; ມາ
ມານະ ແອັນ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດອ໌ໍ ລ່ັຮ ອຶງກັອຍ.

35 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເບີນ ບາຣ ນະ ມັນແຊມ ແອີດ
ກູກຼົຮ ທຣໍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເດີງ ມານະ ເປາະ ກະ
ອັນ, ມາ ມານະ ແອັນ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດອ໌ໍ ລ່ັຮ ອຶງ
ກັອຍ. 36 ກະ ບັອງ ກາ ກັອຍ ເບີນ ບາຣ ນະ ຣາ
ເລົາ ແອີດ ຕ່ຶງ ໄທຣ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເດີງ ມານະ
ເປາະ ກະ ອັນ, ມາ ມານະ ແອັນ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ດອ໌ໍ ລ່ັຮ ອຶງກັອຍ."*

37ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ອັນ ຕາແບີບ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ປໍ ແລ່ະ ຣາ
ນະ ໄນ່ ແກີດ?"
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ແຕ ປັຣນາຍ ຕຳແປຼອ໌ ປາຍ:

"ອຶນຕຸ ແລ່ະ ເບີນ ກວາຍ ກູຈີດ, ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີ
ນ ແຈມ ກາລາງ ແຊງ ໂຣ່ມ ຈາ ກມູັບ ກັອຍ."

18
ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ອຶມເປ່ອ໌ ກມູາຍ ກາ ເປາະ

ແຊອ໌ ເລືອຍໆ
1 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ມວຍ

ປັຣນາຍ ຊາກຳ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ອຶງເຄາະ ໄລ່
ເກົາແຊອ໌ ເລືອຍໆ, ອຶນໂຈຍ ລາແກັຮ ລາເກືາຍ.
2 ອັນ ປາຍ: "ເບນີ ມານະ ກວາຍ ຊົດ ກາ ຕັດຊ່ີນ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ. ອັນ ຕາ ເບນີ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອັນ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ກວາຍ.
3 ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເບີນ ມານະ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ.
ອັນ ແຕ່ີອ໌ ດຸໆ ປໍ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ, ກະ ອັນ ປາຍ:
'ແຊອ໌ ອາຈວາຍຮ ຕັດຊ່ີນ ໂອນ ປຍາຍ໌, ເຈ່ີ ເຕ່ອ໌
ເກົາ ແມິ່ມ ແຕ ກວາຍ ກາ ຕະ ເກົາ!'

4 "ດູ່ນ ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ
ປັຣນາຍ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ກັອຍ. ມາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ
ອັນ ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ປາຍ: 'ເກົາ ຕາ ເບີນ ອຶງ
ກັອຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ກາ
ກວາຍ ແຮີ. 5ມາ ຍ່ອນ ອຶມເປ່ອ໌ ກມູາຍ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌
ແຊອ໌ ດຸໆ ແຕ ເກົາ, ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຈ່ອຍ ກະ
ຕະ ປຍາຍ໌ ໂອນ ອັນ. ຄັນ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຈ່ອຍ,
ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປາຕຸ່ຮ ເກົາ ເລືອຍໆ, ກະ ອັນ ຕະ ໂອນ
ເກົາ ແກີດ ຊາອີຣ!'"

6 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ: "ໂອນ ເຍືາ ຊາງັດ ແຕ
ປັຣນາຍ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ ຕານັອ່ງ ອໍ ກາ ຕັດຊ່ີ
ນ ໂອນ ອຶມເປ່ອ໌ ກມູາຍ ກັອຍ. 7ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ອັນ ຕັດຊ່ີນ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ຈ່ອຍ ໄລ່ ກາ ປວາຍ
ຣານະ ອັນ, ໄລ່ ກາ ກູອ໌ ອັນ ກູ່ ຣາໄງ ກູ່ ຊາເດົາ.
ມາໂຮຍ ລາລ່ື ອັນ ຈ່ອຍ ໄລ່. 8 ເກົາ ອີ ອາຕີ ໂອນ
ເຍືາ ດັງ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ປຍາຍ໌ ໂອນ ໄລ່

* 17:36 17:36 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ແຕ ອຶມແບິ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 36 ໄນ່.
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ກາ ປວາຍ ຣານະ ອັນ, ກະ ອັນ ຕະ ຣານະ ກັອຍ
ໄວ່ ລາລ່ື. ມາ ແຕ່ີອ໌ ເກົາ, ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາ
ຍ, ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ເກົາ ຣາມຮົ ກວາຍ ກາ
ອຶນນັ່ອງ ຊາອຳ ບ?ໍ"

ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍພາຣີຊາຍ ກະ ກວາ
ຍ ອີດ ປຣະ ປາຊີ

9 ເຢຊູ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແອັນ ໂຈະ ກວາຍ
ກາ ຄ່ຶດ ປາຍ ໄລ່ ຕານັອ່ງ ອໍ ມາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ
ເບນີ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ. 10 ອັນ ປາຍ: "ເບນີ ບາຣ ນະ ຣາ
ເລົາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຢໍອ໌ ອີ ເກົາແຊອ໌. ມານະ
ລາ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ, ກະ ມານະ ລາ ກວາຍ ອີດ
ປຣະ ປາຊີ. 11 ອັນ ກາ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ, ອັນ ຕາ
ຢຶ່ ງ ມານະ ອັນ ເກົາແຊອ໌ ປາຍ: 'ກູກຮຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ເກົາ ຊາແອີນ ເຍືາ ຍ່ອນ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂລ່
ຍຮ ນ່ະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ເກົາ ຕາ ເບນີ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ
ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ. ເກົາ ຕາ ເບນີ ອາໂລກ ເນົ່ າ. ເກົາ ຕາ ເບີ
ນ ໂກ່ະ ລາກວຍ ເນົ່ າ. ເກົາ ຊາແອີນ ເຍືາ, ເກົາ ຕາ
ເບີນ ນ່ະ ກວາຍ ກາ ອີດ ປຣະ ປາຊີ ໄນ່. 12 ເກົາ
ອົດ ຕາ ເບນີ ຈາ ຊັຣນາ ມວຍ ອາທິດ ບາຣ ຕາໄງ.
ກະ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ນ ເກົາ, ຄັນ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ປູ່ດ,
ເກົາ ມ່ອບ ຊາງ ມວຍ ປູ່ດ ໂອນ ເຍືາ.' 13ມາ ກວາ
ຍ ກາ ອີດ ປຣະ ປາຊີ ກັອຍ, ອັນ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ
ກວາຍ ພາຣີຊາຍ. ອັນ ຕາ ຍັ່ນ ຕາເງີ່ອ໌ ອາຊັອຮ
ປໍ ມັນລ່ັອງ. ອັນ ແກ່ິ ອາເປີ່ ມ ອັນ ເບີມ ຍ່ອນ
ອັນ ຊັອງ ຕຸ່ຮ. ກະ ອັນ ປາຍ: 'ເອີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເອີຍ! ແຊອ໌ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເກົາ ແຮີ, ຍ່ອນ ເກົາ
ລາ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ!'"

14 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ
ເຍືາ, ກວາຍ ກາ ອີດ ປຣະ ປາຊີ ໄນ່, ອັນ ເຈົາ ປໍ
ດຸງ, ອັນ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ
ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຕານັ່ອງ ອໍ ອຶນ
ເຕ່ົາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່
ະ ມາ ອາຊັອຮ ຈະ ເບມີ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ປື່ ດ, ປັຣແນີ
ມັນເຕຣືາ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ແກດ ແອັນ. ກະ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ອາແຊງ ຈະ ອັນ ໂອນ ແກດ ຊາ
ນ່ໍ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ແກີດ ປື່ ດ ແອັນ."

ເຢຊູ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ກັຣແນນ ແກດ
(ມັດທາຍ 19:13-15; ມາຣະໂກ 10:13-

16)
15 ເບີນ ກວາຍ ເດີງ ກັຣແນນ ແກດໆ ແຕ່ີອ໌

ປໍ ເຢຊູ, ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຢຊູ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ກັຣ
ແນນ ກັອຍ. ມາ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ເຮີມ ໄລ່
ແຕ່ີອ໌; ເຈ່ີ ໄລ່ ກາແອັຮ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເດີງ ກັຣ
ແນນ ກັອຍ. 16 ມາ ເຢຊູ ກູອ໌ ກັຣແນນ ກັອຍ

ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ; ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ໂອນ ກັຣ
ແນນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ. ອຶນໂຈຍ ກາຕັງ ໄລ່, ຍ່ອນ
ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ເບີນ ແອີງ ກວາຍ
ກາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ນ່ະ ກັຣແນນ ໄນ່ ເຕ່. 17 ເກົາ ອາ
ຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ
ເບນີ ປຣ່ອມ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ນ່ະ ກັຣ
ແນນ ປຣ່ອມ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ."

ມານະ ກວາຍ ຊຸ
(ມັດທາຍ 19:16-30; ມາຣະໂກ 10:17-

31)
18 ເບີນ ມານະ ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ

ເອລ ແຕ່ີອ໌ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ອາຈານ ກາ ອໍ
ເອີຍ! ເກົາ ອຶງເຄາະ ຕະ ນານ່ະ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ເບີ
ນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ?"

19 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ນານ່ະ ໄມ່
ດອ໌ໍ ເກົາ ອໍ? ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ກາ ອໍ.
20 ໄມ່ ດັງ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ: 'ອຶນໂຈຍ
ໂກ່ະ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ເນົ່ າ; ອຶນໂຈຍ ກາຈີດ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌; ອຶນໂຈຍ ຕູຕວຍ໌; ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶນຕີ
ອາໂລກ; ກະ ຢຳນັ່ບ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ໄມ່.'"

21ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ ລ່ັຮ ນ່ະໄນ່: "ກູ່ ປັຣນາຍ
ປາຕັບ ກັອຍ ເກົາ ຕະ ຕາປູ່ນ ແຕ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ
ແກດ."

22 ພໍກາ ເຢຊູ ຊັອງ ອັນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຢຊູ
ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ອຶນນັ່ອງ ແອິ ມວຍ ຣາມຶ່
ຮ. ໂອນ ໄມ່ ເປາະ ຈິ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ມູ່ນ ໄມ່; ເຈ່ີ ອີດ
ປຣະ ກັອຍ ຈ່ອຍ ໂອນ ກວາຍ ກາດີດ. ຄັນ ໄມ່
ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄມ່ ເບີນ ມູ່ນ ອໍ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ເຈ່ີ
ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປວາຍ ເກົາ."

23 ບັອງ ກາ ກວາຍ ກັອຍ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຢຊູ
ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ,
ຍ່ອນ ອັນ ລາ ກວາຍ ຊຸ ລາລ່ື.

24 ເຢຊູ ເຮີມ ກວາຍ ກັອຍ ຊັອງ ຕຸ່ຮ. ເຈ່ີ ອັນ
ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ມັຮ ກາ ກວາຍ ຊຸ ເບີນ, ກ່ັດ
ລາລ່ື ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕະ ຊົດ! 25 ຊັນຕຣ່ັນ ອູ່ດ ລວາຍ໌ ຕາຣ່ົງ ມັນຈ່ິລ
ອຶນເນີ່ມ ອຽນ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ຊຸ ເບນີ ອີ ມູ່ດ
ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ."

26 ໄລ່ ກາ ຊັອງ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ຕາ
ແບີບ ອັນ ປາຍ: "ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ເບີນ
ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ?"
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27 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ກວາຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ
ເບີມ ຣານະ ກັອຍ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຕະ ກູ່
ຣາມຶ່ຮ."

28 ເຈ່ີ ເປໂຕ ປາຍ ກະ ເຢຊ:ູ "ໄນ່! ຮິ ຕັຮ ອຶນ
ແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ ຮ ຮິ ເບີນ, ຍ່ອນ ຮິ ອີ ເປາະ ກະ
ອາຈານ."

29 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່
ອງ ໂອນ ເຍືາ, ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕັຮ ດຸງຊູ, ຕັຮ
ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ, ຕັຮ ແຊມອາຍ, ກະ ຕັຮ ກອນ
ລາກວຍ, ຍ່ອນ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕະ ຊົດ, 30 ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ລ່ັຮ ກາເລີຍ ແຕ
ຣາມຶ່ຮ ກາ ອັນ ຕັຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ກະ ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ
ກວາຍ ກັອຍ ເບນີ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ."

ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ແຕ ອັນ ກຈີູດ
(ມັດທາຍ 20:17-19; ມາຣະໂກ 10:32-

34)
31 ເຢຊູ ເດີງ ແອີງ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ເປາະ

ກະ ອັນ; ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ໂອນ ເຍືາ ຊາ
ງັດ! ໄຮ ຊັອຮ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ແອີດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ອາ
ຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ຄຽນ
ເຈ່ີ ແຕ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ. 32 ເນົ່ າ ມ່ອບ
ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອາຕີ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ. ໄລ່ ກັອຍ ອາເຢ່ ພາມາດ ອັນ, ເວ່ນ
ອັນ, ກະ ກູຈົຮ ໂຈະ ຕ່ຶງ ຈະ ອັນ. 33 ໄລ່ ໄປຣ່ຮ
ອັນ, ກະ ກາຈີດ ຕັຮ ອັນ. ມາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໄປ ອັນ
ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ."

34 ມາ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ຊາປຸ່ຮ
ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ປັຣນາຍ ໄນ່, ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ກັອຍ
ປາໂຕ່ະ ແກຣ່ະ ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ດັງ
ແຈງ ແຕ ເຢຊູ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ.

ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣີໂກ
(ມັດທາຍ 20:29-34; ມາຣະໂກ 10:46-

52)
35 ພໍກາ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ແຈ່ະ ເມືອງ ເຢຣີໂກ, ເບີນ

ມານະ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ແອີດ ຊູແຊອ໌ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ ຣາ
ນາ. 36 ບັອງ ກາ ອັນ ຊັອງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ເປາະ ຊາ
ລັຮ ແຈ່ະ ອັນ, ອັນ ຕາແບີບ ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ
ຕະ ໂຮຮີວ?"

37ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ເບນີ
ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ ເປາະ ຊາລັຮ ແຈ່ະ
ໄນ່."

38 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ກູອ໌ ເຣ່ງ
ລາລ່ື ປາຍ: "ເອີ ເຢຊູ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ດາວິດ ເອີຍ!
ແຊອ໌ ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເກົາ ແຮີ."

39 ກວາຍ ກາ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ກັອຍ ກາແອັຮ
ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ຕະ ແບອ໌!"
ມາ ອັນ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ແອັນ: "ເອີ ເຍືາ ແຕ

ຈຸ່ມເຈືອ ດາວິດ ເອີຍ! ແຊອ໌ ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເກົາ
ແຮີ."

40 ເຢຊູ ຕາງິ່ດ, ກະ ອັນ ແປຣີ ໂອນ ເນົ່ າ ເດີງ
ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ. ພໍກາ ອັນ
ແຕ່ີອ໌, ເຢຊູ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: 41 "ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່
ໂອນ ເກົາ ຈ່ອຍ?"
ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ: "ອຶນເຈົາ

ເອີຍ! ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ບຣາງ ເຮີມ ເຕ່!"
42 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ມັ່ດ ໄມ່ ແກີດ

ບຣາງ! ຍ່ອນ ໄມ່ ຊາອຳ ມັ່ດ ໄມ່ ເຕ່ອ໌ ບຣາງ ລ່ັຮ."
43ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ມັ່ດ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ

ປັ່ ງ. ເຈ່ີ ອັນ ປວາຍ ເຢຊູ ກະ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ພໍກາ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ເຮີມ ຣານະ ກັອຍ, ໄລ່ ຍ່ອງ ເຕ່
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

19
ເຢຊູ ກະ ຊັກຄາຍ

1 ເຢຊູ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣີໂກ.
2 ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເບີນ ມານະ, ຣາມຶ່ຮ ຊັກ
ຄາຍ. ອັນ ແກີດ ຊົດ ກວາຍ ອີດ ປຣະ ປາຊີ, ກະ
ອັນ ລາ ຊຸ ລາລ່ື. 3 ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ເຮີມ ເຢຊູ ລາ
ເນົ່ າ. ມາ ອັນ ລາ ກວາຍ ແຈລ. ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌
ເຮີມ ເຢຊ,ູ ຍ່ອນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ກາຕັງ ອັນ.
4 ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕາລຸ່ຮ ເປາະ ອຶນໂຍ່ງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ
ກັອຍ. ເຈ່ີ ອັນ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ກ່ັລ ລາວ່ັຮ* ຢໍອ໌ ອີ
ເຮີມ ເຢຊູ ເປາະ ຊາລັຮ ແຈ່ະ ອາລ່ອງ ກັອຍ.

5 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກ່ັລ ອາລ່ອງ ກັອຍ,
ອັນ ຕາງ່ອນ ອາຊັອຮ ປໍ ອາລ່ອງ, ກະ ອັນ ກູອ໌
ຊັກຄາຍ ປາຍ: "ຊັກຄາຍ ເອີຍ! ໄມ່ ແຊງ ໄວ່,
ຍ່ອນ ຕາໄງ ໄນ່ ເກົາ ອີ ເປາະ ປໍ ດຸງ ໄມ່."

6 ນ່ະກັອຍ ຊັກຄາຍ ແຊງ ແຕ່ິ, ກະ ອັນ ຣ່ັບ
ເຢຊູ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ລາລ່ື. 7 ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກັອຍ
ເຮີມ ນ່ະກັອຍ, ກູ່ ນະ ໄລ່ ບູແບະ ບູບື່ ບ ປາຍ:
"ກວາຍ ໄນ່ ເປາະ ຈີຈາ ປໍ ດຸງ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ."

8 ມາ ຊັກຄາຍ, ອັນ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ມັຮ ກວາ
ຍ ກະ ອາຕີ ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ມັຮ ມູ່ນ

* 19:4 19:4 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອາລ່ອງ ກັອຍ ລາ 'ຊູ ກູໂມຣ.'
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ເກົາ, ເກົາ ອີດ ຕາດ່ີ ຈ່ອຍ ມັຮ ກວາຍ ກາດີດ. ກະ
ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເກົາ ໂລ່ບ ອັນ ມວຍ
ປູ່ດ, ຊານ່ໍ ເກົາ ກລັູຮ ລ່ັຮ ອັນ ປູນ ປູ່ດ ແອັນ."

9 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ຕາໄງ ໄນ່ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ດຸງຊູ ໄນ່, ຍ່ອນ ກວາຍ ໄນ່
ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ ມູເຈິງ ໄຮ ເຕ່. 10 ໄກຣ
ລາລ່ື ເກົາ, ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ, ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່
ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ໍອ໌ ກະ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່ ກາ ແກຼິ ຣານາ
ເຈ່ີ."

ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ປຣະ ແນນ
(ມັດທາຍ 25:14-30)

11 ແວັດ ກັອຍ, ເຢຊູ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ໂຈະ
ກວາຍ ກາ ຊັອງ ອັນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ. ອັນ ແຕ່ີອ໌
ແຈ່ະ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ເຈ່ີ, ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ຕາໄງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ໄລ່. 12 ເຈ່ີ ເຢຊູ
ປາຍ: "ເບີນ ມານະ ກວາຍ ປື່ ດ ເປາະ ປໍ ກຣວາງ
ການ່ໍອ໌ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ
ຈົຮ ໂອນ ອັນ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ກຣວາງ
ອັນ ເບມີ. ແວັດ ກັອຍ ອັນ ອີ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກຣວາງ
ອັນ. 13 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອັນ ເປາະ, ອັນ ກູອ໌ ມວຍ
ຈ່ິດ ນະ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ໂອນ ອັນ. ອັນ ໂອນ
ມານະ ມູ ແນນ ປຣະ, ກະ ອັນ ປາຕັບ ປາຍ: 'ເຍືາ
ຕະ ນານ່ະ ໂອນ ປຣະ ໄນ່ ແກີດ ເບີນ ກຳໄລ ເຕ່ົາ
ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເກົາ ເຈົາ ລ່ັຮ.' 14 ມັຮ ກວາຍ ກອນ
ແຊມ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ອັນ, ໄລ່ ຊາອັຣ ອັນ ກະ
ຕາ ແອອ໌ ອີ ໂອນ ອັນ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໄລ່.
ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ແປຣີ ເນົ່ າ ເປາະ ອາຕີ ລ່ັຮ ກວາຍ
ຊົດ ປື່ ດ ລາລ່ື ກາ ອີ ຈົຮ ອັນ ປາຍ: 'ຮິ ຕາ ແອອ໌
ອີ ໂອນ ອັນ ໄນ່ ແກີດ ຊົດ ຮິ.'

15 ມາ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ, ກະ
ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກຣວາງ ອັນ. ອັນ ກູອ໌ ລ່ັຮ ມັຮ
ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ອັນ, ໄລ່ ກາ ຣ່ັບ ປຣະ ແຕ
ອັນ, ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ມາແລ່ະ ໄລ່ ເບນີ ກຳໄລ ແຕ ປຣະ
ກັອຍ.

16 ອັນ ກາ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ່ີອ໌ ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ ເອີຍ!
ເກົາ ເບີນ ກຳໄລ ມວຍ ຈ່ິດ ແນນ ແອັນ ແຕ ມວຍ
ແນນ ອຶນເຈົາ ໂອນ ເກົາ.'

17 ອັນ ກາ ຊົດ ກັອຍ ປາຍ: 'ອໍ ລາລ່ື ໄມ່ ຕະ!
ໄມ່ ລາ ກວາຍ ອໍ ຕະ ຣານະ ເກົາ! ຍ່ອນ ໄມ່ ຕະ ອໍ
ກະ ບີ່ ອ໌ ປຣະ ໄນ່, ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຈົຮ ໄມ່ ຕະ ຊົດ
ຕ່ຶງ ມວຍ ຈ່ິດ ເມືອງ.'

18 ເບີນ ມານະ ແອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ຊົດ ກະ
ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ເກົາ ເບີນ ກຳໄລ ເຊີງ ແນນ
ແອັນ ແຕ ມວຍ ແນນ ອຶນເຈົາ ໂອນ ເກົາ.'

19 ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ປາຍ ໂຈະ ກວາຍ ກັອຍ:
ເກົາ ຈົຮ ໄມ່ ໂອນ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ເຊີງ ເມືອງ.'

20 ກະ ມານະ ແອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ຊົດ, ອັນ
ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ໄນ່ ລາ ປຣະ ແນນ ອຶນ
ເຈົາ ໂອນ ເກົາ. ເກົາ ປຸ່ງ ດອ໌ໍ ປຣະ ໄນ່ ຕ່ຶງ ອາຣິ.
21 ເກົາ ອຶງກັອຮ, ຍ່ອນ ເກົາ ດັງ ໄມ່ ລາ ກວາຍ
ກ່ັອງ ຣາງຶ່ຮ. ໄມ່ ຕາ ເບີນ ດອ໌ໍ, ມາ ໄມ່ ອີ ເບີນ.
ໄມ່ ຕາ ເບີນ ຈ່ັດ, ມາ ໄມ່ ອີ ຊອດ ເຕ່.'

22 ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ປາຍ ໂຈະ ກວາຍ ກັອຍ:
'ໄມ່ ລາ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ເກົາ ໄລ່ ລາລ່ື! ປັຣ
ນາຍ ໄມ່ ຕິ ລ່ັຮ ໄມ່ ເບມີ. ໄມ່ ດັງ ເຈ່ີ ເກົາ ລາ ກວາ
ຍ ກ່ັອງ. ກະ ໄມ່ ດັງ ເຈ່ີ ເກົາ ຕາ ເບນີ ດອ໌ໍ, ມາ ເກົາ
ອີ ເບີນ. ກະ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຈ່ັດ, ມາ ເກົາ ອີ ຊອດ
ເຕ່. 23 ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ຄາອ໌ ໄມ່ ດອ໌ໍ ປຣະ ເກົາ ຕ່ຶງ
ທະນາຄານ. ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເກົາ ເຈົາ ລ່ັຮ, ເກົາ ເບີ
ນ ປຣະ ກັອຍ ກະ ເບນີ ກຳໄລ ແຮີ.'

24 ແວັດ ກັອຍ, ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ອາຕີ ມັຮ
ກວາຍ ກາ ແອີດ ອຶມແປຣ ກັອຍ ປາຍ: 'ອີດ ລ່ັຮ
ມວຍ ແນນ ປຣະ ກັອຍ ແຕ ກວາຍ ໄນ່. ເຈ່ີ ໂອນ
ປໍ ອັນ ກາ ເບນີ ມວຍ ຈ່ິດ ແນນ ກັອຍ ແອັນ.'

25ມາ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ອາຕີ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ
ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ມວຍ
ຈ່ິດ ແນນ ເຈ່ີ!'

26 ມາ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: 'ອັນ
ກາ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ, ແຮງ ເກົາ ໂອນ ອັນ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ
ລາລ່ື ແອັນ. ມາ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ເບີນ, ແຮງ
ເກົາ ອີດ ລ່ັຮ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ກວາຍ ກັອຍ. 27 ມາ
ມັຮ ໄລ່ ກາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ໂອນ ເກົາ ແກີດ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ໄລ່, ເດີງ ໄລ່ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ກະ ກາຈີດ
ຕັຮ ຊັອງ ໄລ່ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເກົາ!'"

ກອນແຊມ ຣ່ັບ ເຢຊູ ນ່ະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ

(ມັດທາຍ 21:1-11; ມາຣະໂກ 11:1-11;
ໂຢຮັນ 12:12-19)

28 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຣາ ໄລ່ ອ໌
ເປາະ ອຶນ ໂຍ່ງ ມັຮ ກວາ ຍ ກາ ເປາະ ປໍ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ. 29 ແຈ່ະ ອັນ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ວ່ີລ ເບັດ
ພາເຄ ກະ ວ່ີລ ເບັດທານ,ີ ປໍ ອຶນຕຸ ກົຮ ອາໂປ່ນ,
ອັນ ແປຣີ ບາຣ ນະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ເປາະ
ອຶນໂຍ່ງ. 30 ອັນ ປາຕັບ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ປາຍ:
"ເຍືາ ເປາະ ປໍ ວ່ີລ ໄນ.່ ພໍກາ ເຍືາ ມູ່ດ ປໍ ກັອຍ,
ເຍືາ ຣາມຮົ ມານຳ ອາແຊັຮ ແຈລ ກາ ເນົ່ າ ຊັດ ດອ໌ໍ
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ປໍ ກັອຍ. ອາແຊັຮ ແຈລ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ອາແລ່
ະ ຈ່ິຮ ຢວາຮ. ເຍືາ ອາແລ່ັຮ ອັນ ແຕ ກັອຍ; ເຈ່ີ
ເດີງ ປໍ ເກົາ. 31 ຄັນ ເບີນ ອາແລ່ະ ຕາແບີບ ເຍືາ
ປາຍ: 'ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ອາແລ່ັຮ ຕະ ອາແຊັຮ ໄນ່?'
ໂອນ ເຍືາ ຕາແອີຍ ໂຈະ ໄລ່ ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ ໄຮ ອີ
ເມືານ ອາແຊັຮ ໄນ.່'"

32 ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ເປາະ, ກະ ໄລ່ ເຮີມ
ປຍາຍ໌ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່. 33 ບັອງ ກາ
ໄລ່ ອາແລ່ັຮ ອາແຊັຮ ແຈລ ກັອຍ, ກວາຍ ຕາລາ
ອາແຊັຮ ກັອຍ ຕາແບີບ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ
ອາແລ່ັຮ ຕະ ອາແຊັຮ ໄນ່?"

34 ໄລ່ ບາຣ ນະ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ໄຮ ອີ
ເມືານ ອາແຊັຮ ໄນ.່"

35 ເຈ່ີ ໄລ່ ເດີງ ອາແຊັຮ ແຈລ ກັອຍ ໂອນ ປໍ
ເຢຊູ. ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ອີດ ຕຳປັອກ; ເຈ່ີ ໄລ່ ເຊີນ
ຕ່ຶງ ກຣັອງ ອາແຊັຮ ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ໂຕຣງ ອາ
ຊັອຮ ເຢຊູ ໂອນ ຈ່ິຮ ຕ່ຶງ ກຣັອງ ອາແຊັຮ ກັອຍ.
36 ບັອງ ກາ ອັນ ເປາະ, ກວາຍ ເຊີນ ຕຳປັອກ ຕ່ຶງ
ຣານາ ໂອນ ອັນ ຊາເຕືາຍ.໌ 37 ພໍກາ ອັນ ແຕ່ີອ໌
ແຈ່ະ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ປໍ ອຶນຕຸ ຣານາ ແຊງ ແຕ
ກົຮ ອາໂປ່ນ, ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ອັນ ໄລ່
ຕຣຍາວ ຮອນໆ. ເຣ່ງ ລາລ່ື ໄລ່ ຊາແອີນ ກະ ຍ່ອງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ໄລ່ ເຮີມ
ເຈ່ີ. 38 ໄລ່ ປາຍ: "ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັອງ
ບຸ່ນ ໂອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ຍ່ອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ. ແຊອ໌ ອຽນ ອໍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ມັນ
ລ່ັອງ ກະ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ກາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌."

39 ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ເບີນ ກວາຍ ພາ
ຣີຊາຍ ແຮີ. ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ ໂຈະ ເຢຊ:ູ "ອາຈານ
ເອີຍ! ອຶງເຄາະ ອາຈານ ກາແອັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່
ນ ອາຈານ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ໄລ່ ຕຣຍາວ ນັ່ອງ."

40ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ໄລ່ ໄນ່ ຕາ
ເບີນ ຕຣຍາວ ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ
ເຍືາ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຕາເມົາ ແອັນ ຕຣຍາວ."

ເຢຊູ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ຣາງຶ່ຮ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ
41 ພໍ ກາ ເຢຊູ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ

ເຢຣູຊາເລັມ, ອັນ ຕາງ່ອນ ປໍ ເມືອງ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ
ເຍືາມ. 42ກະ ອັນ ປາຍ: "ຕາໄງ ໄນ່ ເກົາ ຢໍອ໌ ລາລ່ື
ມັຮ ເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໄນ່ ດັງ ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ຕະ ນານະ່ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ແອີດ ອຽນ ອໍ. ມາ ຊານ່ໍ
ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຊາປຸ່ຮ ແຕ ປັຣນາຍ ໄນ່. 43ປັຣແນີ

ມັນເຕຣືາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໄລ່ ກາ ອີ ກາຈີດ ເຍືາ, ໄລ່
ປິ່ ປຣຸ່ງ ຕະ ຄັນ ຈວບ ອຶນແຍ່ະ ອຶມແປຣ ເມືອງ
ເຍືາ, ກະ ໄລ່ ຕາ ໂອນ ເຍືາ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ. ໄລ່
ກາຕັງ ດອ໌ໍ ກູ່ ຣານາ. 44 ໄລ່ ກາຈີດ ຕັຮ ກູ່ ນະ ເຍືາ
ກະ ຕາລຸຮ ອຶນແຍ່ະ ເມືອງ ເຍືາ. ໄລ່ ຕະ ໂອນ ຕາ
ເບນີ ຣາກຼັຮ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຍືາ,
ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຣາບູລ ແຕ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ!"

ເຢຊູ ຕູ່ຍຮ ກວາຍ ຈິແຈີງ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ
(ມັດທາຍ 21:12-17; ມາຣະໂກ 11:15-

19; ໂຢຮັນ 2:13-22)
45 ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ເຈ່ີ ອັນ

ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ໄລ່ ກາ ຈິແຈີງ ຕ່ຶງ ກັອຍ. 46 ອັນ
ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ
ປາຕັບ ດອ໌ໍ ປາຍ:
'ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ດຸງ ເກົາ ລາ ດຸງ ໂອນ ເກົາແຊອ໌.'
ມາ ເຍືາ ຕະ ດຸງ ໄນ່ ແກີດ ນ່ະ ກ່ືບ ໂອນ ກວາຍ ຊາ
ແວງ ມູ່ດ ໂຕ່ະ!"

47 ກູ່ ຣາໄງ ເຢຊູ ອາຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ກັອຍ.
ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ, ກະ ກວາຍ ຊົດ ການ່ໍອ໌
ແຮີ, ອຶນແຍ່ະ ນະ ໄລ່ ກັອຍ ຈ່ໍອ໌ ຣານາ ອີ ກາຈີດ
ເຢຊ.ູ 48 ມາ ໄລ່ ຕາ ດັງ ອີ ຕະ ນານ່ະ ອີ ກາຈີດ
ອັນ, ຍ່ອນ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ
ລາລ່ື ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ.

20
ເນົ່ າ ຕາແບີບ ເຢຊູ ແຕ ອຳນາດ ອັນ
(ມັດທາຍ 21:23-27; ມາຣະໂກ 11:27-

33)
1 ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ ເຢຊູ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ກອນແຊມ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ
ປື່ ດ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ເບີນ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ
ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ,
ກະ ກວາຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ, ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ກັອຍ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ກະ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: 2 "ໄມ່ ເບີ
ນ ອຳນາດ ແຕ ແລ່ະ ກາ ໄມ່ ຕະ ຣານະ ໄນ່? ເນົ່ າ
ໂອນ ໄມ່ ເບີນ ອຳນາດ ກັອຍ?"

3 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕາ
ແບີບ ເຍືາ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນໂຍ່ງ. ແຊອ໌ ເຍືາ ຕາ
ແອີຍ ໂອນ ເກົາ: 4 ເນົ່ າ ໂອນ ອຳນາດ ປໍ ໂຢຮັນ ກາ
ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌? ອຳນາດ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ມາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ກວາຍ ຊັອງ?"



ລູກາ 20:5 130 ລູກາ 20:25

5 ໄລ່ ມານະ ຊັຣຮົງ ມານະ ປາຍ: "ຄັນ ໄຮ ຕາ
ແອີຍ ອັນ ປາຍ: 'ຣານະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,' ອຶງກັອຮ ອັນ ຕາແບີບ ລ່ັຮ
ໄຮ ປາຍ: 'ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານ່ະ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາ
ອຳ ໂຢຮັນ?' 6 ມາ ຄັນ ໄຮ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ:
'ຣານະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໄນ່ ຈຸງ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ກວາຍ
ຊັອງ,' ໄຮ ອຶງກັອຮ ກອນແຊມ ແກຼງ ຕາເມົາ ໂຈະ
ໄຮ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ ໂຢຮັນ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

7 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕາແອີຍ ເຢຊູ ປາຍ: "ຮິ ຕາ
ດັງ."

8 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເຈ່ີ ເກົາ ຕາ
ເບີນ ອາຕີ ເຕ່ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ເນົ່ າ ກາ ໂອນ ເກົາ ເບີ
ນ ອຳນາດ ຕະ ມັຮ ຣານະ ໄນ່."

ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ມານະ ຈົຮ ປາໄລ ອາງຸ່ນ
ຕ່ຶງ ຊວນ

(ມັດທາຍ 21:33-46; ມາຣະໂກ 12:1-12)
9 ເຢຊູ ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ແຕ ປັຣ

ນາຍ ຊາກຳ ປາຍ: "ເບີນ ຣາເລົາ ມານະ ຈົຮ ວ່ັຣ
ອາງຸ່ນ ຕ່ຶງ ຊວນ. ອັນ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເມືານ
ຕະ ຊວນ ກັອຍ. ໄລ່ ປຣ່ອມ ຕາລາ ປຣ່ອມ ອຶມ
ແປອ໌ ປາໄລ ກັອຍ. ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ກຣວາງ ການ່ໍອ໌.
10 ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ປາໄລ ກັອຍ ຈີນ, ອຶນເຈົາ ກັອຍ
ແປຣີ ກວາຍ ຊູລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄລ່ ກາ ເມືານ ຕະ ຊວນ
ອັນ. ອັນ ໂອນ ຊູລ ກັອຍ ອີດ ປູ່ດ ອັນ ແຕ ຊວນ
ກັອຍ. ມາ ໄລ່ ກາ ຕູຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ຊວນ ກັອຍ,
ໄລ່ ປຍາຍຮ ກວາຍ ຊູລ ກັອຍ, ກະ ໄລ່ ຕູ່ຍຮ ໂອນ
ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ແອີງ ຈະ ຊັອງ. 11 ນ່ະກັອຍ ອຶນ
ເຈົາ ກັອຍ ແປຣີ ຊູລ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ເປາະ ປໍ ຊວນ
ກັອຍ. ມາ ກວາຍ ກາ ເມືານ ຕະ ຊວນ ກັອຍ,
ໄລ່ ປຍາຍຮ ຊາ ກວາຍ ຊູລ ກັອຍ, ກະ ໄລ່ ເວ່ນ
ພາມາດ ອັນ; ເຈ່ີ ໄລ່ ຕູ່ຍຮ ໂອນ ອັນ ເຈົາ ແອີງ
ຈະ ຊາ. 12 ແວັດ ກັອຍ ອຶນເຈົາ ແປຣີ ຊູລ ມານະ
ແອັນ ເປາະ. ມາ ກວາຍ ກາ ເມືານ ຕະ ຊວນ ກັອຍ,
ໄລ່ ຕະ ເບິ ອຶນແຍ່ະ ຊູລ ກັອຍ, ກະ ໄລ່ ຕູ່ຍຮ ອາ
ລ່ັອຮ ອັນ ແຮີ. 13 ເຈ່ີ ອຶນເຈົາ ຊວນ ກັອຍ ຄ່ຶດ
ປາຍ: 'ນານ່ະ ແອັນ ເກົາ ອີ ຕະ? ເກົາ ແປຣີ ໂອນ
ກອນ ຣາເລົາ ກາ ເກົາ ປາຊິ ລາລ່ື ແອັນ ໂອນ ເປາະ.
ໄກຣ ລາລ່ື ໄລ່ ກັອຍ ຢຳນັ່ບ ອັນ.' 14 ມາ ແຕ່ີອ໌
ໄລ່ ກາ ເມືານ ຕະ ຊວນ ກັອຍ ເຮີມ ກອນ ຣາເລົາ
ອຶນເຈົາ ຊວນ, ໄລ່ ມານະ ອາຕີ ມານະ ປາຍ: 'ໄນ່
ລາ ກອນ ອຶນເຈົາ ກາ ຕາລາ ຊວນ. ໄຮ! ໄຮ ກາ
ຈີດ ຕັຮ ອັນ! ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ນ ອັນ ໄຮ ແອັນ ເບີ
ນ ຕາລາ!' 15 ເຈ່ີ ໄລ່ ກາຕ່ັອງ ອາລ່ັອຮ ກອນ ອຶນ

ເຈົາ ກັອຍ ແຕ ຊວນ, ກະ ໄລ່ ກາຈີດ ຕັຮ ອັນ.
ເຈ່ີ! ນານ່ະ ອຶນເຈົາ ຊວນ ອີ ຕະ ໂຈະ ກວາຍ ກາ
ເມືານ ຕະ ຊວນ ອັນ? 16 ອັນ ອີ ເປາະ ກາຈີດ ຕັຮ
ອຶນແຍະ່ ກວາຍ ກັອຍ, ກະ ອັນ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌ ແອັນ ເມືານ ຕະ ຊວນ ອັນ."
ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ໄລ່ ປາຍ:

"ອຶນໂຈຍ ໂອນ ແກີດ ນ່ະກັອຍ!"
17 ມາ ເຢຊູ ເນ່ ປໍ ໄລ່ ກະ ຕາແບີບ ປາຍ: "ຄັນ

ຕາ ເບນີ ນ່ະກັອຍ, ອຶນເຕ່ົາ ຣານະ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ອຶມແບ:ິ
'ຕາເມົາ ກາ ກວາຍ ເຈືາງ ຕະ ດຸງ ຕາເວ່ງ ຕັຮ ເຈ່ີ,

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

18ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ແດິມ ຕ່ຶງ ຕາເມົາ ກັອຍ, ອັນ
ກຈີູດ ເລ່ີຍ. ມາ ຄັນ ຕາເມົາ ໄນ່ ຊາແລັຮ ໄກຣ ຕ່ຶງ
ຈະ ກວາຍ, ກວາຍ ກັອຍ ເປຣັຍ ເລ່ີຍ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ປຣະ ປາຊີ
(ມັດທາຍ 22:15-22; ມາຣະໂກ 12:13-

17)
19ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ ກະ ມູ່ ກາ ອາຕີ ຄານອດ ຈ່ໍອ໌ ຣານາ ອີ ໂກບ
ແຕ່ິ ເຢຊູ, ຍ່ອນ ໄລ່ ດັງ ເຢຊູ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຊາ
ກຳ ກັອຍ ແຕ ໄລ່. ມາ ໄລ່ ຕາ ຍັ່ນ, ຍ່ອນ ໄລ່ ອຶງ
ກັອຮ ກວາຍ ກອນແຊມ. 20 ມາ ໄລ່ ຕາຕ່ອຍ໌
ເລືອຍໆ ແຕ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ແປຣີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເປາະ
ຈ່ໍອ໌ ເນ່ ແຕ ອັນ. ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ
ປາຍ ໄລ່ ລາ ກວາຍ ມັນຕ່ັດ ອໍ, ມາ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເຢຊູ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ໍອ໌ ຣາລ່ິຮ ແຕ ອັນ. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ໂກບ
ອັນ ກະ ມ່ອບ ໂອນ ປໍ ອາຕີ ກວາຍ ຊົດ. 21 ມັຮ
ກວາຍ ກາ ຈ່ໍອ໌ ເນ່ ກັອຍ ໄລ່ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ:
"ອາຈານ ເອີຍ! ຮິ ດັງ ເຈ່ີ ອາຈານ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ປຍາຍ໌ ຊັງໄກຣ ອໍ. ກະ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອາຈານ, ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ກວາຍ ແກີດ ລີຣາລີ ອຶນແຍ່ະ. ອາຈານ ອາ
ຕີ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. 22ນ່ະກັອຍ
ຮິ ແຊອ໌ ອາຈານ ອາຕີ ໂອນ ຮິ, ອຶນເຕ່ົາ ອາຈານ
ຄ່ຶດ, ປຍາຍ໌ ມາ ຕາ ເບນີ ໄຮ ອຶງເຄາະ ມ່ອບ ປຣະ
ປາຊີ ໂອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຣມ?"

23ມາ ເຢຊູ ດັງ ເຈ່ີ ໄລ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ; ເຈ່ີ ອັນ
ປາຍ ໂຈະ ໄລ່: 24 "ເຍືາ ໂອນ ເກົາ ເນ່ ມວຍ ກຼອງ
ປຣະ! ກຼອງ ປຣະ ໄນ່ ເບີນ ຣູ່ບ ເນົ່ າ ກະ ຣາມຶ່ຮ
ເນົ່ າ ຄຽນ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ປຣະ ໄນ່?"

25 ໄລ່ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ໂຣມ."
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ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ອາ ຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເກ ຣ່ີງ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຣມ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກລັູຮ ລ່ັຮ ໂອນ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຣມ, ກະ ເກຣ່ີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ກູລັຮ ລ່ັຮ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

26 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ອາຕີ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ
ກັອຍ, ໄລ່ ກາ ລ່ອງ ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ເຮີມ ໂລ່ຍຮ
ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ. ກະ ໄລ່ ຊັອງ
ງຶ່ດ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ນ່ະກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຕະ
ແບອ໌ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ.

ຈຸ່ມ ຊາດູກາຍ ຕາແບີບ ເຢຊູ ແຕ ກຈີູດ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ

(ມັດທາຍ 22:23-33; ມາຣະໂກ 12:18-
27)

27 ເບີນ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ຊາດູກາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເຢຊູ. ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ ກວາຍ ກາ ກຈີູດ ເຈ່ີ ຕາ ເຕ່ອ໌
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ໄລ່ ອາຕີ ເຢຊູ ປາຍ: 28 "ອາຈານ
ເອີຍ! ໂມເຊ ຄຽນ ໂອນ ໄຮ ດັງ ປາຍ: 'ຄັນ ອາຍ
ກູຈີດ ເຈ່ີ, ມາ ລາກວຍ ອັນ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ, ກະ
ໄລ່ ຕາ ເກ່ີຍ ເບີນ ກອນ, ນ່ະກັອຍ ອາແອມ ອັນ
ແອັນ ອຶງເຄາະ ເຊີບ ລາກວຍ ອາຍ, ໂອນ ອັນ ເບີ
ນ ກອນ ດອ໌ໍ ແກີດ ກອນ ຈຸ່ມເຈືອ ອາຍ ອັນ.'
29 ອຶມແບິ ອາໄຣ່ ເບີນ ຕາ ປູ່ລ ນະ ແຊມອາຍ.
ອາຍ ກ່ັລ ໄລ່ ອີດ ລາກວຍ. ເຈ່ີ ອັນ ກູຈີດ ແຕ
ຕາ ຢວາຮ ເບີນ ກອນ. 30 ເຈ່ີ ອາແອມ ກາ ເຕ່ດ
ອັນ ແອັນ ເຊີບ ລາກວຍ ອາຍ ອັນ. 31 ກະ ມູເຈິງ
ກັອຍ ເຕ່ ແຕ ອາແອມ ອຶນດີ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ອາແອມ
ອາລັອຮ. ຕາປູ່ລ ນະ ໄລ່ ລາ ມູເຈິງ ອຶນແຍ່ະ. ໄລ່
ກັອຍ ກູຈີດ ມາ ຕາ ຢວາຮ ເບີນ ກອນ. 32 ປັຣ
ຊົດ ເລ່ີຍ ມັນແຊມ ກັອຍ ກຈີູດ ເຕ່. 33 ພໍກາ ມັຮ
ກວາຍ ກູຈີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ມັນແຊມ ກັອຍ ແກີດ
ລາກວຍ ເນົ່ າ? ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ຕາລາ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັນແຊມ ກັອຍ!"

34 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ມັນແຊມ
ຣາເລົາ ອີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ລາ ແອີງ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່ ຊັອງ. 35ມາ ໄລ່ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ໄກຣ,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກູ
ຈີດ, ກະ ອັນ ໂອນ ໄລ່ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ
ອັນ ຊົດ. ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຣາອີດ ນັ່ອງ
ແກີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌. 36 ໄລ່ ກັອຍ ລາ ນ່ະ
ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ໄລ່ ຕາ ເບນີ ກຈີູດ ນັ່ອງ.
ໄລ່ ແກີດ ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແຕ ຕາໄງ

ໄລ່ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ ເຈ່ີ. 37 ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກວາ
ຍ ກູຈີດ ມາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ໄນ່, ໂມເຊ ໂອນ ໄຮ ດັງ
ແຈງ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ເຈ່ີ, ບັອງ ກາ ອັນ ຄຽນ
ອາຕີ ແຕ ປູ່ລ ອູ່ຍຮ ເບຼີ ມາ ຕາ ເບີນ ກາດ. ອຶນ
ຕຸ ກັອຍ ອັນ ດອ໌ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ 'ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກາ ອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ກະ ຢາໂຄບ ອຶນນັ່ອງ
ຊາງ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ.' 38 ເຕ່ອ໌ ໄຮ ດັງ ໄລ່ ກັອຍ ອາ
ມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກູຈີດ, ຍ່ອນ ກວາຍ ກູຈີດ ຕາ ເຕ່ອ໌
ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ແອີງ ໄລ່ ກາ ອາມົ່ງ ຊັອງ ເຕ່ອ໌
ຊາງ ອັນ, ກະ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມັຮ ກວາຍ
ແກີດ ອາມົ່ງ ອຶນແຍະ່."

39 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເບີນ ມັຮ ກວາຍ
ອາຕີ ຄານອດ ປາຍ ໂຈະ ອັນ: "ອາຈານ ເອີຍ! ປ
ຍາຍ໌ ມັຮ ປັຣນາຍ ອາຈານ ປາຍ!"

40ແວັດ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ຍັ່ນ ຕາແບີບ ນັ່ອງ ເຢຊູ
ມູ ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ອັນ.

ປັຣນາຍ ຕາແບີບ ແຕ ກຣີດ
(ມັດທາຍ 22:41-46; ມາຣະໂກ 12:35-

37)
41 ເຢຊູ ຕາ ແບີບ ມັຮ ກວາ ຍ ກັອຍ ປາຍ:

"ຍ່ອນ ນານ່ະ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ຈຸ່ມເຈືອ ດາວິດ? 42 ກູໂຕ ດາວິດ ແຕ່ິ ອາຕີ ຕ່ຶງ
ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ລາ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
'ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂຈະ ອຶນເຈົາ ເກົາ ປາຍ:

"ໄມ່ ຕາກູ ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເກົາ*
43 ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ແລ່ະ ເກົາ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຢໍອ໌ ອີ

ກາຈີດ ໄມ່ ແອີດ ປື່ ນ ຕາລາງ ອາເຢງີ ໄມ່,
ຕະ ຊູລ ໄມ່."'

44 ກູໂຕ ດາວິດ ແຕ່ິ ດອ໌ໍ ກຣີດ ໄນ່ ລາ 'ອຶນເຈົາ.'
ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ດາວິດ ດອ໌ໍ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອັນ
ເບມີ ລາ 'ອຶນເຈົາ'?"

ເຢຊູ ກາແອັຮ ກວາຍ ອຶນໂຈຍ ຕະ ມູເຈິງ ມູ່
ກາ ອາຕີ ຄານອດ

(ມັດທາຍ 23:1-36; ມາຣະໂກ 12:38-40)
45 ບັອງ ກາ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ແອີດ ຊາງັດ ປັຣນາຍ

ເຢຊ,ູ ອັນ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ:
46 "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ມູເຈິງ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ.
ໄລ່ ກັອຍ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ອີ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ອງ. ກະ
ໄລ່ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຣາບັນ ອໍ ໄລ່
ບັອງ ກາ ໄລ່ ແອີດ ກະ ກວາຍ ກຼຶ່ງ. ກະ ໄລ່ ຢໍອ໌
ອີ ເບີນ ກາເຈ່ີງ ຕາກູ ອໍ ລາລ່ື ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ
ແຕ ການ່ໍອ໌ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາ

* 20:42 20:42 ປວາຍ ຣ່ີດ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຢໍອ໌ ອີ ຢຳນັ່ບ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ນ່ະກັອຍ ອັນ ໂອນ ກວາຍ
ກັອຍ ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ອັນ.
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ເອລ. ກະ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ຕ່ີ ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ ການື່
ຍ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ຈາ. 47 ໄລ່ ໂລ່ບ ອຶນແຍະ່ ມູ່ນ ອຶມເປ່
ອ໌ ກູມາຍ. ກະ ໄລ່ ເກົາແຊອ໌ ຕ່ີ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ
ປາຍ ໄລ່ ຕານັ່ອງ ອ.ໍ ນ່ະກັອຍ ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ໂຕ່ດ
ໄລ່ ກັອຍ ລາ ອຶນຕັອງ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌!"

21
ມານະ ອຶມເປ່ອ໌ ກມູາຍ ໂຈະ ປຣະ ຊາງ
(ມາຣະໂກ 12:41-44)

1 ເຢຊູ ເນ່ ປໍ ອຶນຕຸ ກວາຍ ໂຈະ ປຣະ ຊາງ ຕ່ຶງ
ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ. ອັນ ເຮີມ ກວາຍ ຊຸ ເບີນ ໂຈະ ປຣະ
ຕ່ຶງ ກັອຍ. 2 ກະ ອັນ ເຮີມ ມານະ ອຶມເປ່ອ໌ ກມູາຍ
ກາ ກາດີດ ລາລ່ື ໂຈະ ບາຣ ກຼອງ ປຣະ ຊັອງ. ເກືາ
ບາຣ ກຼອງ ປຣະ ໄນ່ ບີ່ອ໌ ລາລ່ື. 3 ເຢຊູ ປາຍ: "ເກົາ
ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ອຶມເປ່ອ໌ ກມູາຍ ໄນ່, ອັນ
ກາດີດ ລາລ່ື, ມາ ອັນ ໂຈະ ປຣະ ຊາງ ຊາອ່ຶຍ ກາ
ເລີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. 4 ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກັອຍ ໂຈະ ປຣະ ແກຼີຍ ໄລ່ ຕັອກ
ຈາ, ມາ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ໄນ່ ແອິ ລາລ່ື. ມາແລ່ະ
ອັນ ເບີນ, ອັນ ໂຈະ ອຶນແຍ່ະ ມາຮ ກັອຍ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ເນົ່ າ ຕາລຸຮ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ
(ມັດທາຍ 24:1-2; ມາຣະໂກ 13:1-2)

5 ເບນີ ກວາຍ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ. ໄລ່
ປາຍ ອໍ ລາລ່ື ດຸງ ຊາງ ກັອຍ, ຍ່ອນ ເນົ່ າ ອີດ ຕາ
ເມົາ ອໍ ຕະ. ກະ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ
ເກຣ່ີງ ອໍ ເນົ່ າ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 6ມາ ເຢຊູ
ອາຕີ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ: "ດຸງ ປື່ ດ ເຍືາ ເຮີມ ຕ່ຶງ
ອຶນຕຸ ໄນ່, ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ຕາເມົາ ເນົ່ າ ຕະ ດຸງ ໄນ່ ຕາ
ເບີນ ຣາແຕັດ ນັ່ອງ ມັນຕຸ. ອັນ ຣາຕັຮ ອຶນແຍ່
ະ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ
(ມັດທາຍ 10:16-25; 24:3-14; ມາຣະໂກ

13:3-13)
7 ໄລ່ ຕາ ແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ!

ແຊອ໌ ອາຈານ ອາຕີ ໂອນ ຮິ ດັງ, ອຶນນັ່ອງ ມາແລ່ະ
ດູ່ນ ຣານະ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌? ອຶນເຕ່ົາ ກາ ແຕ່ີອ໌ ອາປັຮ
ອຶນໂຍ່ງ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ຣານະ ໄນ່ ອີ ແຕ່ີອ໌?"

8 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາວ່ັງ
ໂອນ ອໍ; ອຶນໂຈຍ ໂອນ ເນົ່ າ ຣາພິ ເຍືາ. ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ
ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ນະ ແຕ່ີອ໌ ອາງ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ, ໄລ່ ປາຍ:

'ກໂູຕ ເກົາ ໄນ່ ແຕ່ິ ລາ ກຣີດ!' ກະ ໄລ່ ປາຍ ນ່ະໄນ່
ແຮີ: 'ຕາໄງ ປັຣຊົດ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ!' ມາ ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ປວາຍ ໄລ່. 9 ພໍກາ ເຍືາ ຊັອງ ຮານ ເນົ່ າ ຣາ
ຕະ ກະ ເນົ່ າ ຕຳໂປຣ ອີ ແກີດ ຊົດ ແຈ່ະໆ ເຢີ່ ງໆ,
ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ເກຣ່າະ ອຶນເຕ່ົາ. ຣານະ ໄນ່ ອຶງເຄາະ
ແຕ່ີອ໌ ອຶນໂຍ່ງ ເວືາຍ. ມາ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ
ປັຣຊົດ."

10 ເຢຊູ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ຕາໄງ ກັອຍ ເບີນ
ມູ່ ໄນ່ ຣາຕະ ກະ ມູ່ ກັອຍ, ກະ ກຣວາງ ໄນ່ ຣາຕະ
ກະ ກຣວາງ ກັອຍ. 11 ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ອຶນຕຸ ກແູຕອ໌
ຕັນດ່ືຣ ກະ ກກ່ືູດ. ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ອຶນຕຸ ແອິ ຊັຣນາ
ຈາ. ກະ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ອາອ່ີ, ມານະ ແຕັດ
ແຕ ມານະ. ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ແຕ່ີອ໌,
ກະ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ ຮ ກາ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ມັນລ່ັອງ ເຕ່.

12 "ມາ ອຶນໂຍ່ງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ອີ ແຕ່ີອ໌, ເບີ
ນ ເນົ່ າ ໂກບ ເຍືາ ກະ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ເຍືາ. ໄລ່ ເດີງ ຕັດ
ຊ່ີນ ເຍືາ ປໍ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ກະ ໄລ່
ໂຈະ ເຍືາ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. ໄລ່ ເດີງ ເຍືາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ມັຮ ກວາ
ຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກະ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກາ
ນ່ໍອ໌ ແຮີ ຍ່ອນ ເຍືາ ປວາຍ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ. 13 ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ແຕ ຣານະ
ເກົາ. 14 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຸກ ດອ໌ໍ ອຶນເຕ່ົາ
ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ ໂຈະ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ. 15 ບັອງ
ກາ ກັອຍ, ເກົາ ແຕ່ິ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ປັຣນາຍ
ແຄວ໌ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ໂຈະ ໄລ່ ກາ ອີ ຕະ
ເຍືາ. ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣາຈຽນ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ ໂຈະ
ເຍືາ. 16 ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ, ແຊມອາຍ, ແຄີຍ ກູຢາ,
ກະ ເຢົ່ າ ເຍືາ, ອຶນແຍະ່ ໄລ່ ກັອຍ ມ່ອບ ເຍືາ ປໍ ອາ
ຕີ ກວາຍ ກາ ອີ ຕະ ເຍືາ. ກະ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ມູ່
ເຍືາ, ເນົ່ າ ກາຈີດ ຕັຮ. 17 ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ຊາ
ອັຣ ເຍືາ ຍ່ອນ ເຍືາ ປວາຍ ເກົາ. 18 ມາ ໂຊະ ຕ່ຶງ
ແປີຼ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ປິ່ ດ ມວຍ ເຊັນ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ.
19 ຍ່ອນ ເຍືາ ຈີວ໌ ເລືອຍໆ, ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ເບີນ
ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ເນົ່ າ ຕາລຸຮ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ
(ມັດທາຍ 24:15-21; ມາຣະໂກ 13:14-

19)
20 "ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ເຮີມ ກຼຶ່ງ ຕາຮານ ແອີດ ອຶມແປຣ

ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ດັງ ແຈ່ະ ເຈ່ີ ເນົ່ າ
ອີ ຕາລຸຮ ຕັຮ ເມືອງ ກັອຍ. 21 ບັອງ ກາ ກັອຍ,
ໄລ່ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕາ



ລູກາ 21:22 133 ລູກາ 22:2

ລຸ່ຮ ຊັອຮ ແອີດ ປໍ ກົຮ ແອັນ. ໄລ່ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ
ກັອຍ. ໄລ່ ກາ ແອີດ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ,
ອຶງເຄາະ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. 22ຕາ
ໄງ ກັອຍ ລາ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ມັຮ ຈຸ່ມ ອິດ
ຊະຣາເອລ ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ, ໂອນ ແກີດ
ຊັງໄກຣ ມັຮ ປັຣນາຍ ເນົ່ າ ຄຽນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ. 23 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ
ໂຕຍ໌ ບາບ ລາລ່ື ໄລ່ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ຈະ ກະ ໄລ່ ກາ
ອາອູອ໌ ກອນ. ຍ່ອນ ຕາໄງ ກັອຍ ເບີນ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກຣວາງ ໄນ່, ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ມັຮ ກວາຍ ໄນ່. 24 ອັນ ກາ ເນົ່ າ ໄປ່ອ໌ ແຕ ດາວ.
ອັນ ກາ ເນົ່ າ ໂກບ, ເດີງ ຕະ ຊູລ ປໍ ກຣວາງ ການ່ໍອ໌
ແອັນ. ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ, ໄລ່ ຕາລຸຮ ອຶນແຍ່ະ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ
ເຕ່ົາ ຊົດ ແດີຍ ໄລ່."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌
ລ່ັຮ

(ມັດທາຍ 24:29-31; ມາຣະໂກ 13:24-
27)

25 "ແວັດ ກັອຍ, ແກີດ ຄານະ ຕ່ຶງ ມັ່ດ ມານາງ,
ຕ່ຶງ ຣາລ່ັງ ກາໄຊ, ກະ ຕ່ຶງ ມັນໂຕຣ ແຮີ. ກະ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ກຣວາງ ກວາຍ ຊັອງ ງຶ່ດ ກະ
ອຶງກັອຮ ລາລ່ື. ແດີອ໌ ທາເລ ແກີດ ປ່ອງ ໂຮ ເຣ່ງ
ລາລ່ື. 26 ກວາຍ ປິ່ ດ ຣາງຶ່ຮ ຍ່ອນ ໄລ່ ອຶງກັອຮ
ກະ ໄລ່ ເກຣ່າະ ລາລ່ື ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູ່
ກຣວາງ. ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເບີນ ອຳນາດ
ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ຣາໄມ່ ອຶນ
ແຍະ່. 27 ແວັດ ກັອຍ ເນົ່ າ ເຮີມ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ
ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ອຶນດີ ຣາມິ່ ລ, ອັນ ເບີນ ອຳນາດ
ປື່ ດ ລາລ່ື ກະ ຣູ່ບເຣືາງ ອັນ ອາງອ່ືຣ. 28 ບັອງ ກາ
ເຍືາ ເຮີມ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌, ເຍືາ ຕາຢຶ່ ງ ຕາງ່ອນ
ອາຊັອຮ, ຍ່ອນ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ປາເນ່ນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ."

ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ອາລ່ອງ ລາວ່ັຮ
(ມັດທາຍ 24:32-35; ມາຣະໂກ 13:28-

31)
29 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ປາຍ:

"ເຍືາ ເນ່ ປໍ ກ່ັລ ລາວ່ັຮ ກະ ປໍ ກ່ັລ ອາລ່ອງ ການ່ໍ
ອ໌ ແຮີ. 30 ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ເຮີມ ອາລ່ອງ ກັອຍ ໄບອ໌

ຊາລາ, ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ດັງ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ກາໄຊ ພ
ວາອ໌. 31 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ເຮີມ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ, ເຍືາ ດັງ ປາຍ ແຈ່ະ ເຈ່ີ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ. 32 ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ,
ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຕາ ເບນີ ກຈີູດ ອຶນແຍ່
ະ, ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌. 33ມັນ
ລ່ັອງ ກະ ກແູຕອ໌ ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍະ່, ມາ ປັຣນາຍ
ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ປິ່ ດ."

ເຢຊູ ອາຕີ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາວ່ັງ ອໍ ຈະ ເຍືາ ເບີ
ມ

34 "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາວ່ັງ ອໍ ຈະ ເຍືາ ເບີມ. ອຶນ
ໂຈຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ງ່ອຍ໌ ຈາ ຊາອ່ຶຍ
ແຕີລາ ບູລ ລຳແປ່ະ ລັງຮຍາ; ກະ ອຶນໂຈຍ ອຸກ
ອຶງກັອຮ ແອິ ເກຣ່ີງ ຕັອກ ຈາ ຕ່ຶງ ແດີຍ ອາມົ່ງ
ເຍືາ. ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເກົາ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ
ກູແຕອ໌ ໄນ່, ຕາໄງ ກັອຍ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ໄວ່ ລາລ່ື, ມາ
ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຄ່ຶດ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ
ເກົາ ອີ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ. 35 ຕາໄງ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູ່ ນະ
ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ລາ ໄວ່ ລາລ່ື ນ່ະ ຕາ
ຮໍ ໄລ່ຮ. 36 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ເລືອຍໆ
ກະ ເກຣາະ ເລືອຍໆ ຕາໄງ ກັອຍ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ວຍາຣ ແວັດ ແຕ ຣາມຶ່
ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ, ກະ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ອັນ, ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ
ອາເບຼິຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ."

37 ກູ່ ຣາ ໄງ ເຢຊູ ອາ ຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ,
ມາ ແຕ່ີອ໌ ຊາເດົາ ອັນ ເປາະ ບິ ປໍ ກົຮ ອາໂປ່ນ.
38 ແຕ່ີອ໌ ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ແຕ ປ່ືຼ ເບນີ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌
ອຶນແຍະ່ ປໍ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ອີ ຊາງັດ ເຢຊູ ອາຕີ.

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

ໂຢຮັນ 11:45-53)
1 ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕະ

ຣ່ີດ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ແອິ ບວຮ ຊ່ືອ໌ ຕາປູ່ລ ຕາໄງ. ມາ
ຕາໄງ ມວຍ ຕ່ຶງ ຕາປູ່ລ ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຕະ ຣ່ີດ
ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາກຼັຮ ໄລ່.* 2 ມັຮ
ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ມັຮ

* 22:1 22:1 ຕາໄງ ອາກຼັຮ ລາ ຕາໄງ ໄລ່ ຊາແຍີ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ຊາລັຮ ດຸງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ ກາຈີດ
ກອນ ຣາເລົາ ກ່ັລ ໄລ່. ກະ ຣ່ີດ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ແອິ ບວຮ ຊ່ືອ໌ ລາ ຊາແຍີ ຕາໄງ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ ໄລ່ ຕາ ຕ່ັນ ຕະ ໂດຍ ບຸຮ ເບີນ
ບວຮ ຊ່ືອ໌.



ລູກາ 22:3 134 ລູກາ 22:25

ກາ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ, ໄລ່ ຈ່ໍອ໌ ຣານາ ຢໍອ໌ ອີ
ກາຈີດ ເຢຊ.ູ ມາ ໄລ່ ອຶງກັອຮ ກອນແຊມ ໄລ່.

ຢູດາ ປຣ່ອມ ມ່ອບ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:14-16; ມາຣະໂກ 14:10-

11)
3 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເຢືາງ ຊາຕານ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ

ຢູດາ ອິດຊະກາ ຣີ ອົດ. ຢູດາ ໄນ່ ລາ ແຕ ໄລ່
ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ເຕ່.
4 ນ່ະກັອຍ ຢູດາ ເປາະ ຣາມົຮ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່
ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ໄລ່ ກາ ກຍາອ໌ ດຸງ
ຊາງ ປື່ ດ. ອັນ ຊັຣຮົງ ກະ ໄລ່ ນານ່ະ ອີ ຕະ ໂອນ
ເຕ່ອ໌ ເບນີ ໂກບ ເຢຊ.ູ 5 ໄລ່ ກັອຍ ຊັອງ ແອີນ ລາ
ລ່ື, ກະ ໄລ່ ປຣ່ອມ ອີ ໂອນ ຢູດາ ປຣະ. 6 ຢູດາ
ປຣ່ອມ, ເຈ່ີ ອັນ ຈ່ໍອ໌ ຕາໄງ ແລ່ະ ກາ ອໍ ມ່ອບ ເຢຊູ
ໂອນ ໄລ່, ລາ ຕາໄງ ກາ ຕາ ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແອີດ
ແຈ່ະ ເຢຊູ.

ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ຈາ ຊາແຍີ ຕາ
ໄງ ອາກຼັຮ

(ມັດທາຍ 26:17-30; ມາຣະໂກ 14:12-
26; ໂຢຮັນ 13:21-30; ໂກຣິນໂທ ມວຍ
11:23-25)

7 ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ຕາໄງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕະ ຣ່ີດ
ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ແອິ ບວຮ ຊ່ືອ໌. ຕາໄງ ກັອຍ ອຶງເຄາະ
ໄລ່ ກຍາກ ແກະ ນຸ່ມ ປວາຍ ຄານອດ ຊາແຍີ ຕາໄງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາກຼັຮ ໄລ່. 8 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ແປຣີ
ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ປາຍ: "ເຍືາ ເປາະ ແຕງ ຊັຣນາ
ຈາ ໂອນ ໄຮ ຈາ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ຕາໄງ ອາກຼັຮ."

9 ມາ ໄລ່ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ເຢຊ:ູ "ອຶນຕຸ ແລ່ະ
ອາຈານ ໂອນ ຮິ ກຽມ?"

10 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ຊາງັດ ໂອນ
ອໍ. ບັອງ ກາ ເຍືາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ, ເຍືາ ເບີນ ຣາມົ
ຮ ມານະ ຣາເລົາ ຕາແຢອ໌ ແຈັຮ ແດີອ໌. ເຍືາ ປ
ວາຍ ອຶນຕູ່ນ ກຣັອງ ກວາຍ ກັອຍ. ດຸງ ອາແລ່ະ
ອັນ ມູ່ດ, ເຍືາ ມູ່ດ ດຸງ ກັອຍ ເຕ່. 11 ເຈ່ີ ເຍືາ ອາ
ຕີ ກວາຍ ອຶນເຈົາ ດຸງ ກັອຍ, ປາຍ: 'ອາຈານ ຢໍອ໌
ອີ ຕາແບີບ ໄມ່ ປາຍ: "ອຶນແລ່ະ ກຼຸງ ຕາມອຍ?
ຕ່ຶງ ກຼຸງ ກັອຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຈາ ເປ່ລ ບູຍ ຊາແຍີ ຕາ
ໄງ ອາກຼັຮ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເກົາ."' 12 ແວັດ
ເຍືາ ຕາແບີບ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ຊາດອຍ ໂອນ ເຍືາ
ມວຍ ກຼຸງ ປື່ ດ ຕ່ຶງ ຣານ ແປີງ. ກຼຸງ ກັອຍ ເບີນ ເຈ່ີ
ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ເກຣ່ີງ ຕັອກ. ເຍືາ ກຽມ ຕ່ຶງ ກຼຸງ
ກັອຍ."

13 ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ເປາະ, ກະ
ໄລ່ ຣາມົຮ ນ່ະ ເຢຊູ ອາຕີ ດອ໌ໍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ເຈ່ີ
ໄລ່ ກຽມ ຊັຣນາ ຈາ ມວຍ ເປ່ລ ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັ
ຮ ອຶງກັອຍ. 14 ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ຈາ, ເຢຊູ ຕາກູ
ຈາ ມັນຕຸ ກະ ໄລ່ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ກາ ອັນ
ຣຽຮ. 15 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ຊັອງ
ຢໍອ໌ ອີ ຈາ ງ່ອຍ໌ ລາລ່ື ກະ ເຍືາ ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັ
ຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເກົາ ຕາ ຢວາຮ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ.
16 ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ, ເກົາ ຕາ ເບນີ ຈາ ງ່ອຍ໌ ນັ່ອງ ກະ
ເຍືາ ນ່ະ ເປ່ລ ໄນ່ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເນົ່ າ ຊາແຍີ ຈາ ງ່ອຍ໌ ເປ່ລ ໄນ່. ຕາໄງ
ກັອຍ ລາ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ."

17 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ອີດ ຈອກ
ແດີອ໌ ກະ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ
"ເຍືາ ອີດ ອຶມແປອ໌ ແດີອ໌ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ງ່ອຍ.໌
18 ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ, ເກົາ ຕາ ເບີນ ງ່ອຍ໌ ນັ່ອງ ແດີອ໌
ແຕ ປາໄລ ອາງຸ່ນ ໄນ່ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕະ ຊົດ."

19 ເຈ່ີ ອັນ ອີດ ໂດຍ ບຸຮ ແອັນ ກະ ຊາແອີນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຈ່ີ ອັນ ປີຮ ອາແວີຍ ໂອນ ໄລ່.
ອັນ ປາຍ "ໂດຍ ບຸຮ ໄນ່ ລາ ຈະ ເກົາ ກາ ເກົາ ມ່ອບ
ໂອນ ເຍືາ. ໂອນ ເຍືາ ຈາ ດຸ ໂດຍ ບຸຮ ໄນ່ ດອ໌ໍ ຊາ
ແຍີ ລ່ັຮ ເກົາ."

20 ແມິ່ມ ໄລ່ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ອັນ ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ
ເຕ່. ເຢຊູ ອີດ ຈອກ ແດີອ໌, ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ: "ແດີອ໌
ໄນ່ ລາ ອາຮາມ ເກົາ. ອາຮາມ ໄນ່ ຕາໂຮະ ລາ ຕະ
ໂອນ ເຍືາ ດັງ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ປັຣນາຍ
ຕາໄມ ກະ ເຍືາ.

21 "ມາ ໄກຣ ລາລ່ື, ແຕ ເຍືາ ກາ ຈາ ມວຍ ອຶນ
ຕຸ ກະ ເກົາ ຊານ່ໍ, ເບີນ ມານະ ກາ ອີ ມ່ອບ ເກົາ
ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ. 22ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ອຶງ
ເຄາະ ກູຈີດ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ດອ໌ໍ ເຈ່ີ. ມາ
ບາບ ລາລ່ື ໂອນ ກວາຍ ກາ ມ່ອບ ອັນ ໂອນ ເນົ່ າ
ກາຈີດ."

23 ເຈ່ີ ໄລ່ ມານະ ຕາແບີບ ມານະ ປາຍ: "ເນົ່ າ
ແຕ ມູ່ ໄຮ ກາ ອີ ຕະ ຣານະ ໄນ່?"

ເນົ່ າ ປື່ ດ ກາເລີຍ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊ?ູ
24 ມັຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຣາຈຽນ ຣາຕ

ວາອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ເນົ່ າ ຕ່ຶງ ມູ່ ໄລ່ ກາ ປື່ ດ ກາເລີຍ
ແຕ ການ່ໍອ໌. 25 ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ໄລ່ ກາ
ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ໄລ່ ຕະ ໂອນ
ກອນແຊມ ອຶງກັອຮ ໄລ່; ກະ ມັຮ ກວາຍ ເບນີ ອຳ
ນາດ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຍ່ອງ ປາຍ ໄລ່
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ລາ ກວາຍ ເກ່ີຍ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ. 26 ມາ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ຕະ ນ່ະກັອຍ. ຄັນ ອາແລ່ະ ແຕ ມູ່ ເຍືາ ມາ ປື່ ດ ກາ
ເລີຍ, ໂອນ ອັນ ຕະ ນ່ະ ກວາຍ ແກດ. ກະ ອັນ ກາ
ແກີດ ອາຣຍາຍຮ, ໂອນ ອັນ ແກີດ ນ່ະ ກວາຍ ຕະ
ຣານະ. 27 ກວາຍ ອາແລ່ະ ເຍືາ ເຮີມ ປື່ ດ ກາເລີຍ,
ອັນ ກາ ຕາກູ ຈາ ຊັອງ, ແຕີລາ ອັນ ກາ ຕະ ຣານະ
ແຕງ ຊັຣນາ ໂອນ ເນົ່ າ ຈາ? ອັນ ກາ ຕາກູ ຈາ, ລາ
ປື່ ດ ກາເລີຍ. ມາ ເກົາ ແອີດ ກະ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ກວາ
ຍ ຕະ ຣານະ ຊັອງ.

28 "ເຍືາ ລາ ມູ່ ກາ ແອີດ ກະ ເກົາ; ເຍືາ ຕາ ເບີ
ນ ຕັຮ ເກົາ ບັອງ ກາ ເກົາ ຣາມຮົ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ.
29 ອຶມປ່ໍ ເກົາ ມ່ອບ ໂອນ ເກົາ ເບີນ ອຳນາດ. ມູ
ເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ເກົາ ມ່ອບ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ອຳນາດ.
30 ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ຈາ ງ່ອຍ໌ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ ບັອງ ກາ
ເກົາ ຕະ ຊົດ. ກະ ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ຕາກູ ຕັດຊ່ີນ ອຶນ
ແຍ່ະ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ຈຸ່ມ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ."

ເຢຊູ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ຣານະ ເປໂຕ ຕະ
(ມັດທາຍ 26:31-35; ມາຣະໂກ 14:27-

31; ໂຢຮັນ 13:36-38)
31 "ຊີໂມນ, ຊີໂມນ ເອີຍ! ເຢືາງ ຊາຕານ ແຊອ໌

ເຈ່ີ ອີ ເບນີ ເຍືາ. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ເຍືາ ນ່ະ
ເນົ່ າ ອູມ ອຶງກຣອຍ ທຣໍ. 32 ມາ ເກົາ ເກົາແຊອ໌
ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ຊາອຳ ຕາ ເບີນ ແກີດ ຣຸ່ງ. ແຕ່ີອ໌
ໄມ່ ລ່ົບ ຊາອຳ ລ່ັຮ ເກົາ, ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຈ່ອຍ ມັຮ
ກາ ແຊມອາຍ ໄມ່ ກາ ເກົາ ຣຽຮ ເຈ່ີ, ໂອນ ຣາງຶ່ຮ
ໄລ່ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ."

33 ມາ ເປໂຕ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶນ
ເຈົາ ເອີຍ! ເກົາ ປຣ່ອມ ເຈ່ີ ອີ ເປາະ ກະ ອຶນເຈົາ.
ຄັນ ເນົ່ າ ໂກບ ອຶນເຈົາ ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌, ແຕີລາ ເນົ່ າ
ກາຈີດ, ລາ ເກົາ ປຣ່ອມ ເປາະ ກະ ອຶນເຈົາ ເຕ່."

34 ມາ ເຢຊູ ອາ ຕີ ລ່ັຮ ເປໂຕ ປາຍ: "ເປໂຕ
ເອີຍ! ອຶນໂຍ່ງ ອຶນຕຣວຍ ຕາກາຣ, ໄມ່ ກາແລີຍຮ
ປາຍ ຕາ ເບີນ ດັງ ເກົາ ໄປ ເຮີບ."

ເຢຊູ ປາຕັບ ເຕີມ ແອັນ ໂຈະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ
ອັນ

35 ເຢຊູ ຕາແບີບ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ປາຍ:
"ບັອງ ກາ ເກົາ ແປຣີ ເຍືາ ເປາະ ມາ ເກົາ ຕາ ເບີນ
ໂອນ ເຍືາ ເດີງ ຕູຍ ປຣະ, ແຕີລາ ຕູຍ ເກຣ່ີງ, ແຕີ
ລາ ແກີບ, ບັອງ ກາ ກັອຍ ເຍືາ ແອິ ອຶນເຕ່ົາ ບ?ໍ"
ໄລ່ ຕາແອີຍ: "ຮິ ຕາ ເບນີ ແອິ ອຶນເຕ່ົາ."
36 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ ໂຈະ ໄລ່: "ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ

ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ອາແລ່ະ ກາ ເບນີ ຕູຍ ປຣະ, ໂອນ

ອັນ ກາຕ່ັນ. ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ຕູຍ ເກຣ່ີງ, ໂອນ
ອັນ ເດີງ. ອາແລ່ະ ກາ ແອິ ດາວ, ໂອນ ອັນ ຈິ ອາ
ຢັ່ ອຮ ຕ່ອງ, ເຈ່ີ ແຈີງ ດາວ ແອັນ. 37 ຍ່ອນ ເກົາ
ອາຕີ ເຍືາ, ຊານ່ໍ ອຶງເຄາະ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ນ່ະໄນ່ ແຕ ເກົາ:
'ເນົ່ າ ປາຍ ອັນ ລາ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ຄານອດ ມູເຈິງ

ເນົ່ າ ເຕ່.'
ກະ ປັຣນາຍ ການ່ໍອ໌ ເນົ່ າ ປາຍ ແຕ ເກົາ ລາ ແກີດ
ຣາປຍາຍ໌ ເຕ່."

38 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ອຶນ
ເຈົາ ເອີຍ! ໄນ່! ເບນີ ເຈ່ີ ບາຣ ປຼາ ດາວ."
ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາແອີຍ: "ເອີ. ແປະ ເອີຍ໌."
ເຢຊູ ເກົາແຊອ໌
(ມັດທາຍ 26:36-46; ມາຣະໂກ 14:32-

42)
39 ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເປາະ ປໍ ກົຮ ອາ

ໂປ່ນ, ລາ ອຶນຕຸ ອັນ ເກ່ີຍ ເປາະ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ມັຮ
ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ເປາະ ເຕ່ ກະ ອັນ. 40 ແຕ່ີອ໌
ປໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ ອັນ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ເນົ່ າ
ປັຣຕ່ຶ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ."

41 ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ໄລ່ ເບີນ ມາຮ ມວຍ ຈ່ິດ
ອາຈ່ັອງ. ເຈ່ີ ອັນ ກຼຸ່ ຣາໂກລ, ກະ ອັນ ເກົາແຊອ໌.
42 ອັນ ເກົາແຊອ໌ ປາຍ: "ອຶມປ່ໍ ເອີຍ! ຄັນ ໄມ່
ປຣ່ອມ, ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ອາຢິ່ ຈອກ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໄນ່
ໂອນ ແວັດ ແຕ ເກົາ. ມາ ອຶມປ່ໍ ອຶນໂຈຍ ປວາຍ
ນ່ະ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ອີ ເບີນ, ມາ ປວາຍ ນ່ະ ຣາງຶ່ຮ ອຶມ
ປ່ໍ ຢໍອ໌ ຊັອງ."

43 ເຈ່ີ ເບນີ ມານະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ
ມັນ ລ່ັອງ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ຈ່ອຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ອັນ
ເຣືາບ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ.† 44 ເຢຊູ ຊັອງ
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ອາຣ່ຶກ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ເຈ່ີ ອັນ ເກົາ
ແຊອ໌ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ. ເບີນ ປາຮູຣ ລ່ັອຮ
ແຕ ຈະ ອັນ ນ່ະ ອາຮາມ ຕາເຢາະ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌.

45 ພໍກາ ເຢຊູ ຢວຣ ແຕ ອັນ ເກົາແຊອ໌, ອັນ
ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ. ອັນ ເຮີມ ໄລ່
ບ,ິ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊັອງ ລາແກັຮ ຄ່ຶດ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ
ຕຸ່ຮ. 46 ເຢຊູ ຕາແບີບ ໄລ່: "ນານ່ະ ເຍືາ ບ?ິ ເຍືາ
ຕາແມີ! ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ອຶນໂຈຍ ໂອນ
ເນົ່ າ ປັຣຕ່ຶ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ."

† 22:43 22:43 ເບີນ ມັຮ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ແຕ ອຶມແບິ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 43 ກະ 44 ໄນ່.
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ເນົ່ າ ໂກບ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:47-56; ມາຣະໂກ 14:43-

50; ໂຢຮັນ 18:3-11)
47 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ອຶນນັ່ອງ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຣຍານ

ແຕ ອັນ, ເບນີ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄລ່. ກະ ຢູດາ,
ອັນ ກາ ແຕ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ກາ ຣຍານ
ແຕ ເຢຊູ ເຕ່, ອັນ ເດີງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌
ແຈ່ະ ເຢຊູ. ເຈ່ີ ອັນ ໂຮນ ເຢຊ.ູ 48 ມາ ເຢຊູ ຕາ
ແບີບ ຢູດາ ປາຍ: "ຢູດາ ເອີຍ, ໄມ່ ໂຮນ ເກົາ ກອນ
ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ, ຍ່ອນ ໄມ່ ມ່ອບ ໂອນ ເນົ່ າ ກາ
ຈີດ ເກົາ ບ?ໍ"

49 ພໍກາ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ເຮີມ ຣານະ
ກາ ອີ ແຕ່ີອ໌ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາແບີບ ເຢຊ:ູ "ອຶນເຈົາ
ເອີຍ! ປຍາຍ໌ ບ,ໍ ໄຮ ໄປ່ອ໌ ໄລ່ ແຕ ດາວ?"

50 ກະ ມານະ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ ໄປ່ອ໌ ມານະ ກວາ
ຍ ຊູລ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ຕາອັອຮ ກຕູູຣ ຢັ່ ຮ ອາຕາ.

51 ເຢຊູ ປາຍ ກະ ໄລ່ ນ່ະໄນ່: "ອຶນໂຈຍ! ໂອນ
ໄລ່ ຕະ." ເຈ່ີ ອັນ ອາແຕັດ ລ່ັຮ ກຕູູຣ ກວາຍ ກັອຍ
ໂອນ ອັນ ແກີດ ແບຣັຮ.

52 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ ໂຈະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ
ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມັຮ ຕາຮານ ກາ ກຍາອ໌
ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ,
ໄລ່ ກາ ແຕ່ີອ໌ ໂກບ ອັນ ປາຍ: "ນານ່ະ ເຍືາ ເດີງ
ດາວ ກະ ຣາກັລ ແຕ່ີອ໌ ໂກບ ເກົາ? ເຍືາ ຄ່ຶດ ເກົາ
ລາ ກວາຍ ຊາແວງ ບ?ໍ 53 ກູ່ ຣາໄງ ເກົາ ແອີດ ກະ
ເຍືາ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ມາ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ
ກະ ເກົາ. ມາ ຕາໄງ ໄນ່ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ປວາຍ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ
ເບີມ, ປວາຍ ຣານະ ການຳ."

ເປໂຕ ກາແລີຍຮ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:57-58, 69-75; ມາຣະໂກ

14:53-54, 66-72; ໂຢຮັນ 18:12-18, 25-
27)

54 ເຈ່ີ ໄລ່ ໂກບ ເຢຊ,ູ ກະ ໄລ່ ເດີງ ອັນ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ດຸງ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ເປໂຕ ຣາປວາຍ ເຢີ່ ງໆ ອຶນຕູ່ນ ກຣັອງ
ເຢຊ.ູ 55 ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ ດຸງ ກວາຍ
ກັອຍ, ໄລ່ ຍຸ່ ອູ່ຍຮ. ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາກູ ອຶງແຮງ ອູ່ຍຮ
ມັນຕ.ຸ ກະ ເປໂຕ ລາ ອຶງແຮງ ກະ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່.
56 ມາ ເບນີ ມານະ ມັນແຊມ ກາ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ດຸງ
ກັອຍ ເຮີມ ເປໂຕ ຕາກູ ອຶງແຮງ ອູ່ຍຮ ອຶງກັອຍ.
ອັນ ເນ່ ຊັຣກຼັ່ອງ ປໍ ເປໂຕ; ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ: "ອັນ
ໄນ່ ລາ ແອີດ ກະ ເຢຊູ ກັອຍ ເຕ່."

57ມາ ເປໂຕ ຕາ ເບນີ ງີ່ນ. ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ອຶນ
ໂຈຍ ລາ ອາມອ໌ໍ! ເກົາ ຕາ ເບີນ ດັງ ອັນ ກັອຍ."

58 ເຈ່ີ ມາໂຮຍ ແຕ່ີອ໌ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ເຮີມ
ເປໂຕ, ກະ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ: "ໄມ່ ລາ ແຕ ມູ່
ກັອຍ ເຕ່."
ມາ ເປໂຕ ຕາແອີຍ: "ເກົາ ຕາ ແກີນ ແຕ ມູ່

ກັອຍ ແດັຮ!"
59 ແວັດ ແຕ ກັອຍ ເບນີ ມັຮ ມວຍ ໂມງ ແອັນ,

ແຕ່ີອ໌ ມານະ ຣາເລົາ ການ່ໍອ໌ ຊາກ່ັລ ເປໂຕ. ອັນ
ປາຍ: "ໄກຣ ລາລ່ື ກວາຍ ໄນ່ ແອີດ ກະ ເຢຊູ,
ຍ່ອນ ອັນ ລາ ກວາຍ ຄາລີເລ ເຕ່."

60 ມາ ເປໂຕ ຕາແອີຍ: "ເກົາ ຕາ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ
ໄມ່ ປາຍ."
ບັອງ ກາ ເປໂຕ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອຶນຕຣວຍ ຕາ

ກາຣ ແຕ່ິ. 61 ເຈ່ີ ເຢຊູ ກູລຽວ ເນ່ ປໍ ເປໂຕ. ກະ
ເປໂຕ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ເຢຊູ ປາຍ ກະ ອັນ ນ່ະໄນ:່ "ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ ອຶນຕຣວຍ ຕາ ຢວາຮ ຕາກາຣ, ໄມ່ ກາ
ແລີຍຮ ເກົາ ເບີນ ໄປ ເຮີບ."

62 ເຈ່ີ ເປໂຕ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ ກະ ອັນ ເຍືາມ ລາ
ລ່ື.

ເນົ່ າ ອາເຢ່ ພາມາດ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:67-68; ມາຣະໂກ 14:65)

63 ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ເຢຊູ ໄລ່ ອາເຢ່ ພາມາດ
ອັນ ກະ ປຍາຍຮ ອັນ ແຮີ. 64 ໄລ່ ຕັນ ມັ່ດ ອັນ;
ເຈ່ີ ໄລ່ ປາຍ: "ເອົາ ໄມ່ ປາຍ, ໄມ່ ກາ ອາຕີ ຕາງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເນົ່ າ ກາ ຈ່ົກ ໄມ່."

65 ກະ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌ ໄລ່ ພາມາດ ອັນ.
ເຢຊູ ແອີດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ຈຸ່ມ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະ

ຣາເອລ
(ມັດທາຍ 26:59-66; ມາຣະໂກ 14:55-

64; ໂຢຮັນ 18:19-24)
66 ແຕ່ີອ໌ ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ປັຣແນີ ແອັນ ມັຮ ກວາຍ

ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ, ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ມັຮ ໄລ່ ກາ ອາຕີ ຄານອດ, ໄລ່
ໂຣ່ມ ມັນຕຸ. ເນົ່ າ ເດີງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄລ່. ເຈ່ີ ໄລ່
ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: 67 "ໄມ່ ລາ ກຣີດ, ມາ ຕາ ເບີ
ນ? ໂອນ ໄມ່ ອາຕີ ຮິ."
ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ເກົາ ອາຕີ

ເຍືາ, ລາ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ. 68 ກະ ຄັນ ເກົາ ຕາ
ແບີບ ເຍືາ, ລາ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຕາແອີຍ ເກົາ. 69 ມາ
ແຕ ໄນ່ ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ, ເກົາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາ
ຍ, ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

70 ເຈ່ີ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ຕາແບີບ ອັນ: "ໄມ່ ລາ
ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມາ ຕາ ເບີນ?"
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ມັຮ ເຍືາ ປາຍ."
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71 ເຈ່ີ ໄລ່ ປາຍ: "ຕາຈ່ໍາ ໄຮ ອີ ຕາແບີບ ນັ່ອງ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ໄຮ ຊັອງ ແຕ ແບອ໌ ອັນ ເບມີ ປາຍ
ລາ ແປະ."

23
ເຢຊູ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ປີລາດ
(ມັດທາຍ 27:1-2, 11-14; ມາຣະໂກ

15:1-5; ໂຢຮັນ 18:28-38)
1 ບັອງ ກາ ກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ໄລ່ ຊັຣຮົງ ເດີງ

ອາຊວຍ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປີລາດ.* 2 ແອີດ ປໍ ກັອຍ
ໄລ່ ຕູນ ເຢຊ,ູ ປາຍ: "ຮິ ຣາມຮົ ກວາຍ ໄນ່, ອັນ ອີ
ຕະ ໂອນ ກຣວາງ ໄຮ ແກີດ ຕາ ເບນີ ຊັງໄກຣ. ອັນ
ປາຍ: 'ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ມ່ອບ ປຣະ ປາຊີ ປໍ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ກວາຍ ໂຣມ.' ກະ ອັນ ປາຍ ອັນ ລາ ກຣີ
ດ, ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ."

3ປີລາດ ຕາແບີບ ເຢຊ:ູ "ເມ່ນ ມາ ຕາ ເບນີ ໄມ່
ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ?"
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ: "ເມ່ນ, ປຍາຍ໌ ໄມ່ ປາຍ."
4 ເຈ່ີ ປີລາດ ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ

ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ກອນແຊມ
ປາຍ: "ເກົາ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ມວຍ ຣາມຶ່ ຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ ໂລ່ຍຮ ແຕ ກວາຍ ໄນ່."

5ມາ ໄລ່ ແປຣີ ເລືອຍໆ ໂອນ ປີລາດ ຕະ ເຢຊ.ູ
ໄລ່ ປາຍ: "ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື ກວາຍ ໄນ່ ເປາະ ກູ
ຈຸ່ກ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ. ແວັດ ກັອຍ ອັນ ເປາະ ກູ
ຈຸ່ກ ຕົວ ແຄງ ຢູດາຍ. ຊານ່ໍ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ກູຈຸ່ກ ປໍ
ໄນ່ ແອັນ."

6 ພໍກາ ປີລາດ ຊັອງ ໄລ່ ປາຍ ແຕ ແຄງ ຄາລີເລ,
ອັນ ຕາແບີບ ໄລ່ ກັອຍ, ເຢຊູ ລາ ກວາຍ ຄາລີເລ,
ມາ ຕາ ເບີນ. 7 ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ປີລາດ ດັງ ເຢຊູ ລາ
ກວາຍ ຄາລີເລ, ອັນ ດັງ ຊົດ ເຢຊູ ລາ ປໍ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ. ເຈ່ີ ອັນ ແປຣີ ເນົ່ າ ເດີງ ເຢຊູ
ເປາະ ປໍ ເຮໂຣດ ແອັນ. ຕາໄງ ກັອຍ ເຮໂຣດ ແອີດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ເຈ່ີ.

ເຢຊູ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ
8 ພໍກາ ເຮໂຣດ ເຮີມ ເຢຊ,ູ ອັນ ແອີນ ລາລ່ື.

ດູ່ນ ເຈ່ີ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຣາມຮົ ເຢຊ,ູ ຍ່ອນ ອັນ ຊັອງ
ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ເນົ່ າ ອາຕີ ແຕ ເຢຊ.ູ ກະ ອັນ ຢໍອ໌
ອີ ເຮີມ ເຢຊູ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ. 9 ເຈ່ີ ອັນ
ຕາແບີບ ເຢຊູ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ ຮ. ມາ ເຢຊູ ຕາ ເບີ
ນ ຕາແອີຍ ອັນ ມວຍ ຣາມຶ່ ຮ ອຶນເຕ່ົາ. 10 ມັຮ
ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ

ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ, ໄລ່ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ຕູນ
ເຢຊ.ູ 11 ເຈ່ີ ເຮໂຣດ ກະ ຕາຮານ ອັນ ປາຍ ເຢຊູ
ນ່ະ ອຶມປູຣ ຊາແນຮ. ກະ ໄລ່ ຣາຢອຍ໌ ອັນ. ໄລ່
ອາແຊິບ ເຢຊູ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ອງ ນ່ະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ເກ່ີຍ ແຊິບ. ເຈ່ີ ໄລ່ ໂອນ ເນົ່ າ ເປາະ ອາຊວຍ ລ່ັຮ
ອັນ ປໍ ປີລາດ. 12 ພໍກາ ຕາໄງ ກັອຍ ເຮໂຣດ ກະ
ປີລາດ ແກີດ ຣາຕອຍ ລ່ັຮ, ຍ່ອນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ໄລ່
ມານະ ອວານ ມານະ.

ເນົ່ າ ຣຽຮ ເຢຊູ ອຶງເຄາະ ກຈີູດ
(ມັດທາຍ 27:15-26; ມາຣະໂກ 15:6-15;

ໂຢຮັນ 18:39-19:16)
13 ເຈ່ີ ປີລາດ ປາໂຣມ ລ່ັຮ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່

ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກາ
ນ່ໍອ໌, ກະ ມັຮ ກວາຍ ກອນແຊມ; 14 ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ
ໂຈະ ໄລ່ ນ່ະໄນ່: "ເຍືາ ເດີງ ກວາຍ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ,
ເຍືາ ປາຍ ອັນ ປັຣຕ່ຶ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕະ ຕາ ປຍາຍ໌.
ມາ ເກົາ ຕາແບີບ ອັນ ເຈ່ີ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຍືາ, ກະ ເກົາ
ຕາ ເບນີ ຣາມຮົ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ໂລ່ຍຮ ອັນ
ຕະ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຍືາ ຕູນ ອັນ. 15ກະ ເຮໂຣດ ຕາ
ເບີນ ຣາມົຮ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຕ່, ຍ່ອນ ອັນ ເດີງ
ລ່ັຮ ກວາຍ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ. ຕາ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ ອັນ ຕະ ມາ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ ອັນ. 16 ນ່ະກັອຍ
ເກົາ ໂອນ ເນົ່ າ ປຍາຍຮ ຊັອງ, ເຈ່ີ ເກົາ ໂອນ ອາ
ໂຣຍຮ."

17 ຍ່ອນ ຕາໄງ ກັອຍ ລາ ເນົ່ າ ຕະ ຣ່ີດ ອາກຼັຮ,
ອຶງເຄາະ ປີລາດ ອາໂຣຍຮ ມານະ ກວາຍ ເນົ່ າ ໂກບ
ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌.† 18ມາ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ປາຍ ມວຍ
ເປຣິຮ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ອີດ ເດີງ ຊັອງ ອັນ ໄນ!່
ອາໂຣຍຮ ໂອນ ຮິ ບາຣາບາ!"

19 ບາຣາບາ ໄນ່ ລາ ອຶນນັ່ອງ ໂຕ່ດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌,
ຍ່ອນ ອັນ ລາ ກວາຍ ກາ ກູຈຸ່ກ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ,
ກະ ອັນ ກາຈີດ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ. 20 ປີລາດ
ຢໍອ໌ ອີ ອາໂຣຍຮ ເຢຊູ; ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ ລ່ັຮ ໂຈະ ມັຮ
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ. 21 ມາ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ ເຣ່ງ ລາ
ລ່ື ແອັນ: "ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ! ແຕັຮ
ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ!"

22 ເຈ່ີ ປີລາດ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ໄປ ເຮີບ:
"ອຶນເຕ່ົາ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ ເຮີມ ອັນ ຕະ? ເກົາ ຕາ ເບີ
ນ ຣາມົຮ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ມາ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ
ອັນ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ໂອນ ປຍາຍຮ ຊັອງ ອັນ, ເຈ່ີ
ເກົາ ໂອນ ອາໂຣຍຮ."

* 23:1 23:1 ປີລາດ ລາ ກວາຍ ໂຣມ ກາ ຕະ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ແຄງ ຢູດາຍ. † 23:17 23:17 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ແຕ ອຶມແບິ ຕາ
ເບີນ ເບີນ ຣານາ 17 ໄນ່.
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23 ມາ ໄລ່ ແປຣີ ເລືອຍໆ ປີລາດ, ກະ ໄລ່ ປາຍ
ເຣ່ງ ລາລ່ື ໂອນ ປີລາດ ແຕັຮ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ
ຊັງ ກັງ. ເຈ່ີ ປີລາດ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໄລ່ ກັອຍ.
24ນ່ະກັອຍ ປີລາດ ແປຣີ ເນົ່ າ ຕະ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄລ່
ກູຈຸ່ກ. 25 ກະ ອັນ ອາໂຣຍຮ ໂອນ ໄລ່ ບາຣາບາ,
ອັນ ກາ ໄລ່ ແຊອ໌ ແຕ ອານ່ໍ. ກວາຍ ກັອຍ ເນົ່ າ
ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ຍ່ອນ ອັນ ກູ ຈຸ່ກ ກວາຍ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ, ກະ ອັນ ກາຈີດ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ.
ມາ ປີລາດ ມ່ອບ ເຢຊູ ໂອນ ໄລ່. ໄລ່ ອີ ຕະ ນານ່
ະ, ຕາມ ໄລ່.

ເນົ່ າ ແຕັຮ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ
(ມັດທາຍ 27:32-44; ມາຣະໂກ 15:21-

32; ໂຢຮັນ 19:17-27)
26 ບັອງ ກາ ໄລ່ ເດີງ ເຢຊູ ລ່ັອຮ, ໄລ່ ຣາມົຮ

ມານະ ຣາມຶ່ຮ ຊີໂມນ ແຕ ກຣວາງ ກີເຣເນ ເຈົາ ແຕ
ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ເມືອງ. ເຈ່ີ ໄລ່ ໂກບ ອັນ, ກະ ແປຣີ ອັນ
ໂອນ ໂດລ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ເຢຊູ. ເຈ່ີ ອັນ ປວາຍ
ຢັ່ ຮ ກຣັອງ ເຢຊ.ູ

27 ເບນີ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ປວາຍ ເຢຊ.ູ ກາ ມັນ
ແຊມ ແຮີ ປວາຍ ອັນ, ກະ ໄລ່ ເຍືາມ. 28 ມາ ເຢຊູ
ກລູຽວ ປໍ ກຣັອງ; ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ ກະ ໄລ່ ກັອຍ ນ່ະ
ໄນ່: "ມັນແຊມ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ເອີຍ! ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ເຍືາມ ໂອນ ເກົາ. ເຍືາ ເຍືາມ ໂອນ ຈະ ເຍືາ
ເບີມ ກະ ກອນ ອາໄກ ເຍືາ ເບີມ. 29 ໄກຣ ລາລ່ື
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເນົ່ າ ປາຍ: 'ບຸ່ນ ລາ
ລ່ື ໄລ່ ກາ ກວາຍ ກາແດງ, ໄລ່ ກາ ຕາ ເກ່ີຍ ເບີນ
ກອນ. ກະ ບຸ່ນ ເຕ່ ໄລ່ ກາ ເບີນ ຕົຮ ມາ ຕາ ເກ່ີຍ
ອາອູອ໌ ກອນ. 30 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ແຊອ໌ ໂອນ
ກົຮ ຣາລ່ິຮ ກາແຕດ ໄລ່ ກະ ໄລ່ ແຊອ໌ ໂອນ ແລ່ັຮ
ກາແຕິບ ຕັຮ ໄລ່.'"

31 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຊາກຳ ແອັນ ປາຍ: "ຄັນ ອາລ່ອງ
ອາມົ່ງ ມາ ເນົ່ າ ໄປ່ອ໌ ຕັຮ, ແຮງ ກາຕິກ ອາລ່ອງ
ຣ່ັອຮ ເນົ່ າ ໄປ່ອ໌ ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ."‡

32 ກະ ເນົ່ າ ເດີງ ບາຣ ນະ ກວາຍ ໂຕ່ດ ແອັນ,
ອີ ກາຈີດ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ເຕ່. 33 ພໍກາ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ 'ອຶນຕຸ ອຶງຮາງ ຕາຕາຣ ແປີຼ',
ອຶນຕຸ ກັອຍ ແຕ່ິ ເນົ່ າ ກາຈີດ ໄລ່ ໄປ ນະ ກັອຍ,
ກະ ແຕັຮ ໄລ່ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ເຢຊູ ເນົ່ າ ແຕັຮ
ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ອຶນດີ. ບາຣ ນະ ກວາຍ ໂຕ່ດ
ກັອຍ ເນົ່ າ ແຕັຮ ມານະ ຢັ່ ຮ ອາຕາ, ມານະ ຢັ່ ຮ ອາ

ເວ່ຣ ເຢຊ.ູ 34 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶມປ່ໍ ເອີຍ! ແຊອ໌
ອຶມປ່ໍ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄລ່ ກາ ຕະ ເກົາ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ
ເບີນ ດັງ ໄລ່ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ."
ເຈ່ີ ຕາຮານ ກັອຍ ອຶມແປອ໌ ເກ ຣ່ີງ ຕຳປັອກ

ເຢຊູ ຣານາ ມັນຕັດ ອາຍຸ່, ອາແລ່ະ ເບນີ ລາ ໂທຍ.
35 ເບີນ ກວາຍ ຊົດ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ມັນຕຸ ກະ ກວາ
ຍ ກອນແຊມ ຢໍອ໌ ອີ ເນ່ ເຢຊ.ູ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ
ກັອຍ ອາເຢ່ ພາມາດ ເຢຊູ ປາຍ: "ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ເຕ່ອ໌ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ. ຄັນ ອັນ ເມ່ນ ກຣີດ, ອັນ
ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ, ໂອນ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ຈະ ອັນ ເບີມ."

36 ກະ ກວາຍ ຕາຮານ ແຮີ ອາເຢ່ ພາມາດ ອັນ
ເຕ່. ໄລ່ ອາແວີຍ ໂອນ ອັນ ກາຢັບ ງ່ອຍ໌ ບຼັອງ ອຶນ
ເຍາະ. 37 ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ໄມ່ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ເອົາ ໄມ່ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ຈະ
ໄມ່ ເບມີ."

38 ເຈ່ີ ເນົ່ າ ຄຽນ ດອ໌ໍ ປັຣນາຍ ໄນ່ ແປີງ ແປີຼ
ເຢຊູ ປາຍ: "ກວາຍ ໄນ່ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ."

39 ໄລ່ ບາຣ ນະ ກວາຍ ກາ ເນົ່ າ ແຕັຮ ມັນຕຸ ກະ
ເຢຊູ, ອັນ ກາ ມານະ ພາມາດ ເຢຊູ ປາຍ: "ຄັນ
ໄມ່ ເມ່ນ ກຣີດ, ເອົາ ໄມ່ ຈ່ອຍ ຈະ ໄມ່ ເບີມ, ກະ
ໄມ່ ຈ່ອຍ ຮິ ແຮີ."

40 ມາ ອັນ ກາ ມານະ ກັອຍ ກາແອັຮ ອັນ ກາ
ປາຍ ນ່ະກັອຍ. ອັນ ປາຍ: "ນານ່ະ ໄມ່ ຕາ ເບີນ
ອຶງກັອຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໄມ່? ໄມ່ ກະ ອັນ ລາ
ເນົ່ າ ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. 41 ໄຮ, ໄກຣ ເນົ່ າ ຕະ,
ຍ່ອນ ໄຮ ລາ ເນົ່ າ ກລັູຮ ແດີອ໌ ມັຮ ຣານະ ໄຮ ຕະ.
ມາ ກວາຍ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ."

42 ເຈ່ີ ກວາຍ ກາ ກາແອັຮ ກັອຍ ປາຍ ແອັນ
ໂຈະ ເຢຊູ ນ່ະໄນ່: "ເຢຊູ ເອີຍ! ແຕ່ີອ໌ ໄມ່ ແກີດ
ຊົດ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ, ແຊອ໌ ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ຊາລີຣ
ເກົາ."

43 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ
ຕານັອ່ງ ໂອນ ໄມ່, ຕາໄງ ໄນ່ ແຕ່ິ ໄມ່ ແອີດ ກະ ເກົາ
ຕ່ຶງ ກຣວາງ ອໍ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ."

ເຢຊູ ກຈີູດ
(ມັດທາຍ 27:45-56; ມາຣະໂກ 15:33-

41; ໂຢຮັນ 19:28-30)
44 ບັອງ ກາ ມານາງ ອີ ຕາແວີ ຕີລມູ່ລ, ແກີດ

ການຳ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ມາ
ນາງ ວ່ີຮ.§ 45 ມານາງ ແກີດ ຕາ ເບີນ ປັ່ ງ ນັ່ອງ,
ກະ ອາຣິ ກາ ເນົ່ າ ກາງ ກຼັນ ກຼຸງ ຮ່ີບ ປັຣນາຍ ປັຣ

‡ 23:31 23:31 ເຢຊູ ຊາກຳ ອັນ ລາ ນ່ະ ອາລ່ອງ ອາມົ່ງ, ມາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ລາ ນ່ະ ອາລ່ອງ ຣ່ັອຮ ເຈ່ີ. § 23:44 23:44
ແຕ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ໂມງ ແຕ່ີອ໌ ໄປ ໂມງ ຕາບື່.
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ຄັນ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຣາແຮອ໌ ແກີດ ບາຣ ຊັນ
ແຕຣອ໌. 46 ເຢຊູ ອູໂອຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື, ປາຍ: "ອຶມ
ປ່ໍ ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ມ່ອບ ຣາເວືາຍ ເກົາ ປໍ ອາຕີ
ໄມ່."
ພໍກາ ຕາງິ່ດ ຊຽງ ອັນ ປາຍ, ຊາໄຕອ໌ ແຕ່ິ ຣາງຶ່ຮ

ອັນ.
47 ເບີ ນ ມານະ ກາ ຊົດ ມວຍ ຣ່ອຍ ນະ

ຕາຮານ, ອັນ ເຮີມ ມັຮ ຣານະ ກາ ແກີດ ກັອຍ.
ອັນ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອັນ ປາຍ: "ເມ່ນ
ລາລ່ື ກວາຍ ໄນ່ ລາ ຕານັ່ອງ ອ.ໍ"

48 ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ກາ ໂຣ່ມ ແຈ່ະ ກັອຍ,
ໄລ່ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື. ກະ ໄລ່ ແກ່ິ ອາເປີ່ ມ, ເຈ່ີ
ໄລ່ ເຈົາ ອຶນແຍະ່ ປໍ ດຸງ. 49 ມັຮ ຊັຣກ່ັລ ເຢຊູ ກະ
ມັນແຊມ ກາ ປວາຍ ອັນ ແຕ ແຄງ ຄາລີເລ, ໄລ່
ແອີດ ເຢີ່ ງໆ ຕາງ່ອນ ເນ່ ມັຮ ຣານະ ກາ ເນົ່ າ ຕະ.

ເນົ່ າ ແຕິບ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 27:57-61; ມາຣະໂກ 15:42-

47; ໂຢຮັນ 19:38-42)
50 ເບີນ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ໂຢເຊັບ ແຕ ມູ່ ກາ ຊົດ

ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ອັນ ລາ ກວາຍ ອໍ ກະ ຕານັ່
ອງ. 51 ອັນ ຕາ ເບນີ ປຣ່ອມ ກະ ມູ່ ກາ ຊົດ ກັອຍ
ພໍກາ ໄລ່ ອີ ຕະ ເຢຊູ. ອັນ ລາ ແຕ ແຄງ ຢູດາຍ,
ວ່ີລ ອາຣີມາທາຍ. ກະ ອັນ ອຶງກ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕະ ຊົດ. 52 ໂຢເຊັບ ໄນ່ ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປີລາດ
ແຊອ໌ ກມູູ່ຍ໌ ເຢຊູ. 53 ເຈ່ີ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ອາລ່ິຮ ກມູູ່ຍ໌
ເຢຊູ ແຕ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ອັນ ຕວມ ແຕ ອາຣິ,
ກະ ອັນ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ ເນົ່ າ ໄປອ໌ ຕ່ຶງ ຕາເມົາ. ປີ່ ງ
ກັອຍ ເນົ່ າ ຕາ ເກ່ີຍ ດອ໌ໍ ກວາຍ ຢວາຮ. 54 ຕາໄງ
ກັອຍ ລາ ເນົ່ າ ກຽມ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຣາລູ່.

55 ກວາຍ ມັນແຊມ ກາ ປວາຍ ເຢຊູ ແຕ ແຄງ
ຄາລີເລ, ໄລ່ ເປາະ ເນ່ ເຈ່ີ ປໍ ປີ່ ງ ເຢຊ.ູ ກະ ໄລ່ ເຮີມ
ກວາຍ ກັອຍ ດອ໌ໍ ກູມູ່ຍ໌ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ. 56 ແວັດ
ກັອຍ ໄລ່ ເຈົາ ປໍ ດຸງ. ໄລ່ ກຽມ ເກຣ່ີງ ປາຮວມ
ໂຈະ ຕ່ຶງ ກມູູ່ຍ໌ ເຢຊູ. ກະ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່, ໄລ່ ຣາລູ່
ປວາຍ ແຕ ຄານອດ ປາຕັບ.

24
ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
(ມັດທາຍ 28:1-10; ມາຣະໂກ 16:1-8;

ໂຢຮັນ 20:1-10)
1 ເຈ່ີ ຕາໄງ ມວຍ ຕ່ຶງ ອາທິດ ອຶນຕູ່ນ, ແຕ ປ່ືຼ

ລາລ່ື ມັຮ ມັນແຊມ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປີ່ ງ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ເດີງ

ມັຮ ເກຣ່ີງ ປາຮວມ ກາ ໄລ່ ກຽມ ດອ໌ໍ ເຈ່ີ. 2 ໄລ່
ເຮີມ ຕາເມົາ ກາ ກາຕັງ ງັ່ຮ ປີ່ ງ ກັອຍ ເນົ່ າ ວ່ິລ ອາ
ລ່ັອຮ ເຈ່ີ. 3 ເຈ່ີ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ ກັອຍ, ມາ ໄລ່
ຕາ ເບີນ ເຮີມ ນັ່ອງ ກູມູ່ຍ໌ ເຢຊູ. 4 ໄລ່ ແອີດ ຕາ
ຢຶ່ ງ ອຶງກັອຍ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. ບັອງ ກາ ກັອຍ ໄລ່
ເຮີມ ບາຣ ນະ ຣາເລົາ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ກຼອ໌ໍ ລາລ່ື ປາ
ເລືາງ ໂຈະ ມັ່ດ ໄລ່. 5 ມັຮ ມັນແຊມ ກັອຍ ຊັອງ
ອຶງກັອຮ ລາລ່ື, ເຈ່ີ ໄລ່ ປູບ ມັ່ດ ໄລ່ ປໍ ກແູຕອ໌. ມາ
ກວາຍ ຣາເລົາ ກັອຍ ປາຍ ໂຈະ ໄລ່: "ນານ່ະ ເຍືາ
ຈ່ໍອ໌ ກວາຍ ອາມົ່ງ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ໄນ່? ອຶນຕຸ ໄນ່ ລາ
ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ກວາຍ ກູຈີດ. 6 ອັນ ກາ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌, ອັນ
ຕາ ເບີນ ແອີດ ອຶນໄນ່ ນັ່ອງ; ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ເຈ່ີ.
ເຍືາ ຊາແຍີ ມັຮ ກາ ອັນ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ເຍືາ ບັອງ
ກາ ອຶນນັ່ອງ ອັນ ແອີດ ກະ ເຍືາ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ.
7 ອັນ ປາຍ: 'ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ອຶງເຄາະ
ເນົ່ າ ມ່ອບ ປໍ ອາຕີ ກວາຍ ຕາ ອໍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ກາຈີດ
ອັນ, ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ມາ ແຕ່ີອ໌ ຕາ
ໄງ ໄປ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ.'"

8 ເຈ່ີ ມັຮ ມັນແຊມ ກັອຍ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ມັຮ ປັຣ
ນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ. 9 ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ເຈົາ ແຕ ປີ່
ງ ກັອຍ. ໄລ່ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ໂອນ
ໄລ່ ມັນຈ່ິດ ລາ ມວຍ ນະ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ດັງ.
ກະ ໄລ່ ອາຕີ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ດັງ ເຕ່. 10 ມັນແຊມ ກາ ອາຕີ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ໂອນ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ລາ ມາຣີ ແຕ ວ່ີລ ມັກດາລາ,
ໂຢຮັນນາ, ກະ ມາຣີ ອຶມເປ່ອ໌ ຢາໂກໂບ. ເບີນ ມັນ
ແຊມ ການ່ໍອ໌ ແຮີ ເປາະ ກະ ໄລ່. 11 ມາ ມູ່ ກາ ຣ
ຍານ ແຕ ເຢຊູ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ມັນແຊມ
ກັອຍ ປາຍ. ໄລ່ ຄ່ຶດ ປາຍ ມັຮ ມັນແຊມ ກັອຍ
ອາຕີ ເມືາດ ຊັອງ. 12ມາ ເປໂຕ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ອັນ
ຕາລຸ່ຮ ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປີ່ ງ ເຢຊ.ູ ອັນ ປູບ ຕາແລນ
ປໍ ປີ່ ງ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ເຮີມ ແອີງ ອາຣິ ເມືາດ ຕ່ຶງ
ປີ່ ງ ກັອຍ. ເຈ່ີ ອັນ ເຈົາ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊັອງ ງຶ່ດ
ລາລ່ື ພໍກາ ອັນ ເຮີມ ຣານະ ໄນ່ ແກີດ.*

ເຢຊູ ຣາມົຮ ເຢົ່ າ ຕ່ຶງ ຣານາ
(ມາຣະໂກ 16:12-13)

13 ຕ່ຶງ ຕາ ໄງ ກັອຍ ເບີ ນ ບາຣ ນະ ກວາຍ
ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣາ ນາ ເຈົາ ປໍ
ເມືອງ ເອມາອູດ. ເມືອງ ກັອຍ ເຢີ່ ງ ແຕ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ເບີນ ມາຮ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ມວຍ ລັກ.

* 24:12 24:12 ເບີນ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ແຕ ອຶມແບິ ກາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 12 ໄນ່.
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14 ບັອງ ກາ ໄລ່ ເປາະ, ໄລ່ ມານະ ຕະ ອຶນ ຕີ
ກະ ມານະ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ກາ ແກີດ ແຕ ເຢຊ.ູ
15ບັອງ ກາ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະກັອຍ, ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ໄລ່ ກະ ອັນ ເປາະ ມັນຕຸ ກະ ໄລ່. 16 ໄລ່ ເຮີມ ເຢຊ,ູ
ມາ ມັ່ດ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຊາກ່ັລ ອັນ ຢວາຮ. 17 ເຢຊູ
ຕາແບີບ ໄລ່: "ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ
ອານ່ໍ, ບັອງ ກາ ເຍືາ ຕາຢັຮ ຕ່ຶງ ຣານາ?"
ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາງິ່ດ ກະ ມັ່ດ ມຸ່ຮ ໄລ່ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື.
18 ມານະ ແຕ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ, ຣາມຶ່ ຮ

ກະໂລປາ, ຕາແບີບ ປາຍ: "ນານະ່ ໄມ່ ລາ ຕາມອຍ
ບ,ໍ ແຕ ໄມ່ ຕາ ເບນີ ດັງ ເນົ່ າ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ບາຣ ໄປ ຕາໄງ ໄນ່?"

19 ເຢຊູ ຕາແບີບ ໄລ່: "ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເນົ່ າ
ຕະ?"
ເຈ່ີ ໄລ່ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ມັຮ ຣານະ ແຕ ເຢຊ,ູ

ກວາຍ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ. ອັນ ລາ ກວາຍ ອາ
ຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄານະ ລາລ່ື ຣາ
ນະ ອັນ ຕະ, ກະ ແບຼງ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ອັນ ປາຍ,
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາ
ຍ. 20 ມາ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຊົດ ຮິ ແຮີ,
ໄລ່ ມ່ອບ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ຕັຮ ອັນ, ແຕັຮ ອັນ
ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. 21ມາ ບັອງ ກັອຍ ຮິ ຄ່ຶດ ອັນ
ລາ ກວາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ຊານ່ໍ ເບີນ ໄປ ຕາໄງ ເຈ່ີ
ແຕ ເນົ່ າ ຕະ ມັຮ ຣານະ ໄນ່. 22 ກະ ເບີນ ກວາຍ
ມັນແຊມ ຕ່ຶງ ມູ່ ຮິ ຕະ ອຶນຕີ ໂອນ ຮິ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາ
ລ່ື. ໄລ່ ກັອຍ ເປາະ ແຕ ປ່ືຼ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປີ່ ງ ເຢຊ.ູ
23 ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ກູມູ່ຍ໌ ເຢຊ;ູ ເຈ່ີ ໄລ່ ເຈົາ
ລ່ັຮ. ໄລ່ ປາຍ ໄລ່ ເຮີມ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ກະ ເທວາດາ ກັອຍ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
ເຈ່ີ. 24 ກະ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຕ ມູ່ ຮິ ເປາະ ປໍ
ປີ່ ງ ກັອຍ ເຕ່. ໄລ່ ເຮີມ ນ່ະ ມັນແຊມ ກັອຍ ອາຕີ.
ມາ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ເຮີມ ເຢຊ.ູ"

25 ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ປາຍ:
"ເຍືາ ລາ ເຈຍ ຊາກູລ, ກະ ກຣໍ ລາລ່ື ເຍືາ ຊາອຳ
ມັຮ ກາ ປັຣນາຍ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ. 26 ນານ່ະ ເຍືາ ຕາ
ເບີນ ດັງ ກຣີດ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໄນ່, ໂອນ
ເຕ່ອ໌ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ລາລ່ື?"

27 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ອຶນແຍະ່
ແຕ ມັຮ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ອັນ,
ແຕ ປັຣນາຍ ໂມເຊ ຄຽນ ໂອນ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ອຶນແຍ່
ະ ປັຣນາຍ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາຕີ.

28 ແຈ່ະ ໄລ່ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເມືອງ ກາ ໄລ່ ບາຣ ນະ
ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ, ເຢຊູ ຕະ ນ່ະ ອັນ ອີ ເປາະ
ເປີຼຍ ເມືອງ ກັອຍ. 29 ມາ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ກາ
ຕ່ັອງ ດອ໌ໍ ອັນ ກະ ປາຍ: "ແຊອ໌ ໄມ່ ແອີດ ກະ ຮິ
ເວືາຍ. ຕາບື່ ເຈ່ີ, ແຈ່ະ ອີ ຊາເດົາ."
ເຈ່ີ ເຢຊູ ມູ່ດ ແອີດ ກະ ໄລ່ ອຶງ ກັອຍ ເວືາຍ.

30 ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ຕາກູ ຈາ, ເຢຊູ ອີດ ໂດຍ ບຸຮ. ອັນ
ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຈ່ີ ອັນ ປີຮ ໂດຍ ບຸຮ
ກັອຍ ອາແວີຍ ໂອນ ໄລ່ ຈາ. 31 ເຈ່ີ ມັ່ດ ໄລ່ ເບີນ
ຊາກ່ັລ ອັນ. ມາ ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ປາຢຶ່ ຮ ເຢຊູ,
ໄລ່ ຕາ ເບນີ ເຮີມ ນັ່ອງ ອັນ. 32ກະ ໄລ່ ມານະ ຕາ
ແບີບ ມານະ ປາຍ: "ເມ່ນ ມາ ຕາ ເບນີ, ຣາງຶ່ຮ ໄຮ
ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ອໍ ລາລ່ື ບັອງ ກາ ອັນ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ໄຮ
ຕາໄງ ໄນ່ ຕ່ຶງ ຣານາ, ກະ ບັອງ ກາ ອັນ ອາຕີ ໂອນ
ໄຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ?"

33 ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ຢວຣ ແຕ່ິ; ໄລ່ ລ່ົບ
ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ແອັນ. ໄລ່ ຣາມົຮ
ມູ່ ໄລ່ ມັນຈ່ິດ ລາ ມວຍ ນະ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ
ແອີດ ໂຣ່ມ ມັນຕຸ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ. ນ່ະກັອຍ
ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ເບນີ ຊັອງ ເຈ່ີ ມັຮ ມູ່ ກາ ໂຣ່ມ
ກັອຍ ຕະ ອຶນຕີ ປາຍ: 34 "ໄກຣ ລາລ່ື ອຶນເຈົາ ໄຮ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ! ຊີໂມນ ຣາມົຮ ເຈ່ີ ອັນ."

35 ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ແອັນ ອາຕີ ໂອນ ໄລ່
ກາ ໂຣ່ມ ກັອຍ ແຕ ຣານະ ໄລ່ ເຮີມ ຕ່ຶງ ຣານາ, ກະ
ອາຕີ ແຕ ໄລ່ ຊາກ່ັລ ເຢຊູ ບັອງ ກາ ອັນ ປີຮ ໂດຍ
ບຸຮ.

ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
(ມັດທາຍ 28:16-20; ມາຣະໂກ 16:14-

18; ໂຢຮັນ 20:19-23; ຣານະ ຕະ 1:6-8)
36 ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະກັອຍ, ກໂູຕ ເຢຊູ

ແຕ່ິ ປາລ່ົຮ ອຶນດີ ໄລ່. ກະ ອັນ ປາຍ ໂຈະ ໄລ່ ນ່ະ
ໄນ່: "ເຍືາ ແອີດ ອຽນ ອໍ."

37 ມາ ໄລ່ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື ກະ ກາໄກ່ຮ, ຍ່ອນ
ໄລ່ ຄ່ຶດ ປາຍ ກມູູ່ຍ໌ ເຢຊູ ລ່ືດ ໄລ່. 38 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາ
ແບີບ ໄລ່ ປາຍ: "ນານ່ະ ເຍືາ ອຶງກັອຮ? ກະ ນານ່
ະ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ກູຄ່ຶດ ຕາມມັຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ?
39 ເຍືາ ເນ່ ປໍ ອາເຢງີ ອາຕີ ເກົາ. ກໂູຕ ຈະ ເກົາ ແຕ່ິ
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ອາໄນ່. ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ຊາປ່ະ ຊາລີອ໌ ເນ່ ເກົາ. ເຈ່ີ ເຍືາ
ດັງ ເກົາ ລາ ເມ່ນ ຈະ ກວາຍ, ຍ່ອນ ກູມູ່ຍ໌ ຕາ ເບີ
ນ ເບີນ ໄຊອ໌ ກະ ອຶງຮາງ ນ່ະ ເກົາ ເບີນ."

40 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ອາປັຮ ໂອນ
ໄລ່ ເຮີມ ອາເຢີງ ອາຕີ ອັນ. 41 ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາ
ງັດ ຢວາຮ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ກະ ໄລ່ ງຶ່ດ.
ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ປາຍ ໂຈະ ໄລ່: "ເຍືາ ເບີນ ເກຣ່ີງ
ຊັຣນາ ຈາ ຕ່ຶງ ໄນ່ ບ?ໍ"

42 ໄລ່ ໂອນ ປໍ ອັນ ມວຍ ແບະ ອາກາ ອັງ. 43 ເຈ່ີ
ອັນ ອີດ ຈາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ໄລ່ ແຕ່ິ.

44ກະ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະໄນ່ ໂຈະ ໄລ່: "ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ປັຣນາຍ ໄນ່ ເກົາ ອາຕີ ປໍ ເຍືາ ບັອງ ກາ ອຶນນັ່ອງ
ເກົາ ແອີດ ກະ ເຍືາ. ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ແຕ່ີອ໌
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ເກົາ
ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ຄານອດ ໂມເຊ ໂອນ, ຕ່ຶງ ປັຣ
ນາຍ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປາຍ, ກະ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ລາ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຮີ."

45 ເຈ່ີ ເຢຊູ ເປິຮ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ແຈງ
ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 46 ອັນ ອາຕີ ໄລ່
ປາຍ: "ເນົ່ າ ຄຽນ ເຈ່ີ ແຕ ກຣີດ ອຶງເຄາະ ອັນ ຈີວ໌
ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ກະ ເນົ່ າ ກາຈີດ ອັນ, ມາ
ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໄປ ອັນ ຢວຣ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 47 ກະ
ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ອັນ, ອຶງເຄາະ ເນົ່ າ ອາຕີ ໂອນ
ກູ່ ກຣວາງ ດັງ, ກວາຍ ອຶງເຄາະ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ
ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄລ່. ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື ອຶງ
ເຄາະ ເນົ່ າ ອາຕີ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. 48 ເຍືາ
ແຕ່ິ ເກົາ ໂອນ ເດີງ ອາຕີ ປັຣນາຍ ໄນ່. 49 ໄກຣ
ລາລ່ື ເກົາ ອີ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ກາ ອຶມປ່ໍ ເກົາ
ເອີອ໌ ເຈ່ີ ອີ ໂອນ ເຍືາ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເກຣາະ
ເວືາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ເບີ
ນ ອຳນາດ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຊງ ແອີດ
ກະ ເຍືາ."

ເຢຊູ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ
(ມາຣະໂກ 16:19-20; ຣານະ ຕະ 1:9-11)

50 ເຈ່ີ ເຢຊູ ເດີງ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ
ເປາະ ແຈ່ະ ປໍ ວ່ີລ ເບັດທານີ ແອັນ. ອັນ ອາແຣ່ິ
ບາຣ ກ່ັຮ ອາຕີ; ເຈ່ີ ເກົາແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ບຸ່ນ ປໍ ໄລ່. 51 ບັອງ ກາ ອັນ ອຶນນັ່ອງ ເກົາແຊອ໌
ບຸ່ນ ໂອນ ໄລ່, ບັອງ ກັອຍ ແຕ່ິ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ໄລ່
ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ. 52 ໄລ່ ຊາງ ເຢຊູ; ເຈ່ີ ເຈົາ ລ່ັຮ

ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື. 53 ໄລ່
ເປາະ ເລືອຍໆ ປໍ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ຍ່ອງ ກະ ຊາແອີນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
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ໂຢຮັນ
ຄຽນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ

ກຣດີ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂຢຮັນ ລາ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາ

ຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ. ອັນ ລາ ອາແອມ
ຢາໂກໂບ, ກອນ ຣາເລົາ ເຊເບດາຍ. ອັນ ຄຽນ ປຶ່ ງ
ໄນ່ ມາຮ 85-90 ກມູໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ.
ໂຢຮັນ ຄຽນ ອາຕີ ປາຍ ເຢຊູ ແຕ່ິ ລາ ປັຣນາຍ

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

ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຈະຈ່ັນ ມູເຈິງ
ກວາຍ ເຕ່

1 ແຕ ອຶມແບິ, ອຶນ ໂຍ່ງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ
ຕາ ຢວາຮ ແຕງ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ, ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີນ ເຈ່ີ.* ອັນ ແອີດ ເລືອຍໆ
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ລາ ເມ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
2 ອັນ ແອີດ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ລາລ່ື.
3 ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ ອັນ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ
ຕຸ່ກ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ປື່ ນ ກະ ຕ່ຶງ ແປີງ. ຕາ ເບນີ ມວຍ
ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ມາ ຕາ ເບີນ
ຍ່ອນ ແຕ ອັນ. 4ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ ອັນ, ກູ່ ຣາມຶ່
ຮ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ, ກະ ປັຣນາຍ ອາມົ່ງ ກັອຍ ລາ ກ່ັລ
ປັ່ ງ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. 5 ກ່ັລ ປັ່ ງ ກັອຍ
ປາເລືາງ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ, ກະ ການຳ ຕາ ເຣືາບ ອາ
ປິ່ ດ ປັ່ ງ ໄນ່.

6-7 ເບີນ ມານະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ແຕ່ີອ໌
ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ແຕ ກ່ັລ ປັ່ ງ ໄນ່. ຣາມຶ່ຮ

ອັນ ລາ ໂຢຮັນ. ອັນ ຢໍອ໌ ກູ່ ນະ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ຊາ
ອຳ ຍ່ອນ ແຕ ອັນ ອາຕີ. 8 ໂຢຮັນ ລາ ຕາ ແກີນ
ກ່ັລ ປັ່ ງ, ມາ ໂຢຮັນ ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ແຕ ກ່ັລ ປັ່ ງ ໄນ່.
9 ກ່ັລ ປັ່ ງ ໄນ່ ລາ ເຢຊູ ກຣີດ. ອັນ ເດີງ ປັ່ ງ ກາ ປ
ຍາຍ໌ ລາລ່ື. ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ກະ ອັນ ປາ
ເລືາງ ກູ່ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່.

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

14 ນ່ະກັອຍ, ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຈະ
ຈ່ັນ ມູເຈິງ ໄຮ ກວາຍ ເຕ່. ອັນ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ
ໄຮ. ໄຮ ເຮີມ ເຈ່ີ ອັນ ເບີນ ອາງອ່ືຣ ປື່ ດ ລາລ່ື.
ແອີງ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ອາງ
ອ່ືຣ ໄນ່. ອັນ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ມັຮ
ກວາຍ, ກະ ອັນ ອາປັຮ ໂອນ ໄຮ ດັງ ຣານະ ປຍາຍ໌
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

15 ໂຢຮັນ ເປາະ ຕະ ອຶນ ຕີ ແຕ ເຢຊູ ປາຍ:
"ມານະ ໄນ່, ເກົາ ອາຕີ ເຈ່ີ ແຕ ອັນ: 'ອັນ ແຕ່ີອ໌
ອຶນຕູ່ນ ເກົາ, ມາ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ປື່ ດ ກາເລີຍ
ແຕ ເກົາ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເກົາ ຕາ ຢວາຮ ແກີດ, ອັນ
ເບນີ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ.' 16 ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ໄຮ ເບີ
ນ ບຸ່ນ ຊາອ່ຶຍ ເຈ່ີ, ຍ່ອນ ອັນ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເລືອ
ຍໆ ໄຮ. 17 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ເບີນ ຄານອດ ອັນ ຣານາ ໂມເຊ, ມາ ຣານະ
ຈ່ອຍ ເມືາດ ກະ ຣານະ ປຍາຍ໌ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ຊັອງ. 18 ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເບີນ ເຮີມ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີນ ແອີງ ມານຳ
ກອນ ຊັອງ. ອັນ ລາ ຣາລີ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ
ອັນ ເບນີ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອຶມປ່ໍ ອັນ. ອັນ ອາຕີ ໂອນ
ກວາຍ ດັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

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

3:1-18)
* 1:1 1:1 ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄນ່ ລາ ເຢຊູ ກຣີດ.
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19 ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ໂຢຮັນ ອາຕີ ບັອງ ກາ ກວາ
ຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ແປຣີ
ກວາຍ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ແຕ
ຈຸ່ມ ເລວີ ແຕ່ີອ໌ ຕາແບີບ ໂຢຮັນ ປາຍ: "ໄມ່ ລາ
ເນົ່ າ?"

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

21 ໄລ່ ກັອຍ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ຊາ ໂຢຮັນ ປາຍ:
"ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ໄມ່ ລາ ເນົ່ າ? ໄມ່ ລາ ເອລີຢາ ບ?ໍ"
ໂຢຮັນ ຕາ ແອີຍ ລ່ັຮ: "ເກົາ ລາ ຕາ ແກີນ

ເອລີຢາ."
ໄລ່ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ອັນ: "ໄມ່ ລາ ກວາຍ ອາຕີ

ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ຮິ ອຶງກ່ອງ ບ?ໍ"
ໂຢຮັນ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ: "ຕາ ແກີນ."
22 ໄລ່ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ຊາ: "ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ໄມ່

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

23 ໂຢຮັນ ຕາ ແອີຍ ລ່ັຮ ມູ ເຈິງ ປັຣ ນາຍ
ເອຊາຢາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປາຍ: "ເກົາ ລາ 'ຊຽງ ຊາບາວ ອາຕີ ເຣ່ງ ລາລ່ື ແຕ
ອຶນຕຸ ຕຍາຮ ປາຍ: ເຍືາ ຕະ ໂອນ ຕານັ່ອງ ຣານາ
ອຶນເຈົາ ໄຮ.'"

24 ເບນີ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ແຕ່ີອ໌ 25ຕາ
ແບີບ ລ່ັຮ ໂຢຮັນ: "ຄັນ ໄມ່ ຕາ ແກີນ ກຣີດ, ແຕີ
ລາ ເອລີຢາ, ແຕີລາ ມານະ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນານ່ະ ໄມ່ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ
ກວາຍ?"

26-27 ໂຢຮັນ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ເກົາ ຕະ ຣ່ີດ
ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ຕ່ຶງ ແດີອ໌, ມາ ເບນີ ມານະ ແຕ່ີອ໌ ອຶນ
ຕູ່ນ ເກົາ. ຊານ່ໍ ອັນ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ອຶນດີ ເຍືາ, ມາ
ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາກ່ັລ ອັນ. ເກົາ ລາ ຕາ ເບີນ ປ
ຍາຍ໌ ໂອນ ອາແລ່ັຮ ອຶນໄຊ ແກີບ ແຕ ອາເຢງີ ອັນ,
ຍ່ອນ ເກົາ ລາ ອຳນາດ ກາ ແກດ ລາລ່ື."

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

ໂຢຮັນ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ
29ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ແອັນ, ໂຢຮັນ ເຮີມ ເຢຊູ

ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ: "ຕິຮ! ເຍືາ ເນ!່ ອັນ
ລາ ແກະ ກອນ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ລາ ນ່ະ
ຊັນຕຣ່ັນ ເນົ່ າ ກຍາກ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາ

ຍ. 30 ເກົາ ອາຕີ ເຈ່ີ ແຕ ອັນ ປາຍ: 'ເບີນ ມານະ
ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ ເກົາ, ມາ ອຳນາດ ອັນ ປື່ ດ ກາເລີຍ
ແຕ ເກົາ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເກົາ ຕາ ຢວາຮ ແກີດ, ລາ
ອັນ ເບນີ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ.' 31 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ເກົາ
ຕາ ເບີນ ດັງ ເຕ່ ອັນ. ມາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌ ໂອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່ອ໌ ດັງ ອັນ."

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

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

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

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

ອຶນແລ່ະ ອາຈານ ແອີດ?"
39 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ເນ.່"
ນ່ະກັອຍ ບາຣ ນະ ກັອຍ ປວາຍ ເຢຊູ ກະ ເຮີມ

ອຶນຕຸ ເຢຊູ ແອີດ. ເຈ່ີ ໄລ່ ແອີດ ກະ ເຢຊູ ອຶນແຍ່
ະ ມູ ຕາໄງ ກັອຍ; ແຈ່ະ ມານາງ ຕາບື່ ເຈ່ີ.

40 ອັນເດອາ, ອາແອມ ຊີໂມນ ເປໂຕ, ລາ ມານະ
ແຕ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກາ ຊັອງ ໂຢຮັນ ອາຕີ, ເຈ່ີ ໄລ່ ປ
ວາຍ ເຢຊ.ູ 41 ອັນເດອາ ເປາະ ຣາມຮົ ແຕ່ິ ຊີໂມນ,
ອາຍ ອັນ; ເຈ່ີ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ຮິ ຣາມົຮ ເຈ່ີ
ເມຊີອາ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂອນ ຈ່ອຍ
ອາມົ່ງ ກວາຍ." (ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອັນ
ລາ ກຣີດ.)
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42 ອັນເດອາ ເດີງ ຊີໂມນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ. ເຢຊູ
ເນ່ ປໍ ຊີໂມນ ກະ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ເບີນ ຣາມຶ່
ຮ ຊີໂມນ, ກອນ ໂຢຮັນ. ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ໂອນ ໄມ່
ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ ລາ ເກພາ." (ຣາມຶ່ຮ 'ເກ
ພາ' ໄນ່ ປັຣນາຍ ກຣີກ ດອ໌ໍ ລາ 'ເປໂຕ.')†

ເຢຊູ ກູອ໌ ພລິີບ ກະ ນະທານາເອັລ
43 ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ແອັນ ເຢຊູ ຄ່ຶດ ອີ ເປາະ

ປໍ ແຄງ ຄາລີເລ. ພໍກາ ອັນ ເປາະ, ອັນ ຣາມົຮ ພີ
ລິບ ກະ ອາຕີ ພລິີບ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ເປາະ ກະ
ເກົາ!"

44 ພີລິບ ໄນ່ ແອີດ ມູ ວ່ີລ ກະ ອັນເດອາ ກະ
ເປໂຕ. ຣາມຶ່ຮ ວ່ີລ ກັອຍ ລາ ເບັດຊາອີດາ. 45 ເຈ່ີ
ພີລິບ ຣາມົຮ ນະທານາເອັລ ກະ ອາຕີ ອັນ ປາຍ:
"ຮິ ຣາມຮົ ເຈ່ີ ອັນ ກາ ໂມເຊ ຄຽນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ຄານອດ
ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. ກະ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ອາຕີ ແຕ ມານະ ໄນ່ ເຕ່.
ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ໄນ່ ລາ ເຢຊ,ູ ກອນ ໂຢເຊັບ ແຕ ວ່ີ
ລ ນາຊາເຣັດ."

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

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ນະທານາເອັລ ປາຍ: "ອັນ ໄນ່ ລາ
ເຈຍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ອັນ ຕາ ເບີນ ຣາພິ
ອຶນເຕ່ົາ."

48 ນະທາ ນາ ເອັລ ຕາ ແບີບ ເຢຊ:ູ "ນານ່ ະ
ອາຈານ ດັງ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ?"
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ພີລິບ

ຕາ ຢວາຮ ກູອ໌ ໄມ່, ບັອງ ກາ ໄມ່ ແອີດ ປື່ ນ ກ່ັລ
ລາວ່ັຮ, ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ໄມ່."

49 ນະທານາເອັລ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ໄກຣ
ລາລ່ື ອາຈານ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ໄກຣ
ລາລ່ື ອາຈານ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ."

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

51 ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ
ເຍືາ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຍືາ ເບີນ ເຮີມ ມັນລ່ັອງ
ເປິຮ ກະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອຮໆ ແຊງໆ
ແຕ ມັນລ່ັອງ ຍ່ອນ ແຕ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາ
ຍ."

2
ເນົ່ າ ຈາ ປັຣຊວຍ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ການາ

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

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

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

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

ກັອຍ ເຢຊູ ແປຣີ ໄລ່ ກັອຍ ແອັນ: "ຊານ່ໍ ເຍືາ ຕາ
ກອຍ໌ ແດີອ໌ ແຕ ແອງ ໄນ່; ເຈ່ີ ອາລ່ັອຮ ໂອນ ເທົາ
ແກ ງ່ອຍ.໌"
ກວາຍ ຕະ ຣານະ ເດີງ ແດີອ໌ ກັອຍ ອາແຕ່ີອ໌

ໂອນ ເທົາແກ. 9 ເຈ່ີ ເທົາແກ ຈ່ີມ ແດີອ໌ ກັອຍ, ມາ
ແດີອ໌ ກັອຍ ແກີດ ບຼັອງ ອາງຸ່ນ. ເທົາແກ ກັອຍ ຕາ
ດັງ ແຕ ແລ່ະ ບັຼອງ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌, ມາ ໄລ່ ກາ ຕະ ຣາ
ນະ ກັອຍ, ໄລ່ ກາ ຕາກອຍ໌ ແດີອ໌ ກັອຍ, ໄລ່ ດັງ
ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ເທົາແກ ກູອ໌ ປັຣລົວະ ກາ ອີດ ລາ
ກວຍ. 10 ອັນ ອາຕີ ປາຍ: "ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ ການື່ ຍ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ເກ່ີຍ ເນົ່ າ ໂອນ ງ່ອຍ໌ ບຼັອງ ແອມ
ອຶນໂຍ່ງ ເວືາຍ. ແວັດ ຕາມອຍ ງ່ອຍ໌ ບູລ ອຶນແຍ່
ະ ເຈ່ີ, ເນົ່ າ ອາລ່ັອຮ ບຼັອງ ອຶນເຍາະ. ມາ ເຮີບ ໄນ່
ເຍືາ ອາລ່ັອຮ ບັຼອງ ແອມ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ."

11 ເຢຊູ ຕະ ໂອນ ແດີອ໌ ແກີດ ບຼັອງ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ການາ ແຄງ ຄາລີເລ. ໄນ່ ລາ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ
ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື ອັນ ຕະ. ອັນ ຕະ ນ່ະໄນ່ ດອ໌ໍ
ອາປັຮ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ ອັນ, ກະ ມູ່ ກາ ຣ
ຍານ ແຕ ອັນ ຊາອຳ ອັນ. 12 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ

† 1:42 1:42 ກະ ຣາມຶ່ຮ 'ເປໂຕ' ໄນ່ ປັຣນາຍ ກາຕາງ ດອ໌ໍ ລາ 'ຕາເມົາ.'
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ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ, ອາແອມ ຣາເລົາ ອັນ, ກະ ມູ່ ກາ
ຣຍານ ແຕ ອັນ, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ແຊງ ເຈົາ ປໍ
ເມືອງ ກາເປນາອູມ. ໄລ່ ແອີດ ອຶງກັອຍ ຕາ ເບີນ
ດູ່ນ ບາຣ ໄປ ຕາໄງ.

ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ
(ມັດທາຍ 21:12-13; ມາຣະໂກ 11:15-

17; ລູກາ 19:45-46)
13 ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຈາ

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

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

ຈ່ອຍ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ
ຣາແຮີ ເກົາ."

18 ແວັດ ກັອຍ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ
ແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ອຶນເຕ່ົາ
ອາຈານ ອາປັຮ ໂອນ ຮິ ດັງ ອາຈານ ເບີນ ອຳນາດ
ຕະ ຣານະ ໄນ?່"

19 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ຄັນ ຕາລຸຮ ດຸງ
ຊາງ ໄນ່, ເຈ່ີ ເກົາ ຕະ ລ່ັຮ ໄປ ຕາໄງ ລາ ເຈ່ີ ແຕ່ິ."

20 ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຕາແບີບ ລ່ັຮ
ເຢຊູ: "ນານ່ະ ອາຈານ ປາຍ ອາຈານ ມາ ຕະ ເບີນ
ດຸງ ຊາງ ໄນ່ ລາ ໄປ ຕາໄງ ຊັອງ? ຮິ ຕະ ດຸງ ຊາງ
ໄນ່ ດູ່ນ ເບນີ ປູນ ຈ່ິດ ຕາປັ່ ດ ກມູ.ໍ"

21 ມາ ປັຣນາຍ ກັອຍ ເຢຊູ ຊາກຳ ແຕ ຈະ ອັນ
ເບີມ ລາ ນ່ະ ດຸງ ຊາງ ເຕ່. 22 ແຕ່ີອ໌ ແວັດ ເຢຊູ ກູ
ຈີດ, ເຈ່ີ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ
ຊາແຍີ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ປາຍ ໄນ່. ເຈ່ີ ໄລ່ ຊາງັດ

ລາລ່ື ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ອຶນແຍະ່ ປັຣ
ນາຍ ເຢຊູ ປາຍ.

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

3
ເຢຊູ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ນີໂກເດມ

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

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

4 ເຈ່ີ ນີໂກເດມ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ປາຍ: "ນານ່ ະ
ກວາຍ ເທົາ ເຈ່ີ ມາ ເຕ່ອ໌ ຣ່ັຮ ລ່ັຮ? ອາແລ່ະ ລາ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ປຸ່ງ ອຶມເປ່ອ໌ ກະ ຣ່ັຮ ລ່ັຮ
ມູ ເຮີບ ແອັນ!"

5 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ແອັນ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ
ໂອນ ໄມ່, ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບີນ
ຣ່ັຮ ຣານາ ແດີອ໌ ກະ ຣານາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຊົດ. 6 ຄັນ ແກີດ ແຕ ກວາຍ ລາ ກວາ
ຍ ເມືາດ ຊັອງ, ມາ ຄັນ ແກີດ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ລາ ເບີນ ຣາເວືາຍ ອັນ. 7 ໄມ່ ອຶນໂຈຍ
ງຶ່ດ ປັຣນາຍ ເກົາ ປາຍ, ເຍືາ ອຶງເຄາະ ຣ່ັຮ ລ່ັຮ ຕາ
ໄມ ແອັນ. 8 ມູເຈິງ ກູຢາລ ແປ່ິຼ ເຕ່, ປໍ ແລ່ະ ອັນ
ຢໍອ໌ ອີ ແປ່ິຼ ລາ ອັນ ແປ່ິຼ ປໍ ກັອຍ. ໄມ່ ເຕ່ອ໌ ຊັອງ
ໂຮ ກູຢາລ ກັອຍ, ມາ ໄມ່ ຕາ ດັງ ແຕ ແລ່ະ ອັນ
ແຕ່ີອ໌, ກະ ຕາ ດັງ ປໍ ແລ່ະ ອັນ ເປາະ. ມູເຈິງ ກັອຍ

* 2:13 2:13 ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຢາງ ດຸງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ ກາຈີດ
ກອນ ຣາເລົາ ກ່ັລ ໄລ່.
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ເຕ່ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຣ່ັຮ ລ່ັຮ ແຕ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

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

10 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ໄມ່ ລາ ອາຈານ
ອາຕີ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ມາ ໄມ່ ຕາ ເບີນ ຊາ
ປຸ່ຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ບ?ໍ 11 ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ
ໄມ່, ຮິ ອາຕີ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຮິ ດັງ ເຈ່ີ, ກະ ຮິ ອາຕີ
ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຮິ ເຮີມ ເຈ່ີ, ມາ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ
ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ຮິ. 12 ຄັນ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ
ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາ
ອຳ ເກົາ, ແຮງ ກາຕິກ ເກົາ ອາຕີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ແຕ
ມັນລ່ັອງ ແອັນ, ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຊາອຳ? 13 ເບີ
ນ ແອີງ ມານະ ຊັອງ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ. ມານະ ໄນ່
ລາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ, ອັນ ກາ ແຊງ ເຈ່ີ ແຕ
ມັນລ່ັອງ. ມາ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ
ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ.

14 "ແຕ ອຶມແບິ ໂມເຊ ຕາຢັອງ ກູຊັນ ຕ່ຶງ ອຶນ
ຕຸ ຕຍາຮ. ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເນົ່ າ ຕາຢັອງ ກອນ
ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່.* 15 ຄັນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຊາອຳ ອັນ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ
ເບີນ ກູຈີດ ປິ່ ດ, ມາ ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ.
16ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາ
ຍ, ນ່ະກັອຍ ອັນ ໂອນ ກອນ ອັນ ມານຳ ແຊງ ແອີດ
ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ກອນ
ໄນ່, ຣາເວືາຍ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ ປິ່ ດ,
ມາ ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. 17 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕາ ເບນີ ແປຣີ ກອນ ອັນ ແຊງ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ໂອນ
ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ
ອາມົ່ງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຍ່ອນ ກອນ ອັນ.

18 "ກວາຍ ອາແລ່ ະ ກາ ຊາອຳ ກອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂຕ່ດ ກວາ
ຍ ກັອຍ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ ກັອຍ ເຈ່ີ, ຍ່ອນ
ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ກອນ ອັນ. 19 ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ ນ່ະໄນ່: ຍ່ອນ ຣານະ ປັ່ ງ
ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ມາ ກວາຍ ປາຊິ ຣານະ
ການຳ ກາເລີຍ ແຕ ຣານະ ປັ່ ງ, ຍ່ອນ ຣານະ ໄລ່
ຕະ ຕາມມັຮ. 20 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣາ
ນະ ຕາມມັຮ, ໄລ່ ຊາອັຣ ລາລ່ື ຣານະ ປັ່ ງ. ກະ ໄລ່
ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ປັ່ ງ, ຍ່ອນ ໄລ່ ອຶງກັອຮ

ເນົ່ າ ດັງ ຣານະ ໄລ່ ຕະ ຕາ ເບີນ ອ.ໍ 21 ມາ ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕະ ຣານະ ປຍາຍ໌, ກວາຍ ໄນ່ ຢໍອ໌
ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ປັ່ ງ. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ປັ່ ງ ອາ
ປັຮ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ອັນ ຕະ ລາ ອັນ ຊາງັດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ."

ໂຢຮັນ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ອາຕີ ແອັນ ແຕ
ເຢຊູ

22 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ກະ ມູ່ ກາ ຣ
ຍານ ແຕ ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ. ໄລ່ ແອີດ ປໍ
ກັອຍ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ກວາຍ. 23ບັອງ ກາ
ກັອຍ ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ໄອນົນ
ແຈ່ະ ວ່ີລ ຊາລິມ, ຍ່ອນ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີນ ແດີອ໌
ຊາອ່ຶຍ. ກະ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ເລືອຍໆ ປໍ ໂຢຮັນ ຢໍອ໌
ອັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ໄລ່. 24 (ບັອງ ກາ
ກັອຍ, ເນົ່ າ ຕາ ຢວາຮ ໂກບ ໂຢຮັນ ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌.)

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

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

31 "ອັນ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ແປີງ, ອັນ ປື່ ດ ແກຼີຍ
ອຶນແຍ່ະ. ອັນ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ກູແຕອ໌, ອັນ ແອີດ
ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌, ກະ ອັນ ອາຕີ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌
ຊັອງ. ມາ ອັນ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ມັນລ່ັອງ, ອັນ ປື່ ດ
ແກຼີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ. 32 ອັນ ກັອຍ ອາຕີ

* 3:14 3:14 ຕ່ຶງ ແດີຍ ໂມເຊ ອັນ ຕາຢັອງ ກູຊັນ ໂອນ ກວາຍ ເນ່. ອາແລ່ະ ກາ ເນ່ ປໍ ກູຊັນ ກັອຍ. ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່
ອາແລ່ະ ກາ ເນ່ ປໍ ເຢຊູ ກຣີດ ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ ເຕ່.
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ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ເຮີມ ກະ ອັນ ຊັອງ, ມາ ຕາ ເບີນ
ເນົ່ າ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ. 33 ອາແລ່ະ ກາ
ຣ່ັບ ປັຣນາຍ ອັນ ປາຍ, ກວາຍ ກັອຍ ງີ່ນ ປາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. 34 ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແປຣີ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ເບີ
ນ ແອີງ ຣາເວືາຍ ອັນ. 35 ອຶມປ່ໍ ອາໂຢ່ະ ກອນ,
ກະ ມ່ອບ ອຶນແຍະ່ ຕຸ່ກ ຣາມຶ່ຮ ໂອນ ອັນ ຕະ ຊົດ.
36ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ກວາຍ ກັອຍ ເບນີ ອາມົງ່ ເລືອຍໆ. ມາ ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ກອນ ອັນ, ກວາຍ ກັອຍ
ຕາ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລ່ີຍ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ
ອັນ ເລືອຍໆ."

4
ເຢຊູ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ມັນແຊມ ຊາມາເຣຍ

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

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

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

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

11 ມັນແຊມ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ເຢຊູ ປາຍ:
"ອາຈານ ເອີຍ! ອາຈານ ແອິ ເກຣ່ີງ ຢິດ ແດີອ໌, ກະ
ແດີອ໌ ກັອຮ ໄນ່ ອຶນຕຣູ່ ລາລ່ື. ນານ່ະ ອາຈານ ອີ
ເບີນ ແດີອ໌ ກາ ໂອນ ອາມົ່ງ? 12 ອາຈວາຍຮ ອາ
ເຈ່ຮ ໄຮ, ຢາໂຄບ, ຕະ ດອ໌ໍ ໂອນ ໄຮ ແດີອ໌ ກັອຮ
ໄນ່. ອັນ ກະ ອຶນແຍ່ະ ກອນ ຣາເລົາ ອັນ, ກາ ຊັນ
ຕຣ່ັນ ດຸງ ອັນ, ແຕ ອຶມແບິ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ງ່ອຍ໌
ເຕ່ ແດີອ໌ ກັອຮ ໄນ່. ນານ່ະ ອາຈານ ປື່ ດ ກາເລີຍ
ແຕ ຢາໂຄບ ບໍ?"

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

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

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

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

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

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

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

25 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ມັນແຊມ ກັອຍ
ປາຍ ແອັນ: "ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ປັຣ ແນີ ມັນ ເຕຣືາ
ເມຊີອາ ອີ ແຕ່ີອ໌, ອັນ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ ຮ ກຣີ
ດ. ພໍກາ ອັນ ແຕ່ີອ໌, ອັນ ອີ ອາຕີ ໂອນ ໄຮ ດັງ ກູ່
ຣາມຶ່ຮ."

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

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

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

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

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

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

33 ນ່ະກັອຍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ, ມານະ ຕາ
ແບີບ ມານະ ປາຍ: "ເບນີ ກວາຍ ເດີງ ຊັຣນາ ໂອນ
ອັນ ຈາ ເຈ່ີ ບ?ໍ"

34 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ຊັຣນາ ເກົາ
ຈາ ລາ ເກົາ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌,
ກະ ຕະ ໂອນ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ອັນ ໂອນ ເກົາ ຕະ.

35 ເຍືາ ດຸ ອີ ປາຍ: 'ອຶນນັ່ອງ ປູນ ກາໄຊ ແອັນ
ແຕ່ີອ໌ ຍາມ ຊູຊອດ.' ມາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ:
ເຍືາ ຕາງ່ອນ ເນ່ ອາຊັອຮ ປໍ ໄທຣ. ທຣໍ ກັອຍ
ຈີນ ເຈ່ີ, ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ຊອດ ເຈ່ີ. 36 ກວາຍ ກາ
ຊອດ ຕ່ຶງ ໄທຣ ກັອຍ, ອັນ ເບນີ ກົງ ເກືາ ອັນ. ກະ
ຣານະ ອັນ ຕະ ແກີດ ປາໄລ ນ່ະໄນ່: ກວາຍ ເບນີ ອາ
ມົ່ງ ເລືອຍໆ. ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກາ ຈ່ັດ ກະ ກວາຍ
ກາ ຊອດ ໄລ່ ຊັອງ ອຶມປຣ່ອມ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ. 37 ເນົ່ າ
ດຸ ປາຍ ນ່ະໄນ່: 'ອັນ ໄນ່ ຈ່ັດ. ອັນ ກັອຍ ຊອດ.'
ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. 38 ເກົາ ແປຣີ ເຍືາ
ຊອດ ຕ່ຶງ ໄທຣ ກາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕະ. ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌ ຕະ ຕ່ຶງ ກັອຍ ເຈ່ີ, ມາ ເຍືາ ອີດ ປາໄລ ແຕ ເກືາ
ເຣ່ງ ໄລ່."

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

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

ເຢຊູ ປົວ ກອນ ຣາເລົາ ກວາຍ ຊົດ
43 ແວັດ ບາຣ ຕາໄງ ກັອຍ, ເຢຊູ ເປາະ ຊາ ປໍ

ແຄງ ຄາລີເລ. 44 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຢຊູ ປາຍ ເຈ່ີ:
"ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຕາ
ເບີນ ເນົ່ າ ຢຳນັ່ບ ອັນ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ອັນ ເບີມ."

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

46 ເຈ່ີ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ວ່ີລ ການາ ຕ່ຶງ ແຄງ
ຄາລີເລ. ຕ່ຶງ ວ່ີລ ກັອຍ ເຢຊູ ຕະ ເຈ່ີ ໂອນ ແດີອ໌
ມາ ແກີດ ບັຼອງ ອາງຸ່ນ. ປໍ ວ່ີລ ກັອຍ ເບີນ ມານະ
ກວາຍ ຊົດ ກາ ເບນີ ກອນ ຣາເລົາ ບິ ອາອ່ີ ປໍ ເມືອງ

* 4:45 4:45 ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ ແຕ ອຶມແບິ.



ໂຢຮັນ 4:47 149 ໂຢຮັນ 5:17

ກາເປນາອູມ. 47 ພໍກາ ກວາຍ ຊົດ ໄນ່ ຊັອງ ເຢຊູ
ລ່ັອຮ ແຕ ແຄງ ຢູດາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ແຄງ ຄາລີເລ, ອັນ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ,ູ ກະ ອັນ ແຊອ໌ ເຢຊູ ເປາະ ກະ ອັນ
ໂອນ ປົວ ກອນ ຣາເລົາ ອັນ. ກອນ ອັນ ແຈ່ະ ອີ
ກຈີູດ ເຈ່ີ. 48 ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ຄັນ ເຍືາ ຕາ
ເບີນ ເຮີມ ຣານະ ກາ ເຍືາ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ, ເຍືາ ຕາ
ເບີນ ຊາອຳ."

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

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

ເຢຊູ; ເຈ່ີ ອັນ ເຈົາ. 51 ອັນ ເປາະ ອຶນນັ່ອງ ອຶນ
ດີ ຣານາ; ອັນ ຣາມົຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ອັນ.
ກວາຍ ກັອຍ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ກອນ ຣາເລົາ ອຶນ
ເຈົາ ປຣາຍ ເຈ່ີ."

52ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຕາແບີບ ໄລ່ ປາຍ: "ບັອງ
ກາ ແລ່ະ ກອນ ຣາເລົາ ເກົາ ປຣາຍ ລ່ັຮ?" ໄລ່ ຕາ
ແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ກອນ ອຶນເຈົາ ປິ່ ດ ກູເຕົາ ຈະ
ຕາໄງ ປາໄຮ ບັອງ ກາ ມານາງ ວ່ີຮ."

53 ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ບັອງ ກາ
ເຢຊູ ອາຕີ ກະ ອັນ ປາຍ: "ຊານ່ໍ ກອນ ຣາເລົາ ໄມ່
ເຢືາອ໌ ເຈ່ີ."
ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ກະ ອຶນແຍ່ະ ດຸງຊູ

ອັນ ຊາອຳ ເຢຊູ. 54 ຣານະ ໄນ່ ລາ ເຮີບ ກາ ບາຣ
ເຢຊູ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ພໍກາ ແວັດ ອັນ
ລ່ັອຮ ແຕ ແຄງ ຢູດາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ແຄງ ຄາລີເລ.

5
ເຢຊູ ປົວ ກວາຍ ແອີດ ແຈ່ະ ພາຍ

1ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ.
ຕາໄງ ກັອຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຕາປູ່ນ
ຣ່ີດ ໄລ່. 2 ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ກັອຍ, ແຈ່ະ
ກູຕ່ົງ ກາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ແກະ, ເບີນ ແດີອ໌
ພາຍ ມວຍ ອຶນຕ.ຸ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ແດີອ໌ ພາຍ ໄນ່ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ເບັດຊະທາ. ອຶມແປຣ
ແດີອ໌ ພາຍ ໄນ່ ເບີນ ຊູ ເຊີງ ລຳ. 3 ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາ
ຍ ອາອ່ີ ບິ ຕ່ຶງ ຊູ ກັອຍ: ກວາຍ ຊູດ ມັດ່, ກວາຍ
ໂຢດ, ກະ ກວາຍ ອາອ່ີ ລ່ອຍ. (ກວາຍ ອາອ່ີ ກັອຍ
ເກຣາະ ແດີອ໌ ຕ່ຶງ ພາຍ ກັອຍ ປ່ອງ, 4 ຍ່ອນ ເບນີ
ມານະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຊງ ຕະ ໂອນ ແດີອ໌

ກັອຍ ແກີດ ປ່ອງ. ແຕ່ີອ໌ ແດີອ໌ ກັອຍ ປ່ອງ, ອາ
ແລ່ະ ກາ ແຊງ ອຶນໂຍ່ງ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ກັອຍ, ອາອ່ີ ອຶນ
ເຕ່ົາ ລາ ແກີດ ແບຣັຮ ອຶນແຍະ່).* 5 ອຶນຕຸ ກັອຍ
ເບນີ ມານະ ຣາເລົາ ອາອ່ີ ໄປ ຈ່ິດ ຕາກ່ອລ ກມູໍ ເຈ່ີ.
6 ເຢຊູ ເຮີມ ອັນ ບິ ແອີດ ອຶງກັອຍ, ກະ ເຢຊູ ດັງ
ກວາຍ ໄນ່ ອາອ່ີ ດູ່ນ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຕາແບີບ
ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ແບຣັຮ ບ?ໍ"

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

8 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ!
ອີດ ຣາຈາອ໌ ໄມ່! ເຈ່ີ ໄມ່ ເປາະ!"

9 ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ກວາຍ ອາອ່ີ ກັອຍ ແກີດ
ແບຣັຮ ເລ່ີຍ. ອັນ ອີດ ຣາຈາອ໌, ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ.
ຕາໄງ ກັອຍ ລາ ຕາໄງ ຣາລູ່.

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

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

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

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

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

ເຢຊູ ອາຕີ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
16 ຍ່ອນ ເຢຊູ ຕະ ຣານະ ກັອຍ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາ

ລູ່, ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຕະ ຕຸ່ຮ
ເຢຊ.ູ 17 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶມປ່ໍ ເກົາ

* 5:4 5:4 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ແຕ ອຶມແບິ ຕາ ເບີນ ເບີນ ປັຣນາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນດີ ບາຣ ລຳ ມາຍ ວົງເລັບ ໄນ່.
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ຕະ ຣານະ ເຕ່ົາ ຊານ່ໍ, ກະ ເກົາ ລາ ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ
ເຕ່."

18 ຍ່ອນ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ຊົດ ອິດ
ຊະຣາເອລ ຈ່ໍອ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣານາ ແອັນ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ
ອັນ. ໄລ່ ປາຍ ເຢຊູ ຕະ ບາຣ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ເບີນ ປ
ຍາຍ໌. ມວຍ ລາ ອັນ ຕັຮ ຄານອດ ຕາໄງ ຣາລູ່;
ບາຣ ລາ ອັນ ດອ໌ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ອຶມປ່ໍ ອັນ.
ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ ມູເຈິງ ອັນ ປາຍ ອັນ ລາ ຣາລີ ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່.

19 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ອາ
ຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ເກົາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ມວຍ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ປວາຍ ຣາງຶ່ຮ
ເກົາ ເບີມ. ກອນ ຕະ ມັຮ ກອນ ເຮີມ ອຶມປ່ໍ ຕະ.
ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ອຶມປ່ໍ ຕະ, ກອນ ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ
ເຕ່. 20 ຍ່ອນ ອຶມປ່ໍ ອາໂຢ່ະ ກອນ, ນ່ະກັອຍ ອຶມ
ປ່ໍ ອາປັຮ ກອນ ອຶນແຍະ່ ຕຸ່ກ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ຕະ. ປັຣ
ແນີ ມັນເຕຣືາ ອຶມປ່ໍ ອາປັຮ ກອນ ຕະ ຣານະ ປື່ ດ
ແກຼີຍ ແຕ ຣານະ ໄນ່, ໂອນ ເຍືາ ງຶ່ດ ລາລ່ື ແອັນ.
21 ນ່ະ ອຶມປ່ໍ ໂອນ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ ມາ ເບີນ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ນ່ະກັອຍ ເຕ່ ກອນ ໂອນ ເບີນ ອາມົ່ງ
ປໍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ. 22 ອຶມ
ປ່ໍ ຕາ ເບີນ ຕັດຊ່ີນ ອາແລ່ະ, ມາ ອັນ ໂອນ ກອນ
ອັນ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ. 23 ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ຢຳນັ່ບ ອຶມປ່ໍ, ກວາຍ ກັອຍ ອຶງເຄາະ
ຢຳນັ່ບ ກອນ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ
ຕາ ເບນີ ຢຳນັ່ບ ກອນ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຢຳ
ນັ່ບ ເຕ່ ອຶມປ່ໍ, ອັນ ກາ ແປຣີ ກອນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່.

24 "ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ກວາຍ ອາແລ່
ະ ກາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ, ກະ ຊາອຳ ອັນ ກາ ແປຣີ
ເກົາ ແຕ່ີອ໌, ກວາຍ ກັອຍ ເບນີ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ຕາ
ເບີນ ເນົ່ າ ຕັດຊ່ີນ ອັນ ນັ່ອງ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ແວັດ
ແຕ ກູຈີດ ເຈ່ີ; ມາ ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ ຊັອງ. 25 ເກົາ
ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ກະ ແຕ່ີອ໌
ເຈ່ີ ຕາໄງ ມັຮ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ເບີນ ຊັອງ ຊຽງ
ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ເຈ່ີ ໄລ່ ກາ ຊັອງ ຊຽງ ກັອຍ
ເບີນ ອາມົ່ງ.† 26 ຍ່ອນ ອຶມປ່ໍ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ກວາຍ
ອາມົ່ງ, ນ່ະກັອຍ ເຕ່ ອັນ ໂອນ ກອນ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ
ກວາຍ ເບີນ ອາມົ່ງ. 27 ກະ ອຶມປ່ໍ ໂອນ ກອນ ເບີ
ນ ອຳນາດ ດອ໌ໍ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ, ຍ່ອນ ອັນ ລາ
ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ. 28 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ງຶ່ດ

ແຕ ປັຣນາຍ ໄນ່, ຍ່ອນ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ກວາຍ ກູ
ຈີດ ແອີດ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ, ໄລ່ ຊັອງ ຊຽງ ກອນ ກັອຍ.
29 ເຈ່ີ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ປີ່ ງ ໄລ່, ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ
ຕະ ຣານະ ອໍ, ກວາຍ ກັອຍ ລ່ັອຮ ກະ ເບນີ ອາມົ່ງ.
ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ, ກວາຍ
ກັອຍ ລ່ັອຮ ມາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ເນົ່ າ ຕັດຊ່ີນ ໂຈະ
ໂຕ່ດ ອັນ. 30 ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ຕາປູ່ນ
ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບີມ. ມາ ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ຊັອງ
ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ເກົາ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ ຕາປູ່ນ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ເກົາ ຕັດຊ່ີນ ລາ
ຕານັ່ອງ ລາລ່ື, ຍ່ອນ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ
ເກົາ ເບີມ, ມາ ເກົາ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ກາ ແປຣີ
ເກົາ ແຕ່ີອ໌.

31 "ຄັນ ເກົາ ອາຕີ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບີມ, ປັຣ
ນາຍ ໄນ່ ຕາ ເບນີ ຊັງໄກຣ. 32 ມາ ເບນີ ມານະ ອາ
ຕີ ແຕ ເກົາ ເຕ່, ກະ ເກົາ ດັງ ປັຣນາຍ ອັນ ອາຕີ
ແຕ ເກົາ ລາ ປຍາຍ໌ ອຶນແຍ່ະ. 33 ເຍືາ ແປຣີ ກວາ
ຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໂຢຮັນ ເຈ່ີ, ກະ ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ປ
ຍາຍ໌. 34ມາ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຕຸ່ຮ ອຶງເຄາະ ເບນີ ກວາ
ຍ ອາຕີ ແຕ ເກົາ. ເກົາ ອາຕີ ຣານະ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ
ເບີນ ອາມົ່ງ. 35 ໂຢຮັນ ລາ ນ່ະ ຕາບອງ ເບຼີ ປາ
ເລືາງ ໂອນ ປັ່ ງ. ເຍືາ ຣ່ໍອ໌ ມາໂຮຍ ຊັອງ ຣານະ ປັ່ ງ
ແຕ ອັນ. 36 ມາ ເກົາ ເບີນ ປັຣນາຍ ກາ ປື່ ດ ກາ
ເລີຍ ແຕ ປັຣນາຍ ໂຢຮັນ ອາຕີ ແຕ ເກົາ. ອຶນແຍ່
ະ ຣານະ ເກົາ ຕະ ລາ ຣານະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ມ່ອບ ໂອນ
ເກົາ ຕະ. ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ໄນ່ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ
ດັງ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ. 37 ກະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ,
ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌, ອັນ ກັອຍ ອາຕີ ແຕ ເກົາ
ເຕ່. ເຍືາ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ ຊຽງ ອັນ, ແຕີລາ ເຮີມ
ຣູ່ບເຣືາງ ອັນ, 38ກະ ປັຣນາຍ ອັນ ຕາ ເບນີ ແອີດ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ອັນ ກາ
ອຶມປ່ໍ ແປຣີ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ. 39 ເຍືາ ຊາແຣິງ ຣຍານ ຊາ
ອ່ຶຍ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຄ່ຶດ
ປາຍ ປັຣນາຍ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄນ່ ອາຕີ ແຕ ເກົາ, 40 ມາ
ອຶນນັ່ອງ ເຍືາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ ໂອນ ເບນີ
ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.

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

6
ເຢຊູ ແຈມ ເຊີງ ປັ່ ນ ນະ ກວາຍ
(ມັດທາຍ 14:13-21; ມາຣະໂກ 6:30-44;

ລູກາ 9:10-17)
1 ແວັດ ກັອຍ, ເຢຊູ ໄກ່ ອ໌ ແດີອ໌ ທາ ເລ ຣາ

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

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

8 ເບນີ ມານະ ແອັນ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຣາມຶ່
ຮ ອັນເດອາ, ອາແອມ ຊີໂມນ ເປໂຕ. 9 ອັນເດອາ
ປາຍ: "ເບີນ ມານະ ກັຣແນນ ຣາເລົາ ແອີດ ອຶນ
ໄນ່. ອັນ ເບີນ ເຊີງ ລຳ ໂດຍ ບຸຮ ກະ ບາຣ ລຳ ອາ
ກາ. ມາ ນານະ່ ເຕ່ອ໌ ຄຳ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ
ໄນ່ ຈາ?"

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

ກູ ອຶງ ກັອຍ. ອຶນແຍ່ ະ ນະ ໄລ່ ນັ່ບ ແອີງ ກວາ

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

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

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

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

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

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

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

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຊັຣນາ ແຕ ມັນລ່ັອງ
22 ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ແອັນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ

ແອີດ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ ຣາປັ່ ງ ຢັ່ ຮ ໄນ່. ໄລ່
* 6:4 6:4 ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ ແຕ ອຶມແບິ.



ໂຢຮັນ 6:23 152 ໂຢຮັນ 6:44

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

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

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

28 ເຈ່ີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ຮິ ອຶງ
ເຄາະ ຕະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ຕະ ໄກຣ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌?"

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

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

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

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

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

36 "ມາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ, ເຍືາ ເຮີມ ເກົາ, ມາ
ອຶນນັ່ອງ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເກົາ. 37 ມັຮ ກວາ
ຍ ກາ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ, ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ກວາຍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ. ກະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາ
ຍ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ, ເກົາ ຕາ ເກ່ີຍ ຕູ່ຍຮ ໄລ່ ກັອຍ.
38 ຍ່ອນ ເກົາ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ ຕາ ແກີນ ເກົາ ອີ
ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບີມ, ມາ ເກົາ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ
ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່. 39 ໄນ່ ລາ ຣາງຶ່ຮ
ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌: ອັນ ຕາ ໂອນ ເກົາ ປິ່ ດ
ມານະ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອັນ ໂອນ ເກົາ
ເບີນ. ກະ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ ອັນ ຢໍອ໌ ເກົາ ໂອນ
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 40 ໄນ່ ລາ
ຣາງຶ່ຮ ອຶມປ່ໍ ເກົາ: ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຮີມ
ກອນ ອັນ ກະ ຊາອຳ ກອນ ກັອຍ, ອຶນແຍ່ະ ໄລ່
ກັອຍ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ກະ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣ
ຊົດ ເກົາ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ."

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

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

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

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

53 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່
ອງ ໂອນ ເຍືາ, ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຈາ ໄຊອ໌ ກອນ
ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ກະ ຕາ ເບນີ ງ່ອຍ໌ ອາຮາມ ອັນ,
ເຍືາ ຕາ ເບີນ ອາມົ່ງ. 54 ກວາຍ ອາແລ່ະ ຈາ ໄຊອ໌
ເກົາ ກະ ງ່ອຍ໌ ອາຮາມ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ເບນີ ອາ
ມົງ່ ເລືອຍໆ; ກະ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ, ເກົາ ໂອນ
ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 55 ຍ່ອນ ໄຊອ໌ ເກົາ ລາ ຊັຣນາ
ປຍາຍ໌ ລາລ່ື, ກະ ອາຮາມ ເກົາ ລາ ເກຣ່ີງ ງ່ອຍ໌ ປ
ຍາຍ໌ ລາລ່ື. 56ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຈາ ໄຊອ໌ ເກົາ ກະ
ງ່ອຍ໌ ອາຮາມ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ
ກະ ເກົາ, ກະ ເກົາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ. 57 ອຶມ
ປ່ໍ ເກົາ ກາ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ, ອັນ ກັອຍ ແປຣີ ເກົາ
ແຕ່ີອ໌. ເກົາ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ໂອນ ເກົາ ອາ
ມົງ່. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຈາ ໄຊອ໌
ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ເບນີ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ ເກົາ. 58 ໄນ່

ລາ ຊັຣນາ ກາ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ. ຊັຣນາ ໄນ່ ອຶມ
ພາ ແຕ ຊັຣນາ ແຕ ມັນລ່ັອງ ກາ ອາຈວາຍຮ ອາ
ເຈ່ຮ ໄຮ ຈາ ແຕ ອຶມແບິ. ໄລ່ ຈາ ຊັຣນາ ກັອຍ,
ມາ ອຶນນັ່ອງ ໄລ່ ກູຈີດ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຈາ
ຊັຣນາ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ເບນີ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ."

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

60 ແຕ່ີອ໌ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ປວາຍ ເຢຊູ ຊາງັດ ອັນ
ອາຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ໄລ່ ປາຍ: "ກ່ັດ ລາລ່ື ຣາມຶ່
ຮ ອັນ ອາຕີ ໄນ່. ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ດັງ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ?"

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

ມັຮ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ອັນ, ກະ ອັນ ດັງ ເຈ່ີ
ຕ່ຶງ ມູ່ ອັນ ເບນີ ມານະ ອີ ມ່ອບ ອັນ ໂອນ ເນົ່ າ ກາ
ຈີດ. 65 ກະ ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ: "ນ່ະກັອຍ ເກົາ ອາ
ຕີ ເຍືາ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ, ຄັນ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ຕ່ຶງ ມັນ
ລ່ັອງ ຕາ ເບີນ ໂອນ ເນົ່ າ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ, ຕາ ເບີນ
ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ."

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

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

70 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເກົາ ຣຽຮ ເຍືາ
ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ເຈ່ີ. ມາ ເບີນ ມານະ ແຕ
ເຍືາ ອີ ແກີດ ເຢືາງ ຕາ ອໍ."
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71 ປັຣນາຍ ໄນ່ ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຢູດາ, ກອນ
ຊີໂມນ ອິດຊະກາຣີອົດ. ຢູດາ ລາ ມານະ ແຕ ມູ່
ໄລ່ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ, ມາ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ອັນ ອີ ມ່ອບ ເຢຊູ.

7
ເຢຊູ ອາຕີ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຕ່ຶງ ຕາໄງ

ຈົຮ ຊູ
1 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ເປາະ ປັຼຮ ອຶນແຍະ່ ຕ່ຶງ ແຄງ

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

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

9 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ອຶນນັ່ອງ
ແອີດ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ.

10 ແວັດ ແຊມອາຍ ອັນ ເປາະ, ເຈ່ີ ເຢຊູ ເປາະ
ເຕ່, ມາ ອັນ ເປາະ ໂຕ່ະ ຕວຍ໌. 11 ພໍກາ ໄລ່ ຈາ
ຣ່ໍອ໌ ກັອຍ, ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຈ່ໍອ໌ ເຢຊູ
ກະ ໄລ່ ຕາແບີບ ປາຍ: "ປໍ ແລ່ະ ອັນ ກັອຍ?"

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

ອັນ ບູບວກ ກວາຍ ການ່ໍອ໌."
13 ມາ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ຍັ່ນ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ເຢຊູ

ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ, ຍ່ອນ ໄລ່ ອຶງກັອຮ ກວາ
ຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ.

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

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

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

21 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ກັອຍ: "ເກົາ ຕະ
ມວຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ຕາແບິ ມູ່ ເຮີບ ຊັອງ;
ເຈ່ີ ເຍືາ ງຶ່ດ. 22 ໂມເຊ ໂອນ ເຍືາ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ.†
ມາ ຄັນ ປຍາຍ໌ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່, ລາ ເຍືາ ຕະ ເຕ່.
(ມາ ໄກຣ ລາລ່ື ຣ່ີດ ໄນ່ ຕາ ເບນີ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ໂມເຊ,
ມາ ຣ່ີດ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເຍືາ.)
23 ຄັນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ໂອນ ກອນ ຣາເລົາ
ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຕັຮ ຄານອດ ໂມເຊ,
ນານ່ະ ເຍືາ ອວານ ກະ ເກົາ ຍ່ອນ ເກົາ ປົວ ກວາ
ຍ ອາອ່ີ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່? 24 ຄັນ ເຍືາ ເຮີມ ກວາ
ຍ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກຸນເຕົາ ຕັດຊ່ີນ ຢ
ວາຮ. ມາ ຄັນ ເຍືາ ອີ ຕັດຊ່ີນ ອຶນເຕ່ົາ, ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຕາຕ່ອຍ໌ ໂອນ ກຣ່ັກ ເວືາຍ."

ເຢຊູ ເມ່ນ ກຣີດ ບໍ?
25 ເບນີ ມັຮ ກວາຍ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຕາ

ແບີບ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ບ,ໍ ອັນ ໄນ່ ກາ ເນົ່ າ ຢໍອ໌ ອີ
* 7:2 7:2 ຕາໄງ ຈົຮ ຊູ ລາ ຕາໄງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕະ ຊູ ແອີດ ແດີ ຕາປູ່ລ ຕາໄງ ດອ໌ໍ ຊາແຍີ ຕາໄງ ແຕ ອຶມແບິ ໄລ່ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ
ຕຍາຮ. † 7:22 7:22 ຣ່ີດ ກັອຍ ເນົ່ າ ກິດ ບີ່ອ໌ ອຶງກັຣ ແຕ ເກຣ່ີງ ຣາເລົາ.
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ກາຈີດ? 26ຊານ່ໍ ອັນ ແອີດ ອາຕີ ໂອນ ກູ່ ນະ ຊັອງ
ປັຣນາຍ ອັນ, ມາ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ
ອັນ. ມາ ກວາຍ ຊົດ ດັງ ແຈງ ອັນ ໄນ່ ລາ ກຣີດ
ບໍ? 27 ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ແກີດ? ຍ່ອນ ພໍກາ ກຣີດ
ແຕ່ີອ໌, ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ດັງ ແຕ ແລ່ະ ອັນ ແຕ່ີອ໌. ມາ
ເຢຊູ ໄນ່, ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ ແຕ ແລ່ະ ອັນ ແຕ່ີອ໌."

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

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

32ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ຊັອງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຣາ
ຮາຍ໌ ນ່ະກັອຍ ແຕ ເຢຊ.ູ ເຈ່ີ ມັຮ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ
ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ໄລ່ ແປຣີ ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ເປາະ
ໂກບ ເຢຊ.ູ 33 ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶນນັ່ອງ ບີ່ ອ໌ ຕາໄງ
ຊັອງ ເກົາ ແອີດ ກະ ເຍືາ. ແວັດ ກັອຍ ເກົາ ເຈົາ ປໍ
ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌. 34ຕາໄງ ກັອຍ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌
ເກົາ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຣາມຮົ ເກົາ. ກະ ອຶນຕຸ ເກົາ
ແອີດ, ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເປາະ ອຶນຕຸ ກັອຍ."

35 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ
ມານະ ຕາແບີບ ມານະ: "ອຶນຕຸ ແລ່ະ ກວາຍ ໄນ່ ອີ
ເປາະ, ມາ ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈ່ໍອ໌ ຣາມຮົ ອັນ? ອຶນນັ່ອງ
ອັນ ອີ ເປາະ ປໍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ແອີດ
ກຣວາງ ເຢີ່ ງ, ດອ໌ໍ ອາຕີ ໄລ່ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ ບໍ? 36 ອຶນນ່ໍ
ອັນ ປາຍ: 'ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ເກົາ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຣາມົ
ຮ ເກົາ.' ກະ ອັນ ປາຍ ນ່ະໄນ່ ແຮີ: 'ອຶນຕຸ ເກົາ
ແອີດ, ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເປາະ ອຶນຕຸ ກັອຍ.' ປັຣນາຍ
ອຶນເຕ່ົາ ກາ ອັນ ປາຍ ນ່ະໄນ່?"

37 ຕາໄງ ປັຣຊົດ ເນົ່ າ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ກັອຍ ລາ ຕາໄງ
ປື່ ດ ແກຼີຍ ແຕ ຕາໄງ ອຶນໂຍ່ງ. ຕາໄງ ກັອຍ ເຢຊູ
ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ກະ ອາຕີ ເຣ່ງ ປາຍ: "ຄັນ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ຊັອງ ອີ ຊາລາອ໌, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ

ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ; ເຈ່ີ ໂອນ ອັນ ງ່ອຍ.໌ 38 ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ອັນ ເບີ
ນ ແດີອ໌ ກາ ໂອນ ອາມົ່ງ ຮອຍ ເລືອຍໆ ແຕ ຣາງຶ່ຮ
ອັນ. ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ
ນ່ະກັອຍ ເຈ່ີ."

39 ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ອາຕີ ແຕ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ກວາຍ ກັອຍ ເບນີ ຣ່ັບ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌, ຍ່ອນ ເຢຊູ ຕາ ຢວາຮ
ກຈີູດ ກະ ຣ່ັບ ອາງອ່ືຣ ແຕ ມັນລ່ັອງ.

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

41 ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ປາຍ: "ໄກຣ ລາລ່ື ອັນ ໄນ່
ລາ ກຣີດ."
ມາ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ປາຍ: "ກຣີດ

ຕາ ເບນີ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ແຄງ ຄາລີເລ. 42ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ ກຣີດ ລາ ແຕ ຈຸ່ມ
ເຈືອ ດາວິດ. ກະ ກຣີດ ອຶງເຄາະ ແກີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເບັດເລເຮັມ ລາ ເມືອງ ດາວິດ ແອີດ."

43 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ມານະ ປາຍ ນ່ະ
ໄນ່, ມານະ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ແຕ ເຢຊ.ູ 44 ຕ່ຶງ ກວາ
ຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ເບນີ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ໂກບ ອັນ, ມາ ຕາ
ເບນີ ເນົ່ າ ອາລ່ັອຮ ອາຕີ ໂກບ ອັນ.

ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ
45 ແວັດ ກັອຍ ກວາຍ ກຍາອ໌ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ເຈົາ

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

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

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

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

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

53 ແວັດ ກັອຍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ກັອຍ ລ່ົບ ເຈົາ
ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ ໄລ່.‡

8
ມັນແຊມ ກາ ປັຣລ່ືຍ ກະ ຣາເລົາ

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

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

8 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຄຽນ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ຊາ.
9 ພໍກາ ກວາຍ ກັອຍ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ປາຍ

ນ່ະໄນ່, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ,
ມັຮ ກວາຍ ເທົາ ລ່ັອຮ ອຶນໂຍ່ງ, ເຕ່ົາ ກາ ອຶນນັ່ອງ
ແອີງ ເຢຊູ ກະ ມັນແຊມ ກັອຍ ຊັອງ ແອີດ ອຶນຕຸ
ກັອຍ. 10 ເຢຊູ ຢວຣ ລ່ັຮ ກະ ຕາແບີບ ມັນແຊມ

ກັອຍ ປາຍ: "ອາມອ໌ໍ ເອີຍ! ປໍ ແລ່ະ ກວາຍ ກາ ຕິ
ໄມ່? ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ອີ ຕິ ໄມ່ ບໍ?"

11 ມັນແຊມ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຕາ ເບີນ
ເນົ່ າ ນັ່ອງ, ອຶນເຈົາ ເອີຍ."
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ: "ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕິ ໄມ່ ເຕ່.

ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ເປາະ, ມາ ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ ນັ່ອງ."

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

"ເກົາ ລາ ກ່ັລ ປັ່ ງ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ. ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ກາ ປວາຍ ເກົາ ຕາ ເບີນ ເປາະ ຕ່ຶງ ອຶນ
ຕຸ ການຳ, ມາ ອັນ ເບນີ ແອີງ ປັ່ ງ ກາ ໂອນ ອັນ ອາ
ມົ່ງ."

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

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

19 ເຈ່ີ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ອຶມ
ປ່ໍ ໄມ່ ແອີດ ອຶນແລ່ະ?"
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ຕາ ເບນີ ດັງ ເກົາ

ແຕີລາ ອຶມປ່ໍ ເກົາ. ຄັນ ເຍືາ ມາ ດັງ ເກົາ, ເຍືາ ດັງ
ເຕ່ ອຶມປ່ໍ ເກົາ."

20 ເຢຊູ ອາຕີ ອຶນແຍະ່ ປັຣນາຍ ໄນ່ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ
ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ແຈ່ະ ອຶນຕຸ ໄລ່ ໂຈະ ປຣະ ຊາງ. ມາ
ອຶນນັ່ອງ ເນົ່ າ ຕາ ຢວາຮ ເບນີ ໂກບ ອັນ, ຍ່ອນ ປາ
ເນ່ນ ອັນ ຈີວ໌ ກຈີູດ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌.

‡ 7:53 7:53 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ແຕ ອຶມແບິ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 7:53 ແຕ່ີອ໌ 8:11. * 8:5 8:5 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາຕີ ແຕ ຄານອດ ໂມເຊ ປາຍ: "ຄັນ ຣາເລົາ ອາແລ່ະ ມາ ປັຣລ່ືຍ ລາກວຍ ແຊມອາຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ອຶງເຄາະ ຣາເລົາ ກະ ມັນແຊມ
ກັອຍ ຣ່ັບ ໂຕ່ດ ເຕ່ົາ ກູຈີດ." ມາ ຈຸ່ມ ກາ ອາຕີ ຄານອດ ກະ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ, ໄລ່ ຣາປຽນ ຄານອດ ກັອຍ.



ໂຢຮັນ 8:21 157 ໂຢຮັນ 8:45

21 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ປັຣ
ແນີ ມັນເຕຣືາ ເກົາ ເປາະ ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌. ເຍືາ ຈ່ໍອ໌
ເກົາ, ມາ ເຍືາ ກູຈີດ ຍ່ອນ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ ເບີມ. ອຶນ
ຕຸ ເກົາ ເປາະ, ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເປາະ ອຶນຕຸ ກັອຍ."

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

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

25 ໄລ່ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ເຢຊູ ປາຍ: "ໄມ່ ລາ ເນົ່ າ?"
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ນ່ະ ເກົາ ປາຍ ກະ ເຍືາ

ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ. 26 ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ
ປັຣນາຍ ຕັດຊ່ີນ ເຍືາ. ມາ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ
ແຕ່ີອ໌ ລາ ຊາເບິງ ອໍ ລາລ່ື. ອຶນເຕ່ົາ ກາ ເກົາ ຊັອງ
ແຕ ອັນ, ເກົາ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ໂອນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່."

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

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

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ຊູລ ກະ ຕາ ເບີນ ຊູລ
31 ເຢຊູ ອາຕີ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຊາອຳ

ອັນ ປາຍ: "ຄັນ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ,
ເຍືາ ລາ ກວາຍ ຣຍານ ແຕ ເກົາ. 32 ຄັນ ນ່ະກັອຍ
ເຍືາ ດັງ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ລາ ອຶນເຕ່ົາ, ກະ ປັຣນາຍ
ປຍາຍ໌ ໄນ່ ອາໂຣຍຮ ເຍືາ ແຕ ແກີດ ຊູລ."

33 ມາ ກວາຍ ກັອຍ ຕາແອີຍ ເຢຊູ ປາຍ: "ຮິ
ລາ ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ. ຮິ ຕາ ເກ່ີຍ ແກີດ ຊູລ

ເນົ່ າ. ນານ່ະ ອາຈານ ປາຍ ອາໂຣຍຮ ຮິ ແຕ ແກີດ
ຊູລ?"

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

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

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

ກອນ ຕຸງ. ຮິ ເບີນ ມານຳ ອຶມປ່ໍ ຊັອງ. ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ລາ ອຶມປ່ໍ ຮິ."

42 ມາ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ລາ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ, ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເກົາ
ເຕ່, ຍ່ອນ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຊານ່ໍ ເກົາ
ແອີດ ອຶນໄນ່, ເກົາ ຕາ ເບີນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ປວາຍ
ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບີມ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ໂອນ
ເກົາ ແຕ່ີອ໌. 43 ນານ່ະ ເຍືາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາ
ຕີ ຕາ ເບີນ ແຈງ ບໍ? ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊັອງ, ຍ່ອນ
ເຍືາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ. 44 ເຍືາ ລາ
ກອນ ເຢືາງ ຊາຕານ. ອັນ ກັອຍ ລາ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ.
ກະ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ປວາຍ ຣານະ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ. ແຕ ອຶມ
ແບ,ິ ເຢືາງ ຊາຕານ ໄນ່ ອັນ ເກ່ີຍ ກາຈີດ ກວາຍ.
ອັນ ຕາ ເບນີ ຢຸມ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌, ຍ່ອນ ຕາ ເບນີ
ມູ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ພໍກາ
ອັນ ປາຍ ປັຣນາຍ ອາໂລກ ອັນ ປວາຍ ປັຣນາຍ
ອັນ ເບີມ, ຍ່ອນ ອັນ ເກ່ີຍ ອາໂລກ ເລືອຍໆ ກະ
ອັນ ລາ ອຶມປ່ໍ ປັຣນາຍ ອາໂລກ. 45ມາ ຍ່ອນ ເກົາ
ອາຕີ ເຍືາ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌, ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຕາ ເບນີ
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ຊາອຳ ເກົາ. 46 ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຕ ເຍືາ ແກີດ ພາ
ເຍືານ ປາຍ ເກົາ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ? ຄັນ ເກົາ ອາຕີ
ປຍາຍ໌, ນານ່ະ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ເກົາ? 47 ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ກາ ແກີດ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ
ກັອຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ເຍືາ ຕາ
ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ເຍືາ
ຕາ ແກີນ ກອນ ອັນ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ອັບຣາຮາມ
48 ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ພາມາດ ເຢຊູ ກະ

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

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

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

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

57ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ ປາຍ ລ່ັຮ: "ອາ
ຍຸ່ ໄມ່ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌ ເຊີງ ຈ່ິດ ກູມ.ໍ ມາ ນານ່ະ
ໄມ່ ປາຍ ໄມ່ ເຮີມ ເຈ່ີ ອັບຣາຮາມ?"

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

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

9
ເຢຊູ ຕະ ບຣາງ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ແຕ ອຶມເປ່ອ໌

ອັນ ຣ່ັຮ
1 ພໍກາ ເຢຊູ ຕາຢັຮ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ, ອັນ ເຮີມ

ມານະ ກວາຍ ຣາເລົາ ກາ ຊູດ ມັ່ດ ແຕ ອຶມເປ່ອ໌
ອັນ ຣ່ັຮ. 2 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ໄລ່ ຕາແບີບ
ອັນ ປາຍ: "ອາຈານ ເອີຍ! ເນົ່ າ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂອນ
ກວາຍ ໄນ່ ຊູດ ມັ່ດ ແຕ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ຣ່ັຮ? ອັນ
ເບີມ, ແຕີລາ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ ຕະ ໂລ່ຍຮ?"

3 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ຣານະ ກັອຍ
ຕາ ເບນີ ຍ່ອນ ໂລ່ຍຮ ອັນ, ແຕີລາ ໂລ່ຍຮ ອຶມເປ່
ອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ. ມາ ເມ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ອາປັຮ
ຣານະ ອັນ ຍ່ອນ ແຕ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ໄນ່. 4ບັອງ
ກາ ອຶນນັ່ອງ ຕາໄງ, ໄຮ ອຶງເຄາະ ຕະ ອຶນແຍ່ະ ຣາ
ນະ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌. ແຕ່ີອ໌ ຊາເດົາ, ໄຮ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ. 5ບັອງ ກາ ເກົາ
ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌, ລາ ເກົາ ເດີງ ປັ່ ງ ໂອນ ອຶນແຍະ່
ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່."

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

'ແປຣີ.') ເຈ່ີ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ເປາະ ກູລຍາ
ມັ່ດ ອັນ, ກະ ອັນ ລ່ົບ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ. ມັ່ດ ອັນ ແກີດ
ບຣາງ ແອັນ.

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

9 ເບີນ ກວາຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ອັນ."
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ມາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ປາຍ: "ຕາ ແກີນ ອັນ. ມາ
ຣູ່ບເຣືາງ ກວາຍ ໄນ່ ນ່ະ ກວາຍ ຊູດ ກັອຍ ເຕ່."
ມາ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ ລ່ັຮ ນ່ະໄນ່: "ກູໂຕ ເກົາ

ໄນ່ ແຕ່ິ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ."
10ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາແບີບ ອັນ: "ຄັນ

ເມ່ນ ໄມ່ ກວາຍ ກັອຍ, ຍ່ອນ ນານ່ະ ແຕ ມັ່ດ ໄມ່
ແກີດ ບຣາງ ແອັນ?"

11 ອັນ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເບີນ ມານະ ຣາ
ເລົາ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊ,ູ ອັນ ຕາລຸ ຣາໂລ່ອ໌; ເຈ່ີ ອັນ ອາ
ເຕືາ ຕ່ຶງ ມັ່ດ ເກົາ, ກະ ອັນ ແປຣີ ເກົາ ເປາະ ກູລຍາ
ມັດ່ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ພາຍ ຊີໂລອາມ. ເກົາ ເປາະ ປໍ ແດີອ໌
ພາຍ ກັອຍ ກູລຍາ ມັ່ດ ເກົາ. ເຈ່ີ ມັ່ດ ເກົາ ແກີດ
ບຣາງ ແຕ່ິ."

12 ໄລ່ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ປາຍ: "ປໍ ແລ່ະ ອັນ ຊາ
ນ່ໍ?"
ມາ ອັນ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເກົາ ຕາ ດັງ, ນັງ ປໍ

ແລ່ະ ອັນ."
ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ອາເບິຼຮ ແຕ ຣານະ ປົວ ມັ່ດ

ແກີດ ບຣາງ
13 ແວັດ ກັອຍ ເນົ່ າ ເດີງ ອາຊວຍ ກວາຍ ຣາ

ເລົາ ກາ ຊູດ ມັ່ດ ແກີດ ບຣາງ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ຈຸ່ມ ພາຣີ
ຊາຍ. 14 ຕາໄງ ເຢຊູ ຕາລຸ ຣາໂລ່ອ໌ ກະ ຕະ ໂອນ
ມັດ່ ກວາຍ ຊູດ ແກີດ ບຣາງ, ຕາໄງ ກັອຍ ລາ ຕາ
ໄງ ຣາລູ່. 15ນ່ະກັອຍ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ຕາແບີບ ລ່ັຮ
ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ກັອຍ ປາຍ: "ນານະ່ ມັ່ດ ແຕ ໄມ່
ແກີດ ບຣາງ ແອັນ?"
ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ຕາແອີຍ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ອັນ

ກັອຍ ອາເຕືາ ຣາໂລ່ອ໌ ຕ່ຶງ ມັ່ດ ເກົາ. ເຈ່ີ ເກົາ ກູລ
ຍາ ມັ່ດ; ນ່ະກັອຍ ຊານ່ໍ ເກົາ ແກີດ ບຣາງ."

16 ເບນີ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ປາຍ: "ກວາ
ຍ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ
ກວາຍ ໄນ່ ຕັຮ ຄານອດ ຕາໄງ ຣາລູ່."
ມາ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ປາຍ: "ນານ່ະ ກວາຍ

ໂລ່ຍຮ ມາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ໄນ່?"
ເຈ່ີ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ກັອຍ ແກີດ ບາຣ ປັຣນາຍ,

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

ກັອຍ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ."

18 ມາ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ອຶນນັ່ອງ ຕາ
ເບີນ ຊາອຳ ຊາ ປາຍ ກວາຍ ກັອຍ ຊູດ ມັ່ດ ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ ມາ ແກີດ ບຣາງ ແອັນ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເປາະ
ອີດ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ. 19 ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາແບີບ ອຶມ
ເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ມາ ຕາ ເບີນ, ອັນ
ໄນ່ ລາ ກອນ ຣາເລົາ ເຍືາ? ອັນ ຊູດ ມັ່ດ ແຕ ຕາ
ໄງ ເຍືາ ຣ່ັຮ ອັນ ບໍ? ຍ່ອນ ນານ່ະ ແຕ ຊານ່ໍ ອັນ
ແກີດ ບຣາງ ແອັນ?"

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

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

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

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

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

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

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

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

34 ມາ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ປາຍ ຊາ ນ່ະໄນ່: "ໄມ່
ລາ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ແຕ ຕາໄງ ອຶມເປ່ອ໌ ໄມ່ ຣ່ັຮ!
ນານ່ະ ໄມ່ ຍັ່ນ ອີ ອາຕີ ຮິ?"
ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ

ກັອຍ ແຕ ດຸງ ຊາງ.
35 ເຢຊູ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ ໄລ່ ຕູ່ຍຮ ກວາຍ ຊູດ

ມັ່ດ ກັອຍ. ເຈ່ີ ອັນ ຈ່ໍອ໌ ຣາມົຮ ກວາຍ ກັອຍ ກະ
ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ຊາອຳ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ
ກວາຍ ບ?ໍ"

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

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

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

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

40 ເບີນ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ຊັອງ ເຢຊູ
ປາຍ ນ່ະກັອຍ. ໄລ່ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ໄມ່ ປາຍ
ຮິ ລາ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ເຕ່ ບ?ໍ"

41 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ເຍືາ ງີ່ນ ເຍືາ
ລາ ນ່ະ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ໂລ່
ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ຊານ່ໍ ເຍືາ ປາຍ ມັ່ດ ເຍືາ ປັ່ ງ ອ,ໍ

ນ່ະກັອຍ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ
ເຍືາ."

10
ກວາຍ ກຍາອ໌ ແກະ ມັນຕ່ັດ ອໍ

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

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

7 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ອາ
ຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ເກົາ ລາ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກ່ໍອ໌ ແກະ
ມູ່ດ ລ່ັອຮ. 8 ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ແຕ່ີອ໌
ອຶນໂຍ່ງ ເກົາ, ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ຊາແວງ
ກະ ກວາຍ ຕຕູວຍ໌. ມາ ແກະ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ຊຽງ
ໄລ່. 9 ເກົາ ລາ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກ່ໍອ໌. ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ
ມູ່ດ ຣານາ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ອາມົ່ງ. ເຕ່ອ໌
ອັນ ມູ່ດ ລ່ັອຮ, ກະ ຣາມຮົ ຊັຣນາ ຈາ. 10 ກວາຍ
ຊາແວງ ມູ່ດ ຢໍອ໌ ອີ ຕູຕວຍ໌, ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ, ກະ
ຢໍອ໌ ອີ ຕາລຸຮ ຊັອງ. ມາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ໂອນ ແກະ ເບີ
ນ ອາມົ່ງ, ຕາ ເບນີ ແອິ ມູ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ.

11 "ເກົາ ລາ ກວາຍ ກຍາອ໌ ແກະ ອໍ. ກວາຍ ກ
ຍາອ໌ ແກະ ອໍ ເຣືາບ ກຈີູດ ຕາງ ໂອນ ແກະ ອັນ ອາ
ມົ່ງ. 12 ກວາຍ ກາ ທູແທ ກຍາອ໌ ແກະ, ອັນ ຕາ
ເບີນ ຕາລາ ແກະ. ຄັນ ອັນ ເຮີມ ຊາກັອງ ແຕ່ີອ໌,
ອັນ ຕາລຸ່ຮ ຕັຮ ແກະ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ຊາກັອງ ປາ
ລັອງ ກັບ ແກະ; ເຈ່ີ ມັຮ ແກະ ກັອຍ ອຶມປຣາຍຮ
ອຶມປຣັງ. 13ກວາຍທູແທຕາລຸ່ຮ ຕັຮ ແກະ ຍ່ອນ
ອັນ ລາ ກວາຍ ກຍາອ໌ ເນົ່ າ ຈາງ ຊັອງ. ອັນ ຕາ ເບີ

* 9:39 9:39 ຣານາ ໄນ່ ເຢຊູ ຊາກຳ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ມາ ແຕ່ີອ໌ ງີ່ນ ປໍ ອັນ, ອັນ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໂອນ ໄລ່. ຣານະ ກັອຍ ລາ ນ່ະ
ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ ມາ ແກີດ ບຣາງ ລ່ັຮ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ປາຍ ອັນ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ, ເຢຊູ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໂອນ ໄລ່.
ຣານະ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ກາ ປາຍ ມັ່ດ ອັນ ປັ່ ງ ອ,ໍ ມາ ແກີດ ຊູດ ມັ່ດ.
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ນ ປາຊິ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ແກະ. 14-15 ເກົາ ລາ ກວາຍ
ກຍາອ໌ ແກະ ອໍ. ນ່ະ ອຶມປ່ໍ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ດັງ ເກົາ,
ກະ ເກົາ ດັງ ອຶມປ່ໍ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່
ເກົາ ດັງ ແກະ ເກົາ, ກະ ແກະ ເກົາ ດັງ ເກົາ. ເກົາ
ເຣືາບ ກູຈີດ ຕາງ ໂອນ ມັຮ ແກະ ກັອຍ. 16 ເບີນ
ແກະ ການ່ໍອ໌ ລາ ຄອງ ເກົາ ເຕ່, ມາ ຕາ ເບນີ ແອີດ
ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ໄນ່. ເກົາ ອຶງເຄາະ ເປາະ ອີດ ເຕ່ ມັຮ ແກະ
ກັອຍ. ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ແກະ ກັອຍ ຊາງັດ ຊຽງ
ເກົາ. ເຈ່ີ ແກີດ ມູ ຈຸ່ມ ຊັອງ, ກະ ເບນີ ມານະ ກວາ
ຍ ກຍາອ໌ ຊັອງ. 17 ອຶມປ່ໍ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ອາໂຢ່ະ ລາ
ລ່ື ເກົາ, ຍ່ອນ ເກົາ ປຣ່ອມ ຈີວ໌ ກຈີູດ ຕາງ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ກວາຍ. ເກົາ ຈີວ໌ ກູຈີດ ນ່ະກັອຍ ລາ ຍ່ອນ
ເກົາ ອຶງກ່ອງ ເບນີ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 18 ເນົ່ າ ຕາ ເຕ່ອ໌ ກາ
ຈີດ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ, ມາ ເກົາ ຈຸງ ປຣ່ອມ ອີ ຈີວ໌ ກຈີູດ.
ເກົາ ເບີນ ອຳນາດ ກູຈີດ. ກະ ເກົາ ເບີນ ອຳນາດ
ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ຣານະ ໄນ່ ລາ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ແປຣີ
ໂອນ ເກົາ ຕະ."

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

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

ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ
22ແຕ່ີອ໌ ກາໄຊ ຊາແງດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ,

ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເບນີ ລ່ັຮ
ດຸງ ຊາງ ແຕ ອຶມແບິ.* 23 ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ
ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ກະ ອັນ ຕາຢັຮ ເປາະ ຕ່ຶງ ລາບຍາງ
ໂຊໂລໂມນ. 24 ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ໂຣ່ມ ອຶມແປຣ
ເຢຊູ, ກະ ໄລ່ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ອຶນນັ່ອງ ມາ
ແລ່ະ ດູ່ນ ໄມ່ ໂອນ ຮິ ແອີດ ເກຣາະ? ຄັນ ໄມ່ ລາ
ກຣີດ, ແຊອ໌ ໄມ່ ອາຕີ ໂອນ ຮິ ດັງ ແຈງ."

25 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ
ເຈ່ີ, ມາ ເຍືາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ ເກົາ. ຣານະ ເກົາ
ຕະ ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ຣານະ ໄນ່ ອາ
ປັຮ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 26 ມາ ເຍືາ ຕາ
ເບີນ ຊາອຳ ເກົາ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ແກີນ ແກະ ເກົາ.
27 ຈຸ່ມ ແກະ ເກົາ ຊາງັດ ຊຽງ ເກົາ. ເກົາ ດັງ ໄລ່,

ກະ ໄລ່ ປວາຍ ເກົາ. 28 ເກົາ ໂອນ ໄລ່ ອາມົ່ງ ເລືອ
ຍໆ; ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕາ ເກ່ີຍ ກຈີູດ. ກວາຍ ອາແລ່
ະ ລາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ກາຕ່ັອງ ໄລ່ ແຕ ອາຕີ ເກົາ. 29 ອຶມ
ປ່ໍ ເກົາ ລາ ປື່ ດ ແກຼີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌. ອັນ
ໂອນ ເກົາ ເບີນ ຈຸ່ມ ແກະ ກັອຍ. ກວາຍ ອາແລ່ະ
ລາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ກາຕ່ັອງ ແກະ ກັອຍ ແຕ ອາຕີ ອຶມ
ປ່ໍ ເກົາ. 30 ເກົາ ກະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ລາ ມາຮ ມານະ
ຊັອງ."

ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ເຢຊູ
31 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ

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

33 ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ: "ຮິ
ຕາ ເບີນ ແກຼງ ຍ່ອນ ໄມ່ ຕະ ຣານະ ອໍ. ມາ ຮິ ຕະ
ໄມ່ ຍ່ອນ ໄມ່ ພາມາດ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄມ່
ລາ ກວາຍ ຊັອງ, ມາ ໄມ່ ຢໍອ໌ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດອ໌ໍ
ໄມ່ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່."

34 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ຕ່ຶງ ຄານອດ
ເຍືາ, ເບີນ ກວາຍ ຄຽນ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
'ເຍືາ ແກີດ ນ່ະ ເຢືາງ ເຕ່.' 35 ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຕາ ເບີນ ປິ່ ດ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ດອ໌ໍ ໄລ່ ກາ ຣ່ັບ ປັຣນາຍ ອັນ ລາ ນ່ະ 'ເຢືາງ'
ເຕ່. 36 ມາ ເກົາ ໄນ່, ອຶມປ່ໍ ເກົາ ຣຽຮ ເກົາ, ກະ
ອັນ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ນານ່ະ ເຍືາ
ປາຍ ເກົາ ພາມາດ ຣາມຶ່ ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ
ເກົາ ປາຍ ເກົາ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ? 37 ຄັນ
ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ຊາອຳ ເກົາ. 38ມາ ຄັນ ເກົາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ມາ ເຍືາ ຕາ ແອອ໌ ຊາອຳ ເກົາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາ
ອຳ ມັຮ ຣານະ ເກົາ ຕະ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ດັງ
ແຈງ ລາລ່ື ລາ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເກົາ,
ກະ ເກົາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ."

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

40 ເຢຊູ ເຈົາ ລ່ັຮ ເຈ່ີ ໄກ່ອ໌ ຕາເລ່ ຈແໍດນ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ອຶນຕຸ ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ແຕ ບັອງ ອາໄຣ່.

* 10:22 10:22 ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຊາແຍີ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄລ່ ຕະ ລ່ັຮ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຕ່ຶງ ກູມໍ 164 ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ເຢຊູ ແກີດ, ແວັດ
ກວາຍ ຊີເຣຍ ໂລ່ບ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ໄປ ກູມໍ ອຶນໂຍ່ງ. ເຈ່ີ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເບີນ ຊາງ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ.
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ເຢຊູ ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເວືາຍ. 41 ກຼຶ່ງ ກວາຍ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ; ເຈ່ີ ໄລ່ ປາຍ: "ໂຢຮັນ ຕາ ເບີນ ຕະ
ມວຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ອຶນເຕ່ົາ, ມາ ມັຮ ປັຣ
ນາຍ ອັນ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ໄນ່ ລາ ປຍາຍ໌ ອຶນແຍ່
ະ."

42 ອຶນຕຸ ກັອຍ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ

11
ລາຊາໂຣ ກຈີູດ

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

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

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

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

9 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ມວຍ ຕາໄງ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່ ເບີນ ປັ່ ງ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ໂມງ ມາ ຕາ
ເບີນ? ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ເປາະ ຕ່ຶງ ຕາໄງ, ອັນ ຕາ
ເບີນ ແດິມ; ຍ່ອນ ປັ່ ງ, ເຕ່ອ໌ ອັນ ເຮີມ. 10 ມາ
ຄັນ ອັນ ເປາະ ຕ່ຶງ ຊາເດົາ, ອັນ ແດິມ; ຍ່ອນ ກາ
ນຳ ອັນ ຕາ ບຣາງ ເຮີມ."

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

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

13 ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ລາຊາໂຣ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ມາ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຄ່ຶດ ລາ ເຢຊູ ປາຍ ລາຊາໂຣ
ບິ ຊັອງ. 14 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ໄລ່ ແຈງ ລາລ່ື
ປາຍ: "ລາຊາໂຣ ກູຈີດ ເຈ່ີ. 15 ເກົາ ຣ່ໍອ໌ ເຕ່ ເກົາ
ຕາ ເບີນ ແຕ່ີອ໌ ບັອງ ກາ ອັນ ອາອ່ີ. ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ
ເປາະ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ເຣ່ງ ລາລ່ື. ເຈ່ີ ຊານ່ໍ
ໄຮ ເປາະ ປໍ ລາຊາໂຣ."

16 ແວັດ ກັອຍ ໂທມາ, ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ດີດີມ*
ແຮີ, ອັນ ປາຍ ໂຈະ ເຢົ່ າ ອັນ, ໄລ່ ກາ ຣຍານ ມັນຕຸ
ແຕ ເຢຊູ ປາຍ: "ໄຮ ເປາະ ເຕ່. ໄຮ ປຣ່ອມ ກຈີູດ
ມັນຕຸ ກະ ອາຈານ."

ເຢຊູ ຕາລ່ືນ ບາຣ ນະ ແຊມແອີຍ
17 ພໍກາ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ອັນ ຊັອງ

ປາຍ ເນົ່ າ ແຕິບ ລາຊາໂຣ ປູນ ຕາໄງ ເຈ່ີ. 18 ວ່ີ
ລ ເບັດທານີ ຣາ ເຢີ່ ງ ເບີ ນ ໄປ ລັກ ແຕ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ. 19 ນ່ະກັອຍ ຊາອ່ຶຍ ນະ ຈຸ່ມ ອິດ
ຊະຣາເອລ ເປາະ ອາລ່ືນ ມາທາ ກະ ມາຣີ, ຍ່ອນ
ອາເມືາງ ໄລ່ ກຈີູດ.

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

23 ເຢຊູ ອາຕີ ມາທາ ປາຍ: "ອາເມືາງ ໄມ່ ເບີນ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ."

24 ເຈ່ີ ມາທາ ປາຍ: "ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ອາເມືາງ ເກົາ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ. ຕາໄງ ກັອຍ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ເບີນ ອາມົ່ງ."

25 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ມາທາ ປາຍ: "ເກົາ ໄນ່ ແຕ່ິ
ເຕ່ອ໌ ໂອນ ກວາຍ ກູຈີດ ຢວຣ ລ່ັຮ ແຕ ປີ່ ງ, ກະ
ເກົາ ໂອນ ໄລ່ ເບນີ ອາມົ່ງ. ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ເກົາ,
ແຕ່ີອ໌ ອັນ ກຈີູດ, ລາ ນັ່ອງ ອັນ ອາມົ່ງ. 26 ກວາຍ
ອາແລ່ະ ກາ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ ກະ ອັນ ຊາອຳ ເກົາ,
ອັນ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ກຈີູດ. ໄມ່ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ໄນ່
ບ?ໍ"

27 ມາທາ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ, ເກົາ
ຊາອຳ! ເກົາ ຊາອຳ ອຶນເຈົາ ລາ ກຣີດ, ກອນ ເຢືາງ

* 11:16 11:16 ຣາມຶ່ຮ 'ດີດີມ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ກວາຍ ປ່ັຼອຮ.'
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ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່."

28 ແວັດ ມາທາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ເຈົາ ປໍ ດຸງ,
ເຈ່ີ ອັນ ຣາຮາຍ໌ ກະ ມາຣີ, ອາແອມ ອັນ, ປາຍ:
"ອາຈານ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຣາມົຮ ໄມ່."

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

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

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

ເອລ ປາຍ: "ເອົາ! ເຮີມ! ອັນ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ລາ
ຊາໂຣ!"

37 ມາ ເບນີ ກວາຍ ປາຍ: "ອັນ ໄນ່ ຕະ ເຈ່ີ ມັ່ດ
ກວາຍ ຊູດ ແກີດ ບຣາງ. ບັອງ ກາ ລາຊາໂຣ ຕາ
ຢວາຮ ກູຈີດ, ເຕ່ອ໌ ບໍ ອັນ ຕະ ໂອນ ລາຊາໂຣ ຕາ
ເບີນ ກຈີູດ?"

ລາຊາໂຣ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
38 ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປີ່ ງ. ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາ

ລ່ື ຊາ. ປີ່ ງ ໄນ່ ລາ ຕ່ຶງ ກ່ືບ, ເບີນ ຕາເມົາ ປື່ ດ ກາ
ຕັງ ງັ່ຮ ກ່ືບ. 39 ເຢຊູ ແປຣີ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ວ່ິລ ອາລ່ັອຮ ຕາເມົາ ແຕ ງັ່ຮ ໄນ່."
ມາ ມາທາ, ອາມ່ໍອ໌ ອັນ ກາ ກູຈີດ ກັອຍ ປາຍ:

"ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ອຶນໂຊະ ເຈ່ີ, ຍ່ອນ ເນົ່ າ ແຕິບ ອັນ
ຕ່ຶງ ໄນ່ ປູນ ຕາໄງ ເຈ່ີ."

40 ເຢຊູ ຕາແບີບ ແອັນ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ
ເຈ່ີ ມາ ຕາ ເບີນ, ຄັນ ເຍືາ ຊາອຳ, ເຍືາ ເບີນ ເຮີມ
ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ?"

41 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ວ່ິລ ຕາເມົາ ກັອຍ. ເຈ່ີ ເຢຊູ
ຕາເງີ່ອ໌ ອາຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ ກະ ອັນ ປາຍ: "ອຶມ
ປ່ໍ ເກົາ ເອີຍ! ເກົາ ຊາແອີນ ໄມ່, ຍ່ອນ ໄມ່ ຊາງັດ

ເກົາ. 42 ເກົາ ດັງ ອຶມປ່ໍ ຊາງັດ ເກົາ ເລືອຍໆ, ມາ
ເກົາ ປາຍ ນ່ະໄນ່ ໂອນ ກວາຍ ກາ ແອີດ ແຈ່ະ ເກົາ
ໄນ່, ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຊາອຳ ເຣ່ງ ລາລ່ື ອຶມປ່ໍ ແປຣີ ເກົາ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່."

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

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

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

22:1-2)
45 ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ກາ

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

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

51ມາ ອັນ ຕາ ເບນີ ຈຸງ ອີ ປາຍ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ອັນ
ຊັອງ. ມັຮ ຣານະ ກາຢະພາ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກູຈີດ
ຕາງ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ຣານະ ກັອຍ,
ຍ່ອນ ບັອງ ກາ ກັອຍ ກາຢະພາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ
ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 52 ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ກູ
ຈີດ ຕາງ ໂອນ ແອີງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊັອງ,
ມາ ອັນ ກູຈີດ ຕາງ ໂອນ ກູ່ ນະ ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ



ໂຢຮັນ 11:53 164 ໂຢຮັນ 12:15

ເຈົາຣາຊີ. ຊານ່ໍ ກວາຍ ໄນ່ ຣາຕັຮ ຣາຕາຍ໌ ຊາອ່ຶຍ
ອຶນຕ,ຸ ມາ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ໂຣ່ມ ລ່ັຮ ແກີດ
ມວຍ ຈຸ່ມ. 53 ນ່ະກັອຍ ແຕ ຕາໄງ ກັອຍ ກວາຍ
ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຈ່ໍອ໌ ຣານາ ອີ ກາຈີດ ເຢຊ.ູ
54 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. ມາ ອັນ ເປາະ ປໍ
ອຶນຕຸ ຕຍາຮ ແຈ່ະ ເມືອງ ເອພຣາອິມ. ອັນ ແອີດ
ອຶນຕຸ ກັອຍ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ.

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

57 ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ກະ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ, ໄລ່ ປາຕັບ ປາຍ,
ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ດັງ ອຶນຕຸ ເຢຊູ ແອີດ, ອຶງ
ເຄາະ ອັນ ເປາະ ອາຕີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຢໍອ໌
ອີ ໂກບ ອັນ.

12
ມາຣີ ທໍອ໌ ແດີອ໌ ປາຮວມ ຕ່ຶງ ອາເຢງີ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:6-13; ມາຣະໂກ 14:3-9)

1 ອຶນນັ່ອງ ຕາປັ່ ດ ຕາໄງ ແອັນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ຈາ ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັຮ. ຕາໄງ ກັອຍ ເຢຊູ
ເປາະ ປໍ ວ່ີລ ເບັດທານີ, ລາ ອຶນຕຸ ລາຊາໂຣ ແອີດ.
ລາຊາໂຣ ລາ ອັນ ກາ ເຢຊູ ອາໂມ່ຍຮ ລ່ັຮ ແຕ ປີ່
ງ. 2 ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ ໄລ່ ຣ່ັບໂຈມ ເຢຊ.ູ ມາທາ
ອາລ່ັອຮ ຊັຣນາ ໂອນ ໄລ່ ຈາ, ກະ ລາຊາໂຣ ຕາ
ກູ ຈາ ມັນຕຸ ກະ ໄລ່ ເຕ່. 3 ບັອງ ກາ ກັອຍ ມາຣີ
ອີດ ແດີອ໌ ປາຮວມ ຕາດ່ີ ລ່ິດ. ແດີອ໌ ປາຮວມ
ກັອຍ ເບີນ ເກືາ ເປ່ງ ລາລ່ື. ມາຣີ ທໍອ໌ ແດີອ໌ ປາ
ຮວມ ກັອຍ ຕ່ຶງ ອາເຢີງ ເຢຊູ, ເຈ່ີ ອັນ ອີດ ໂຊະ
ແປີຼ ອັນ ຈູ່ດ ອາເຢີງ ເຢຊ.ູ ອຶນແຍ່ະ ດຸງ ກັອຍ
ຊັອງ ປາຮວມ ຈັນຈ່ຶ. 4 ເບີນ ມານະ ມູ່ ກາ ຣຍານ
ແຕ ເຢຊ,ູ ຣາມຶ່ຮ ຢູດາ ອິດຊະກາຣີອົດ, ອັນ ກາ
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອີ ມ່ອບ ເຢຊ,ູ ປາຍ: 5 "ນານະ່

ອັນ ຕາ ເບນີ ຈິ ແດີອ໌ ປາຮວມ, ເຈ່ີ ອີດ ປຣະ ເກືາ
ກັອຍ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກາດີດ? ເກືາ ແດີອ໌ ປາຮວມ
ໄນ່ ລ່ີ ກະ ປຣະ ເກືາ ເນົ່ າ ທູແທ ໄປ ຣ່ອຍ ຕາໄງ."

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

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

ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ
(ມັດທາຍ 21:1-11; ມາຣະໂກ 11:1-11;

ລູກາ 19:28-40)
12 ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ແອັນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ

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

14 ເຢຊູ ຣາມົຮ ມານຳ ກອນ ອາແຊັຮ ແຈລ.
ອັນ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກຣັອງ ອາແຊັຮ ກັອຍ ມູເຈິງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ອາຕີ ເຈ່ີ ປາຍ:
15 "ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ເອີຍ! ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ

ອຶນເຕ່ົາ.
ຊານ່ໍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ.

ອັນ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກຣັອງ ອາແຊັຮ ແຈລ ກອນ."
† 11:55 11:55 ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ ແຕ ອຶມແບິ. * 12:13
12:13 ປັຣນາຍ 'ໂຮຊັນນາ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ຊາແອີນ ລາລ່ື' ແຕີລາ 'ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ.'



ໂຢຮັນ 12:16 165 ໂຢຮັນ 12:37

16 ຕາໄງ ກັອຍ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຕາ ຢ
ວາຮ ຊາປຸ່ຮ ຣານະ ໄນ່. ມາ ແວັດ ເຢຊູ ຢວຣ ອາ
ມົງ່ ລ່ັຮ, ໄລ່ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເນົ່ າ ຄຽນ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ. ກະ ໄລ່ ຊາແຍີ ລ່ັຮ
ໄລ່ ຕະ ໄກຣ ເຈ່ີ ແຕ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປາຍ ແຕ ເຢຊູ.

17ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ເຮີມ ເຢຊູ ກູອ໌ ລາຊາໂຣ ລ່ັອຮ
ແຕ ປີ່ ງ ກະ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ເປາະ
ອາຕີ ໂອນ ຕົວ ມັຮ ຣານະ ໄນ່. 18 ເຈ່ີ ກຼຶ່ງ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ເປາະ ຣາມົຮ ເຢຊູ ເຕ່, ຍ່ອນ ໄລ່ ຊັອງ
ເຢຊູ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ໄນ່. 19 ນ່ະກັອຍ
ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ, ມານະ ຕະ ອຶນຕີ ໂຈະ ມານະ ປາຍ:
"ຕິຮ! ເຍືາ ເຮີມ ບ?ໍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌ ປວາຍ ອຶນແຍ່ະ ອັນ. ຕະ ນານ່ະ ລາ ໄຮ ຕາ
ເຣືາບ ແຕ ອັນ ເຈ່ີ."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ອັນ ອຶງເຄາະ ກຈີູດ
20 ຕາໄງ ໄລ່ ຈາ ຊາແຍີ ກັອຍ ເບີນ ຈຸ່ມ ກວາຍ

ກຣີກ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຢໍອ໌ ອີ ໂຣ່ມ ປໍ
ກັອຍ ເຕ່. 21 ຈຸ່ມ ກວາຍ ກຣີກ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ພີ
ລິບ, ລາ ກວາຍ ແຕ ເມືອງ ເບັດຊາອີດາ ຕ່ຶງ ແຄງ
ຄາລີເລ. ໄລ່ ກັອຍ ແຊອ໌ ແຕ ພລິີບ ປາຍ: "ອາຈ
ວາຍຮ ເອີຍ! ຮິ ຢໍອ໌ ອີ ຣາມົຮ ເຢຊ.ູ"

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

27 "ຊານ່ໍ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ອາຣ່ຶກ ລາລ່ື.
ນານ່ະ ເກົາ ອີ ປາຍ? ເກົາ ອີ ປາຍ ນ່ະໄນ່: 'ອຶມ
ປ່ໍ ເອີຍ! ຈ່ອຍ ໂອນ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ແຕ ກູຈີດ
ໄນ່.' ມາ ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ເກົາ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຈີວ໌ ຣານະ ກູຈີດ
ກັອຍ. 28 ອຶມປ່ໍ ເອີຍ, ແຊອ໌ ໄມ່ ຕະ ໂອນ ກວາຍ
ຍ່ອງ ຣາມຶ່ຮ ອາງອ່ືຣ ໄມ່!"
ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຊຽງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ ປາຍ ແຕ ມັນລ່ັອງ ນ່ະໄນ່: "ເກົາ ຕະ ເຈ່ີ ໂອນ
ກວາຍ ຍ່ອງ ຣາມຶ່ຮ ອາງອ່ືຣ ເກົາ, ກະ ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ເກົາ ຕະ ລ່ັຮ ມູເຈິງ ກັອຍ ຊາ."

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

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

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

ກັອຍ, ກະ ອັນ ເປາະ ຕວຍ໌ ແຕ ໄລ່.
ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ອຶນນັ່ອງ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາ

ອຳ ຊາ
37 ເຢຊູ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ຢັ່ ຮ

ມັ່ດ ເມືາງ ໄລ່ ເຈ່ີ, ມາ ນັ່ອງ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ອັນ.
† 12:32 12:32 'ອາແຣ່ິ ອາຊັອຮ ແຕ ກູແຕອ໌' ລາ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກູຈີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ.
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38ນ່ະກັອຍ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປັຣນາຍ ເອຊາຢາ, ກວາ
ຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຄຽນ ແຕ
ອຶມແບິ ປາຍ:
"ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ເນົ່ າ ກາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ?

ອຶນເຈົາ ອາປັຮ ອຳນາດ ອຶນເຈົາ ໂຈະ ເນົ່ າ?"
39 ນ່ະກັອຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເຣືາບ ຊາ

ອຳ, ນ່ະ ເອຊາຢາ ຄຽນ ປາຍ ແອັນ:
40 "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ມັ່ດ ໄລ່ ແກີດ ຊູດ,

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

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

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

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

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

ນ່ະກັອຍ, ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ປາຍ ລາ ມູເຈິງ
ປັຣນາຍ ອຶມປ່ໍ ປາຕັບ ເກົາ."

13
ເຢຊູ ອາເຣືາວ ອາເຢງີ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ

1 ອຶນນັ່ອງ ມວຍ ຕາໄງ ແອັນ, ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ ອີ ຈາ ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັຮ.* ຕາໄງ ກັອຍ
ເຢຊູ ດັງ ແຈ່ະ ເຈ່ີ ຕາໄງ ອັນ ແວັດ ແຕ ກແູຕອ໌ ໄນ່
ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ອຶມປ່ໍ ອັນ. ອັນ ອາໂຢ່ະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ກາ ເບນີ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ.
ອັນ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ໄລ່ ເຕ່ົາ ອັນ ກຈີູດ.

2 ອຶນໂຍ່ງ ເຢຊູ ກະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ໂຣ່ມ
ຈາ ເປ່ລ ຕາບື່, ເຢືາງ ຊາຕານ ຕະ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ຢູດາ,
ກອນ ຊີໂມນ ອິດຊະກາຣີອົດ, ໂອນ ອັນ ມ່ອບ
ເຢຊູ. 3 ເຢຊູ ດັງ ອຶມປ່ໍ ອັນ ໂອນ ອັນ ເບີ ນ
ອຳນາດ ໂອນ ອັນ ຊົດ ກູ່ ຣາມຶ່ ຮ. ກະ ອັນ ດັງ
ອັນ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ແຈ່ະ ອັນ ອີ
ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 4 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຢວຣ
ຕາຢຶ່ ງ ແຕ ອຶນຕຸ ອັນ ຈາ. ອັນ ຕວດ ດອ໌ໍ ອາຢັ່ ອຮ
ຕ່ີ ອັນ; ເຈ່ີ ອັນ ອີດ ອາຣິ ຕ່ີ ກາຕ່ັນ ຕ່ຶງ ອຶງກີງ.
5 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ໂຈະ ແດີອ໌ ຕ່ຶງ ກູບານ, ເຈ່ີ ຕາ
ແບິ ອາເຣືາວ ອາເຢີງ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ. ກະ
ອັນ ອີດ ອາຣິ ຕ່ີ ແຕ ອຶງກີງ ອັນ; ເຈ່ີ ຈູ່ດ ອາເຢີ
ງ ໄລ່ ກັອຍ. 6 ພໍກາ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ຊີໂມນ ເປໂຕ,
ເຈ່ີ ເປໂຕ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ອຶນ
ເຈົາ ອີ ອາເຣືາວ ອາເຢງີ ເກົາ ບ?ໍ"

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

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

ອາເຣືາວ ອາເຢີງ ໄມ່, ໄມ່ ຕາ ເບີນ ແກີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ
ກະ ເກົາ."

9 ເຈ່ີ ຊີໂມນ ເປໂຕ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ຄັນ
ນ່ະກັອຍ, ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ ອຶນໂຈຍ ອາເຣືາວ ແອີງ
ອາເຢີ ງ ຊັອງ. ມາ ອາເຣືາວ ອາຕີ ກະ ແປີຼ ເກົາ
ແຮີ!"

10 ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ ໂຈະ ອັນ: "ກວາຍ ອາແລ່ະ
ກາ ເຈ່ີ ອຶມເປີ່ ຍ ແດີອ໌, ອຶນແຍ່ະ ຈະ ກວາຍ ກັອຍ
ບຣັຮ ເຈ່ີ. ແວັດ ອັນ ອຶມເປີ່ ຍ ແດີອ໌, ອຶງເຄາະ ອາ

* 13:1 13:1 ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ ແຕ ອຶມແບິ.
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ເຣືາວ ລ່ັຮ ແອີງ ອາເຢງີ ຊັອງ. ຊານ່ໍ ເຍືາ ບຣັຮ ເຈ່ີ,
ມາ ອຶນນັ່ອງ ມານະ ແຕ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ບຣັຮ."

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

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

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

ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌. ມາ ພໍກາ ຣານະ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌, ເຍືາ ເຕ່ອ໌
ຊາອຳ ເກົາ ລາ ມານະ ກາ ເກົາ ປາຍ ເຈ່ີ. 20 ເກົາ ອາ
ຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ, ກວາຍ ອາແລ່ະ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ກວາຍ ກາ ເກົາ ແປຣີ ໂອນ ເປາະ ອາຕີ, ໄນ່
ລາ ມູເຈິງ ອັນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ ເຕ່. ກະ ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ, ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ອັນ
ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ ກາ ແປຣີ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ເຕ່."

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ມານະ ອີ ຈິ ອັນ
(ມັດທາຍ 26:20-25; ມາຣະໂກ 14:17-

21; ລູກາ 22:21-23)
21 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊັອງ

ຕຸ່ຮ ອາຣ່ຶກ ລາລ່ື. ອັນ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ
ໂອນ ເຍືາ, ເບີນ ມານະ ແຕ ເຍືາ ອີ ມ່ອບ ເກົາ."

22 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ມານະ ເນ່
ຊັຣກຼັ່ອງ ໂຈະ ມານະ. ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ເຕ່, ຕາ ດັງ
ເນົ່ າ ເຢຊູ ປາຍ. 23 ເບີນ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ຣຍານ

ແຕ ເຢຊູ ກາ ຣາຕອຍ ລາລ່ື ກະ ອັນ, ອັນ ກັອຍ
ແອີດ ແຈ່ະ ເຢຊູ ບັອງ ກາ ກັອຍ.† 24 ຊີໂມນ ເປໂຕ
ກູວອຍ໌ ກະ ແປຣີ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ຕາແບີບ ເຢຊ,ູ
ອັນ ອາຕີ ແຕ ເນົ່ າ."

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

26 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຊານ່ໍ ເກົາ ຕຸ ມວຍ
ເມ່ງ ໂດຍ ບຸຮ ຕ່ຶງ ຕາງານ. ເຈ່ີ ເກົາ ອາແວີຍ ໂອນ
ປໍ ອັນ ກາ ອີ ຈິ ເກົາ."
ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ອີດ ມວຍ ເມ່ງ ໂດຍ ບຸຮ. ອັນ

ຕຸ ໂດຍ ບຸຮ ກັອຍ ຕ່ຶງ ຕາງານ. ເຈ່ີ ອັນ ອາແວີຍ
ໂອນ ຢູດາ, ກອນ ຊີໂມນ ອິດຊະກາຣີອົດ. 27 ພໍ
ກາ ຢູດາ ຣ່ັບ ໂດຍ ບຸຮ ກັອຍ, ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ
ເຢືາງ ຊາຕານ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ
ຢູດາ ປາຍ: "ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ອີ ຕະ, ໄມ່ ຕະ
ໄວ່!"

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

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

ເບນີ ເຮີມ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາ
ຍ. ກະ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຮີ ຍ່ອນ ແຕ
ກອນ ອັນ. 32 ຄັນ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ ກອນ ອັນ, ມູເຈິງ ກັອຍ
ເຕ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ອຳນາດ ອາງ
ອ່ືຣ ກອນ ອັນ ຍ່ອນ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ອັນ
ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ແຕ່ິ ອັນ. 33 ມັຮ ກອນ ເກົາ
ເອີຍ! ເກົາ ແອີດ ກະ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ບີ່ ອ໌ ຕາໄງ
ຊັອງ. ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ເກົາ, ມາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ມູເຈິງ ເກົາ
ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ເຈ່ີ: 'ເຍືາ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ເກົາ ເປາະ.' 34 ຊານ່ໍ ເກົາ ປາ
ຕັບ ໂອນ ເຍືາ ມວຍ ປັຣນາຍ ຕາໄມ ແອັນ: ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ. ມູເຈິງ ເກົາ ອາໂຢ່ະ
ເຍືາ ເຈ່ີ, ນ່ະກັອຍ ເຕ່ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ມານະ ອາໂຢ່ະ

† 13:23 13:23 ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ກາ ຄ່ຶດ ປາຍ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ໄນ່ ລາ ໂຢຮັນ.
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ມານະ. 35 ຄັນ ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ, ອຶນແຍະ່
ມັຮ ກວາຍ ດັງ ປາຍ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເກົາ ກຣ່ັກ
ລາລ່ື."

ເຢຊູ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ຣານະ ເປໂຕ ຕະ
(ມັດທາຍ 26:31-35; ມາຣະໂກ 14:27-

31; ລູກາ 22:31-34)
36 ຊີໂມນ ເປໂຕ ຕາແບີບ ເຢຊູ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ!

ປໍ ແລ່ະ ອຶນເຈົາ ອີ ເປາະ?"
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ອຶນຕຸ ເກົາ ເປາະ, ຊາ

ນ່ໍ ໄມ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປວາຍ ເກົາ. ມາ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ປວາຍ ເກົາ."

37 ເປໂຕ ຕາແບີບ ແອັນ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ນານ່
ະ ແຕ ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປວາຍ ອຶນເຈົາ ຊານ່ໍ? ເກົາ
ເຣືາບ ຈີວ໌ ກຈີູດ ກະ ອຶນເຈົາ."

38 ມາ ເຢຊູ ອາເບິຼຮ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ເມ່ນ ບໍ?
ໄມ່ ເຣືາບ ຈີວ໌ ກູຈີດ ກະ ເກົາ ບ?ໍ ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່
ອງ ໂອນ ໄມ່: ອຶນໂຍ່ງ ອຶນຕຣວຍ ຕາ ຢວາຮ ຕາ
ກາຣ, ໄມ່ ກາແລີຍຮ ເກົາ ເບນີ ໄປ ເຮີບ."

14
ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ອຶມປ່ໍ ອັນ

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

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

6 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ເກົາ ລາ ຣານາ
ເປາະ; ເກົາ ລາ ຣານາ ປຍາຍ໌; ກະ ເກົາ ລາ ຣານາ
ອາມົ່ງ. ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶມປ່ໍ ເກົາ,
ຄັນ ຕາ ເບີນ ເປາະ ຣານາ ເກົາ. 7 ຄັນ ເຍືາ ດັງ
ເກົາ, ເຍືາ ດັງ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ເຕ່. ມາ ແຕ ໄນ່ ເຈ່ີ ປໍ
ເມືາງ ເຍືາ ດັງ ອັນ, ກະ ເຍືາ ເຮີມ ອັນ ເຈ່ີ."

8ພລິີບ ປາຍ ກະ ເຢຊ:ູ "ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ ອາປັຮ
ອຶມປ່ໍ ອຶນເຈົາ ໂອນ ຮິ ດັງ ອັນ, ລາ ເຈ່ີ."

9 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ພີລິບ ເອີຍ! ເກົາ
ແອີດ ກະ ເຍືາ ດູ່ນ ເຈ່ີ, ມາ ນານະ່ ອຶນນັ່ອງ ໄມ່ ຕາ

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

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

ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ເກົາ ປາຕັບ.
16-17 ເຈ່ີ ເກົາ ແຊອ໌ ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ກະ ອັນ ໂອນ
ເຍືາ ເບີນ ຣາເວືາຍ ປຍາຍ໌ ເລືອຍໆ. ຣາເວືາຍ
ກັອຍ ເຕ່ນ ເກົາ ຈ່ອຍ ເຍືາ, ກະ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ
ເຍືາ. ມາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ,
ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ຣາເວືາຍ ໄນ່, ຍ່ອນ ໄລ່
ຕາ ເບນີ ຊາກ່ັລ ກະ ຕາ ເບນີ ດັງ ອັນ. ມາ ເຍືາ ດັງ
ອັນ, ຍ່ອນ ອັນ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ເຍືາ, ກະ ອັນ
ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. 18 ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕັຮ ເຍືາ
ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ນ່ະ ກອນ ກູມູ່ຍ.໌ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ
ອີ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ເຍືາ. 19 ນັ່ອງ ບີ່ ອ໌ ຕາໄງ ຊັອງ,
ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຕາ ເບນີ ເຮີມ ນັ່ອງ ເກົາ,
ມາ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ເຮີມ ເກົາ. ຍ່ອນ ເກົາ ອາມົ່ງ,
ນ່ະກັອຍ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຍືາ ອາມົ່ງ ເຕ່. 20 ຕ່ຶງ
ຕາໄງ ກັອຍ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ເກົາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ
ອຶມປ່ໍ ເກົາ, ກະ ເຍືາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເກົາ ມູເຈິງ
ເກົາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຍືາ.
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21 "ກວາຍ ອາແລ່ະ ຣ່ັບ ອຶນແຍະ່ ປັຣນາຍ ເກົາ
ປາຕັບ, ກະ ຕະ ຕາປູ່ນ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ກັອຍ,
ກວາຍ ກັອຍ ອາໂຢ່ະ ເກົາ. ອຶມປ່ໍ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ອັນ
ກາ ອາໂຢ່ະ ເກົາ. ເກົາ ອາໂຢ່ະ ເຕ່ ອັນ ກັອຍ, ກະ
ເກົາ ອາປັຮ ຣານະ ເກົາ ໂອນ ອັນ ກັອຍ ດັງ ເກົາ."

22 ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຢູດາ (ຢູດາ ໄນ່
ຕາ ແກີນ ຢູດາ ອິດຊະກາຣີອົດ) ຕາແບີບ ເຢຊ:ູ
"ອຶນເຈົາ ເອີຍ, ນານ່ະ ແຕ ອຶນເຈົາ ອາປັຮ ຣານະ
ອຶນເຈົາ ໂອນ ແອີງ ຮິ ຊັອງ, ມາ ອຶນເຈົາ ຕາ ເບີນ
ອາປັຮ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່?"

23 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ກວາຍ ອາແລ່
ະ ກາ ອາໂຢ່ະ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ຕາປູ່ນ ອຶນ
ແຍ່ະ ປັຣນາຍ ເກົາ. ອຶມປ່ໍ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ກວາຍ
ກັອຍ. ເກົາ ກະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ກັອຍ;
ເຈ່ີ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ອັນ. 24 ມາ ກວາຍ ອາແລ່
ະ ກາ ຕາ ເບີນ ອາໂຢ່ະ ເກົາ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີ
ນ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເກົາ. ປັຣນາຍ ເຍືາ ຊັອງ
ຊານ່ໍ, ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ຕາ ແກີນ ປັຣນາຍ ເກົາ,
ມາ ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ກາ ແປຣີ
ໂອນ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່.

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

ອຶນຕຸ ໄນ່!"

15
ເຢຊູ ລາ ວ່ັຣ ອາງຸ່ນ ກາ ປຍາຍ໌

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

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

12 "ປັຣນາຍ ເກົາ ປາຕັບ ລາ ນ່ະໄນ່: ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ ມູເຈິງ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ
ເຕ່. 13 ຣານະ ອາໂຢ່ະ ປື່ ດ ແກຼີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ກາ
ນ່ໍອ໌ ລາ ເບີນ ມານະ ກູຈີດ ຕາງ ເຢົ່ າ ອັນ. 14 ເຍືາ
ລາ ເຢົ່ າ ເກົາ, ຄັນ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເກົາ ປາ
ຕັບ. 15 ເກົາ ຕາ ເບີນ ດອ໌ໍ ນັ່ອງ ເຍືາ ລາ ກວາຍ
ທູແທ, ຍ່ອນ ກວາຍ ທູແທ ຕາ ເບີນ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ
ອຶນເຈົາ ອັນ ອີ ຕະ. ມາ ເກົາ ດອ໌ໍ ເຍືາ ລາ ເຢົ່ າ ເກົາ,
ຍ່ອນ ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ
ເກົາ ຊັອງ ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ. 16 ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຣຽຮ
ເກົາ, ມາ ເກົາ ຣຽຮ ເຍືາ. ກະ ເກົາ ຈົຮ ເຍືາ, ດອ໌ໍ
ໂອນ ເຍືາ ເປາະ ກະ ແກີດ ປາໄລ, ລາ ປາໄລ ຈອງ
ກະ ອໍ ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ແຊອ໌ ຍ່ອນ
ຣາມຶ່ຮ ເກົາ, ອຶມປ່ໍ ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ອາກັອຍ.
17 ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ເກົາ ປາຕັບ ເຍືາ: ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ."

ເຢຊູ ປາຍ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຊາອັຣ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ອັນ

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

ຣາປຍາຍ໌ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ
ອຶມແບິ ນ່ະໄນ່:
'ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ,

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

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

16
ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

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

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

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

ເຢຊູ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ຕຸ່ຮ ແກີດ ລ່ັຮ ຣານະ
ຣ່ໍອ໌ ແອັນ

16 "ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ເຮີມ
ນັອ່ງ ເກົາ. ເຈ່ີ ແຕ ຕາໄງ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ດູ່ນ ນັ່ອງ,
ເຍືາ ເຮີມ ລ່ັຮ ເກົາ."

17 ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ມານະ ຕາແບີບ
ມານະ ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ກາ ອັນ ປາຍ ກະ ໄຮ? ອັນ
ປາຍ: 'ຕາ ເບນີ ດູ່ນ ນັ່ອງ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ເຮີມ ນັ່ອງ
ເກົາ. ເຈ່ີ ແຕ ຕາໄງ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ດູ່ນ ນັ່ອງ, ເຍືາ
ເຮີມ ລ່ັຮ ເກົາ.' ກະ ອັນ ປາຍ: 'ຍ່ອນ ເກົາ ເຈົາ ປໍ
ອຶມປ່ໍ ເກົາ.' 18 ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ອີ ປາຍ ແຕ ປັຣນາຍ
ໄນ່: 'ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ'? ໄຮ ຕາ ເບີນ ດັງ ອຶນ
ເຕ່ົາ ເລ່ີຍ ອັນ ປາຍ ໄນ່."

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

ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຕາແບີບ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ
ແຕ ເກົາ. ເກົາ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ໂອນ ເຍືາ, ອຶມປ່ໍ ເກົາ
ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ແຊອ໌ ຍ່ອນ
ແຕ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ. 24 ເຕ່ົາ ຊານ່ໍ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ແຊອ໌
ອຶນເຕ່ົາ ຢວາຮ ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ. ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ແຊອ໌, ເຈ່ີ ເຍືາ ເບີນ, ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີນ
ແອີງ ຣາມຶ່ຮ ຣ່ໍອ໌.

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

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

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

17
ເຢຊູ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ອຶມປ່ໍ ອັນ



ໂຢຮັນ 17:1 172 ໂຢຮັນ 17:23

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

ເຢຊູ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
6 "ມັຮ ກວາຍ ກາ ໄມ່ ມ່ອບ ໂອນ ເກົາ ເບນີ ຕ່ຶງ

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

9 "ເກົາ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ; ຊານ່ໍ ເກົາ ຕາ
ເບນີ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ມາ ເກົາ
ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ໄລ່ ກາ ໄມ່ ມ່ອບ ໂອນ ເກົາ, ຍ່ອນ
ໄລ່ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ໄມ່. 10 ອຶນແຍະ່ ມັຮ ມູ່ນ ເກົາ
ລາ ມູ່ນ ໄມ່ ເຕ່, ກະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ມູ່ນ ໄມ່ ລາ ມູ່ນ
ເກົາ ເຕ່. ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເບີນ ຍ່ອງ ອຳນາດ ອາງ
ອ່ືຣ ເກົາ ຍ່ອນ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ ຕາປູ່ນ ເກົາ. 11 ເກົາ
ຕາ ເບນີ ແອີດ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່. ມາ ໄລ່ ກັອຍ
ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ກະ ເກົາ ອີ ເຈົາ
ລ່ັຮ ປໍ ໄມ່. ອຶມປ່ໍ ເອີຍ, ໄມ່ ລາ ແອິ ໂລ່ຍຮ! ເກົາ
ແຊອ໌ ໄມ່ ກຍາອ໌ ປາຊິ ໄລ່ ຍ່ອນ ອຳນາດ ແຕ ຣາມຶ່
ຮ ໄມ່. ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ລາ ຣາມຶ່ຮ ໄມ່ ໂອນ ປໍ ເກົາ ເຈ່ີ.
ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ, ມູເຈິງ ໄຮ ເຕ່.

12 ບັອງ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ກະ ໄລ່, ເກົາ ກຍາອ໌
ປາຊິ ໄລ່ ຍ່ອນ ອຳນາດ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄມ່, ລາ ຣາມຶ່
ຮ ກາ ໄມ່ ໂອນ ປໍ ເກົາ. ເກົາ ກຍາອ໌ ໄລ່, ມາ ປິ່ ດ
ແອີງ ມານະ ຊັອງ. ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເບີນ ອາແລ່
ະ ປິ່ ດ. ອັນ ກາ ປິ່ ດ ໄນ່ ລາ ອັນ ກາ ເນົ່ າ ນັ່ດ ດອ໌ໍ
ອຶງເຄາະ ເປາະ ປໍ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ ໂອນ ຣາປຍາຍ໌ ກະ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ.

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

ເຢຊູ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ

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

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

18
ເນົ່ າ ໂກບ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:47-56; ມາຣະໂກ 14:43-

50; ລູກາ 22:47-53)
1 ແວັດ ເຢຊູ ເກົາແຊອ໌ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ກະ ມູ່

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

5 ໄລ່ ຕາແອີຍ: "ຮິ ຈ່ໍອ໌ ເຢຊ,ູ ອັນ ກາ ແຕ ວ່ີລ
ນາຊາເຣັດ."
ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ເກົາ ໄນ່ ແຕ່ິ ລາ

ອັນ."

ຢູດາ, ອັນ ກາ ມ່ອບ ເຢຊ,ູ ອັນ ຕາຢຶ່ ງ ມັນຕຸ
ກະ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່. 6 ພໍກາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ: "ເກົາ
ໄນ່ ແຕ່ິ ລາ ອັນ," ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ກັອຍ ຕາລຸ່ຮ ປູ
ພຣາອ໌; ເຈ່ີ ຣາລຍາກ ໄລ່ ແດິມ ເລ່ີຍ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌.
7 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເນົ່ າ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌
ໄນ່?"
ໄລ່ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ຮິ ຈ່ໍອ໌ ເຢຊູ, ອັນ ກາ

ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ."
8 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ

ເຈ່ີ, ເກົາ ໄນ່ ແຕ່ິ ລາ ອັນ. ຄັນ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ເກົາ, ເຍືາ
ໂອນ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເກົາ ເປາະ ເວືາຍ."

9 ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປັຣ
ນາຍ ອັນ ປາຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອັນ
ປາຍ: "ອຶມປ່ໍ ເອີຍ! ເກົາ ຕາ ເບີນ ໂອນ ປິ່ ດ ອາ
ແລ່ະ ແຕ ໄລ່ ກາ ໄມ່ ມ່ອບ ໂອນ ເກົາ."

10 ຊີໂມນ ເປໂຕ ເບີນ ມວຍ ປຼາ ດາວ. ອັນ
ທອດ ດາວ ແຕ ຊອຣ; ເຈ່ີ ກັຣໄປຮ ຊູລ ອັນ ກາ
ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຕາ
ອັອຮ ກຕູູຣ ຢັ່ ຮ ອາຕາ. ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ຊູລ ກັອຍ
ລາ ມາລະໂຄ. 11 ເຢຊູ ແປຣີ ເປໂຕ ປາຍ: "ໄມ່ ໂຈະ
ລ່ັຮ ດາວ ໄມ່ ຕ່ຶງ ຊອຣ! ໄກຣ ລາລ່ື ເກົາ ອຶງເຄາະ
ງ່ອຍ໌ ແຕ ຈອກ ກາ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ໂອນ ເກົາ ງ່ອຍ.໌"*

ເຢຊູ ແອີດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນນາ
(ມັດທາຍ 26:57; ມາຣະໂກ 14:53-54;

ລູກາ 22:54)
12 ບັອງ ກາ ກັອຍ ມູ່ ຕາຮານ ກະ ອັນ ກາ ຊົດ

ໄລ່, ກະ ມັຮ ກາ ແລງ ກວາຍ ຊົດ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດ
ຊະຣາເອລ, ອຶນແຍະ່ ໄລ່ ກັອຍ ໂກບ ເຢຊ;ູ ເຈ່ີ ໄລ່
ຊັດ ອັນ. 13 ໄລ່ ເດີງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນນາ, ກູ
ຢາກູນ ກາຢະພາ. ຕ່ຶງ ກູມໍ ກັອຍ ກາຢະພາ ຕາລາ
ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 14 ກາຢະ
ພາ ໄນ່ ລາ ມານະ ກາ ອາຕີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ ປາຍ: "ຄາອ໌ ໄຮ ໂອນ ມານະ ໄນ່ ຊັອງ ກູ
ຈີດ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ໄຮ ກຈີູດ."

ເປໂຕ ກາແລີຍຮ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:69-70; ມາຣະໂກ 14:66-

68; ລູກາ 22:55-57)
15 ຊີໂມນ ເປໂຕ ກະ ມານະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ

ເຢຊ,ູ† ໄລ່ ບາຣ ນະ ປວາຍ ຕາປູ່ນ ກຣັອງ ເຢຊູ.
ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

* 18:11 18:11 ພໍກາ ອັນ ປາຍ "ງ່ອຍ໌ ແຕ ຈອກ," ເຢຊູ ຊາກຳ ອຶງເຄາະ ອັນ ຈີວ໌ ຣານະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມັຮ ອຶມປ່ໍ ໂອນ ອັນ ຈີວ໌.
† 18:15 18:15 ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ກາ ຄ່ຶດ ປາຍ ມານະ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ໄນ່ ລາ ໂຢຮັນ.
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ຊີ, ອັນ ຊາກ່ັລ ມານະ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ໂອນ
ມານະ ກາ ຣຍານ ກັອຍ ມູ່ດ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ຕ່ຶງ
ຊັງອາຣ ອຶມແປຣ ດຸງ ອັນ ເຕ່. 16ມາ ເປໂຕ ແອີດ
ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ງັ່ຮ ຕ່ົງ. ນ່ະກັອຍ ມານະ ກັອຍ ລ່ົບ ລ່ັຮ
ປໍ ງັ່ຮ ຕ່ົງ, ກະ ອັນ ແຊອ໌ ແຕ ມັນແຊມ ກາ ກຍາອ໌
ງັ່ຮ ຕ່ົງ ໂອນ ເປໂຕ ມູ່ດ ເຕ່. 17 ມັນແຊມ ກາ ກ
ຍາອ໌ ກູຕ່ົງ ກັອຍ ຕາແບີບ ເປໂຕ: "ໄມ່ ລາ ມູ່ ກາ
ຣຍານ ແຕ ກວາຍ ກັອຍ ບ?ໍ"
ເປໂຕ ຕາແອີຍ: "ເກົາ ຕາ ເບນີ ແຕ ມູ່ ກັອຍ."
18 ມັຮ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ກະ ກວາຍ ຕາຮານ

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

ອັນ ກາ ຕາລາ ຣ່ີດ ຊາງ ຕາແບີບ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:59-66; ມາຣະໂກ 14:55-

64; ລູກາ 22:66-71)
19 ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ ຕາແບີບ ເຢຊູ ແຕ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ,
ກະ ແຕ ປັຣນາຍ ອັນ ອາຕີ. 20 ເຢຊູ ຕາແອີຍ
ປາຍ: "ເກົາ ອາຕີ ແຈງ ເຈ່ີ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາ
ຍ ດັງ. ເກົາ ອາຕີ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ແກດ ກະ
ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ປໍ ອຶນຕຸ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ໂຣ່ມ. ເກົາ ຕາ ເບີນ ປາໂຕ່ະ ມູ ຣາມຶ່ຮ
ອຶນເຕ່ົາ ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ. 21ນ່ະກັອຍ ນານ່
ະ ແຕ ເຍືາ ຕາແບີບ ເກົາ? ຄາອ໌ ເຍືາ ຕາແບີບ ໄລ່
ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ. ໄລ່ ດັງ ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ກາ ເກົາ ປາຍ."

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

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

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

ເປໂຕ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ຕາ ດັງ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 26:71-75; ມາຣະໂກ 14:69-

72; ລູກາ 22:58-62)

25 ເປໂຕ ອຶນນັ່ອງ ຕາຢຶ່ ງ ອຶງແຮງ ອູ່ຍຮ. ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ກັອຍ ຕາແບີບ ເປໂຕ: "ໄມ່ ລາ ມູ່ ກາ ຣ
ຍານ ແຕ ອັນ ກັອຍ ບ?ໍ"
ເປໂຕ ກາແລີຍຮ ເຢຊ,ູ ປາຍ: "ເກົາ ຕາ ແກີນ

ແຕ ມູ່ ກັອຍ."
26 ເບີນ ມານະ ກວາຍ ຊູລ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນ

ແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ອຶນຕຸ
ກັອຍ ເຕ່. ກວາຍ ຊູລ ກັອຍ ລາ ແຊມອາຍ ກະ
ກວາຍ ກາ ເປໂຕ ກັຣໄປຮ ກູຕູຣ. ກວາຍ ຊູລ
ກັອຍ ຕາແບີບ ເປໂຕ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ມາ ຕາ ເບນີ,
ເກົາ ເຮີມ ໄມ່ ແອີດ ຕ່ຶງ ຊວນ ກະ ອັນ ກັອຍ?"

27 ມາ ເປໂຕ ກາແລີຍຮ ຊາ ເຢຊ.ູ ບັອງ ກາ
ກັອຍ ແຕ່ິ ອຶນຕຣວຍ ຕາກາຣ.

ເຢຊູ ແອີດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ປີລາດ
(ມັດທາຍ 27:1-2, 11-14; ມາຣະໂກ

15:1-5; ລູກາ 23:1-5)
28 ແວັດ ກັອຍ, ແຕ ປ່ືຼ ຕາຣ່ືບ ກັອຍ, ໄລ່ ເດີງ

ເຢຊູ ແຕ ດຸງ ກາຢະພາ ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ຕັດຊ່ີ
ນ ກວາຍ. ມາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ແອອ໌ ອີ
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ຕັດຊ່ີນ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕັນ ຄັນ
ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ກັອຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ໄລ່ ຕາ ຢວາຮ ຈາ
ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັຮ.‡ 29 ຍ່ອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ຕາ ແອອ໌ ອີ ມູ່ດ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ຕັດຊ່ີນ ກັອຍ,
ນ່ະກັອຍ ປີລາດ, ອັນ ກາ ແກີດ ຊົດ, ລ່ັອຮ ປໍ ໄລ່.
ອັນ ຕາແບີບ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ຍ່ອນ ຣານະ ອຶນ
ເຕ່ົາ ແຕ ເຍືາ ປ່ອງ ອັນ ໄນ່?"

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

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

"ຮິ ເນົ່ າ ຕາ ໂອນ ກາຈີດ ກວາຍ."
32 ນ່ະກັອຍ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປັຣນາຍ ເຢຊູ

ອາຕີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ. ອັນ ອາຕີ ແຕ ຣານາ ອັນ
ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ກຈີູດ.

33 ແວັດ ກັອຍ ປີລາດ ມູ່ດ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ, ກະ ອັນ
ກູອ໌ ເຢຊ.ູ ອັນ ຕາແບີບ ເຢຊູ ປາຍ: "ໄມ່ ລາ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເມ່ນ ບ?ໍ"

34 ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ຣານະ
ໄນ່ ໄມ່ ອຶນຈຸງ ອີ ປາຍ, ແຕີລາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອາ
ຕີ ໂອນ ໄມ່ ດັງ ແຕ ເກົາ?"

‡ 18:28 18:28 ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ ແຕ ອຶມແບິ.



ໂຢຮັນ 18:35 175 ໂຢຮັນ 19:12

35 ປີລາດ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ເກົາ ຕາ ເບີນ
ດັງ! ເກົາ ລາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.
ກວາຍ ໄມ່ ກະ ກວາຍ ຊົດ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ກຣ
ວາງ ໄມ່, ໄລ່ ກັອຍ ເດີງ ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ. ອຶນເຕ່ົາ
ໄມ່ ຕະ ໂລ່ຍຮ?"

36 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ເກົາ ຕະ ຊົດ ລາ
ຕາ ແກີນ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ.່ ຄັນ ເກົາ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໄນ່, ກອນແຊມ ເກົາ ຣາຊູ່ ເຕ່ ກະ ມັຮ ກວາ
ຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ໂອນ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເບນີ ໂກບ
ເກົາ. ມາ ອຳນາດ ເກົາ ເບນີ ຊານ່ໍ ລາ ຕາ ແກີນ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໄນ່."

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

ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. ເກົາ ແກີດ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່
ລາ ອີ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ປຍາຍ໌. ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ
ເບນີ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ຣານະ ປຍາຍ໌, ກວາຍ ກັອຍ ຊາ
ງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ."

38 ປີລາດ ຕາແບີບ ລ່ັຮ: "ອຶນເຕ່ົາ ຣານະ ປ
ຍາຍ໌ ກັອຍ?"

ເນົ່ າ ຣຽຮ ເຢຊູ ຈີວ໌ ກຈີູດ
(ມັດທາຍ 27:15-31; ມາຣະໂກ 15:6-20;

ລູກາ 23:13-25)
ແວັດ ປີລາດ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ

ເປາະ ລ່ັຮ ປໍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ອັນ ອາຕີ ໄລ່
ປາຍ: "ເກົາ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ໂລ່ຍຮ
ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ອັນ. 39 ມາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຍືາ ຈາ ຊາ
ແຍີ ກັອຍ, ເຍືາ ເບນີ ຣ່ີດ ຣຽຮ ມານະ ກວາຍ ເນົ່ າ
ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ໂອນ ເກົາ ອາໂຣຍຮ. ນ່ະກັອຍ
ເຍືາ ໂອນ ເກົາ ອາໂຣຍຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ ບ?ໍ"

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

ຕະ ຊົດ.

19
ປີລາດ ມ່ອບ ລ່ັຮ ເຢຊູ ປໍ ອາຕີ ກວາຍ ອິດ

ຊະຣາເອລ
1 ແວັດ ກັອຍ ປີລາດ ກູອ໌ ລ່ັຮ ເຢຊ,ູ ເຈ່ີ ອັນ

ແປຣີ ໂອນ ເນົ່ າ ໄປຣ່ຮ ເຢຊູ. 2 ກວາຍ ຕາຮານ
ຕະ ກຸນຕຣວາອ໌ ຊັຣເລືາ ອາປື່ ງ ຕ່ຶງ ແປີຼ ເຢຊ.ູ ກະ
ໄລ່ ອາແຊິບ ເຢຊູ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ຊ່ີ ອາອູຍ. 3 ເຈ່ີ
ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ແຈ່ະ ເຢຊູ ປາຍ ອັນ ນ່ະໄນ່: "ກູກຮຸ ເນົ່ າ

ຊາຊາຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອິດຊະຣາເອລ!" ກະ ໄລ່
ຕ່ັຮ ມາມ ອັນ ແຮີ.

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

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

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

ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ! ມາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ
ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ອັນ!"

7 ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ ຕາ
ແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ຕາປູ່ນ ຄານອດ ຮິ, ອັນ ກັອຍ
ອຶງເຄາະ ກູ ຈີດ, ຍ່ອນ ອັນ ປາຍ ອັນ ລາ ກອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

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

ປາຍ: "ນານະ່ ໄມ່ ຕາ ເບນີ ຕາແອີຍ ເກົາ? ໄມ່ ດັງ
ມາ ຕາ ເບນີ, ເກົາ ເບນີ ອຳນາດ ອາໂຣຍຮ ໄມ່, ແຕີ
ລາ ແຕັຮ ໄມ່ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ?"

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

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



ໂຢຮັນ 19:13 176 ໂຢຮັນ 19:29

13 ພໍກາ ປີລາດ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ອັນ ເດີ
ງ ອາລ່ັອຮ ເຢຊູ ກະ ອັນ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ເນົ່ າ ຕັດ
ຊ່ີນ. ກາເຈ່ີງ ກັອຍ ລາ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ
'ຊັງອາຣ ຕາເມົາ', ມາ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ໄລ່ ດອ໌ໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ ລາ 'ຄັບບາທາ.'

14ບັອງ ກາ ກັອຍ ມານາງ ແຈ່ະ ຕີລມູ່ລ ຕ່ຶງ ຕາ
ໄງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກຽມ ດອ໌ໍ ຈາ ຊາແຍີ ຕາ
ໄງ ອາກຼັຮ. ປີລາດ ອາຕີ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ:
"ໄນ່ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຍືາ!"

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

ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຍືາ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ບ?ໍ"
ມາ ໄລ່ ກາ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອັນ ຕາ ແກີນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຮິ!
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຮິ ລາ ແອີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຣມ ກາ
ກຣ່ິຮ ຊັອງ!"

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

ໄລ່ ແຕັຮ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ
(ມັດທາຍ 27:32-44; ມາຣະໂກ 15:21-

32; ລູກາ 23:26-43)
17 ເຢຊູ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ໂດລ ເບີມ

ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ອັນ. ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ
"ອຶນຕຸ ອຶງຮາງ ຕາຕາຣ ແປີຼ." ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ ລາ "ໂຄລະໂຄທາ."
18 ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເນົ່ າ ແຕັຮ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງ
ກັງ. ເບນີ ບາຣ ນະ ການ່ໍອ໌ ແຮີ ເນົ່ າ ແຕັຮ ອຶງກັອຍ
ເຕ່, ມານະ ຢັ່ ຮ ອາເວ່ຣ ມານະ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເຢຊ.ູ
ເຢຊູ ແອີດ ອຶນດີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ. 19 ປີລາດ
ຄຽນ ຕ່ຶງ ມວຍ ແພນ ກາດານ, ເຈ່ີ ແຕັຮ ຕາຢັອງ
ດອ໌ໍ ແພນ ກັອຍ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ເຢຊ.ູ ອັນ
ຄຽນ ປາຍ ຕ່ຶງ ແພນ ກັອຍ: "ເຢຊ,ູ ກວາຍ ແຕ
ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ. ອັນ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ." 20 ກຼຶ່ງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ອານ
ແພນ ໄນ່, ຍ່ອນ ອຶນຕຸ ໄລ່ ກາຈີດ ເຢຊູ ລາ ແຈ່ະ
ກະ ເມືອງ. ກະ ເນົ່ າ ຄຽນ ຕ່ຶງ ແພນ ໄນ່ ໄປ ປັຣ
ນາຍ: ປັຣນາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ປັຣນາຍ ໂຣມ,

ກະ ປັຣນາຍ ກຣີກ. 21 ມາ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ
ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ,
ໄລ່ ອາຕີ ປີລາດ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ຄຽນ ປາຍ 'ອັນ
ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.' ປຍາຍ໌
ລາ ລ່ື ໄມ່ ຄຽນ ປາຍ 'ອັນ ກັອຍ ປາຍ ອັນ ລາ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.'"

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

23 ແວັດ ກວາຍ ຕາຮານ ແຕັຮ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ອາ
ລ່ອງ ຊັງກັງ, ໄລ່ ອີດ ຕຳປັອກ ອັນ, ກະ ໄລ່ ອຶມ
ແປອ໌ ປູນ ປູ່ດ, ມານະ ມວຍ ປູ່ດ. ກະ ໄລ່ ອີດ ອາ
ຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ເຢຊູ ແຮີ. ອາຢັ່ ອຮ ໄນ່ ເນົ່ າ ຕານ ມວຍ
ໄຊອ໌ ຊັອງ, ຕາ ເບີນ ຊັນຕ່ີຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ແປີງ
ແຕ່ີອ໌ ປື່ ນ. 24ນ່ະກັອຍ ຕາຮານ ກັອຍ, ມານະ ອາ
ຕີ ມານະ: "ໄຮ ອຶນໂຈຍ ແຈອ໌ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ໄນ່.
ໄຮ ມັນຕັດ ອາຍຸ່ ອາຢັ່ ອຮ ໄນ່. ອາແລ່ະ ເບີນ ລາ
ໂທຍ."
ນ່ະກັອຍ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

ປາຍ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ:
"ໄລ່ ອຶມແປອ໌ ອາຣິ ກາ ເກົາ ເກ່ີຍ ຕັອກ,

ກະ ມັນຕັດ ອາຍຸ່ ຕຳປັອກ ເກົາ."
ນ່ະກັອຍ ມັຮ ຕາຮານ ກັອຍ ຕະ.

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

27 ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ອາຕີ ເກົາ ປາຍ: "ໄນ່ ລາ
ອຶມເປ່ອ໌ ໄມ່."
ພໍກາ ກັອຍ, ເກົາ ເດີງ ອຶມເປ່ອ໌ ເຢຊູ ເຈົາ ແອີດ

ຕ່ຶງ ດຸງ ເກົາ ແອັນ.
ເຢຊູ ກຈີູດ
(ມັດທາຍ 27:45-56; ມາຣະໂກ 15:33-

41; ລູກາ 23:44-49)
28 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ: "ເກົາ ຊັອງ ອາເຣືາງ ແດີອ໌."

ອັນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປຶ່ ງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ.
ແວັດ ກັອຍ, ອັນ ດັງ ອັນ ຕະ ອຶນແຍະ່ ເຈ່ີ ມັຮ

ຣາມຶ່ຮ ເນົ່ າ ຄຽນ ອາຕີ ແຕ ອັນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ກັອຍ.
29 ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີນ ມານຳ ແຈັຮ ບັຼອງ ອຶນ

* 19:26 19:26 ແຕ່ີອ໌ ອັນ ປາຍ ແຕ ຈະ ອັນ ເບີມ, ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ໂຢຮັນ ຕາ ເບີນ ປາຍ "ເກົາ." ອັນ ປາຍ "ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ
ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ກາ ຣາຕອຍ ລາລ່ື ກະ ອັນ."
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ເຍາະ. ໄລ່ ກັອຍ ອາລຸ ມວຍ ໂກກ ອາຣິ ຕ່ຶງ ບັຼອງ
ກັອຍ, ເຈ່ີ ໄລ່ ຊັດ ຕ່ຶງ ຊັຣນວາຍຮ. ໄລ່ ອາແວີຍ
ອາຣິ ກັອຍ ປໍ ແບອ໌ ເຢຊ.ູ 30 ແວັດ ເຢຊູ ຢູບ
ແຕ ອາຣິ ກັອຍ ອັນ ປາຍ: "ແມິ່ມ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ
ເກົາ!"
ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ງຸ່ ອາແຊງ ແປີຼ, ເຈ່ີ ອັນ ຕາ

ອັອຮ ຣາງຶ່ຮ.
31 ຕາໄງ ກັອຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກຽມ ດອ໌ໍ

ອີ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຕາໄງ ປັຣແນີ, ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່. ມັຮ
ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ແອອ໌ ອີ ດອ໌ໍ ກມູູ່ຍ໌
ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່. ນ່ະກັອຍ ໄລ່
ກັອຍ ແຊອ໌ ແຕ ປີລາດ ໂອນ ອັນ ແປຣີ ເນົ່ າ ປ
ຍາຍຮ ໂອນ ຕາແກ່ັຮ ອາເຢງີ ກວາຍ ກາ ເນົ່ າ ແຕັຮ
ກັອຍ, ກະ ໂອນ ໄລ່ ອາແຊງ ກູມູ່ຍ໌ ແຕ ອາລ່ອງ
ຊັງກັງ ກັອຍ. 32 ເຈ່ີ ຕາຮານ ແຕ່ີອ໌ ປຍາຍຮ ໂອນ
ຕາແກ່ັຮ ອາເຢີງ ບາຣ ນະ ກວາຍ ກາ ເນົ່ າ ແຕັຮ
ມັນຕຸ ກະ ເຢຊ.ູ 33ມາ ພໍກາ ຕາຮານ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ເຮີມ ເຢຊູ ກູຈີດ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່
ຕາ ເບີນ ປຍາຍຮ ນັ່ອງ ອາເຢີງ ອັນ. 34 ມາ ເບີນ
ມານະ ຕາຮານ ອີດ ຮອ໌ໍ ຈ່ັດ ມວຍ ກ່ັຮ ຈະ ເຢຊ.ູ
ເຈ່ີ ອາຮາມ ກະ ແດີອ໌ ລ່ັອຮ ແຕ ຈະ ເຢຊ.ູ 35 ເກົາ
ເຮີມ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ແຕ
ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ກະ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ລາ ປຍາຍ໌ ລາ
ລ່ື. ເກົາ ດັງ ເບີມ ເກົາ ປາຍ ປຍາຍ໌, ກະ ເກົາ ອາ
ຕີ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ. 36 ອຶນແຍ່ະ
ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ຕະ ໂອນ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
"ອຶງຮາງ ອັນ ມວຍ ອຶນແຕຣ່ັຮ ລາ ຕາ ເບີນ ຕາ

ແກ່ັຮ."
37 ກະ ອຶນຕຸ ການ່ໍ ອ໌ ແອັນ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
"ໄລ່ ກາ ຈ່ັດ ອັນ ເນ່ ລ່ັຮ ອັນ ເຕ່."

ເນົ່ າ ແຕິບ ເຢຊູ
(ມັດທາຍ 27:57-61; ມາຣະໂກ 15:42-

47; ລູກາ 23:50-56)
38 ແວັດ ກັອຍ ໂຢເຊັບ ແຕ ເມືອງ ອາຣີມາທາຍ

ແຊອ໌ ກູມູ່ຍ໌ ເຢຊູ ແຕ ປີລາດ. ໂຢເຊັບ ລາ ກວາ
ຍ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ເຕ່, ມາ ອັນ ຕາປູ່ນ ແກຣ່ະ,
ຍ່ອນ ອັນ ອຶງກັອຮ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ.
ປີລາດ ໂອນ ອັນ ອີດ, ເຈ່ີ ໂຢເຊັບ ເປາະ ອີດ ກມູູ່ຍ໌
ເຢຊູ. 39 ເບນີ ກາ ນີໂກເດມ ເປາະ ກະ ໂຢເຊັບ ເຕ່.
ນີໂກເດມ ລາ ອັນ ກາ ເປາະ ຊາອົຮ ເຢຊູ ມູ ຊາເດົາ
ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ອັນ ເດີງ ເກຣ່ີງ ປາຮວມ ກາ ອັນ ກູ

ຈຸ ແຕ ບາຣ ຣາມຶ່ຮ ອາລ່ອງ, ລາ ຊຽດ ອາລ່ອງ
ປາຮວມ ກະ ອາໂຣເອ. ເກຣ່ີງ ປາຮວມ ກັອຍ ອຶນ
ຕັອງ ໄປ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ໂລ. 40 ໄລ່ ບາຣ ນະ ອີດ
ກູມູ່ຍ໌ ເຢຊູ ເຈ່ີ ຕວມ ໂຈະ ອາຣິ. ໄລ່ ໂຈະ ເກຣ່ີງ
ປາຮວມ ຕ່ຶງ ອາຣິ ກັອຍ ແຮີ. ຕະ ນ່ະກັອຍ ໄລ່
ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກຽມ ດອ໌ໍ ເກ່ີຍ
ແຕິບ ກູມູ່ຍ.໌ 41 ແຈ່ະ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ກາຈີດ ເຢຊູ ເບີ
ນ ຊວນ. ຕ່ຶງ ຊວນ ກັອຍ ເບີນ ປີ່ ງ ຕາໄມ ເນົ່ າ
ຕະ ດອ໌ໍ, ອຽນ ເນົ່ າ ອີ ແຕິບ ກມູູ່ຍ.໌ 42 ຍ່ອນ ຕາ
ໄງ ກັອຍ ລາ ຕາໄງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກຽມ ດອ໌ໍ
ອີ ຈາ ຣ່ໍອ໌, ກະ ຍ່ອນ ປີ່ ງ ກັອຍ ແຈ່ະ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ
ກາຈີດ ອັນ, ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ແຕິບ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ
ກັອຍ.

20
ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
(ມັດທາຍ 28:1-8; ມາຣະໂກ 16:1-8; ລູກາ

24:1-12)
1 ຕາໄງ ມວຍ ຕ່ຶງ ອາທິດ ກັອຍ, ອຶນນັ່ອງ ຍາ

ຍຶ່ມ ລາລ່ື, ມາຣີ ແຕ ວ່ີລ ມັກດາລາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປີ່ ງ
ກັອຍ. ອັນ ເຮີມ ເນົ່ າ ວ່ິລ ເຈ່ີ ຕາເມົາ ປື່ ດ ແຕ ງັ່ຮ
ປີ່ ງ ກັອຍ. 2 ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕາລຸ່ຮ ເຈົາ ປໍ ຊີໂມນ
ເປໂຕ ກະ ມານະ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊ.ູ ມາຣີ ປາຍ
ໂຈະ ໄລ່ ບາຣ ນະ: "ເນົ່ າ ອີດ ເຈ່ີ ອຶນເຈົາ ໄຮ ແຕ
ປີ່ ງ, ກະ ຮິ ຕາ ດັງ ປໍ ແລ່ະ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອັນ."

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

ເຢຊູ ຣາມົຮ ມາຣີ ແຕ ວ່ີລ ມັກດາລາ
(ມັດທາຍ 28:9-10; ມາຣະໂກ 16:9-11)
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10 ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ບາຣ ນະ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ.
11 ມາ ມາຣີ ອຶນນັ່ອງ ຕາຢຶ່ ງ ເຍືາມ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ປີ່ ງ
ກັອຍ. ບັອງ ກາ ອັນ ເຍືາມ ອັນ ຕາແລນ ຕ່ຶງ ປີ່
ງ. 12 ອັນ ເຮີມ ບາຣ ນະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ກຼອ໌ໍ ກະ ຕາກູ ປໍ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ
ກູມູ່ຍ໌ ເຢຊູ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ມານະ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ແປີຼ,
ມານະ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາເຢີງ. 13 ໄລ່ ຕາແບີບ ມາຣີ
ປາຍ: "ອາເວືາ ເອີຍ! ນ່ະ ແຕ ໄມ່ ເຍືາມ?"
ມາຣີ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເນົ່ າ ອີດ ອຶນເຈົາ ເກົາ,

ກະ ເກົາ ຕາ ດັງ ປໍ ແລ່ະ ເນົ່ າ ເດີງ ອັນ."
14 ແວັດ ກັອຍ ມາຣີ ກູລຽວ ເຮີມ ເຢຊູ ຕາ

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

ອຶງກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອາຈ
ວາຍຮ ເອີຍ! ຄັນ ອາຈວາຍຮ ກາ ເດີງ ອາລ່ັອຮ
ອັນ ກັອຍ, ແຊອ໌ ໂອນ ອາຈວາຍຮ ອາຕີ ອຶນຕຸ
ແລ່ະ ອາຈວາຍຮ ດອ໌ໍ. ເຈ່ີ ເກົາ ອີ ເປາະ ອີດ ອັນ."

16 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ ໂຈະ ອັນ: "ມາຣີ."
ມາຣີ ກລູຽວ ລ່ັຮ ປໍ ເຢຊູ ກະ ປາຍ: "ຣັບໂບນີ

ເອີຍ!" (ປັຣ ນາຍ 'ຣັບໂບນີ' ອາ ຕີ ລ່ັຮ ລາ
'ອາຈານ.')

17 ເຢຊູ ອາຕີ ມາຣີ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ຢຸມ ດອ໌ໍ
ເກົາ, ຍ່ອນ ເກົາ ຕາ ຢວາຮ ຊັອຮ ປໍ ອຶມປ່ໍ ເກົາ.
ມາ ຊານ່ໍ ໄມ່ ເຈົາ ປໍ ແຊມອາຍ ເກົາ, ກະ ອາຕີ ໄລ່
ປາຍ: 'ເກົາ ຊັອຮ ປໍ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ກະ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ.
ເກົາ ຊັອຮ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເກົາ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເຍືາ.'"

18ນ່ະກັອຍ, ມາຣີ ແຕ ວ່ີລ ມັກດາລາ ເຈົາ ປໍ ມູ່
ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊ.ູ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເກົາ
ເຮີມ ເຈ່ີ ອຶນເຈົາ ໄຮ."
ກະ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ປາຕັບ

ອັນ.
ເຢຊູ ຣາມົຮ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ
(ມັດທາຍ 28:16-20; ມາຣະໂກ 16:14-

18; ລູກາ 24:36-49)
19 ຕາໄງ ມວຍ ຕ່ຶງ ອາທິດ ກັອຍ, ແຕ່ີອ໌ ຕາບື່

ເຈ່ີ, ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ໂຣ່ມ ມັນຕຸ. ກະ ໄລ່
ໄກຼ່ຮ ກູຕ່ົງ, ຍ່ອນ ໄລ່ ອຶງກັອຮ ກວາຍ ຊົດ ອິດ
ຊະຣາເອລ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ຕາຢຶ່ ງ ອຶນດີ ໄລ່. ອັນ
ປາຍ: "ເຍືາ ແອີດ ອຽນ ອໍ."

20 ແວັດ ອັນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຢຊູ ອາປັຮ ໂອນ
ໄລ່ ກັອຍ ເນ່ ຕາລາງ ອາຕີ ກະ ກ່ັຮ ຈະ ອັນ. ອຶນ

ແຍະ່ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ເຢຊູ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ຍ່ອນ
ໄລ່ ເບນີ ເຮີມ ລ່ັຮ ອຶນເຈົາ ໄລ່. 21 ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ
ຊາ: "ເຍືາ ແອີດ ອຽນ ອໍ. ນ່ະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ແປຣີ
ເກົາ ໂອນ ເປາະ, ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ເກົາ ແປຣີ ເຍືາ
ໂອນ ເປາະ."

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

ເຢຊູ ຣາມົຮ ໂທມາ
24 ໂທມາ, ອັນ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ດີດີມ ແຮີ, ອັນ ລາ

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

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

30 ເຢຊູ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ກາ
ນ່ໍອ໌ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ມູ່ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ, ມາ ຕາ ເບີ
ນ ຄຽນ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ໄນ່. 31 ມາ ມັຮ ຣາມຶ່
ຮ ກາ ຄຽນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ໄນ່ ເຈ່ີ, ລາ ໂອນ ເຍືາ ຊາອຳ
ເຢຊູ ລາ ກຣີດ, ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ເຍືາ
ຊາອຳ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ຍ່ອນ
ແຕ ຣາມຶ່ຮ ອັນ.
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ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ຈ່ໍອ໌ ອາກາ

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

ເຕ່ ກະ ໄມ່."
ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ. ມາ

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

ຕາ ແອັນ. ເຈ່ີ ເຍືາ ເບີນ ອາກາ."
ພໍກາ ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ມ່ອງ ໄລ່ ໄກຣ ອາກາ ຊາ

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

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

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

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

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

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

ເປໂຕ ປາຍ: "ຊີໂມນ, ກອນ ໂຢຮັນ ເອີຍ! ໄມ່ ອາ
ໂຢ່ະ ເກົາ ກາເລີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌ ບ?ໍ"
ເປໂຕ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເອີອ໌. ອຶນເຈົາ ດັງ ເຈ່ີ

ເກົາ ອາໂຢ່ະ ອຶນເຈົາ."
ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ແຈມ

ແກະ ກອນ ເກົາ ນ.ໍ"
16ມວຍ ເຮີບ ແອັນ ເຢຊູ ຕາແບີບ ເປໂຕ ປາຍ:

"ຊີໂມນ, ກອນ ໂຢຮັນ ເອີຍ! ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ເກົາ ບ?ໍ"
ເປໂຕ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ຊາ: "ເອີອ໌. ອຶນເຈົາ ດັງ

ເຈ່ີ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ອຶນເຈົາ."
ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ກຍາອ໌

ແກະ ເກົາ ນ.ໍ"
17 ມວຍ ເຮີບ ແອັນ ເຢຊູ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ເປໂຕ

ປາຍ: "ຊີໂມນ, ກອນ ໂຢຮັນ ເອີຍ! ໄກຣ ລາລ່ື
ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ເກົາ ບ?ໍ"
ເປໂຕ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາ ລ່ື ຍ່ອນ ເຢຊູ ແອີດ ຕາ

ແບີບ ເລືອຍໆ ອັນ ໄປ ເຮີບ ເຈ່ີ ປາຍ: "ໄກຣ ລາ
ລ່ື ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ເກົາ ບໍ?"
ເຈ່ີ ເປໂຕ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ຊາ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ!

ອຶນເຈົາ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ອຶນ
ເຈົາ ດັງ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ອຶນເຈົາ."
ເຈ່ີ ເຢຊູ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ແຈມ

ແກະ ເກົາ ນ.ໍ 18 ເກົາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ໂອນ ໄມ່, ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ ບັອງ ໄມ່ ອຶນນັ່ອງ ແກີດ ກວາຍ ນຸ່ມ, ເຕ່ອ໌
ໄມ່ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ເບມີ. ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ປໍ ແລ່ະ,
ໄມ່ ເປາະ. ມາ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ແຕ່ີອ໌ ໄມ່ ແກີດ
ກວາຍ ເທົາ, ໄມ່ ຢັ່ ງ ອາຕີ ໄມ່ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ຊັດ ໄມ່. ກະ ໄລ່ ເດີງ ໄມ່ ເປາະ ອຶນຕຸ ໄມ່ ຕາ ຢໍອ໌
ອີ ເປາະ."

19 ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ອາຕີ ຣານາ ອຶນ
ເຕ່ົາ ເປໂຕ ຈີວ໌ ກູຈີດ. ກະ ອັນ ເດີງ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ອັນ ຕະ.
ແວັດ ກັອຍ ເຢຊູ ແປຣີ ເປໂຕ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕາປູ່
ນ ເກົາ!"



ໂຢຮັນ 21:20 180 ໂຢຮັນ 21:25

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

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

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

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

25 ອຶນນັ່ອງ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ແອັນ ເຢຊູ ຕະ.
ເກົາ ຄ່ຶດ, ຄັນ ເນົ່ າ ຢໍອ໌ ອີ ຄຽນ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ, ຕາ ເບີນ ອຶນແລ່ະ ອີ ດອ໌ໍ ນັ່ອງ ປຶ່ ງ ກັອຍ,
ກທັູດ ອຶນແຍະ່ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່.
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ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ
ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ

ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ປຶ່ ງ ໄນ່ ລູກາ ຄຽນ ຕໍ ລ່ັຮ ປຶ່ ງ ກາ ອັນ ຄຽນ

ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ແດີຍ ອາມົງ່ ເຢຊູ. ອັນ ຄຽນ ປຶ່ ງ
ໄນ່ ມາຮ 60 ກູມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ປຶ່ ງ ໄນ່ ອາ
ຕີ ແຕ ເຢຊູ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ. ເຈ່ີ ມູ່ ກາ ຣຍານ
ແຕ ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ກະ ເກຣາ
ະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຊງ ແອີດ ກະ ໄລ່.
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຊງ ແອີດ ກະ ໄລ່ ໂອນ

ໄລ່ ແກີດ ຍັ່ນ ລາ ລ່ື ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອາໂຢ່ງ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ໄລ່ ເບີ
ນ ອຳນາດ ດອ໌ໍ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ມັຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ
ແຕ ຈະ ກວາຍ, ກະ ປົວ ມັຮ ກວາຍ ອາອ່ີ.
ປຶ່ ງ ໄນ່ ອາຕີ ລ່ັຮ ມັຮ ຣານະ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ

ປາຈຸ່ຮ ຕະ ແຕ ອຳນາດ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ໄລ່ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ, ຕ່ຶງ ແຄງ
ຊາມາເຣຍ, ກະ ເຕ່ົາ ປັຼຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກຣວາງ
ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່ ໄນ່.

1 ອາຈວາຍຮ ເທໂອພີໂລ ເອີຍ! ເກົາ ລາ ລູກາ
ຄຽນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ ມວຍ ປຶ່ ງ ໂອນ ໄມ່ ດັງ ແຈງ
ລາລ່ື ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ເຢຊູ ຕະ ກະ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່
ຮ ອັນ ອາຕີ, 2 ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອັນ ຊັອຮ ປໍ
ມັນລ່ັອງ. ອຶນໂຍ່ງ ອັນ ອີ ຊັອຮ, ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ປາຕັບ ມູ່ ກາ ອັນ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ
ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ, ໂອນ ໄລ່ ດັງ ແຕ ມັຮ
ຣານະ ໄລ່ ອຶງເຄາະ ຕະ. 3 ເຢຊູ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ເຈ່ີ. ແວັດ ອັນ ກຈີູດ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ,
ກະ ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ມູ່ ກາ ອັນ ຣຽຮ. ອັນ ແອີດ
ກະ ໄລ່ ອຶນແຍ່ະ ປູນ ຈ່ິດ ຕາໄງ ປູນ ຈ່ິດ ຊາເດົາ.
ບັອງ ກາ ກັອຍ, ອັນ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ໂອນ ໄລ່
ເຕ່ອ໌ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ປາຍ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ກະ ອັນ
ອາຕີ ໄລ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ.
4 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ແອີດ ໂຣ່ມ ກະ ໄລ່ ກັອຍ, ອັນ
ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ລ່ັອຮ ຢວາຮ ແຕ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ມາ ເຍືາ ເກຣາະ ເວືາຍ ໂອນ
ແຕ່ີອ໌ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມາຮ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ເອີ
ອ໌ ໂອນ ເຍືາ, ນ່ະ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ.

5ບັອງ ກັອຍ ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ໂອນ ເຍືາ ແຕ ແດີອ໌.
ມາ ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ
ແຕ່ີອ໌. ກະ ອັນ ອີ ມູ່ດ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ໄນ່
ລາ ນ່ະ ເຍືາ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ."

ເຢຊູ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ
6 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ໂຣ່ມ ກະ ມູ່ ກາ ອັນ ຣຽຮ, ໄລ່

ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ຊານ່ໍ ອຶນເຈົາ ອີ ຕະ ໂອນ
ກຣວາງ ອິດຊະຣາເອລ ຊົດ ເບມີ ລ່ັຮ ບ?ໍ"

7 ເຢຊູ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ
ດັງ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຊັອງ ດັງ, ຍ່ອນ ອັນ ແຕ່ິ ກາ ຕະ ດອ໌ໍ ພານັດ.
8 ມາ ພໍກາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູ່ດ ແອີດ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ອັນ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ອຳນາດ ເຣືາບ
ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ແຕ ເກົາ. ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ເຍືາ ເບີນ ອາຕີ ຣານະ ໄນ່ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ,
ແຄງ ຢູດາຍ, ແຄງ ຊາມາເຣຍ, ກະ ປັຼຮ ອຶນແຍ່ະ
ກຣວາງ ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່ ໄນ່."

9ແວັດ ເຢຊູ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣ່ັບ
ອັນ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ, ກະ ຣາມິ່ລ ກາຕັງ ຈະ ອັນ.
ໄລ່ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ຕາ ເບນີ ເຮີມ ນັ່ອງ ເຢຊູ.
10 ພໍກາ ເຢຊູ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ, ໄລ່ ແອີດ ຕາ
ງ່ອນ ເນ່ ເລືອຍໆ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ເບນີ ບາຣ
ນະ ກວາຍ ຣາເລົາ ແອີດ ແຈ່ະ ໄລ່. ບາຣ ນະ ໄນ່
ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ກຼອ໌ໍ, 11 ກະ ປາຍ: "ກວາຍ ແຕ
ແຄງ ຄາລີເລ ເອີຍ! ນານ່ະ ເຍືາ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ອຶນ
ຕຸ ໄນ່ ກະ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ເນ່ ອາຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ?
ເຢຊູ ໄນ່, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣ່ັບ ຊັອຮ ປໍ ມັນ
ລ່ັອງ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ແຊງ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌
ໄນ່ ມູເຈິງ ເຍືາ ເຮີມ ອັນ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ ຊານ່ໍ
ເຕ່."

12 ພໍກາ ໄລ່ ແຊງ ແຕ ກົຮ ອາໂປ່ນ, ເຈ່ີ ໄລ່
ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ແຕ ກົຮ ໄນ່ ກະ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ເຢີ່ ງ ລາ ມັ່ນ ເບີນ ມວຍ ລັກ.
13 ແຕ່ີອ໌ ເມືອງ ກັອຍ ໄລ່ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ ກາ ໄລ່
ເກ່ີຍ ແອີດ ແຕ ອຶນລ່ີງ. ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອຮ
ຕ່ຶງ ຣານ ແປີງ, ມູ່ດ ແອີດ ຕ່ຶງ ມວຍ ກຼຸງ. ມັຮ
ກວາຍ ກາ ໂຣ່ມ ອຶງ ກັອຍ ລາ: ເປໂຕ, ໂຢຮັນ,
ຢາໂກໂບ, ອັນເດອາ,ພລິີບ, ໂທມາ, ບາຣໂທໂລມາ
ຍ, ມັດທາຍ, ຢາໂກໂບ ກອນ ອາລະພາຍ, ຊີໂມນ
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ຊີໂລດ,* ກະ ຢູດາ ກອນ ຢາໂກໂບ. 14 ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ໄລ່ ກາ ເກ່ີຍ ໂຣ່ມ ອຶມປຣ່ອມ ເກົາແຊອ໌ ມວຍ
ຣາງຶ່ຮ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ. ເບນີ ມັຮ ມັນແຊມ, ມາຣີ
ອຶມເປ່ອ໌ ເຢຊູ, ກະ ມັຮ ອາແອມ ຣາເລົາ ເຢຊູ ລາ
ໂຣ່ມ ອຶງກັອຍ ເຕ່.

15 ເບນີ ມວຍ ຕາໄງ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ເປໂຕ ຢວຣ
ຕາຢຶ່ ງ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ແອີດ ໂຣ່ມ ປໍ ກັອຍ.
ຈຸ່ມ ໄລ່ ກັອຍ ເບີນ ມາຮ ມວຍ ຣ່ອຍ ບາຣ ຈ່ິດ
ນະ. ເປໂຕ ປາຍ: 16 "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ມັຮ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບ,ິ ໄຮ ເຮີມ
ເຈ່ີ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ແຕ ຣານະ ຢູດາ ອິດຊະກາຣີ
ອົດ. ຢູດາ ຕະ ນ່ະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ດາວິດ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ, ອັນ ເດີງ ກວາຍ ເປາະ
ໂກບ ເຢຊ.ູ 17 ຢູດາ ໄນ່ ລາ ແຕ ມູ່ ໄຮ ເຕ່, ຕະ ຣາ
ນະ ມູເຈິງ ໄຮ ເຕ່. 18 ມາ ຢູດາ ອີດ ປຣະ ເນົ່ າ ຈາງ
ໂອນ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ, ອັນ ອາໂຢ່ງ ຣານາ ໂອນ
ເນົ່ າ ແຕ່ີອ໌ ໂກບ ເຢຊ.ູ ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ແຈີງ ມວຍ
ອຶນຕຸ ກູແຕອ໌. ແວັດ ກັອຍ ຢູດາ ຢະ. ປຸ່ງ ອັນ
ແກີດ ຊ່ືອ໌, ເຈ່ີ ປາດັອຮ; ກະ ຣ່ອຍ໌ ອັນ ລ່ັອຮ
ອຶນແຍ່ະ. 19 ພໍກາ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ຊັອງ ຣານະ ກັອຍ, ໄລ່ ອາມຶ່ຮ ອຶນ
ຕຸ ກັອຍ ລາ ອະເກັນດາມາ. ປັຣນາຍ ກັອຍ ອຶນຕີ
ລ່ັຮ ລາ 'ຕາລິງ ອາຮາມ.' 20 ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ ອາຕີ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ລາ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
'ໂອນ ດຸງ ອັນ ແກີດ ດຸງ ເມືາດ ຊັອງ.

ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ແອີດ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ.'
ກະ ດາວິດ ອາຕີ ມວຍ ປັຣນາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ອຶນ
ຕຸ ກັອຍ:
'ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ໄປຼຮ ລ່ັຮ ຣານະ ອັນ ຕະ.'

21-22 ມູ່ ຮິ ອຶງເຄາະ ເບີນ ລ່ັຮ ມານະ ແອັນ ຕະ
ຣານະ ກະ ຮິ. ອຶງເຄາະ ໄຮ ຣຽຮ ມານະ ກາ ແອີດ
ກະ ຮິ ແຕ ຕາໄງ ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ
ເຢຊ,ູ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢຊູ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ.
ກວາຍ ໄນ່ ອຶງເຄາະ ອັນ ເບີນ ເຮີມ ເຢຊູ ກູຈີດ ເຈ່ີ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ອັນ ອາຕີ ມັນຕຸ ກະ ຮິ
ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ເຕ່."

23 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຣຽຮ ເບີນ ບາຣ ນະ, ມາ ໄລ່
ອີ ອີດ ມານະ ຊັອງ. ຣາມຶ່ຮ ບາຣ ນະ ກັອຍ ລາ

ມັດເທຍ ກະ ໂຢເຊັບ. ໂຢເຊັບ ໄນ່, ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອັນ
ບາຣຊັບບາ ແຕີລາ ຢູຊະໂຕ ແຮີ. 24-25 ເຈ່ີ ອຶນ
ແຍ່ະ ມູ່ ກັອຍ ເກົາແຊອ໌ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ຮິ ເອີຍ!
ເຍືາ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ ຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ.
ນ່ະກັອຍ ອຶນເຈົາ ເອີຍ, ແຊອ໌ ເຍືາ ອາປັຮ ຈະ ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ແຕ ບາຣ ນະ ໄນ່ ກາ ເຍືາ ອີ ຣຽຮ ໂອນ
ອັນ ຕະ ເຕ່ນ ລ່ັຮ ຣານະ ຢູດາ ຕະ. ຢູດາ ຕັຮ ຣາ
ນະ ໄນ່, ກະ ອັນ ເປາະ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກວາຍ ຕາ
ອໍ ແອີດ."

26 ແວັດ ໄລ່ ເກົາແຊອ໌ ເຈ່ີ, ໄລ່ ມັນຕັດ ອີ ຣຽຮ
ມານະ ແຕ ບາຣ ນະ ກັອຍ. ໄລ່ ຣຽຮ ປຍາຍ໌
ມັດເທຍ. ນ່ະກັອຍ ມັດເທຍ ມູ່ດ ຕະ ຣານະ ມັນ
ຕຸ ກະ ໄລ່ ກາ ມັນຈ່ິດ ລາ ມວຍ ນະ. ເຈ່ີ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ
ໄລ່ ກາ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ກັອຍ ລາ ກວາຍ
ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ.

2
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌

1 ພໍກາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຈາ ຣ່ໍອ໌
ຕາໄງ ຕັຮ ຊອດ,* ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ເປາະ ໂຣ່ມ
ມັນຕຸ. 2 ບັອງ ກາ ໄລ່ ໂຣ່ມ, ໄລ່ ຊັນຕັຣ ຊັອງ
ຊຽງ ແຕ ມັນລ່ັອງ ນ່ະ ຊຽງ ກຢູາລ ຣາປູ່ອ໌. ຊຽງ
ໄນ່ ມູ່ດ ປັຼຮ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ກຼຸງ ດຸງ ໄລ່ ຕາກ.ູ 3 ໄລ່
ເຮີມ ປັຣລາ ອູ່ຍຮ ຣາຕັຮ ແກີດ ນ່ະ ຣູ່ບ ເລືາຍຮ
ເຈ່ີ ແຕັດ ແອີດ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ກູ່ ນະ. 4 ພໍກາ
ກັອຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູ່ດ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ກະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຕາແບິ ຕະ ອຶນ
ຕີ ຊາອ່ຶຍ ປັຣນາຍ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ, ຍ່ອນ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ປາຍ.

5ຕາໄງ ກັອຍ, ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ເບີ
ນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກຣວາງ
ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່ ເປາະ ໂຣ່ມ ປໍ ກັອຍ. ໄລ່ ກັອຍ
ຕາປູ່ນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຣ່ັກ ລາລ່ື. 6 ພໍ
ກາ ໄລ່ ຊັອງ ຊຽງ ກັອຍ, ກຼຶ່ງ ກວາຍ ເປາະ ໂຣ່ມ
ປໍ ດຸງ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ແອີດ. ກູ່ ນະ ກວາຍ
ກັອຍ ຊັອງ ເນົ່ າ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະ ປັຣນາຍ ໄລ່ ເບີ
ມ; ເຈ່ີ ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. 7 ໄລ່ ຊັອງ ຊັນຕັຣ,
ກະ ໄລ່ ປາຍ: "ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ໄນ່, ໄລ່ ລາ
ກວາຍ ຄາລີເລ ອຶນແຍ່ະ. 8 ມາ ນານ່ະ ແຕ ໄຮ
ຊັອງ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ແຕ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມ

* 1:13 1:13 "ຊີໂລດ" ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ ລາ "ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ະ ດຸງ ກຣວາງ ເບີມ ລາລ່ື." ຊີໂມນ ອັນ ຕະ ຣານະ ໂອນ ຈຸ່ມ ກວາຍ ກາ
ຢໍອ໌ ອີ ຊຳເບີນ ລ່ັຮ ກຣວາງ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ກຣວາງ ໂຣມ, ລາ ຣາມຶ່ຮ ຊີໂລດ. * 2:1 2:1 ຕາໄງ ຕັຮ ຊອດ ລາ ຕາໄງ ໄລ່ ດອ໌ໍ
ເພັນເຕຄຊໍະເຕ, ຍ່ອນ ແຕ ຕາໄງ ອາກຼັຮ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຕັຮ ຊອດ ເບີນ 50 ຕາໄງ. ຕາໄງ ກັອຍ ເຊີງ ຈ່ິດ ຕາໄງ ແວັດ ເຢຊູ ກູຈີດ.
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ປ່ໍ ໄຮ ເບີມ? 9 ໄຮ ລາ ກວາຍ ແຕ ຊາອ່ຶຍ ກຣ
ວາງ. ເບີນ ກວາຍ ແຕ ກຣວາງ ປາເທຍ, ເມເດຍ,
ເອລາມ, ເມໂຊໂປຕາເມຍ, ຢູດາຍ, ກາປາໂດເກຍ,
ປົນໂຕ, ເອເຊຍ, 10 ພີເຄຍ, ປຳພີເລຍ, ເອຢິບ,
ກະ ລີເບຍ ແຈ່ະ ກີເຣເນ. ກະ ເບນີ ກວາຍ ຕາມອຍ
ແຕ ເມືອງ ໂຣມ ແຮີ. 11 ມວຍ ຈຸ່ມ ລາ ໄຮ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ, ມວຍ ຈຸ່ມ ລາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ
ປຣ່ອມ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ມວຍ
ຈຸ່ມ ໄຮ ລາ ກວາຍ ກະເຣເຕ, ມວຍ ຈຸ່ມ ລາ ກວາຍ
ອາຣັບ. ໄຮ ລາ ກວາຍ ແຕ ອຶມພາ ກຣວາງ, ມາ
ໄຮ ເຕ່ອ໌ ຊັອງ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ໄຮ ເບມີ ໄລ່ ອາຕີ ແຕ
ຣານະ ປື່ ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ."

12ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ຊັນຕັຣ ກະ ຊັອງ
ງຶ່ດ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ມານະ ຕາແບີບ ມານະ
ປາຍ: "ຣານະ ໄນ່ ແກີດ ນານ່ະ ນ?ໍ"

13ມາ ເບນີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອາເຢ່ ພາມາດ ປາຍ:
"ໄລ່ ກັອຍ ບູລ ບັຼອງ."

ເປໂຕ ອາຕີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ
14 ເຈ່ີ ເປໂຕ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ມວຍ

ນະ, ໄລ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ເປໂຕ ອາຕີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ
ກັອຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກະ
ເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ເອີຍ! ເຍືາ
ຊາງັດ ໂອນ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ໂອນ
ເຍືາ. 15 ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ຮິ ບູລ ບັຼອງ. ມາ ຮິ ຕາ
ເບີນ ບູລ ອຶນເຕ່ົາ. ຕາແບິ ມານາງ ຈັຮ ຊາລຍາ,
ອຶນແລ່ະ ຮິ ອີ ບູລ? 16 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ
ຊັອງ ຊານ່ໍ, ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ໄກຣ ລາລ່ື ໂຢເອລ,
ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອາຕີ
ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
17 'ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ກວາຍ ປາຍ:
"ຕ່ຶງ ມັຮ ຕາໄງ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ,

ເກົາ ໂອນ ຣາເວືາຍ ເກົາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ.

ນ່ະກັອຍ ກອນ ຣາເລົາ ກອນ ມັນແຊມ ເຍືາ,
ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ແຕ ເກົາ.

ມັຮ ກວາຍ ຣາເລົາ ນຸ່ມ ແຕ ມູ່ ເຍືາ,
ຣາເວືາຍ ເກົາ ໂອນ ດັງ ອຶນໂຍ່ງ ຣານະ ຕາ ຢ
ວາຮ ແຕ່ີອ໌.

ກະ ມັຮ ກວາຍ ຣາເລົາ ເທົາ ແຕ ມູ່ ເຍືາ,
ຣາເວືາຍ ເກົາ ອາຕີ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ຣານາ ຣາເລົາ
ອຶມເປົາ.

18 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ ເກົາ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ
ຣານະ ເກົາ ເບນີ ຣາເວືາຍ ເກົາ,

ກາ ຣາເລົາ, ກາ ມັນແຊມ,
ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ແຕ ເກົາ.

19 ເກົາ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ກາ ເນົ່ າ ຕາ ເກ່ີຍ
ເຮີມ.

ກະ ເກົາ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ກາ ເນົ່ າ ຕາ
ເກ່ີຍ ດັງ.

ຣານະ ໄນ່ ລາ ອາຮາມ, ອູ່ຍຮ, ກະ ປາຮ
ຍາອ໌.

20 ມັ່ດ ມານາງ ແກີດ ການຳ ຊັອງ,
ກະ ຣາລ່ັງ ກາໄຊ ແກີດ ກເູຊົາ ນ່ະ ອາຮາມ.

ພໍກາ ເຍືາ ເຮີມ ຣານະ ໄນ່,
ອຶນເຈົາ ເຍືາ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເອີຍ໌.

21 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ກູອ໌ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຈົາ,
ອຶນເຈົາ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ກັອຍ.'"

22 ເຈ່ີ ເປໂຕ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ ເອີຍ! ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ. ເຢຊ,ູ
ລາ ກວາຍ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ອັນ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ກະ ຣາ
ນະ ການ່ໍອ໌ ແຮີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ປາຍ ອັນ
ລາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ອັນ ຕະ
ຣານະ ໄນ່. 23 ເຢຊູ ໄນ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ ກະ ອັນ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ໂອນ ເຍືາ ມ່ອບ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ມັຮ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ໂອນ ໄລ່ ກາຈີດ ອັນ, ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງ
ກັງ. 24 ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ.
ບັອງ ກາ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ຣານະ ກຈີູດ ຊັດ ເຢຊູ ຈັບ
ລາລ່ື, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາແລ່ັຮ ລ່ັຮ ແຕ ຣານະ
ກຈີູດ ກັອຍ. ຍ່ອນ ອັນ ຕາ ໂອນ ຣານະ ກຈີູດ ຕະ
ຊົດ ນັ່ອງ ກອນ ອັນ. 25 ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ ອາ
ຕີ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ ແຕ ເຢຊ.ູ ອັນ ປາຍ:
'ເກົາ ເຮີມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ

ເກົາ.
ຍ່ອນ ອັນ ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເກົາ,
ຕາ ເບີນ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ໂອນ ເກົາ
ຕາ ເບນີ ຊາເບິງ.

26 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື,
ກະ ປັຣນາຍ ເກົາ ຍ່ອງ ລາ ຣ່ໍອ໌ ເຕ່.

ເກົາ ຕາ ເບນີ ອຶງກັອຮ ຈະ ເກົາ ກຈີູດ,
ຍ່ອນ ເກົາ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ເຈ່ີ ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ເກົາ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ,

27 ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ອາປັອງ ຕັຮ ເກົາ
ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກວາຍ ກູຈີດ ແອີດ.

ເຍືາ ຕາ ເບນີ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ເຍືາ
ກາ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ມາ ແກີດ ລາ
ບວຍ.໌
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28 ເຍືາ ຊາດອຍ ເຈ່ີ ໂອນ ເກົາ ດັງ ຣານາ ເປາະ ປໍ
ອຶນຕຸ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.

ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຍືາ, ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ລາ
ລ່ື.'"

29 ເຈ່ີ ເປໂຕ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ແຊມອາຍ
ເອີຍ! ເກົາ ອຶງເຄາະ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ລາ
ລ່ື ແຕ ດາວິດ. ອັນ ລາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ.
ໄກຣ ລາລ່ື ອັນ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ກະ ເນົ່ າ ແຕິບ ອັນ ຕ່ຶງ
ປີ່ ງ. ຕາໄງ ໄນ່ ໄຮ ດັງ ອຶນຕຸ ປີ່ ງ ອັນ. 30 ມາ
ດາວິດ ໄນ່, ອັນ ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ດາວິດ ດັງ ປຍາຍ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ປຣ່ອມ ກະ ອັນ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເບີນ ມານະ
ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອັນ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາງ ລ່ັຮ
ອັນ. 31 ດາວິດ ລາ ແດີຍ ອຶນໂຍ່ງ. ອຶນຕູ່ນ ລາລ່ື
ລາ ແດີຍ ເຢຊູ. ມາ ດາວິດ ດັງ ອຶນໂຍ່ງ ປາຍ, ກຣີ
ດ ກູຈີດ ມາ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ນ່ະກັອຍ ດາວິດ
ດັງ ແຈງ ຣາເວືາຍ ອັນ ຕາ ເບີນ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ
ກວາຍ ກູຈີດ ແອີດ, ກະ ຈະ ອັນ ກູຈີດ ລາ ຕາ ເບີ
ນ ລາບວຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ. 32 ຣານະ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
ໄນ່, ມັ່ດ ຮິ ເຮີມ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ຮິ ອາຕີ
ໂອນ ເຍືາ ຊັອງ ແຈງ. 33 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ
ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ອັນ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣາ
ເວືາຍ ອັນ ປໍ ເຢຊູ, ມັຮ ອັນ ເອີອ໌ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ເຈ່ີ
ເຢຊູ ພາອ໌ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ແອີດ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ຊານ່ໍ. ນ່ະກັອຍ ຣານະ ເຍືາ ຊັອງ ກະ ເຮີມ
ຊານ່ໍ, ຣານະ ໄນ່ ລາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ.
34-35 ກະ ມັຮ ປັຣນາຍ ດາວິດ ອາຕີ, ຕາ ແກີນ
ອັນ ປາຍ ແຕ ຈະ ອັນ ເບມີ ອີ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ.
ມາ ດາວິດ ອາຕີ ປາຍ:
'ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂຈະ ອຶນເຈົາ ເກົາ ປາຍ:

"ໄມ່ ຕາກູ ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເກົາ
ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ແລ່ະ ເກົາ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ

ໄມ່
ແອີດ ປື່ ນ ຕາລາງ ອາເຢງີ ໄມ່."'

36 ເຈ່ີ ເປໂຕ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ມັຮ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ເອີຍ! ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ
ແຈງ ຣານະ ໄນ່. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ແກີດ
ອຶນເຈົາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ເຢຊູ ແກີດ ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ. ມາ ເຍືາ ກາຈີດ
ເຈ່ີ ເຢຊ.ູ"

37 ພໍກາ ກວາຍ ກັອຍ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄນ່,
ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື. ໄລ່ ຕາແບີບ ເປໂຕ

ກະ ເຢົ່ າ ອັນ ປາຍ: "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ນານະ່ ຮິ ອີ
ຕະ ຊານ່ໍ?"

38 ເປໂຕ ຕາແອີຍ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ
ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ. ກະ
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ
ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ,
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ຣາເວືາຍ ອັນ
ແອີດ ກະ ເຍືາ. 39 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ຣາ
ເວືາຍ ອັນ ປໍ ເຍືາ, ກອນ ເຍືາ ກະ ປໍ ມັຮ ກວາຍ
ແຕ ກຣວາງ ເຢີ່ ງ ແຮີ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນເຈົາ ໄຮ
ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອັນ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ອັນ."

40 ເປໂຕ ອາຕີ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ ແຕ ຣານະ
ເຢຊູ. ກະ ອັນ ຕາໄມຮ ໄລ່ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ຕັຮ ຊັອງ ຣານະ ຕາ ອໍ, ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ
ແວັດ ແຕ ໂຕ່ດ ກາ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ກາ ຣາງຶ່ຮ
ໂກ່ະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່."

41 ເບນີ ມາຮ ໄປ ປັ່ ນ ນະ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ປັຣ
ນາຍ ເປໂຕ ອາຕີ. ກະ ໄລ່ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌, ຕະ
ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ໄລ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ
ໄລ່ ປຣ່ອມ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊ.ູ
42 ໄລ່ ໄນ່ ເປາະ ໂຣ່ມ ດຸໆ ກະ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາ
ຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ. ໄລ່ ໂຣ່ມ ເກົາແຊອ໌
ມັນຕຸ, ກະ ໄລ່ ປີຮ ໂດຍ ບຸຮ ຈາ ຊາແຍີ ເຢຊູ ກູ
ຈີດ ຕາງ ໄລ່.

ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ປຣ່ອມ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ
43 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ງຶ່ດ ກະ ຊັອງ

ແດັດ ຣາງຶ່ຮ, ຍ່ອນ ໄລ່ ເຮີມ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາ
ຈຸ່ຮ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ມັຮ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ຕະ. 44 ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ
ເຢຊູ, ໄລ່ ແກີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ. ມັຮ ເກຣ່ີງ ໄລ່ ເບີ
ນ, ໄລ່ ປຣ່ອມ ຈຸງ. 45 ໄລ່ ຈິ ກູແຕອ໌ ກະ ເກຣ່ີງ
ໄລ່; ເຈ່ີ ປຣະ ກັອຍ ໄລ່ ປາໂຣມ ດອ໌ໍ ມວຍ ອຶນ
ຕຸ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ແອິ, ໄລ່ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກັອຍ.
46 ກູ່ ຣາໄງ ໄລ່ ເປາະ ໂຣ່ມ ປໍ ດຸງ ຊາງ. ກະ ໄລ່
ໂຣ່ມ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ມັນຕຸ ແຮີ, ມວຍ ຕາໄງ ດຸງ ອັນ ໄນ່,
ມວຍ ຕາໄງ ດຸງ ອັນ ກັອຍ. ໄລ່ ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, ມານະ ຈ່ອຍ ມານະ ອຶນແຍ່ະ ແຕ
ຣາງຶ່ຮ. 47 ໄລ່ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເລືອຍໆ. ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຍ່ອງ ໄລ່
ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ ກະ ກູ່ ຣາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌
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ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຊາອຳ ເຢຊ;ູ ເຈ່ີ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ເຕ່.

3
ກວາຍ ໂຢດ ແກີດ ແບຣັຮ

1 ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ ແຕ່ີອ໌ ມານາງ ວ່ີຮ ລາ ປາ
ເນ່ນ ເນົ່ າ ດຸ ເກົາແຊອ໌, ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ເປາະ ປໍ
ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ. 2 ໄລ່ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກາ ເນົ່ າ
ດອ໌ໍ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ອໍ. ແຈ່ະ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກັອຍ ໄລ່ ເຮີມ ມານະ
ຣາເລົາ ໂຢດ ແອີດ ຕາກ.ູ ອັນ ໂຢດ ແຕ ອຶມເປ່
ອ໌ ອັນ ຣ່ັຮ. ກູ່ ຣາໄງ ເນົ່ າ ເດີງ ດອ໌ໍ ອັນ ປໍ ອຶນຕຸ
ກັອຍ, ໂອນ ອັນ ແຊອ໌ ປຣະ ແຕ ກວາຍ ກາ ມູ່ດ
ຕ່ຶງ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກັອຍ. 3 ພໍກາ ກວາຍ ໂຢດ ໄນ່ ເຮີມ
ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ອີ ມູ່ດ ດຸງ ຊາງ, ອັນ ແຊອ໌ ປຣະ
ແຕ ໄລ່. 4 ເຈ່ີ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ເນ່ ຊັຣກຼັ່ອງ ປໍ
ກວາຍ ໂຢດ ກັອຍ, ກະ ເປໂຕ ປາຍ: "ໄມ່ ເນ່ ປໍ ຮິ
ໄນ່."

5 ເຈ່ີ ກວາຍ ໂຢດ ກັອຍ ເນ່ ປໍ ໄລ່. ອັນ ຄ່ຶດ
ປາຍ ໄລ່ ບາຣ ນະ ອີ ໂອນ ອັນ ປຣະ. 6 ມາ ເປໂຕ
ປາຍ ລ່ັຮ ນ່ະໄນ່: "ປຣະ ແຢງ ເກົາ ຕາ ເບີນ ເຕ່.
ມາ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ເບີນ, ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ໂອນ
ໄມ່. ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ,
ເອົາ! ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ; ເຈ່ີ ໄມ່ ເປາະ!"

7 ເປໂຕ ເຕິ ອາຕີ ອາຕາ ກວາຍ ໂຢດ ກັອຍ ອາ
ຢວຣ ອັນ ຕາຢຶ່ ງ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ອາເຢງີ ອັນ
ແກີດ ແບຣັຮ. 8 ຢຸ່ກຢັ່ ກ ແຕ່ິ ອັນ ຢວຣ. ອັນ
ເປາະ ຣານາ ອາເຢີງ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ມັນຕຸ ກະ
ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ. ບັອງ ອັນ ເປາະ ບັອງ ອັນ ອຶມ
ປ່ອນ ຕຣຸ່ຮ; ອັນ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 9 ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ, ໄລ່ ເຮີມ ອັນ ຕາ
ຢັຮ ອາເຢີງ ກະ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 10 ໄລ່ ຊາກ່ັ
ລ ອັນ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ເກ່ີຍ ເກຣາະ ແຊອ໌ ປຣະ ແຈ່ະ
ງັ່ຮ ຕ່ົງ ອໍ. ໄລ່ ງຶ່ດ ເຕ່ ພໍກາ ເຮີມ ອາເຢີງ ກວາຍ
ໄນ່ ແກີດ ອໍ ລ່ັຮ.

ເປໂຕ ອາຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ
11 ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ເບນີ ມານຳ ລາບຍາງ ເນົ່ າ

ດອ໌ໍ ລາບຍາງ ໂຊໂລໂມນ. ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ແອີດ
ຕ່ຶງ ລາບຍາງ ກັອຍ; ກະ ອັນ ກາ ອາເຢີງ ແກີດ
ແບຣັຮ ລາ ແອີດ ຢຸມ ດອ໌ໍ ໄລ່ ເຕ່. ກຼຶ່ງ ກວາຍ
ປັຣລັອງ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ໄລ່ ແອີດ, ກະ ໄລ່ ຊັອງ
ງຶ່ດ ລາລ່ື. 12 ພໍກາ ເປໂຕ ເຮີມ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ,
ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເອີຍ!
ນານ່ະ ເຍືາ ງຶ່ດ ແຕ ຣານະ ໄນ່? ນານ່ະ ເຍືາ ເນ່

ຊັຣກຼັ່ອງ ເລືອຍໆ ປໍ ຮິ? ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຕ່ອ໌ ຮິ
ຕະ ເບີມ ຣານະ ໄນ່ ບ?ໍ ກະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ຮິ ອໍ
ກາເລີຍ ແຕ ເຢົ່ າ ການ່ໍອ໌ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ບ?ໍ ຕາ ແກີນ ແຕ ຮິ, ມາ ກວາຍ ໄນ່ ແກີດ ແບ
ຣັຮ. 13 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄຮ, ອັນ ກາ ອາຈວາຍຮ
ອາເຈ່ຮ ໄຮ ອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ກະ ຢາໂຄບ ຊາງ,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ, ກອນ ອັນ, ແກີດ ຊົດ
ລາລ່ື. ມາ ເຍືາ ມ່ອບ ເຢຊູ ປໍ ອາຕີ ປີລາດ, ລາ
ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ໄນ່. ພໍກາ ປີລາດ ຢໍອ໌ ອີ
ອາໂຣຍຮ ເຢຊ,ູ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ໂອນ ອັນ ອາໂຣຍຮ.
14ມາ ເຍືາ ຕັຮ ຊັອງ ເຢຊູ, ລາ ກວາຍ ກາ ຕານັອ່ງ
ອໍ, ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. ເຈ່ີ ເຍືາ ອາໂຣຍຮ
ກວາຍ ກາ ເກ່ີຍ ກາຈີດ ກວາຍ. 15 ເຍືາ ກາຈີດ
ເຢຊ,ູ ອັນ ກາ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ອາມົ່ງ. ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ຮິ ດັງ ຣານະ ໄນ່
ປຍາຍ໌, ຍ່ອນ ຮິ ເຮີມ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ໄນ່. 16 ເຍືາ
ຊາກ່ັລ ກວາຍ ໂຢດ ໄນ່ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ຍ່ອນ ຮິ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ, ກະ ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ອັນ, ມາ ກວາຍ ໄນ່
ແກີດ ແບຣັຮ. ເຢຊູ ແຕ່ິ ຕະ ຣານະ ໄນ່ ໂອນ ມັ່ດ
ເຍືາ ເຮີມ.

17 "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ເຍືາ ກາຈີດ
ເຢຊູ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ, ກະ ກວາຍ ຊົດ
ເຍືາ ລາ ຕາ ເບີນ ດັງ ເຕ່. 18 ມາ ຣານະ ໄນ່ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເຈ່ີ ແຕ ອຶມແບິ ຣານາ ກວາຍ ອາ
ຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ. ໄລ່ ປາຍ ກຣີດ, ອັນ ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ, ອຶງ
ເຄາະ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ປັຣນາຍ ໄນ່
ແກີດ ຊັງໄກຣ ກະ ເຢຊູ. 19 ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ກູ່
ນະ ເຍືາ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາ
ໄມ ແອັນ, ກະ ປຽນ ລ່ັຮ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ເຈ່ີ ອັນ ອາເຣືາວ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ ໂອນ ບຣັຮ. ຄັນ
ນ່ະກັອຍ, ເຕ່ອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ
ແກີດ ລາແຮີຍ ລ່ັຮ. 20 ກະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່ ມູເຈິງ ອັນ ປາຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ. 21 ມາ
ຊານ່ໍ ເຢຊູ ອຶງເຄາະ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕ່ຶ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ໂອນ ອໍ ລ່ັຮ
ນ່ະ ຕາແບິ ອັນ ແຕງ ແຕ ກໍ ຊາ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາຕີ ດອ໌ໍ ເຈ່ີ ຣານະ ກັອຍ ຣານາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ
ປັຣນາຍ ອັນ ແຕ ອຶມແບິ. 22 ມານະ ແຕ ກວາຍ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ກັອຍ ລາ ໂມເຊ. ອັນ ປາຍ:
'ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ມານະ ແຕ

ຈຸ່ມ ໄຮ
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ຕະ ຣານະ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ ມູເຈິງ
ເກົາ ເຕ່.

ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ກະ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ
ອັນ ອາຕີ.

23 ກວາຍ ອາແລ່ະ ຕາ ເບີນ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ
ກວາຍ ໄນ່,

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາແລີຍຮ ຕັຮ ຊັອງ ກວາຍ
ກັອຍ ແຕ ຈຸ່ມ ກາ ອັນ ຊົດ.'

24 "ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ແດີຍ ຊາມູເອລ, ອາຕີ ເຈ່ີ ແຕ
ຣານະ ກາ ໄຮ ເຮີມ ຕ່ຶງ ແດີຍ ຊານ່ໍ ໄນ່. 25 ມູ່ ກວາ
ຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄນ່ ລາ ອາຈ
ວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ເຕ່. ກະ ໄຮ ລາ ຈຸງ ເຕ່ ມັຮ ຣາມຶ່
ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ກະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ
ໄຮ ອັບຣາຮາມ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ປາຍ:
'ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ຍ່ອນ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ໄມ່

ກູ່ ຈຸ່ມເຈືອ ກວາຍ ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່ ໄນ່ ເບີ
ນ ບຸ່ນ.'

26 ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເຢຊູ, ລາ ກວາ
ຍ ຕະ ຣານະ ອັນ, ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ອັນ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ບຸ່ນ, ໂອນ ເຍືາ
ເຕ່ອ໌ ປຽນ ຕັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ ເຍືາ."

4
ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ແອີດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ຊົດ

1 ບັອງ ກາ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ອຶນນັ່ອງ ອາຕີ,
ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ແຕ່ີອ໌ ແຕ່ິ ປໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ. ກວາ
ຍ ຊົດ ໄນ່ ລາ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ກະ ອັນ ກາ ຊົດ ຕາຮານ ກຍາອ໌ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ກາ
ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ຊາດູກາຍ ແຮີ. 2 ມັຮ ກວາຍ ຊົດ
ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ປາອັດ ຣາງຶ່ຮ ລາລ່ື ໂຈະ ເປໂຕ ກະ
ໂຢຮັນ, ຍ່ອນ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ເຈ່ີ. ກະ ໄລ່ ປາຍ ຍ່ອນ ເຢຊູ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ, ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ນ່ະ
ເຢຊູ ເຕ່. 3 ນ່ະກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ໂອນ ເນົ່ າ
ໂກບ ແຕ່ິ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ເດີງ ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌.
ຕາໄງ ກັອຍ ແຈ່ະ ອີ ຊາເດົາ ເຈ່ີ. ເຈ່ີ ໄລ່ ດອ໌ໍ ຕາໄງ
ປັຣແນີ ແອັນ ແຕ ຕາແບີບ ບາຣ ນະ ກັອຍ. 4 ມາ
ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄລ່ ບາຣ ນະ
ອາຕີ, ໄລ່ ຊາອຳ. ມັຮ ກວາຍ ຣາເລົາ ກາ ຊາອຳ
ບັອງ ກາ ກັອຍ ເບນີ ມາຮ ເຊີງ ປັ່ ນ ນະ.

5-6 ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣແນີ ແອັນ, ມັຮ ກວາຍ ຊົດ
ອິດຊະຣາເອລ, ມັຮ ກວາຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ, ກະ
ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ, ອຶນແຍ່ະ ນະ ໄລ່ ໂຣ່ມ

ຊັຣຮົງ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ໄລ່ ເປາະ ຣາມົຮ
ອັນນາ, ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ກະ ເບນີ ກາຢະພາ, ໂຢຮັນ, ກະ ອາເລັກ
ຊັນເດີ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຕ ດຸງຊູ ອັນນາ ແອີດ
ປໍ ກັອຍ ເຕ່. 7 ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ແປຣີ ໂອນ ເນົ່ າ
ເດີງ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄລ່; ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາ
ແບີບ ບາຣ ນະ ກັອຍ ປາຍ: "ເນົ່ າ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ
ອຳນາດ ປົວ ກວາຍ ໂຢດ ກັອຍ? ນານ່ະ ຣາມຶ່ຮ
ອັນ?"

8ບັອງ ກັອຍ ເປໂຕ ເບນີ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ: "ອາ
ຍີ່ ອາກູນ ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ອາຕີ ເຍືາ. 9 ຄັນ ເຍືາ
ຢໍອ໌ ອີ ເຊີບ ຮິ ແຕ ຮິ ຈ່ອຍ ກວາຍ ໂຢດ ໄນ່ ກະ
ຕະ ໂອນ ອັນ ແກີດ ແບຣັຮ, 10 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກະ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ການ່ໍອ໌ ແຮີ
ດັງ ແຈງ ແຕ ກວາຍ ໂຢດ ໄນ່ ແກີດ ແບຣັຮ ເຈ່ີ.
ຣານະ ໄນ່ ແອີງ ເຢຊູ ກຣີດ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ຕະ. ເຢຊູ
ໄນ່, ອັນ ລາ ກວາຍ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ ກາ ເຍືາ ກາ
ຈີດ ເຈ່ີ, ແຕັຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 11 ອັນ ລາ ນ່ະ ຕາ
ເມົາ ກາ ເຍືາ ກວາຍ ເຈືາງ ຕະ ດຸງ ຕາເວ່ງ ຕັຮ ເຈ່ີ.
ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີດ ຕາເມົາ ກັອຍ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກູ
ຈ່ົກ ຕະ ໂອນ ດຸງ ແກີດ ຈັບ. 12 ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ໄນ່
ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເບນີ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ.
ແອີງ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ແຕ່ິ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຕ່ອ໌
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ."

13 ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ເປໂຕ
ກະ ໂຢຮັນ ຕະ ອຶນຕີ ຍັ່ນ ລາລ່ື, ຍ່ອນ ໄລ່ ດັງ ບາຣ
ນະ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ກອນແຊມ ຊັອງ ກະ ຕາ ເບີ
ນ ຣຍານ ຊາອ່ຶຍ. ມາ ກວາຍ ຊົດ ດັງ ໄລ່ ບາຣ
ນະ ກັອຍ ແອີດ ກະ ເຢຊ.ູ 14 ມາ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕິ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ຣານະ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ
ຕະ, ຍ່ອນ ໄລ່ ເຮີມ ກວາຍ ໂຢດ ກາ ແກີດ ແບຣັຮ
ເຈ່ີ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ມັນຕຸ ກະ ໄລ່ ເຕ່. 15 ນ່ະກັອຍ
ໄລ່ ແປຣີ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ໄລ່
ໂຣ່ມ. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຊັຣຮົງ ແອີງ ໄລ່ ຊັອງ. 16 ໄລ່
ປາຍ: "ນານະ່ ໄຮ ອີ ຕະ ກະ ໄລ່ ບາຣ ນະ ໄນ່? ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ເຮີມ ເຈ່ີ
ໄລ່ ບາຣ ນະ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ໂອນ ກວາ
ຍ ໂຢດ ໄນ່. ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣາຈຽນ ປາຍ ໄລ່ ຕາ
ເບີນ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. 17 ມາ ໄຮ ອຶນໂຈຍ ໂອນ
ຣານະ ໄນ່ ຣ່ຶຮ ເປາະ ຕົວ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ.
ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ໄຮ ກາແອັຮ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ໂອນ
ໄລ່ ເປາະ ອາຕີ ນັ່ອງ ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່."
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18 ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ກູອ໌ ລ່ັຮ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ
ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ໄລ່. ໄລ່ ໄຄອ໌ ບາຣ ນະ ກັອຍ ຕາ ເບີ
ນ ໂອນ ເປາະ ອາຕີ ນັ່ອງ ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊ.ູ

19 ມາ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ຕາແອີຍ ມັຮ ກວາຍ
ຊົດ ກັອຍ ປາຍ: "ນານະ່ ເຍືາ ຄ່ຶດ, ຣານະ ອາແລ່ະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຮີມ ອໍ ກາເລີຍ? ອໍ ຮິ ຕະ ຕາປູ່ນ
ປັຣນາຍ ເຍືາ, ມາ ອໍ ຮິ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ? 20 ຮິ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕາງິ່ດ ເປາະ ອາຕີ. ອຶງ
ເຄາະ ຮິ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ກາ ຮິ ເຮີມ ເຢຊູ ຕະ ກະ ຮິ ຊັອງ ເຢຊູ ອາຕີ."

21 ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ປາລ່ືດ ໄລ່ ບາຣ ນະ
ຕາ ໂອນ ອາ ຕີ ນັ່ອງ ປັຣນາຍ ໄນ່, ເຈ່ີ ໄລ່ ອາ
ໂຣຍຮ. ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ດັງ ຣານາ
ແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຕະ ໂຕ່ດ ບາຣ ນະ ກັອຍ, ຍ່ອນ
ອຶນແຍ່ະ ກອນແຊມ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ
ແຕ ຣານະ ກັອຍ. 22 ກວາຍ ໂຢດ ກາ ແກີດ ແບ
ຣັຮ ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ໄນ່, ອາຍຸ່ ອັນ
ກາເລີຍ ປູນ ຈ່ິດ ກູມ.ໍ

ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ເກົາແຊອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ຍັ່ນ
ລາລ່ື ແອັນ

23 ພໍ ກາ ກວາ ຍ ຊົດ ອາ ໂຣຍຮ ເປໂຕ ກະ
ໂຢຮັນ, ໄລ່ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ມູ່ ໄລ່, ອາຕີ ລ່ັຮ ມັຮ
ປັຣນາຍ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກະ ກວາຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມ ເຈືອ ປາຍ ໂຈະ ໄລ່.
24 ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ມູ່ ກັອຍ ໂຣ່ມ ເກົາແຊອ໌
ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີຍ, ເຍືາ ກາ
ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ! ເຍືາ ແຕງ ມັນລ່ັອງ, ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່, ແດີອ໌ ທາເລ, ກະ ຕຸ່ກ ຣາມຶ່ຮ ແອີດ ຕ່ຶງ
ກັອຍ. 25 ແຕ ອຶມແບິ ເຍືາ ອາຕີ ຮິ, ຣານາ ອາ
ຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ຮິ ດາວິດ, ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ອາຕີ. ດາວິດ ປາຍ:
'ຍ່ອນ ນານ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກູແຕອ໌ ໄນ່

ອວານ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ?
ຍ່ອນ ນານ່ ະ ໄລ່ ຊັຣຮົງ ຣານະ ຕາ ເບີນ
ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ?

26 ມັຮ ກວາຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ,່
ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ການ່ໍອ໌ ແຮີ,

ອຶນແຍ່ະ ນະ ໄລ່ ອຶມປຣ່ອມ ຊັຣຮົງ ອີ ຕະ ເຊິກ
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ກຣີດ ແຮີ,

ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂອນ ຈ່ອຍ ອາ
ມົ່ງ ກວາຍ.'

27 ໄກຣ ລາລ່ື ມັຮ ດາວິດ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ, ຊານ່ໍ
ຮິ ເຮີມ ຣານະ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ. ເຮໂຣດ ກະ ປົນທຽວ

ປີລາດ, ໄລ່ ໂຣ່ມ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ໄນ່ ມັນ
ຕຸ ກະ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ກວາຍ ແຕ ກຣ
ວາງ ການ່ໍອ໌ ແຮີ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ເຢຊ.ູ ເຢຊູ ໄນ່, ອັນ
ລາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ເຍືາ ກາ ຕາ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ. ແອີງ ມານະ ອັນ ແຕ່ິ ເຍືາ ຣຽຮ ໂອນ ຈ່ອຍ
ອາມົ່ງ ກວາຍ. 28 ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ໂຣ່ມ ຕະ
ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ. 29 ຊາ
ນ່ໍ, ອຶນເຈົາ ຮິ ເອີຍ, ເຍືາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄລ່ ກວາ
ຍ ຊົດ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຮິ. ແຊອ໌ ເຍືາ ຈ່ອຍ ໂອນ
ຣາງຶ່ຮ ຮິ ແກີດ ຍັ່ນ ລາລ່ື ອາຕີ ເລືອຍໆ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ເຍືາ. 30 ຮິ ແຊອ໌ ເຍືາ ປົວ ຊາປ່ະ ກວາຍ ອາ
ອ່ີ ໂອນ ແກີດ ແບຣັຮ. ກະ ຮິ ແຊອ໌ ເຍືາ ອາປັຮ
ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ກະ ຣານະ ແຕ ອຳນາດ ເຍືາ
ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊ,ູ ອັນ ກາ ຕະ ຣານະ ເຍືາ ກະ ຕາ
ເບນີ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ."

31 ແວັດ ໄລ່ ເກົາແຊອ໌, ດຸງ ກາ ໄລ່ ໂຣ່ມ ແກີດ
ຣາໄມ່ ກູກ່ືດ. ກະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ
ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ເຈ່ີ ໄລ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຍັ່ນ ລາລ່ື ແອັນ.

ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ອຶມປຣ່ອມ ຈຸງ ມູ່ນ ໄລ່
32 ອຶນແຍະ່ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ, ໄລ່ ແກີດ ມວຍ

ຣາງຶ່ຮ ມວຍ ມິ່ດ. ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ມູ່ນ ອຶນເຕ່ົາ,
ລາ ອັນ ຕາ ເບີນ ອາງ ປາຍ ອັນ ຕາລາ ມານະ ອັນ
ຊັອງ. ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ອຶມປຣ່ອມ ຈຸງ ມູ່ນ ກັອຍ.
33 ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ
ອັນ, ໄລ່ ອາຕີ ແຕ ອຶນເຈົາ ໄລ່ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ກະ ປັຣ
ນາຍ ໄລ່ ແກີດ ແບຼງ ລາລ່ື. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ບຸ່ນ ປໍ ໄລ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊ.ູ 34-35 ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ໄລ່ ຕາ
ເບີນ ເນົ່ າ ແອິ ອຶນເຕ່ົາ. ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ກູແຕອ໌
ແຕີລາ ດຸງ, ໄລ່ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ
ເຢົ່ າ. ໄລ່ ຈິ ຊັອງ ມູ່ນ ໄລ່, ກະ ໄລ່ ປຣ່ອມ ປາໂຣມ
ດອ໌ໍ ປຣະ ກັອຍ ປໍ ອາເຢີງ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາ
ຈຸ່ຮ. ເຈ່ີ ມູ່ ກັອຍ ອຶມແປອ໌ ໂອນ ກວາຍ ອາແລ່ະ
ກາ ແອິ.

36-37 ມານະ ກາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ ໂຢເຊັບ ແຕ
ຈຸ່ມເຈືອ ເລວີ. ອັນ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ກຣວາງ ໄຊປຣັດ.
ອັນ ເບີນ ມວຍ ເລືາງ ໄທຣ, ເຈ່ີ ອັນ ຈິ ຊັອງ ກະ
ເດີງ ອາຊວຍ ປຣະ ກັອຍ ປໍ ອາເຢີງ ມູ່ ກາ ເຢຊູ
ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ. ໄລ່ ດອ໌ໍ ອັນ ລາ ຣາມຶ່ຮ ບາຣນາບາ
ແຮີ. ປັຣນາຍ ບາຣນາບາ ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ຕາລ່ືນ
ລ່ັຮ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ເບີນ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ.'
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5
ອານາເນຍ ກະ ຊະພີຣາ

1 ເບີນ ຣາເລົາ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ອານາເນຍ. ອັນ
ກະ ລາກວຍ ອັນ, ຣາມຶ່ຮ ຊະພີຣາ, ໄລ່ ຈິ ເຕ່ ມວຍ
ອຶນຕຸ ກູແຕອ໌. 2 ມູ ປູ່ດ ປຣະ ກັອຍ, ອານາເນຍ
ເດີງ ອາຊວຍ ປໍ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ. ມາ ມູ
ປູ່ດ ແອັນ, ອັນ ປາໂຕ່ະ ດອ໌ໍ ລ່ັຮ. ລາກວຍ ອັນ
ລາ ດັງ ເຕ່ ກາຢາອ໌ ຕະ ນ່ະກັອຍ. 3 ເຈ່ີ ເປໂຕ ອາ
ຕີ ອານາເນຍ ປາຍ: "ອານາເນຍ ເອີຍ! ນານ່ະ ໄມ່
ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ຊາຕານ? ນານະ່ ແຕ ໄມ່ ແກອ໌
ໂຈະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ? ປຣະ ເກືາ ເຍືາ ຈິ ກູ
ແຕອ໌, ເຍືາ ດອ໌ໍ ລ່ັຮ ມູ ປູ່ດ ມາ ໂອນ ມູ ປູ່ດ ຊັອງ.
4 ບັອງ ກາ ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ຈິ, ລາ ແກີດ ກູແຕອ໌
ເຍືາ. ປຣະ ເກືາ ຈິ ກແູຕອ໌ ກັອຍ ແກີດ ປຣະ ເຍືາ.
ນານະ່ ເຍືາ ປາຍ ມ່ອບ ອຶນແຍະ່ ປຣະ ເກືາ ກແູຕອ໌
ກັອຍ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ເຍືາ ດອ໌ໍ ລ່ັຮ ມູ ປູ່ດ? ເຍືາ
ຕາ ເບນີ ແກອ໌ ກະ ກວາຍ, ມາ ເຍືາ ແກອ໌ ກະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ."

5 ແວັດ ເປໂຕ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ບັອງ ກາ ກັອຍ
ແຕ່ິ ອານາເນຍ ແດິມ; ເຈ່ີ ກູຈີດ ເລ່ີຍ. ນ່ະກັອຍ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື. 6 ມັຮ
ກວາຍ ຣາເລົາ ນຸ່ມ ມູ່ດ ຕວມ ກມູູ່ຍ໌ ກັອຍ. ແວັດ
ໄລ່ ຕວມ, ເຈ່ີ ໄລ່ ເດີງ ແຕິບ ແຕ່ິ.

7 ແວັດ ກັອຍ, ມາຮ ຈີນ ໄປ ຮວາດ ໂດຍ, ເຈ່ີ
ລາກວຍ ອານາເນຍ ແອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ.
ອັນ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ປາຍ ກາຢາອ໌ ອັນ ເຈ່ີ ກູຈີດ.
8 ເປໂຕ ຕາແບີບ ອັນ ແອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ເດີງ ອຶນ
ແຍະ່ ເຈ່ີ ມັຮ ປຣະ ເຍືາ ຈິ ກແູຕອ໌ ກັອຍ ມາ ຕາ ເບີ
ນ?"
ມັນແຊມ ກັອຍ ຕາແອີຍ: "ເອີອ໌. ປຣະ ຮິ ຈິ

ກແູຕອ໌ ກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ກາຢາອ໌ ເກົາ ເດີງ ເຈ່ີ."
9 ເປໂຕ ປາຍ ແອັນ: "ນານ່ ະ ເຍືາ ບາຣ ນະ

ປຣ່ອມ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ລ່ອງ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ? ກາຢາອ໌ ໄມ່ ເນົ່ າ ເດີງ ແຕິບ ເຈ່ີ. ຊານ່ໍ
ໄລ່ ກາ ເປາະ ແຕິບ ກາຢາອ໌ ໄມ່, ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ງັ່ຮ ຕ່ົງ
ເຈ່ີ. ຊານ່ໍ ໄລ່ ອີ ເດີງ ແຕິບ ໄມ່ ແອັນ."

10 ພໍກາ ອັນ ຊັອງ ເປໂຕ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ
ແດິມ ແຈ່ະ ອາເຢີງ ເປໂຕ; ເຈ່ີ ອັນ ກູຈີດ ເຕ່. ມັຮ
ກວາຍ ຣາເລົາ ນຸ່ມ ມູ່ດ ເຮີມ ອັນ ກຈີູດ; ເຈ່ີ ໄລ່ ເດີ
ງ ແຕິບ ອັນ ແຈ່ະ ປີ່ ງ ກາຢາອ໌ ອັນ ເຕ່. 11ນ່ະກັອຍ
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ແຮີ, ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ຣານະ ໄນ່, ໄລ່ ອຶງກັອຮ ລາ
ລ່ື.

ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ
12 ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ

ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ. ກະ ອຶນແຍ່ະ ມູ່
ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ເກ່ີຍ ໂຣ່ມ ຕ່ຶງ ລາບຍາງ ໂຊໂລໂມນ
ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ກັອຍ. 13 ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ຢ
ວາຮ ຊາອຳ, ໄລ່ ຍ່ອງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ, ມາ ເບນີ
ຊາອ່ຶຍ ນະ ໄລ່ ຕາ ຍັ່ນ ມູ່ດ ກະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ
14 ມາ ເບີນ ກວາຍ ຣາເລົາ ກະ ມັນແຊມ ຍັ່ນ ມູ່ດ
ຊາອຳ ເຢຊູ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ແອັນ. 15 ເນົ່ າ ເດີງ ມັຮ ກວາ
ຍ ອາອ່ີ; ເຈ່ີ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ຣານາ ໂອນ ໄລ່ ບິ ຕ່ຶງ ຣາຈາອ໌
ກະ ຕ່ຶງ ຈຸ່ງຈາງ. ໄລ່ ແອີດ ອຶງກ່ອງ ເປໂຕ ແຕ່ີອ໌,
ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ມູ່ລ ອັນ ໂອນ ກາບັງ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ອາອ່ີ ກັອຍ ໂອນ ໄລ່ ແກີດ ແບຣັຮ. 16ກຼຶ່ງ ກວາຍ
ແຕ ເມືອງ ການ່ໍອ໌ ແອີດ ແຈ່ະ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ,
ໄລ່ ເປາະ ອີດ ກວາຍ ກາ ອາອ່ີ ກະ ກວາຍ ກາ ເບນີ
ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕະ ເດີງ ດອ໌ໍ ປໍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ໄລ່ ແກີດ
ແບຣັຮ ອຶນແຍະ່.

ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
17 ມາ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ ແຕ ຈຸ່ມ ຊາດູກາຍ,
ໄລ່ ຊັອງ ຊັຣແມງ ກະ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ.
18 ເຈ່ີ ໄລ່ ໂກບ ກະ ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. 19 ມາ ພໍກາ ຊາ
ເດົາ ກັອຍ ມານະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌
ເປິຮ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກ່ໍອ໌, ກະ ອັນ ເດີງ ອາລ່ັອຮ ໄລ່ ແຕ
ກ່ໍອ໌ ກັອຍ. 20 ເທວາດາ ກັອຍ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ:
"ເຍືາ ເປາະ ຕາຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ອາຕີ
ໂອນ ກວາຍ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ແດີຍ ອາມົ່ງ ຕາໄມ
ໄນ່." 21 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ກັອຍ.
ພໍກາ ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ໄລ່ ມູ່ດ ອາຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ.
ບັອງ ກາ ໄລ່ ອາຕີ ອຶງກັອຍ, ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນ
ແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ, ໄລ່
ໂຣ່ມ ມັນຕຸ ກະ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ. ມັຮ
ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ແປຣີ ຕາຮານ ເປາະ ອີດ ມູ່ ກາ
ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ແຕ ກ່ໍອ໌, ເຈ່ີ ເດີງ ປໍ ອຶນຕຸ ໄລ່
ໂຣ່ມ.

22 ມາ ພໍກາ ຕາຮານ ມູ່ດ ເນ່ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌, ໄລ່ ຕາ
ເບີນ ເຮີມ ນັ່ອງ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ກັອຍ.
ກວາຍ ຕາຮານ ກັອຍ ເຈົາ ອາຕີ ລ່ັຮ ກວາຍ ຊົດ.
23 ໄລ່ ປາຍ: "ພໍກາ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ, ຮິ ເນ່
ກາແຈ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເປິຮ ຢວາຮ, ກະ ໄລ່ ກາ ກ
ຍາອ໌ ແອີດ ເລືອຍໆ ອຶງກັອຍ. ມາ ພໍກາ ຮິ ເປິຮ
ກຕ່ົູງ ກ່ໍອ໌, ຕາ ເຮີມ ອາແລ່ະ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ກັອຍ."
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24 ອັນ ກາ ຊົດ ມັຮ ຕາຮານ ກາ ກຍາອ໌ ດຸງ ຊາງ
ກັອຍ ກະ ໄລ່ ກາ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ໄລ່ ງຶ່ດ ລາລ່ື
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ກະ ໄລ່ ແອີດ ຄ່ຶດ ຕາ ດັງ ຣານະ
ອຶນເຕ່ົາ ແອັນ ອີ ແກີດ. 25 ແວັດ ກັອຍ ເບນີ ກວາ
ຍ ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ໄລ່ ກາ ຊົດ ກັອຍ ປາຍ: "ມັຮ ກວາ
ຍ ກາ ເຍືາ ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ຊາເດົາ ໄຮ, ຊານ່ໍ ໄລ່ ອາຕີ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ."

26 ນ່ະກັອຍ ເນືາຍ ຕາຮານ ກັອຍ, ອັນ ເດີ ງ
ຕາຮານ ອັນ ເປາະ ອີດ ມູ່ ກັອຍ. ມາ ໄລ່ ຕະ ລາ
ເວືາຍ, ຍ່ອນ ໄລ່ ອຶງກັອຮ ຄັນ ໄລ່ ຕະ ຮັບ ໂຈະ
ມູ່ ກັອຍ, ມັຮ ກວາຍ ກອນແຊມ ແອີດ ອຶງກັອຍ
ແກຼງ ຕາເມົາ ໂຈະ ໄລ່.

27ຕາຮານ ກັອຍ ເດີງ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ
ໂອນ ໄລ່ ມູ່ດ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ຊົດ. ອັນ
ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອັນ ຕິ ໄລ່ ປາຍ: 28 "ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ຮິ ກາແອັຮ ເຍືາ
ເຈ່ີ. ຕາ ໂອນ ເຍືາ ອາຕີ ນັ່ອງ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ໄນ່.
ມາ ຊານ່ໍ ເຍືາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ໄນ່ ເປາະ ປັຼຮ ອຶນແຍະ່
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ກະ ເຍືາ ປາຍ ໂຈະ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ປາຍ ຮິ ກາຈີດ ເຢຊູ ແຮີ."

29 ເປໂຕ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຄາອ໌ ຮິ
ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ຮິ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ກວາຍ. 30 ປຍາຍ໌ ເຍືາ ກາຈີດ ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕ່ຶງ
ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ອາຈ
ວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ຊາງ ແຕ ອຶມແບິ, ຈ່ອຍ ໂອນ
ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 31ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ
ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ອັນ, ແກີດ ຊົດ ປື່ ດ ລາລ່ື, ເຕ່ອ໌
ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ
ຈ່ອຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ໂອນ ໄລ່ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ
ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ; ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄລ່. 32 ຮິ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ກາ ເຮີມ ກະ
ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ລ່ັຮ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ. ກະ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ ເຕ່. ຄັນ ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ອັນ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣາເວືາຍ ອັນ ແອີດ ເລ່ີຍ ກະ ກວາຍ
ກັອຍ."

33 ພໍກາ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຊັອງ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່
ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື. ກະ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ມູ່ ກາ
ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ. 34 ມາ ເບີນ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ຄາ
ມາລິເອລ ແຕ ມູ່ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ.
ອັນ ລາ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ. ອັນ ລາ ກວາຍ ອາ
ຕີ ແຕ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ, ກະ ອາແລ່ະ ລາ
ຢຳນັ່ບ ອັນ. ອັນ ແປຣີ ຕາຮານ ເດີງ ມູ່ ກາ ເຢຊູ

ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ. 35 ເຈ່ີ ອັນ
ອາຕີ ໂຈະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ປາຍ: "ແຊມ
ອາຍ ເອີຍ! ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ອໍ ແດັຮ ໂຈະ ກວາ
ຍ ໄນ່. 36 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຍີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເບີນ
ມານະ ຣາມຶ່ຮ ທູດາ. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ປາຍ
ອັນ ລາ ກວາຍ ປື່ ດ. ເບນີ ມາຮ ປູນ ຣ່ອຍ ນະ ເຕ່
ເກ່ີຍ ຕາປູ່ນ ອັນ. ມາ ເບີນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ອັນ. ກະ
ມັຮ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ອັນ, ໄລ່ ປັຼຮ ປໍ ໄນ່ ປໍ ກັອຍ, ເຈ່ີ
ມັຮ ຣານະ ໄລ່ ຕະ ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ. 37 ແວັດ
ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ກວາຍ ຊົດ ນັ່ບ ມັຮ ກວາຍ,
ເບີນ ມານະ ແອັນ ຣາມຶ່ຮ ຢູດາ ແຕ ແຄງ ຄາລີເລ.
ອັນ ຢວຣ ຕະ ຊົດ, ກະ ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຕາປູ່ນ
ອັນ ເຕ່. ມາ ເນົ່ າ ກາຈີດ ອັນ, ກະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຕາ
ປູ່ນ ອັນ, ໄລ່ ປັຼຮ ປໍ ໄນ່ ປໍ ກັອຍ. 38 ນ່ະກັອຍ
ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ຊານ່ໍ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ກະ
ໄລ່ ໄນ່. ຄັນ ປັຣນາຍ ໄລ່ ປາຍ, ກະ ຣານະ ໄລ່ ຕະ
ລາ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ, ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ຣາ
ນະ ກັອຍ ແກີດ ປິ່ ດ. 39 ມາ ຄັນ ຣານະ ໄລ່ ຕະ
ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອາປິ່ ດ.
ຄັນ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ອາປິ່ ດ ຣານະ ກັອຍ, ລາ ເຍືາ ຣາ
ຈ່ິລ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

40 ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ.
ໄລ່ ກູອ໌ ລ່ັຮ ມູ່ ກັອຍ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄລ່. ເຈ່ີ ໄລ່
ໂອນ ເນົ່ າ ປຍາຍຮ ມູ່ ກັອຍ. ກະ ໄລ່ ກາແອັຮ
ລ່ັຮ ຊາ ມູ່ ກັອຍ ຕາ ໂອນ ໄລ່ ອາຕີ ນັ່ອງ ປັຣນາຍ
ແຕ ເຢຊ.ູ ແວັດ ໄລ່ ກາແອັຮ, ເຈ່ີ ໄລ່ ອາໂຣຍຮ.
41 ກະ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ.
ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່
ເຣືາບ ຈີວ໌ ມັຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ເນົ່ າ ພາມາດ ຍ່ອນ ໄລ່ ເດີ
ງ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊ.ູ 42ກູ່ ຣາໄງ ມູ່ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ
ປື່ ດ, ກະ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ກວາຍ ແຮີ, ເຈ່ີ ໄລ່ ອາ
ຕີ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ອໍ ປາຍ ເຢຊູ ລາ ກຣີດ, ອັນ
ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂອນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາ
ຍ.

6
ໄລ່ ຣຽຮ ຕາປູ່ລ ນະ ມູ່ ກາ ຈ່ອຍ ກວາຍ ຊົດ

ມູ່ ກາ ຊາອຳ
1 ຕ່ຶງ ມັຮ ຕາໄງ ກັອຍ, ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ແກີດ

ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ແອັນ. ກະ ເບນີ ມູ ຈຸ່ມ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ ລາ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່, ມາ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣ
ນາຍ ກຣີກ. ໄລ່ ຣາຈຽນ ປາຍ: "ກູ່ ຣາໄງ ອຶມເປ່
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ອ໌ ກູມາຍ ຮິ ອີດ ເກຣ່ີງ ຕັອກ ຈາ ຕາ ເບີນ ຣາລີ
ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ກມູາຍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຕະ
ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ເຮັບເຣີ."

2ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ກາ ເຢຊູ
ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ກັອຍ ປາໂຣມ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ປາຍ: "ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌ ຮິ ມວຍ
ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ມາ ຕາ ເບນີ ອາຕີ ນັ່ອງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ໂອນ ຮິ ອຶມແປອ໌ ເກຣ່ີງ ຕັອກ
ຈາ ໂອນ ເຍືາ. 3 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ອຶນແຍ່ະ ເຍືາ
ຣຽຮ ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ ເບີມ, ອີດ ຕາປູ່ລ ນະ ກວາ
ຍ ກາ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ອໍ ກະ ໄລ່ ກາ ເບີນ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ເຈ່ີ ຮິ ມ່ອບ
ໂອນ ມູ່ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ກັອຍ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ
ອຶມແປອ໌ ເກຣ່ີງ ຣາແວ່ັຮ ຈາ ໂອນ ເຍືາ. 4 ເຈ່ີ ຮິ
ເບີນ ເກົາແຊອ໌, ກະ ຮິ ເບີນ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຮີ."

5 ພໍກາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ,
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ປຣ່ອມ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ໄລ່
ຣຽຮ ຊະເຕພາໂນ; ອັນ ລາ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ
ຈັບ ລາລ່ື, ກະ ອັນ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ກະ ໄລ່ ຣຽຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ແຮີ, ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່: ພີລິບ, ໂປໂຄໂລ, ນີກາໂນ,
ຕີໂມນ, ປາເມນາ, ກະ ນີໂກລາໂອ. ນີໂກລາໂອ ໄນ່
ລາ ແຕ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ. ບັອງ ອາໄຣ່ ອັນ ຕາ
ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ມາ ອັນ ມູ່ດ ຕາປູ່
ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ແວັດ ກັອຍ ອັນ ມູ່ດ
ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ແອັນ. 6 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ກາ ຕາປູ່ລ ນະ
ກັອຍ ແອີດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ.
ມູ່ ກັອຍ ເກົາແຊອ໌ ກະ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ຈະ ໄລ່ ຕາ
ປູ່ລ ນະ.* 7 ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ
ເປາະ ປັຼຮ ຊາອ່ຶຍ ອຶນຕຸ. ເບີນ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ມູ່ດ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ. ກະ ເບີ
ນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ ເຕ່.

ເນົ່ າ ໂກບ ຊະເຕພາໂນ
8ຊະເຕພາໂນ ລາ ກວາຍ ກາ ເບນີ ອຶນຊະ ເຢືາງ.

ກະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ເບນີ ອຳນາດ
ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌. 9 ມາ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ມວຍ ດຸງ ຊາງ ຈຸ່ມ
ອິດຊະຣາເອລ ຢໍອ໌ ອີ ຣາຈຽນ ກະ ຊະເຕພາໂນ.
ມັຮ ກວາຍ ກາ ເປາະ ໂຣ່ມ ປໍ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ, ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ ຊາອ່ຶຍ ນະ ໄລ່ ລາ ກວາຍ ຊູລ, ມາ ຊານ່ໍ

ໄລ່ ຕາ ເບີນ ແກີດ ຊູລ ນັ່ອງ. ໄລ່ ກັອຍ ລາ ແຕ
ເມືອງ ກີເຣເນ, ແຕ ເມືອງ ອາເລັກຊັນເດຍ, ແຕ
ແຄງ ກີລີເກຍ, ກະ ແຕ ແຄງ ເອເຊຍ ແຮີ. 10 ມາ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຊະເຕພາໂນ ຕາແອີຍ
ກວາຍ ກັອຍ ຣາໄງ່ອ໌ ລາລ່ື. ເຈ່ີ ຈຸ່ມ ໄລ່ ກັອຍ ຕາ
ດັງ ອີ ປາຍ ນານ່ະ ນັອ່ງ ໂຈະ ຊະເຕພາໂນ. 11 ເຈ່ີ
ຈຸ່ມ ກັອຍ ຈາງ ປຣະ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕະ ອຶນຕີ
ຕູນ ຊະເຕພາໂນ. ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ: "ຮິ ຊັອງ
ເຈ່ີ ຊະເຕພາໂນ ພາມາດ ໂມເຊ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ."

12 ນ່ະກັອຍ ຈຸ່ມ ໄລ່ ອາຍົວະ ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ, ກາ ກວາຍ ເທົາແກ ຈຸ່ມເຈືອ ກະ ມັຮ
ກວາຍ ອາຕີ ຄານອດ, ລາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຊະເຕພາ
ໂນ. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ກັອຍ ເປາະ ໂກບ ຊະເຕພາ
ໂນ ເດີງ ອັນ ປໍ ກວາຍ ຊົດ. 13 ໄລ່ ເດີງ ຊາ ກວາຍ
ແຕ່ີອ໌ ຕູນ ຊະເຕພາໂນ, ປາຍ: "ຊະເຕພາໂນ ໄນ່,
ອັນ ເກ່ີຍ ພາມາດ ເລືອຍໆ ແຕ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ກະ
ອັນ ພາມາດ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ຣານາ
ໂມເຊ ແຮີ. 14ກະ ຮິ ຊັອງ ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ ແຕ ມານະ
ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ ຢໍອ໌ ອີ ຕາລຸຮ ດຸງ
ຊາງ ປື່ ດ, ກະ ຢໍອ໌ ອີ ຣາປຽນ ລ່ັຮ ມັຮ ຄານອດ
ໂມເຊ ປາຕັບ ໄຮ."

15 ແວັດ ກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ໂຣ່ມ ອຶນ
ຕຸ ກັອຍ, ໄລ່ ເນ່ ຊັຣກຼັ່ອງ ເລືອຍໆ ປໍ ຊະເຕພາ
ໂນ. ໄລ່ ເຮີມ ມາມ ຊະເຕພາໂນ ນ່ະ ມາມ ເທວາດາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

7
ຊະເຕພາໂນ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ

ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
1 ເຈ່ີ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ ຕາແບີບ ຊະເຕພາໂນ ປາຍ: "ເມ່ນ ມາ ຕາ
ເບີນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ປາຍ ໄມ່?"

2 ຊະເຕພາໂນ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ແຊມອາຍ ອາ ຍີ່ ອາ ກູນ ເອີຍ! ແຊອ໌
ເຍືາ ຊາ ງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ ເມືາຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໄຮ, ອັນ ກາ ເບີ ນ ອຳ ນາດ ອາງ ອ່ືຣ ກາ
ເລີຍ ແຕ ເຢືາງ ການ່ໍ ອ໌, ອັນ ແຕ່ີອ໌ ອາ ຕີ ອາຈ
ວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ອັບຣາຮາມ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ.
ບັອງ ກັອຍ ອັບຣາຮາມ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣ
ວາງ ເມໂຊໂປຕາເມຍ ຕາ ຢວາຮ ເປາະ ປໍ ກຣວາງ
ຮາຣານ. 3 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ອັບຣາຮາມ ປາຍ:
'ໄມ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ໄມ່, ກະ ໄມ່ ຕັຮ ຊັອງ ແຊມ

* 6:6 6:6 ໄລ່ ຊາປ່ະ ອາຕີ ລາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ປາຍ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
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ອາຍ ໄມ່. ເຈ່ີ ໄມ່ ເປາະ ແອີດ ກຣວາງ ອາແລ່ະ
ເກົາ ຊາດອຍ ໂອນ ໄມ່ ແອີດ.' 4 ເຈ່ີ ອັບຣາຮາມ
ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເຄນເດຍ ເປາະ ແອີດ ປໍ ກຣ
ວາງ ຮາຣານ ແອັນ. ມາ ພໍກາ ອຶມປ່ໍ ອັນ ກູຈີດ,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເດີງ ອາຊວຍ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ
ໄຮ ແອີດ ຊານ່ໍ. 5 ແຕ ມາຮ ມູ ອາຈ່ັອງ ລາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ໂອນ ອັນ ຕາລາ ຢວາຮ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອັບຣາຮາມ
ເມ່ນ ຈຸ່ມເຈືອ ອັນ ເບີນ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ກຣວາງ
ໄນ່. ມາ ບັອງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ກະ
ອັບຣາຮາມ, ອັບຣາຮາມ ຕາ ຢວາຮ ເບີນ ກອນ.
6ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແອັນ ອັບຣາຮາມ ປາຍ:
'ຈຸ່ມເຈືອ ໄມ່, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ
ກຣວາງ ໄນ່ ເປາະ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌. ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ ໄລ່ ແກີດ ຊູລ ອຶນ
ແຍ່ະ ປູນ ຣ່ອຍ ກູມ,ໍ ກະ ກວາຍ ກາ ຕາລາ ໄລ່
ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ໂຈະ ໄລ່. 7 ມາ ອຶນ
ຕູ່ນ ແອັນ, ເກົາ ຕະ ໂຕ່ດ ໂຈະ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກຣວາງ
ກັອຍ ກາ ຕະ ຊູລ ຈຸ່ມເຈືອ ໄມ່. ແວັດ ກັອຍ ຈຸ່ມ
ເຈືອ ໄມ່ ເບີນ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ກັອຍ ກະ ແອີດ
ຊາງ ເກົາ ປໍ ອຶນຕຸ ໄນ່ ແອັນ.' 8 ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປັຣຄັນ ກະ ອັບຣາຮາມ. ພໍກາ ອັນ ປັຣຄັນ, ອັນ
ແປຣີ ອັບຣາຮາມ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ໂອນ ກອນ ຣາເລົາ
ແຮີ.* ຣ່ີດ ໄນ່ ລາ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ອັນ ປຣ່ອມ ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ພໍກາ ອັບຣາຮາມ ເບີນ ກອນ ຣາ
ເລົາ, ອັນ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ ຮ ກອນ ກັອຍ ລາ ອີຊາກ.
ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຕາກ່ອລ ນັ່ບ ແຕ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ຣ່ັຮ,
ອັບຣາຮາມ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ໂອນ ອັນ. ມູເຈິງ ກັອຍ
ເຕ່ ອີຊາກ ຕະ ຣ່ີດ ກັອຍ ໂອນ ຢາໂຄບ, ກອນ
ອັນ. ກະ ຢາໂຄບ ຕະ ເຕ່ ໂອນ ກອນ ຣາເລົາ ອັນ.
ຢາໂຄບ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ກອນ ຣາ
ເລົາ. ອຶນແຍະ່ ໄລ່ ກັອຍ ລາ ແກີດ ອາຈວາຍຮ ອາ
ເຈ່ຮ ມັຮ ຈຸ່ມເຈືອ ໄຮ ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື.

9 "ເບີນ ມານະ ແຕ ໄລ່ ກາ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ
ກອນ ຢາໂຄບ, ອັນ ລາ ຣາມຶ່ຮ ໂຢເຊັບ. ມັຮ ອາຍ
ໂຢເຊັບ ຊັອງ ຊັຣແມງ ກະ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຈິ
ອັນ. ເຈ່ີ ກວາຍ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ ເດີງ ອັນ ຕະ
ຊູລ ປໍ ກຣວາງ ໄລ່. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ອາ
ລ່ຶງ ກະ ໂຢເຊັບ. 10 ນ່ະກັອຍ ອັນ ຈ່ອຍ ໂຢເຊັບ
ແວັດ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣານະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ແຕ ເນົ່ າ ຢໍອ໌ ອີ
ຕະ ອັນ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ເອຢິບ ໂອນ ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ລາ

ລ່ື ໂຢເຊັບ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ໂຢເຊັບ
ແກີດ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ. ນ່ະກັອຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ
ກຣວາງ ເອຢິບ ຈົຮ ໂຢເຊັບ ໂອນ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ກຣ
ວາງ ກັອຍ, ກະ ຕະ ຊົດ ກາ ດຸງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ແຮີ.
11 ແວັດ ກັອຍ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ກູມໍ ແອິ ເກຣ່ີງ ຊັຣ
ນາ ຈາ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເອຢິບ ກະ ກຣວາງ ການາອານ;
ຕາ ເບີນ ແກີດ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ. ກວາຍ ຕ່ຶງ ກຣວາງ
ກັອຍ ໂຕຍ໌ ບາບ. ກະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ຈ່ໍອ໌
ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ, ມາ ຕາ ເບນີ ເບນີ ອຶນເຕ່ົາ. 12 ພໍ
ກາ ຢາໂຄບ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ: ກວາຍ ຕ່ຶງ ກຣວາງ
ເອຢິບ ເບນີ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ, ເຈ່ີ ອັນ ແປຣີ ກອນ
ຣາເລົາ ອັນ, ມັຮ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ, ເປາະ ປໍ
ກຣວາງ ເອຢິບ ເຮີບ ກາ ຕາແບິ ລາລ່ື. 13 ເຈ່ີ ໄລ່
ເປາະ ປໍ ກັອຍ ມວຍ ເຮີບ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ. ເຮີບ
ກັອຍ ໂຢເຊັບ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ປາຍ ອັນ ລາ ແຊມ
ອາຍ ໄລ່. ກະ ໂຢເຊັບ ອາມົຮ ແຊມອາຍ ອັນ ກະ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເອຢິບ. 14 ນ່ະກັອຍ
ໂຢເຊັບ ປາຕັບ ຢາໂຄບ, ອຶມປ່ໍ ອັນ, ໂອນ ອຶນແຍ່
ະ ຈຸ່ມເຈືອ ອັນ ເປາະ ແອີດ ກະ ອັນ ຕ່ຶງ ກຣວາງ
ເອຢິບ. ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມເຈືອ ອັນ ເບີ
ນ ຕາປູ່ລ ຈ່ິດ ລາ ເຊີງ ນະ. 15 ເຈ່ີ ຢາໂຄບ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ກຣວາງ ເອຢິບ. ອັນ ກະ ອຶນແຍ່ະ ອາຈວາຍຮ ອາ
ເຈ່ຮ ໄຮ, ໄລ່ ແອີດ ເລ່ີຍ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ ເຕ່ົາ
ຊົດ ແດີຍ ໄລ່. 16 ແວັດ ກັອຍ ເນົ່ າ ເດີງ ອາເຈົາ
ລ່ັຮ ກູມູ່ຍ໌ ໄລ່ ປໍ ເມືອງ ຊີເຄມ ໂຈະ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ ກ່ືບ
ກາ ອັບຣາຮາມ ແຈີງ ແຕ ມັຮ ກອນ ຣາເລົາ ຮາໂມ.

17 "ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ຕະ
ມັຮ ຣານະ ອັນ ເອີອ໌ ກະ ອັບຣາຮາມ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ,
ເຈ່ີ ຈຸ່ມເຈືອ ໄຮ ຣ່ຶຮ ອາຊັອຮ ແກີດ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ຕ່ຶງ
ກຣວາງ ເອຢິບ. 18 ເຈ່ີ ເບີນ ມານະ ແກີດ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເອຢິບ ກາ ຕາ ເບີນ ດັງ ອຶນ
ເຕ່ົາ ເລ່ີຍ ແຕ ໂຢເຊັບ. 19 ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໄນ່ ເດີ
ງ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື ຈຸ່ມເຈືອ ໄຮ ແຕ ອຶມແບ.ິ ອັນ
ມັນຕຣຸ່ ອາແລ່ະ ກາ ຕາແບິ ຣ່ັຮ ກອນ ຣາເລົາ ອຶງ
ເຄາະ ເປາະ ຕັຮ ປໍ ກຣວາງ. ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໄນ່ ຢໍອ໌
ອີ ໂອນ ປິ່ ດ ຊັອງ ຈຸ່ມເຈືອ ໄຮ. 20 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ ກັອຍ, ອຶມເປ່ອ໌ ໂມເຊ ຣ່ັຮ ອັນ. ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ກະ ໂມເຊ. ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ ກ
ຍາອ໌ ອັນ ຕ່ຶງ ດຸງ ອຶນແຍະ່ ໄປ ກາໄຊ. 21 ພໍກາ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ປາໂຕ່ະ ນັ່ອງ ກອນ ກັອຍ, ເນົ່ າ ເດີງ ໂພດ
ໂມເຊ ປໍ ແດີອ໌, ໂຈະ ຕ່ຶງ ອຶນຈຸ່ງ ແກດ. ມາ ພໍກາ
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ກອນ ກູໂມຣ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຣາມົຮ, ເຈ່ີ ອັນ ອີດ
ຕະ ກອນ ອັນ. 22 ນ່ະກັອຍ ໂມເຊ ເບີນ ຣຍານ
ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ແຄວ໌ ແຕ ກວາຍ ເອຢິບ. ເຈ່ີ ປັຣ
ນາຍ ອັນ ປາຍ ລາ ແບຼງ ລາລ່ື, ກະ ຣານະ ອັນ ຕະ
ລາ ແຄວ໌ ລາລ່ື.

23 "ພໍກາ ໂມເຊ ແກີດ ຊາຊາຍ, ອາຍຸ່ ອັນ ເບນີ
ປູນ ຈ່ິດ ກູມໍ ເຈ່ີ, ອັນ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ຊາອົຮ
ແຊມອາຍ ແຊມແອີຍ ອັນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.
24 ບັອງ ກາ ໂມເຊ ເປາະ ຊາອົຮ ກັອຍ, ອັນ ຣາມົ
ຮ ມານະ ກວາຍ ເອຢິບ ຕະ ມານະ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ. ໂມເຊ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ກັອຍ, ກະ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ອັນ. ເຈ່ີ ໂມເຊ ກາ
ຈີດ ລ່ັຮ ກວາຍ ເອຢິບ ກັອຍ. 25 ໂມເຊ ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ອັນ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ດັງ ເຈ່ີ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ພາອ໌ ໂອນ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົງ່ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ. ມາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ
ດັງ ແຕ ຣານະ ໄນ່. 26 ຕາໄງ ປັຣແນີ ແອັນ ໂມເຊ
ຣາມຮົ ບາຣ ນະ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຣາໂລຍຮ.
ໂມເຊ ຢໍອ໌ ອີ ກາຢັ່ ຮ ໄລ່ ຕາ ໂອນ ໄລ່ ຣາໂລຍຮ
ນັ່ອງ. ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: ເຍືາ ລາ ແຊມ
ອາຍ. ນານ່ະ ເຍືາ ມານະ ໂຍ່ບ ໂຈະ ມານະ, ມານະ
ຕະ ມານະ?' 27 ມາ ອັນ ກາ ປຍາຍຮ ເຢົ່ າ, ອັນ ກູ
ແຕັລ ໂມເຊ ກະ ອັນ ປາຍ: 'ເນົ່ າ ກາ ຈົຮ ໄມ່ ໂອນ
ແກີດ ຊົດ ເຕ່ອ໌ ຕັດຊ່ີນ ຮິ? 28 ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ກາ
ຈີດ ເກົາ ມູເຈິງ ໄມ່ ກາຈີດ ກວາຍ ເອຢິບ ປາໄຮ
ບ?ໍ' 29 ພໍກາ ໂມເຊ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ອັນ
ຕາລຸ່ຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ ເປາະ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣ
ວາງ ມີດີອານ ແກີດ ນ່ະ ກວາຍ ໂກຣ່. ແອີດ ຕ່ຶງ
ກຣວາງ ກັອຍ ອັນ ອາເມືາ ບາຣ ລຳ ກອນ ຣາເລົາ.

30 "ອຶນແຍະ່ ປູນ ຈ່ິດ ກມູໍ ໂມເຊ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນ
ຕຸ ຕຍາຮ ແຈ່ະ ກົຮ ຊີນາຍ. ແວັດ ກັອຍ ມານະ
ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ໂມເຊ ເຮີມ
ປັຣລາ ອູ່ຍຮ ແຕ ປູ່ລ ອາລ່ອງ. 31 ພໍກາ ໂມເຊ
ເຮີມ ອູ່ຍຮ ກັອຍ, ອັນ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. ອັນ ເປາະ
ແຈ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ເນ່ ແຈງ ອາລ່ອງ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ຊັອງ
ຊຽງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: 32 'ເກົາ ລາ
ເມ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເຍືາ
ອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ກະ ຢາໂຄບ ຊາງ.' ເຈ່ີ ໂມເຊ
ກາໄກ່ຮ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື, ກະ ອັນ ຕາ ຍັ່ນ ເນ່ ນັ່ອງ
ປໍ ອູ່ຍຮ ກັອຍ. 33 ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແອັນ
ປາຍ: 'ໄມ່ ຕວດ ແກີບ ແຕ ອາເຢີງ ໄມ່. ອຶນຕຸ
ໄມ່ ຕາຢຶ່ ງ ຊານ່ໍ ໄນ່ ລາ ອຶນຕຸ ອໍ ໄມ່ອ໌ ໂອນ ເກົາ.
34 ເກົາ ເຮີມ ມັຮ ກອນແຊມ ເກົາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ

ອາຣ່ຶກ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເອຢິບ. ເກົາ ຊັອງ ເຈ່ີ ມັຮ
ກອນແຊມ ເກົາ ກໂູກຼຍ໌. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແຊງ ປໍ ໄນ່
ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່ ກັອຍ. ກະ ຊານ່ໍ ເກົາ ແປຣີ
ໄມ່ ໂອນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກຣວາງ ເອຢິບ.'

35 "ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ໂມເຊ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເຕ່ ຈຸ່ມ
ອິດຊະຣາເອລ, ມາ ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ອັນ
ຈ່ອຍ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ໄລ່ ປາຍ: 'ເນົ່ າ ກາ ຈົຮ ໄມ່
ແກີດ ຊົດ ກະ ຕັດຊ່ີນ ຮິ?' ມາ ເທວາດາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ກາ ເບຼີ ກັອຍ, ອັນ ອາ
ຕີ ໂອນ ໂມເຊ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ຣຽຮ ອັນ
ໂອນ ຕະ ຊົດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ໄລ່. 36 ນ່ະກັອຍ ໂມເຊ ເດີງ ອາຊວຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ. ອັນ ຕະ ຣານະ
ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເອຢິບ ກະ ບັອງ ກາ ອັນ
ຈ່ອຍ ໄລ່ ເປາະ ພາ ທາເລ ກເູຊົາ. ແວັດ ກັອຍ, ໄລ່
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ຕຍາຮ; ເຈ່ີ ໄລ່ ແອີດ ປໍ ກັອຍ ປູນ ຈ່ິດ
ກມູ.ໍ 37 ກະ ໂມເຊ ອາຕີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ປາຍ:
'ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ມານະ ແຕ
ມູ່ ເຍືາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ ມູເຈິງ ເກົາ ເຕ່.'
38 ໂມເຊ ແອີດ ກະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ ກັອຍ, ກະ ຈະ
ອັນ ແຕ່ິ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕ່ຶງ ກົຮ ຊີນາຍ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ອັນ ຣ່ັບ ປັຣ
ນາຍ ອາມົ່ງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຈ່ີ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ
ໄຮ ດັງ ປັຣນາຍ ກັອຍ.

39 "ມາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ຕາ ເບີນ ຊາ
ງັດ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕັຮ ໂມເຊ, ກະ ໄລ່
ຢໍອ໌ ອີ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກຣວາງ ເອຢິບ. 40 ບັອງ ກາ
ໂມເຊ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ກົຮ ຊີນາຍ, ອາຈວາຍຮ
ອາເຈ່ຮ ໄຮ ແປຣີ ອາໂຣນ† ປາຍ: 'ເອົາ ໄມ່ ເມືານ
ມັຮ ເຢືາງ ໂອນ ອັນ ອາໂຢ່ງ ຣານາ ໂອນ ໄຮ. ຍ່ອນ
ຕາ ດັງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໂມເຊ, ກວາຍ
ກາ ເດີງ ອາຊວຍ ໄຮ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ.'
41ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕະ ມານຳ ຣູ່ບ ຕາແກງ ກອນ. ໄລ່
ຈູຈຳ ຊາງ ຣູ່ບ ກັອຍ. ໄລ່ ຈາ ກະ ຣາເຈ່າະ ຣ່ໍອ໌.
ໄລ່ ແອີນ ເບນີ ຣູ່ບ ກາ ໄລ່ ຕະ ເບມີ. 42 ນ່ະກັອຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາແລີຍຮ ໄລ່, ໂອນ ໄລ່ ຊາງ ມັ່ດ
ມານາງ, ຣາລ່ັງ ກາໄຊ, ກະ ມັຮ ມັນໂຕຣ ແອັນ. ໄລ່
ປາຍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ລາ ເຢືາງ ໄລ່. ມາ ອຶນແຍ່ະ
ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ກວາຍ ອາ
ຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ ແຕ ອຶມແບິ, ປາຍ:
'ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເອີຍ! ເຍືາ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຕ
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ຍາຮ ປູນ ຈ່ິດ ກມູໍ ກັອຍ,
ມາ ເຍືາ ມ່ອບ ຊັນຕຣ່ັນ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ກາ
ນ່ໍອ໌, ຕາ ແກີນ ໂອນ ເກົາ.

43 ເຍືາ ແກຼວ ດຸງ ອາຣິ ໂອນ ເຢືາງ ໂມເລັກ.
ກະ ເຍືາ ແກຼວ ຣູ່ບ ມັນໂຕຣ, ຕະ ໂອນ ຊາງ
ເຢືາງ ເຣພານ.

ອາແລ່ະ ເຍືາ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ,
ເຍືາ ຕະ ຣູ່ບ ອາກັອຍ.

ຍ່ອນ ຣານະ ກັອຍ, ເກົາ ຕູ່ຍຮ ເຍືາ
ໂອນ ເນົ່ າ ເດີງ ເຍືາ ເປາະ ແວັດ ແຕ ກຣວາງ
ບາບີໂລນ.'"

44 ກະ ຊະເຕພາໂນ ປາຍ ເຕີມ ແອັນ ນ່ະໄນ່:
"ບັອງ ກາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນ
ຕຸ ຕຍາຮ, ໄລ່ ປຣ່ອມ ເດີງ ມານຳ ດຸງ ຊາງ ອາຣິ
ດອ໌ໍ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ໄລ່ ຕະ
ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໄລ່ ຣານາ ໂມເຊ, ກະ ນ່ະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ໂມເຊ ເຮີມ. ດຸງ ຊາງ
ກັອຍ ອາປັຮ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແອີດ ກະ ໄລ່. 45 ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ກາ
ແດີຍ ກອນ ໄລ່ ແອັນ ລາ ເບນີ ຕາລາ ເຕ່ ດຸງ ຊາງ
ອາຣິ ໄນ່. ບັອງ ກາ ໂຢຊວຍ ເດີງ ອາຊວຍ ອາຈ
ວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເອີອ໌ ໂອນ ໄລ່ ຕາລາ, ໄລ່ ເດີງ ກາ ດຸງ ຊາງ ອາຣິ
ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕູ່ຍຮ ມັຮ ກວາ
ຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ ໂອນ ຈຸ່ມ ໄຮ ແອັນ
ແອີດ ປໍ ກັອຍ. ເຈ່ີ ດຸງ ຊາງ ອາຣິ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ
ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ໄນ່ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ດາວິດ
ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. 46 ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດາວິດ ກະ ອັນ ໂອນ ດາວິດ ເບີນ
ບຸ່ນ. ກະ ດາວິດ ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ອັນ ເບີນ ຕະ ດຸງ ປື່ ດ ດອ໌ໍ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ
ຢາໂຄບ, ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ, ຊາງ ເຕ່. 47 ມາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ໂອນ ດາວິດ ຕະ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ
ໂອນ ອັນ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໂຊໂລໂມນ, ກອນ
ດາວິດ, ຕະ. 48 ມາ ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ
ເບນີ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ອາຕີ ກວາຍ ຕະ. ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ປາຍ ຣານາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ ນ່ະ
ໄນ່:
49 'ເກົາ ຕາກູ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ,

ກະ ກູແຕອ໌ ລາ ແກີດ ອຶນຕຸ ເກົາ ອາຈຸຮ ອາ
ເຢີງ ເກົາ.

ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ດຸງ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ
ເກົາ ແອີດ?

ເກົາ ຕາ ເບີນ ລາແກັຮ ອຶນເຕ່ົາ.
ນານ່ະ ແຕ ເຍືາ ຕະ ດຸງ ໂອນ ເກົາ ຣາລູ່?

50 ເກົາ ແຕ່ິ ກາ ແຕງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເບີນ ເຈ່ີ, ປ
ຍາຍ໌ ບ?ໍ'"

51 ເຈ່ີ ຊະເຕພາໂນ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ເຍືາ ເບີ
ນ ຣາງຶ່ຮ ກ່ັອງ ລາລ່ື. ກະ ກູຕູຣ ເຍືາ ຕາ ເບີນ
ຊາງັດ ເລ່ີຍ. ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ກະ ເຍືາ ຕາ ໂອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ເຍືາ ຕະ ມູເຈິງ ລ່ັຮ ກະ
ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເຍືາ ແຕ ອຶມແບິ ເຕ່. 52 ໄລ່
ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ກະ ໄລ່ ກາຈີດ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂອນ ໄລ່ ດັງ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເບີນ ອັນ ກາ ເນົ່ າ
ດອ໌ໍ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ
ໂອນ ແຊງ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ຊານ່ໍ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ
ກູແຕອ໌ ໄນ່, ມາ ເຍືາ ຈິ ອັນ, ກະ ເຍືາ ກາຈີດ ອັນ.
53 ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເຈ່ີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ
ຄານອດ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຊາ
ງັດ ປັຣນາຍ ກັອຍ."

ເນົ່ າ ກາຈີດ ຊະເຕພາໂນ
54 ພໍກາ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຊັອງ ອຶນແຍ່ະ ປັຣ

ນາຍ ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ປັລອ່ືນ ແຕ່ິ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່.
ກະ ໄລ່ ກາເຕຣືອກ ກາແນງ ກາບາງ ໂຈະ ຊະເຕພາ
ໂນ. 55 ມາ ຊະເຕພາໂນ, ອັນ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ເຈ່ີ ອັນ ຕາ
ເງີ່ອ໌ ອາຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ; ອັນ ເຮີມ ອຳນາດ ອາງ
ອ່ືຣ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ອັນ ເຮີມ ເຢຊູ ແອີດ
ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 56 ເຈ່ີ ຊະເຕພາ
ໂນ ປາຍ: "ຕິຮ! ເຍືາ ຕາເງີ່ອ໌ ປໍ ມັນລ່ັອງ ກັອຍ!
ເກົາ ເຮີມ ມັນລ່ັອງ ນ່ະ ເນົ່ າ ເປິຮ, ກະ ເກົາ ເຮີມ
ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ອາຕາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

57 ພໍກາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ,
ໄລ່ ກູໂກຼຍ໌ ເຣ່ງ ລາລ່ື. ໄລ່ ກູປັດ ກູຕູຣ; ເຈ່ີ ໄລ່
ປາລັອງ ປໍ ຊະເຕພາໂນ. 58 ໄລ່ ກາຕ່ັອງ ຊະເຕພາ
ໂນ ອາລ່ັອຮ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ເມືອງ. ກະ ໄລ່ ແກຼງ ຕາເມົາ
ໂຈະ ອັນ ເຕ່ົາ ຊະເຕພາໂນ ກູຈີດ. ມູ່ ກາ ກາຈີດ
ຊະເຕພາໂນ, ໄລ່ ໂອນ ມານະ ກວາຍ ນຸ່ມ, ຣາມຶ່ຮ
ໂຊໂລ, ແອີດ ກຍາອ໌ ເກຣ່ີງ ໄລ່. 59 ບັອງ ກາ ໄລ່
ແກຼງ ຕາເມົາ ໂຈະ ຊະເຕພາໂນ, ຊະເຕພາໂນ ເກົາ
ແຊອ໌ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເຢຊູ ເອີຍ! ແຊອ໌ ເຍືາ ຣ່ັບ
ຣາເວືາຍ ເກົາ."

60 ນ່ະກັອຍ ອັນ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ກະ ປາຍ ເຣ່ງ ລາ
ລ່ື: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ແຊອ໌ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກຳໂກລ
ໂລ່ຍຮ ໄລ່ ໄນ່ ຕະ ໂຈະ ເກົາ ຊານ່ໍ."



ຣານະ ຕະ 8:1 194 ຣານະ ຕະ 8:21

ແວັດ ອັນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ອັນ ກຈີູດ.

8
1ມາ ໂຊໂລ, ອັນ ອຶມປຣ່ອມ ເຕ່ ກະ ໄລ່ ກາ ກາ

ຈີດ ຊະເຕພາໂນ.
ໂຊໂລ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ
ບັອງ ກາ ກັອຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ແອີດ ຕ່ຶງ

ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ໄລ່ ຕາແບິ ຣາມຮົ ເນົ່ າ ຕະ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ໂຈະ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ ຈຸ່ມ ໄລ່ ກັອຍ
ຕາລຸ່ຮ ອຶມປຣາຍຮ. ເບີນ ອັນ ກາ ແອີດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ
ແຄງ ຢູດາຍ, ກະ ເບີນ ອັນ ກາ ຕາລຸ່ຮ ແອີດ ປໍ
ແຄງ ຊາມາເຣຍ ແອັນ. ມາ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາ
ຈຸ່ຮ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ.
2 ເບນີ ກວາຍ ຣາເລົາ, ໄລ່ ກາ ຊາງັດ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເຕ່, ໄລ່ ອີດ ກູມູ່ຍ໌ ຊະເຕພາໂນ ກະ ເດີ
ງ ແຕິບ. ໄລ່ ເຍືາມ ອັນ. 3 ມາ ໂຊໂລ ອັນ ອີ ອາ
ປິ່ ດ ອຶນແຍະ່ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ຈາ
ຈ່ໍອ໌ ກູ່ ດຸງ. ຄັນ ອັນ ຣາມົຮ ກວາຍ ຊາອຳ, ອັນ
ກາຕ່ັອງ ອາລ່ັອຮ, ກາ ມັນແຊມ, ກາ ຣາເລົາ, ເດີງ
ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌.

ປັຣ ນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີ ດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ຊາມາເຣຍ

4 ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກາ ຕາລຸ່ຮ ແຕ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ອັນ ກາ ເປາະ ປໍ ໄນ່, ອັນ ກາ
ເປາະ ປໍ ກັອຍ ອາຕີ ເລ່ີຍ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ
ກຣີດ. 5 ພີລິບ ແຊງ ປໍ ມວຍ ເມືອງ ຕ່ຶງ ແຄງ
ຊາມາເຣຍ ກະ ອາຕີ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ.* 6ພລິີບ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ
ເຮີມ; ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກັອຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ ອາຕີ. 7 ເບີນ ຊາອ່ຶຍ
ນະ ກາ ເບີນ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕະ ໄລ່. ພໍກາ ພີລິບ
ຕູ່ຍຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ແຕ ຈະ ກວາຍ ເຈ່ີ, ເຢືາງ
ກັອຍ ແຮຣ ເຣ່ງ ລາລ່ື ກະ ອັນ ລ່ັອຮ ເລ່ີຍ. ມັຮ
ກວາຍ ກາ ອາອ່ີ ກ່ັອງ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ໂຢດ, ອຶນ
ແຍະ່ ໄລ່ ກັອຍ ລາ ອັນ ປົວ ໂອນ ແບຣັຮ. 8ຍ່ອນ
ນ່ະກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌
ລາລ່ື.

9 ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເບີນ ມານະ ຣາມຶ່ ຮ
ຊີໂມນ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອັນ ລາ ກວາຍ ມ.ໍ ກວາຍ
ແຕ ແຄງ ຊາມາເຣຍ ກັອຍ, ໄລ່ ງຶ່ດ ລາລ່ື ແຕ ຣາ
ນະ ອັນ ຕະ. ກະ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ດັອຮ ເດີນ

ໂອນ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ປາຍ ອັນ ລາ ກວາຍ ມໍ ຄິດ ລາລ່ື.
10ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກະ ມັຮ ກວາຍ ກອນແຊມ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່ ກັອຍ ຊາງັດ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ
ອັນ ອາຕີ. ໄລ່ ປາຍ: "ອຳນາດ ກວາຍ ໄນ່ ລາ ນ່ະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່."

11 ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາປູ່ນ
ຊີໂມນ, ຍ່ອນ ແຕ ດູ່ນ ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ແຕ ມົ່ນ
ອັນ ຕະ. 12 ມາ ພໍກາ ພີລິບ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ, ກະ ພໍກາ ອັນ ອາຕີ
ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ເບນີ ກວາຍ ຕ່ຶງ ວ່ີລ
ກັອຍ ຊາອຳ, ກະ ໄລ່ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌, ກາ ຣາ
ເລົາ, ກາ ມັນແຊມ. 13 ເຈ່ີ ຊີໂມນ ລາ ຊາອຳ ເຕ່,
ກະ ອັນ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ແຮີ. ປໍ ແລ່ະ ພີລິບ
ເປາະ, ຊີໂມນ ເປາະ ປໍ ກັອຍ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ຊີໂມນ
ເບີນ ເຮີມ ມັຮ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ກາ ປື່ ດ ລາ
ລ່ື ແກີດ ອຶງກັອຍ. ອັນ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ອັນ.

14 ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ຮານ ປາຍ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຊາມາເຣຍ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາ ຊີ ເຈ່ີ, ໄລ່ ແປຣີ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ເປາະ
ປໍ ກັອຍ. 15 ພໍກາ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຊາ
ອຳ ເບີນ ຣ່ັບ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ
ໄລ່. 16 ບັອງ ກາ ກັອຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕາ ຢວາຮ ແອີດ ກະ ໄລ່, ມາ ໄລ່ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌ ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ຊັອງ. 17ມາ ພໍກາ ເປໂຕ
ກະ ໂຢຮັນ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ
ກັອຍ, ເຈ່ີ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູ່ດ ແອີດ ແຕ່ິ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່.

18 ຊີໂມນ, ອັນ ກາ ແກີດ ກວາຍ ມໍ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ, ພໍກາ ອັນ ເຮີມ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ຊາປ່ະ ອາຕີ
ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ເຈ່ີ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ມູ່ດ ແຕ່ິ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ, ນ່ະກັອຍ ອັນ
ເດີງ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ປຣະ ຍ່ອນ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ
ເຕ່ ອຳນາດ ນ່ະກັອຍ. 19 ຊີໂມນ ປາຍ: "ອຳນາດ
ໄນ່ ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ໂອນ ເກົາ ເບນີ ເຕ່, ດອ໌ໍ ເກົາ ຊາ
ປ່ະ ອາຕີ ເກົາ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ໂອນ ໄລ່ ເບນີ
ເຕ່ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

20 ມາ ເປໂຕ ຕາແອີຍ ອັນ: "ປຣະ ໄມ່ ກະ ຈະ
ໄມ່ ໂອນ ປິ່ ດ ມູ ເຮີບ ແຕ່ິ. ນານະ່ ໄມ່ ຄ່ຶດ ອຳນາດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມາ ເຕ່ອ໌ ແຈີງ ແຕ ປຣະ? 21 ໄມ່ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ໄນ່, ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ຕາ ຢວາຮ

* 8:5 8:5 ພີລິບ ໄນ່ ລາ ມານະ ແຕ ມູ່ ຕາປູ່ລ ນະ ກາ ຈ່ອຍ ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ.
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ຕານັອ່ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 22ນ່ະກັອຍ ອຶງ
ເຄາະ ໄມ່ ຕັຮ ຊັອງ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ອໍ ໄມ່ ຄ່ຶດ ໄນ່, ອີດ
ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ. ຄັນ ໄມ່ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ອັນ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄມ່ ແຕ
ຣານະ ກາ ໄມ່ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ. 23 ເກົາ ເຮີມ ຣາງຶ່ຮ
ໄມ່ ຊັຣແມງ ແຕ ຣານະ ຮິ ຕະ, ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ
ມູເຈິງ ຮິ ເຕ່, ກະ ຣານະ ຕາ ອໍ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ໄມ່."

24 ນ່ະກັອຍ ຊີໂມນ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ເປໂຕ ປາຍ:
"ແຊອ໌ ໄມ່ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຈ່ອຍ
ເກົາ, ອຶນໂຈຍ ໂອນ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເກົາ."

25 ແວັດ ເປໂຕ ກະ ໂຢຮັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ກະ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ຣາ
ນະ ເຢຊູ ຕະ ມັຮ ໄລ່ ເຮີມ ເຈ່ີ, ເຈ່ີ ໄລ່ ເຈົາ ລ່ັຮ
ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ບັອງ ກາ ໄລ່ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣາ
ນາ, ໄລ່ ມູ່ດ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ມັຮ
ກາ ວ່ີລ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ແຄງ ຊາມາເຣຍ ກາ ແອີດ ອຶມ
ແປຣ ຣານາ.

ພີລິບ ກະ ກວາຍ ເອທີໂອເປຍ
26 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເບີນ ມວຍ ນະ ເທວາດາ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ກະ ພີລິບ ນ່ະໄນ່: "ເອົາ ໄມ່
ເປາະ ປໍ ກາແດີບ. ໄມ່ ເປາະ ຣານາ ແຕ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ກາຊາ, ຣານາ ກາ ຊາ
ລັຮ ຕາປຶ່ ງ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ."

27ນ່ະກັອຍ ພລິີບ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ, ເຈ່ີ ເປາະ. ຕ່ຶງ
ຣານາ ກັອຍ ອັນ ເຮີມ ມານະ ກວາຍ ຣາເລົາ ແຕ
ກຣວາງ ເອທີໂອເປຍ. ກວາຍ ຣາເລົາ ໄນ່, ອັນ
ຕະ ຣານະ ປື່ ດ ລາລ່ື ຈ່ອຍ ກັນເດກາ, ລາ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ມັນແຊມ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເອທີໂອເປຍ. ອັນ
ກຍາອ໌ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຊັຣນົຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ມັນ
ແຊມ ກັອຍ. ກວາຍ ຣາເລົາ ໄນ່ ເປາະ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. 28 ມາ ຊານ່ໍ ອັນ
ເຈົາ ປໍ ກຣວາງ ອັນ, ຣານາ ລໍ ອາແຊັຮ. ອັນ ແອີດ
ຕ່ຶງ ລໍ ອາແຊັຮ ກັອຍ ກະ ອັນ ຣ່ອຍຮ ແຕ ປຶ່ ງ
ປັຣນາຍ ເອຊາຢາ, ລາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຄຽນ ແຕ ອຶມແບິ. 29 ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ພີລິບ ປາຍ: "ໄມ່ ເປາະ ຣາ
ແຈ່ະ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ລໍ ອາແຊັຮ ກັອຍ."

30ນ່ະກັອຍ ພລິີບ ຕາລຸ່ຮ ຊາແຕີມ ລໍ ອາແຊັຮ
ກັອຍ. ອັນ ຊັອງ ກວາຍ ຕ່ຶງ ລໍ ອາແຊັຮ ກັອຍ
ແອີດ ຣ່ອຍຮ ແຕ ປຶ່ ງ ເອຊາຢາ. ນ່ະກັອຍ ພີລິບ
ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ໄມ່ ຣ່ອຍຮ
ກັອຍ, ໄມ່ ຊາປຸ່ຮ ມາ ຕາ ເບນີ?"

31 ອັນ ຕາແອີຍ ພີລິບ ປາຍ: "ນ່ະ ເຕ່ອ໌ ເກົາ
ອີ ຊາປຸ່ຮ ຄັນ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ອາຕີ ເກົາ?"
ນ່ະກັອຍ ອັນ ການື່ ຍ ພີລິບ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ລໍ ອາ

ແຊັຮ ອັນ, ຕາກູ ກະ ອັນ. 32 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ເອຊາຢາ
ກວາຍ ກັອຍ ຣ່ອຍຮ ປາຍ:
"ເນົ່ າ ເດີງ ກວາຍ ໄນ່ ນ່ະ ເນົ່ າ ເດີງ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ

ແກະ ເຕ່.
ມູເຈິງ ເນົ່ າ ກັອຮ ໂຊະ ແກະ ກອນ,

ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ແຮຣ,
ນ່ະກັອຍ ເຕ່ ກວາຍ ໄນ່

ຕາ ເບີນ ຕະ ແບອ໌ ອຶນເຕ່ົາ.
33 ໄລ່ ຕະ ອັນ ນ່ະ ອັນ ຕາ ເບີນ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ.

ກະ ໄລ່ ຕັດຊ່ີນ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌.
ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ກອນຕັອງ ອັນ,

ຍ່ອນ ໄລ່ ກາຈີດ ອັນ,
ຕາ ໂອນ ອັນ ອາມົ່ງ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່."

34 ແວັດ ອັນ ຣ່ອຍຮ, ກວາຍ ເອທີໂອເປຍ
ກັອຍ ຕາແບີບ ພີລິບ ປາຍ: "ເອຊາຢາ ໄນ່, ອັນ
ອາຕີ ແຕ ເນົ່ າ? ອັນ ອາຕີ ແຕ ຈະ ອັນ ເບີມ, ມາ
ອັນ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌?"

35 ເຈ່ີ ພີລິບ ຕາແບິ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ເຢຊູ. ອັນ
ອາຕີ ກວາຍ ກັອຍ ໂອນ ດັງ ແຈງ ແຕ ປັຣນາຍ
ກາ ເອຊາຢາ ຄຽນ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ໄນ່. 36 ບັອງ
ກາ ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ກັອຍ, ໄລ່ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ອຶນຕຸ ເບີນ ແດີອ໌. ກວາຍ ເອທີໂອເປຍ ກັອຍ
ປາຍ: "ຕິຮ! ໄມ່ ເນ່ ແດີອ໌ ກັອຍ. ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ຕະ
ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ເກົາ ຊານ່ໍ ແຕ່ິ ບ?ໍ"

37ພລິີບ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ຄັນ ໄມ່ ຊາອຳ,
ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ໄມ.່"
ກວາຍ ກັອຍ ຕາແອີຍ: "ເມ່ນ ເກົາ ຊາອຳ ເຢຊູ

ກຣີດ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."†
38 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ເອທີໂອເປຍ ກັອຍ ໂອນ ລໍ

ອາແຊັຮ ຕາງິ່ດ ແຈ່ະ ແດີອ໌. ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ແຊງ
ປໍ ແດີອ໌, ກະ ພີລິບ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ກວາ
ຍ ກັອຍ. 39 ພໍກາ ໄລ່ ຊັອຮ ແຕ ແດີອ໌, ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາແຣ່ິ ພີລິບ ເດີງ ປໍ ອຶນຕຸ ການ່ໍ
ອ໌ ແອັນ. ກວາຍ ເອທີໂອເປຍ ຕາ ເບນີ ເຮີມ ນັ່ອງ
ພີລິບ, ມາ ອັນ ເປາະ ມານະ ອັນ ແອັນ ຕ່ຶງ ຣານາ
ກັອຍ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື. 40 ມາ
ເບນີ ກວາຍ ເຮີມ ພລິີບ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອາໂຊໂຕ
ແອັນ. ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ຕ່ຶງ ກູ່
ວ່ີລ ອັນ ມູ່ດ ເຕ່ົາ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ.

† 8:37 8:37 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ຕຍາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 37 ໄນ່.
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9
ໂຊໂລ ຣາມົຮ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ຣານາ
(ຣານະ ຕະ 22:6-16; 26:12-18)

1-2 ມາ ໂຊໂລ ອຶນນັ່ອງ ອວານ ໂຈະ ກວາຍ ກາ
ຕາປູ່ນ ເຢຊ,ູ ກະ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ເລືອຍໆ ມູ່
ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ເປາະ ແຊອ໌ ເຈຍ ປັຣນາຍ
ແຕ ກວາຍ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ເຕ່ອ໌ ໂກບ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ
ປູ່ນ ເຢຊ,ູ ກາ ຣາເລົາ, ກາ ມັນແຊມ, ແອີດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ດາມັດກັດ. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ອາປັຮ ເຈຍ ປັຣ
ນາຍ ໄນ່ ໂອນ ກວາຍ ຊົດ ມັຮ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ ກັອຍ, ໂອນ
ໄລ່ ກັອຍ ດັງ ເຕ່ ເຕ່ອ໌ ອັນ ໂກບ ກວາຍ. ກວາຍ
ອາແລ່ະ ກາ ອັນ ໂກບ ແຕ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ 'ຣານາ
ເຢຊ'ູ, ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຊັດ ໄລ່ ເດີງ ອາເຈົາ ປໍ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ. 3 ແວັດ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ໂອນ ອັນ
ເຈຍ ປັຣນາຍ ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ. ບັອງ ກາ ໂຊໂລ ເປາະ
ຕ່ຶງ ຣານາ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເມືອງ ດາມັດກັດ, ບຣ່ິນ
ອັນ ຊັນຕັຣ ເຮີມ ປັ່ ງ ປາເລືາງ ອາແຊງ ແຕ ມັນ
ລ່ັອງ ປໍ ຈະ ອັນ. 4 ອັນ ແດິມ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌. ກະ
ອັນ ຊັອງ ຊຽງ ເນົ່ າ ຊາບາວ ອັນ ປາຍ: "ໂຊໂລ
ເອີຍ! ເອີ ໂຊໂລ! ນານ່ະ ໄມ່ ຕະ ຕຸ່ຮ ເກົາ?"

5 ໂຊໂລ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ເຍືາ
ລາ ເນົ່ າ?"
ຊຽງ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໂຊໂລ ປາຍ: "ເກົາ ລາ

ເຢຊູ ກາ ໄມ່ ຕະ ຕຸ່ຮ. 6 ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ, ເຈ່ີ ມູ່ດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ. ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເບນີ ກວາຍ ກາ ອາຕີ
ໄມ່ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕະ ນານ່ະ."

7 ມັຮ ໄລ່ ກາ ເປາະ ກະ ໂຊໂລ, ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ
ລາລ່ື, ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ແບອ໌ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ. ໄລ່ ຊັອງ
ຊຽງ ກັອຍ, ມາ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ເຮີມ ເນົ່ າ. 8 ເຈ່ີ ໂຊໂລ
ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ພໍກາ ອັນ ກູລຍານ, ອັນ ແກີດ ຊູດ
ມັ່ດ. ນ່ະກັອຍ ເຢົ່ າ ອັນ ເຕິ ອາຕີ ອັນ ຢວາຣ ອາ
ມູ່ດ ປໍ ເມືອງ ດາມັດກັດ. 9 ອຶນແຍ່ະ ໄປ ຕາໄງ
ອັນ ຕາ ບຣາງ ເຮີມ ອຶນເຕ່ົາ, ກະ ອັນ ຕາ ເບນີ ຈາ
ງ່ອຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ.

10 ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດ ກັດ ກັອຍ ເບີ ນ
ມານະ ກວາຍ ຕາ ປູ່ນ ເຢຊູ ຣາມຶ່ ຮ ອານາເນຍ.
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເລືາຍ ໂອນ ອັນ ເຮີມ ເຢຊ.ູ
ເຢຊູ ກູອ໌ ອັນ ປາຍ: "ອານາເນຍ ເອີຍ!"
ອານາເນຍ ຕາແອີຍ ເຢຊູ ນ່ະໄນ່: "ເອີ. ອຶນເຕ່ົາ

ອຶນເຈົາ ອີ ເບີນ ເກົາ?"

11 ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ເປາະ ຊາ
ນ່ໍ ແຕ່ິ ປໍ ຣານາ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຣານາ ຕານັອ່ງ. ແຕ່ີອ໌
ປໍ ກັອຍ ໄມ່ ຈ່ໍອ໌ ມານະ ແຕ ເມືອງ ຕາໂຊ, ຣາມຶ່ຮ
ໂຊໂລ. ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຢູດາ. ຊານ່ໍ ໂຊໂລ ເກົາ
ແຊອ໌ ແຕ ເກົາ. 12 ກະ ເກົາ ອາປັຮ ເລືາຍ ໂອນ
ໂຊໂລ ເຮີມ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ອານາເນຍ ແຕ່ີອ໌ ຊາປ່ະ
ອາຕີ ຕ່ຶງ ຈະ ອັນ ໂອນ ອັນ ບຣາງ ລ່ັຮ."

13 ອານາເນຍ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ!
ຊາ ອ່ຶຍ ກວາຍ ປາຍ ແຕ ກວາຍ ໄນ່, ອັນ ຕະ
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ເຍືາ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ. 14ກະ ຊານ່ໍ ອັນ ເບນີ ເຈຍ ແຕ ມັຮ
ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ເຕ່ອ໌ ອັນ ໂກບ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຍືາ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ ໄນ່."

15 ມາ ເຢຊູ ອາຕີ ອານາເນຍ ແອັນ ປາຍ: "ອຶງ
ເຄາະ ໄມ່ ເປາະ ຕະ ມັຮ ຣານະ ເກົາ ອາຕີ ໄມ່, ຍ່ອນ
ເກົາ ຣຽຮ ກວາຍ ໄນ່. ເກົາ ໂອນ ອັນ ເດີງ ຣາມຶ່ຮ
ເກົາ ແກີດ ປັຼຮ ປໍ ມັຮ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ກະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໄລ່, ກະ ອັນ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຮີ. 16 ກະ ເກົາ ອີ ໂອນ
ອັນ ດັງ ອຶງເຄາະ ອັນ ຈີວ໌ ຣານະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຍ່ອນ
ອັນ ເດີງ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ."

17ນ່ະກັອຍ ອານາເນຍ ເປາະ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຢູດາ.
ອັນ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ຈະ ໂຊໂລ, ກະ ອາຕີ ໂຊໂລ
ປາຍ: "ໂຊໂລ ເອີຍ! ໄມ່ ລາ ແຊມອາຍ ເກົາ. ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ, ເຢຊູ, ຣາມົຮ ໄມ່ ຕ່ຶງ ຣານາ. ອັນ ແປຣີ
ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄມ່ ດອ໌ໍ ໂອນ ມັ່ດ ໄມ່ ແກີດ ບຣາງ
ລ່ັຮ, ກະ ອັນ ດອ໌ໍ ໂອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່."

18 ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ຊາແລັຮ ແຕ ມັ່ດ ອັນ
ນ່ະ ອຶນແຊລ ອາກາ, ເຈ່ີ ມັ່ດ ອັນ ແກີດ ປັ່ ງ ລ່ັຮ.
ອັນ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ກະ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. 19 ອັນ
ຈາ ລ່ັຮ ໂດຍ, ກະ ອັນ ຊັອງ ບັນ ເຣ່ງ ລ່ັຮ. ເຈ່ີ ອັນ
ແອີດ ເບີນ ບີ່ອ໌ ຕາໄງ ແອັນ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ
ກັອຍ ອາລ່ຶງ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ.

ໂຊໂລ ອາຕີ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ
20 ເຈ່ີ ໂຊໂລ ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ມັຮ ດຸງ ຊາງ ກວາ

ຍ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ອາຕີ ອຶງກັອຍ ປາຍ ເຢຊູ
ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 21 ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ ອາຕີ, ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື.
ໄລ່ ປາຍ: "ເມ່ນ ມາ ຕາ ເບີນ ອັນ ໄນ່ ຕາລຸຮ ມູ່
ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ? ກະ ອັນ
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ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ແອັນ ລາ ອັນ ອີ ໂກບ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ແກຼວ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ. ອັນ ອີ ຊັດ ເດີງ ອາເຈົາ ໄລ່
ກັອຍ ອາແຕ່ີອ໌ ປໍ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

22 ມາ ປັຣນາຍ ໂຊໂລ ອາຕີ ແກີດ ແບຼງ ລາລ່ື
ແອັນ. ພໍກາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ດາມັດກັດ ກັອຍ ຊັອງ ອັນ ອາຕີ ປາຍ ເຢຊູ ລາ
ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາ
ມົງ່ ກວາຍ, ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣາຈຽນ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ.

23 ແວັດ ແຕ ກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາ
ເອລ ຊັຣຮົງ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ໂຊໂລ. 24 ໄລ່ ເກຣາ
ະ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ວຍາງ ເມືອງ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ
ກາຈີດ ອັນ. ມາ ໂຊໂລ ຊັອງ ເຈ່ີ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ
ອັນ. 25 ນ່ະກັອຍ, ແຕ່ີອ໌ ຊາເດົາ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່
ນ ເຢຊູ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ວຍາງ. ໄລ່ ໂອນ ໂຊໂລ ແອີດ
ຕ່ຶງ ອາປໍອ໌; ເຈ່ີ ໄລ່ ໂຢ່ລ ອາແຊງ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ວຍາງ.

ໂຊໂລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ
26 ແວັດ ກັອຍ ໂຊໂລ ເປາະ ປໍ ເມືອງ

ເຢຣູຊາເລັມ ແອັນ. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ມູ່ດ ແອີດ ກະ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເຕ່. ມາ ມູ່
ກັອຍ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື ອັນ. ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ
ປາຍ ອັນ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ເຈ່ີ. 27 ມາ ເບີນ ມານະ
ຕ່ຶງ ມູ່ ກັອຍ, ຣາມຶ່ຮ ບາຣນາບາ. ອັນ ເປາະ ອາ
ຊວຍ ໂຊໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ມູ່ ໄລ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ເປາະ
ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ. ກະ ອັນ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ມູ່ ກັອຍ
ໂອນ ໄລ່ ດັງ ປາຍ ໂຊໂລ ເຮີມ ເຈ່ີ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ຣານາ,
ກະ ອັນ ຊັອງ ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ ໂຈະ ອັນ. ບາຣນາ
ບາ ປາຍ ໂຊໂລ ອາຕີ ຍັ່ນ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ແຕ ເຢຊູ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ. 28 ນ່ະກັອຍ ມູ່ ກັອຍ ໂອນ
ໂຊໂລ ແອີດ ກະ ໄລ່ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ອັນ
ເປາະ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ອາຕີ ຍັ່ນ
ລາລ່ື ປັຣນາຍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. 29 ອັນ ຕະ ອຶນຕີ
ກະ ຣາຊວນ ກະ ມວຍ ຈຸ່ມ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ກາ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ກຣີກ. ມາ ມັຮ ກວາຍ
ກັອຍ ຈາຈ່ໍອ໌ ຣານາ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ໂຊໂລ. 30 ພໍ
ກາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຊັອງ ຣານະ ກັອຍ, ໄລ່ ເປາະ
ອາຊວຍ ໂຊໂລ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ. ແຕ່ີອ໌ ຕາ
ໄງ ອຶນຕູ່ນ ໄລ່ ໂອນ ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ອັນ,
ລາ ເມືອງ ຕາໂຊ.

31 ບັອງ ກາ ກັອຍ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕາ
ເບນີ ຣາມຮົ ນັ່ອງ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ, ແຄງ
ຄາລີເລ, ກະ ແຄງ ຊາມາເຣຍ. ໄລ່ ຊາອຳ ແກີດ
ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ກະ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາລ່ືນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ໂອນ ແອີດ
ອຽນ ອໍ ລ່ັຮ. ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ແກີດ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື
ແອັນ.

ເປໂຕ ຕ່ຶງ ເມືອງ ລິດດາ ກະ ເມືອງ ຢົບປາ
32 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເປໂຕ ເປາະ ຊາອົຮ ກູ່ ອຶນ

ຕຸ ເບີນ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ.
ນ່ະກັອຍ ອັນ ເປາະ ຊາອົຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ລິດດາ. 33 ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ອັນ ຣາມົຮ ມານະ
ຣາມຶ່ຮ ໄອເນ ກາ ເບນີ ອາອ່ີ ກ່ັອງ. ອັນ ຊາຣ່ີ ອາອ່ີ
ຕ່ຶງ ຣາຈາອ໌ ອຶນແຍ່ະ ຕາກ່ອລ ກູມໍ ເຈ່ີ. 34 ເປໂຕ
ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ໄອເນ ເອີຍ! ເຢຊູ ກຣີດ ຕະ
ໂອນ ໄມ່ ແບຣັຮ. ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ໄມ່ ປອມ ດອ໌ໍ
ຣາຈາອ໌ ໄມ່."
ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ໄອເນ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. 35 ອຶນ

ແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ລິດດາ ກະ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ຊາໂຣນ, ໄລ່ ເຮີມ ໄອເນ ແກີດ ແບຣັຮ. ນ່ະກັອຍ
ໄລ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່.

36 ຕ່ຶງ ເມືອງ ຢົບປາ ເບີນ ມານະ ມັນແຊມ ຕ່ຶງ
ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊ,ູ ຣາມຶ່ຮ ຕາບີທາ. ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ
ກຣີກ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ລາ ໂດຣະກາ.* ມັນ
ແຊມ ໄນ່ ຕະ ຣານະ ອໍ ເລືອຍໆ, ກະ ອັນ ຈ່ອຍ
ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ກາດີດ. 37ບັອງ ກາ ກັອຍ ອັນ
ແກີດ ອາອ່ີ; ເຈ່ີ ອັນ ກູຈີດ. ເຢົ່ າ ອັນ ອີດ ແດີອ໌
ອາເຣືາວ ຈະ ກູມູ່ຍ໌ ກັອຍ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ໄລ່ ເກ່ີຍ
ຕະ. ແວັດ ໄລ່ ອາເຣືາວ, ເຈ່ີ ໄລ່ ດອ໌ໍ ຈະ ກູ ມູ່ຍ໌
ກັອຍ ຕ່ຶງ ກຼຸງ ຣານ ແປີງ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ. 38 ເມືອງ
ຢົບປາ ໄນ່ ແຈ່ະ ເມືອງ ລິດດາ. ນ່ະກັອຍ ພໍກາ ມູ່
ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຢົບປາ ຊັອງ ຮານ ເປໂຕ
ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ລິດດາ, ໄລ່ ແປຣີ ບາຣ ນະ ເປາະ
ອີດ ເປໂຕ. ໄລ່ ປາຍ ກະ ເປໂຕ ນ່ະໄນ່: "ແຊອ໌ ໄມ່
ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ຮິ."

39 ເຈ່ີ ເປໂຕ ເປາະ ກະ ໄລ່. ພໍກາ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ດຸງ ກັອຍ, ໄລ່ ເດີງ ອັນ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ກຼຸງ ຣານ ແປີງ.
ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ມັຮ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ຕ່ຶງ ກຼຸງ ກັອຍ. ໄລ່
ເຍືາມ ກະ ໄລ່ ອາລ່ັອຮ ເກຣ່ີງ ໂດຣະກາ ຢີຮ ໂອນ
ໄລ່ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. 40 ເປໂຕ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ

* 9:36 9:36 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກາຕາງ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ລາ "ໂປຍຮ."
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ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຼຸງ ກັອຍ. ເຈ່ີ ອັນ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ກະ
ອັນ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ແວັດ ອັນ ເກົາ
ແຊອ໌, ເຈ່ີ ອັນ ລ່ົບ ເນ່ ປໍ ກູມູ່ຍ໌ ກັອຍ. ກະ ອັນ
ປາຍ: "ຕາບີທາ ເອີຍ! ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ."
ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ມັນແຊມ ກາ ກູຈີດ ກັອຍ

ເຕ່ອ໌ ກູ ເລືານ ລ່ັຮ ມັດ່ ອັນ. ພໍກາ ອັນ ເຮີມ
ເປໂຕ, ອັນ ຢວຣ ຕາກ.ູ 41 ເປໂຕ ເຕິ ອາຕີ ມັນ
ແຊມ ກັອຍ ໂອນ ອັນ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ແວັດ ກັອຍ
ເປໂຕ ກູອ໌ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກະ ມັຮ ອຶມເປ່ອ໌ ກູ
ມາຍ. ອັນ ອາລ່ັອຮ ມັນແຊມ ກັອຍ ໂອນ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ໄລ່ ກັອຍ ດັງ ມັນແຊມ ກັອຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ.
42 ພໍກາ ຣານະ ໄນ່ ແກີດ ເປາະ ປັຼຮ ຈວບ ອຶນແຍະ່
ເມືອງ ຢົບປາ, ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ແອັນ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ
43 ເປໂຕ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຢົບປາ ໄນ່ ຕາ ດັງ ອຶນຊິ
ຕາໄງ ແອັນ. ອັນ ແອີດ ກະ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ຊີໂມນ.
ຊີໂມນ ໄນ່, ອັນ ລາ ກວາຍ ເຈືາງ ຕະ ອຶງກັຣ ຊັນ
ຕຣ່ັນ.

10
ເປໂຕ ກະ ໂກເນລີໂອ

1 ຕ່ຶງ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ ເບີນ ມານະ ຣາມຶ່ ຮ
ໂກເນລີໂອ. ອັນ ຕະ ຊົດ ມວຍ ຣ່ອຍ ນະ ຕາຮານ.
ມູ່ ຕາຮານ ໄນ່ ລາ ມວຍ ຈຸ່ມ ຕ່ຶງ ກອງທັບ ອີຕາລີ.
2 ໂກເນລີໂອ ໄນ່ ກະ ອຶນແຍະ່ ດຸງຊູ ອັນ ຢຳນັ່ບ ກະ
ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ຈ່ອຍ ປຣະ ໂອນ ກວາຍ
ກາດີດ. ອັນ ເກົາແຊອ໌ ເລືອຍໆ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 3 ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ, ແຕ່ີອ໌ ມານາງ ວ່ີຮ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ອັນ ເຮີມ ມານະ ເທວາດາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ກະ ກູອ໌ ອັນ ປາຍ:
"ໂກເນລີໂອ ເອີຍ!"

4 ມາ ໂກເນລີໂອ ອຶງ ກັອຮ ລາ ລ່ື. ອັນ ເນ່
ຊັຣກຼັ່ອງ ເລືອຍໆ ເທວາດາ ກັອຍ, ກະ ອັນ ຕາ
ແບີບ ປາຍ: "ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ອີ ເບີນ
ເກົາ?"
ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ:

"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ໄມ່ ເກົາແຊອ໌ ແຕ
ອັນ. ກະ ມັຮ ປຣະ ກາ ໄມ່ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກາດີດ ລາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ນ່ະ ໄມ່ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ອັນ.
5 ຊານ່ໍ ໄມ່ ແປຣີ ກວາຍ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ຢົບປາ ຈ່ໍ
ອ໌ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ຊີໂມນ. ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອັນ ລາ ຣາມຶ່ຮ
ເປໂຕ ແຮີ. ໄມ່ ແຊອ໌ ໂອນ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ດຸງ ໄມ່.
6 ກວາຍ ກາ ອຶນເຈົາ ດຸງ ກາ ເປໂຕ ແອີດ ລາ ຣາມຶ່
ຮ ຊີໂມນ ເຕ່. ອັນ ລາ ກວາຍ ເຈືາງ ຕະ ອຶງກັຣ
ຊັນຕຣ່ັນ. ດຸງ ອັນ ແຈ່ະ ແດີອ໌ ທາເລ."

7 ແວັດ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ ລ່ັອຮ ແຕ
ກັອຍ, ໂກເນລີໂອ ກູອ໌ ບາຣ ນະ ກວາຍ ຕະ ຣານະ
ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ, ກະ ອັນ ກູອ໌ ມານະ ກວາຍ ຕາຮານ
ແຮີ. ກວາຍ ຕາຮານ ໄນ່, ອັນ ຊາງັດ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເຕ່, ກະ ອັນ ຈຸງ ປຣ່ອມ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ
ຣານະ ໂອນ ໂກເນລີໂອ. 8 ໂກເນລີໂອ ອາຕີ ລ່ັຮ
ໄລ່ ໄປ ນະ ກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ປັຣນາຍ ເທວາດາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອັນ. ເຈ່ີ ອັນ ແປຣີ ໄລ່ ໄປ ນະ
ກັອຍ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ຢົບປາ.

9 ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ແຈ່ະ ມານາງ ຕີລມູ່ລ,
ບັອງ ກາ ໄລ່ ໄປ ນະ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣານາ
ແຈ່ະ ເມືອງ ຢົບປາ, ເປໂຕ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕຳປວລ ດຸງ
ກາ ອັນ ແອີດ. ອັນ ຊັອຮ ອີ ເກົາແຊອ໌ ຕ່ຶງ ຕຳ
ປວລ ເປືາຣ ກັອຍ. 10ບັອງ ກາ ກັອຍ ເປໂຕ ຊັອງ
ມາເຍືາຍຮ, ຢໍອ໌ ອີ ຈາ ໂດຍ. ບັອງ ເນົ່ າ ຕະ ຈາ,
ອັນ ເຮີມ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ
ອັນ. 11 ອັນ ເຮີມ ມັນລ່ັອງ ນ່ະ ເນົ່ າ ເປິຮ. ກະ
ອັນ ເຮີມ ນ່ະ ອາຣິ ຕາວ່ັຮ ລາລ່ື. ອັນ ເຮີມ ນ່ະ
ເນົ່ າ ຊັດ ອຶນໄຊ ປູນ ເປບິ ອາຣິ ກັອຍ; ເຈ່ີ ເນົ່ າ ອາ
ຢອກ ອາແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ. 12 ຕ່ຶງ ອາຣິ ກັອຍ
ອັນ ເຮີມ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຊັນຕຣ່ັນ, ອັນ ກາ ເປາະ ຣາ
ນາ ອາເຢີງ, ອັນ ກາ ເປາະ ລາລ່ອຣ, ກະ ອັນ ກາ
ປັຣ ຕ່ຶງ ແປີງ. 13 ກະ ເປໂຕ ຊັອງ ຊຽງ ເນົ່ າ ອາຕີ
ອັນ ປາຍ: "ເປໂຕ ເອີຍ! ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ມັຮ
ກາ ຊັນຕຣ່ັນ ໄນ່ ເຕ່ອ໌ ອຶນແຍະ່ ໄມ່ ຈາ. ຊັນຕຣ່ັນ
ອາແລ່ະ ໄມ່ ອີ ຈາ, ໄມ່ ຕະ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ."

14 ມາ ເປໂຕ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ແຕີ! ເກົາ ຕາ
ແອອ໌ ອີ ຈາ, ອຶນເຈົາ ເອີຍ. ແຕ ແກດ ເຕ່ົາ ປື່ ດ
ເກົາ ຕາ ເກ່ີຍ ຈາ ເກຣ່ີງ ກາ ຕາ ເບນີ ບຣັຮ ຕາປູ່ນ
ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ."

15 ມາ ຊຽງ ກັອຍ ອາຕີ ລ່ັຮ ເປໂຕ ປາຍ: "ໄມ່
ອຶນ ໂຈຍ ປາຍ ຕາ ເບີນ ບຣັຮ ເກ ຣ່ີງ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ບຣັຮ."

16 ໄປ ເຮີບ ຊຽງ ກັອຍ ອາຕີ ເປໂຕ ນ່ະກັອຍ.
ແວັດ ກັອຍ ອາຣິ ກັອຍ ນ່ະ ເນົ່ າ ກາຕ່ັອງ ອາຊັອຮ
ລ່ັຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ. 17 ເປໂຕ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ມັຮ
ຣາມຶ່ ຮ ອັນ ເຮີມ. ບັອງ ກາ ເປໂຕ ແອີດ ຄ່ຶດ
ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ໄປ ນະ ແຕ ໂກເນລີໂອ ກາ ຈ່ໍອ໌ ດຸງ
ຊີໂມນ, ໄລ່ ຣາມຮົ. ເຈ່ີ ໄລ່ ແອີດ ແຈ່ະ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ຊັງ
ອາຣ ດຸງ ຊີໂມນ. 18 ໄລ່ ຕາແບີບ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ:
"ເຍືາ ເຮີມ ຊີໂມນ ເປໂຕ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ໄນ່ ບ?ໍ"

19 ມາ ບັອງ ກາ ເປໂຕ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຄ່ຶດ ລ່ັຮ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ເຮີມ, ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາ
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ຕີ ໂຈະ ອັນ ປາຍ: "ເບີນ ໄປ ນະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ຢໍອ໌
ອີ ຣາມຮົ ໄມ່. 20 ໄມ່ ແຊງ ຣາມຮົ ໄລ່, ກະ ໄມ່ ອຶນ
ໂຈຍ ອຶງກັອຮ ເປາະ ກະ ໄລ່, ຍ່ອນ ເກົາ ແປຣີ ໂອນ
ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່."

21 ນ່ະກັອຍ ເປໂຕ ແຊງ ຣາມົຮ ໄລ່ ກະ ປາຍ:
"ເກົາ ໄນ່ ລາ ອັນ ກາ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌. ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ອີ ເບີ
ນ ເກົາ?"

22 ໄລ່ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່
ຍ່ອນ ໂກເນລີໂອ, ອັນ ກາ ແກີດ ເນືາຍ ຣ່ອຍ
ຕາຮານ, ແປຣີ ຮິ ເປາະ ອີດ ໄມ່. ອັນ ລາ ກວາຍ
ກາ ຢຳນັ່ບ ກະ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ປາຍ ໂກເນລີໂອ ລາ ກວາຍ
ອໍ. ກະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ໂກເນລີໂອ
ເປາະ ອີດ ໄມ່ ເປາະ ປໍ ດຸງ ອັນ ໂອນ ອັນ ເບນີ ຊັອງ
ເຕ່ ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ອີ ອາຕີ ອັນ."

23ນ່ະກັອຍ ເປໂຕ ໂອນ ໄລ່ ໄປ ນະ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ,
ເຈ່ີ ບິ ອຶງກັອຍ ມວຍ ຊາເດົາ. ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ປັຣແນີ
ເປໂຕ ກະ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຢົບປາ
ເປາະ ກະ ໄລ່ ໄປ ນະ ກັອຍ. 24ມັຮ ຕາໄງ ມັນເຕຣືາ
ແອັນ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ. ໂກເນລີໂອ
ແອີດ ເກຣາະ ໄລ່ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ. ໂກເນລີໂອ ປາໂຣມ
ແຊມອາຍ ກະ ເຢົ່ າ ກາ ຣາຕອຍ ກະ ອັນ, ໂອນ ໄລ່
ໂຣ່ມ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ. 25 ແຈ່ະ ເປໂຕ ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ
ກັອຍ, ໂກເນລີໂອ ລ່ັອຮ ຣາມຮົ ອັນ. ໂກເນລີໂອ ກຼຸ່
ຣາໂກລ ກູກຮຸ ເປໂຕ; ອັນ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຢືາງ. 26 ມາ
ເປໂຕ ເຕິ ອາຕີ ໂກເນລີໂອ ໂອນ ອັນ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ,
ກະ ອັນ ອາຕີ ໂກເນລີໂອ ປາຍ: "ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ.
ເກົາ ລາ ກວາຍ ມູເຈິງ ໄມ່ ເຕ່."

27 ບັອງ ກາ ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ຕະ ອຶນຕີ, ໄລ່ ມູ່ດ
ຕ່ຶງ ດຸງ. ກະ ເປໂຕ ເຮີມ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ໂຣ່ມ ຕ່ຶງ
ດຸງ ກັອຍ. 28 ເຈ່ີ ເປໂຕ ອາຕີ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ຄານອດ ອິດຊະຣາ
ເອລ ຕາ ໂອນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຣາຕອຍ ກະ
ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເກົາ ເຈ່ີ, ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ນັ່ອງ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣາຕອຍ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຕີລາ ປາຍ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເບນີ ບຣັຮ ອໍ ຕາປູ່ນ ຄານອດ.
29ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຕາ ເບນີ ອຶງກັອຮ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ໄນ່. ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ຍ່ອນ ນານ່ະ ເຍືາ ແຊອ໌
ໂອນ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່?"

30 ໂກເນລີໂອ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ຕາໄງ ອຶນ
ໄຕຣ່ ອາໄຣ່ ເກົາ ແອີດ ເກົາແຊອ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ ເກົາ ບັອງ
ກາ ມານາງ ວ່ີຮ ມາຮ ຊານ່ໍ ໄນ່. ຊັນຕັຣ ເບີນ
ມານະ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເກົາ. ອັນ ຕັອກ ເກຣ່ີງ

ອາງອ່ືຣ, 31ກະ ອາຕີ ເກົາ ປາຍ: 'ໂກເນລີໂອ ເອີຍ!
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ເຈ່ີ ໄມ່ ເກົາແຊອ໌, ກະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຊາແຍີ ຣານະ ກາ ໄມ່ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກາ
ດີດ. 32 ນ່ະກັອຍ ຊານ່ໍ ໄມ່ ແປຣີ ກວາຍ ເປາະ ປໍ
ເມືອງ ຢົບປາ ເປາະ ອີດ ມານະ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ຊີໂມນ,
ອັນ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ເປໂຕ ແຮີ. ໄມ່ ແຊອ໌ ໂອນ ອັນ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ດຸງ ໄມ່. ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊີໂມນ ແຈ່ະ
ແດີອ໌ ທາເລ. ຊີໂມນ ກັອຍ, ອັນ ລາ ກວາຍ ເຈືາງ
ຕະ ອຶງກັຣ ຊັນຕຣ່ັນ.' 33ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ເກົາ
ແປຣີ ກວາຍ ເປາະ ອີດ ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່. ນ່ະກັອຍ,
ໄກຣ ລາລ່ື ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ.່ ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເຮີມ ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ນະ ຮິ ກາ ໂຣ່ມ ໄນ່ ຢໍອ໌ ອີ ຊາ
ງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ໄມ່ ອາຕີ ໂອນ
ຮິ ດັງ."

ເປໂຕ ອາຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ ໂກເນລີໂອ
34 ແວັດ ໂກເນລີໂອ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເປໂຕ ອາ

ຕີ ໄລ່ ນ່ະໄນ່: "ຊານ່ໍ ເກົາ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ປາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ລີຣາລີ
ອຶນແຍ່ະ. 35 ກູ່ ກຣວາງ, ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ
ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ຕະ ຣານະ ຕານັ່ອງ ອໍ,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ກວາຍ ກັອຍ ລາ ກອນ ອາໄກ
ອັນ ເຕ່. 36 ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ປັຣ
ນາຍ ອໍ ປໍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ປັຣນາຍ ອໍ
ໄນ່ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ອຽນ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ລາ
ອຶນເຈົາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. 37 ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ
ແຕ ໂຢຮັນ, ອັນ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌. ແວັດ ກັອຍ, ເຢຊູ ຕາແບິ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລີເລ. ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ຕ່ຶງ
ແຄງ ຢູດາຍ ແອັນ. 38 ເຢຊູ ໄນ່, ອັນ ລາ ກວາຍ
ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ອັນ ກະ
ໂອນ ອັນ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ
ເຢຊູ ເບີນ ອຳນາດ ປື່ ດ ລາລ່ື. ອັນ ເປາະ ປໍ ໄນ່
ເປາະ ປໍ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ອໍ ກະ ປົວ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ. 39 ຮິ ເຮີມ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ
ເຢຊູ ຕະ ຕົວ ອຶນແຍະ່ ກຣວາງ ອິດຊະຣາເອລ ກະ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກາ
ຈີດ ອັນ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. 40-41 ມາ ແຕ່ີອ໌ ຕາ
ໄງ ໄປ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ແວັດ
ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ມັຮ ມູ່ ຮິ
ເຮີມ ຈະ ອັນ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ໂອນ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ກວາຍ ເຮີມ ຈະ ອັນ. ອັນ ໂອນ ແອີງ ໄລ່ ກາ
ອັນ ຣຽຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເບີນ ເຮີມ ຈະ ອັນ. ແວັດ
ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ຮິ ແອີດ ຈາ ງ່ອຍ໌
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ມັນຕຸ ກະ ອັນ. 42 ເຢຊູ ແປຣີ ມູ່ ຮິ ໂອນ ເປາະ ອາ
ຕີ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ເຢຊູ ລາ ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຣຽຮ ໂອນ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ, ໄລ່ ກາ
ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ, ກະ ໄລ່ ກາ ກຈີູດ ເຈ່ີ. 43 ອຶນແຍະ່
ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ
ອຶມແບິ, ໄລ່ ຄຽນ ເຈ່ີ ແຕ ຣານະ ເຢຊູ ຕະ. ກະ ໄລ່
ຄຽນ ເຈ່ີ, ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຊາອຳ ເຢຊູ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ກັອຍ ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ
ເຢຊ.ູ"

ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ
ກັອຍ

44ບັອງ ກາ ເປໂຕ ອຶນນັ່ອງ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູ່ດ ແຕ່ິ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເປໂຕ ອາຕີ. 45ກະ
ໄລ່ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເມືອງ ຢົບປາ ອາລ່ຶງ ເປໂຕ, ໄລ່
ກັອຍ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ປາຍ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ມາ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເຕ່. ໄລ່ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ມາ
ໄລ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ເຈ່ີ. 46 ໄລ່ ຊັອງ ກວາຍ ກາ ໂຣ່ມ
ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ໂກເນລີໂອ ກັອຍ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ
ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ກະ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຮີ.
ນ່ະກັອຍ ເປໂຕ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: 47 "ມັຮ ກວາ

ຍ ໄນ່ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ, ນ່ະ ຮິ ເບີ
ນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຕ່. ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ກາຕັງ ຕາ
ໂອນ ຮິ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ໄນ່ ຊາ
ນ່ໍ."

48 ເປໂຕ ແປຣີ ເນົ່ າ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ໄລ່
ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ. ໄລ່ ກາ ຕາແບິ ຣ່ັບ ຣ່ີດ
ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ແຊອ໌ ໂອນ ເປໂຕ ແອີດ ກະ ໄລ່ ບາຣ ໄປ
ຕາໄງ ແອັນ.

11
ເປໂຕ ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ

ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ດັງ
1 ແວັດ ກັອຍ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ

ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຈຸ່ມ ກາ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ ແຕ ແຄງ ຢູດາຍ, ໄລ່ ຊັອງ ເຈ່ີ ເນົ່ າ ປາຍ
ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊາອຳ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. 2 ເບີນ ມວຍ ຈຸ່ມ ແຕ
ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ຄ່ຶດ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌
ອີ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ອຶງເຄາະ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ນ່ະ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ພໍກາ ເປໂຕ ເຈົາ ລ່ັຮ

ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ໄລ່ ໂຍ່ບ ໂຈະ ອັນ. 3 ໄລ່ ຕິ
ເປໂຕ, ປາຍ: "ໄມ່ ເປາະ ແອີດ ກະ ຕາກູ ຈາ ມັນຕຸ
ກະ ກວາຍ ຕາ ຢວາຮ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ."

4 ນ່ະກັອຍ ເປໂຕ ຣ່ອຍຮ ລ່ັຮ ໂອນ ໄລ່ ຊັອງ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ອັນ ເຮີມ.

5 ອັນ ປາຍ: "ເບີນ ມວຍ ຕາໄງ ເກົາ ແອີດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ຢົບປາ. ພໍກາ ເກົາ ເກົາແຊອ໌, ເກົາ ເຮີມ
ມວຍ ຣາມຶ່ ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເລືາຍ ໂອນ
ເກົາ ເຮີມ. ເກົາ ເຮີມ ນ່ະ ຮັນ ອາຣິ ຕາວ່ັຮ ລາລ່ື.
ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ນ່ະ ເນົ່ າ ຊັດ ອຶນໄຊ ປູນ ເປິບ ອາຣິ
ກັອຍ, ກະ ເນົ່ າ ອາຢອກ ອາແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ. 6 ເກົາ ເນ່ ຕ່ຶງ ອາຣິ ກັອຍ. ເກົາ
ເຮີມ ມັຮ ຊັນຕຣ່ັນ ດຸງ ກະ ຊັນຕຣ່ັນ ກຣວາງ,
ອັນ ກາ ເປາະ ຣານາ ອາເຢີງ, ອັນ ກາ ເປາະ ລາ
ລ່ອຣ, ກະ ອັນ ກາ ປັຣ ຕ່ຶງ ແປີງ. 7 ກະ ເກົາ ຊັອງ
ຊຽງ ອາຕີ ເກົາ ປາຍ: 'ເປໂຕ ເອີຍ! ໄມ່ ຢວຣ ຕາ
ຢຶ່ ງ. ມັຮ ຊັນຕຣ່ັນ ໄນ່ ເຕ່ອ໌ ອຶນແຍ່ະ ໄມ່ ຈາ.
ຊັນຕຣ່ັນ ອາແລ່ະ ໄມ່ ອີ ຈາ, ໄມ່ ຕະ ຊັນຕຣ່ັນ
ກັອຍ.' 8 ມາ ເກົາ ຕາແອີຍ ຊຽງ ກັອຍ: 'ແຕີ,
ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຈາ. ແຕ ແກດ
ໆ ເຕ່ົາ ປື່ ດ ເກົາ ຕາ ເກ່ີຍ ຈາ ເກຣ່ີງ ກາ ຕາ ເບີ
ນ ບຣັຮ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ.' 9 ມາ
ຊຽງ ກັອຍ ອາຕີ ລ່ັຮ ເກົາ ປາຍ: "ໄມ່ ອຶນໂຈຍ
ປາຍ ຕາ ເບີນ ບຣັຮ ເກຣ່ີງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ໂອນ ບຣັຮ." 10 ໄປ ເຮີບ ຊຽງ ກັອຍ ອາຕີ ເກົາ
ນ່ະກັອຍ. ແວັດ ກັອຍ, ນ່ະ ເນົ່ າ ກາຕ່ັອງ ອາຊັອຮ
ລ່ັຮ ອາຣິ ກັອຍ ປໍ ມັນລ່ັອງ. 11 ບັອງ ກາ ກັອຍ
ແຕ່ິ ເບນີ ໄປ ນະ ແຕ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ ແອີດ ຢັ່ ຮ
ນ່ໍອ໌ ດຸງ ກາ ເກົາ ແອີດ. ໄລ່ ໄປ ນະ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ໍ
ອ໌ ເກົາ. 12 ກະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂອນ
ເກົາ ເປາະ ກະ ໄລ່ ໄປ ນະ ກັອຍ, ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ
ອຶນເຕ່ົາ. ນ່ະກັອຍ ເບນີ ຕາປັ່ ດ ນະ ແຊມອາຍ ແຕ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຢົບປາ, ໄລ່ ເປາະ ກະ
ເກົາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ໂກເນລີໂອ. 13 ໂກເນລີໂອ ອາຕີ
ຮິ ມັຮ ອັນ ເຮີມ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາລ່ົຮ
ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ. ເທວາດາ ກັອຍ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: 'ໄມ່
ແປຣີ ກວາຍ ເປາະ ອີດ ຊີໂມນ ເປໂຕ ແຕ ເມືອງ
ຢົບປາ. 14 ເປໂຕ ໄນ່, ອັນ ອາຕີ ໂອນ ໄມ່ ກະ ອຶນ
ແຍ່ະ ດຸງ ໄມ່ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ເຍືາ.' 15 ບັອງ ກາ ເກົາ ອາຕີ ໄລ່ ກາ ໂຣ່ມ ປໍ ດຸງ
ກັອຍ, ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູ່ດ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ມູເຈິງ ໄຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຕ່. 16 ຕາແບິ
ກັອຍ ເກົາ ຊາແຍີ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ຮິ ແຕ ອຶນ
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ໂຍ່ງ ເຈ່ີ. ເຢຊູ ປາຍ: 'ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ ໂອນ ເຍືາ
ຕ່ຶງ ແດີອ໌, ມາ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕະ ຣ່ີດ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ແຕ ຣາເວືາຍ ອັນ ແອັນ.'
17 ນ່ະກັອຍ ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣາເວືາຍ
ອັນ ປໍ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ແຮີ, ມູເຈິງ ອັນ ໂອນ ຣາເວືາຍ ອັນ ປໍ ຮິ ກາ ຊາອຳ
ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຕ່. ນານ່ະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ເກົາ
ເຕ່ອ໌ ກາແອັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ບໍ? ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ
ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ, ອັນ ຕະ."

18 ພໍກາ ມູ່ ກັອຍ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເປໂຕ ອາ
ຕີ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕິ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ. ມາ
ໄລ່ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ: "ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາ
ໄມ ແອັນ; ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່ ເຕ່."

ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ
19ແວັດ ຕາໄງ ເນົ່ າ ກາຈີດ ຊະເຕພາໂນ, ອຶນແຍ່

ະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ເຈ່ີ
ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ອັນ ກາ ເປາະ
ຕາຕ່ຶງ ອັນ ກາ ເປາະ ຕາໂຕະ. ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກັອຍ ມູ່ດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂພນີເຊຍ, ໂບດ ໄຊປຣັດ, ກະ ເມືອງ
ອັນຕີໂອເຄຍ. ອຶນຕຸ ອາແລ່ະ ໄລ່ ແອີດ, ໄລ່ ອາ
ຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນຕຸ ກັອຍ. ມາ ໄລ່
ອາຕີ ແອີງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຊັອງ. 20 ມາ ຕ່ຶງ
ຈຸ່ມ ຕາປູ່ນ ເຢຊ,ູ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ໂບດ ປື່ ດ ໄຊ
ປຣັດ ກະ ກຣວາງ ກີເຣເນ ແຮີ. ພໍກາ ໄລ່ ກັອຍ
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ, ໄລ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ດັງ ເຕ່ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 21ອຳນາດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ຊາອຳ ກະ ຕາ
ປູ່ນ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່.

22 ພໍກາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີ ໂອເຄຍ, ໄລ່ ແປຣີ ບາຣນາບາ
ເປາະ ຊາອົຮ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ. 23 ພໍກາ ບາຣ
ນາບາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ກັອຍ, ອັນ ເຮີມ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາແຊງ ບຸ່ນ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ.
ນ່ະກັອຍ ບາຣນາບາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ເຕ່ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ.
ກະ ອັນ ປາຕັບ ກວາຍ ຊາອຳ ກັອຍ ໂອນ ໄລ່ ຊາ

ອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ, ກະ ຕາປູ່ນ ແອີງ ເຢຊູ ກຣີດ
ຊັອງ. 24 ບາຣນາບາ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ມັນຕ່ັດ ລາ
ລ່ື. ອັນ ລາ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ຈັບ ລາ
ລ່ື, ກະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ອັນ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ເບນີ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່.

25 ແວັດ ກັອຍ, ບາຣນາບາ ເປາະ ຈ່ໍອ໌ ໂຊໂລ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ຕາໂຊ. 26 ພໍກາ ອັນ ຣາມຮົ ໂຊໂລ, ເຈ່ີ ອັນ
ເດີງ ໂຊໂລ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ. ໄລ່ ແອີດ
ໂຣ່ມ ກະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ອຶນ
ແຍະ່ ມວຍ ກມູ.ໍ ກະ ໄລ່ ອາຕີ ແອັນ ມູ່ ກັອຍ ແຕ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ
ຕາແບິ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ລາ
'ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ.'

27 ຕ່ຶງ ມັຮ ຕາ ໄງ ກັອຍ ເບີ ນ ມັຮ ກວາ ຍ
ອາ ຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ ແຕ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ. 28 ເບີ
ນ ມານະ ແຕ ມູ່ ໄນ່ ຣາມຶ່ຮ ອາຄະໂບ. ອັນ ຢວຣ
ຕາຢຶ່ ງ ກະ ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ມັຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ອາຕີ. ອັນ ປາຍ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ອຶນແຍ່ະ ກຣວາງ ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່ ໄນ່ ແອິ
ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ. ເຈ່ີ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ເບນີ ນ່ະ ອັນ
ປາຍ, ບັອງ ກາ ກະລາວດີໂອ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ຕ່ຶງ ກຣວາງ ໂຣມ. 29 ນ່ະກັອຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ກັອຍ, ໄລ່ ປຣ່ອມ ຈ່ອຍ
ປຣະ ໂອນ ເຢົ່ າ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ.
ມາແລ່ະ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ, ໄລ່ ຈ່ອຍ ມາຮ ກັອຍ.
30 ແວັດ ໄລ່ ປາໂຣມ ປຣະ ກັອຍ, ໄລ່ ແປຣີ ບາຣ
ນາບາ ກະ ໂຊໂລ ເດີງ ອາຊວຍ ປຣະ ກັອຍ ໂອນ ປໍ
ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ.

12
ເຮໂຣດ ກາຈີດ ຢາໂກໂບ ກະ ໂກບ ເປໂຕ ໂຈະ

ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌
1 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ* ຕະ

ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ 2 ອັນ ໂອນ
ເນົ່ າ ກັຣໄປຮ ຢາໂກໂບ, ອາຍ ໂຢຮັນ, ແຕ ດາວ.
3 ພໍກາ ເຮໂຣດ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ຢາໂກໂບ, ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາ ລ່ື. ຍ່ອນ ອັນ
ເຮີມ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຣ່ໍອ໌ ແຕ ຣານະ ໄນ່,
ເຈ່ີ ອັນ ໂກບ ເປໂຕ ແອັນ. ຕາໄງ ກັອຍ ກວາຍ

* 12:1 12:1 ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ໄນ່ ລາ ອາເຈົາ ເຮໂຣດ ປື່ ດ. ເຈຍ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ລາ ເຮໂຣດ ອັກຄຼີປາ ກາ ມວຍ. ອັນ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ
ແຄງ ປາແລັດຊະຕິນ.



ຣານະ ຕະ 12:4 202 ຣານະ ຕະ 12:19

ອິດຊະຣາເອລ ຕະ ຣ່ີດ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ແອິ ບວຮ
ຊ່ືອ໌. 4 ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ໂຈະ ເປໂຕ ຕ່ຶງ ກ່ໍ
ອ໌ ກະ ອັນ ໂອນ ມວຍ ຈ່ິດ ຕາປັ່ ດ ນະ ຕາຮານ ກ
ຍາອ໌ ເປໂຕ. ແວັດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຈາ ຊາແຍີ
ຕາໄງ ອາກຼັຮ,† ເຮໂຣດ ຢໍອ໌ ອີ ຕັດຊ່ີນ ເປໂຕ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ມັຮ ກວາຍ ກອນແຊມ. 5ນ່ະກັອຍ ເນົ່ າ ໂຈະ
ເປໂຕ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. ມາ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ເກົາ
ແຊອ໌ ເລືອຍໆ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອັນ.

6 ຊາເດົາ ກັອຍ ໄລ່ ກຍາອ໌ ເປໂຕ ກຣ່ັກ ລາລ່ື,
ຍ່ອນ ຕາໄງ ປັຣແນີ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ອີ ຕັດ
ຊ່ີນ ອັນ. ໄລ່ ໂອນ ເປໂຕ ບິ ອຶນດີ ບາຣ ນະ ກວາ
ຍ ຕາຮານ. ໄລ່ ຊັດ ດອ໌ໍ ອາເຢງີ ອາຕີ ເປໂຕ ແຕ່ີອ໌
ບາຣ ອຶນແຕຣ່ັຮ ອຶນໄຊ ໂຊ. ກະ ເບນີ ຕາຮານ ກາ
ນ່ໍອ໌ ແອັນ ກຍາອ໌ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ. 7 ມາ ຊັນ
ຕັຣ ເບີນ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາລ່ົຮ ຕ່ຶງ ກ່ໍ
ອ໌ ກັອຍ ແຈ່ະ ເປໂຕ. ກະ ແກີດ ປັ່ ງ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ
ກຼຸງ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ. ເທວາດາ ກັອຍ ເຕືາຮ ຕ່ຶງ ອຶງຮາງ
ບຣານ ເປໂຕ ອາໄມ່ຮ ໂອນ ອັນ ຕາແມີ. ເທວາດາ
ກັອຍ ປາຍ ໂຈະ ເປໂຕ ນ່ະໄນ່: "ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ
ແຕ່ິ!"
ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ອຶນໄຊ ໂຊ ແກີດ ຣາເກືາອ໌

ແຕ ອາຕີ ເປໂຕ. 8ກະ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາ
ຕີ ເປໂຕ ປາຍ: "ໄມ່ ກາຕີງ ລ່ັຮ ອາຢັ່ ອຮ, ກະ ໄມ່
ແຊິບ ແກີບ."
ແວັດ ເປໂຕ ແຊິບ ແກີບ, ເຈ່ີ ເທວາດາ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ
ຕ່ີ ໄມ່; ເຈ່ີ ໄມ່ ເປາະ ຕາປູ່ນ ເກົາ."

9 ນ່ະກັອຍ ເປໂຕ ລ່ັອຮ ຕາປູ່ນ ເທວາດາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ຕາ ດັງ ນັງ ເທວາດາ ກັອຍ ເດີງ ອັນ
ລ່ັອຮ ແຕ ກ່ໍອ໌, ແຕີລາ ອັນ ຣາເລົາ ອຶມເປົາ ຊັອງ.
10ມາ ໄລ່ ເປາະ ແວັດ ບາຣ ອຶນຕຸ ຕາຮານ ກຍາອ໌,
ກະ ແຕ່ີອ໌ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ຕາອ໌ ລ່ັອຮ ປໍ ນ່ໍອ໌. ຕ່ົງ ຕາອ໌
ກັອຍ ຣາເປຮິ ເບມີ; ເຈ່ີ ໄລ່ ລ່ັອຮ. ພໍກາ ໄລ່ ເປາະ
ຕ່ຶງ ຣານາ, ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ປາຢຶ່ ຮ,
ຕາ ເບີນ ເຮີມ ນັ່ອງ.

11 ນ່ະກັອຍ ແຕ ເປໂຕ ດັງ ປາຍ ຣານະ ກັອຍ
ລາ ແກີດ ລ່ື, ຕາ ແກີນ ອັນ ຣາເລົາ ອຶມເປົາ. ອັນ
ແອີດ ຄ່ຶດ ປາຍ: "ຊານ່ໍ ເກົາ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ຣາ
ນະ ໄນ່ ປຍາຍ໌. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເທວາດາ ອັນ
ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເກົາ ແຕ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ

ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ເກົາ, ກະ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ເກົາ."

12 ບັອງ ກາ ເປໂຕ ອຶນນັ່ອງ ຄ່ຶດ ຣານະ ກັອຍ,
ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ດຸງ ມາຣີ, ອຶມເປ່ອ໌ ໂຢຮັນ ມາຣະໂກ.
ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ເປາະ ໂຣ່ມ ເກົາ
ແຊອ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ. 13 ເປໂຕ ກູໂຕຍຮ ຕ່ົງ, ກູອ໌
ກວາຍ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ. ເບີນ ມານະ ມັນແຊມ ກູ
ໂມຣ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ, ຣາມຶ່ຮ ໂຣດາ; ອັນ
ເປາະ ເນ່ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ເນົ່ າ ກາ ກໂູຕຍຮ ຕ່ົງ. 14 ພໍກາ
ມັນແຊມ ໄນ່ ຊາກ່ັລ ຊຽງ ເປໂຕ, ອັນ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌
ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ມາ ອັນ ຊາລີຣ ເປິຮ ຕ່ົງ
ໂອນ ເປໂຕ ມູ່ດ, ຍ່ອນ ກຸນເຕົາ ອັນ ຕາລຸ່ຮ ອາຕີ
ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ດຸງ, ປາຍ ເປໂຕ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ
ນ່ໍອ໌ ງັ່ຮ ຕ່ົງ. 15 ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ
ປາຍ ໂຈະ ມັນແຊມ ກັອຍ ນ່ະໄນ່: "ອຶງກັອຮ ໄມ່
ຢຸ່ຮ!"
ມາ ມັນແຊມ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ຕາ

ເບີນ! ເມ່ນ ອັນ ແອີດ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກັອຍ."
ມາ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ ລ່ັຮ ໂຈະ ອັນ ນ່ະໄນ່:

"ຊຽງ ໄນ່ ລາ ຊຽງ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ກ
ຍາອ໌ ເປໂຕ. ຕາ ແກີນ ເມ່ນ ຈະ ເປໂຕ."

16ມາ ເປໂຕ ກໂູຕຍຮ ກູອ໌ ລ່ັຮ ຊາ ໂອນ ໄລ່ ເປິ
ຮ ຕ່ົງ. ພໍກາ ໄລ່ ເປິຮ ຕ່ົງ, ໄລ່ ເຮີມ ເມ່ນ ເປໂຕ.
ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. 17 ເປໂຕ ອາວ່ິດ ອາ
ຕີ ອັນ ກາແອັຮ ໄລ່ ຕາ ໂອນ ຕະ ແບອ໌. ກະ ອັນ
ອາຕີ ໄລ່ ນານ່ະ ແຕ່ິ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ອັນ
ເບີນ ຣາກຼັຮ ແຕ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ. ກະ ອັນ ປາຕັບ ໄລ່
ປາຍ: "ເຍືາ ອາຕີ ລ່ັຮ ມັຮ ຣານະ ໄນ່ ໂອນ ຢາໂກໂບ
ກະ ອຶນແຍ່ະ ແຊມອາຍ ໄຮ ດັງ ເຕ່." ແວັດ ກັອຍ
ເປໂຕ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ ເປາະ ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌ ແອັນ.

18 ຕາແບິ ປັ່ ງ ຍາຍຶ່ມ, ຕາຮານ ກາ ກຍາອ໌ ກ່ໍ
ອ໌ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ດັງ ນານ່ະ ອີ ຕະ ນັ່ອງ ປາຢຶ່ ຮ
ເປໂຕ ແຕ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ. 19 ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ
ແປຣີ ກວາຍ ເປາະ ຈ່ໍອ໌ ລ່ັຮ ເປໂຕ. ມາ ໄລ່ ຕາ
ເບີນ ຣາມົຮ ນັ່ອງ ອັນ. ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ
ຕາແບີບ ລ່ັຮ ຕາຮານ ກາ ກຍາອ໌ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ, ມາ
ໄລ່ ຕາ ດັງ ນານ່ະ ເປໂຕ ເບີນ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ.
ນ່ະກັອຍ ເຮໂຣດ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ຕາຮານ ກັອຍ.
ແວັດ ກັອຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ລ່ັອຮ ແຕ ແຄງ
ຢູດາຍ ເປາະ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ ແອັນ.

† 12:4 12:4 ຕາໄງ ອາກຼັຮ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ຊາລັຮ ດຸງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ ກາຈີດ
ກອນ ຣາເລົາ ກ່ັລ ໄລ່. ກະ ຣ່ີດ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ແອິ ບວຮ ຊ່ືອ໌ ລາ ຊາແຍີ ຕາໄງ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ ໄລ່ ຕາ ຕ່ັນ ຕະ ໂດຍ ບຸຮ ເບີນ
ບວຮ ຊ່ືອ໌.
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ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາຈີດ ເຮໂຣດ
20 ພໍກາ ເຮໂຣດ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ,

ເບີນ ມວຍ ຈຸ່ມ ແຕ ເມືອງ ຕີເຣ ກະ ເມືອງ ຊີໂດນ
ຢໍອ໌ ອີ ຣາມົຮ ອັນ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຮໂຣດ ອວານ
ກະ ກວາຍ ແຕ ບາຣ ເມືອງ ກັອຍ. ມາ ຊານ່ໍ ໄລ່
ຢໍອ໌ ອີ ຣາຕອຍ ລ່ັຮ ກະ ເຮໂຣດ ຍ່ອນ ຊາອ່ຶຍ
ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ ແຕ ກຣວາງ ເຮໂຣດ ເນົ່ າ ອາ
ມູ່ດ ປໍ ເມືອງ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ອຶນ
ໂຍ່ງ ກະ ມານະ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ເຮໂຣດ, ຣາມຶ່ຮ ບຼາຊະໂຕ. ໄລ່ ຢໍອ໌ ບຼາຊະໂຕ ເປາະ
ອາຕີ ໂອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ດັງ ປາຍ ໄລ່ ຢໍອ໌
ອີ ຣາຕອຍ ກະ ອັນ. 21 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ຕັອກ ເກຣ່ີງ ອໍ ລາລ່ື, ກະ ອັນ ຕາ
ກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. ອັນ ອາຕີ ກວາຍ
ກອນແຊມ ມວຍ ປັຣນາຍ ໂອນ ໄລ່ ຊັອງ. 22 ກຼຶ່ງ
ກວາຍ ກັອຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ; ເຈ່ີ ໄລ່ ປາຍ
ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ເມ່ນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ຕາ ແກີນ ປັຣ
ນາຍ ກວາຍ, ມາ ປັຣນາຍ ເຢືາງ."

23 ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ມານະ ເທວາດາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ເຮໂຣດ ໂອນ ອັນ ແກີດ ອາອ່ີ ຮັບ
ລາລ່ື. ເບີນ ອຶມປູຣ ຈາ ຕ່ຶງ ປຸ່ງ; ເຈ່ີ ອັນ ກູຈີດ.
ເທວາດາ ຕະ ເຮໂຣດ ນ່ະກັອຍ ລາ ຍ່ອນ ເຮໂຣດ
ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

24 ແວັດ ກັອຍ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ
ຣ່ຶຮ ລາລ່ື ແອັນ, ກະ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ຊາອຳ ປັຣ
ນາຍ ອັນ.

25 ບາຣນາບາ ກະ ໂຊໂລ, ໄລ່ ຕະ ແມິ່ມ ຣານະ
ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ; ເຈ່ີ ໄລ່ ລ່ົບ ເຈົາ
ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ. ກະ ໄລ່ ເດີງ ໂຢຮັນ
ມາຣະໂກ ເປາະ ກະ ໄລ່ ເຕ່.

13
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ບາຣນາບາ ກະ

ໂຊໂລ
1 ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ເບີ

ນ ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ກະ ເບີນ ແອັນ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ແຕ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຣາມຶ່ ຮ ໄລ່ ກັອຍ ລາ: ບາຣນາ
ບາ, ຊີເມໂອນ (ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອັນ ຣາມຶ່ຮ ອາກູມ ແຮີ),
ລູກີໂອ ແຕ ກຣວາງ ກີເຣເນ, ມານາເອນ (ອັນ ລາ
ນ່ະ ແຊມອາຍ ກະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເຮໂຣດ ຍ່ອນ
ເນົ່ າ ກຍາອ໌ ໄລ່ ບາຣ ນະ ມັນຕຸ ແຕ ບັອງ ກາ ໄລ່
ອຶນນັ່ອງ ແກດໆ), ກະ ໂຊໂລ. 2 ເບນີ ມວຍ ຕາໄງ
ບັອງ ກາ ໄລ່ ກັອຍ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ໄລ່ ອົດ

ຊັຣນາ, ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ
ປາຍ: "ເຍືາ ປາຈຸ່ຮ ບາຣນາບາ ກະ ໂຊໂລ ໂອນ ໄລ່
ຕະ ຣານະ ປໍ ນ່ໍອ໌ ກາ ເກົາ ແປຣີ ໄລ່ ຕະ."

3ແວັດ ໄລ່ ອົດ ຊັຣນາ ກະ ເກົາແຊອ໌, ເຈ່ີ ໄລ່ ຊາ
ປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ບາຣນາບາ ກະ ໂຊໂລ. ກະ ໄລ່ ແປຣີ
ບາຣ ນະ ກັອຍ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ມັຮ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ໄລ່ ຕະ.

ໂຊໂລ ກະ ບາຣນາບາ ຕ່ຶງ ໂບດ ປື່ ດ ໄຊປຣັດ
4 ນ່ະກັອຍ ບາຣນາບາ ກະ ໂຊໂລ ລ່ັອຮ ແຕ

ກັອຍ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ແຊລູເກຍ ມາຮ ຣາ ເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເດີງ ໄລ່ ເປາະ. ແຕ ເມືອງ ກັອຍ
ໄລ່ ບາຣ ນະ ເປາະ ຣານາ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ໂບດ ປື່ ດ ໄຊປຣັດ. 5 ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໂບດ ໄຊປຣັດ, ໄລ່
ແຊງ ແຕ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ອຶນຕຸ ເມືອງ ຊາລາມ.ີ ເຈ່ີ
ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ມັຮ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ໄລ່ ເບີນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກາ ໂຢຮັນ ມາຣະໂກ ແຮີ ເປາະ ກະ
ໄລ່ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ຈ່ອຍ ໄລ່. 6 ແວັດ ກັອຍ ໄລ່
ເປາະ ຕ່ຶງ ໂບດ ໄຊປຣັດ ກັອຍ ແຕ ຢັ່ ຮ ໄນ່ ເຕ່ົາ
ແຕ່ີອ໌ ເປິບ ຢັ່ ຮ ຕິຮ; ເຈ່ີ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ປາ
ໂພ. ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ໄລ່ ຣາມົຮ ມານະ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ຣາມຶ່ຮ ບາຣເຢຊ.ູ ອັນ ລາ ກວາຍ
ມ,ໍ ກະ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ປາຍ ອັນ ລາ ກວາຍ ອາ
ຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ອັນ ຕາ ເບີ
ນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ບາຣເຢຊູ ໄນ່,
ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອັນ ລາ ເອລີມາ ແຮີ. 7 ເອລີມາ ແອີດ ກະ
ມານະ ກາ ຊົດ ໂບດ ປື່ ດ ໄຊປຣັດ, ຣາມຶ່ຮ ເຊຄີໂອ
ໂປໂລ. ອັນ ລາ ກວາຍ ແຄວ໌ ລາລ່ື. ກວາຍ ຊົດ ໄນ່
ກູອ໌ ບາຣນາບາ ກະ ໂຊໂລ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 8ມາ ເອລີມາ ຕາ ໂອນ ກວາຍ ຊົດ
ໄນ່ ຊາງັດ ກະ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 9 ເຈ່ີ ໂຊໂລ,
ອັນ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ຮ ໂປໂລ, ເບນີ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ເນ່
ຊັຣກຼັ່ອງ ເລືອຍໆ ປໍ ເອລີມາ. 10 ອັນ ປາຍ ໂຈະ
ເອລີມາ: "ໄມ່ ລາ ກວາຍ ເກ່ີຍ ອາໂລກ, ກະ ຢໍອ໌
ອີ ຣາພິ ເລືອຍໆ. ໄມ່ ລາ ກອນ ເຢືາງ ຊາຕານ.
ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ອາປິ່ ດ ຣານະ ຕານັ່ອງ ອໍ. ໄມ່ ຕາ ເບີ
ນ ປຣາຍ ຣາປຽນ ຣານະ ຕານັ່ອງ ອໍ ແຕ ອຶນເຈົາ
ໄຮ, ໂອນ ແກີດ ຣານະ ອາໂລກ ແຕ ໄມ່ ບ?ໍ 11 ຊາ
ນ່ໍ ອາຕີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ອີ ຕະ ໂຕ່ດ ໂອນ ໄມ່
ແກີດ ຊູດ ມັ່ດ. ຕາ ດັງ ມາແລ່ະ ດູ່ນ ແຕ ໄມ່ ເຕ່ອ໌
ເບນີ ເຮີມ ລ່ັຮ."
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ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ເອລີມາ ແກີດ ຊູດ ມັ່ດ, ເຈ່ີ
ອັນ ຕາ ເບີນ ເຮີມ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ. ເຈ່ີ ອັນ ວູເວ່ີຣ
ອາຕີ ຈ່ໍອ໌ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ເຕິ ອັນ. 12 ພໍ
ກາ ກວາຍ ຊົດ ກຣວາງ ກັອຍ ເຮີມ ຣານະ ໄນ່, ອັນ
ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. ກະ ອັນ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່.

ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ
ແຄງ ບຊີີເດຍ

13 ແວັດ ກັອຍ ໂປໂລ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ, ໄລ່ ຊັອຮ
ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ປາໂພ ເປາະ ປໍ
ເມືອງ ເປກາ ຕ່ຶງ ແຄງ ປຳພີເລຍ. ແອີດ ຕ່ຶງ ແຄງ
ກັອຍ ໂຢຮັນ ມາຣະໂກ ຕາ ເບີນ ເປາະ ນັ່ອງ ກະ
ບາຣນາບາ ກະ ໂປໂລ, ມາ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. 14 ເຈ່ີ ບາຣນາບາ ກະ ໂປໂລ
ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ເປກາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອ
ເຄຍ ຕ່ຶງ ແຄງ ບີຊີເດຍ. ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່ ໄລ່ ບາຣ
ນະ ມູ່ດ ຕາກູ ໂຣ່ມ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. 15 ແວັດ ເນົ່ າ ອານ ແຕ ຄາ
ນອດ ໂມເຊ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ ໂອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ, ກະ ອານ ແຕ ປຶ່ ງ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ແຕ ອຶມແບິ, ໄລ່ ກາ ຕາລາ
ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ປາຍ ໂຈະ ບາຣນາບາ ກະ ໂປໂລ ນ່ະ
ໄນ່: "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຄັນ ເຍືາ ເບີນ ປັຣນາຍ
ຕາໄມຮ ອາຕີ, ແຊອ໌ ເຍືາ ອາຕີ ຊານ່ໍ ໂອນ ມູ່ ຮິ
ດັງ ເຕ່ ປັຣນາຍ ກັອຍ."

16ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ກະ ອາວ່ິດ ອາຕີ
ອັນ ຕາ ໂອນ ໄລ່ ຕະ ແບອ໌. ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ:
"ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ແຊມອາຍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ເອີຍ! ກະ ອຶນແຍ່ະ ນະ ເຍືາ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່,
ແຊອ໌ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ. 17 ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊາງ,
ອັນ ແຕ່ິ ຣຽຮ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ. ບັອງ ກາ
ໄລ່ ກັອຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເອຢິບ, ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ໄລ່ ແກີດ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື. ແຕ່ີອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ຈຸ່ມເຈືອ ໄຮ ລ່ັອຮ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ກຣວາງ
ເອຢິບ, ກູ່ ນະ ດັງ ອຶນແຍະ່ ອັນ ລາ ເຢືາງ ຊົດ ອຶນ
ແຍ່ະ. 18 ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຕ
ຍາຮ ອຶນແຍ່ະ ປູນ ຈ່ິດ ກູມ.ໍ ໄລ່ ຕາ ເກ່ີຍ ຊາງັດ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາໂຢ່ະ ໄລ່. 19 ກະ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ການາອານ,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ ຕາປູ່ລ ກຣ
ວາງ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກັອຍ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ ໂອນ ຈຸ່ມເຈືອ ໄຮ ແອັນ ຕະ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກູແຕອ໌ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ. 20 ແຕ່ີອ໌ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ ເບນີ ຕະ ຊົດ ກຣວາງ ກັອຍ ອຶນແຍະ່ ປູນ
ຣ່ອຍ ເຊີງ ຈ່ິດ ກມູໍ ເຈ່ີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ກວາ
ຍ ຊົດ ໂອນ ຕັດຊ່ີນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌
ແດີຍ ຊາມູເອລ, ອັນ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ.

21 "ແວັດ ກັອຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແຊອ໌ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. ນ່ະກັອຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໂຊລ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໄລ່.
ໂຊລ ລາ ກອນ ກີເຊ, ແຕ ມູ່ ເບັນຢາມິນ. ກະ
ໂຊລ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອຶນແຍ່ະ ປູນ ຈ່ິດ ກູ
ມ.ໍ 22 ແວັດ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາລ່ິຮ ໂຊລ,
ມາ ຈົຮ ດາວິດ ແອັນ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ດາວິດ ນ່ະໄນ່:
'ດາວິດ, ກອນ ເຢຊີ, ອັນ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ

ເກົາ.
ກະ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ໂອນ ອັນ ຕະ, ອັນ ຕະ ອາກັ
ອຍ.'

23ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ອັນ ໂອນ
ມານະ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ດາວິດ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ. ມານະ ໄນ່ ລາ ເຢຊູ. 24 ບັອງ
ກາ ເຢຊູ ຕາ ຢວາຮ ເປາະ ອາຕີ, ໂຢຮັນ ອາຕີ ເຈ່ີ
ໂອນ ມັຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌,
ອາປັຮ ໄລ່ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາ
ໄມ ແອັນ. 25 ພໍກາ ໂຢຮັນ ຕະ ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ອັນ ແຈ່ະ ອີ ແວັດ ເຈ່ີ, ອັນ ປາຍ:
'ເກົາ ລາ ຕາ ແກີນ ມານະ ກາ ເຍືາ ແອີດ ອຶງກ່ອງ.
ມາ ອຶນຕູ່ນ, ອັນ ກາ ເຍືາ ອຶງກ່ອງ ອີ ແຕ່ີອ໌. ກະ
ເກົາ ລາ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌ ອາແລ່ັຮ ອຶນໄຊ ແກີບ ແຕ
ອາເຢງີ ອັນ.'

26 "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ໄຮ ກາ ແຕ ຈຸ່ມ ເຈືອ
ອັບຣາຮາມ, ກະ ມັຮ ເຍືາ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ປັຣນາຍ ອັນ, ໂອນ ໄຮ
ດັງ ປາຍ ອັນ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ. 27 ກວາ
ຍ ກອນແຊມ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ກະ ກວາຍ
ຊົດ ໄລ່ ແຮີ, ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ດັງ
ປາຍ ເຢຊູ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກູ່ ຕາໄງ ຣາລູ່
ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ, ໄລ່ ອານ ແຕ ປຶ່ ງ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ແຕ ອຶມແບິ, ມາ ໄລ່
ຕາ ເບີນ ຊາປຸ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ປັຣນາຍ ແຕ ປຶ່ ງ ກັອຍ.
ມາ ພໍກາ ໄລ່ ອີ ກາຈີດ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ຕະ ຊັງໄກຣ ນ່ະ
ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມ
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ແບິ. 28 ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ໄລ່
ຈ່ໍອ໌ ຣາລ່ິຮ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ເຢຊ,ູ ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ
ຣາມຮົ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ ອັນ.
ມາ ອຶນນັ່ອງ ໄລ່ ແຊອ໌ ແຕ ປີລາດ ໂອນ ອັນ ກາ
ຈີດ ເຢຊູ. ເຈ່ີ ໄລ່ ກາຈີດ ອັນ. 29 ໄລ່ ຕະ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ຣານະ ກາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ດອ໌ໍ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ເຢຊ.ູ ເຈ່ີ ໄລ່ ອາ
ລ່ິຮ ອາແຊງ ເຢຊູ ແຕ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ, ເດີງ ແຕິບ
ອັນ ຕ່ຶງ ປີ່ ງ. 30 ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ອາ
ມົງ່ ລ່ັຮ. 31 ເຈ່ີ ອັນ ແອີດ ກະ ມູ່ ໄລ່ ກາ ຕາປູ່ນ
ອັນ ແຕ ແຄງ ຄາລີເລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ
ແກຼີຍ ມວຍ ກາໄຊ. ຊານ່ໍ ມູ່ ໄນ່ ເປາະ ອາຕີ ໂອນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ແຕ ຣາ
ນະ ເຢຊູ ຕະ. 32-33 ນ່ະກັອຍ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ອໍ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ເຕ່, ລາ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ. ແຕ່ີອ໌
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ອັນ ຕະ ປ
ຍາຍ໌ ມັຮ ຣານະ ອັນ ເອີອ໌ ກະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ
ໄຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເຈ່ີ ຣານະ
ໄນ່ ຕ່ຶງ ປຸ່ນ ບາຣ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ລາ ຍ່ອງ. ອຶນຕຸ
ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ເຢຊູ ນ່ະໄນ່:
'ໄມ່ ລາ ກອນ ເກົາ.

ຕາໄງ ໄນ່ ເກົາ ແກີດ ອຶມປ່ໍ ໄມ່.'
34 ກະ ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ປາຍ ແຕ ເຢຊູ ນ່ະໄນ່:
'ເກົາ ຕະ ໂອນ ໄມ່ ມັຮ ຣານະ ອໍ ເກົາ ເອີ ອ໌ ກະ

ດາວິດ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ.'
ປັຣນາຍ ໄນ່ ອາຕີ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ໂອນ ເຢຊູ
ກູຈີດ ນັ່ອງ. 35 ກະ ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ
ປັຣນາຍ ລາ ຍ່ອງ, ດາວິດ ປາຍ:
'ເຍືາ ຕາ ເບີນ ໂອນ ແກີດ ລາບວຍ໌

ຈະ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ເຍືາ ກາ ຕາ ເບີນ ໂລ່
ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ.'

36 ບັອງ ກາ ດາວິດ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ ອັນ ຕະ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ຕະ.
ມາ ແວັດ ກັອຍ ອັນ ກຈີູດ, ກະ ເນົ່ າ ແຕິບ ອັນ ຕ່ຶງ
ປີ່ ງ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ອັນ ເຕ່. ຈະ ອັນ ແກີດ ລາ
ບວຍ໌. 37 ມາ ເຢຊ,ູ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ອາ
ມົງ່ ລ່ັຮ, ກະ ຈະ ອັນ ຕາ ເບນີ ແກີດ ລາບວຍ໌ ອຶນ
ເຕ່ົາ. 38-39 ນ່ະກັອຍ, ແຊມອາຍ ເອີຍ, ເກົາ ໂອນ
ເຍືາ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື, ແອີງ ມານະ ເຢຊູ ແຕ່ິ ເຕ່ອ໌
ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ. ມັຮ ຄານອດ ໂມເຊ ໂອນ ເຍືາ,

ຄານອດ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ຕານັ່ອງ
ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ
ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 40ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ເນ່ ອໍ, ໂອນ
ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ກວາຍ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ອຶມ
ແບິ ນ່ະໄນ່:
41 'ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ໂອນ ອໍ,

ມັຮ ເຍືາ ກາ ອາເຢ່ ພາມາດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ.

ຍ່ອນ ເກົາ ອີ ຕະ ຣານະ ອໍ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ແດີຍ ເຍືາ,
ມາ ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ ອາຕີ ເຍືາ ຣານະ ໄນ່,
ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ.

ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ເບີນ ເກຣ່າະ ລາລ່ື,
ກະ ກຈີູດ ປິ່ ດ ຊັອງ.'"

42 ພໍກາ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ
ຊາງ ກັອຍ, ເບີນ ກວາຍ ກາ ແຊອ໌ ໂອນ ໄລ່ ອາຕີ
ລ່ັຮ ແອັນ ປັຣນາຍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຣາລູ່ ອຶນ
ຕູ່ນ. 43 ແວັດ ໄລ່ ໂຣ່ມ ເຈ່ີ, ຊາອ່ຶຍ ນະ ແຕ ຈຸ່ມ
ອິດຊະຣາເອລ ກະ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະ
ຣາເອລ, ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ເປາະ ຕາປູ່ນ ໂປໂລ
ກະ ບາຣນາບາ. ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ຕະ
ອຶນຕີ ກະ ໄລ່, ກະ ປາຕັບ ໂອນ ໄລ່ ຊາອຳ ຈັບ ລາ
ລ່ື ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໂອນ ໄລ່.

44 ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຣາລູ່ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ, ມັ່ນ ອຶນ
ແຍະ່ ກວາຍ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ ເປາະ ໂຣ່ມ ຢໍອ໌ ອີ ຊາ
ງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 45 ພໍກາ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ເຮີມ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ໂຣ່ມ, ໄລ່ ຊັອງ
ຊັຣແມງ, ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ໂປໂລ. ເຈ່ີ ໄລ່ ພາມາດ ໂປໂລ. 46 ມາ ໂປໂລ ກະ
ບາຣນາບາ, ໄລ່ ອາຕີ ຍັ່ນ ລາລ່ື ແອັນ ປາຍ: "ອຶງ
ເຄາະ ຮິ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊາ
ງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌. ມາ ເຍືາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໄນ່, ກະ
ເຍືາ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌ ອີ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ນ່ະກັອຍ
ຊານ່ໍ ຮິ ເປາະ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ແອັນ. 47 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ຮິ ປາຍ:
'ເກົາ ແຕງ ເຍືາ ໂອນ ເຍືາ ເປາະ ອາຕີ ເຕ່ ກວາຍ ກຣ

ວາງ ການ່ໍອ໌,
ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກຣວາງ ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ
ກຣຸ່ ໄນ່

ເບີ ນ ດັງ ປາຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ໄລ່.'"
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48 ພໍກາ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ລາລ່ື ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, ກະ ໄລ່ ຍ່ອງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ມັຮ ໄລ່ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ໂອນ ອາມົ່ງ ເລືອ
ຍໆ, ໄລ່ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ກັອຍ.

49ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ເປາະ
ປັຼຮ ຕົວ ອຶນແຍ່ະ ກຣວາງ ກັອຍ. 50 ມາ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ເປາະ ຍາຍົວະ ໂຈະ ມັຮ ກວາຍ
ຊົດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ກະ ໂຈະ ມັຮ ກວາຍ ອາຢ່ະ
ກາ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກວາຍ ອາຢ່ະ ກັອຍ ລາ
ເນົ່ າ ຊາງັດ ຕາປູ່ນ ລາລ່ື ໄລ່. ນ່ະກັອຍ ມັຮ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊາອັຣ ຕະ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາ
ບາ, ກະ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ໂອນ
ແວັດ ແຕ ຣາລ່ັນ ກແູຕອ໌ ໄລ່. 51 ມາ ໄລ່ ບາຣ ນະ
ກັອຍ ກັນຕຣ່ິຮ ພຸ່ນ ແຕ ອາເຢງີ, ຕະ ໂອນ ກວາຍ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ດັງ ປາຍ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ປຣ່ອມ ກະ
ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ບາຣ ນະ ເປາະ ປໍ ເມືອງ
ອີໂກນອົີມ ແອັນ. 52 ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ
ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ, ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາ
ລ່ື, ກະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ໄລ່.

14
ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອີໂກນີອົມ

1 ພໍກາ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ອີ
ໂກນີອົມ, ໄລ່ ມູ່ດ ອາຕີ ຊາ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ. ປັຣນາຍ ໄລ່ ປາຍ ລາ ແບຼງ ລາ
ລ່ື. ນ່ະກັອຍ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ
ກະ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ແຮີ, ຊາອ່ຶຍ ນະ ແຕ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ກະ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ
2 ມາ ມັຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາ
ອຳ ກັອຍ, ໄລ່ ຍາຍົວະ ໂຈະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ໂອນ ໄລ່ ອວານ ໂຈະ ໄລ່ ກາ ຊາ
ອຳ ເຢຊ.ູ 3 ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ແອີດ
ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດູ່ນ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກັອຍ. ຍັ່ນ ໄລ່ ອາຕີ ແຕ ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄລ່. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ
ກວາຍ ດັງ ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ເມ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ອັນ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌
ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ. 4 ມາ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່ ກັຣຢັ່ ຮ ແກີດ ບາຣ ຈຸ່ມ. ມວຍ
ຈຸ່ມ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ
ກາ ຕາ ຢວາຮ ຊາອຳ. ມວຍ ຈຸ່ມ ແອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຕາ

ປູ່ນ ປັຣນາຍ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ. 5 ເຈ່ີ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ, ໄລ່ ປຣ່ອມ ກະ
ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ກວາ
ຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ແຮີ, ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ຕະ
ຕຸ່ຮ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ, ກະ ແກຼງ ຕາເມົາ ໂຈະ ໄລ່
ບາຣ ນະ. 6ມາ ພໍກາ ໄລ່ ບາຣ ນະ ຊັອງ ນ່ະກັອຍ,
ໄລ່ ຕາລຸ່ຮ ອາລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ ເປາະ ປໍ ກຣ
ວາງ ລີກາໂອເນຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ລີຊະຕຣາ, ເມືອງ
ເດຣະເບ, ກະ ມັຮ ເມືອງ ອຶມແປຣ ກັອຍ. 7 ແອີດ
ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ ໄລ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ
ກຣີດ.

ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ລີຊະຕຣາ
8 ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ລີຊະຕຣາ ກັອຍ ເບນີ ມານະ

ກວາຍ ຣາເລົາ ໂຢດ ອາເຢງີ ແຕ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ຣ່ັຮ.
ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເປາະ ປໍ ແລ່ະ. 9ມານະ ໄນ່ ຊາງັດ ເຕ່
ປັຣນາຍ ໂປໂລ ອາຕີ. ພໍກາ ໂປໂລ ເນ່ ຊັຣກຼັ່ອງ ປໍ
ອັນ, ໂປໂລ ເຮີມ ກວາຍ ໄນ່ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເຕ່ອ໌ ປົວ ອາເຢີງ ອັນ. 10 ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ແປຣີ
ອັນ ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ!" ຢຸ່ກຢັ່ ກ ແຕ່ິ
ກວາຍ ກັອຍ ຢວຣ. ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ. 11 ກຼຶ່ງ ລາ
ລ່ື ກວາຍ ກາ ເຮີມ ໂປໂລ ຕະ ຣານະ ໄນ່, ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ໄລ່ ປຣ່ອມ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ແຕ ປັຣນາຍ ໄລ່,
ລາ ປັຣນາຍ ລີກາໂອເນຍ, ປາຍ: "ເຢືາງ ເອີຍ໌ ໄລ່
ບາຣ ນະ ໄນ່! ເຢືາງ ຊຳບຼີນ ແກີດ ກວາຍ!"

12 ກະ ໄລ່ ດອ໌ໍ ບາຣນາບາ ລາ ເຢືາງ ຊູດ, ກະ
ໂປໂລ ໄລ່ ດອ໌ໍ ເຢືາງ ເຮຣະເມ. ໄລ່ ດອ໌ໍ ໂປໂລ ເຢືາງ
ເຮຣະເມ ຍ່ອນ ອັນ ລາ ກວາຍ ອຶງຮາລ ແບອ໌ ນ່ະ
ເຢືາງ ກັອຍ ເຕ່. 13 ກະ ມູ່ ກາ ຊາງ ເຢືາງ ຊູດ, ໄລ່
ເບີນ ມານຳ ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ອຶນຕຸ ປັຣລັອຮ ວ່ີ
ລ. ອັນ ກາ ຢຸມ ຕຳປຶ່ ກ ເຢືາງ ກັອຍ, ອັນ ເດີງ ຕາ
ແກງ ທູນ ກະ ປຍາຣ ແຮີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ວຍາງ
ວ່ີລ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ຈູຈຳ ໂອນ ບາຣນາບາ ກະ ໂປໂລ.
14 ພໍກາ ບາຣນາບາ ກະ ໂປໂລ, ໄລ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ
ປາຈຸ່ຮ, ຊັອງ ມູ່ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ ໄລ່, ໄລ່ ບາຣ
ນະ ແຈອ໌ ອາຢັ່ ອຮ ໄລ່, ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ໄລ່
ຊັອງ ຕຸ່ຮ ຣາງຶ່ຮ ກະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່
ບາຣ ນະ ຕາລຸ່ຮ ປໍ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ກະ ປາຍ ເຣ່ງ
ລາລ່ື ນ່ະໄນ່: "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ນານະ່ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ
ຈູຈຳ ໂອນ ຮິ? 15 ຮິ ລາ ກວາຍ ມູເຈິງ ເຍືາ ເຕ່. ຮິ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ປັຣນາຍ ອໍ
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ມັຮ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌ ກັອຍ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງ
ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ. ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ
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ລາ ເຢືາງ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ
ແຕງ ມັນລ່ັອງ, ກູແຕອ໌, ແດີອ໌, ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ຣາມຶ່ ຮ ແອີດ ຕ່ຶງ ກັອຍ. 16 ຕ່ຶງ ມັຮ ແດີຍ ອຶນ
ໂຍ່ງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຕາ
ປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບມີ. 17 ມາ ອຶນນັ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ອໍ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ
ກັອຍ ດັງ ແຈງ ອັນ ລາ ເມ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ
ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ເບີນ ພວາອ໌ ເມືາ. ກະ
ເກຣ່ີງ ຊັຣນົຮ ແກີດ ອໍ. ນ່ະກັອຍ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ
ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື."

18 ມາ ໂປໂລ ມັ່ນ ອີ ເປ່ ກາແອັຮ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ
ຈູຈຳ ໂອນ ອັນ ກະ ບາຣນາບາ.

19 ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ
ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ບຊີີເດຍ, ກະ ແຕ
ເມືອງ ອີໂກນີອົມ, ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ແຕ່ິ. ໄລ່ ປັຣຕ່ຶ ກວາ
ຍ ກອນແຊມ ໂອນ ໄລ່ ແກຼງ ຕາເມົາ ໂຈະ ໂປໂລ ຢໍອ໌
ອີ ໂອນ ອັນ ກຈີູດ. ເຈ່ີ ໄລ່ ຮອຣ ອາລ່ັອຮ ຈະ ອັນ
ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ເມືອງ. ໄລ່ ຄ່ຶດ ປາຍ ໂປໂລ ກູຈີດ ເຈ່ີ.
20 ມາ ພໍກາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ໂຣ່ມ ອຶມແປຣ ຈະ
ໂປໂລ, ໂປໂລ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ກະ ອັນ ມູ່ດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ. ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ແອັນ ໂປໂລ ກະ
ບາຣນາບາ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ ເປາະ ປໍ ເມືອງ
ເດຣະເບ ແອັນ.

ໄລ່ ເຈົາ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ຕ່ຶງ ແຄງ ຊີເຣຍ
ຊາ

21 ຕ່ຶງ ເມືອງ ເດຣະເບ ກັອຍ ໄລ່ ອາຕີ ຊາ ປັຣ
ນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ກະ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກັອຍ
ແກີດ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່. ແວັດ ໄລ່
ອາຕີ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເດຣະເບ, ໄລ່ ລ່ົບ ເຈົາ ລ່ັຮ ເປາະ
ປໍ ເມືອງ ລີຊະຕຣາ, ເມືອງ ອີໂກນີອົມ, ກະ ເມືອງ
ອັນຕີໂອເຄຍ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ບີຊີເດຍ. 22 ຕ່ຶງ ມັຮ
ເມືອງ ກັອຍ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ອາເລືາມ ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ຊາອຳ
ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ ກະ ໂອນ ໄລ່ ຢຸມ ດອ໌ໍ ປັຣນາຍ ໄລ່
ຊາອຳ ເຈ່ີ. ໄລ່ ອາຕີ ມູ່ ກັອຍ ປາຍ: "ຄັນ ໄຮ ຢໍອ໌
ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ, ອຶງເຄາະ ໄຮ
ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ."

23ແຕ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ກູ່ ເມືອງ, ໂປໂລ ກະ ບາຣນາ
ບາ ຣຽຮ ມັຮ ກວາຍ ຕະ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເມືອງ
ກັອຍ. ໄລ່ ໂຣ່ມ ເກົາແຊອ໌ ກະ ອົດ ຊັຣນາ. ເຈ່ີ ໄລ່
ມ່ອບ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນເຈົາ ໄຮ ມັຮ ກວາຍ ໄລ່
ຣຽຮ ເຈ່ີ, ແຊອ໌ ໂອນ ອັນ ບັນ ກຍາອ໌ ມັຮ ກວາຍ

ກັອຍ, ຍ່ອນ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຊາອຳ ອຶນເຈົາ ໄຮ
ກຣ່ັກ ລາລ່ື.

24 ແວັດ ກັອຍ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ເປາະ ພາ
ກຣວາງ ບີຊີເດຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ແຄງ ປຳພີເລຍ ແອັນ.
25-26 ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເປກາ; ເຈ່ີ ໄລ່ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປໍ ກັອຍ. ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ມູ່ດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັດຕາເລຍ ແອັນ. ແຕ ເມືອງ ກັອຍ ໄລ່
ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອ
ເຄຍ ຕ່ຶງ ແຄງ ຊີເຣຍ. ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນ
ຕີໂອເຄຍ ເກ່ີຍ ໂຣ່ມ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ໂອນ ໂປໂລ
ກະ ບາຣນາບາ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ບາຣ ນະ ໄນ່ ຕາ ຢ
ວາຮ ເປາະ ອາຕີ. ໄລ່ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ
ໂອນ ໄລ່ ບາຣ ນະ ເປາະ ຕະ ຣານະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຣຽຮ ໂອນ ໄລ່ ຕະ. ຊານ່ໍ ໄລ່ ບາຣ ນະ ຕະ ແມິ່ມ
ເຈ່ີ ຣານະ ໄນ່. 27 ພໍກາ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ແຕ່ີອ໌
ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ, ໄລ່ ປາໂຣມ ລ່ັຮ ມັຮ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ ມັຮ ຣາ
ນະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໄລ່ ຕະ. ກະ ໄລ່ ອາຕີ ມູ່
ກາ ຊາອຳ ກັອຍ ປາຍ: ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເປິຮ ຣານາ
ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ຊາອຳ ປັຣນາຍ ອັນ ເຕ່. 28 ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ກະ
ບາຣນາບາ, ໄລ່ ແອີດ ດູ່ນ ກະ ແຊມອາຍ ກາ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ແຄງ ຊີເຣຍ.

15
ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ໂຣ່ມ ຕ່ຶງ ເມືອງ

ເຢຣູຊາເລັມ
1 ແວັດ ກັອຍ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ແຄງ ຢູດາຍ

ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີ
ໂອເຄຍ. ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຕາ ຢ
ວາຮ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ໂມເຊ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ກັອຍ."
2 ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ຕາ ເບີນ ປຣ່ອມ ກະ ປັຣ
ນາຍ ໄນ່. ໄລ່ ຣາຈຽນ ອາຊັອຮ ລາລ່ື ກະ ມູ່ ແຕ
ແຄງ ຢູດາຍ ແຕ ຣານະ ໄນ່. ນ່ະກັອຍ ມັຮ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່ ແປຣີ ໂປໂລ ກະ
ບາຣນາບາ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ ແຕ ມູ່ ກັອຍ,
ໂອນ ໄລ່ ເປາະ ຕາແບີບ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ
ກະ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ແຕ ຣານະ ໄນ່.

3 ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນ
ຕີໂອເຄຍ, ໄລ່ ເປາະ ອາຊວຍ ມູ່ ໂປໂລ ກະ ບາຣ
ນາບາ ແວັດ ປັຣລັອຮ ເມືອງ ໂອນ ໄລ່ ເປາະ ປໍ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ບັອງ ກາ ໄລ່ ເປາະ ປໍ ເມືອງ
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ເຢຣູຊາເລັມ, ໄລ່ ພາ ຣານາ ແຄງ ໂພນີເຊຍ ກະ
ແຄງ ຊາມາເຣຍ. ກະ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ເລ່ີຍ ໂຈະ ກວາ
ຍ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ບາຣ ແຄງ ກັອຍ, ໂອນ ໄລ່
ດັງ ເບີນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ຊາອຳ ເຕ່ ເຢຊູ ກຣີດ. ພໍກາ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
ເຢຊູ ຕ່ຶງ ບາຣ ແຄງ ກັອຍ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄນ່, ໄລ່
ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື. 4 ພໍກາ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ກະ ເຢົ່ າ
ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ກາ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາ
ຈຸ່ຮ ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ອຶນແຍ່ະ ໄລ່
ກັອຍ ຣ່ັບໂຈມ ອໍ. ເຈ່ີ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ຕະ
ອຶນຕີ ລ່ັຮ ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ
ໄລ່ ຕະ. 5 ມາ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ກາ
ຊາອຳ ເຢຊູ ເຕ່, ໄລ່ ຕາຢຶ່ ງ ກະ ປາຍ: "ມັຮ ກວາຍ
ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ຄັນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ
ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ
ກະ ຕາປູ່ນ ມັຮ ຄານອດ ໂມເຊ ປາຕັບ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ ແຕ ອຶມແບິ."

6 ນ່ະກັອຍ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ກະ ມັຮ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ອຶນແຍ່
ະ ໄລ່ ກັອຍ ຊັຣຮົງ ແຕ ຣານະ ໄນ່. 7 ໄລ່ ຊັຣຮົງ
ດູ່ນ ລາລ່ື; ເຈ່ີ ເປໂຕ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ກະ ປາຍ ໂຈະ
ໄລ່ ນ່ະໄນ່: "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ເກົາ ໂອນ ອາຕີ ມັຮ
ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ໂອນ ໄລ່
ດັງ ເຕ່ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ໂອນ ໄລ່
ຊາອຳ ເຕ່ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 8 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ
ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ. ພໍກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ເບີນ ຣາເວືາຍ ອັນ ມູເຈິງ ອັນ ໂອນ ໄຮ ເຕ່, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ໄຮ ດັງ ປາຍ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ
ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ
ປູ່ນ ອັນ ເຕ່. 9 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ໄລ່ ກັອຍ
ຣາລີ ກະ ໄຮ ເຕ່. ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ອັນ
ກຣ່ັກ ລາລ່ື, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາເຣືາວ ຣາງຶ່ຮ ກວາ
ຍ ກັອຍ ແກີດ ບຣັຮ ອໍ ແອັນ. 10ມາ ຊານ່ໍ ນານະ່
ເຍືາ ອີ ລ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນ່ະກັອຍ? ນານ່ະ ເຍືາ
ຢໍອ໌ ອີ ມັນຕຣຸ່ ກວາຍ ຊາອຳ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ໂອນ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ກ່ັດ
ລາລ່ື? ຄານອດ ໄນ່, ໄຮ ກະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ
ໄຮ ລາ ຕາ ເຣືາບ ຕາປູ່ນ. 11 ມາ ໄຮ, ໄຮ ຊາອຳ
ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ ຍ່ອນ
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອັນ ກາ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ. ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ມູເຈິງ ໄນ່ ເຕ່ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ

ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ"
12 ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊັຣຮົງ ນັ່ອງ. ກະ

ໄລ່ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ບາຣນາບາ ກະ ໂປໂລ ຣ່ອຍຮ
ລ່ັຮ ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ
ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ. 13 ແວັດ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ຕະ ອຶນ
ຕີ ນ່ະກັອຍ, ເຈ່ີ ຢາໂກໂບ ແອັນ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະໄນ່:
"ແຊມອາຍ ເອີຍ! ແຊອ໌ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ.
14 ຊີໂມນ ເປໂຕ ອາຕີ ໄຮ ເຈ່ີ ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕາແບິ ອາປັຮ ອັນ ອາໂຢ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ໂອນ ໄລ່ ແກີດ ກອນ ອາໄກ
ອັນ ເຕ່. 15 ຣານະ ກາ ແຕ່ີອ໌ ຊານ່ໍ ໄນ່ ລາ ກວາຍ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ແຕ ອຶມ
ແບິ ເຈ່ີ. ອັນ ຄຽນ ປາຍ:
16-17 'ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ,

ກະ ເກົາ ແຕງ ລ່ັຮ ໂອນ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ
ດາວິດ

ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ອິດຊະຣາ
ເອລ.

ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ແຕ ກູ່ ກຣວາງ
ເຕ່ອ໌ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເກົາ.

ເກົາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ

ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຈຸ່ມ ເກົາ ເຕ່.
ເກົາ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

ອີ ຕະ ມັຮ ຣານະ ໄນ່.'
18 ມັຮ ຣານະ ໄນ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ

ເຈ່ີ."
19 ຢາໂກໂບ ອາຕີ ແອັນ ປາຍ: "ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ

ເກົາ ລາ ນ່ະໄນ່: ມັຮ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ,
ໄຮ ອຶນໂຈຍ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ຊັອງ ກ່ັດ. 20 ມາ ອຶງ
ເຄາະ ໄຮ ຄຽນ ປັຣນາຍ ພາອ໌ ອາຕີ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ
ຈາ ນັ່ອງ ມັຮ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ ຈູຈຳ. ກວາຍ ມັນແຊມ
ຣາເລົາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ອຶນໂຈຍ
ບິ ມັນຕ.ຸ ອຶນໂຈຍ ຈາ ໄຊອ໌ ຊັນຕຣ່ັນ ເນົ່ າ ງັ່ອກ
ຕາ ເບີນ ລ່ັອຮ ອາຮາມ. ກະ ອຶນໂຈຍ ຈາ ອາຮາມ
ຊັນຕຣ່ັນ. 21 ໄຮ ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ ອຶນໂຈຍ ໂອນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊັອງ ຕຸ່ຮ. ຍ່ອນ ແຕ ອຶມ
ແບິ ແຕ່ີອ໌ ຊານ່ໍ, ກູ່ ຕາໄງ ຣາລູ່ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ອານ ອາຕີ ລ່ັຮ ແຕ ຄານອດ ໂມເຊ ຕ່ຶງ ດຸງ
ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກູ່ ເມືອງ."

ປັຣນາຍ ພາອ໌ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ

22 ແວັດ ຢາໂກໂບ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ມູ່ ກາ ເຢຊູ
ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ກະ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຊົດ ມູ່
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ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ, ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ປຣ່ອມ ກະ ປັຣ
ນາຍ ຢາໂກໂບ. ໄລ່ ຣຽຮ ບາຣ ນະ, ຢູດາ ບາຣຊັບ
ບາ ກະ ຊີລາ, ລາ ກວາຍ ກາ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ, ໂອນ ໄລ່ ບາຣ ນະ ເປາະ ອຶມປຣ່ອມ ປໍ
ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ກະ ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ.

23ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເດີງ ປັຣນາຍ ກາ ເນົ່ າ ຄຽນ ນ່ະ
ໄນ່: "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຮິ ລາ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ
ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ, ມັນຕຸ ກະ ອຶນ
ແຍະ່ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ກະ
ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກັອຍ, ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຮິ ປຣ່ອມ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່
ແຊມອາຍ ຮິ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ແຄງ ຊີເຣຍ, ກະ ແຄງ
ກີລີເກຍ ແຮີ. 24 ຮິ ຊັອງ ເຈ່ີ ເບີນ ກວາຍ ແຕ
ຮິ ເປາະ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ຣານຸ່ຮ ຣາງຶ່ຮ ລາລ່ື.
ມາ ຮິ ຕາ ເບີນ ແປຣີ ໄລ່ ກັອຍ ເປາະ ອາຕີ ໂຈະ
ເຍືາ ນ່ະກັອຍ. 25 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ຮິ ແປຣີ ບາຣ
ນະ ແຕ ມູ່ ຮິ ໂອນ ໄລ່ ເປາະ ກະ ເຢົ່ າ ໄຮ ໂປໂລ ກະ
ບາຣນາບາ ເປາະ ຊາອົຮ ເຍືາ. 26 ບາຣນາບາ ກະ
ໂປໂລ ໄນ,່ ຕາ ດັງ ອຶນຊິ ເຮີບ ເຈ່ີ ໄລ່ ຈີວ໌ ເນົ່ າ ຕະ
ຍ່ອນ ໄລ່ ເດີງ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ.
27 ເຈ່ີ ຮິ ແປຣີ ຢູດາ ກະ ຊີລາ ແຮີ ໂອນ ເປາະ ອາຕີ
ເຍືາ, ໂອນ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ແຕ ປັຣນາຍ ໄນ່. 28 ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ຮິ ເຕ່ອ໌ ຊັຣຮົງ ຣານະ
ໄນ່; ນ່ະກັອຍ ຮິ ປຣ່ອມ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ຕາ
ປູ່ນ ຄານອດ ກ່ັດ ລາລ່ື. ມາ ຮິ ຄຽນ ໂອນ ເຍືາ ໄປ
ປູນ ຣາມຶ່ຮ ຊັອງ ໂອນ ເຍືາ ຕາປູ່ນ. 29 ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ຈາ ນັ່ອງ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ເນົ່ າ ຈູຈຳ. ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ຈາ ອາຮາມ ຊັນຕຣ່ັນ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຈາ ໄຊອ໌
ຊັນຕຣ່ັນ ກາ ເນົ່ າ ງັ່ອກ ຕາ ເບີນ ລ່ັອຮ ອາຮາມ.
ກະ ກວາຍ ມັນແຊມ ຣາເລົາ ຕາ ເບນີ ລາກວຍ ກາ
ຢາອ໌ ອຶນໂຈຍ ບິ ມັນຕ.ຸ ຄັນ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ມັຮ
ຣານະ ປາຕັບ ໄນ່, ເຍືາ ຕະ ປຍາຍ໌ ເຈ່ີ. ອຶນແຍ່
ະ ມາຮ ກັອຍ ແຕ່ິ ຮິ ອີ ປາຕັບ ເຍືາ. ແຊອ໌ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອ
ຍໆ."

30 ເຈ່ີ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ,
ໄລ່ ແປຣີ ຢູດາ ກະ ຊີລາ ເປາະ ກະ ໂປໂລ ກະ ບາຣ
ນາບາ ເຈົາ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ. ພໍກາ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່ ປາໂຣມ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ
ກະ ອາແວີຍ ໂອນ ໄລ່ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 31 ພໍກາ
ໄລ່ ອານ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ກະ ໄລ່ ດັງ ແຈງ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ຕ່ຶງ ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື

ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຍ່ອນ ເຢົ່ າ ອາເລືາມ ໄລ່ ນ່ະກັອຍ.
32 ເຈ່ີ ຢູດາ ກະ ຊີລາ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ ຣາ
ນະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຢູດາ ກະ ຊີລາ ລາ ກວາຍ ອາ
ຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. 33 ພໍກາ ຢູດາ
ກະ ຊີລາ ແອີດ ປໍ ກັອຍ ດູ່ນ ເຈ່ີ, ມູ່ ກາ ຊາອຳ
ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຣາບັນ ຣາຊວານ ໂອນ ໄລ່
ເຈົາ ອຽນ ອໍ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຢໍອ໌ ອີ ຣາມົ
ຮ ລ່ັຮ ມູ່ ກາ ແປຣີ ໄລ່ ເປາະ. 34 ມາ ຊີລາ ອຶນ
ນັ່ອງ ປຣ່ອມ ອີ ແອີດ ລ່ັຮ ປໍ ກັອຍ.* 35 ໂປໂລ
ກະ ບາຣນາບາ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອ
ເຄຍ. ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ກະ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ແຮີ ແອີດ ອາຕີ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ.

ໂປໂລ ກະ ບາຣນາບາ ເປາະ ອຶມພາ ຣານາ
36 ແວັດ ມັຮ ຕາໄງ ກັອຍ, ໂປໂລ ຊັຣຮົງ ກະ

ບາຣນາບາ ປາຍ: "ໄຮ! ໄຮ ເປາະ ຊາອົຮ ລ່ັຮ ມັຮ
ເມືອງ ກາ ໄຮ ອາຕີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ. ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ໄລ່ ແອີດ ນານ່ະ ຊານ່ໍ."

37 ບາຣນາບາ ປຣ່ອມ ເປາະ, ກະ ຢໍອ໌ ອີ ເດີງ
ໂຢຮັນ ມາຣະໂກ ເປາະ ກະ ໄລ່ ເຕ່. 38 ມາ ໂປໂລ
ຕາ ເບີນ ປຣ່ອມ ໂອນ ໂຢຮັນ ມາຣະໂກ ເປາະ ກະ
ໄລ່, ຍ່ອນ ໂຢຮັນ ມາຣະໂກ ຕັຮ ໄລ່ ຕ່ຶງ ແຄງ ປຳ
ພີເລຍ ບັອງ ກັອຍ, ກະ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ນັ່ອງ
ຣານະ ໄລ່. 39 ນ່ະກັອຍ ບາຣນາບາ ກະ ໂປໂລ ຣາ
ຈຽນ ແຕ ຣານະ ໄນ່; ເຈ່ີ ໄລ່ ເປາະ ອຶມພາ ຣານາ
ແອັນ. ບາຣນາບາ ເດີງ ໂຢຮັນ ມາຣະໂກ ຊັອຮ ຕ່ຶງ
ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ເປາະ ປໍ ໂບດ ປື່ ດ ໄຊປຣັດ. 40 ມາ
ໂປໂລ ຣຽຮ ຊີລາ ໂອນ ເປາະ ກະ ອັນ. ແວັດ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເກົາແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ຈ່ອຍ ໄລ່, ເຈ່ີ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ເປາະ ເຕ່.
41 ໄລ່ ເປາະ ເປີຼຍ ແຄງ ຊີເຣຍ ກະ ແຄງ ກີລີເກຍ.
ໄລ່ ອາຕີ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ
ໂອນ ໄລ່ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ.

16
ຕີໂມທຽວ ເປາະ ກະ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ

1ແວັດ ກັອຍ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ເປາະ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ
ເດຣະເບ ກະ ເມືອງ ລີຊະຕຣາ. ຕ່ຶງ ເມືອງ ລີຊະ
ຕຣາ ໄລ່ ຣາມຮົ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ຣາມຶ່
ຮ ຕີໂມທຽວ. ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ເຕ່. ມາ ອຶມປ່ໍ ຕີໂມທຽວ

* 15:34 15:34 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ຕຍາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 34 ໄນ່.
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ລາ ກວາຍ ກຣີກ. 2 ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ລີຊະຕຣາ ກະ ເມືອງ ອີໂກນີອົມ, ກູ່ ນະ ໄລ່ ຍ່ອງ
ຕີໂມທຽວ ປາຍ ອັນ ລາ ກວາຍ ມັນຕ່ັດ ລາລ່ື.
3 ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ຢໍອ໌ ອີ ເດີງ ຕີໂມທຽວ ເປາະ ກະ
ໄລ່ ເຕ່. ມາ ອຶນໂຍ່ງ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ,
ໂປໂລ ໂອນ ຕີໂມທຽວ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ຕາປູ່ນ ຄາ
ນອດ ອິດຊະຣາເອລ. ໂປໂລ ຕະ ຣ່ີດ ນ່ະກັອຍ
ຍ່ອນ ຊາອ່ຶຍ ອຶນຕຸ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ກະ ໂປໂລ ຄ່ຶດ ອຶງເຄາະ
ຕະ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຢໍອ໌, ຍ່ອນ ໄລ່ ດັງ ອຶມປ່ໍ
ອັນ ລາ ກວາຍ ກຣີກ, ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ. 4 ພໍກາ ໄລ່ ມູ່ດ ມັຮ ກາ ເມືອງ, ໄລ່ ອາຕີ ມູ່
ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ມັຮ ຣານະ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ
ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ອຶມປຣ່ອມ ເຈ່ີ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່ອ໌ ຕາປູ່ນ ຣານະ ກັອຍ.
5ນ່ະກັອຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ມັຮ ເມືອງ ກັອຍ,
ໄລ່ ຊາອຳ ລາລ່ື ແອັນ. ກະ ກູ່ ຣາໄງ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາ
ຍ ມູ່ດ ຊາອຳ ນ່ະ ໄລ່ ເຕ່.

ມານະ ແຕ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ ກູອ໌ ໂປໂລ
6 ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ໂອນ ໂປໂລ

ກະ ເຢົ່ າ ອັນ ມູ່ດ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ຕ່ຶງ ແຄງ ເອເຊຍ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເປາະ ປໍ ເມືອງ
ພີເຄຍ ກະ ເມືອງ ຄາລາເຕຍ. 7 ພໍກາ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌
ຣາລ່ັນ ກຣວາງ ມີເຊຍ, ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ແຄງ
ບີທີເນຍ ແອັນ. ມາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ
ໂອນ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ກັອຍ. 8 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເປາະ
ອຶມແປຣ ກຣວາງ ມີເຊຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂທອາດ
ແອັນ. 9 ພໍກາ ຊາເດົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ
ໂປໂລ ເຮີມ ມານະ ແຕ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ. ກວາຍ
ກັອຍ ຕາຢຶ່ ງ ກູໂກຼຍ໌ ໂຈະ ໂປໂລ ປາຍ: "ແຊອ໌ ໄມ່
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ, ຈ່ອຍ ຮິ ແຮີ!"

10 ພໍກາ ໂປໂລ ເຮີມ ມານະ ກັອຍ, ໂປໂລ ກະ
ເຢົ່ າ ອັນ, ກາ ເກົາ (ລາ ລູກາ), ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຮິ
ຕາແບິ ປັຣຕ່ຶ ເປາະ ປໍ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ. ຮິ ຄ່ຶດ
ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ຮິ ເປາະ ປໍ
ກັອຍ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ຕ່ຶງ ກຣ
ວາງ ກັອຍ ແອັນ.

ມັນແຊມ ຣາມຶ່ ຮ ລີເດຍ ຕາແບິ ຊາອຳ ເຢຊູ
ກຣີດ

11 ເຈ່ີ ຮິ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳ ເປົ່ າ ແຕ ເມືອງ
ໂທອາດ, ເປາະ ປໍ ໂບດ ຊາໂມທາເກ. ມາຮ ຕາໄງ
ປັຣແນີ ແອັນ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ເນອາໂປລີ ຕ່ຶງ
ແຄງ ມາເກໂດເນຍ. 12 ພໍກາ ແຕ່ີອ໌ ເມືອງ ກັອຍ,
ຮິ ແຊງ ແຕ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ, ເຈ່ີ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ພລິີບ
ປອຍ. ຮິ ເບນີ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຕາ ດັງ ອຶນ
ຊິ ຕາໄງ. ເມືອງ ພລິີບປອຍ ໄນ່ ລາ ເມືອງ ປື່ ດ ລາ
ລ່ື ຕ່ຶງ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ, ກະ ເບີນ ກວາຍ ໂຣມ
ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. 13 ພໍກາ ແຕ່ີອ໌ ຕາ
ໄງ ຣາລູ່ ຮິ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປຶ່ ຮ
ແດີອ໌ ຕູມ. ອຶນຕຸ ໄນ່ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເກ່ີຍ
ເປາະ ໂຣ່ມ ເກົາແຊອ໌. ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ຮິ ຕາກູ
ກະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ໂອນ ມັຮ
ມັນແຊມ ກາ ໂຣ່ມ ປໍ ກັອຍ. 14 ແຕ ໄລ່ ກັອຍ ເບີ
ນ ມານະ ມັນແຊມ ແຕ ເມືອງ ທົວເຕຣາ, ຣາມຶ່ຮ
ລີເດຍ. ມັນແຊມ ໄນ່, ອັນ ຈິ ອາຣິ ຊ່ີ ອາອູຍ ອໍ
ລາລ່ື. ອັນ ລາ ກວາຍ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເປິຮ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ໂອນ ຊາງັດ ລາລ່ື
ມັຮ ປັຣນາຍ ໂປໂລ ອາຕີ. 15 ນ່ະກັອຍ ມັນແຊມ
ໄນ່ ກະ ອຶນແຍ່ະ ດຸງຊູ ອັນ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌.
ແວັດ ກັອຍ ອັນ ການື່ຍ ຮິ ປາຍ: "ຄັນ ເຍືາ ເຮີມ
ປາຍ ເກົາ ເຈຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເກົາ
ແຊອ໌ ເຍືາ ມູ່ດ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ເກົາ."
ມັນແຊມ ໄນ່ ແອີດ ແຊອ໌ ເລືອຍໆ ໂອນ ຮິ ມູ່ດ

ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ, ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ແຕ ຮິ ມູ່ດ ແອີດ ປໍ
ດຸງ ອັນ.

ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ເມືອງ ພີ
ລິບປອຍ

16 ເບນີ ມວຍ ຕາໄງ, ບັອງ ກາ ຮິ ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ
ຮິ ເກ່ີຍ ໂຣ່ມ ເກົາແຊອ໌, ຮິ ຣາມຮົ ມານະ ມັນແຊມ
ນຸ່ມ ແກີດ ຊູລ ກະ ເບນີ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕຣວບ ອັນ.
ມັນແຊມ ໄນ່ ລາ ມດໍ,ູ ກະ ກູ່ ນະ ອຶນເຈົາ ອັນ ເບນີ
ຊາອ່ຶຍ ປຣະ ເກືາ ແຕ ຣານະ ອັນ ຕະ. 17ມັນແຊມ
ໄນ່ ຕາປູ່ນ ໂປໂລ ກະ ຮິ, ກະ ອັນ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື
ນ່ະໄນ່: "ກວາຍ ໄນ່ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ
ໄລ່ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ຣານາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາ
ມົ່ງ ເຍືາ."

18ມັນແຊມ ໄນ່ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ ເລືອຍໆ ຊາອ່ຶຍ
ຕາໄງ ເຈ່ີ. ມາ ໂປໂລ ຊັອງ ຕາ ເມ່ນ ຕະ; ເຈ່ີ ອັນ
ລ່ົບ ເນ່ ປໍ ມັນແຊມ ກັອຍ. ອັນ ປາຍ ໂຈະ ເຢືາງ
ຕາ ອໍ ກັອຍ ນ່ະໄນ່: "ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ
ເກົາ ແປຣີ ໄມ່ ລ່ັອຮ ແຕ່ິ ແຕ ຈະ ມັນແຊມ ໄນ່."
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ພໍກາ ໂປໂລ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ
ລ່ັອຮ ແຕ່ິ ແຕ ຈະ ມັນແຊມ ກັອຍ. 19 ພໍກາ ອຶນ
ເຈົາ ມັນແຊມ ກັອຍ ດັງ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ເບີນ ນັ່ອງ
ປຣະ ເກືາ ແຕ ຣານະ ມັນແຊມ ກັອຍ ຕະ, ໄລ່ ໂກບ
ໂປໂລ ກະ ຊີລາ. ເຈ່ີ ໄລ່ ກາຕ່ັອງ ບາຣ ນະ ກັອຍ
ເດີງ ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ກວາຍ ຊົດ ຊັຣຮົງ. 20 ໄລ່
ຣາມຮົ ກວາຍ ຊົດ; ເຈ່ີ ໄລ່ ອາຕີ ປາຍ: "ໄລ່ ບາຣ
ນະ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. ຊາ
ນ່ໍ ໄລ່ ປັຣຕ່ຶ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຍາຍົວະ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໄຮ.
21 ໄລ່ ອາຕີ ຣ່ີດ ອຶມພາ ແອັນ ແຕ ຄານອດ ເມືອງ
ໄຮ. ໄຮ ລາ ກວາຍ ເມືອງ ໂຣມ, ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕາປູ່ນ
ມັຮ ກາ ໄລ່ ອາຕີ."

22 ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ໂຣ່ມ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂປໂລ ກະ
ຊີລາ. ກະ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ແປຣີ ໂອນ ເນົ່ າ ແຈອ໌
ເກຣ່ີງ ໄລ່; ເຈ່ີ ວ່ັດ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ແຕ ຣາວັດ.
23 ໄລ່ ວ່ັດ ຮັບ ລາລ່ື, ເຈ່ີ ໄລ່ ຍັ່ດ ອາມູ່ດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌.
ກະ ກວາຍ ຊົດ ປາຕັບ ອັນ ກາ ຕາລາ ກ່ໍອ໌ ໂອນ
ອັນ ກຍາອ໌ ອໍ ລາລ່ື ບາຣ ນະ ກັອຍ. 24 ນ່ະກັອຍ
ກວາຍ ກາ ຕາລາ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ, ອັນ ໂຈະ ໂປໂລ ກະ
ຊີລາ ຕ່ຶງ ມວຍ ກຼຸງ ກ່ໍອ໌ ຈັບ ລາລ່ື. ອັນ ຊາກັບ
ໂຈະ ກາລົກ ຕ່ຶງ ອາເຢງີ ໄລ່.

25 ຊາເດົາ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ດີດ່ຶກ, ໂປໂລ ກະ ຊີລາ
ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ໄລ່ ລາ ຍ່ອງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ເນົ່ າ ໂກບ
ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ ຊັອງ ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ. 26 ມາ
ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ກູແຕອ໌ ກູກ່ືດ ຮັບ ລາລ່ື. ກ່ໍ
ອ໌ ກັອຍ ແກີດ ຕັນດ່ືຣ ອຶນແຍ່ະ, ກະ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ ແກີດ ຣາເປິຮ. ອຶນໄຊ ໂຊ
ກາ ເນົ່ າ ຊາກັບ ກວາຍ ກາ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍ
ອ໌ ກັອຍ, ອັນ ແກີດ ຣາເກືາອ໌ ອຶນແຍ່ະ. 27 ພໍກາ
ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ ຕາແມີ, ອັນ ເຮີມ ງັ່ຮ
ຕ່ົງ ແກີດ ຣາເປຮິ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ທອດ ດາວ ແຕ
ຊອຣ ອັນ, ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ັດ ຈະ ອັນ ເບີມ, ຍ່ອນ ອັນ
ຄ່ຶດ ປາຍ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌
ກັອຍ ຣາກຼັຮ ອຶນແຍະ່ ເຈ່ີ. 28ມາ ໂປໂລ ປາຍ ເຣ່ງ
ລາລ່ື: "ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ຢະ! ອຶນແຍະ່ ນະ ຮິ ອຶນນັ່ອງ
ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ໄນ່!"

29 ເຈ່ີ ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ ກູອ໌ ໂອນ
ເນົ່ າ ເດີງ ຕາບອງ ໂອນ ປໍ ອັນ. ອັນ ຕາລຸ່ຮ ປໍ
ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ໄວ່ ລາລ່ື. ອັນ ຊັອງ ເກຣ່າະ ລາລ່ື
ກະ ກາໄກ່ຮ ແຮີ. ອັນ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ໄລ່
ບາຣ ນະ ກັອຍ. 30 ອັນ ເດີງ ອາລ່ັອຮ ໄລ່ ບາຣ

ນະ ກະ ອັນ ຕາແບີບ ໄລ່ ປາຍ: "ອາຈວາຍຮ ເອີຍ!
ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ອຶງເຄາະ ຕະ ໂອນ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ແວັດ ແຕ
ຣານະ ໂລ່ຍຮ?"

31 ໄລ່ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຊາອຳ ເຢຊູ
ກຣີດ ອຶນເຈົາ ໄຮ; ເຈ່ີ ໄມ່ ກະ ດຸງຊູ ໄມ່ ເບນີ ແວັດ
ແຕ ຣານະ ໂລ່ຍຮ."

32 ແວັດ ກັອຍ, ໄລ່ ບາຣ ນະ ອາຕີ ອັນ ກະ ອຶນ
ແຍ່ະ ດຸງຊູ ອັນ ດັງ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.
33 ຊາເດົາ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ດີດ່ຶກ, ກວາຍ ກາ ກ
ຍາອ໌ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ ເດີງ ຣາເຮົາ ປົວ ເບິ ໄລ່ ບາຣ ນະ.
ແວັດ ອັນ ປົວ ເບິ, ເຈ່ີ ອັນ ກະ ອຶນແຍະ່ ດຸງຊູ ອັນ
ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. 34 ເຈ່ີ ກັອຍ ອັນ ເດີງ ໂປໂລ
ກະ ຊີລາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ, ກະ ອັນ ໂຈະ ໂອນ ໄລ່
ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ. ອັນ ກະ ອຶນແຍ່ະ ດຸງຊ,ູ ໄລ່
ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ.

35 ພໍກາ ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ປັຣແນີ, ມັຮ ກວາຍ ຊົດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ແປຣີ ກວາຍ ເປາະ ອາຕີ ອັນ ກາ
ກຍາອ໌ ກ່ໍອ໌ ໂອນ ອັນ ອາໂຣຍຮ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ.
36 ເຈ່ີ ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂປໂລ
ປາຍ: "ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ແປຣີ ໂອນ ເກົາ ອາໂຣຍຮ
ເຍືາ. ຊານ່ໍ ເຍືາ ລ່ັອຮ ແຕ ໄນ່. ປໍ ແລ່ະ ເຍືາ ອີ
ເປາະ, ເຍືາ ເປາະ ອຽນ ອໍ."

37 ມາ ໂປໂລ ອາຕີ ລ່ັຮ ໄລ່ ກາ ແຕ່ີອ໌ ເດີງ ປັຣ
ນາຍ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ປາຍ: "ຮິ ລາ ເມ່ນ ກວາ
ຍ ເມືອງ ໂຣມ ເຕ່. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ
ຕາ ຢວາຮ ຣາດັງ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ຮິ ຕະ, ມາ ກຸນເຕົາ
ໄລ່ ປຍາຍຮ ຮິ ໂອນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ເຮີມ. ກະ ໄລ່ ໂຈະ
ຮິ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. ຊານ່ໍ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ອາໂຣຍຮ ຮິ, ມາ ໄລ່
ຕະ ແກຣ່ະ ຕາ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ. ນ່ະກັອຍ
ຮິ ຕາ ເບີນ ປຣ່ອມ ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກາ ຕະ
ນ່ະໄນ່. ໄລ່ ຕະ ຕາ ໄກຣ ກະ ຮິ ລາ ກວາຍ ເມືອງ
ໂຣມ. ຄັນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ອາໂຣຍຮ ຮິ ແຕ ກ່ໍອ໌ ໄນ່,
ອຶງເຄາະ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ອາໂຣຍຮ ເບມີ."

38 ເຈ່ີ ໄລ່ ກາ ເດີງ ປັຣນາຍ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ
ກັອຍ, ໄລ່ ເຈົາ ອາຕີ ລ່ັຮ ກວາຍ ຊົດ ມັຮ ປັຣ
ນາຍ ໂປໂລ ປາຕັບ ແຕ ໄລ່. ພໍກາ ມັຮ ກວາຍ
ຊົດ ກັອຍ ຊັອງ ປາຍ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ເມ່ນ ກວາຍ
ເມືອງ ໂຣມ ເຕ່, ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຊັອງ ເກຣ່າະ ລາລ່ື.
39 ເຈ່ີ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ເປາະ ປໍ ກ່ໍອ໌ ແຊອ໌ ໂລ່
ຍຮ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ, ກະ ແຊອ໌ ໂອນ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ
ເມືອງ ກັອຍ. 40 ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ລ່ັອຮ
ແຕ ກ່ໍອ໌ ກັອຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ລີເດຍ. ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ
ໄລ່ ໂຣ່ມ, ກະ ໄລ່ ອາເລືາມ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ.
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ແວັດ ໄລ່ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ບາຣ ນະ ລ່ັອຮ ແຕ
ເມືອງ ກັອຍ.

17
ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ

1 ເຈ່ີ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ເປາະ ເປີຼຍ ເມືອງ ອຳພໂີປລີ
ກະ ເມືອງ ອາໂປໂລນີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ.
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເບນີ ມວຍ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ. 2 ກູ່ ຕາໄງ ຣາລູ່ ໂປໂລ ເກ່ີຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ
ຊາງ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ເມືອງ ກັອຍ.
ໄປ ອາທິດ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຣາລູ່ ໂປໂລ ອາຕີ ກວາຍ ກາ
ໂຣ່ມ ກັອຍ ແຕ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 3 ອັນ
ອາຕີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ແຕ ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ, ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ຊາ
ອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກະ ຈີວ໌ ກູຈີດ; ມາ ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ອາຕີ ແອັນ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ
ປາຍ: "ເຢຊູ ໄນ່, ອັນ ກາ ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ,
ອັນ ແຕ່ິ ລາ ກຣີດ."

4 ເບີນ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຊາ
ອຳ ປັຣນາຍ ກັອຍ; ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຣານະ ໂປໂລ ກະ
ຊີລາ. ກະ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກຣີກ ແຮີ, ໄລ່ ກາ ຊາງັດ ຕາ
ປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ເຕ່. ເບີນ ຊາ
ອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ມັນແຊມ ກາ ເນົ່ າ ຢຳນັ່ບ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກັອຍ, ໄລ່ ຊາອຳ ເຕ່.

5 ມາ ເບີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຕາ ແອອ໌
ອີ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ຊັຣແມງ ລາລ່ື.
ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ປາໂຣມ ມັຮ ກວາຍ ຕາ ອໍ ກະ ກວາ
ຍ ຢຸ່ຮໆ ເດີງ ເປາະ ຕະ ເຊິກ ກະ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກັອຍ. ໄລ່ ມູ່ດ ແຕ່ິ ຕ່ຶງ ດຸງ ຢາຊົນ, ຈ່ໍອ໌ ໂປໂລ ກະ
ຊີລາ. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເດີງ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ປໍ ມູ່ ໄລ່.
6ມາ ພໍກາ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຣາມຮົ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ຕ່ຶງ
ດຸງ ກັອຍ, ໄລ່ ຮອຣ ຢາຊົນ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຕ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ໂອນ ໄລ່ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ກວາຍ ຊົດ ເມືອງ ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື
ນ່ະໄນ່: "ບາຣ ນະ ໄລ່ ກັອຍ ມູ່ດ ກຣວາງ ອາແລ່ະ,
ໄລ່ ຕະ ເຊິກ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ອາກັອຍ. ຊານ່ໍ ໄລ່ ມູ່ດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ໄຮ ແອັນ. 7 ເຈ່ີ ຢາຊົນ ໄນ່, ອັນ ໂອນ
ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ. ອຶນແຍ່ະ
ໄລ່ ຕັຮ ຊັອງ ຄານອດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໄຮ, ກະ ໄລ່
ອາຕີ ເບີນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ຊົດ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກຣວາງ. ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໄນ່ ລາ ຣາມຶ່ຮ
ເຢຊ.ູ"

8 ປັຣນາຍ ໄລ່ ກາ ຕູນ ກັອຍ ແກີດ ແບຼງ ລາ
ລ່ື. ພໍກາ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ກະ ມັຮ ກວາຍ
ຊົດ ກັອຍ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄລ່, ຣາງຶ່ຮ ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ກວາຍ ກັອຍ ຊັອງ ກ່ັດ ລາລ່ື. 9 ເຈ່ີ ໄລ່ ແປຣີ ອຶງ
ເຄາະ ຢາຊົນ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
ເຢຊູ ກັອຍ ໂອນ ປຣະ ປໍ ກວາຍ ຊົດ, ດອ໌ໍ ໂອນ
ຕາ ເບີນ ແກີດ ເຊິກ ນັ່ອງ. ແວັດ ກັອຍ ກວາຍ
ຊົດ ອາໂຣຍຮ ໂອນ ໄລ່ ເຈົາ.

ໂປໂລ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເບເຣຍ
10 ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ຊາເດົາ ກັອຍ, ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ

ໂອນ ໂປໂລ ກະ ຊີລາ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເບເຣຍ ແອັນ.
ພໍກາ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ເມືອງ ເບເຣຍ, ໄລ່ ມູ່ດ ແຕ່ິ ຕ່ຶງ
ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. 11 ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ
ຊາງັດ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ.
ໄລ່ ຊາງັດ, ກະ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ແຈງ ແຕ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຣຍານ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູ່ ຣາໄງ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ປັຣນາຍ ໂປໂລ
ອາຕີ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ມາ ຕາ ເບນີ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 12 ກຼຶ່ງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກັອຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກຣີກ
ແຮີ, ກາ ມັນແຊມ, ກາ ຣາເລົາ, ໄລ່ ກາ ເນົ່ າ ເກ່ີຍ
ຢຳນັ່ບ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. 13 ມາ ພໍກາ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ ຊັອງ ໂປໂລ ອາຕີ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເບເຣຍ ແອັນ,
ໄລ່ ເປາະ ຕາປູ່ນ ປໍ ເມືອງ ເບເຣຍ ເຕ່. ກະ ໄລ່ ຍູ
ຍົວະ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ແອັນ ຕະ ໂປໂລ.
14 ນ່ະກັອຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ
ໂອນ ໂປໂລ ລ່ັອຮ ແຕ່ິ, ເປາະ ປໍ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ.
ມາ ຊີລາ ກະ ຕີໂມທຽວ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເບເຣຍ. 15 ເບີນ ກວາຍ ເປາະ ອາຊວຍ ໂປໂລ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ອາແທນ ແອັນ. ພໍກາ ໄລ່ ລ່ົບ ລ່ັຮ
ປໍ ເມືອງ ໄລ່, ໂປໂລ ປາຕັບ ໄລ່ ໂອນ ອາຕີ ຊີລາ
ກະ ຕີໂມທຽວ ໂອນ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ຕາປູ່ນ ອັນ ມາແລ່ະ
ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌.

ໂປໂລ ອາຕີ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອາແທນ
16 ບັອງ ກາ ໂປໂລ ແອີດ ເກຣາະ ໄລ່ ບາຣ ນະ

ຊີລາ ກະ ຕີໂມທຽວ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອາແທນ, ອັນ ເຮີມ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣູ່ບ ເຢືາງ ກາ ເນົ່ າ
ຊາງ. ເຈ່ີ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື. 17 ນ່ະກັອຍ
ໂປໂລ ອາຕີ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະ
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ຣາເອລ. ອັນ ອາຕີ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ມັຮ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຮີ. ກະ
ກູ່ ຣາໄງ ໂປໂລ ອາຕີ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ຕາລາດ
ເມືອງ ກັອຍ. 18 ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ກວາຍ ແຕ ມູ່
ເອປີກູຣຽວ ກະ ມູ່ ຊະໂຕອິກ. ບາຣ ມູ່ ກັອຍ ຢໍອ໌
ອີ ຣຍານ ແຕ ມັຮ ຣານະ ແຄວ໌ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ.່ ໄລ່
ກັອຍ ປາຍ ແຕ ໂປໂລ ນ່ະໄນ່: "ອັນ ໄນ່ ລາ ກວາຍ
ຊາກູລ. ອັນ ອາຕີ ຕາ ແກີດ ກຼອງ."
ມາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ປາຍ: "ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ອັນ

ອາຕີ ແຕ ເຢືາງ ກາ ໄຮ ຕາ ຢວາຮ ດັງ."
ໄລ່ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ,

ກະ ອັນ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ກາ ກຈີູດ ເຈ່ີ ແກີດ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ. 19 ກວາຍ ກັອຍ ເດີງ ອາຊວຍ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌
ມວຍ ອຶນຕຸ ກວາຍ ຊົດ ເກ່ີຍ ອີ ຊັຣຮົງ. ອຶນຕຸ
ໄນ່ ລາ ຕ່ຶງ ກົຮ ອາເຣໂອປາໂຄ. ໄລ່ ກັອຍ ອາຕີ
ໂປໂລ ປາຍ: "ຮິ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ປັຣນາຍ
ຕາໄມ ກາ ໄມ່ ອາຕີ ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ. 20 ຮິ
ຊັນຕັຣ ຊັອງ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ຮິ ປັຣນາຍ ໄມ່ ຕະ ອຶນຕີ
ນ່ະໄນ່; ຮິ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ອຶນແຍະ່ ແຕ ປັຣນາຍ ໄນ່."
21 (ມັຮ ກວາຍ ອາແທນ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ພໍກາ ໄລ່ ກັອຍ ຊັອງ
ປັຣນາຍ ຕາໄມ, ໄລ່ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ອີ ຊັຣຮົງ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ. ໄລ່ ອາລ່ັຮ ອີ ຕະ ນັ່ອງ ຣານະ ການ່ໍ
ອ໌.)

22 ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ຕາ ຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ ກົຮ
ອາເຣໂອປາໂຄ ກະ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ກວາຍ ແອີດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ອາແທນ ໄນ່ ເອີຍ! ເກົາ ເຮີມ ເຈ່ີ ເຍືາ
ຊາງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຍືາ. 23 ຍ່ອນ ບັອງ ກາ
ເກົາ ເປາະ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຍືາ, ເກົາ ເຮີມ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື
ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ເຍືາ ຊາງ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ. ກະ
ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ເນົ່ າ ຄຽນ ປັຣ
ນາຍ ຕ່ຶງ ກັອຍ, ປາຍ: 'ຊັນເຕຣືາງ ໄນ່ ລາ ຊັນ
ເຕຣືາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເນົ່ າ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ຣາມຶ່ຮ ອັນ.'
ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ໄນ່ ເຍືາ ອີ ຊາງ, ມາ ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ
ດັງ. ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ໄນ່ ເກົາ ອີ ອາຕີ ເຍືາ. 24 ເຢືາງ
ໄນ່ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ແຕງ ມັນລ່ັອງ, ກະ
ອັນ ແຕງ ອຶນແຍະ່ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່
ໄນ່. ອັນ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ແປີງ ມັນ
ລ່ັອງ ກະ ຕ່ຶງ ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ. ອັນ ຕາ ເບີນ ແອີດ
ຕ່ຶງ ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ກາ ອາຕີ ກວາຍ ຕະ. 25 ໄຮ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ຍ່ອນ ອັນ ຕາ ເບີນ ແອິ ອຶນເຕ່ົາ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ໄຮ ອາມົ່ງ, ກະ ໂອນ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ຕາງຶ່ ຮ. ກະ

ອັນ ແຕງ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ ຮ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ເບີ
ນ. 26 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຈຸ່ມ ກວາ
ຍ ລາ ແກີດ ແຕ ມານະ ຊັອງ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ມັຮ ຈຸ່ມ ກວາຍ ໄນ່ ແອີດ ກູ່ ກຣວາງ ຕ່ຶງ
ກູແຕອ໌ ໄນ່. ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ນັ່ດ ດອ໌ໍ
ໂອນ ກູ່ ຈຸ່ມ ກວາຍ, ຕາໄງ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ກະ ອຶນຕຸ ໄລ່
ແອີດ, ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ຈຸ່ມ ກັອຍ ຕາ ຢວາຮ ເບີນ.
27 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ລາ ໂອນ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ກວາຍ ຈາຈ່ໍອ໌ ກະ ຣາມົຮ ອັນ. ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ໄຮ. 28 ຍ່ອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ແຕ ໄຮ ເບີນ ອາມົ່ງ; ປູເປາະ,
ກະ ຕູຕະ. ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ເຍືາ
ຄຽນ ປາຍ: 'ຍ່ອນ ເຢືາງ ແຕງ ໄຮ, ນ່ະກັອຍ ໄຮ
ແກີດ ກອນ ອັນ.' 29 ຄັນ ໄຮ ແກີດ ກອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ໄຮ ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ນ່ະ
ເນົ່ າ ຕະ ຣູ່ບ ແຕ ແຢງ, ແຕ ປຣະ, ກະ ແຕ ຕາ
ເມົາ. ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ຈຸງ ຄ່ຶດ ແຕ
ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ. 30 ມາ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເນ່ ຊັອງ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ນ່ະກັອຍ. ໄລ່ ຕາ ຢ
ວາຮ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ມາແລ່ະ. ມາ ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາຕີ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ດັງ ອຶງເຄາະ ໄລ່
ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ.
31 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ຕາໄງ ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ
ອີ ໂອນ ມານະ ກາ ອັນ ຣຽຮ ເຈ່ີ ຕັດຊ່ີນ ຕານັ່ອງ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ອັນ ຣຽຮ
ເຢຊູ ດອ໌ໍ ຕັດຊ່ີນ ໂອນ ປຍາຍ໌ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາ
ຍ."

32 ພໍກາ ເນົ່ າ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໂປໂລ ປາຍ ກວາຍ
ກູຈີດ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ເບີນ ອັນ ກາ ອາເຢ່ ພາ
ມາດ ໂປໂລ. ມາ ເບີນ ອັນ ກາ ປາຍ: "ອຶນຕູ່ນ ຮິ
ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ແອັນ ປັຣນາຍ ໄນ່."

33 ແວັດ ກັອຍ ໂປໂລ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ.
34ມາ ເບນີ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ກັອຍ ຊາງັດ ກະ ຊາອຳ,
ກະ ໄລ່ ເປາະ ກະ ໂປໂລ ແຮີ. ມານະ ແຕ ກວາຍ
ໄນ່ ຣາມຶ່ຮ ດີໂອນີຊີໂອ. ອັນ ລາ ແຕ ກວາຍ ຊົດ
ກາ ເກ່ີຍ ຊັຣຮົງ ຕ່ຶງ ກົຮ ອາເຣໂອປາໂຄ. ກະ ເບີ
ນ ມານະ ມັນແຊມ ແຮີ ຊາອຳ ເຕ່. ຣາມຶ່ຮ ອັນ ລາ
ດາມາຣີ. ກະ ເບນີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ, ໄລ່ ຊາອຳ
ເຢຊູ ເຕ່.
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1 ແວັດ ກັອຍ ໂປໂລ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ອາແທນ
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂກຣິນໂທ ແອັນ. 2 ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ
ອັນ ຣາມົຮ ມານະ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ຣາມຶ່
ຮ ອາກີລາ. ອັນ ລາ ແຕ ແຄງ ປົນໂຕ. ກະ ລາ
ກວຍ ອັນ ລາ ຣາມຶ່ຮ ປີຊະກີລາ. ໄລ່ ບາຣ ນະ ລາ
ກວຍ ກາຢາອ໌ ຕາແບິ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ກຣວາງ ອີຕາລີ,
ຍ່ອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກະລາວດີໂອ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ
ອຶນແຍ່ະ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ເມືອງ ໂຣມ ຕ່ຶງ
ກຣວາງ ອີຕາລີ. ນ່ະກັອຍ ບາຣ ນະ ລາກວຍ ກາ
ຢາອ໌ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ກັອຍ, ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ໂກຣິນໂທ ແອັນ. ເຈ່ີ ໂປໂລ ເປາະ ຊາອົຮ ບາຣ ນະ
ກັອຍ. 3 ອັນ ມູ່ດ ແອີດ ກະ ໄລ່, ຍ່ອນ ໄລ່ ບາຣ
ນະ ຕະ ຣານະ ມູເຈິງ ໂປໂລ ເຕ່. ໄລ່ ຕະ ດຸງ ແຕ
ອາຣິ; ເຈ່ີ ຈິ ໂອນ ເບີນ ເກຣ່ີງ ຣາແວ່ັຮ ຈາ. 4 ກູ່
ຕາໄງ ຣາລູ່ ໂປໂລ ອາຕີ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ, ໂອນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກະ
ກວາຍ ກຣີກ. ອັນ ປັຣຕ່ຶ ເດີງ ໄລ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີ
ດ.

5 ພໍກາ ຊີລາ ກະ ຕີໂມທຽວ ແຊງ ແຕ ແຄງ
ມາເກໂດເນຍ, ໂປໂລ ກູຕົງ ອາຕີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ແຈງ ເຢຊູ ລາ ກຣີດ ອັນ ກາ
ໄລ່ ແອີດ ເກຣາະ, ລາ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຣຽຮ ໂອນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່. 6 ມາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ເມືອງ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ກະ ໄລ່
ພາມາດ ໂປໂລ. ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ຕາຕຸຮ ມັຮ ກາ
ບຣິຮ ແຕ ກົນ ອາຢັ່ ອຮ ອັນ, ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ
ປາຍ ໂຕ່ດ ໄລ່ ໂອນ ໄລ່ ຣ່ັບ ເບມີ. ກະ ໂປໂລ ອາຕີ
ໄລ່ ປາຍ: "ຄັນ ເຍືາ ຕາ ແອອ໌ ຣາເວືາຍ ເຍືາ ແອີດ
ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຕາມ ເຍືາ. ເກົາ
ແວັດ ເຈ່ີ ອຶມໂປ່ລ ກະ ເຍືາ. ຊານ່ໍ ເກົາ ເປາະ ອາຕີ
ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແອັນ."

7 ເຈ່ີ ໂປໂລ ລ່ັອຮ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ
ຕີໂຢ ຢູຊະໂຕ. ອັນ ລາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ ມາ ອັນ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ກະ ດຸງ
ອັນ ແອີດ ແຈ່ະ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.
8 ເບນີ ມານະ ແອັນ ຣາມຶ່ຮ ກີຊະໂປ. ອັນ ລາ ກວາ
ຍ ຕາລາ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ.
ອັນ ກະ ອຶນແຍະ່ ດຸງຊູ ອັນ ຊາອຳ ອຶນເຈົາ ໄຮ. ກະ
ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ໂກຣິນໂທ ການ່ໍອ໌, ໄລ່ ຊັອງ ປັຣ
ນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ; ເຈ່ີ ໄລ່ ຊາອຳ ກະ ຣ່ັບ
ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌.

9 ເບີນ ມວຍ ຊາເດົາ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ
ໂອນ ໂປໂລ ເຮີມ ເຢຊູ ກຣີດ. ກະ ເຢຊູ ອາຕີ ອັນ
ປາຍ: "ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ. ອຶງເຄາະ

ໄມ່ ອາຕີ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ແຕ ເກົາ. ໄມ່ ອຶນໂຈຍ
ກູແມມ ແບອ໌ ໄມ່. 10 ຍ່ອນ ເກົາ ແອີດ ເລືອຍໆ
ກະ ໄມ່. ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ກະ
ໄມ່. ຍ່ອນ ເກົາ ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໄນ່."

11 ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ອຶນ
ແຍະ່ ມວຍ ກມູໍ ຕາດ່ີ, ກະ ອັນ ອາຕີ ເລືອຍໆ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

12 ບັອງ ກາ ຄາລີໂອ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ແຄງ ອະຄາ
ຢາ, ເບນີ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌
ອີ ຕະ ໂປໂລ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເດີງ ອາຊວຍ ໂປໂລ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ຄາລີໂອ ໂອນ ອັນ ຕັດຊ່ີນ. 13 ກວາຍ
ກັອຍ ຕູນ ໂປໂລ ປາຍ: "ກວາຍ ໄນ່ ອາຕີ ຢໍອ໌ ອີ
ໂອນ ເນົ່ າ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ຕາ ເບນີ ຕາປູ່ນ
ຄານອດ ຮິ."

14 ແຕ່ີອ໌ ໂປໂລ ອີ ຕາແອີຍ ປັຣນາຍ ກັອຍ,
ຄາລີໂອ ອາຕີ ແຕ່ິ ໂອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ
ປາຍ: "ມູ່ ເຍືາ ອິດຊະຣາເອລ ເອີຍ! ຄັນ ມານະ
ໄນ່ ມາ ອັນ ຕຕູວຍ໌, ແຕີລາ ກາຈີດ ກວາຍ, ແຕີລາ
ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ການ່ໍອ໌, ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຕັດຊ່ີນ ໂອນ
ເຍືາ. 15 ມາ ຄັນ ເຍືາ ອວານ ແຕ ອັນ ຍ່ອນ ອັນ
ອາຕີ ປັຣນາຍ ອຶມພາ ແຕ ຄານອດ ເຍືາ, ຕາມ
ເຍືາ. ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕັດຊ່ີນ ຣານະ ໄນ່."

16 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ
ໄລ່ ແຕ ອັນ. 17 ເຈ່ີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ, ໄລ່ ໂກບ ໂຊ
ຊະເທນ ແອັນ. ໂຊຊະເທນ ລາ ກວາຍ ຕາລາ ດຸງ
ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ໄລ່
ປຍາຍຮ ອັນ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ຊົດ. ມາ ຄາລີໂອ
ຕະ ນ່ະ ຕາ ເບນີ ເຮີມ.

ໂປໂລ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ຕ່ຶງ ແຄງ
ຊີເຣຍ

18 ເຈ່ີ ໂປໂລ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂກຣິນໂທ ດູ່ນ ຕາ
ໄງ. ອຶນຕູ່ນ ກັອຍ ອັນ ກູບັນ ກູຊວານ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ ປໍ ກັອຍ; ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເກັນເຄ
ໄອ ແອັນ. ອາກີລາ ກະ ປີຊະກີລາ ເປາະ ກະ ອັນ ປໍ
ກັອຍ ເຕ່. ຕ່ຶງ ເມືອງ ເກັນເຄໄອ ກັອຍ, ໂປໂລ ແທ
ແປີຼ ອັນ ອາລຸງ ອຶນແຍ່ະ, ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ອັນ
ເອີອ໌ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ. ແວັດ
ກັອຍ, ໄລ່ ໄປ ນະ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ເປາະ ປໍ
ແຄງ ຊີເຣຍ ແອັນ. 19 ພໍກາ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ
ເອເພໂຊ, ໂປໂລ ເປາະ ອຶມພາ ຣານາ ແຕ ອາກີລາ
ກະ ປີຊະກີລາ. ເຈ່ີ ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ, ກະ ອັນ ອາຕີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ
ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ. 20 ໄລ່ ກັອຍ ແຊອ໌ ອັນ ແອີດ
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ດູ່ນ ກະ ໄລ່, ມາ ອັນ ກຸນເຕົາ ອີ ເປາະ ປໍ ການ່ໍອ໌
ແອັນ. 21 ແຕ່ີອ໌ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ໄລ່, ອັນ ປາຍ:
"ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ, ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ເກົາ ລ່ົບ
ລ່ັຮ ປໍ ເຍືາ."
ແວັດ ອັນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ

ຊຳເປົ່ າ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ເອເພໂຊ. 22 ເຈ່ີ ອັນ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ. ແຕ ເມືອງ ກັອຍ ອັນ
ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ແອັນ, ຢໍອ໌ ອີ ຊາອົຮ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ແວັດ ກັອຍ
ອັນ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ແອັນ. 23 ອັນ
ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ ຊາອ່ຶຍ ຕາໄງ, ເຈ່ີ
ອັນ ເປາະ ເປີຼຍ ອຶນແຍະ່ ບາຣ ແຄງ ຄາລາເຕຍ ກະ
ພີເຄຍ. ອັນ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ແຄງ
ກັອຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຊາອຳ ເຣ່ງ ລາລ່ື ແອັນ.

ອາໂປໂລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອ ເພ ໂຊ ກະ ເມືອງ
ໂກຣິນໂທ

24 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ, ເບນີ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ອາໂປໂລ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ເອເພໂຊ. ອັນ ລາ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ ແຕ ເມືອງ ອາເລັກຊັນເດຍ. ປັຣນາຍ ອັນ
ອາຕີ ລາ ແຄວ໌ ລາລ່ື. ກະ ອັນ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ແຕ
ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 25 ເນົ່ າ ອາຕີ ອັນ
ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ອັນ
ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ແຕ ອັນ
ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາ
ຍ. ມາ ອັນ ດັງ ແອີງ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ແຕ ໂຢຮັນ
ຕະ. 26 ອາໂປໂລ ໄນ່ ອາຕີ ຍັນ່ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ບາຣ ນະ,
ອາກີລາ ກະ ປີຊະກີລາ ຊັອງ ອັນ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ,
ໄລ່ ເດີງ ອັນ ເປາະ ປໍ ດຸງ ໄລ່; ເຈ່ີ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ກະ
ອາໂປໂລ, ໂອນ ອັນ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ແອັນ ແຕ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 27 ແວັດ ກັອຍ ອາໂປໂລ ຢໍອ໌ ອີ
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ແຄງ ອະຄາຢາ ແອັນ. ນ່ະກັອຍ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອເພໂຊ ປຣ່ອມ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ
ອັນ, ກະ ຄຽນ ນັງຊ່ື ໂອນ ອັນ ເດີງ ປໍ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ແຄງ ອະຄາຢາ, ໂອນ ໄລ່ ຣ່ັບ ອໍ ອັນ.
ພໍກາ ອາໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ແຄງ ອະຄາຢາ, ອັນ ຈ່ອຍ
ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ໂອນ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄລ່. 28 ຍ່ອນ ແຕ່ີອ໌
ອັນ ຊັຣຮົງ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ມັຮ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຕາ ເບີ

ນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຣາຈຽນ ນັ່ອງ. ນ່ະກັອຍ ອາໂປໂລ ອາ
ຕີ ແຕ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ
ແຈງ ລາລ່ື ເຢຊູ ລາ ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ.

19
ໂປໂລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອເພໂຊ

1ບັອງ ກາ ອາໂປໂລ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂກຣິນໂທ,
ໂປໂລ ເປາະ ຢັ່ ຮ ແປີງ ເປີຼຍ ແຄງ ກາ ອັນ ເປາະ ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ; ເຈ່ີ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ເອເພໂຊ ຊາ. ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ ອັນ ຣາມົຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ.
2 ໂປໂລ ຕາແບີບ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ພໍກາ ເຍືາ ຊາ
ອຳ, ເຍືາ ເບນີ ຣ່ັບ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ມາ ຕາ ຢວາຮ?"
ໄລ່ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ຮິ ຕາ ຊັອງ ເລ່ີຍ ແຕ

ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."
3 ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ຕາແບີບ ແອັນ ປາຍ: "ພໍກາ

ເຍືາ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌, ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເນົ່ າ?"
ໄລ່ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ຮິ ຕາປູ່ນ ຣານະ ໂຢຮັນ,

ອັນ ກາ ເກ່ີຍ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌."
4 ໂປໂລ ອາຕີ ແອັນ ໄລ່ ປາຍ: "ໂຢຮັນ ຕະ ຣ່ີດ

ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ
ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ. ກະ ອັນ ອາຕີ ໂອນ ກວາ
ຍ ດັງ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຊາອຳ ມານະ ກາ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ
ອັນ. ອັນ ໄນ່ ລາ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊ.ູ"

5 ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄນ່, ໄລ່ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌ ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊ.ູ 6 ພໍກາ ໂປໂລ ຊາປ່ະ ອາ
ຕີ ອັນ ຕ່ຶງ ຈະ ໄລ່ ກັອຍ, ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ມູ່ດ ແຕ່ິ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ເຈ່ີ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ
ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ ແອັນ ກາ ໄລ່ ຕາ ຢວາຮ ຣຍານ.
ກະ ໄລ່ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 7 ມູ່
ໄລ່ ເບນີ ມັຮ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ.

8 ອຶນແຍ່ະ ໄປ ກາໄຊ ໂປໂລ ມູ່ດ ອາຕີ ເລືອຍໆ
ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ອັນ ອາຕີ
ຍັ່ນ ລາລ່ື ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ອາຕີ
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ, ໂອນ ໄລ່ ຊາອຳ ແຕ
ປັຣນາຍ ກັອຍ. 9 ມາ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ໄລ່
ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ກ່ັອງ, ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ກັອຍ. ກະ ໄລ່ ປາຍ ຕາ ອໍ ແຕ 'ຣານາ ເຢຊ.ູ'*
ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ລ່ັອຮ ແຕ
ອຶນຕຸ ກັອຍ, ເຈ່ີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຣຍານ ກາ ຕີຣາໂນ

* 19:9 19:9 'ຣານາ ເຢຊ'ູ ລາ ຊາກຳ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ອາມົ່ງ.
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ຕາລາ. ກູ່ ຣາໄງ ໂປໂລ ອາຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ ຣຍານ ກັອຍ.
10 ໂປໂລ ອາຕີ ຕ່ຶງ ດຸງ ຣຍານ ກັອຍ ອຶນແຍະ່ ບາຣ
ກູມ.ໍ ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່ ະ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແຄງ
ເອເຊຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ກາ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ກາ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ.

ກອນ ຣາເລົາ ຊະເກວາ
11 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໂປໂລ ເບນີ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌

ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ. 12 ຄັນ ກວາຍ
ອີດ ເປຣ່ ຈູ່ດ ປາຮູຣ ແຕີລາ ເກຣ່ີງ ໂປໂລ ຕັອກ;
ເຈ່ີ ອາແຕັດ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ກາ ອາອ່ີ, ກວາຍ ອາ
ອ່ີ ກັອຍ ແກີດ ແບຣັຮ ອຶນແຍ່ະ, ກະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ
ລ່ັອຮ ແຕ ຈະ ກວາຍ ກັອຍ. 13 ເຈ່ີ ເບີນ ມວຍ
ມູ່ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ເປາະ ປໍ ໄນ່ ເປາະ ປໍ
ກັອຍ ແກີດ ມໍ ຢໍອ໌ ອີ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ
ແຕ ຈະ ກວາຍ. ໄລ່ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ກູອ໌ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ
ດອ໌ໍ ຕູ່ຍຮ ອາລ່ັອຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ນ່ະ ໂປໂລ ຕະ ເຕ່.
ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ອາຕີ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ປາຍ: "ຮິ ແປຣີ ໄມ່
ຍ່ອນ ຮິ ກູອ໌ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊ,ູ ອັນ ກາ ໂປໂລ ເກ່ີຍ ອາ
ຕີ, ໄມ່ ລ່ັອຮ ຊັອງ ແຕ ຈະ ກວາຍ ໄນ່."

14 ໄລ່ ກາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ ລາ ຕາປູ່ລ ນະ ແຊມ
ອາຍ, ກອນ ຣາເລົາ ຊະເກວາ. ຊະເກວາ ລາ ກວາ
ຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 15ມາ ເຢືາງ
ຕາ ອໍ ຕາແອີຍ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ກັອຍ ປາຍ: "ເຢຊູ
ເກົາ ດັງ, ກະ ໂປໂລ ເກົາ ຊາກ່ັລ, ມາ ເຍືາ ລາ ເນົ່ າ?"

16ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກາ ເບນີ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ,
ອັນ ປາລັອງ ປໍ ມູ່ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ກັອຍ. ອັນ ເຣ່ງ
ກາເລີຍ ແຕ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ກັອຍ. ອັນ ຕະ ໄລ່
ກັອຍ ເບິ ຮັບ ລາລ່ື ກະ ອາຮາມ ລ່ັອຮ ລາລວຍ.
ເຈ່ີ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ ກັອຍ ມູ່ ລາໂລ່ະ ຊັອງ. 17ຣາ
ນະ ໄນ່ ເປາະ ປັຼຮ ຈວບ ເມືອງ ເອເພໂຊ ໄວ່ ລາລ່ື.
ອຶນແຍະ່ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ກະ ອຶນແຍະ່ ກວາ
ຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ
ນ່ະໄນ່, ໄລ່ ອຶງກັອຮ ກະ ຍ່ອງ ລາລ່ື ເຢຊູ ກຣີດ.
18 ເບນີ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ງີ່ນ
ໂລ່ຍຮ, ກະ ໄລ່ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ລາ
ໄລ່ ຕາປູ່ນ ກວາຍ ມໍ ເຕ່. ມາ ຊານ່ໍ ໄລ່ ຕາ ແອອ໌
ອີ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ. 19 ຊາອ່ຶຍ ນະ ແຕ ມູ່ ໄລ່ ຕະ ນ່ະ
ກວາຍ ມໍ ເຕ່ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ມາ ຊານ່ໍ ໄລ່ ປາໂຣມ
ມວຍ ອຶນຕຸ ມັຮ ປຶ່ ງ ກາ ໄລ່ ຣຍານ ແກີດ ມ.ໍ ເຈ່ີ
ໄລ່ ບຸຮ ຕັຮ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ. ຄ່ຶດ ລ່ັຮ ເກືາ
ໄລ່ ແຈີງ ປຶ່ ງ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ເຊີງ ຈ່ິດ ປັ່ ນ ກຼອງ ປຣະ ອາ

ນາມ. 20 ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ
ເປາະ ປັຼຮ ກູ່ ອຶນຕຸ. ກະ ປັຣນາຍ ກັອຍ ແກີດ ຈັບ
ລາລ່ື ແອັນ.

ກຼຶ່ງ ກວາຍ ເອເພໂຊ ອວານ ລາລ່ື ກະ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ

21 ແວັດ ກັອຍ ໂປໂລ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ເປີຼຍ
ແຄງ ມາເກໂດເນຍ ກະ ແຄງ ອະຄາຢາ, ອີ ເປາະ ປໍ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ແອັນ. ອັນ ປາຍ: "ແວັດ ເກົາ
ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ປໍ
ເມືອງ ໂຣມ ແຮີ."

22 ໂປໂລ ແປຣີ ບາຣ ນະ ຕີໂມທຽວ ກະ
ເອຣາຊະໂຕ ເປາະ ອຶນໂຍ່ງ ປໍ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ.
ໄລ່ ກັອຍ ເກ່ີຍ ຕະ ຣານະ ຈ່ອຍ ໂປໂລ. ມາ ໂປໂລ
ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ແຄງ ເອເຊຍ.

23 ຕ່ຶງ ມັຮ ຕາໄງ ກັອຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອເພໂຊ
ກຼຶ່ງ ກວາຍ ອວານ ລາລ່ື ກະ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ 'ຣານາ
ເຢຊູ.' 24 ເບີນ ມານະ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຣາມຶ່ ຮ
ເດເມທິໂອ. ອັນ ລາ ກວາຍ ເຈືາງ ຕະ ຣູ່ບ ເຢືາງ
ອາເຕມາ ແຕ ປຣະ. ອັນ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ, ໄລ່ ເບີນ
ກຳໄລ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ໄລ່ ຈິ ຣູ່ບ ກັອຍ. 25 ອັນ ກູອ໌
ມັຮ ເຢົ່ າ ອັນ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕະ ຣານະ ມູ
ເຈິງ ໄລ່ ເຕ່. ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ແຊມ
ອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ໄຮ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ກຳໄລ
ແຕ ຣານະ ໄຮ ຕະ. 26 ເຍືາ ເຮີມ, ກະ ເຍືາ ຊັອງ
ແຕ ຣານະ ກວາຍ ຣາມຶ່ຮ ໂປໂລ ໄນ່ ຕະ. ອັນ ອາ
ຕີ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ປາຍ ເຢືາງ ແຕ ອາຕີ ກວາ
ຍ ຕະ ລາ ຕາ ແກີນ ເຢືາງ. ເບນີ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ເຈ່ີ ຕາ
ປູ່ນ ຣານະ ໂປໂລ ອາຕີ, ຕາ ແກີນ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອ
ເພໂຊ ໄນ່ ຊັອງ ມາ ຈວບ ອຶນແຍ່ະ ແຄງ ເອເຊຍ
ແຮີ. 27 ຣານະ ໄນ່ ລົບ ລາລ່ື ໂອນ ໄຮ. ອຶງກັອຮ
ຣານະ ໄຮ ຕະ ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ. ກະ ອຶງກັອຮ
ຕາ ເບນີ ດູ່ນ ນັ່ອງ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ອາເຕມາ ໄນ່ ເນົ່ າ
ຕາ ເບີນ ຢຳນັ່ບ ນັ່ອງ. ຊານ່ໍ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແຄງ
ເອເຊຍ ກະ ອຶນແຍະ່ ກຣວາງ ການ່ໍອ໌ ແຮີ ຊາງ ເຢືາງ
ອາເຕມາ ໄນ່, ມາ ອຶງກັອຮ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ຕາ
ເບີນ ເນົ່ າ ອີ ຊາງ ນັ່ອງ ເຢືາງ ອາເຕມາ."

28 ພໍກາ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ໂຣ່ມ ກັອຍ ຊັອງ ປັຣ
ນາຍ ໄນ່, ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ແກີດ ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື. ກະ ໄລ່
ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ນ່ະໄນ່: "ປື່ ດ ລາລ່ື ເຢືາງ ອາເຕມາ
ໄຮ, ລາ ເຢືາງ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເມືອງ ເອເພໂຊ ຊາງ."

29 ເຈ່ີ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເປາະ ຕາຕ່ຶງ
ເປາະ ຕາໂຕະ, ປຣ່ອມ ແຮຣ ເຣ່ງ ລາລ່ື. ກະ ໄລ່
ໂກບ ໄຄໂຢ ກະ ອາຣິດຕາໂຄ, ບາຣ ນະ ເຢົ່ າ ໂປໂລ
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ກາ ເກ່ີຍ ເປາະ ມັນຕຸ ກະ ອັນ. ບາຣ ນະ ກັອຍ ລາ
ແຕ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ. ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ເດີງ ໄລ່
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ເກ່ີຍ ອີ ຣາເຈ່າະ. 30 ໂປໂລ
ຢໍອ໌ ອີ ມູ່ດ ເຕ່ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ໂອນ
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ, ມາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕາ ໂອນ
ອັນ ມູ່ດ. 31 ເບີນ ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ
ແຮີ, ໄລ່ ລາ ເຢົ່ າ ໂປໂລ ເຕ່. ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ
ພາອ໌ ປັຣນາຍ ແຊອ໌ ໂປໂລ ອຶນໂຈຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ກວາ
ຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ. 32 ເຈ່ີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ, ໄລ່ ແຮຣ
ເຣ່ງ ລາລ່ື. ມານະ ແຮຣ ປາຍ ນ່ະໄນ່, ມານະ ແອັນ
ແຮຣ ປາຍ ນ່ະກັອຍ. ມາ ຊາອ່ຶຍ ນະ ແຕ ມູ່ ກວາ
ຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຕາ ດັງ ອຶນເຕ່ົາໆ ໄລ່ ໂຣ່ມ ອຶນຕຸ
ກັອຍ. 33 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ກູ
ແຕັລ ແປຣີ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ອາເລັກຊັນເດີ ຕາຢຶ່ ງ
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ໂອນ ອັນ ອາຕີ ໄລ່
ກັອຍ. ໄລ່ ອາຕີ ອາເລັກຊັນເດີ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ອາ
ຕີ ໂອນ ກວາຍ ໂຣ່ມ ປໍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ອາເລັກ
ຊັນເດີ ອາວ່ິດ ອາຕີ ອັນ ໂອນ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ຕະ
ແບອ໌ ນັ່ອງ. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ
ອຶນໂຈຍ ອວານ ກະ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. 34 ມາ
ພໍກາ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຊາກ່ັລ ອາເລັກຊັນເດີ ລາ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່, ກະ ໄລ່ ດັງ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ຕາ ເບນີ ຊາງ ເຢືາງ ອາເຕມາ, ໄລ່ ປາຍ
ເຣ່ງ ລາລ່ື ແອັນ ມັ່ນ ຈີນ ບາຣ ຮວາດ ໂດຍ ປາຍ:
"ປື່ ດ ລາລ່ື ເຢືາງ ອາເຕມາ ໄຮ, ລາ ເຢືາງ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ເມືອງ ເອເພໂຊ ຊາງ."

35 ແວັດ ກັອຍ ເບນີ ມານະ ແຕ ເມືອງ ເອເພໂຊ
ກາ ຕະ ປຶ່ ງ ໂອນ ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ອັນ
ແຊອ໌ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ແອີດ ຣາງຍາອ໌ ດອ໌ໍ ອັນ
ອາຕີ ໄລ່ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ. ອັນ ອາຕີ ປາຍ: "ແຊມ
ອາຍ ແຕ ເມືອງ ເອເພໂຊ ເອີຍ! ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາ
ຍ ດັງ ເຈ່ີ ເມືອງ ເອເພໂຊ ໄນ່ ກຍາອ໌ ເລືອຍໆ ດຸງ
ຊາງ ປື່ ດ ເຢືາງ ອາເຕມາ. ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາ
ຍ ດັງ ເຈ່ີ ໄຮ ກຍາອ໌ ເລືອຍໆ ຣູ່ບ ເຢືາງ ອາເຕມາ
ກາ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ. 36 ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຣາ
ຈຽນ ແຕ ຣານະ ໄນ່. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ແອີດ ອໍ. ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ກຸນເຕົາ. 37 ໄລ່ ບາຣ ນະ ກາ ເຍືາ ເດີງ
ປໍ ໄນ່, ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຕວຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ດຸງ ຊາງ
ເຢືາງ ອາເຕມາ. ກະ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ພາມາດ ອຶນເຕ່ົາ
ແຕ ເຢືາງ ໄນ່. 38 ຄັນ ເດເມທິໂອ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ ເບີ

ນ ຣາລ່ິຮ ອຶນເຕ່ົາ, ໂອນ ໄລ່ ເປາະ ປ່ອງ ປໍ ກວາຍ
ຊົດ. ຕາ ເບນີ ແອິ ກວາຍ ຕັດຊ່ີນ ປັຣນາຍ ກັອຍ.
39 ຄັນ ເຍືາ ເບີນ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ແອັນ, ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ຊົດ ຕັດຊ່ີນ. ນ່ະກັອຍ ລາ
ຄານອດ ໄຮ. 40 ມາ ມັຮ ເຍືາ ໂຣ່ມ ອຶນຕຸ ໄນ່ ຊາ
ນ່ໍ, ເກົາ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື ກວາຍ ຊົດ ໄຮ ຄ່ຶດ ປາຍ
ໄຮ ຢໍອ໌ ອີ ຕຳໂປຣ ຊົດ ແຕ ໄລ່. ຄັນ ກວາຍ ຊົດ
ໄຮ ມາ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ, ອຶນແຍ່ະ ນະ ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌
ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ."

41 ແວັດ ກວາຍ ກັອຍ ອາຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ,
ເຈ່ີ ອັນ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ລ່ັອຮ ອຶນແຍະ່.
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ໂປໂລ ເປາະ ລ່ັຮ ປໍ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ

1 ພໍກາ ເມືອງ ເອເພໂຊ ແກີດ ອຽນ ລ່ັຮ ເຈ່ີ,
ໂປໂລ ກູອ໌ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ ອັນ ຕາລ່ືນ
ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ໂອນ ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ລ່ັຮ. ແວັດ ກັອຍ ໂປໂລ
ກ່ອບ ໄລ່. ເຈ່ີ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ ເປາະ ປໍ
ແຄງ ມາເກໂດເນຍ ແອັນ. 2 ອັນ ເປາະ ເມືອງ ແລ່
ະ, ລາ ອັນ ເປາະ ຊາອົຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ ກະ
ອັນ ຕາລ່ືນ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ແອັນ.
ແວັດ ກັອຍ ໂປໂລ ເປາະ ປໍ ກຣວາງ ກຣີກ ແອັນ.
3 ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກຣີກ ອຶນແຍ່ະ ໄປ ກາ
ໄຊ. ອັນ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ເຈົາ ປໍ ແຄງ ຊີເຣຍ ແອັນ,
ມາ ອັນ ຊັອງ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຢໍອ໌
ອີ ຕະ ອັນ. ພໍກາ ອັນ ດັງ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຄ່ຶດ ອໍ
ເຈົາ ຣານາ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ ແອັນ. 4 ເບນີ ຕາປູ່
ລ ນະ ເປາະ ກະ ອັນ. ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ໄນ່
ລາ: ໂຊປາເຕ ກອນ ປີໂຣ ແຕ ເມືອງ ເບເຣຍ, ອາ
ຣິດຕາໂຄ ກະ ເຊກຸນໂດ ແຕ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ,
ໄຄໂຢ ແຕ ເມືອງ ເດຣະເບ, ຕີຄີໂກ ກະ ໂທພີໂມ
ແຕ ແຄງ ເອເຊຍ, ກະ ຕີໂມທຽວ. 5 ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ຕາປູ່ລ ນະ ໄນ່ ເປາະ ອຶນໂຍ່ງ ເກຣາະ ຮິ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ໂທອາດ.* 6 ແວັດ ມັຮ ຕາໄງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ
ຕະ ຣ່ີດ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ແອິ ບວຮ ຊ່ືອ໌, ຮິ ຊັອຮ ຕ່ຶງ
ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ພີລິບປອຍ. ແວັດ
ເຊີງ ຕາໄງ ແອັນ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ໂທອາດ. ຮິ
ແອີດ ປໍ ກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ຕາປູ່ລ ຕາໄງ.

ໂປໂລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂທອາດ
7ຕາໄງ ມວຍ ຕ່ຶງ ອາທິດ ກັອຍ, ພໍກາ ຊາເດົາ,

ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ໂຣ່ມ ຈາ ງ່ອຍ໌ ຊາແຍີ ເຢຊູ ກູ
* 20:5 20:5 ເຕີ ອັນ ປາຍ ຮິ ລາ ລູກາ ອາຕີ ໂອນ ໄຮ ດັງ ປາຍ ອັນ ລາ ເປາະ ກະ ໂປໂລ ແຕ ເມືອງ ພີລິບປອຍ ເຕ່.
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ຈີດ. ກະ ໂປໂລ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ແຕ ແປີຼ ຕາບື່ ແຕ່ີອ໌
ດີດ່ຶກ. ອັນ ອາຕີ ດູ່ນ ມາຮ ກັອຍ ຍ່ອນ ອັນ ຄ່ຶດ
ຕາໄງ ປັຣແນີ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ລ່ັອຮ ແຕ ກັອຍ ເປາະ ປໍ
ການ່ໍອ໌ ແອັນ. 8 ໄລ່ ໂຣ່ມ ດຸງ ກັອຍ ຕ່ຶງ ຣານ ໄປ,
ກະ ຕ່ຶງ ກຼຸງ ກັອຍ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຕາກຍາງ. 9 ເບີນ
ມານະ ກວາຍ ປັຣລົວະ, ຣາມຶ່ຮ ຢູຕີໂຄ, ອັນ ຕາກູ
ຕ່ຶງ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ມານັ່ກໄດ. ມາ ໂປໂລ ອາຕີ ດູ່ນ ລາລ່ື.
ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ປັຣລົວະ ກັອຍ ຊັອງ ລາແກັຮ,
ເຈ່ີ ອັນ ບກິູ. ມາ ແວັດ ກັອຍ ອັນ ບິ ລາເງ່ດ ເລ່ີຍ;
ເຈ່ີ ອັນ ຊາແລັຮ ແຕ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ຣານ ໄປ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ກູແຕອ໌. ກວາຍ ເປາະ ອາແຣ່ິ ອັນ, ມາ ອັນ ກູ
ຈີດ ເລ່ີຍ. 10 ໂປໂລ ແຊງ ກຍາວ ກມູູ່ຍ໌ ກັອຍ, ກະ
ອັນ ອາຕີ ປາຍ: "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ເກຣ່າະ. ອັນ ອາ
ມົ່ງ ລ່ັຮ ເຈ່ີ."

11 ແວັດ ໂປໂລ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຊັອຮ ລ່ັຮ
ຕ່ຶງ ແປີງ. ອັນ ປີຮ ໂດຍ ບຸຮ ກະ ເດີງ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ເຢົ່ າ ກັອຍ ຈາ ຊາແຍີ ເຢຊູ ກຈີູດ. ແວັດ ກັອຍ
ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ເຕ່ົາ ປັ່ ງ. ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ
ມູ່ ກັອຍ. 12 ເຈ່ີ ກວາຍ ປັຣລົວະ ກາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
ກັອຍ, ເຢົ່ າ ອັນ ເປາະ ອາຊວຍ ອັນ ເຈົາ ປໍ ດຸງ ອັນ.
ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຍ່ອນ ເຢົ່ າ ໄລ່
ແກີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ.

ໂປໂລ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ມີເລໂຕ
ແອັນ

13 ແຕ ກັອຍ ໂປໂລ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ອາໂຊ
ແອັນ. ອັນ ເປາະ ຣານາ ອາເຢີງ. ມາ ຮິ ເປາະ ຣາ
ນາ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ. ໂປໂລ ຄ່ຶດ ພໍກາ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເມືອງ ອາໂຊ, ອັນ ອີ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກະ
ຮິ ເຕ່. 14 ແຕ່ີອ໌ ຮິ ຣາມົຮ ລ່ັຮ ໂປໂລ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ອາໂຊ, ອັນ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກະ ຮິ. ເຈ່ີ ອຶນ
ແຍະ່ ນະ ຮິ ເປາະ ມັນຕຸ ປໍ ເມືອງ ມຕີີເລເນ ແອັນ.
15 ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ແອັນ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ພາ
ໂບດ ຄີໂອ. ມາຮ ຕາໄງ ມັນເຕຣືາ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໂບດ
ຊາໂມ. ເຈ່ີ ມາຮ ຕາໄງ ມັນໄຕຣ່ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ
ມີເລໂຕ ແອັນ. 16 ພໍກາ ກັອຍ ໂປໂລ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ
ເປາະ ເປີຼຍ ເມືອງ ເອເພໂຊ ຕ່ຶງ ແຄງ ເອເຊຍ. ອັນ
ຕາ ແອອ໌ ອີ ແອີດ ດູ່ນ ຕ່ຶງ ແຄງ ເອເຊຍ. ອັນ ຢໍອ໌
ອີ ເປາະ ໄວ່ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຊາ
ແຕີມ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຕາໄງ ຕັຮ ຊອດ.

ໂປໂລ ອາຕີ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ແຕ
ເມືອງ ເອເພໂຊ

17ມາ ແຕ ເມືອງ ມີເລໂຕ ໄນ່, ໂປໂລ ປາຕັບ ຣາ
ນາ ກວາຍ ກາ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເອເພໂຊ, ໂອນ ມັຮ
ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ
ແຕ່ີອ໌ ຊາອົຮ ອັນ ຕ່ຶງ ເມືອງ ມີເລໂຕ. 18 ພໍກາ
ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ, ໂປໂລ ປາຍ ກະ ໄລ່ ກັອຍ ນ່ະ
ໄນ່: "ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ນານ່ະ ເກົາ ຕະ ບັອງ ກາ ເກົາ
ແອີດ ກະ ເຍືາ ແຕ ຕາໄງ ເກົາ ຕາແບິ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ແຄງ
ເອເຊຍ. 19 ກະ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ເຈ່ີ ເກົາ ຕະ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ. ເກົາ ຕາ
ເບນີ ໂອນ ເນົ່ າ ອຶງເຄາະ ຢຳນັ່ບ ເກົາ. ກະ ເກົາ ເຍືາມ
ຍ່ອນ ເນົ່ າ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ເກົາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມັຮ ຈຸ່ມ ອິດ
ຊະຣາເອລ ຕະ ເກົາ. 20 ເຍືາ ດັງ ເຕ່, ຣານະ ອາແລ່
ະ ມາ ແກີດ ເກືາ ໂອນ ເຍືາ, ເກົາ ອາຕີ ອຶນແຍະ່ ໂອນ
ເຍືາ; ເກົາ ຕາ ເບີນ ປາໂຕ່ະ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ. ເກົາ
ອາຕີ ເລືອຍໆ ເຍືາ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຍືາ ໂຣ່ມ ກຼຶ່ງ ແຕີລາ
ຕ່ຶງ ດຸງ ເຍືາ. 21 ເກົາ ອາຕີ ຣາລີ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ
ຕາໄມ ແອັນ ໂຈະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ຊາອຳ ເຣ່ງ ລາ
ລ່ື ເຢຊູ ກຣີດ. 22 ຊານ່ໍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ເກົາ ເຈົາ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ເກົາ ຕາ ດັງ
ອຶນເຕ່ົາໆ ເນົ່ າ ອີ ຕະ ກະ ເກົາ ປໍ ກັອຍ. 23 ມາ ກູ່
ເມືອງ ເກົາ ມູ່ດ, ລາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ
ເກົາ, ເກົາ ອີ ຣາມົຮ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ກະ
ເນົ່ າ ອີ ໂຈະ ເກົາ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ແຮີ. 24ມາ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່
ຮ ໄນ່ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ. ຕາ
ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ປິ່ ດ ເມືາດ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ. ມາ ເກົາ ຢໍອ໌
ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ຊັອງ. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂອນ ເຈ່ີ ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ ແປຣີ ເກົາ ຕະ. ຣານະ
ໄນ່ ລາ ເກົາ ອາຕີ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ກວາຍ.

25 "ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເກົາ ອາຕີ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເຍືາ ເຈ່ີ
ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ. ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ
ອາຕີ ເຍືາ, ແຕ ຕາໄງ ໄນ່ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ເຮີມ ນັ່ອງ
ຣູ່ບເຣືາງ ເກົາ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 26 ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ
ຕາໄງ ໄນ່, ຄັນ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ຊາອຳ ເຢຊູ
ກຣີດ, ເກົາ ແວັດ ເຈ່ີ ອຶມໂປ່ລ ກະ ເຍືາ. 27 ເກົາ ອາ
ຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ ເກົາ ຕາ ເບນີ ປາໂຕ່ະ ມູ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ.
28 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກຍາອ໌ ອໍ ຈະ ເຍືາ ເບີ
ມ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກຍາອ໌ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ນ່ະ
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ກວາຍ ກຍາອ໌ ແກະ ເຕ່. ຣານະ ໄນ່ ລາ ຣານະ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ຕະ. ມູ່ ກາ ຊາອຳ
ເຢຊູ ລາ ເມ່ນ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ອາຮາມ
ເຢຊູ ໄທ ລ່ັຮ ແຕ ໂລ່ຍຮ ໄລ່. 29 ເກົາ ດັງ ແຈງ ລາ
ລ່ື, ພໍກາ ເກົາ ລ່ັອຮ ແຕ ເຍືາ, ເບີນ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌
ອີ ອາປິ່ ດ ຕັຮ ປັຣນາຍ ເຢຊ.ູ ກວາຍ ກັອຍ ລາ
ນ່ະ ຊາກັອງ ປາລັອງ ຢໍອ໌ ອີ ກັບ ຈາ ແກະ. 30 ກະ
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ເຍືາ ເບີມ
ປຽນ ປັຣນາຍ ຕານັ່ອງ ຕະ ໂອນ ແກີດ ໂກ່ະ. ໄລ່
ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ລາເມ່ນ ອໍ ກາຕ່ັອງ ໂອນ ເຍືາ
ຕາປູ່ນ ໄລ່, ກະ ໄລ່ ຕາລຸຮ ຕັຮ ປັຣນາຍ ເຢຊ.ູ
31ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາວ່ັງ ໂອນ ອໍ. ອຶນໂຈຍ
ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເນົ່ າ
ອາໂລກ. ເຍືາ ຊາແຍີ ອຶນແຍ່ະ ໄປ ກູມໍ ເກົາ ແອີດ
ກະ ເຍືາ, ກະ ເກົາ ອາຕີ ດຸໆ ເຍືາ ອຶນແຍ່ະ ຕາໄງ
ອຶນແຍ່ະ ຊາເດົາ; ກາ ເກົາ ເຍືາມ ຍ່ອນ ເກົາ ຊັອງ
ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຍືາ.

32 "ຊານ່ໍ ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຍາອ໌ ເຍືາ.
ກະ ເກົາ ແຊອ໌ ປັຣນາຍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ
ເມືາດ ເຍືາ ກະ ບັນ ກຍາອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ປັຣນາຍ
ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາ ຊັອຮ
ແອັນ, ກະ ໂອນ ເຍືາ ຈຸງ ເຕ່ ມັຮ ມູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ປຣ່ອມ ໂອນ ໄລ່ ກາ ອັນ ຣຽຮ. 33 ເກົາ ຕາ ເກ່ີ
ຍ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ປຣະ ກະ ຕຳປັອກ ເນົ່ າ. 34 ເຍືາ ດັງ
ເຈ່ີ, ອາຕີ ເກົາ ເບີມ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເກົາ ກະ ເຢົ່ າ
ເກົາ ເບີນ ຄຳ ຕັອກ ຄຳ ຈາ. 35 ເກົາ ອາປັຮ ໂອນ
ເຍືາ ດັງ ອຶງເຄາະ ໄຮ ຕະ ຣານະ ໂອນ ຊາແຣິງ ລາ
ລ່ື, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ຈ່ອຍ ກວາຍ ຕຸ່ຮ ກາດີດ. ຕະ
ນ່ະກັອຍ ໄຮ ຊາແຍີ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນເຈົາ
ໄຮ ປາຍ: 'ຄັນ ເຍືາ ໂອນ ເກຣ່ີງ ເຍືາ ຈ່ອຍ ໂອນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ຣານະ ກັອຍ ລາ ຣ່ໍອ໌ ກາເລີຍ ແຕ
ເຍືາ ຣ່ັບ ເກຣ່ີງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຍືາ.'"

36 ແວັດ ໂປໂລ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ກັອຍ,
ອັນ ກຼຸ່ ຣາໂກລ, ກະ ອັນ ເກົາແຊອ໌ ມັນຕຸ ກະ ໄລ່
ແຕ ເມືອງ ເອເພໂຊ. 37-38 ເຈ່ີ ໄລ່ ກຍາວ ໂປໂລ
ກະ ໂຮນ ອັນ. ກະ ໄລ່ ເຍືາມ ຊາແຍີ ປັຣນາຍ ໂປໂລ
ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ເຮີມ ນັ່ອງ ຈະ ອັນ
ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ຣານະ ກັອຍ ໄລ່ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາ
ລ່ື. ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ເປາະ ອາຊວຍ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ.
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1 ພໍກາ ຮິ ຣາຕັຮ ກະ ໄລ່ ແຕ ເມືອງ ເອເພໂຊ,
ຮິ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ເປາະ ຕານັ່ອງ ປໍ ໂບດ
ໂກດ. ຕາໄງ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໂບດ ໂຣໂດ.
ແຕ ໂບດ ກັອຍ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ປາຕາຣາ. 2 ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ ຮິ ຣາມົຮ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ມວຍ ແລ່ັມ
ເປາະ ປໍ ແຄງ ໂພນີເຊຍ, ເຈ່ີ ຮິ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ
ກັອຍ. 3 ຮິ ເປາະ ວຍາຣ ໂບດ ປື່ ດ ໄຊປຣັດ ຢັ່ ຮ
ກາແດີບ. ກະ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ຕີເຣ ຕ່ຶງ ແຄງ
ຊີເຣຍ. ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ໄລ່ ກາ ຕາລາ ຕົວະ ຊຳ
ເປົ່ າ ອຶງໂກຍ ເກຣ່ີງ ແຕ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ. 4 ຕ່ຶງ
ເມືອງ ຕີເຣ ກັອຍ ຮິ ຣາມົຮ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ
ກະ ຮິ ແອີດ ກະ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ຊາເດົາ. ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ອາຕີ ໂປໂລ ອຶນໂຈຍ ເປາະ
ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. 5 ມາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຕາກ່
ອລ ຮິ ຊັອຮ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຊາ; ເຈ່ີ ລ່ັອຮ
ແຕ ໄລ່ ກັອຍ. ກະ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ກັອຍ,
ມັນແຊມ ຣາເລົາ, ກັຣແນນ ຊາຊາຍ, ໄລ່ ເປາະ ອາ
ຊວຍ ຮິ ແວັດ ປັຣລັອຮ ເມືອງ. ແຕ່ີອ໌ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌
ທາເລ ຮິ ກຼຸ່ ຣາໂກລ; ເຈ່ີ ເກົາແຊອ໌. 6 ແວັດ ເກົາ
ແຊອ໌, ຮິ ກ່ອບ ກັຣບັນ ກັຣຊວານ ໄລ່ ກັອຍ. ເຈ່ີ
ຮິ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ, ມາ ໄລ່ ກັອຍ ເຈົາ ລ່ັຮ
ປໍ ດຸງ ໄລ່.

7 ຮິ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ຕີເຣ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ປະໂຕເລມາຍ ແອັນ. ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຮິ ມູ່ດ ຊາ
ອົຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ກະ ຮິ ແອີດ ກະ ໄລ່ ມວຍ
ຕາໄງ ມູ ຊາເດົາ. 8ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ຮິ ລ່ັອຮ ແຕ
ເມືອງ ປະໂຕເລມາຍ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ
ແອັນ. ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຮິ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ພີລິບ.
ອັນ ລາ ແຕ ມູ່ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ກາ ເນົ່ າ ຣຽຮ ໂອນ
ອຶມແປອ໌ ເກຣ່ີງ ຕັອກ ຈາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ.
ກະ ພີລິບ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍ ອ໌ ຊັອງ ເຕ່. 9 ອັນ ເບີນ
ປູນ ລຳ ກອນ ມັນແຊມ, ອຶນນັ່ອງ ກູໂມຣ ກາ ອາ
ຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 10 ຮິ ແອີດ ປໍ
ກັອຍ ເບີນ ໄປ ປູນ ຕາໄງ; ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ມານະ ຣາມຶ່
ຮ ອາຄະໂບ ແຕ ແຄງ ຢູດາຍ. ອັນ ລາ ກວາຍ ອາ
ຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 11 ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ຮິ, ກະ ອັນ ອີດ ກັນຕ່ັນ ແຕ ອຶງກີງ ໂປໂລ; ເຈ່ີ ອັນ
ຊັດ ອາເຢງີ ອາຕີ ອັນ ເບມີ. ອັນ ປາຍ: "ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ປາຍ: 'ອັນ ກາ ຕາລາ ກັນ
ຕ່ັນ ໄນ,່ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຊັດ ຕັຮ ອັນ ມູເຈິງ ເກົາ ຊັດ
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ອາເຢີງ ອາຕີ ເກົາ ຊານ່ໍ. ກະ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ
ອາແຕ່ີອ໌ ອັນ ປໍ ອາຕີ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ແຮີ.'"

12 ແຕ່ີອ໌ ຮິ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄນ່, ຮິ ກະ ອຶນແຍ່
ະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກັອຍ, ອຶນແຍ່ະ ນະ ຮິ ຕາ
ໄມຮ ໂປໂລ ແຊອ໌ ໂອນ ອັນ ອຶນໂຈຍ ເປາະ ນັ່ອງ
ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. 13 ມາ ໂປໂລ ຕາແອີຍ ຮິ
ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ເຍືາມ ຕະ? ແຊອ໌ ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ກາຕ່ັອງ ເກົາ. ເກົາ ຕາ ເບີນ ອຶງກັອຮ. ຕາ
ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ເນົ່ າ ຊັດ ອາເຢີງ ອາຕີ ເກົາ. ກະ ຕາ
ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່ ກາຈີດ ເກົາ. ເກົາ ຕາ ເບີນ ອຶງ
ກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ ເນົ່ າ ຕະ ເກົາ ຍ່ອນ ເກົາ ເດີງ ປັຣ
ນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ."

14 ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ຮິ
ກາ ຕຽຮ ອັນ. ເຈ່ີ ຮິ ຕາ ເບນີ ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ.
ຮິ ປາຍ ບີ່ ອ໌ ນ່ະໄນ່ ຊັອງ: "ຕາມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ, ອັນ
ຕະ."

15 ແວັດ ກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ນະ ຮິ ກຽມ ມັຮ ເກ
ຣ່ີງ ອີ ຊັອຮ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. 16 ເບນີ ກວາ
ຍ ແຕ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ
ເປາະ ກະ ຮິ ເຕ່. ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ໄລ່ ເດີງ
ອາຊວຍ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ດຸງ ມະນາໂຊນ. ມະນາໂຊນ ລາ
ກວາຍ ແຕ ໂບດ ປື່ ດ ໄຊປຣັດ, ກະ ອັນ ຕາປູ່ນ
ເຢຊູ ດູ່ນ ເຈ່ີ.

ໂປໂລ ເປາະ ຊາອົຮ ຢາໂກໂບ
17 ພໍກາ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ມູ່ ກາ

ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຣາບັນ ຣ່ັບ ຮິ ຕະ
ແບອ໌ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ. 18 ມາ ຕາໄງ ປັຣແນີ ໂປໂລ ກະ
ຮິ ເປາະ ຊາອົຮ ຢາໂກໂບ ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາ
ຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ.
19 ໂປໂລ ຣາບັນ ໄລ່, ກະ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ອຶນແຍ່
ະ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກາ ຕາ
ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ບັອງ ກາ ອັນ ເປາະ
ອາຕີ ໄລ່. 20 ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໂປໂລ ອາຕີ,
ໄລ່ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຈ່ີ ໄລ່ ປາຍ ກະ ໂປໂລ
ນ່ະໄນ່: "ອາຍ ເອີຍ! ໄມ່ ດັງ ເຈ່ີ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ປັ່ ນ
ນະ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. ໄລ່
ກັອຍ ປາຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢຊູ ອຶງເຄາະ ຊາງັດ ຄານອດ
ໂມເຊ ແຮີ. 21 ເບີນ ເນົ່ າ ປ່ອງ ໄມ່ ປໍ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ, ປາຍ ໄມ່ ອາຕີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກາ
ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ການ່ໍອ໌ ໂອນ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ຕາປູ່

ນ ນັ່ອງ ຄານອດ ໂມເຊ, ກະ ໂອນ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ຕະ
ນັ່ອງ ຣ່ີດ ກິດ ໂອນ ກອນ ໄລ່. ກະ ໄລ່ ປ່ອງ ນ່ະໄນ່
ແຮີ ປາຍ ໄມ່ ອາຕີ ຕາ ເບນີ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ ລາ ໂທຍ
ມັຮ ຣ່ີດ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ. 22ຕາ ເບນີ ດູ່ນ
ນັ່ອງ ໄລ່ ກາ ປ່ອງ ໄມ່ ດັງ ແຕ່ິ ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ
ໄນ່. ນ່ະກັອຍ ນານ່ະ ໄຮ ອີ ຕະ ຊານ່ໍ? 23 ຮິ ຄ່ຶດ
ອໍ ໂອນ ໄມ່ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ຮິ ເວືາຍ. ເບີນ ປູນ
ນະ ຣາເລົາ ແຕ ມູ່ ຮິ, ໄລ່ ເອີອ໌ ເຈ່ີ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕະ ມູ ຣາມຶ່ຮ, ມາ ຕາ ຢວາຮ ເຈ່ີ. 24 ໄມ່ ເປາະ
ກະ ປູນ ນະ ໄນ່. ກະ ໄມ່ ຕະ ມູເຈິງ ໄລ່ ເຕ່ ຕາປູ່ນ
ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ, ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ
ແກີດ ບຣັຮ ປວາຍ ຣ່ີດ. ເກຣ່ີງ ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່ ປູນ
ນະ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ແຈີງ ກາ ອີ ຕະ ຣ່ີດ, ໄມ່ ໂອນ
ປຣະ ໂອນ ໄລ່ ແຈີງ. ເຈ່ີ ໂອນ ໄລ່ ແທ ອາລຸງ ແປີຼ
ໄລ່. ນ່ະກັອຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເບີນ ດັງ ແຈງ,
ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌ ເນົ່ າ ປ່ອງ ໄມ່. ເຈ່ີ ໄລ່ ດັງ ໄມ່ ອຶນ
ນັ່ອງ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ໂມເຊ ເຕ່. 25 ມາ ມັຮ ກວາ
ຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຊາອຳ
ເຢຊູ ກຣີດ ເຈ່ີ, ຮິ ຕະ ເຈຍ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ
ຮິ ໂອນ ໄລ່ ຕະ. ໂອນ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ຈາ ເກຣ່ີງ ຣາ
ແວ່ັຮ ກາ ເນົ່ າ ຈູຈຳ ເຈ່ີ; ອຶນໂຈຍ ຈາ ອາຮາມ; ອຶນ
ໂຈຍ ຈາ ຊັນຕຣ່ັນ ເນົ່ າ ງັ່ອກ; ກະ ມັນແຊມ ຣາເລົາ
ຕາ ເບນີ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ອຶນໂຈຍ ບິ ມັນຕຸ."

26 ເຈ່ີ ຕາໄງ ອຶນຕູ່ນ, ໂປໂລ ເປາະ ກະ ປູນ ນະ
ກັອຍ ຕະ ນ່ະ ໄລ່ ເອີອ໌ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ແວັດ
ກັອຍ ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ດັງ ແຈງ ອຶນຊິ ຕາ
ໄງ ແອັນ ອັນ ຕະ ເຈ່ີ ຣ່ີດ ແກີດ ບຣັຮ. ອັນ ປາຍ
ເບີນ ຕາປູ່ລ ຕາໄງ ແອັນ ໄລ່ ອີ ໂອນ ເກຣ່ີງ ຊາງ
ແຮີ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ.

ເນົ່ າ ໂກບ ໂປໂລ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ
27 ແຈ່ະ ອີ ອຶນແຍ່ະ ຕາປູ່ລ ຕາໄງ ກັອຍ, ເບີ

ນ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ແຄງ ເອເຊຍ,
ໄລ່ ເຮີມ ໂປໂລ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ. ເຈ່ີ ໄລ່ ຍາຍົວະ ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ
ໄລ່ ກັອຍ ອວານ ກະ ໂປໂລ. ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກຼຶ່ງ
ກັອຍ ໂກບ ໂປໂລ. 28 ກະ ໄລ່ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ນ່ະ
ໄນ່: "ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເອີຍ!
ເຍືາ ຈ່ອຍ ຮິ ແຮີ! ໄກຣ ລາລ່ື ກວາຍ ໄນ່ ເອີຍ໌
ກາ ເປາະ ອາຕີ ກູ່ ກຣວາງ ປັຣນາຍ ຕາ ເບີນ ປ
ຍາຍ໌ ແຕ ຈຸ່ມ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ແຕ ຄານອດ
ໂມເຊ, ກະ ແຕ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ໄຮ. ອັນ ເດີງ ກວາຍ
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ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ
ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ໄຮ ແຮີ. ຕະ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຕະ ໂອນ
ດຸງ ຊາງ ໄຮ ແກີດ ຕາ ເບີນ ບຣັຮ ອໍ ນັອ່ງ."

29 ໄລ່ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ໄລ່ ເຮີມ ໂປໂລ
ເປາະ ກະ ໂທພີໂມ ຕ່ຶງ ຣານາ ເມືອງ ກັອຍ. ໂທພີ
ໂມ ລາ ກວາຍ ແຕ ເມືອງ ເອເພໂຊ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່
ກັອຍ ຄ່ຶດ ໂປໂລ ເດີງ ໂທພີໂມ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຊັງອາຣ
ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. ມາ ໂທພໂີມ ຕາ
ເບີນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ. 30 ອຶນແຍ່ະ ເມືອງ
ກັອຍ ປັຣລັອງ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂປໂລ; ເຈ່ີ ໄລ່ ກາຕ່ັອງ
ອາລ່ັອຮ ໂປໂລ ແຕ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ. ແວັດ ໄລ່ ຕະ
ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ກາໄຕ່ຮ ຕັຮ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ.
31 ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ຕະ ໂປໂລ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ອັນ
ກູຈີດ ຊັອງ. ມາ ເບີນ ກວາຍ ເປາະ ອາຕີ ກວາຍ
ຊົດ ຕາຮານ ໂຣມ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ປາຍ
ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ປຣຍາວໆ ອີ ກາຈີດ
ກວາຍ ກັອຍ. 32 ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ ກັອຍ
ເດີງ ກວາຍ ຊົດ ປື່ ນ ອັນ ກະ ຕາຮານ ການ່ໍອ໌ ເປາະ
ໄວ່ ປໍ ອຶນຕຸ ຊຽງ ຊັຣອູ່ອ໌ ຊັຣແມອ໌ ກັອຍ. ພໍກາ
ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ເຮີມ ຕາຮານ ແຕ່ີອ໌, ໄລ່ ຕາ ເບີ
ນ ປຍາຍຮ ນັ່ອງ ໂປໂລ. 33 ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ
ກັອຍ ເປາະ ແຈ່ະ ໂປໂລ, ກະ ອັນ ແປຣີ ຕາຮານ
ໂກບ ໂປໂລ, ເຈ່ີ ຊັດ ອັນ ບາຣ ອຶນແຕຣ່ັຮ ອຶນໄຊ
ໂຊ. ແວັດ ກັອຍ ອັນ ຕາແບີບ: "ອັນ ໄນ່ ລາ ເນົ່ າ?
ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ຕະ?"

34ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຕາແອີຍ ປາຍ ເຣ່ງ ລາ
ລ່ື. ອັນ ກາ ປາຍ ນ່ະໄນ່, ອັນ ກາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ.
ມາ ກວາຍ ຊົດ ຕາ ເຕ່ອ໌ ໂກບ ອີດ ມັຮ ປັຣນາຍ
ໄລ່ ປາຍ. ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ແປຣີ ຕາຮານ ເດີ
ງ ໂປໂລ ເຈົາ ປໍ ເກືາຍ ຕາຮານ. 35 ພໍກາ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ອຶນຕຣ່ອງ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ, ຕາຮານ ກັອຍ ກາຕ່ັອງ
ອາຊັອຮ ໂປໂລ, ອຶງກັອຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກາຈີດ ອັນ.
36 ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ຕາປູ່ນ ແຈ່ະ ລາລ່ື ກະ ປາຍ
ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ກາຈີດ ຕັຮ ອັນ ໄນ່!"

ໂປໂລ ອາຕີ ລ່ັຮ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ອັນ ຕະ ເຈ່ີ
37 ພໍກາ ໄລ່ ແຈ່ະ ອີ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ, ໂປໂລ

ອາ ຕີ ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ ແຕ ປັຣນາຍ ກຣີກ
ປາຍ: "ເກົາ ແຊອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ມາໂຮຍ ກະ ໄມ.່"
ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື, ກະ ອັນ ຕາ

ແອີຍ ປາຍ: "ນານ່ະ ໄມ່ ມາ ດັງ ປັຣນາຍ ກຣີກ?
38 ເມ່ນ ບ,ໍ ໄມ່ ລາ ກວາຍ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ ກາ
ຢໍອ໌ ອີ ຕຳໂປຣ ຊົດ ກຣວາງ ໄນ່? ກະ ໄມ່ ເດີງ ອາ

ຊວຍ ກວາຍ ປູນ ປັ່ ນ ນະ ປໍ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ, ເຈ່ີ
ລ່ັອຮ ຣາຈ່ິລ, ເມ່ນ ບ?ໍ"

39 ມາ ໂປໂລ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ຕາ ແກີນ.
ເກົາ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່. ອຶມເປ່ອ໌ ເກົາ
ຣ່ັຮ ເກົາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຕາໂຊ, ລາ ເມືອງ ປື່ ດ ລາລ່ື ຕ່ຶງ
ແຄງ ກີລີເກຍ. ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ໂອນ ເກົາ ຕະ ອຶນຕີ
ກະ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ໄນ່."

40 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ໂອນ ໂປໂລ ຕະ
ອຶນຕີ ກະ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ. ເຈ່ີ ໂປໂລ ຕາຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ
ອຶນຕຣ່ອງ, ກະ ອາວ່ິດ ອາຕີ ອັນ ໂອນ ກວາຍ ກຼຶ່ງ
ກັອຍ ອຶນໂຈຍ ຕະ ແບອ໌. ພໍກາ ໄລ່ ແອີດ ຣາງ
ຍາອ໌, ໂປໂລ ອາຕີ ໄລ່ ແຕ ປັຣນາຍ ເຮັບເຣີ, ລາ
ປັຣນາຍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.
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1 ໂປໂລ ອາຕີ ປາຍ: "ມັຮ ອາຍີ່ ອາກູນ, ມັຮ

ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ. ມັຮ
ຣານະ ເກົາ ຕະ, ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ໂອນ ເຍືາ
ດັງ."

2 ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ໂປໂລ ອາຕີ ໄລ່ ແຕ ປັຣນາຍ
ເຮັບເຣີ, ລາ ປັຣນາຍ ໄລ່ ເບມີ, ໄລ່ ແອີດ ຣາງຍາອ໌
ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ລາລ່ື. 3ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ອາຕີ ແອັນ:
"ເກົາ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່. ອຶມເປ່ອ໌ ຣ່ັຮ
ເກົາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຕາໂຊ ແຄງ ກີລີເກຍ. ມາ ແຕ ເກົາ
ອຶນນັ່ອງ ແກດໆ, ເກົາ ແອີດ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ໄນ່. ເກົາ ຣຍານ ແຕ ອາຈານ ຄາມາລິ
ເອລ ໂອນ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ຄານອດ
ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ. ກະ ເກົາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌
ລາລ່ື ຢໍອ໌ ອີ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູເຈິງ ເຍືາ ຊາ
ນ່ໍ ເຕ່. 4 ບັອງ ກັອຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາປິ່ ດ ຕັຮ ຣາ
ນະ ເຢຊ.ູ ເກົາ ໂກບ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ
ກັອຍ, ກາ ມັນແຊມ, ກາ ຣາເລົາ, ໂຈະ ໄລ່ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌
ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ໄລ່. 5 ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນ
ແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ມັຮ ກວາຍ
ຊົດ ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ໄລ່ ກັອຍ ດັງ ເກົາ ປາຍ ປຍາຍ໌,
ຍ່ອນ ໄລ່ ກັອຍ ແຕ່ິ ໂອນ ເກົາ ເບນີ ເຈຍ ປັຣນາຍ
ເຕ່ອ໌ ໂກບ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດ
ກັດ. ພໍກາ ເກົາ ອາປັຮ ເຈຍ ປັຣນາຍ ກັອຍ ໂອນ
ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ,
ໄລ່ ກັອຍ ດັງ ແຈງ ປາຍ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ເປາະ ຈ່ໍອ໌ ກະ
ໂກບ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢຊ,ູ ກະ ຊັດ
ເດີງ ອາຊວຍ ໄລ່ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ໂອນ ເນົ່ າ
ຕະ ໄລ່ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ."



ຣານະ ຕະ 22:6 222 ຣານະ ຕະ 22:27

ໂປໂລ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ຣາມົຮ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ຣານາ
(ຣານະ ຕະ 9:1-19; 26:12-18)

6 "ແຈ່ະ ມັ່ດ ມານາງ ຕີລມູ່ລ, ເກົາ ແອີດ ຕ່ຶງ
ຣານາ ແຈ່ະ ເມືອງ ດາມັດກັດ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ
ປັ່ ງ ແຕ ມັນລ່ັອງ ປາເລືາງ ອາແຊງ ປໍ ຈະ ເກົາ. 7 ເຈ່ີ
ເກົາ ແດິມ ຕ່ຶງ ຣານາ, ກະ ເກົາ ຊັອງ ຊຽງ ເນົ່ າ ຊາ
ບາວ ເກົາ ປາຍ: 'ໂຊໂລ ເອີຍ! ເອີ ໂຊໂລ! ນານ່ະ
ໄມ່ ຕະ ຕຸ່ຮ ເກົາ?' 8 ເຈ່ີ ເກົາ ຕາແອີຍ ຊຽງ ກັອຍ
ປາຍ: 'ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ເຍືາ ລາ ເນົ່ າ?' ອັນ ຕາແອີຍ
ລ່ັຮ ເກົາ ປາຍ: 'ເກົາ ລາ ເຢຊູ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ
ກາ ໄມ່ ຕະ ຕຸ່ຮ.' 9 ມັຮ ໄລ່ ກາ ເປາະ ກະ ເກົາ,
ໄລ່ ເຮີມ ເຕ່ ປັ່ ງ ກັອຍ, ມາ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ອຶນ
ເຕ່ົາ ຊຽງ ກັອຍ ປາຍ. 10 ເຈ່ີ ເກົາ ຕາແບີບ ປາຍ:
'ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ນານ່ະ ເກົາ ອີ ຕະ ຊານ່ໍ?' ເຢຊູ
ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ເກົາ ປາຍ: 'ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ; ເຈ່ີ ໄມ່
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ. ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເບີນ
ກວາຍ ອາຕີ ໂອນ ໄມ່ ດັງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ຢໍອ໌
ອີ ໂອນ ໄມ່ ຕະ.' 11 ພໍກາ ປັ່ ງ ກັອຍ ປາເລືາງ ຕ່ຶງ
ຈະ ເກົາ, ມັ່ດ ເກົາ ແກີດ ຊູດ. ນ່ະກັອຍ ເຢົ່ າ ເກົາ
ເຕິ ອາຢວຣ ເກົາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ.

12 "ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ ກັອຍ ເບີນ ມານະ
ຣາມຶ່ຮ ອານາເນຍ. ອັນ ຕະ ຕາປູ່ນ ລາລ່ື ຄານອດ
ໄຮ, ກະ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຢຳ
ນັ່ບ ລາລ່ື ອັນ. 13 ອານາເນຍ ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ເກົາ
ປາຍ: 'ໂຊໂລ ເອີຍ! ໄມ່ ລາ ແຊມອາຍ ເກົາ. ໂອນ
ມັ່ດ ໄມ່ ແກີດ ປັ່ ງ ລ່ັຮ.' ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ
ມັ່ດ ເກົາ ແກີດ ປັ່ ງ ລ່ັຮ, ກະ ເກົາ ເຮີມ ອານາເນຍ.
14 ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ເກົາ ແອັນ ປາຍ: 'ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ຊາງ ແຕ ອຶມແບ,ິ
ອັນ ແຕ່ິ ຣຽຮ ໄມ່ ໂອນ ດັງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ອັນ ຣຽຮ
ໂອນ ໄມ່ ເບີນ ເຮີມ ເຢຊ,ູ ອັນ ກາ ຕານັ່ອງ ອໍ ກະ
ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. ກະ ອັນ ຣຽຮ ໄມ່ ໂອນ
ເບີນ ຊັອງ ຊຽງ ເຢຊ.ູ 15 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ໄມ່ ເປາະ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ດັງ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄມ່ ເຮີມ ກະ ຊັອງ ເຈ່ີ. 16 ນານ່ະ ໄມ່
ອຶນນັ່ອງ ເກຣາະ? ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌. ໄມ່ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢຊູ ໂອນ ອາເຣືາວ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ໂລ່ຍຮ ໄມ່.'"

ເຢຊູ ແປຣີ ໂປໂລ ອາຕີ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ

17-18 "ພໍກາ ເກົາ ເຈົາ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ,
ເກົາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຢໍອ໌ ອີ ເກົາແຊອ໌. ບັອງ

ກາ ເກົາ ເກົາແຊອ໌, ເກົາ ເຮີມ ເຢຊູ ອາປັຮ ຈະ ອັນ,
ກະ ອາຕີ ເກົາ ປາຍ: 'ເປາະ ໄວ່! ໄມ່ ລ່ັອຮ ຊານ່ໍ
ແຕ່ິ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ໄນ່. ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ໄນ່, ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໄມ່ ອາ
ຕີ ແຕ ເກົາ.' 19 ເຈ່ີ ເກົາ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ເຢຊູ ປາຍ:
'ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ມູ່ ໄນ່ ດັງ ເຈ່ີ ບັອງ ກັອຍ ເກົາ ເກ່ີຍ
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ອີ ໂກບ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ອຶນເຈົາ.
ກະ ເກົາ ໂອນ ເນົ່ າ ໂຈະ ໄລ່ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ
ໄລ່. 20 ບັອງ ກາ ເນົ່ າ ກາຈີດ ຊະເຕພາໂນ, ຍ່ອນ
ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຍືາ, ເກົາ ລາ ປຣ່ອມ ເຕ່ ກະ
ໄລ່ ກາ ກາຈີດ ອັນ. ເກົາ ແອີດ ກຍາອ໌ ຕຳປັອກ
ໄລ່.' 21 ມາ ເຢຊູ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ເກົາ ປາຍ: 'ໂອນ
ໄມ່ ເປາະ! ເກົາ ແປຣີ ໄມ່ ເປາະ ເຢີ່ ງ ປໍ ກຣວາງ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.'"

ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ ຢໍອ໌ ອີ ປຍາຍຮ ໂປໂລ
22 ແຕ ຕາແບິ ໂປໂລ ອາຕີ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ,

ໄລ່ ຊາງັດ ກຣ່ັກ ລາລ່ື. ມາ ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ອັນ
ປາຍ ເຢຊູ ແປຣີ ອັນ ເປາະ ອາຕີ ກວາຍ ຕາ ແກີນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແອັນ, ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ
ນັ່ອງ ປັຣນາຍ ອັນ. ກະ ໄລ່ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ໄຮ
ຕັຮ ຊັອງ ກວາຍ ໄນ່! ກາຈີດ ຕັຮ ອັນ! ອຶນໂຈຍ
ໂອນ ອັນ ອາມົ່ງ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່!"

23 ກວາ ຍ ກຼຶ່ງ ກັອຍ ປາຍ ເຣ່ງ ເລືອ ຍໆ
ນ່ະກັອຍ. ໄລ່ ແຈອ໌ ອາຢັ່ ອຮ ໄລ່ ເບີມ, ກະ ໄລ່
ປຣ່ຶຮ ກູແຕອ໌ ພຸ່ນ, ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ໄລ່
ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື. 24 ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ
ກັອຍ ແປຣີ ເນົ່ າ ເດີ ງ ໂປໂລ ອາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເກືາຍ
ຕາຮານ. ກະ ອັນ ແປຣີ ໄລ່ ປຍາຍຮ ໂປໂລ, ຢໍອ໌
ອີ ດັງ ແຈງ ໂປໂລ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ກະ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ. 25 ພໍກາ ໄລ່ ຊັດ ໂປໂລ ຢໍອ໌ ອີ ປ
ຍາຍຮ ອັນ, ໂປໂລ ເຮີມ ອັນ ກາ ຊົດ ມວຍ ຣ່ອຍ
ຕາຮານ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ແຈ່ະ ອັນ. ເຈ່ີ ອັນ ຕາແບີບ
ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ: "ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ບ,ໍ ເນົ່ າ ປຍາຍ
ຮ ກອນແຊມ ກຣວາງ ໂຣມ ຄັນ ຕາ ຢວາຮ ຣາດັງ
ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ?"

26 ພໍ ກາ ຕາຮານ ກັອຍ ຊັອງ ປັຣ ນາຍ
ນ່ະກັອຍ, ອັນ ເປາະ ອາຕີ ແຕ່ິ ກວາຍ ຊົດ ອັນ
ປາຍ: "ນານະ່ ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ກວາຍ ໄນ່? ອັນ ລາ
ກອນແຊມ ກຣວາງ ໂຣມ!"

27 ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ແຕ່ິ ປໍ ໂປໂລ,
ກະ ຕາແບີບ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ອາຕີ ເກົາ ແຈງ, ໄມ່
ເມ່ນ ກອນແຊມ ກຣວາງ ໂຣມ ບ?ໍ"
ໂປໂລ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເອີອ໌. ເກົາ ລາ ກອນ

ແຊມ ກຣວາງ ໂຣມ."
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28 ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ປາຍ ແອັນ ນ່ະໄນ່: "ເກົາ
ປິ່ ດ ປຣະ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ກອນແຊມ
ກຣວາງ ໂຣມ."
ໂປໂລ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ມາ ເກົາ ລາ ກອນ

ແຊມ ກຣວາງ ໂຣມ, ຍ່ອນ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ລາ ກອນ
ແຊມ ກຣວາງ ໂຣມ."

29 ພໍກາ ໄລ່ ຊັອງ ໂປໂລ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ມັຮ
ຕາຮານ ກາ ອີ ຕະ ອັນ, ໄລ່ ແດອ໌ ລ່ັອຮ. ກະ ກວາ
ຍ ຊົດ ຕາຮານ ກັອຍ ລາ ອຶງກັອຮ ເຕ່, ຍ່ອນ ອັນ
ແປຣີ ເນົ່ າ ຊັດ ໂປໂລ, ລາ ມານະ ກອນແຊມ ກຣ
ວາງ ໂຣມ.

ໂປໂລ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ມູ່ ກາ ຊົດ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ

30 ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ແຈງ
ລາລ່ື ນານ່ະ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂປໂລ.
ນ່ະກັອຍ ຕາໄງ ປັຣແນີ ແອັນ, ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ
ກັອຍ ແປຣີ ເນົ່ າ ອາແລ່ັຮ ອຶນໄຊ ໂຊ ແຕ ອາເຢີງ
ໂປໂລ ກະ ອັນ ແປຣີ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ
ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ການ່ໍອ໌
ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ໂຣ່ມ
ມັນຕຸ. ເຈ່ີ ອັນ ເດີງ ອາຊວຍ ໂປໂລ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ໄລ່ ກາ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ.

23
1 ໂປໂລ ເນ່ ຊັຣກຼັ່ອງ ປໍ ຈຸ່ມ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະ

ຣາເອລ ກັອຍ, ກະ ອັນ ປາຍ: "ແຊມອາຍ ເອີຍ!
ແຕ ເກົາ ແກດ ເຕ່ົາ ເກົາ ປື່ ດ ຕາໄງ ໄນ່ ເກົາ ຕາ ເບີ
ນ ຊັອງ ເກົາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ໂຈະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ."

2 ມາ ພໍກາ ໂປໂລ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອານາເນຍ,
ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ແປຣີ ກວາຍ ກາ ແອີດ ແຈ່ະ ໂປໂລ ຕ່ັຮ ແບອ໌
ໂປໂລ. 3 ເຈ່ີ ໂປໂລ ປາຍ ໂຈະ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ນ່ະ
ໄນ່: "ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໄມ່ ນ່ະ
ໄມ່ ຕະ ເກົາ ຊານ່ໍ ເຕ່. ແບອ໌ ໄມ່ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະ ອໍ,
ມາ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ໂກ່ະ. ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕັດຊ່ີນ ເກົາ
ຕາປູ່ນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ໄມ່ ໂອນ ເນົ່ າ
ຕ່ັຮ ເກົາ. ນ່ະກັອຍ ໄມ່ ຕັຮ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ."

4ແວັດ ໂປໂລ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ແອີດ ແຈ່ະ
ອັນ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ນານະ່ ຍັ່ນ ໄມ່ ເວ່ນ ດອ໌ໍ ອັນ
ກາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ?"

5 ໂປໂລ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ແຊມອາຍ ເອີຍ!
ເກົາ ຕາ ເບນີ ດັງ ອັນ ມາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ
ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ເກົາ ດັງ, ເກົາ ຕາ ເບີນ

ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາຕີ ໄຮ ປາຍ:
'ອຶນໂຈຍ ປາຍ ຕາ ອໍ ແຕ ກວາຍ ຊົດ ເຍືາ.'"

6 ໂປໂລ ດັງ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ເບນີ ກວາຍ
ແຕ ບາຣ ຈຸ່ມ. ມວຍ ລາ ຈຸ່ມ ຊາດູກາຍ, ກະ ບາຣ
ລາ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ອາຕີ ເຣ່ງ ລາລ່ື
ປາຍ: "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ລາ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີ
ຊາຍ. ກະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ເຕ່. ເຮີມ
ເກົາ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຍືາ ຊານ່ໍ, ລາ ຍ່ອນ ເກົາ ຊາ
ອຳ ກວາຍ ກາ ກຈີູດ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ."

7 ພໍກາ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຊັອງ ໂປໂລ ປາຍ
ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ບາຣ ຈຸ່ມ ກັອຍ ຣາຈຽນ ຣາຕວາອ໌.
ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ, ໄລ່ ແກີດ ອຶມພາ
ຣາງຶ່ຮ. 8 ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ, ໄລ່ ຊາອຳ ກວາຍ ກູ
ຈີດ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ໄລ່ ຊາອຳ ລາລ່ື ເບນີ ເທວາ
ດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ໄລ່ ຊາອຳ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ກູ່ ນະ ເບີນ ຣາເວືາຍ. ມາ ຈຸ່ມ ຊາດູກາຍ,
ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ມັຮ ຣານະ ໄນ່. 9 ນ່ະກັອຍ
ບາຣ ຈຸ່ມ ກັອຍ ຣາຈຽນ ເຣ່ງ ລາລ່ື. ເບີນ ກວາຍ
ອາຕີ ຄານອດ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ, ໄລ່ ຢວຣ ຕາ
ຢຶ່ ງ ກະ ປາຍ: "ເມ່ນ ຮິ ຕາ ເບີນ ເຮີມ ຣານະ ອຶນ
ເຕ່ົາ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ໄນ່ ຕະ. ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ເບີ
ນ ຣາເວືາຍ ແຕີລາ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ
ອັນ."

10 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ບາຣ ຈຸ່ມ ກັອຍ ຣາໂລຍຮ ລາ
ລ່ື ແອັນ. ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ ກັອຍ, ອັນ ອຶງ
ກັອຮ ໂປໂລ ກູຈີດ, ຍ່ອນ ໄລ່ ບາຣ ຈຸ່ມ ກາຕ່ັອງ
ຈະ ໂປໂລ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ແປຣີ ຕາຮານ ອັນ ກາ
ຕ່ັອງ ໂປໂລ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເດີງ ອາເຈົາ ປໍ ເກືາຍ
ແອັນ. 11 ມາ ຊາເດົາ ກັອຍ, ອຶນເຈົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ໂປໂລ ກະ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ. ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເກົາ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ໂຣມ, ນ່ະ ໄມ່ ອາຕີ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ
ໄນ່ ເຕ່."

ໄລ່ ປຣ່ອມ ມູ ຣາງຶ່ຮ ອີ ກາຈີດ ຕັຮ ໂປໂລ
12 ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ປັຣແນີ ເບີນ ມວຍ ຈຸ່ມ ກວາຍ

ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ປຣ່ອມ ມູ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ເບີນ ຈາ
ງ່ອຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໄລ່ ເບີນ ກາຈີດ
ໂປໂລ. ໄລ່ ຄີນ ນ່ະກັອຍ ກະ ເຢົ່ າ ໄລ່. 13 ໄລ່ ກາ
ປຣ່ອມ ຕະ ນ່ະກັອຍ ເບີນ ກາເລີຍ ປູນ ຈ່ິດ ນະ.
14 ໄລ່ ເປາະ ປໍ ກວາຍ ກາ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ອິດ
ຊະຣາເອລ, ປາຍ: "ອຶນແຍ່ະ ນະ ມູ່ ຮິ ຄີນ ຮິ ຕາ
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ເບນີ ຈາ ງ່ອຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຮິ ເບນີ ກາ
ຈີດ ໂປໂລ. 15 ຊານ່ໍ ເຍືາ ຈ່ອຍ ຮິ. ແຊອ໌ ເຍືາ ກະ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຈຸ່ມ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຕະ
ເຈຍ ປັຣນາຍ ໂອນ ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ, ໂອນ ອັນ
ເດີງ ອາລ່ັອຮ ລ່ັຮ ໂປໂລ. ເຍືາ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ
ຢໍອ໌ ອີ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ໂປໂລ. ເຈ່ີ ຮິ ແອີດ ເກຣາະ
ອຶນດີ ຣານາ. ໂປໂລ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ຮິ
ກາຈີດ ຕັຮ ອັນ ອຶນໂຍ່ງ."

16 ມາ ປຍາຍ໌ ຣາມອນ ໂປໂລ ຊັອງ ປັຣນາຍ
ກັອຍ. ອັນ ເຈົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກືາຍ ຕາຮານ; ເຈ່ີ ອາ
ຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ໂປໂລ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ກັອຍ.
17 ໂປໂລ ກູອ໌ ກວາຍ ຊົດ ມວຍ ຣ່ອຍ ນະ ຕາຮານ,
ກະ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ໄມ່ ເດີງ ອາຊວຍ ກວາຍ ນຸ່ມ
ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຕາຮານ.
ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ມູ ຣາມຶ່ຮ ໂອນ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ
ດັງ."

18 ນ່ະກັອຍ ຕາຮານ ກັອຍ ເດີງ ອາຊວຍ ຣາມ
ອນ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ກະ ອາຕີ ອັນ
ປາຍ: "ໂປໂລ, ອັນ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ກູອ໌ ເກົາ,
ແຊອ໌ ເກົາ ເປາະ ອາຊວຍ ກວາຍ ນຸ່ມ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ໄມ່. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຣາມົຮ ໄມ່."

19 ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ເຕິ ອາຕີ ກວາຍ ນຸ່ມ, ເດີ
ງ ອັນ ເຢີ່ ງ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌; ເຈ່ີ ຕາແບີບ ອັນ
ປາຍ: "ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ເກົາ?"

20ກວາຍ ນຸ່ມ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ມັຮ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ, ໄລ່ ປຣ່ອມ ກະ ມູ່ ກາ ຊົດ ໄລ່ ແຊອ໌
ແຕ ອາຈວາຍຮ ເດີງ ອາຊວຍ ລ່ັຮ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ກວາຍ ຊົດ ໄລ່ ຕາໄງ ປັຣແນີ. ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ອາ
ໂລກ ຢໍອ໌ ອີ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ໂປໂລ. 21ມາ ອາຈວາຍ
ຮ ອຶນໂຈຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໄລ່. ກາເລີຍ ປູນ ຈ່ິດ
ນະ ກວາຍ ຄີນ ດອ໌ໍ ຕາ ເບນີ ຈາ ງ່ອຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ ເຕ່ົາ
ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໄລ່ ເບີນ ກາຈີດ ໂປໂລ. ນ່ະກັອຍ ມູ່
ກັອຍ ແອີດ ເກຣາະ ອຶນດີ ຣານາ. ໄລ່ ແອີດ ເກຣາ
ະ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌, ອີ ກາຈີດ ຕັຮ ອັນ. ໄລ່ ປັຣຕ່ຶ ເຈ່ີ
ຕະ ຣານະ ກັອຍ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ໄລ່ ແອີດ ເກຣາະ
ຢໍອ໌ ອີ ຊັອງ ອາຈວາຍຮ ຕາແອີຍ ນານະ່ ກະ ໄລ່."

22 ເຈ່ີ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ປາຕັບ ກວາຍ ນຸ່ມ
ກັອຍ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ດັງ ປັຣນາຍ ໄມ່ ອາຕີ ເກົາ ໄນ່."
ແວັດ ອັນ ປາຕັບ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ໂອນ ກວາຍ

ນຸ່ມ ກັອຍ ເຈົາ.

ມູ່ ຕາຮານ ເດີງ ອາຊວຍ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເພ
ລິກ

23 ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ ກັອຍ ກູອ໌ ບາຣ ນະ
ກວາຍ ກາ ຊົດ ມວຍ ຣ່ອຍ ຕາຮານ. ເຈ່ີ ອັນ
ແປຣີ ບາຣ ນະ ກັອຍ ປາຍ: "ເຍືາ ປັຣຕ່ຶ ດອ໌ໍ ບາຣ
ຣ່ອຍ ຕາຮານ ເປາະ ຣານາ ອາເຢີງ, ຕາປູ່ລ ຈ່ິດ
ຕາຮານ ເປາະ ຣານາ ອາແຊັຮ, ກະ ບາຣ ຣ່ອຍ
ຕາຮານ ແອັນ ໂອນ ເດີງ ຮອ໌ໍ. ຕາເກ່ຮ ໂມງ ຊາເດົາ
ໄນ່ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເຍືາ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ.
24 ເຍືາ ກຽມ ດອ໌ໍ ອາແຊັຮ ໂອນ ໂປໂລ ຈ່ິຮ; ເຈ່ີ
ເຍືາ ເດີງ ອາຊວຍ ໂປໂລ ໂອນ ອັນ ເຈົາ ອຽນ ອໍ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເພລິກ, ລາ ກວາຍ ຊົດ ກຣວາງ ໄນ່."

25ແວັດ ກັອຍ ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ ກັອຍ ຄຽນ
ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ອາຕີ ເພລິກ ປາຍ: 26 "ເກົາ ລາ
ຣາມຶ່ຮ ກຼາວດີໂອລີເຊຍ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌
ຊາອົຮ ອາຈວາຍຮ ເພລິກ ກາ ຊົດ ກຣວາງ ໄນ່.
27 ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຕ່ຶງ ເຈຍ ໄນ່, ເກົາ ແຊອ໌ ອາ
ຕີ ອາຈວາຍຮ ມູ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ໂປໂລ.
ກວາຍ ໄນ່, ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ໂກບ ອີ ກາຈີດ
ອັນ. ພໍກາ ເກົາ ດັງ ໂປໂລ ລາ ກອນແຊມ ກຣວາງ
ໂຣມ, ເກົາ ກະ ມູ່ ຕາຮານ ເກົາ ເປາະ ອີດ ໂປໂລ ແຕ
ອຶນຕຸ ໄລ່ ອີ ກາຈີດ ອັນ. 28 ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ແຈງ
ລາລ່ື ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ໂປໂລ ໄນ່ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ໄລ່.
ເຈ່ີ ເກົາ ເດີງ ອາມົຮ ອັນ ກະ ຈຸ່ມ ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະ
ຣາເອລ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ໄລ່ ຕາແບີບ ອັນ ອຶນເຕ່ົາ.
29 ພໍກາ ກັອຍ ເກົາ ດັງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ອວານ
ກະ ໂປໂລ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຄ່ຶດ ໂປໂລ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ
ຄານອດ ໄລ່. ມາ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຣາມຮົ ໂລ່ຍຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ ແຕ ຣານະ ໂປໂລ ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ໂຈະ ອັນ
ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ກະ ກາຈີດ ອັນ. 30 ມາ ພໍກາ ເກົາ ຊັອງ
ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ປຣ່ອມ ມູ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ກາ
ຈີດ ໂປໂລ ອຶນດີ ຣານາ ແອັນ, ນ່ະກັອຍ ເກົາ ໂອນ
ອັນ ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອາຈວາຍຮ. ກະ ເກົາ ແປຣີ ຈຸ່ມ
ອິດຊະຣາເອລ ເປາະ ປໍ ອາຈວາຍຮ ເຕ່. ອຶນເຕ່ົາ
ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ປ່ອງ ແຕ ຣານະ ໂປໂລ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ໂອນ
ໄລ່ ປ່ອງ ປໍ ອາຈວາຍຮ. ຊານ່ໍ ເກົາ ອຶນແຍ່ະ ປັຣ
ນາຍ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ອາຈວາຍຮ."

31 ນ່ະກັອຍ ມູ່ ຕາຮານ ກັອຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ອັນ ກາ ຊົດ ໄລ່. ຊາເດົາ ກັອຍ ໄລ່ ເດີງ ອາຊວຍ
ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີປາຕີ. 32 ມາຮ ຕາໄງ
ປັຣແນີ ຕາຮານ ກາ ເປາະ ຣານາ ອາເຢີງ, ໄລ່ ເຈົາ
ລ່ັຮ ປໍ ເກືາຍ. ມາ ໄລ່ ກາ ເປາະ ຣານາ ອາແຊັຮ,
ອຶນນັ່ອງ ໄລ່ ເປາະ ກະ ໂປໂລ. 33 ພໍກາ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ, ໄລ່ ອາແວີຍ ເຈຍ ປໍ ອາຈ
ວາຍຮ ກາ ຊົດ. ກະ ໄລ່ ມ່ອບ ໂປໂລ ປໍ ກວາຍ
ຊົດ ກັອຍ. 34 ແວັດ ກວາຍ ຊົດ ອານ ປັຣນາຍ
ຕ່ຶງ ເຈຍ ກັອຍ, ອັນ ຕາແບີບ ໂປໂລ ປາຍ: "ໄມ່
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ກວາຍ ແຕ ກຣວາງ ອາແລ່ະ?"
ໂປໂລ ຕາແອີຍ ປາຍ: "ເກົາ ລາ ກວາຍ ແຕ ແຄງ

ກີລີເກຍ."
35 ພໍກາ ອັນ ຊັອງ ໂປໂລ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ກວາ

ຍ ຊົດ ກັອຍ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ເກຣາະ ໄລ່ ກາ
ປ່ອງ ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່; ເກົາ ອີ ຊາງັດ ຣານະ ອຶນ
ເຕ່ົາ ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ ກະ ເກົາ."
ແວັດ ອັນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ

ແປຣີ ເນົ່ າ ກຍາອ໌ ໂປໂລ ຕ່ຶງ ດຸງ ປື່ ດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ເຮໂຣດ ຕະ ແຕ ບັອງ ກັອຍ.

24
ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ປ່ອງ ລ່ັຮ ໂປໂລ

1 ແຕ່ີອ໌ ເຊີງ ຕາ ໄງ ອຶນ ຕູ່ນ ແອັນ ເບີ ນ
ອານາເນຍ, ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ກວາຍ ຊົດ ການ່ໍອ໌ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ, ກະ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ເຕຕູໂລ, ອຶນແຍ່ະ ໄລ່
ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ ເຕ່. ເຕຕູໂລ
ໄນ່ ລາ ກວາຍ ເນົ່ າ ເມືານ ໂອນ ຣາປາຍ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ.
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ປ່ອງ ໂປໂລ ໂອນ ອາຈວາຍຮ ຊົດ
ກັອຍ ຊາງັດ.

2 ພໍກາ ເນົ່ າ ເດີງ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ໄລ່ ໂຣ່ມ,
ເຕຕູໂລ ປ່ອງ ໂປໂລ ປາຍ: "ເກົາ ແຊອ໌ ໂລ່ຍຮ, ເກົາ
ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ອາຈວາຍຮ ຊານ່ໍ. ຮິ ຊາແອີນ
ອາຈວາຍຮ ຍ່ອນ ຊານ່ໍ ຮິ ເບນີ ແອີດ ອຽນ ອໍ ລາ
ລ່ື. ກະ ກຣວາງ ຮິ ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ຊານ່ໍ, ຍ່ອນ
ອາຈວາຍຮ ຕະ ຣານະ ອໍ ລາລ່ື ໂອນ ກຣວາງ ຮິ.
3 ອາຈວາຍຮ ເອີຍ! ຮິ ຢຳນັ່ບ ລາລ່ື ອາຈວາຍຮ,
ກະ ຮິ ຊາແອີນ ລາລ່ື ອາຈວາຍຮ. 4 ຮິ ດັງ ອາ
ຈວາຍຮ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ເມືາອ໌, ມາ ຮິ ແຊອ໌ ອາຈ
ວາຍຮ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ຊາງັດ ບີ່ອ໌ ຮິ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ
ໂປໂລ ໄນ່. 5 ກວາຍ ໄນ່, ອາແລ່ະ ລາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ
ເຮີມ ອັນ. ອັນ ເປາະ ກຣວາງ ອາແລ່ະ, ອັນ ຕາລຸຮ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກຣວາງ ກັອຍ. ກະ ອັນ ອາ
ໂຢ່ງ ມູ່ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢຊູ ແຕ ວ່ີລ ນາຊາເຣັດ
ແຮີ. 6 ອັນ ຕະ ຣານະ ຕາ ປຍາຍ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ຮິ.
ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ຮິ ໂກບ ອັນ. 7 ຮິ ຢໍອ໌ ອີ ຕັດຊ່ີນ
ອັນ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ຮິ. ມາ ລີເຊຍ, ອັນ ກາ ຊົດ
ຕາຮານ ກັອຍ, ອັນ ແຕ່ີອ໌ ໄວ່ ລາລ່ື, ກະ ອັນ ກາ
ຕ່ັອງ ເຣ່ງ ລາລ່ື ໂປໂລ ແຕ ຮິ.* 8ກະ ລີເຊຍ ແປຣີ
ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອາຈວາຍຮ ແຮີ. ຄັນ ອາຈວາຍຮ ຕາ

ແບີບ ໂປໂລ, ອາຈວາຍຮ ຊັອງ ເບີມ ອຶນແຍ່ະ ຣາ
ນະ ຮິ ອາຕີ ແຕ ອັນ ລາ ປຍາຍ໌."

9 ແວັດ ເຕຕູໂລ ປາຍ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ນ່ະກັອຍ
ອຶນແຍ່ະ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ
ປາຍ ເມ່ນ ປຍາຍ໌ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ.

ໂປໂລ ອາຕີ ເພລິກ
10 ແວັດ ກັອຍ, ອາຈວາຍຮ ຊົດ ກັອຍ ໂອນ

ໂປໂລ ແອັນ ອາ ຕີ ລ່ັຮ ແຕ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ.
ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ອາຕີ ປາຍ: "ອາຈວາຍຮ ເອີຍ!
ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ອາຈວາຍຮ ຕັດຊ່ີນ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ
ກະ ຊາອ່ຶຍ ກມູໍ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ໄນ່. ນ່ະກັອຍ, ອາ
ຈວາຍຮ ເອີຍ! ເກົາ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ເບນີ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ໄນ່ ໂອນ ອາຈວາຍຮ ດັງ. 11 ຕາແບິ ມວຍ ຈ່ິດ
ລາ ບາຣ ຕາໄງ ອຶນໂຍ່ງ ໄນ່, ເກົາ ເປາະ ປໍ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ອາ
ຈວາຍຮ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ແຈງ ຣານະ ໄນ່, ເບີນ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ອາຕີ ນ່ະ ເກົາ ເຕ່. 12 ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ
ໄນ່, ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຣາມຮົ ເກົາ ຣາຈຽນ ກະ ເນົ່ າ ຕ່ຶງ
ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ແຕີລາ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ແກດ, ແຕີລາ ຍູ
ຍົວະ ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ກັອຍ.
13 ມາ ໄລ່ ຈຸງ ອີ ປ່ອງ ເກົາ ຊັອງ. ຄັນ ເມ່ນ ໄລ່
ເຮີມ ຣານະ ຕາ ອໍ, ເຈ່ີ ໂອນ ໄລ່ ອາລ່ັອຮ. ມາ ໄລ່
ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານະ ກັອຍ. 14 ມາ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ
ປຍາຍ໌ ໄລ່ ປ່ອງ. ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ເກົາ ຕາປູ່ນ
ຣານາ ຕາໄມ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ ເຢືາງ
ກາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ຮິ ຊາງ ແຕ ອຶມແບ.ິ ມູ່ ກາ
ຊົດ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ໄນ່, ໄລ່ ຄ່ຶດ ຣານາ ຕາ
ໄມ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌. ມາ ເກົາ ຊາອຳ ເຕ່ ອຶນ
ແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ໂມເຊ, ກະ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ດອ໌ໍ ແຕ ອຶມແບິ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 15 ກະ ເກົາ ອຶງກ່ອງ ນ່ະ
ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກຈີູດ
ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ກາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ, ກາ ກວາ
ຍ ໂກ່ະ. 16 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເກົາ ປາໄຣ່ຮ ລາລ່ື ຕະ
ຣານະ ອໍ ເລືອຍໆ ໂຈະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ໂຈະ ມັຮ
ກວາຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕິ ລ່ັຮ ເກົາ.

17 "ນ່ະກັອຍ ແວັດ ເກົາ ເປາະ ປໍ ການ່ໍອ໌ ເບີນ
ບີ່ອ໌ ກູມ,ໍ ເຈ່ີ ເກົາ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ.
ເກົາ ເດີງ ປຣະ ແຮີ ຈ່ອຍ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເກົາ.
ກະ ເກົາ ເດີງ ເກຣ່ີງ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເຕ່. 18 ພໍກາ ເກົາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຈຸ່ມ ອິດ
ຊະຣາເອລ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເກຣ່ີງ ຊາງ ກັອຍ. ເກົາ
ບຣັຮ ເຈ່ີ ປວາຍ ຣ່ີດ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ເກົາ ຕາ ເບີ

* 24:7 24:7 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ຕຍາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 7 ໄນ່ ກະ ມູ່ ຕາດ່ີ ແຕ ຕາແບິ ຣານາ 8.
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ນ ເດີງ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ກັອຍ,
ກະ ອຶນແຍ່ະ ນະ ຮິ ແອີດ ອໍ ຕ່ຶງ ກັອຍ. 19 ມາ
ເບີນ ມວຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ແຄງ ເອເຊຍ,
ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ເຕ່. ຄັນ ເກົາ ຕະ ໂລ່
ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ກະ ໄລ່ ກັອຍ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ເປາະ ປ່ອງ
ເກົາ ປໍ ອາຈວາຍຮ. 20ມາ ມັຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ
ແອີດ ອຶນໄນ່ ຊານ່ໍ, ໄລ່ ຕາແບີບ ເຈ່ີ ເກົາ. ຄັນ ໄລ່
ຣາມຮົ ມູ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ໄລ່,
ໂອນ ໄລ່ ອາຕີ ໂອນ ອາຈວາຍຮ ດັງ. 21 ມາ ເບີນ
ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ແຕ່ິ ເກົາ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ໄລ່. ເກົາ ປາຍ: 'ເຮີມ ເກົາ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຍືາ
ຊານ່ໍ, ລາ ຍ່ອນ ເກົາ ຊາອຳ ກວາຍ ກາ ກຈີູດ ເຕ່ອ໌
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ.'"

22 ພໍກາ ອັນ ຊັອງ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄນ່, ອາຈວາຍ
ຮ ເພລິກ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ຕັດຊ່ີນ ລ່ັຮ ຕາໄງ ອຶນຕູ່ນ
ແອັນ. ອັນ ປາຍ: "ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ລີເຊຍ, ອັນ ກາ
ຊົດ ຕາຮານ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່,
ເກົາ ຕັດຊ່ີນ ລ່ັຮ ໂອນ ເຍືາ."
ເພລິກ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ເຈ່ີ ຣານາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ

ຕາປູ່ນ. 23 ເຈ່ີ ເພລິກ ແປຣີ ຕາຮານ ກຍາອ໌ ໂປໂລ
ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ. ມາ ອັນ ແປຣີ ຕາຮານ ອຶນໂຈຍ ກາ
ຕັງ ເຢົ່ າ ໂປໂລ ມູ່ດ ຊາອົຮ ກະ ຈ່ອຍ ອັນ.

24 ເບີນ ບີ່ ອ໌ ຕາໄງ ແອັນ ເພລິກ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ
ອຶນຕຸ ອັນ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ. ລາກວຍ ອັນ, ຣາມຶ່ຮ
ດູຊີນລາ, ແຕ່ີອ໌ ກະ ອັນ. ດູຊີນລາ ລາ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ. ເພລິກ ແປຣີ ເນົ່ າ ເດີງ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ອັນ. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໂປໂລ ອາຕີ ອັນ ນານ່ະ
ອັນ ອີ ຕະ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. 25 ໂປໂລ ອາ
ຕີ ເພລິກ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາ
ຍ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຕານັອ່ງ ອໍ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌
ອີ ໂອນ ກວາຍ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ຣານະ ຕາ
ອໍ. ກະ ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາເບິຼຮ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ກວາຍ. ພໍກາ ເພລິກ ຊັອງ ອຶນແຍ່ະ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ, ອັນ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື; ເຈ່ີ ອັນ ອາ
ຕີ ໂປໂລ ປາຍ: "ຊານ່ໍ ເກົາ ເມືາອ໌. ຄັນ ປັຣແນີ
ມັນເຕຣືາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ເມືາອ໌ ອຶນເຕ່ົາ, ເກົາ ກູອ໌
ລ່ັຮ ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ແອັນ ໄມ່ ອາຕີ."

26 ບັອງ ກາ ເພລິກ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ເພລິກ
ອຶງ ກ່ອງ ໂປໂລ ຈາງ ປຣະ ໂອນ ອັນ ອາ ໂຣຍຮ.
ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ອັນ ກູອ໌ ໂປໂລ ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ແອັນ
ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ໂປໂລ. 27 ແວັດ ບາຣ ກູມໍ
ແອັນ, ເບີນ ມານະ ຣາມຶ່ຮ ໂປກີໂອ ເພຊະໂຕ ເຕ່ນ

ລ່ັຮ ເພລິກ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກັອຍ. ມາ ເພ
ລິກ, ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແອີດ
ຣ່ໍອ໌ ກະ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ດອ໌ໍ ເລືອຍໆ ໂປໂລ
ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌, ອັນ ຕາ ເບນີ ອາໂຣຍຮ.
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ຕັດຊ່ີນ ໂອນ ອັນ
1 ເພຊະໂຕ ແກີດ ຊົດ ຕາແບິ ໄປ ຕາໄງ ຕ່ຶງ

ແຄງ ກັອຍ; ເຈ່ີ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ
ເປາະ ຊາອົຮ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. 2 ແອີດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ການ່ໍອ໌
ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ກັອຍ ປ່ອງ ໂປໂລ
ໂຈະ ເພຊະໂຕ ແອັນ. 3 ໄລ່ ແຊອ໌ ມູ ຣາມຶ່ຮ ແຕ
ເພຊະໂຕ. ໄລ່ ແຊອ໌ ເພຊະໂຕ ໂອນ ໂປໂລ ເຈົາ
ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ໄລ່ ປຣ່ອມ ຢໍອ໌ ອີ ກາ
ຈີດ ໂປໂລ ຕ່ຶງ ຣານາ ຊາ. 4 ມາ ເພຊະໂຕ ອາຕີ
ລ່ັຮ ໄລ່ ປາຍ: "ໂປໂລ ເນົ່ າ ກຍາອ໌ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກາຍຊາເຣຍ. ອຶນນັ່ອງ ບີ່ ອ໌ ເກົາ ເຈົາ ປໍ ເມືອງ
ກັອຍ ເຕ່. 5 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ແປຣີ ກວາຍ ແຕ ມູ່
ເຍືາ ເຈົາ ກະ ເກົາ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ. ຄັນ ໂປໂລ
ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ກະ ເຍືາ, ເຍືາ ປ່ອງ ອັນ ປໍ
ກັອຍ."

6 ເຈ່ີ ເພຊະໂຕ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ
ມັ່ນ ມວຍ ຈ່ິດ ຕາໄງ ແອັນ. ແວັດ ກັອຍ ອັນ ເຈົາ
ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ. ກະ ມາຮ ຕາໄງ ປັຣ
ແນີ ອັນ ມູ່ດ ຕາກູ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເກ່ີຍ ອັນ ຕັດຊ່ີນ
ກວາຍ. ອັນ ແປຣີ ເນົ່ າ ເດີງ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ.
7 ພໍກາ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ໄລ່ ແອີດ ອຶມແປຣ
ໂປໂລ ກະ ປ່ອງ ອັນ, ປາຍ ອັນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ປື່ ດ ລາ
ລ່ື. ມາ ໄລ່ ຈຸງ ປ່ອງ ຊັອງ, ແອິ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ.
8 ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ປາຍ: "ເມ່ນ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕະ
ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ຄານອດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ,
ແຕີລາ ແຕ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ແຕີ
ລາ ແຕ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ."

9 ມາ ເພຊະໂຕ ຢໍອ໌ ອີ ແຈີງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ໂອນ ໄລ່ ອາໂຢ່ະ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ອັນ
ຕາແບີບ ໂປໂລ ປາຍ: "ໄມ່ ປຣ່ອມ ເຈົາ ປໍ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ໂອນ ເກົາ ຕັດ ຊ່ີນ ເຍືາ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກັອຍ ບ?ໍ"
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10 ມາ ໂປໂລ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ຕາ ປຍາຍ໌
ເນົ່ າ ຕັດຊ່ີນ ປໍ ເມືອງ ກັອຍ. ອຶນຕຸ ໄນ່ ແຕ່ິ ລາ ປ
ຍາຍ໌ ເນົ່ າ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ ກຣວາງ ໂຣມ. ອາຈວາຍ
ຮ ດັງ ເຈ່ີ ປາຍ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ອຶນ
ເຕ່ົາ ກະ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. 11 ຄັນ ເກົາ ຕາ ເບີ
ນ ຕະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ເຍືາ, ເຍືາ ກາຈີດ ເກົາ ລາ
ໂທຍ, ເກົາ ຈີວ໌ ກູຈີດ. ມາ ຄັນ ໄລ່ ປ່ອງ ເກົາ ຕາ
ເບີນ ປຍາຍ໌, ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ມ່ອບ ເກົາ ປໍ ໄລ່. ຊາ
ນ່ໍ ເກົາ ແຊອ໌ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ ແຕ່ິ ຕັດ
ຊ່ີນ ໂອນ ເກົາ."

12 ແວັດ ໂປໂລ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເພຊະໂຕ ຊັຣ
ຮົງ ລ່ັຮ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ. ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ ໂຈະ ໂປໂລ:
"ໄມ່ ແຊອ໌ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ ແຕ່ິ ຕັດຊ່ີ
ນ ໂອນ ໄມ່. ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ເປາະ ປໍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ກຣວາງ ໂຣມ."

ເພຊະໂຕ ອາຕີ ອັກຄຼີປາ ແຕ ໂປໂລ
13 ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ຕາໄງ ນັ່ອງ, ເຕືາວ ປັຣເຍືາ

ອັກຄຼີປາ* ກະ ອາມ່ໍອ໌ ອັນ, ຣາມຶ່ຮ ເບນີເກ, ເປາະ
ປໍ ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ ຊາອົຮ ອາຈວາຍຮ ເພຊະ
ໂຕ. 14 ໄລ່ ບາຣ ນະ ແອີດ ປໍ ກັອຍ ຊາອ່ຶຍ ຕາ
ໄງ; ເຈ່ີ ເພຊະໂຕ ອາຕີ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອັກຄຼີປາ ແຕ
ໂປໂລ. ອັນ ປາຍ: "ເບີນ ມານະ ກວາຍ ເນົ່ າ ໂກບ
ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ແອີດ ປໍ ໄນ່ ແຕ ຕາໄງ ເພລິກ ອຶນ
ນັອ່ງ ຕະ ຊົດ ກຣວາງ ໄນ່. ເພລິກ ຕາ ຢວາຮ
ອາໂຣຍຮ ກວາຍ ກັອຍ. 15 ພໍກາ ເກົາ ເປາະ ປໍ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ
ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ອຶນແຍ່
ະ ຈຸ່ມເຈືອ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ອຶນແຍ່ະ ໄລ່
ກັອຍ ປ່ອງ ກວາຍ ໄນ່ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເກົາ ຕະ ອັນ.
16ມາ ເກົາ ຕາແອີຍ ໂອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ
ປາຍ: 'ຣ່ີດ ກວາຍ ກຣວາງ ໂຣມ ລາ ນ່ະໄນ່: ຕາ
ເຕ່ອ໌ ຕະ ກວາຍ ຄັນ ຕາ ຢວາຮ ຣາດັງ ໂລ່ຍຮ.
ອຶງເຄາະ ເບີນ ບາຣ ກ່ັຮ ຣາມົຮ ມັນຕຸ ໂອນ ກວາ
ຍ ກາ ເນົ່ າ ປ່ອງ ເຕ່ອ໌ ຕາແອີຍ ປັຣນາຍ ເນົ່ າ ປ່ອງ
ອັນ.' 17 ມາ ພໍກາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເມືອງ ກາຍຊາເຣຍ ໄນ,່ ນ່ະ ປັຣແນີ ເກົາ ຕັດຊ່ີນ
ແຕ່ິ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 18 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເກົາ ຄ່ຶດ
ໂປໂລ ໄນ່ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ປື່ ດ ລາລ່ື. ມາ ພໍກາ ເກົາ
ຊັອງ ເນົ່ າ ປ່ອງ ອັນ, ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ຣາມຶ່ຮ
ອຶນເຕ່ົາ ໂລ່ຍຮ ປື່ ດ. 19 ໄລ່ ປ່ອງ ໂປໂລ ແອີງ ແຕ
ຣ່ີດ ຊາງ ຊັອງ. ກະ ໄລ່ ປາຍ ແຕ ມານະ ເບນີ ຣາມຶ່
ຮ ເຢຊູ ແຮີ. ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ ເຢຊູ ກູຈີດ ເລ່ີຍ,

ມາ ໂປໂລ ປາຍ ອັນ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ. 20 ນ່ະກັອຍ
ເກົາ ແດັດ ຣາງຶ່ຮ, ຕາ ດັງ ນານ່ະ ອີ ຕັດຊ່ີນ ໂອນ
ໄລ່. ເຈ່ີ ເກົາ ຕາແບີບ ໂປໂລ, ອັນ ປຣ່ອມ ເຈົາ
ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ມາ ຕາ ເບີນ. ເກົາ ຄ່ຶດ ອໍ
ໂອນ ເກົາ ຕັດຊ່ີນ ໄລ່ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. 21 ມາ
ໂປໂລ ແຊອ໌ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ ແຕ່ິ ຕັດ
ຊ່ີນ ໂອນ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແປຣີ ເນົ່ າ ກຍາອ໌
ອັນ ໂອນ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ພາອ໌ ອັນ ປໍ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ."

22 ແວັດ ເພຊະໂຕ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ອັກຄຼີປາ ຕາ
ແອີຍ ອັນ ປາຍ: "ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ເຕ່ ປັຣນາຍ
ກວາຍ ໄນ່."
ກະ ເພຊະໂຕ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ອັກຄຼີປາ ປາຍ: "ອໍ

ເຈ່ີ ຕາໄງ ປັຣແນີ ໄມ່ ຊັອງ ປັຣນາຍ ອັນ."
23ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ອັກຄຼີປາ ກະ ເບນີເກ, ໄລ່

ຕັອກ ເກຣ່ີງ ອໍ ລາລ່ື ກະ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເກ່ີຍ ເນົ່ າ
ຕັດຊ່ີນ. ເຈ່ີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເປາະ ແຮ ໄລ່ ປໍ ດຸງ
ກັອຍ ເຕ່. ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາ
ຍ ຊົດ ຕາຮານ, ກະ ກວາຍ ກາ ຊົດ ກອນແຊມ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ເພຊະໂຕ, ອັນ ແປຣີ ເນົ່ າ
ເປາະ ອີດ ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ. 24 ເຈ່ີ ເພ
ຊະໂຕ ປາຍ: "ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອັກຄຼີປາ ເອີຍ! ກະ
ມັຮ ແຊມອາຍ ອາຍີ່ ອາກູນ ແອີດ ອຶນໄນ່! ເຍືາ
ເຮີມ ກວາຍ ໄນ່ ກາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ປ່ອງ ປໍ
ເກົາ. ໄລ່ ປ່ອງ ອັນ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ກະ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ໄນ່ ແຮີ. ໄລ່ ແຊອ໌ ເລືອຍໆ ແຕ ເກົາ ໂອນ
ເກົາ ກາຈີດ ຕັຮ ອັນ. 25 ມາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຣາມົ
ຮ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ໂລ່ຍຮ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ ອັນ.
ມາ ຊານ່ໍ ໂປໂລ ແຊອ໌ ໂອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ
ໂຣມ ແຕ່ິ ຕັດຊ່ີນ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ
ພາອ໌ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ.
26 ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ຕາ ດັງ ອີ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ
ຕ່ຶງ ເຈຍ ປັຣນາຍ ອາຕີ ໂອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣ
ວາງ ໂຣມ ດັງ ແຈງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ໂປໂລ ຕະ ໂລ່
ຍຮ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ເດີງ ໂປໂລ ປໍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ເຍືາ ກະ ປໍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອັກຄຼີປາ ໄນ່. ແຊອ໌ ເຍືາ
ຕາແບີບ ໂອນ ດັງ ແຈງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ໂປໂລ ໂລ່
ຍຮ, ອຽນ ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ອາຕີ ຕ່ຶງ ເຈຍ ໂອນ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ ດັງ. 27 ເກົາ ຄ່ຶດ ລາ
ຕາ ເບີນ ອໍ ພາອ໌ ກວາຍ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ໂຣມ, ມາ ຕາ ເບີ

* 25:13 25:13 ອັກຄຼີປາ ໄນ່ ລາ ອັກຄຼີປາ ກາ ບາຣ, ລາ ກອນ ອັກຄຼີປາ ກາ ມວຍ.
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ນ ອາຕີ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ກວາຍ ໄນ່ ຕະ ໂລ່ຍຮ."
26

ໂປໂລ ອາຕີ ລ່ັຮ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັກຄຼີປາ
1ແວັດ ເພຊະໂຕ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັກຄຼີປາ ປາຍ

ໂຈະ ໂປໂລ ນ່ະໄນ່: "ອຶນເຕ່ົາ ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ,
ໄມ່ ອາຕີ ຊານ່ໍ."
ເຈ່ີ ໂປໂລ ອາແຣ່ິ ອາຕີ ຕາແບິ ຣາຊວນ ລ່ັຮ

ປາຍ: 2 "ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອັກຄຼີປາ ເອີຍ! ເກົາ ຊັອງ
ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ເກົາ ເບີນ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ເຍືາ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ປ່ອງ ເກົາ. 3ຍ່ອນ
ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຄານອດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ, ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ເກ່ີຍ ຊັຣຮົງ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ຊາງັດ
ໂອນ ອໍ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ.

4 "ອຶນແຍ່ະ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ດັງ ແຈງ ລາ
ລ່ື ມັຮ ຣານະ ເກົາ ຕະ ບັອງ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ນຸ່ມ
ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣ ວາງ ເກົາ, ກະ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ. 5 ຄັນ ໄລ່ ຢໍອ໌, ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ປາຍ ເກົາ
ລາ ກວາຍ ພາຣີຊາຍ ເຕ່. ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ຈຸ່ມ ພາ
ຣີຊາຍ ຊາງັດ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ກາເລີຍ ອຶນ
ແຍ່ະ ແຕ ຈຸ່ມ ການ່ໍອ໌. 6 ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ເຍືາ ຍ່ອນ ເກົາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເອີອ໌ ກະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ຮິ ແຕ ອຶມແບິ. 7 ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ຈຸ່ມ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ ໄຮ, ໄລ່ ຊາງ ເລືອຍໆ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູ່ ຕາ
ໄງ ກູ່ ຊາເດົາ. ກະ ໄລ່ ອຶງກ່ອງ ເລືອຍໆ ມັຮ ຣາມຶ່
ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ເອີຍ, ຍ່ອນ ເກົາ ຊາອຳ ຣາມຶ່ຮ ອຶງກ່ອງ
ໄນ່, ໄລ່ ອວານ ເກົາ, ເຈ່ີ ໄລ່ ປ່ອງ ເກົາ. 8 ນານ່ະ
ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ກວາຍ
ກຈີູດ ແກີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ບ?ໍ

9 "ບັອງ ກັອຍ ເກົາ ຄ່ຶດ ປຍາຍ໌ ເກົາ ຕະ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢຊູ ແຕ ວ່ີລ
ນາຊາເຣັດ. 10 ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ໂອນ ເກົາ
ເບນີ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ໂຈະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ
ກ່ໍອ໌. ຄັນ ກວາຍ ຊົດ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ໄລ່, ເກົາ
ປຣ່ອມ ເຕ່. 11 ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ເຈ່ີ ເກົາ ຕະ ໄລ່, ຢໍອ໌
ອີ ໂອນ ໄລ່ ຕັຮ ຊັອງ ຣານະ ເຢຊູ ກະ ພາມາດ
ຣາມຶ່ຮ ອັນ. ເກົາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ຊາອ່ຶຍ ອຶນຕຸ ຕ່ຶງ
ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ

ອວານ ລາລ່ື ໂຈະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ ກະ
ເກົາ ເປາະ ຕະ ໄລ່ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ການ່ໍອ໌ ແຮີ."

ໂປໂລ ອາຕີ ລ່ັຮ ອັນ ຣາມົຮ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ຣານາ
(ຣານະ ຕະ 9:1-19; 22:6-16)

12 "ມູ ຕາ ໄງ, ບັອງ ກາ ເກົາ ເປາະ ປໍ ເມືອງ
ດາມັດກັດ, ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ໂກບ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ຊາອຳ ເຢຊ.ູ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຕ່ຶງ ເຈຍ ໂອນ ເກົາ
ເຕ່ອ໌ ໂກບ ກວາຍ ຊາອຳ. 13 ຕາໄງ ກັອຍ, ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ເອີຍ, ແຕ່ີອ໌ ມັ່ດ ມານາງ ຕີລມູ່ລ ບັອງ ກາ
ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ຕາຢັຮ ຕ່ຶງ ຣານາ, ເກົາ ເຮີມ ປັ່ ງ ປາ
ເລືາງ ແຕ ມັນລ່ັອງ. ປັ່ ງ ກັອຍ ກາເລີຍ ແຕ ປັ່ ງ
ມັ່ດ ມານາງ. ອັນ ປາເລືາງ ຈວບ ອຶນແຍ່ະ ຈະ ເກົາ
ກະ ເຢົ່ າ ກາ ເປາະ ກະ ເກົາ. 14 ອຶນແຍະ່ ນະ ຮິ ແດິມ
ປຣັຮ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌. ກະ ເກົາ ຊັອງ ຊຽງ
ເນົ່ າ ຊາບາວ ອາຕີ ເກົາ ແຕ ປັຣນາຍ ເກົາ ເບມີ, ລາ
ປັຣນາຍ ເຮັບເຣີ, ປາຍ: 'ໂຊໂລ ເອີຍ! ເອີ ໂຊໂລ!
ນານ່ະ ໄມ່ ຕະ ຕຸ່ຮ ເກົາ? ໄມ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ ໄມ່
ຕະ ນ່ະ ຕາຣຍາອ໌ ເນົ່ າ ກຼຸຮ ມຸ່ຮ ອີ ເຕິ ອັນ ເປາະ
ປໍ ຕິຮ, ມາ ອັນ ຍັ່ກ ອີ ເປາະ ປໍ ການ່ໍອ໌, ຕາ ຢໍອ໌
ຕາປູ່ນ ອຶນເຈົາ ອັນ. ໄມ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ ກ່ັດ ລາລ່ື
ໂອນ ໄມ່.' 15 ມາ ເກົາ ຕາແອີຍ ຊຽງ ກັອຍ ປາຍ:
'ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ເຍືາ ລາ ເນົ່ າ?' ເຈ່ີ ຊຽງ ກັອຍ ຕາ
ແອີຍ ລ່ັຮ ເກົາ ປາຍ: 'ເກົາ ລາ ເຢຊູ ກາ ໄມ່ ຕະ
ຕຸ່ຮ. 16 ມາ ຊານ່ໍ ໄມ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ເກົາ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ໄມ່ ຊານ່ໍ ຍ່ອນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄມ່ ຕະ ຣານະ
ເກົາ. ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄມ່ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ດັງ ເຕ່ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄມ່ ເຮີມ ຊານ່ໍ, ກະ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ອາປັຮ ໄມ່ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ແຮີ.
17 ເກົາ ຈ່ອຍ ໄມ່ ໂອນ ໄມ່ ແວັດ ແຕ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ, ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ, ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໄມ່. ເກົາ ແປຣີ ໄມ່ ເປາະ ອາ
ຕີ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, 18 ເຈ່ີ
ເກົາ ເປຮິ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ
ການຳ, ເຈ່ີ ໄລ່ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ປັ່ ງ ແອັນ. ກະ ເກົາ
ໂອນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ແກີດ ຊູລ ນັ່ອງ ເຢືາງ ຊາຕານ,
ມາ ໂອນ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ແອີງ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຊັອງ. ເຈ່ີ ເກົາ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄລ່, ກະ ເກົາ ໂອນ ໄລ່
ຣາຈຸງ ເຕ່ ມັຮ ມູ່ນ ກາ ເກົາ ປຣ່ອມ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ເກົາ.'"

ໂປໂລ ອາຕີ ຊາ ແຕ ຣານະ ອັນ ຕະ ເຈ່ີ
19 "ນ່ະກັອຍ, ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອັກຄຼີປາ ເອີຍ,

ເກົາ ຊາງັດ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ເກົາ ແຕ
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ມັນລ່ັອງ. 20 ເກົາ ອາຕີ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕັຮ
ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ, ກະ
ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ແອີງ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຊັອງ. ກະ ເກົາ ອາຕີ ໄລ່ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕະ ຣານະ
ໂອນ ອໍ ເລືອຍໆ, ໂອນ ກວາຍ ດັງ ແຈງ ລາ ລ່ື
ປາຍ ໄລ່ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ
ແອັນ. ເກົາ ອາຕີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດ
ກັດ ອຶນໂຍ່ງ. ເຈ່ີ ອາຕີ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ກະ
ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ ແຮີ. ແວັດ ກັອຍ ເກົາ
ອາຕີ ປໍ ກຣວາງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ. 21 ຍ່ອນ
ເກົາ ຕະ ຣານະ ໄນ່ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ໂກບ ເກົາ
ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ກະ ອີ ກາຈີດ ຕັຮ ເກົາ. 22 ມາ
ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໄນ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເກົາ ຕາ
ເບີນ ໂອນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ ເກົາ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ
ເຕ່ອ໌ ຕາຢຶ່ ງ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ຊັອງ, ກາ ກວາຍ ຊາຊາຍ, ກາ ກວາຍ ກັຣ
ແນນ. ເກົາ ອາຕີ ລ່ັຮ ແອີງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ, ນ່ະ ໂມເຊ ກະ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ອັນ ແຕ ອຶມແບິ ອາຕີ ດອ໌ໍ. 23 ໄລ່ ປາຍ ແຕ ກຣີ
ດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ກວາຍ, ອັນ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ກະ ເນົ່ າ
ກາຈີດ ອັນ. ເຈ່ີ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌. ອັນ ລາ ນ່ະ ປັ່ ງ ປາເລືາງ ໂອນ ຈຸ່ມ ອິດ
ຊະຣາເອລ ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ແຮີ."

24 ແວັດ ໂປໂລ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ ໂອນ
ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ຊັອງ, ເພຊະໂຕ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື
ນ່ະໄນ:່ "ໂປໂລ ເອີຍ! ໄມ່ ລາ ກວາຍ ຢຸ່ຮ! ຍ່ອນ
ໄມ່ ຣຍານ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື, ໄມ່ ແກີດ ຢຸ່ຮ!"

25 ມາ ໂປໂລ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ປາຍ: "ອາຈວາຍຮ
ເພຊະໂຕ ເອີຍ! ເກົາ ຕາ ເບີນ ຢຸ່ຮ. ມັຮ ປັຣນາຍ
ເກົາ ອາຕີ ລາ ປຍາຍ໌ ກະ ເຕ່ອ໌ ນັ່ບ. 26 ກະ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ອັກຄຼີປາ ເອີຍ! ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ອຶນແຍະ່
ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ນ່ະກັອຍ ຍັ່ນ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ. ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ປາໂຕ່ະ. ນ່ະກັອຍ
ເກົາ ດັງ ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ໄນ.່ 27 ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ອັກຄຼີປາ ເອີຍ! ເຍືາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ກວາ
ຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ບ?ໍ
ເກົາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຍືາ ຊາອຳ ເຕ່."

28ມາ ອັກຄຼີປາ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໂປໂລ ປາຍ: "ໄມ່
ອາຕີ ເກົາ ມາໂຮຍ ລາລ່ື. ນານ່ະ ໄມ່ ຄ່ຶດ ເກົາ ມູ່ດ
ຊາອຳ ເຢຊູ ເຕ່ ບ?ໍ"

29 ເຈ່ີ ໂປໂລ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ອັນ ປາຍ: "ດູ່ນ ແຕີ
ລາ ມາໂຮຍ, ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ. ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ກະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາ
ງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ ຊານ່ໍ, ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ເຍືາ ຊາອຳ
ມູເຈິງ ເກົາ ຊາອຳ ເຕ່. ມາ ເກົາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ
ຊັດ ເຍືາ ນ່ະ ເນົ່ າ ຊັດ ເກົາ ແຕ ອຶນໄຊ ໂຊ ໄນ່."

30 ແວັດ ໂປໂລ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ອັກຄຼີປາ, ອາຈວາຍຮ ເພຊະໂຕ, ເບນີເກ, ກະ ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ໄລ່ ຢວຣ ຕາ
ຢຶ່ ງ. 31 ກະ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ປາຍ: "ໂປໂລ ຕາ ເບີ
ນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ເນົ່ າ ອີ ກາຈີດ ອັນ, ແຕີລາ ໂຈະ
ອັນ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌."

32 ເຈ່ີ ອັກຄຼີປາ ອາຕີ ເພຊະໂຕ ປາຍ: "ຄັນ
ໂປໂລ ຕາ ເບີນ ແຊອ໌ ໂອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ
ໂຣມ ຕັດຊ່ີນ ໂອນ ອັນ, ເຕ່ອ໌ ໄຮ ອາໂຣຍຮ ອັນ."

27
ໂປໂລ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ໂຣມ

1 ພໍກາ ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ກຽມ ອີ ພາອ໌ ໂປໂລ
ປໍ ກຣວາງ ອີຕາລີ, ເກົາ (ລາ ລູກາ), ເປາະ ກະ
ໂປໂລ ເຕ່. ກວາຍ ຊົດ ກັອຍ ມ່ອບ ໂປໂລ ກະ
ມັຮ ກາ ກວາຍ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ການ່ໍອ໌ ປໍ
ຢູລີໂອ, ລາ ກວາຍ ກາ ຊົດ ມູ ຣ່ອຍ ນະ ຕາຮານ.
ມູ່ ຕາຮານ ກາ ອັນ ຊົດ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ມູ່ ໂອຄຸໂຕ. 2 ຮິ
ຊັອຮ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອາຣະມິດ. ຕົວະ
ຊຳເປົ່ າ ໄນ່ ຢໍອ໌ ອີ ມູ່ດ ກູ່ ເມືອງ ກວາຍ ກາ ແອີດ
ແຈ່ະ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ ຕ່ຶງ ແຄງ ເອເຊຍ. ເບີນ
ມານະ ເຢົ່ າ ແອັນ ເປາະ ກະ ຮິ, ຣາມຶ່ຮ ອາຣິດຕາ
ໂຄ. ອັນ ລາ ແຕ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ ຕ່ຶງ ແຄງ
ມາເກໂດເນຍ. 3 ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເມືອງ ຊີໂດນ ແອັນ. ຢູລີໂອ ຊັອງ ອາ ໂຢ່ະ ຕະ
ໂປໂລ; ເຈ່ີ ອັນ ໂອນ ໂປໂລ ເປາະ ຊາອົຮ ເຢົ່ າ ອັນ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ກະ ໂອນ ເຢົ່ າ ໂປໂລ ຈ່ອຍ ແຮີ
ອັນ. 4 ເຈ່ີ ຮິ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ຊີໂດນ, ມາ ກຢູາລ
ແປ່ິຼ ຮັບ ລາລ່ື ອີ ເດີງ ກາ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ. ນ່ະກັອຍ
ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ເປາະ ວຍາຣ ໂບດ ໄຊປຣັດ ຢັ່ ຮ
ກາ ຕາ ເບີນ ກູຢາລ ເຣ່ງ. 5 ແວັດ ກັອຍ ຮິ ເປາະ
ເປີຼຍ ແຄງ ກີລີເກຍ ກະ ແຄງ ປຳພີເລຍ; ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເມືອງ ມີຣາ ຕ່ຶງ ແຄງ ລີເກຍ.

6 ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ອັນ ກາ ຊົດ ມູ ຣ່ອຍ
ຕາຮານ, ອັນ ຈ່ໍອ໌ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ການ່ໍອ໌ ແອັນ. ພໍ
ກາ ອັນ ຣາມຮົ ມູ່ ແລ່ັມ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ເມືອງ ອາເລັກຊັນເດຍ ອີ ເປາະ ປໍ ກຣວາງ ອີຕາລີ,
ອັນ ໂອນ ຮິ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ ແອັນ.
7 ຕາ ດັງ ອຶນຊິ ຕາໄງ ຮິ ອຶງກ່ອຍ ເປາະ. ກ່ັດ ລາ
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ລ່ື ກູຢາລ ແປ່ິຼ; ມັ່ນ ອີ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ
ກະນີໂດ. ມາ ແວັດ ກັອຍ ກູຢາລ ແປ່ິຼ ຮັບ ລາລ່ື
ແອັນ. ນ່ະກັອຍ ຮິ ເປາະ ເປີຼຍ ຊັອງ ເມືອງ ຊັລ
ໂມນ ເປາະ ແຈ່ະ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ໂບດ ກະເຣເຕ ແອັນ.
8 ຮິ ເປາະ ອຶມແປຣ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ໂບດ ກະເຣເຕ, ກະ
ຮິ ຈອດ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ຕ່ຶງ ອຶນຕຣ່ີນ ແດີອ໌ ຊຳວີ
ແຈ່ະ ເມືອງ ລາເຊ.

9 ຮິ ແອີດ ດູ່ນ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ; ເຈ່ີ ຮິ
ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ແອັນ, ມາ ກາໄຊ ກັອຍ ແຈ່ະ ອີ ອຶນ
ແຍ່ະ ກູມໍ ເຈ່ີ. ກາໄຊ ກັອຍ ມັນລ່ັອງ ເມືາ ຈ່ັນ ລາ
ລ່ື, ກະ ກູຢາລ ຣາປູ່ອ໌. ກ່ັດ ລາລ່ື ເປາະ ຣານາ
ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ. ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ກາແອັຮ ໄລ່ ປາຍ:
10 "ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຄັນ ໄຮ ເປາະ ຊານ່ໍ ແຕ ອຶນ
ຕຸ ໄນ່, ເກົາ ຄ່ຶດ ໄຮ ຣາມົຮ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ຕາ
ເບີນ ປິ່ ດ ແອີງ ເກຣ່ີງ ກະ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຊັອງ, ມາ
ຈະ ໄຮ ລາ ກຈີູດ ເຕ່."

11 ມາ ກວາຍ ຊົດ ມວຍ ຣ່ອຍ ຕາຮານ ກັອຍ
ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໂປໂລ ອາຕີ. ອັນ ຊາງັດ
ປັຣນາຍ ອັນ ກາ ເດີງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ, ກະ ອັນ ກາ
ອຶນເຈົາ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ. 12 ອຶນຕຣ່ີນ ແດີອ໌
ຊຳວີ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ອໍ ດອ໌ໍ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຕ່ຶງ ກາໄຊ
ຊາແງດ. ນ່ະກັອຍ ແວັດ ໄລ່ ຊັຣຮົງ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ອີ ເປາະ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ, ກຼຶ່ງ ໄລ່ ກາ ອີ
ເປາະ, ແຕ ມູ່ ກາ ອີ ແອີດ. ໄລ່ ປາໄຣ່ຮ ອີ ເປາະ ປໍ
ເມືອງ ພນີິກ ຕ່ຶງ ໂບດ ກະເຣເຕ. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ
ປໍ ເມືອງ ກັອຍ ຕ່ຶງ ກາໄຊ ຊາແງດ, ຍ່ອນ ເມືອງ
ກັອຍ ເບີນ ອຶນຕຸ ຊຳວີ ກາ ແອີດ ອຶນດີ ມູ່ລ ມາ
ນາງ ປັດ ຢັ່ ຮ ກາແດີບ, ກະ ມານາງ ປັດ ຢັ່ ຮ ແປີງ.

ເບີນ ຣາປູ່ອ໌ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາເລ
13 ພໍກາ ໄລ່ ເຮີມ ກູຢາລ ແປ່ິຼ ລາ ເວືາຍ ອ,ໍ

ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ, ໄລ່ ຄ່ຶດ ເຕ່ອ໌ ເປາະ.
ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ອາແລ່ັຮ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ; ເຈ່ີ ຮິ
ເປາະ ແຈ່ະ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ໂບດ ກະເຣເຕ. 14ມາ ຕາ ເບີ
ນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ກຢູາລ ຣາປູ່ອ໌ ຮັບ ລາລ່ື ແຕ ຢັ່ ຮ ໂບດ
ກະເຣເຕ ກັອຍ. 15ກະ ກຢູາລ ກັອຍ ກຼຸ່ຮ ຕົວະ ຊຳ
ເປົ່ າ ເຣ່ງ ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ຮິ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອາວ່ີຮ ນັ່ອງ
ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ, ຍ່ອນ ກູຢາລ ເດີງ ເລືອຍໆ ກະ
ຮິ ມັນໂລຍ ຕາມ ກູຢາລ ເດີງ. 16 ນ່ະກັອຍ ຕົວະ
ຊຳເປົ່ າ ຮິ ເປາະ ເປີຼຍ ໂບດ ແກດ ຣາມຶ່ຮ ກາວດາ.
ແອີດ ອຶງກັອຍ ກູຢາລ ລາເວືາຍ ບີ່ ອ໌. ນ່ະກັອຍ
ຕົວະ ແກດໆ ກາ ຮິ ຮອຣ ຢັ່ ຮ ກຣັອງ ກັອຍ, ຮິ
ເຣືາບ ກາຕ່ັອງ ອາຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ປື່ ດ ຮິ

ແອັນ. 17 ແວັດ ຮິ ອາຊັອຮ ຕົວະ ແກດໆ ກັອຍ,
ເຈ່ີ ຮິ ອີດ ອຶນໄຊ, ຊັດ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ປື່ ດ ແອັນ ອຶງ
ກັອຮ ປັຼຮ. ກະ ກວາຍ ກາ ເດີງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ,
ໄລ່ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ມູ່ດ ອຶນຕຸ ຊັງ
ອາຍ໌ ຊາອ່ຶຍ ກັອຍ. ອຶນຕຸ ຊັງອາຍ໌ ຊາອ່ຶຍ ກັອຍ
ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຊີຣະຕີ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ກັອຍ ຢົ່ ງ ຕັຮ ອາຣິ
ກາ ເນົ່ າ ຢັ່ ງ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ໂອນ ກຢູາລ ກຼຸ່ຮ. ເຈ່ີ
ໄລ່ ຕາ ເບີນ ວ່ະ ນັ່ອງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ; ໄລ່ ມັນໂລຍ
ໂອນ ກູຢາລ ເດີງ ຊັອງ. 18 ມາຮ ຕາໄງ ປັຣແນີ ກູ
ຢາລ ແປ່ິຼ ຮັບ ລາລ່ື ແອັນ. ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກາ
ເດີງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ, ໄລ່ ແກຼງ ອາແຊງ ອຶນແຍ່ະ
ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ມັຮ ເກຣ່ີງ ໄລ່ ປາຕຸ່. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ
ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ແກີດ ອຶງຮາລ. 19 ເຈ່ີ ມັຮ ຕາໄງ ມັນ
ເຕຣືາ ແອັນ, ຮິ ແກຼງ ກາ ອາຣິ ກະ ຊັຣວາ ອາປັອງ
ຕັຮ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ເຕ່. 20 ຊາອ່ຶຍ ຕາໄງ ເຈ່ີ ຮິ ຕາ ເບີ
ນ ເຮີມ ນັ່ອງ ມັ່ດ ມານາງ ກະ ມັນໂຕຣ, ຍ່ອນ ຣາ
ປູ່ອ໌ ຮັບ ເລືອຍໆ. ຮິ ຕາ ເບີນ ອຶງກ່ອງ ເຕ່ອ໌ ເບີ
ນ ອາມົ່ງ ນັ່ອງ.

21 ຊາອ່ຶຍ ຕາໄງ ເຈ່ີ ຮິ ຕາ ເບີນ ຈາ ອຶນເຕ່ົາ.
ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ
ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ, ກະ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ:
"ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຄັນ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ
ອາຕີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ລ່ັອຮ ແຕ ໂບດ
ກະເຣເຕ ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄຮ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
ໄນ່, ກະ ເກຣ່ີງ ໄຮ ຕາ ເບີນ ປິ່ ດ ອຶນຕິຮ. 22 ມາ
ຊານ່ໍ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ. ອຶນແຍ່ະ
ນະ ມັຮ ໄຮ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ໄນ່ ຕາ ເບີ
ນ ກູຈີດ ນັ່ອງ. ມາ ປິ່ ດ ແອີງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຊັອງ.
23 ອຶນແຍ່ະ ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ເກົາ ລາ ກວາຍ ຕະ ຣາ
ນະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຊາເດົາ ໄຮ ເບີນ ເທວາດາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ. 24 ອັນ ອາຕີ ເກົາ
ປາຍ: 'ໂປໂລ ເອີຍ! ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ. ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຣາມົຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ
ໂຣມ. ຍ່ອນ ແຕ ໄມ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ໄມ່ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳ
ເປົ່ າ ໄນ່ ໂອນ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ.' 25 ນ່ະກັອຍ ແຊມ
ອາຍ ເອີຍ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ. ເກົາ
ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເອີອ໌ ກະ ເກົາ. ອັນ ຕະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ
ເອີອ໌ ກັອຍ. 26 ມາ ກູຢາລ ໄນ່ ເດີງ ໄຮ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ອຶນຕຸ ໂບດ; ເຈ່ີ ໄຮ ຕຳ ໂຈະ ປໍ ໂບດ."

27 ອຶນແຍະ່ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ຕາໄງ ກຢູາລ ເດີ
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ງ ຕາຕ່ຶງ ຕາໂຕະ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ເປາະ ຕ່ຶງ ແດີອ໌
ທາເລ ເມດີແຕຣາເນ. ຕ່ຶງ ຊາເດົາ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ
ປູນ ກັອຍ ແຈ່ະ ດີດ່ຶກ, ກວາຍ ກາ ເດີງ ຕົວະ ຊຳ
ເປົ່ າ ຮິ, ໄລ່ ຄ່ຶດ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປຶ່ ຮ
ເຈ່ີ. 28 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເຕ່ກ ແດີອ໌ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ
ມາແລ່ະ ອຶນຕຣູ່ ແດີອ໌. ເຈ່ີ ໄລ່ ດັງ ແດີອ໌ ກັອຍ ລາ
ອຶນຕຣູ່ ແຈ່ະ ອີ ເບນີ ບາຣ ຈ່ິດ ອາຈ່ັອງ. ໄລ່ ເປາະ
ບີ່ ອ໌ ແອັນ, ໄລ່ ດັງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ອຶນຕຣູ່ ແຈ່ະ ອີ
ເບນີ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ເຊີງ ອາຈ່ັອງ. 29 ໄລ່ ອຶງກັອຮ
ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ກຼຸ່ຮ ຕາເມົາ, ເຈ່ີ ປັຼຮ. ນ່ະກັອຍ
ໄລ່ ເບນີ ປູນ ໂກກ ຕາອ໌ ອຶນຕັອງ, ໄລ່ ຊັດ ອຶນໄຊ
ເກຣືາວ; ເຈ່ີ ໄລ່ ອາປັອງ ຕາອ໌ ກັອຍ ແຕ ເຕຣືາຍ
ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ
ແອີດ ຕາງິ່ດ ມັນຕຸ ຊັອງ. ກະ ໄລ່ ເກົາແຊອ໌ ເລືອ
ຍໆ ໂອນ ປັ່ ງ ໄວ່ ຊາເດົາ ກັອຍ. 30 ເບີນ ກວາຍ
ກາ ເດີງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ, ໄລ່ ອາແຊງ ລ່ັຮ ຕົວະ
ແກດໆ ກັອຍ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ໄລ່ ປາຍ ຢໍອ໌ ອີ ອາປັອງ
ຕັຮ ໂກກ ຕາອ໌ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ແຈ່ະ ແປີຼ
ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ. ມາ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ຊັອງ.
ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ຕວຍ໌ ແຕ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ.
31 ມາ ໂປໂລ ອາຕີ ເນືາຍ ຕາຮານ ກະ ມັຮ ຕາຮານ
ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ປາຍ: "ຄັນ ກວາຍ ກາ ເດີງ
ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ໄຮ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ແອີດ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ
ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ໄນ່, ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເຍືາ ກຈີູດ ອຶນແຍ່
ະ."

32 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຕາຮານ ກັອຍ ກັອຮ ຕັຮ
ອຶນໄຊ ເກຣືາວ ກາ ເນົ່ າ ຊັດ ຕົວະ ແກດ ກັອຍ; ເຈ່ີ
ໄລ່ ຕັຮ ເລ່ີຍ.

33 ຊາເດົາ ກັອຍ ແຈ່ະ ອີ ປັ່ ງ, ໂປໂລ ອາຕີ ໂອນ
ອຶນແຍະ່ ນະ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ ຈາ ໂດຍ. ອັນ
ປາຍ: "ອຶນແຍະ່ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ຊາເດົາ ເຈ່ີ ເຍືາ
ຕາ ເບນີ ຈາ ອຶນເຕ່ົາ. 34 ເກົາ ແຊອ໌ ໂອນ ເຍືາ ຈາ.
ໄກຣ ລາລ່ື ເຍືາ ຕາ ເບນີ ເບິ ອຶນເຕ່ົາ."

35 ແວັດ ໂປໂລ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ອີດ ໂດຍ
ບຸຮ; ເຈ່ີ ອັນ ເກົາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ. ແວັດ
ກັອຍ ອັນ ປີຮ ໂດຍ ບຸຮ; ເຈ່ີ ອັນ ຈາ. 36 ພໍກາ
ໄລ່ ກັອຍ ເຮີມ ໂປໂລ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌
ເຕ່ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຈາ ເຕ່. 37 ຕ່ຶງ
ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ເບີນ ບາຣ ຣ່ອຍ ຕາປູ່ລ ຈ່ິດ ຕາ
ປັ່ ດ ນະ. 38 ແວັດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຈາ

ປາໄຊ; ເຈ່ີ ຮິ ອາປັອງ ຕັຮ ອຶນແຍະ່ ທຣໍ ແຕ ຕົວະ
ຊຳເປົ່ າ ຮິ ໂອນ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ແກີດ ອຶງຮາລ ລ່ັຮ.

ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ ແກີດ ປັຼຮ ຊັອງ
39 ແຕ່ີອ໌ ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ

ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ດັງ ເລ່ີຍ ປຶ່ ຮ ກັອຍ.
ມາ ກວາຍ ກາ ເດີງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ, ໄລ່ ເຮີມ ມັນຕຸ
ຊຳວີ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ ກັອຍ. ໄລ່ ປາໄຣ່ຮ ເດີງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ
ຮິ ອາມູ່ດ ປໍ ຊຳວີ ກັອຍ. 40 ໄລ່ ກັອຮ ຕັຮ ອຶນ
ໄຊ ເກຣືາວ ກາ ໄລ່ ຊັດ ໂກກ ຕາອ໌ ໂອນ ຊາແລັຮ
ຊັອງ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ກະ ໄລ່ ອາແລ່ັຮ ຕັຮ ຊັຣວາ ຕົວະ
ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ. ໄລ່ ຊັອຮ ຢັ່ ງ ລ່ັຮ ອາຣິ ຕ່ຶງ ແປີຼ
ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ໂອນ ກູຢາລ ກຼຸ່ຮ, ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ຕົວະ
ຊຳເປົ່ າ ຮິ ເປາະ ຕານັ່ອງ ປໍ ປຶ່ ຮ ອຶນຕຸ ເບີນ ຊຳວີ
ກັອຍ. 41 ມາ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ມວຍ ອຶນຕຸ
ແດີອ໌ ຣາຈ່ັດ. ເຈ່ີ ນ່ະ ເນົ່ າ ຈາຈ່ິດ ແປີຼ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ
ຕ່ຶງ ຊັງອາຍ໌ ຈັບ ລາລ່ື. ກະ ຢັ່ ຮ ເຕຣືາຍ ຕົວະ ຊຳ
ເປົ່ າ ກັອຍ ແດີອ໌ ກຼຸ່ຮ ເລືອຍໆ; ເຈ່ີ ປັຼຮ ອຶນແຍ່ະ
ເຕຣືາຍ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ.

42 ນ່ະກັອຍ ຕາຮານ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ຮິ, ໄລ່
ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ເນົ່ າ ໂກບ
ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ. ໄລ່ ອຶງກັອຮ ກວາ
ຍ ກາ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ກັອຍ ໂລ່ຍ ອາມູ່ດ ປໍ ປຶ່ ຮ;
ເຈ່ີ ຕາລຸ່ຮ ປໍ ການ່ໍອ໌. 43 ມາ ກວາຍ ຊົດ ຕາຮານ
ກັອຍ, ອັນ ຕາ ແອອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ໂປໂລ.
ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕາ ເບີນ ໂອນ ຕາຮານ ອັນ ກາຈີດ
ມັຮ ກວາຍ ກາ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ. ເຈ່ີ ອັນ ແປຣີ ມັຮ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກັອຍ ອາແລ່ະ ດັງ ໂລ່ຍ,
ປັອງ ອຶນໂຍ່ງ; ເຈ່ີ ໂລ່ຍ ອາມູ່ດ ປໍ ປຶ່ ຮ. 44 ມັຮ
ກວາຍ ກາ ຕາ ດັງ ໂລ່ຍ ແດີອ໌, ອັນ ແປຣີ ໄລ່ ອີດ
ກາດານ ກະ ເກຣ່ີງ ການ່ໍອ໌ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ໂລ່
ຍ ອາມູ່ດ ປໍ ປຶ່ ຮ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ກູ່ ນະ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ອຶນ
ແຍະ່ ປໍ ປຶ່ ຮ. ອາແລ່ະ ລາ ຕາ ເບີນ ເບິ ອຶນເຕ່ົາ.

28
ໂປໂລ ແອີດ ຕ່ຶງ ໂບດ ມັລຕາ

1 ພໍກາ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ປຶ່ ຮ ກັອຍ, ເນົ່ າ ອາຕີ ຮິ
ຣາມຶ່ຮ ໂບດ ກັອຍ ລາ ມັລຕາ. 2 ມັຮ ກວາຍ ກາ
ແອີດ ຕ່ຶງ ໂບດ ກັອຍ, ໄລ່ ອາໂຢ່ະ ຕະ ລາລ່ື ມັຮ ມູ່
ຮິ. ມັນລ່ັອງ ອຶນນັ່ອງ ເມືາ, ໄລ່ ເຮີມ ຮິ ຊາແງດ
ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຈ່ໍອ໌ ໂອນ ຮິ ອູ່ຍຮ ອຶນລູ່ຍ;໌
ເຈ່ີ ໄລ່ ຍຸ່ ໂອນ ຮິ ອຶງແຮງ. 3 ໂປໂລ ຈ່ໍອ໌ ອູ່ຍຮ
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ເຕ່. ພໍກາ ອັນ ອີ ຍຸ່ ຕ່ຶງ ຕາແປັຮ ກັອຍ, ເບີນ ມາ
ນຳ ກຊັູນ ລ່ັອຮ ແຕ ອູ່ຍຮ ກັອຍ; ເຈ່ີ ຕອດ ອາຕີ
ອັນ ຕາ ເບນີ ຕັຮ ນັ່ອງ. 4 ແຕ່ີອ໌ ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ
ໂບດ ກັອຍ ເຮີມ ກູຊັນ ແອີດ ກັບ ດອ໌ໍ ເລືອຍໆ
ອາຕີ ໂປໂລ, ມານະ ອາຕີ ມານະ ປາຍ: "ໄກຣ ລາລ່ື
ອັນ ໄນ່ ກາຈີດ ກວາຍ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ກາ ກູລັຮ
ແດີອ໌ ໂອນ ອັນ ອຶງເຄາະ ກຈີູດ ເຕ່. ອັນ ແວັດ ແຕ
ແດີອ໌, ເຈ່ີ ອັນ ກຈີູດ ຣານາ ກົຮ ແອັນ."

5ມາ ໂປໂລ ກັນຕຣ່ິຮ ອາປັອງ ຕັຮ ຕ່ຶງ ຕາແປັຮ
ອູ່ຍຮ ກຊັູນ ກັອຍ, ກະ ອາຕີ ອັນ ຕາ ເບນີ ຕ່ິ ອຶນ
ເຕ່ົາ. 6ກວາຍ ຕ່ຶງ ໂບດ ກັອຍ ເນ່, ກະ ໄລ່ ຄ່ຶດ ອາ
ຕີ ອັນ ແກີດ ໄອຮ; ເຈ່ີ ອັນ ແດິມ ກູຈີດ ແຕ່ິ. ໄລ່
ແອີດ ເກຣາະ ເນ່ ດູ່ນ ລາລ່ື, ມາ ໄລ່ ເຮີມ ໂປໂລ ຕາ
ເບີນ ແກີດ ອຶນເຕ່ົາ. ເຈ່ີ ໄລ່ ປາຍ ແອັນ: "ກວາຍ
ໄນ່ ລາ ເຢືາງ."

7ກວາຍ ຊົດ ໂບດ ກັອຍ ຣາມຶ່ຮ ປົບລີໂອ. ແຈ່ະ
ອຶນຕຸ ຮິ ແອີດ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາເລ ກັອຍ, ກວາຍ
ຊົດ ໄນ່ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ອຶນຕຸ ກແູຕອ໌. ນ່ະກັອຍ ອັນ
ຣ່ັບ ຣາບັນ ຮິ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ, ກະ ອັນ ໂອນ ຮິ ແອີດ
ກະ ອັນ ອຶນແຍ່ະ ໄປ ຕາໄງ. 8 ອຶມປ່ໍ ປົບລີໂອ
ໄນ່, ອັນ ແກີດ ອາອ່ີ ກູເຕົາ ຈະ ກະ ອາອ່ີ ຕະ ປຸ່ງ
ແຮີ. ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ກຼຸງ ອຶມປ່ໍ ປົບລີໂອ,
ກະ ອັນ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອັນ.
ໂປໂລ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ຈະ ອາຈວາຍຮ ກັອຍ; ເຈ່ີ
ອຶມປ່ໍ ປົບລີໂອ ແກີດ ແບຣັຮ ແຕ່ິ. 9 ພໍກາ ມັຮ
ກວາຍ ເຮີມ ນ່ະກັອຍ, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ກາ ເບີ
ນ ຕ່ິ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ໂບດ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໂປໂລ. ກະ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ແກີດ ແບຣັຮ ເຕ່. 10 ນ່ະກັອຍ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ໂບດ ກັອຍ ກັຣບັນ ກັຣຊວານ ກະ ຢຳ
ນັ່ບ ຮິ ຣ່ໍອ໌ ອໍ. ກະ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຮິ ລ່ັອຮ ແຕ ໂບດ
ກັອຍ, ໄລ່ ກຽມ ດອ໌ໍ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ເກຣ່ີງ ເກຣ່ົາ
ຈ່ອຍ ຮິ.

ໂປໂລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ໂຣມ
11 ຮິ ແອີດ ຕ່ຶງ ໂບດ ກັອຍ ອຶນແຍະ່ ໄປ ກາໄຊ.

ແວັດ ກັອຍ ຮິ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ກາ ແຕ່ີອ໌
ແຕ ເມືອງ ອາເລັກຊັນເດຍ. ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ໄນ່ ເບນີ
ຣາມຶ່ຮ 'ເຢືາງ ປ່ັຼອຮ.' ຕົວະ ຊຳເປົ່ າ ໄນ່ ແອີດ ຕ່ຶງ
ໂບດ ກັອຍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກາໄຊ ຊາແງດ. 12 ເຈ່ີ ຮິ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ຊີຣະກ.ູ ຮິ ແອີດ ປໍ ກັອຍ ອຶນແຍະ່
ໄປ ຕາໄງ. 13 ແຕ ເມືອງ ກັອຍ ຮິ ເປາະ ຣານາ ຕົວະ
ຊຳເປົ່ າ ຊາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ເຣຄີໂອມ ແອັນ. ມາຮ

ຕາໄງ ປັຣແນີ ກູຢາລ ແປ່ິຼ ແຕ ຢັ່ ຮ ກາແດີບ ຕົວະ
ຊຳເປົ່ າ ຮິ. ນ່ະກັອຍ ບາຣ ຕາໄງ ຊັອງ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ແຕ່ິ
ປໍ ເມືອງ ໂປຕີໂອລີ. 14 ພໍກາ ຮິ ແຊງ ແຕ ຕົວະ
ຊຳເປົ່ າ, ຮິ ຣາມົຮ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ໄລ່ ແຊອ໌ ມູ່ ຮິ ແອີດ ກະ ໄລ່
ອຶນແຍ່ະ ຕາປູ່ລ ຕາໄງ. ແວັດ ກັອຍ ຮິ ເປາະ ຕ່ຶງ
ຣານາ ປໍ ເມືອງ ໂຣມ. 15 ມາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂຣມ, ໄລ່ ຊັອງ ຮານ ຮິ ແຕ່ີອ໌. ເຈ່ີ ໄລ່
ເປາະ ເກຣາະ ຮິ ອຶນດີ ຣານາ. ມວຍ ຈຸ ໄລ່ ຣາມົຮ
ຮິ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ຕາລາດ ອາປີໂອ. ກະ ມວຍ ຈຸ ແອັນ
ຣາມົຮ ຮິ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຣາມຶ່ຮ ໄປ ອຶນຕຸ ກວາຍ ຣາ
ລູ່. ພໍກາ ໂປໂລ ເຮີມ ໄລ່ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ,
ອັນ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊັອງ
ຣ່ໍອ໌ ລ່ັຮ.

ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂຣມ
16ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂຣມ, ອຶນຕຸ ແລ່ະ ໂປໂລ ຢໍອ໌

ອີ ແອີດ, ລາ ເນົ່ າ ໂອນ ອັນ ແອີດ. ມາ ອຶນນັ່ອງ
ກວາຍ ຕາຮານ ກຍາອ໌ ເລືອຍໆ ອັນ. 17 ພໍກາ ຮິ
ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂຣມ ໄປ ຕາໄງ, ໂປໂລ ກູອ໌ ມັຮ
ກວາຍ ຊົດ ອິດຊະຣາເອລ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ໄລ່
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ; ເຈ່ີ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ປາຍ: "ແຊມອາຍ
ເອີຍ! ເກົາ ຕາ ເບນີ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ກະ ກວາຍ
ໄຮ. ກະ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຕັຮ ມັຮ ຄານອດ ອາຈວາຍ
ຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ. ມາ ອຶນນັ່ອງ ໄລ່
ໂກບ ເກົາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ກະ ມ່ອບ ເກົາ ປໍ
ກວາຍ ກຣວາງ ໂຣມ. 18ມັຮ ກວາຍ ກຣວາງ ໂຣມ
ກັອຍ ຕາແບີບ ເກົາ ແຕ ຣານະ ເກົາ ຕະ. ມາ ໄລ່
ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ
ເກົາ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ອາໂຣຍຮ ເກົາ. 19 ມາ
ຍ່ອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ອັນ
ອາໂຣຍຮ, ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແຊອ໌ ແຕ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ກຣວາງ ໂຣມ ແອັນ ຕັດຊ່ີນ ເກົາ. ມາ ເກົາ ຕາ ເບນີ
ປ່ອງ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ມູ່ ກວາຍ ໄຮ. 20 ນ່ະກັອຍ ເກົາ
ກູອ໌ ແຊອ໌ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ຢໍອ໌ ອີ ຣາມົຮ ເຍືາ.
ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ແຕ
ເກົາ. ຍ່ອນ ເກົາ ຊາອຳ ອັນ ກາ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ອຶງກ່ອງ, ເນົ່ າ ຊັດ ເກົາ ແຕ ອຶນ
ໄຊ ໂຊ ໄນ່."

21 ແວັດ ໂປໂລ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ກັອຍ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ໂປໂລ ປາຍ: "ຮິ ຕາ ເບີ
ນ ຣ່ັບ ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ກວາຍ ແຄງ ຢູດາຍ
ຄຽນ ອາຕີ ແຕ ໄມ.່ ກະ ຮິ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ເນົ່ າ
ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ໄມ່. 22 ມາ ຮິ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື,
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ຕ່ຶງ ກູ່ ເມືອງ ເນົ່ າ ປາຍ ຕາ ອໍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ໄນ່.
ນ່ະກັອຍ ຊານ່ໍ ຮິ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ແຕ ໄມ່ ແອັນ, ນານ່
ະ ໄມ່ ຄ່ຶດ ແຕ ຣານະ ກັອຍ."

23 ໄລ່ ປຣ່ອມ ເປາະ ໂຣ່ມ ລ່ັຮ ຕາໄງ ອຶນຕູ່ນ
ແອັນ ກະ ໂປໂລ. ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ກັອຍ ຊາອ່ຶຍ ກາ
ເລີຍ ແອັນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເປາະ ໂຣ່ມ ຕ່ຶງ ດຸງ
ກາ ໂປໂລ ຈາງ. ແຕ ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາບື່
ໂປໂລ ອາຕີ ໄລ່ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ. ອັນ
ອີດ ແຕ ຄານອດ ໂມເຊ, ກະ ແຕ ປຶ່ ງ ກວາຍ ອາຕີ
ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ແຕ ອຶມແບ.ິ
ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ, ເຈ່ີ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ 24 ແຕ
ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ, ເບນີ ໄລ່ ກາ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ໂປໂລ ອາຕີ. ກະ ເບີນ ໄລ່ ກາ ຕາ ແອອ໌ ອີ
ຊາງັດ. 25 ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ ຕາ ເບີນ
ປຣ່ອມ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ. ບັອງ ໄລ່ ອີ ລ່ັອຮ, ໂປໂລ
ອາຕີ ແອັນ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ: "ມັຮ ປັຣນາຍ
ເອຊາຢາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕ ອຶມແບິ ໂຈະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ, ປັຣ
ນາຍ ໄນ່ ລາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. ອັນ ອາຕີ ປາຍ:
26 'ໄມ່ ອຶງເຄາະ ເປາະ ອາຕີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ໄນ່

ປາຍ:
"ເຍືາ ຊາງັດ ເລືອຍໆ,

ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊັອງ.
ເຍືາ ເນ່ ເລືອຍໆ,

ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ເຮີມ.
27 ຍ່ອນ ກວາຍ ໄນ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ກ່ັອງ,

ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ກູ ປັດ ກູ ຕູຣ, ຕາ ແອອ໌ ອີ
ຊັອງ.

ກະ ໄລ່ ກາແຍດ ມັ່ດ, ຕາ ແອອ໌ ອີ ເຮີມ.
ຄັນ ມັ່ດ ໄລ່ ມາ ເຮີມ, ກູຕູຣ ໄລ່ ມາ ຊັອງ, ກະ

ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ມາ ດັງ,
ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ໄລ່ ອີ ລ່ົບ ລ່ັຮ ປຽນ ແກີດ
ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ,

ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ປົວ ໂອນ ໄລ່."'
28 ໂປໂລ ອາຕີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ ແອັນ

ປາຍ: "ຊານ່ໍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ປັຣນາຍ
ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຮີ. ໄລ່ ຊາງັດ. ກະ ຣ່ັບ ອີດ
ປັຣນາຍ ກັອຍ."

29 ແວັດ ໂປໂລ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອຶນແຍ່ະ ຈຸ່ມ
ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ກັອຍ; ເຈ່ີ
ໄລ່ ຣາຈຽນ ແຕ ຣານະ ໂປໂລ ອາຕີ ກັອຍ.*

30 ເຈ່ີ ໂປໂລ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ກາ ອັນ ຈາງ ກັອຍ
ອຶນແຍ່ະ ບາຣ ກູມ.ໍ ກະ ອັນ ຣ່ັບ ກັຣບັນ ອໍ ລາ

ລ່ື ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເກ່ີຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ.
31 ອັນ ອາຕີ ຍັ່ນ ລາລ່ື ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕະ ຊົດ. ກະ ອັນ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ ແຮີ. ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ກາ
ຕັງ ອັນ.

* 28:29 28:29 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ຕຍາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 29 ໄນ່.



ໂຣມ 1:1 234 ໂຣມ 1:14

ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໂປໂລ ຄຽນ ໂອນ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ

ໂຣມ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂປໂລ ລາ ກວາຍ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ

ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ປໍ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ການ່ໍ
ອ໌. ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ໄນ່, ອັນ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ພາອ໌
ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂຣມ. ອັນ ຄຽນ
ປຶ່ ງ ໄນ່ ມາຮ 57-58 ກູມໍ ແວັດ ແຕ ເຢຊູ ແກີດ.
ໂປໂລ ປາຍ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂຣມ; ແວັດ ກັອຍ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ອາ
ຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ໄນ່ ປໍ ກຣວາງ ຊະເປນ ແຮີ. ຕາ
ແບິ ລາລ່ື ໂປໂລ ຄຽນ ບີ່ອ໌ ດອ໌ໍ ຣາບັນ ໄລ່; ແວັດ
ກັອຍ ອັນ ອາຕີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ອັນ ເກົາ ຈ່ອຍ ເລືອ
ຍໆ ໄລ່. ກະ ອັນ ອາຕີ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກະ
ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ດັງ ໄລ່
ເຕ່ອ໌ ຣາຕອຍ ລ່ັຮ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ, ຍ່ອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ແກີດ ຊູລ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ປັຣ
ນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ໂປໂລ ຄຽນ ດອ໌ໍ ກາໄຕ່ຮ ມັຮ ກວາ
ຍ ຊາອຳ ອຶງເຄາະ ຕະ ນານ່ະ ໂອນ ແກີດ ຕານັ່ອງ
ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ
ໄນ່ ເມ່ນ ລາລ່ື ໂປໂລ ອາຕີ, ລາ ກູ່ ນະ ກວາຍ ເຕ່ອ໌
ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ
ແອີງ ແຕ ໄລ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ຊັອງ. ກະ ກວາຍ
ເຕ່ອ໌ ເບີນ ແດີຍ ອາມົ່ງ ຕາໄມ ກະ ແອີດ ຣາຕອຍ
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່.
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ກະ ອາໂຢ່ງ ມັຮ ກວາ
ຍ ຊາອຳ, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ແອີດ ອຽນ ອໍ ກະ ແອີດ
ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ອາມົ່ງ ໄລ່.

1 ເກົາ ລາ ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ
ເຍືາ. ເກົາ ລາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ເກົາ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣາ
ນະ ອັນ, ກະ ແປຣີ ເກົາ ໂອນ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ອໍ ແຕ ອັນ. 2 ແຕ ອຶມແບິ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌
ໂອນ ປັຣນາຍ ອໍ ໄນ່ ຣານາ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ
ນາຍ ອັນ ຄຽນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 3 ປັຣນາຍ ອໍ ໄນ່ ອາຕີ ແຕ ກອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ຈຸ່ມ

ເຈືອ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ. ອັນ ເບີນ ຈະຈ່ັນ ມູ
ເຈິງ ກວາຍ ເຕ່. 4 ມາ ຍ່ອນ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກາ ເບີນ ອຳນາດ ປື່ ດ ລາລ່ື, ອັນ ເບີນ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກູຈີດ. ນ່ະກັອຍ ເນົ່ າ ດັງ ແຈງ ລາ
ລ່ື ປາຍ ອັນ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໄນ່ ລາ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. 5 ຍ່ອນ
ແຕ ອັນ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເກົາ ກະ ຣຽຮ
ປາຈຸ່ຮ ເກົາ ໂອນ ຕະ ຣານະ ເຢຊ,ູ ກະ ຈ່ອຍ ໂອນ
ກວາຍ ກູ່ ກຣວາງ ຊາອຳ ກະ ຊາງັດ ອັນ. 6 ເຍືາ
ລາ ແຕ ມູ່ ກັອຍ ເຕ່, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ເຍືາ
ໂອນ ແກີດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. 7 ນ່ະກັອຍ
ເກົາ ຄຽນ ເຈຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ເຍືາ ກາ ຊາອຳ
ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂຣມ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ລາ
ລ່ື ເຍືາ. ອັນ ກູອ໌ ເຍືາ ໂອນ ແກີດ ກອນແຊມ ອັນ.
ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ, ໂອນ ເຍືາ ແອີດ
ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.

ໂປໂລ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອົຮ ເມືອງ ໂຣມ
8 ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື, ລາ ເກົາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

ກາ ເກົາ ຊາງ, ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ເກົາ ຊາແອີນ
ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ຮານ ແຕ ເຍືາ ຊາອຳ ເປາະ ປັຼຮ ກູ່
ກຣວາງ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 9 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ເຈ່ີ
ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ດຸ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ເຍືາ. ເກົາ ຕະ
ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ
ແຕ ກອນ ອັນ ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ ເກົາ. 10 ເກົາ
ດຸ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ຊາອົຮ
ເຍືາ. ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ, ຕາ ເບນີ ດູ່ນ ນັ່ອງ
ເກົາ ອີ ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ເຍືາ ແອີດ. 11 ເກົາ ອູອຍາຣ
ອູໄອອ໌ ລາລ່ື ຢໍອ໌ ອີ ຣາມົຮ ເຍືາ, ຍ່ອນ ເກົາ ຢໍອ໌
ອີ ອຶມແປອ໌ ໂອນ ເຍືາ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກາ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ
ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາລ່ື ແອັນ.
12 ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄຮ ມານະ ຈ່ອຍ ມານະ. ເກົາ ອາ
ຕີ ຈ່ອຍ ເຍືາ, ກະ ເຍືາ ອາຕີ ຈ່ອຍ ເກົາ. ນ່ະກັອຍ
ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ຊາອຳ ແກີດ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາລ່ື ແອັນ.
13 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ດັງ ເກົາ ຄ່ຶດ
ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ເຈ່ີ, ມາ ເບີນ ຣາມຶ່
ຮ ກາ ກາຕັງ ດອ໌ໍ ເກົາ. ເກົາ ຢໍອ໌ ມັຮ ຣານະ ເກົາ
ຕະ ໂອນ ແກີດ ປາໄລ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ, ມູເຈິງ ກະ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່.
14 ເກົາ ຕູ່ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ເກົາ ຕາ ຢວາຮ ອາຕີ
ໄລ່ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອຶງເຄາະ ເກົາ

* 1:14 1:14 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ຕຍາ ອັນ ປາຍ: "ກວາຍ ກຣີກ ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກຣີກ."



ໂຣມ 1:15 235 ໂຣມ 1:32

ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ ຕະ ການ ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ
ໄທຣ ຕະ ເນືາ.* ອຶງເຄາະ ເກົາ ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ
ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊາກູລ. 15 ຍ່ອນ
ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ລາລ່ື ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ
ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ກາ ແອີດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂຣມ ແຮີ.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ ຍ່ອນ ໄຮ ຊາ
ອຳ

16 ເກົາ ຕາ ເບີນ ກູມາລ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີ
ນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ລາ ຍ່ອນ ອຳນາດ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ
ກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ກັອຍ.
ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ
ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. ກະ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາ
ຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຮີ. 17 ປັຣ
ນາຍ ອໍ ໄນ່ ອາຕີ ນານ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ຕະ ຢໍອ໌
ອີ ໂອນ ກວາຍ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ.
ແຕ ກ່ັລ ແຕ່ີອ໌ ໂກຍ໌ ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ ຍ່ອນ
ໄລ່ ຊາອຳ. ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ
ອຶມແບິ ເນົ່ າ ຄຽນ ເຈ່ີ ປາຍ:
"ກວາຍ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ
ລາ ຍ່ອນ ອັນ ຊາອຳ."
ກູ່ ນະ ກວາຍ ເບີນ ໂລ່ຍຮ

18 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ອວານ ລາລ່ື ແຕ ມັນ
ລ່ັອງ ເຮີມ ກວາຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ກະ ໄລ່ ຕະ ເລືອ
ຍໆ ຣານະ ຕາ ອໍ. ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ແອອ໌ ອີ
ເບີນ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ຍ່ອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ
ຕາ ອໍ ຊັອງ. 19 ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ດັງ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເຈ່ີ
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ໂອນ ໄລ່. 20 ມັ່ດ ກວາຍ ຕາ ເຕ່ອ໌
ເຮີມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ
ອຳນາດ ອັນ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ແຕງ. ນ່ະກັອຍ
ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ດັງ ແຈງ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ເບີນ
ອຳນາດ ເລືອຍໆ ແຕ ຕາໄງ ອັນ ແຕງ ມັນລ່ັອງ ກູ
ແຕອ໌ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຊານ່ໍ. ກະ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣາຈຽນ
ປາຍ ໄລ່ ຕາ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ເລີຍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 21 ໄລ່ ດັງ ເຕ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີ
ນ ຢຳນັ່ບ ປາຍ ອັນ ລາ ເຢືາງ ກາ ຊົດ ລາລ່ື. ກະ
ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາແອີນ ອັນ. ມາ ໄລ່ ຄ່ຶດ ເລືອຍໆ
ແຕ ຣານະ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕາ ເບນີ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ.

ນ່ະກັອຍ ຣາງຶ່ຮ ຊາກູລ ໄລ່ ແກີດ ຊາກູລ ຊາອ່ຶຍ
ອາຊັອຮ, ແກີດ ການຳ ແອັນ. 22 ໄລ່ ປາຍ ໄລ່ ລາ
ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ, ມາ ໄລ່ ແຮງ ແກີດ ຊາກູລ ລາລ່ື
ແອັນ. 23 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີນ ອາງອ່ືຣ ຕາ ເກ່ີຍ
ປິ່ ດ. ມາ ອຶນນັ່ອງ ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ ອັນ. ໄລ່
ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ ຣູ່ບ ກວາຍ, ຣູ່ບ ແຈມ, ຣູ່ບ ຊັນຕຣ່ັນ
ກາ ເປາະ ມູຢາຢຶ່ ງ, ກະ ຣູ່ບ ຊັນຕຣ່ັນ ກາ ເປາະ ມູ
ຕາແຕິບ ແຮີ. ມາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ປິ່ ດ.

24ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໄລ່ ກັອຍ, ໂອນ
ໄລ່ ຕ່ຶງ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ.
ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ມານະ ຕະ ຣານະ ຕັງຮາງ ໂຈະ ມານະ.
25 ໄລ່ ຕັຮ ຣານະ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ເຈ່ີ
ໄລ່ ຢຸມ ຣານະ ຕາ ປຍາຍ໌ ແອັນ. ໄລ່ ຊາອຳ ກະ
ຊາງ ເກຣ່ີງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ. ມາ ໄລ່ ຕາ
ເບນີ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ແຕງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ.
ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ໄຮ ອຶງເຄາະ ຍ່ອງ ຊົດ
ແດີຍ. ອາແມນ.†

26ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູນາ ໄລ່ ກັອຍ ໂອນ
ໄລ່ ຕ່ຶງ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ອໍ ໄລ່ ເບີມ. ເບີນ ມັຮ
ມັນແຊມ ກາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ນັ່ອງ ຣາເລົາ. ມາ
ໄລ່ ອີ ເບນີ ມັນແຊມ ຣາຕວາອ໌ ມັນແຊມ. 27ມັຮ
ຣາເລົາ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ນັ່ອງ
ມັນແຊມ. ນ່ະກັອຍ ຣາງຶ່ຮ ຣາເລົາ ກັອຍ ແດັກ ປາ
ແດັກ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ, ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ
ຣາເລົາ ຣາຕວາອ໌ ຣາເລົາ. ຍ່ອນ ຣານະ ຕາ ອໍ ໄລ່
ຕະ, ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ໂຕ່ດ.

28 ຍ່ອນ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ແອອ໌ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາລາ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ກູນາ ໂອນ ຣານະ ຕາ ອໍ ແອັນ ຕາລາ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່.
ໄລ່ ຕະ ຣານະ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌ ໂອນ ຕະ. 29 ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບນີ ແອີງ ຣານະ ຕາ ອໍ ຊັອງ. ໄລ່ ເຮາະ
ລາລ່ື; ໄລ່ ໂລ່ບ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ; ໄລ່ ຕະ ຕາ ອໍ ໂຈະ ເຢົ່ າ;
ໄລ່ ມານະ ຊັຣແມງ ແຕ ມານະ; ໄລ່ ມານະ ກາຈີດ
ມານະ; ໄລ່ ຣາໂລຍຮ; ໄລ່ ອາໂລກ ເຢົ່ າ; ໄລ່ ຊາອັຣ
ເຢົ່ າ; ໄລ່ ຕາແມີຍຮ ເຢົ່ າ; 30 ໄລ່ ປາຍ ຣາຍົວະ; ໄລ່
ຊາອັຣ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ໄລ່ ໂອດ ກະ ພາມາດ ເຢົ່ າ;
ໄລ່ ຢໍອ໌ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອາເຈ່ີງ ໄລ່ ກະ ຍ່ອງ ໄລ່;
ໄລ່ ແຄວ໌ ລາລ່ື ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ; ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາ
ງັດ ປັຣນາຍ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ; 31 ໄລ່ ຊາກູລ ລາລ່ື;
ໄລ່ ເອີອ໌ ເມືາດ ຊັອງ; ໄລ່ ຕາ ເບນີ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ອາ
ໂຢ່ະ ເຢົ່ າ; ຕາ ເບີນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຢົ່ າ. 32 ໄລ່
ດັງ ເຈ່ີ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ດອ໌ໍ ກວາຍ

† 1:25 1:25 ປັຣນາຍ 'ອາແມນ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ກຣ່ັກ ນ່ະກັອຍ' ແຕີລາ 'ແຊອ໌ ໂອນ ແກີດ ນ່ະກັອຍ.'
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ກາ ຕະ ຣານະ ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ກູຈີດ. ມາ ອຶນ
ນັ່ອງ ໄລ່ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕັຮ ຣານະ ກັອຍ. ກະ ໄລ່
ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຄັນ ເຢົ່ າ ການ່ໍອ໌ ຕະ ເຕ່ ນ່ະກັອຍ.

2
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ກູ່ ນະ ກວາຍ

1ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕາ ເບີນ ຕັດຊ່ີນ ເຍືາ. ເຍືາ ເກ່ີຍ ຕິ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ມາ ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ມູເຈິງ
ກັອຍ ເຕ່, ລາ ບັອງ ເຍືາ ຕິ ຈະ ເຍືາ ເບີມ. 2 ໄຮ
ດັງ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ຕັດຊ່ີນ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ; ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ລາ
ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. 3 ເຍືາ ກາ ຕິ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕະ
ໂລ່ຍຮ, ມາ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຕັດຊ່ີ
ນ ເຍືາ. 4 ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ຕະ
ເຍືາ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື, ກະ ອັນ ຈີວ໌ ເລືອຍໆ ເຍືາ. ມາ
ນານະ່ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ຢໍອ໌ ອີ ພາມາດ ຣານະ ກັອຍ?
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຍືາ ຍ່ອນ ອັນ ຢໍອ໌ ເຍືາ
ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ.
5 ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ກ່ັອງ ລາລ່ື, ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາ
ງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ງີ່ນ ໂລ່ຍຮ ປຽນ
ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ. ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ ເຍືາ
ປາໂຣມ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ
ເຍືາ, ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອັນ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ. ຕາໄງ ກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ອັນ
ຕັດຊ່ີນ ຕານັອ່ງ ລາລ່ື ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ. 6 ຕ່ຶງ
ຕາໄງ ກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູລັຮ ລ່ັຮ ເກືາ ໂອນ
ກູ່ ນະ ກວາຍ, ຕາປູ່ນ ມັຮ ຣານະ ໄລ່ ຕະ. 7 ເບີ
ນ ກວາຍ ກາ ປາໄຣ່ຮ ເລືອຍໆ ຕະ ຣານະ ອໍ ຍ່ອນ
ໄລ່ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ອີ ເບີນ ອາງອ່ືຣ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອັນ ຍ່ອງ ໄລ່, ກະ ໂອນ ໄລ່ ຕາ ເກ່ີຍ
ກູຈີດ. ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອາ
ມົ່ງ ເລືອຍໆ. 8 ມາ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ເບີນ
ຣາງຶ່ຮ ເກ່ີຍ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ເບີມ. ໄລ່ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາ
ງັດ ຣາມຶ່ຮ ປຍາຍ໌. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາມຶ່ຮ ຕາ
ເບນີ ປຍາຍ໌ ຊັອງ. ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຊັອງ ອວານ ລາລ່ື, ກະ ອັນ ຕະ ໂຕ່ດ ລາລ່ື ໂຈະ
ໄລ່. 9 ໄກຣ ເຈ່ີ, ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ຕ່ິ ອາອ່ີ ກະ ຣາມຶ່
ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ
ຕາ ອໍ. ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື ຣານະ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ. ກະ ຣານະ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ກາ

ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຮີ. 10 ມາ ມັຮ
ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ອໍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່
ເບີນ ອາງອ່ືຣ ກະ ອັນ. ອັນ ຍ່ອງ ໄລ່, ກະ ອັນ
ໂອນ ໄລ່ ແອີດ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ. ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື
ຣານະ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ເຈ່ີ ຣາ
ນະ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ ແຮີ. 11 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ, ກູ່
ນະ ກວາຍ ລາ ຣາລີ ອຶນແຍະ່.

ໄຮ ອຶງເຄາະ ຕະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ

12 ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ
ເບີນ ດັງ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ອຶມ
ແບິ ຣານາ ໂມເຊ. ຄັນ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ,
ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່ ດັງ ມາ ຕາ ເບີນ ແຕ ຄາ
ນອດ ໂມເຊ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນນັ່ອງ ໂອນ ໄລ່ ກູ
ຈີດ ປິ່ ດ. ມາ ມັຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ດັງ
ເຈ່ີ ຄານອດ ໂມເຊ. ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ໄລ່ ຕາ ປູ່ນ ຄານອດ ໂມເຊ.
13 ໄກຣ ລາລ່ື, ກວາຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ ໄລ່ ດັງ ຄາ
ນອດ ໂມເຊ. ມາ ກວາຍ ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຍ່ອນ ໄລ່ ຕະ ຕາປູ່ນ ຄາ
ນອດ ກັອຍ. 14 ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ, ໄລ່ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຄານອດ ໂມເຊ. ມາ
ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ອໍ ນ່ະ ຄານອດ ອາຕີ, ການິ່ດ
ກັອຍ ແກີດ ຊັງໄກຣ ຕາມ ໄລ່ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ ຄາ
ນອດ ກັອຍ. 15ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕະ ນ່ະກັອຍ,
ໄລ່ ອາປັຮ ໄລ່ ເບີນ ຄານອດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ກະ
ການິ່ດ ໄລ່ ເບີມ ອາປັຮ ນ່ະກັອຍ ເຕ່, ຍ່ອນ ການິ່
ດ ໄລ່ ຕິ, ແຕີລາ ປຣ່ອມ ຣານະ ໄລ່ ຕະ. 16 ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ
ອັນ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາ
ຍ. ຕາໄງ ກັອຍ ອັນ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ
ປາໂຕ່ະ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ, ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ອໍ ກາ
ເກົາ ອາຕີ ເຈ່ີ.

ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ

17ມາ ມັຮ ເຍືາ ກາ ງີ່ນ ປາຍ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ, ເຍືາ ຕາກ່ະ ແຕ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ເຍືາ, ກະ ເຍືາ ໂອດ ປາຍ ເຍືາ ຣາຕອຍ ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 18 ເຍືາ ປາຍ ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຕະ, ກະ ເຍືາ ດັງ ຣຽຮ
ຕາ ອໍ ກະ ອ,ໍ ຍ່ອນ ເຍືາ ຣຍານ ຄານອດ ໂມເຊ.
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19 ເຍືາ ຄ່ຶດ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ອາໂຢ່ງ ກວາຍ ຊູດ
ມັດ່, ໄລ່ ກາ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ເຍືາ ປາຍ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ຕາບອງ ໂອນ ໄລ່ ກາ
ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ. 20 ເຍືາ ຄ່ຶດ ເຍືາ ລາ ມັຮ
ກວາຍ ອາຈານ ອາຕີ ກວາຍ ຊາກູລ. ກະ ເຍືາ ແກີດ
ນ່ະ ອາຈານ ອາຕີ ກວາຍ ກາ ນ່ະ ກັຣແນນ ກາ ຕາ
ແບິ ດັງ ບີ່ອ໌ ຊັອງ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຍືາ
ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ຄ່ຶດ ຍ່ອນ ເຍືາ ເບນີ ຄານອດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຍືາ ເບີນ ດັງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກະ ກູ່
ຣາມຶ່ຮ ປຍາຍ໌. 21 ເຍືາ ອາຕີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ມາ
ເຍືາ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ຈະ ເຍືາ ເບີມ. ເຍືາ ອາຕີ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌: "ອຶນໂຈຍ ຕຕູວຍ໌!", ມາ ເຍືາ ແຕ່ິ ອຶນ
ນັອ່ງ ຕູຕວຍ໌. 22 ກະ ເຍືາ ປາຍ ໂຈະ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌: "ອຶນໂຈຍ ປັຣລ່ືຍ ລາກວຍ ແຕີລາ ກາຢາອ໌
ເນົ່ າ!", ມາ ເຍືາ ແຕ່ິ ປັຣລ່ືຍ ເນົ່ າ. ເຍືາ ປາຍ ເຍືາ
ຊາອັຣ ລາລ່ື ຣູ່ບ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌ ກາ ເນົ່ າ ຊາງ, ມາ
ເຍືາ ແຕ່ິ ມູ່ດ ຕວຍ໌ ແຕ ດຸງ ຊາງ ໄລ່. 23 ເຍືາ ໂອດ
ປາຍ ເຍືາ ເບີນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ເຍືາ
ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ຄານອດ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຕະ
ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
24 ເບີນ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ
ປາຍ ເຈ່ີ ແຕ ເຍືາ ນ່ະໄນ່:
"ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເກ່ີຍ ພາ

ມາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ລາ ຍ່ອນ ຣານະ ເຍືາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ
ຕະ."

25 ເຍືາ ກາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ຕາ
ປູ່ນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.* ຄັນ ເຍືາ ຕະ ຕາ
ປູ່ນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຣານະ ກັອຍ ແກີດ
ເກືາ ໂອນ ເຍືາ. ມາ ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຕາປູ່ນ
ຄານອດ ກັອຍ, ຣານະ ເຍືາ ຕະ ຕ່ຶງ ຈະ ເຍືາ ຕາ ເບີ
ນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ. 26 ມັຮ ກວາຍ ຕາ ແກີນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣ່ີດ ກັອຍ.
ມາ ຄັນ ໄລ່ ຕະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເນ່ ປໍ ໄລ່ ນ່ະ ໄລ່ ເບີນ ຣ່ີດ ກັອຍ
ເຕ່. 27 ເຍືາ ກາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເບນີ ຄານອດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຈ່ີ, ກະ ເຍືາ ຕະ
ຣ່ີດ ກິດ ເຈ່ີ ດອ໌ໍ ອາປັຮ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ມາ ອຶນນັ່ອງ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຕາປູ່ນ
ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ໄລ່ ກາ ຕາ ແກີນ ຈຸ່ມ
ເຍືາ, ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຕະ ຣ່ີດ ກັອຍ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ໄລ່
ຕະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຕະ ນ່ະກັອຍ

ໄລ່ ກັອຍ ຕິ ເຍືາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ລາ ກວາຍ ໂລ່
ຍຮ. 28 ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ເນົ່ າ ກາ ເຈຍ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ? ຕາ ເບນີ ກູ່ ນະ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ຢາໂຄບ
ກາ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ໂມເຊ ລາ ເຈຍ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ອຶນແຍະ່. 29 ກວາຍ ກາ ຊາ
ອຳ ກະ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາ
ຍ ກັອຍ ລາ ເຈຍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອງ ກວາຍ ກັອຍ,
ຕາ ແກີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຍ່ອງ ໄລ່. ກວາຍ ກັອຍ
ລາ ມູເຈິງ ໄລ່ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ກິດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, ຕາ
ແກີນ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ກິດ ຕ່ຶງ ຈະ. ຣ່ີດ ກັອຍ ແອີງ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ມັຮ
ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ເນົ່ າ ຄຽນ ແຕ ອຶມແບິ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ໄນ່ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່.

3
ຄານອດ ຕາ ເບີນ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ກວາຍ ແອີດ

ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
1 ນ່ະກັອຍ, ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ອໍ

ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ກະ ຣ່ີດ ກິດ ໄລ່ ຕະ
ລາ ເບີນ ເກືາ ລາລ່ື. 2 ໄກຣ ລາລ່ື ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ຣ່ັບ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເຈ່ີ. ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ ແກຼີຍ ແຕ ການ່ໍອ໌ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກຍາອ໌ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ອັນ. 3 ເບີນ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກາ
ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ອຶມປຶ່ ນ່ະກັອຍ
ລາ ອຶນນັ່ອງ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕັຮ ມັຮ ປັຣນາຍ ອັນ
ເອີອ໌ ກະ ໄລ່. 4 ຕາມ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ
ກູແຕອ໌ ໄນ່ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ, ມາ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ດັງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຕານັອ່ງ ອໍ, ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ປຍາຍ໌ ຊັອງ. ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ
ອຶມແບິ ເນົ່ າ ຄຽນ ເຈ່ີ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
"ເຕ່ອ໌ ກວາຍ ດັງ ອຶນເຈົາ ຕານັ່ອງ ອໍ

ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຍືາ ປາຍ.
ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ ອີ ຕິ ເຍືາ,

ປັຣນາຍ ເຍືາ ເຣືາບ ເລືອຍໆ."
5 ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ເກ່ີຍ ປາຍ ນ່ະໄນ່: "ຄັນ

ໄຮ ມາ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ກວາຍ ເຮີມ ແຈງ ກາເລີຍ ແອັນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕານັອ່ງ ອໍ, ຍ່ອນ ອັນ ຕາ ເບນີ ຕະ
ໂລ່ຍຮ ນ່ະ ໄຮ." ກະ ໄລ່ ປາຍ ນ່ະໄນ່ ແອັນ: "ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຕາ ປຍາຍ໌ ຄັນ ອັນ ຕະ ໂຕ່ດ ໄຮ
ຍ່ອນ ໄຮ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ."

* 2:25 2:25 ຣ່ີດ ກັອຍ ເນົ່ າ ກິດ ບີ່ອ໌ ອຶງກັຣ ແຕ ເກຣ່ີງ ຣາເລົາ.
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6 ມາ ໄກຣ ລາລ່ື ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕະ ຕາ ປຍາຍ໌! ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ຕານັ່
ອງ, ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາ
ຍ?

7 ເບີນ ກວາຍ ຕາແບີບ ປາຍ: "ຄັນ ເກົາ ອາ
ຕີ ອາໂລກ, ມາ ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປາຍ ອັນ ອາຕີ ຕານັອ່ງ ລາລ່ື, ນານະ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອຶນນັ່ອງ ອີ ຕະ ໂຕ່ດ ປາຍ ເກົາ ຕະ ໂລ່ຍຮ?"

8 ເຈ່ີ ເບີນ ອັນ ກາ ອີ ປາຍ ນ່ະໄນ່: "ເອົາ! ໄຮ
ຕະ ໂລ່ຍຮ ລາລ່ື ແອັນ! ນ່ະກັອຍ ເນົ່ າ ເບີນ ຍ່ອງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາອ່ຶຍ ອາຊັອຮ ແອັນ."
ກະ ເບີນ ກວາຍ ຕູນ ເກົາ, ປາຍ ເກົາ ອາ ຕີ

ປັຣນາຍ ນ່ະກັອຍ ເຕ່. ມາ ປັຣແນີ ມັນ ເຕຣືາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ຕະ ໂຕ່ດ ມັຮ ກວາຍ ກາ ປາຍ
ນ່ະກັອຍ.

9 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ອຶມພາ ແຕ
ກວາຍ ການ່ໍ ອ໌ ບ?ໍ ຕາ ແກີນ! ເກົາ ອາຕີ ເຈ່ີ,
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ລາ ມູເຈິງ ອຶນແຍ່ະ. ກູ່ ນະ ໄລ່
ລາ ແອີດ ປື່ ນ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. 10 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ເນົ່ າ ຄຽນ ເຈ່ີ ປາຍ:
"ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ,
ຕາ ເບນີ ມານະ ເລີຍ.

11 ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ດັງ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ກະ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ຈ່ໍອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ.

12 ກູ່ ນະ ໄລ່ ຕັຮ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ;
ເຈ່ີ ໄລ່ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນແຍ່ະ.

ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ຕະ ຣານະ ອໍ,
ແອິ ແຕ ມານະ ເລີຍ.

13 ລາແຮີຍ ແຕ ປັຣນາຍ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ
ນ່ະ ເນົ່ າ ເປຮິ ປີ່ ງ ກມູູ່ຍ໌, ອຶນໂຊະ ລາລ່ື.

ໄລ່ ເກ່ີຍ ປາຍ ປັຣນາຍ ອາໂລກ.
ກະ ແບອ໌ ໄລ່ ອາລ່ັອຮ ປັຣນາຍ ນ່ະ ປີ່ ຮ ກູ
ຊັນ.

14 ແບອ໌ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ
ແອີງ ປັຣນາຍ ຣາເວ່ນ ກະ ອຶນຕັງ ອາແຮັຣ.

15 ໄວ່ ລາລ່ື ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ
ກະ ກາຈີດ ກວາຍ ການ່ໍອ໌.

16 ອຶນຕຸ ແລ່ະ ໄລ່ ເປາະ ໄລ່ ຕາລຸຮ ອຶນຕຸ ກັອຍ,
ກະ ໄລ່ ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື.

17 ໄລ່ ຕາ ເບນີ ດັງ ແອີດ ຣາຕອຍ ກະ ເຢົ່ າ.
18ກະ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ດັງ ອຶງກັອຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ."

19 ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ ເບີນ ຄານອດ ອັນ ຢໍອ໌ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ກຣ່ັກ
ລາລ່ື ຄານອດ ກັອຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ນ່ະກັອຍ
ໂອນ ກູ່ ນະ ໄລ່ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ເບີນ ໂລ່ຍຮ. ຕາ
ເບນີ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ຣາຈຽນ ປາຍ ອັນ ເຕ່ອ໌
ແວັດ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ. 20 ນ່ະກັອຍ
ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ອັນ ຕະ ຕາປູ່ນ
ຄານອດ ໂມເຊ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຄານອດ
ກັອຍ ຕະ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ດັງ ປາຍ ໄລ່
ເບີນ ໂລ່ຍຮ.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ແກີດ
ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ

21 ມາ ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ມັຮ
ກວາຍ ດັງ, ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ອັນ. ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣານາ ໂມເຊ
ອາຕີ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. ກະ ກວາຍ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ ເຕ່. ມາ
ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕານັ່ອງ ອໍ ໄນ່ ຍ່ອນ
ແຕ ຄານອດ. 22 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກວາຍ
ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ
ເຢຊູ ກຣີດ. ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາ
ຍ ກາ ຊາອຳ, ຍ່ອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ລາ ຣາລີ ອຶນ
ແຍ່ະ. 23 ກູ່ ນະ ກວາຍ ລາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ, ກະ ໄລ່
ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 24ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໂອນ ກວາຍ
ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ. ອັນ ໂອນ
ເຢຊູ ກຣີດ ແຊງ ຈ່ອຍ ໄລ່ ເບນີ ແວັດ ແຕ ກຈີູດ.
25 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ກຈີູດ ຕາງ ກວາ
ຍ. ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຊາອຳ ປາຍ ເຢຊູ ກຣີດ
ກຈີູດ ຕາງ ອັນ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ
ກັອຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ດອ໌ໍ ອາປັຮ
ອັນ ຕະ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ບັອງ ອັນ ຈີວ໌ ຕາ ເບີນ ອີ
ຕະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. 26ມາ
ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ອາປັຮ ອັນ ລາ ຕານັ່
ອງ ອໍ ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌
ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ
ເຢຊູ ກຣີດ.

27 ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ໄຮ,
ເບນີ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ໂອດ ປາຍ ອັນ ຕະ ເບມີ ໂອນ ແກີດ
ຕານັ່ອງ ອໍ ກັອຍ ບ?ໍ ຕາ ເຕ່ອ໌. ຍ່ອນ ນານ່ະ ໄລ່
ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ນ່ະກັອຍ? ຍ່ອນ ກວາຍ ຕາ ເຕ່ອ໌
ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ
ແຕ ໄລ່ ຕະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ໂມເຊ. ເຢືາງ ເຈົາຣາ
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ຊີ ຕະ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ, ລາ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ
ຊັອງ. 28 ນ່ະກັອຍ ໄຮ ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ມັຮ ກວາ
ຍ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ລາ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ຕາ ແກີນ ຍ່ອນ
ໄລ່ ຕະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ໂມເຊ. 29 ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ແອີງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ບໍ? ຄັນ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ອັນ
ຈ່ອຍ ມາ ຕາ ເບີນ? ໄກຣ ລາລ່ື, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຈ່ອຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. 30 ເບີນ ແອີງ ມວຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ. ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່ອ໌
ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຄັນ
ໄລ່ ຊາອຳ. ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເຕ່, ຄັນ ໄລ່ ຊາອຳ, ລາ ມູເຈິງ ອຶນແຍ່ະ.
31 ຄັນ ໄຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ໄຮ ປາຍ ຄານອດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣານາ ໂມເຊ ຕາ ເບີນ ແກີດ
ເກືາ ນັ່ອງ ບ?ໍ ຕາ ເບີນ ນ່ະກັອຍ! ຄັນ ໄຮ ຊາອຳ
ເຢຊູ, ລາ ອຶນນັ່ອງ ໄຮ ງີ່ນ ປາຍ ຄານອດ ລາ ປ
ຍາຍ໌.

4
ອັບຣາຮາມ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ອັນ ຊາອຳ
1 ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ອັບຣາຮາມ,

ລາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ
ຕາແບິ ລາລ່ື. 2 ຄັນ ອັບຣາຮາມ ມາ ແກີດ ຕານັອ່ງ
ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ອັນ
ຕະ, ເຕ່ອ໌ ອັນ ໂອດ. ມາ ໄກຣ ລາລ່ື ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌
ໂອດ ນ່ະກັອຍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 3 ປຶ່ ງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ ເຈ່ີ ແຕ
ອັບຣາຮາມ ນ່ະໄນ່:
"ອັບຣາຮາມ ຊາອຳ ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ ເອີອ໌ ອັນ;
ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ອັນ ລາ ກວາຍ
ຕານັ່ອງ ອໍ."

4 ເກົາ ຊາກຳ ນ່ະໄນ່: ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ທູແທ,
ອັນ ເບນີ ປຣະ ເກືາ ອັນ. ປຣະ ກັອຍ ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌
ປາຍ ອຶນເຈົາ ອັນ ຈ່ອຍ ເມືາດ ຊັອງ. ມາ ປຣະ
ກັອຍ ລາ ປຣະ ເກືາ ອັນ ຕະ ຣານະ. 5 ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ໂອນ ແກີດ ຕານັ່ອງ
ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ, ລາ ຍ່ອນ ກວາຍ ກັອຍ ຊາອຳ
ອັນ, ຕາ ແກີນ ຍ່ອນ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ. 6ແຕ
ອຶມແບ,ິ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ ອາຕີ ມູເຈິງ ກັອຍ
ເຕ່. ອັນ ປາຍ ບຸ່ນ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

ນັ່ບ ຕານັອ່ງ ອໍ ຍ່ອນ ອັນ ຊາອຳ, ຕາ ແກີນ ຍ່ອນ
ແຕ ຣານະ ອັນ ຕະ. 7 ດາວິດ ປາຍ ນ່ະໄນ່:
"ບຸ່ນ ລາລ່ື ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່

ຍຮ ໄລ່.
ຍ່ອນ ອັນ ປູ່ລ ແກຣ່ະ ເຈ່ີ ໂລ່ຍຮ ໄລ່,
ຕາ ເບີນ ເຮີມ ນັ່ອງ.

8 ບຸ່ນ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ນັ່ບ
ນັ່ອງ ໂລ່ຍຮ ໄລ່."

9 ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ແອີງ ປໍ ກວາຍ ກາ ຕະ
ຣ່ີດ ກິດ ບ?ໍ ຕາ ແກີນ ນ່ະກັອຍ! ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ ໄນ່
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ແຮີ.
ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ ແຕ ອັບຣາຮາມ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ
ອັນ ຕານັອ່ງ ອໍ ລາ ຍ່ອນ ອັນ ຊາອຳ. 10ບັອງ ກາ
ແລ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ອັບຣາຮາມ ຕານັ່ອງ ອໍ?
ອຶນໂຍ່ງ ແຕີລາ ອຶນຕູ່ນ ອັບຣາຮາມ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ?
ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ອັບຣາຮາມ ຕານັອ່ງ
ອໍ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ອັນ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ, ຕາ ແກີນ ອຶນ
ຕູ່ນ ອັນ ຕະ ຣ່ີດ ກັອຍ. 11 ແວັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ນັ່ບ ອັບຣາຮາມ ຕານັ່ອງ ອໍ, ເຈ່ີ ອັບຣາຮາມ ຕະ
ຣ່ີດ ກິດ ດອ໌ໍ ອາປັຮ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ລາ ຕານັ່ອງ ອໍ.
ມາ ອັບຣາຮາມ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕານັ່ອງ ອໍ ຍ່ອນ ອັນ
ຊາອຳ, ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອັນ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ. ນ່ະກັອຍ
ອັບຣາຮາມ ແກີດ ນ່ະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ກວາຍ
ກາ ຕາ ເບນີ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ເຕ່, ຄັນ ໄລ່ ຊາອຳ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ເຕ່ອ໌ ນັ່ບ ໄລ່ ລາ ກວາຍ ຕານັ່
ອງ ອໍ. 12 ກະ ອັບຣາຮາມ ລາ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ
ມັຮ ໄລ່ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ເຕ່. ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ
ແກີດ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄລ່ ຍ່ອນ ໄລ່ ຕະ ຣ່ີດ
ກິດ ຊັອງ. ມາ ອັນ ແກີດ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄລ່,
ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ ມູເຈິງ ອັນ ຊາອຳ ແຕ ອັນ ຕາ ຢ
ວາຮ ຕະ ຣ່ີດ ກັອຍ.

ຄັນ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີ
ອ໌ ອຶງເຄາະ ຊາອຳ

13 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອັບຣາຮາມ ກະ ອຶນ
ແຍະ່ ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ໄລ່ ຕາລາ ມັຮ ກຣວາງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເອີ ອ໌ ນ່ະກັອຍ ລາ ຍ່ອນ ອັບຣາຮາມ ຊາອຳ,
ຕາ ແກີນ ຍ່ອນ ອັນ ຕະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ. ຍ່ອນ
ອັບຣາຮາມ ຊາອຳ, ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ
ອັບຣາຮາມ ລາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ. 14 ຄັນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ຈ່ອຍ ແອີງ ໄລ່ ກາ ຕາປູ່ນ ຄານອດ
ໂມເຊ ຊັອງ, ຕາ ເບີນ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ ໄຮ ຊາອຳ, ກະ
ຕາ ເບີນ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີ ອ໌ ກະ
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ອັບຣາຮາມ ກະ ຈຸ່ມເຈືອ ອັນ. 15 ຄັນ ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ມາ ຕັຮ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ ກັອຍ. ມາ ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕາ ເບີນ ໂອນ ຄານອດ ອຶນເຕ່ົາ, ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌
ປາຍ ກວາຍ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ຄານອດ.

16 ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ ເອີ ອ໌ ກະ
ອັບຣາຮາມ, ເບີນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັບຣາຮາມ ລາ ຍ່ອນ
ອັນ ຊາອຳ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ
ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຈຸ່ມເຈືອ
ອັບຣາຮາມ. ຕາ ແກີນ ອັນ ອີ ຈ່ອຍ ແອີງ ໄລ່
ກາ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ໂມເຊ, ມາ ອັນ ອີ ຈ່ອຍ ໄລ່
ກາ ຊາອຳ ນ່ະ ອັບຣາຮາມ ຊາອຳ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ
ອັບຣາຮາມ ລາ ນ່ະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ກູ່ ນະ ໄຮ
ກາ ຊາອຳ. 17 ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ເນົ່ າ ຄຽນ ເຈ່ີ ແຕ
ອັບຣາຮາມ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ
ອຶມແບິ. ເນົ່ າ ຄຽນ ນ່ະໄນ່:
"ເກົາ ຕະ ໂອນ ໄມ່ ແກີດ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ຊາ

ອ່ຶຍ ກຣວາງ."
ອັບຣາຮາມ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ມັຮ
ຣາມຶ່ ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີ ອ໌. ອັນ ຊາອຳ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກູຈີດ ໂອນ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣາມຶ່ຮ ກາ
ຕາ ເບີນ ເບີນ ໂອນ ແກີດ ເບີນ. 18 ອັບຣາຮາມ
ແວັດ ປາເນ່ນ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ກອນ ເຈ່ີ, ມາ ອຶນນັ່ອງ
ອັນ ອຶງກ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ເບີນ ກອນ
ຣາເລົາ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ເຈ່ີ ກະ ອັນ.
ນ່ະກັອຍ, ອັບຣາຮາມ ແກີດ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ
ຊາອ່ຶຍ ກຣວາງ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ
ອັນ ນ່ະໄນ່: "ຈຸ່ມເຈືອ ໄມ່ ອີ ແກີດ ຣ່ຶຮ ຊາອ່ຶຍ,
ນ່ະ ມັນໂຕຣ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ." 19 ອັບຣາຮາມ ເທົາ
ລາລ່ື ເຈ່ີ. ອາຍຸ່ ອັນ ແຈ່ະ ອີ ເບນີ ມວຍ ຣ່ອຍ ກມູ.ໍ
ກະ ຊາຣາ, ລາກວຍ ອັນ, ແວັດ ປາເນ່ນ ອັນ ອາ
ເມືາ ກອນ. ມາ ອຶນນັ່ອງ ອັບຣາຮາມ ຊາອຳ ເລືອ
ຍໆ, ຕາ ເບີນ ແກີດ ຣາລຽນ. 20 ອັນ ຕາ ເບີນ
ກູຄ່ຶດ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌
ກະ ອັນ. ມາ ອັນ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາລ່ື ແອັນ.
ກະ ອັນ ຍ່ອງ ທໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 21 ອັນ ດັງ ແຈງ
ລາລ່ື ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ
ກາ ອັນ ເອີອ໌ ເຈ່ີ. 22 ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ
ອັບຣາຮາມ ລາ ກວາຍ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ.
23 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ເນົ່ າ
ຄຽນ ເຈ່ີ ປາຍ:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ອັນ ຕານັ່ອງ ອໍ, ຍ່ອນ ອັນ

ຊາອຳ."

ອັນ ກາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ອັນ ຕາ ເບນີ ອາຕີ
ແອີງ ແຕ ອັບຣາຮາມ ຊັອງ. 24 ມາ ອັນ ອາຕີ ແຕ
ໄຮ ແຮີ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ໄຮ ລາ ກວາຍ
ຕານັອ່ງ ອໍ ເຕ່, ຄັນ ໄຮ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ
ຕະ ໂອນ ເຢຊູ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ.
25 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມ່ອບ ໂອນ ເຢຊູ ກຈີູດ ຍ່ອນ ໂລ່
ຍຮ ໄຮ. ກະ ອັນ ໂອນ ເຢຊູ ຢວຣ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ໂອນ
ໄຮ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ.

5
ໄຮ ແກີດ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

1 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ແກີດ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ອັນ ຍ່ອນ ໄຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ
ໄຮ ແອີດ ອຽນ ອໍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. 2ຍ່ອນ ໄຮ ຊາອຳ ເຢຊູ,
ນ່ະກັອຍ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຊອ໌
ແຕ ອັນ ກະ ອຶງກ່ອງ ອັນ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ. ກະ ໄຮ
ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື, ຍ່ອນ ໄຮ ອຶງກ່ອງ ຕາໄງ ໄຮ ເບີ
ນ ຈຸງ ເຕ່ ອາງອ່ືຣ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 3 ກະ ໄຮ
ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ເຕ່ ແຕ່ີອ໌ ໄຮ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ຍ່ອນ
ໄຮ ດັງ, ຄັນ ໄຮ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຊານ່ໍ, ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ
ອາຣຍານ ໂອນ ໄຮ ເຣືາບ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ອຶນ
ຕູ່ນ ແອັນ. 4 ຄັນ ໄຮ ເຣືາບ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ,
ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ແກີດ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ, ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ກະ ໄຮ. ຄັນ ໄຮ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ
ຣ່ໍອ໌ ກະ ໄຮ, ເຈ່ີ ໄຮ ອຶງກ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ
ໄຮ. 5 ຄັນ ໄຮ ອຶງກ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໄຮ,
ໄຮ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ເປ່ ອຶນເຕ່ົາ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ຣາເວືາຍ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ເຈ່ີ. ກະ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ດັງ ປາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ໄຮ.

6 ໄກຣ ລາລ່ື, ບັອງ ກາ ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ຈະ ໄຮ ເບີມ, ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌
ປາເນ່ນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ກູຈີດ ຕາງ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ. 7 ບີ່ ອ໌ ນະ ກວາຍ
ມາ ປຣ່ອມ ກູຈີດ ເຕ່ນ ເຢົ່ າ, ຕາມ ເຢົ່ າ ກັອຍ ລາ
ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ. ມາ ປຍາຍ໌ ເບີນ ກວາຍ ກາ
ເຣືາບ ຈີວ໌ ກຈີູດ ຕາງ ເຢົ່ າ, ຄັນ ເຢົ່ າ ກັອຍ ກວາຍ
ອໍ. 8 ມາ ອຶນແຍ່ະ ນະ ໄຮ ລາ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ, ມາ
ອຶນນັ່ອງ ເຢຊູ ກຣີດ ກຈີູດ ຕາງ ໄຮ. ຕະ ນ່ະກັອຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ອັນ ອາໂຢ່ະ ໄຮ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື.
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9 ຍ່ອນ ເຢຊູ ກູຈີດ ຕາງ ໄຮ,* ໄຮ ແກີດ ຕານັ່ອງ
ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ຕາ ເບນີ
ອຶງກັອຮ ນັ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂຍ່ບ ກະ ໄຮ ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ອັນ ຕະ ໂຕ່ດ ມັຮ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ. 10 ບັອງ
ກັອຍ ໄຮ ເກ່ີຍ ດອ໌ໍ ມັ່ດ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ
ຊານ່ໍ ໄຮ ແກີດ ຣາຕອຍ ລ່ັຮ ກະ ອັນ ຍ່ອນ ກອນ
ອັນ ຈີວ໌ ກຈີູດ ຕາງ ໄຮ. ກະ ແກຼີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ
ຍ່ອນ ໄຮ ແອີດ ຣາຕອຍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄຮ
ດັງ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ ຍ່ອນ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
ແຕ ກູຈີດ ກະ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. 11 ມາ ແກຼີຍ ແຕ
ກັອຍ ແອັນ, ໄຮ ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ອໍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຕະ ໂອນ ໄຮ ແກີດ
ຣາຕອຍ ລ່ັຮ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

ອາດາມ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ
12 ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື ຣານະ ໂລ່ຍຮ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູ

ແຕອ໌ ໄນ່ ຍ່ອນ ແຕ ກວາຍ ມານະ.† ກະ ຣານະ ກູ
ຈີດ ແຕ່ີອ໌ ເຕ່ ຍ່ອນ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ. ຣານະ
ກຈີູດ ໄນ່ ປັຼຮ ກູ່ ຈະ ກວາຍ ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່ ໄນ່,
ຍ່ອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ເບີນ ໂລ່ຍຮ. 13 ອຶນໂຍ່ງ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຄານອດ ຣານາ ໂມເຊ, ຣານະ
ໂລ່ຍຮ ເບນີ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່. ມາ ບັອງ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ຢວາຮ ໂອນ ຄານອດ ອັນ, ຕາ ເຕ່ອ໌
ນັບ່ ປາຍ ກວາຍ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ຄານອດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 14 ມາ ແຕ ແດີຍ ອາດາມ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌
ແດີຍ ໂມເຊ, ກູ່ ນະ ກວາຍ ກູຈີດ, ກາ ໄລ່ ກາ ຕາ
ເບນີ ຕະ ໂລ່ຍຮ ນ່ະ ອາດາມ, ອັນ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາ
ງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ. ອາດາມ ໄນ່
ລາ ກ່ັລ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ, ມູເຈິງ ເຢຊູ,
ອັນ ກາ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ ລາ ກ່ັລ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ກວາຍ ເຕ່.

15 ມາ ບາຣ ກ່ັລ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ມູເຈິງ. ມວຍ
ລາ ກ່ັລ ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ມວຍ ລາ ກ່ັລ ຣານະ ຈ່ອຍ
ເມືາດ. ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກູຈີດ ຍ່ອນ ອາດາມ ຕະ ໂລ່
ຍຮ. ມາ ປື່ ດ ແກຼີຍ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ກວາຍ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີ
ດ. ນ່ະກັອຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ
ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄລ່. 16 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຈ່ອຍ ເມືາດ ລາ ອຶມພາ ແຕ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ອາດາມ
ຕະ. ຍ່ອນ ມານະ ອາດາມ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ນ່ະກັອຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ກູ່ ນະ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌
ກູຈີດ. ມາ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ,
ນ່ະກັອຍ ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ໄຮ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ຊາ

ອ່ຶຍ, ໄຮ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ.
17ຍ່ອນ ແຕ ມານະ ອາດາມ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ນ່ະກັອຍ
ກູ່ ນະ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ກຈີູດ ນ່ະ ອັນ ເຕ່. ມາ ປື່ ດ
ແກຼີຍ ແຕ ກັອຍ ລາ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ ຕະ ຈ່ອຍ
ໄຮ. ຍ່ອນ ແຕ ມານະ ເຢຊູ ກຣີດ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໂອນ ໄຮ ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ອັນ. ກະ ໄຮ ເບີນ ອາມົ່ງ ຕະ ຊົດ ກະ ອັນ
ເຕ່.

18 ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ແຕ ມວຍ ຣານະ ໂລ່ຍຮ,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ກູ່ ນະ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ກູ
ຈີດ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ຍ່ອນ ແຕ ມວຍ ຣານະ
ອໍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ເຕ່ອ໌
ແກີດ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ, ກະ ໂອນ ໄລ່ ເບນີ
ອາມົ່ງ. 19 ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ແກີດ ໂລ່ຍຮ ຍ່ອນ
ແຕ ມານະ ອາດາມ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ແກີດ
ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ແຕ
ມານະ ເຢຊູ ກຣີດ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 20 ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຄານອດ ອັນ ຣານາ ໂມເຊ, ຍ່ອນ
ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ປາຍ ໄລ່ ເບນີ ໂລ່ຍຮ
ຊາອ່ຶຍ. ມາ ອຶນຕຸ ແລ່ະ ເບນີ ກວາຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ ຊາ
ອ່ຶຍ, ອຶນຕຸ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ກວາ
ຍ ຊາອ່ຶຍ ແກຼີຍ ແຕ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ. 21 ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ, ຣາມຶ່ຮ ໂລ່ຍຮ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາ
ຍ. ກະ ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ, ກວາຍ
ກູຈີດ. ມາ ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣານະ ຈ່ອຍ
ເມືາດ ແອັນ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ. ດອ໌ໍ
ໂອນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕານັ່ອງ ອໍ, ກະ ເບີ
ນ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ.

6
ຣານະ ໂລ່ຍຮ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກຈີູດ; ມາ ເຢຊູ

ຕະ ໂອນ ກວາຍ ອາມົ່ງ
1 ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານະ່ ໄຮ ອີ ປາຍ? ອໍ ມາ ຕາ

ເບນີ ໄຮ ຕະ ໂລ່ຍຮ ເລືອຍໆ, ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ ຊາອ່ຶຍ ແອັນ? 2 ຕາ ແກີນ
ນ່ະກັອຍ! ໄຮ ລາ ນ່ະ ກູຈີດ ແຕ ຣານະ ໂລ່ຍຮ.
ຄັນ ກວາຍ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ໂລ່ຍຮ
ນັ່ອງ. 3 ນານ່ະ ປາຍ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ແຕ ຣ່ີດ
ຕ່ຶງ ແດີອ໌? ບັອງ ກາ ໄຮ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌, ໄຮ
ຕະ ໂອນ ກູ່ ນະ ດັງ ປາຍ ໄຮ ເບນີ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ

* 5:9 5:9 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ປາຍ: "ຍ່ອນ ອາຮາມ ອັນ." † 5:12 5:12 ກວາຍ ມານະ ກັອຍ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອາດາມ.
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ເຢຊູ ກຣີດ. ໄນ່ ລາ ນ່ະ ໄຮ ກູຈີດ ກະ ເຢຊູ ເຕ່.
4 ພໍກາ ໄຮ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌, ນ່ະກັອຍ ນ່ະ ໄຮ
ກູຈີດ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊ,ູ ກະ ນ່ະ ເນົ່ າ ແຕິບ ໄຮ ມັນ
ຕຸ ກະ ເຢຊູ ເຕ່. ມາ ຍ່ອນ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ຕະ ໂອນ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ
ກຈີູດ. ກະ ອັນ ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ໂອນ ໄຮ ເຕ່ອ໌
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ຕາໄມ ແອັນ.

5 ຄັນ ໄຮ ອຶມປຣ່ອມ ກູຈີດ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊ,ູ
ນ່ະກັອຍ ໄຮ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ມູເຈິງ ອັນ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ ເຕ່. 6 ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ໄຮ ກູຈີດ ມັນ
ຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ບັອງ ກາ
ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໂລ່ຍຮ
ແຕ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ; ເຈ່ີ ໄຮ ຕາ ເບີນ ແກີດ ນັ່ອງ ນ່ະ
ຊູລ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. 7 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ກູ
ຈີດ ເຈ່ີ, ນ່ະກັອຍ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປັຣຕ່ຶ
ນັ່ອງ ອັນ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. 8 ຄັນ ໄຮ ມາ ກູຈີດ
ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ນ່ະກັອຍ ໄຮ ຊາອຳ ໄຮ ເບີ
ນ ອາມົ່ງ ມັນຕຸ ກະ ອັນ ເຕ່. 9 ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ອັນ ກຈີູດ, ກະ ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ກູ
ຈີດ ລ່ັຮ. ຣານະ ກຈີູດ ຕາ ເຣືາບ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ
ອັນ. 10 ເຢຊູ ກຣີດ ກູຈີດ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ກວາຍ ໂລ່
ຍຮ ມວຍ ເຮີບ ຊັອງ. ເຈ່ີ ຊານ່ໍ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
ດອ໌ໍ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ຊັອງ. 11 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່,
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ລາ ເຍືາ ນ່ະ ກຈີູດ
ແຕ ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ນັ່ອງ ຣານະ ໂລ່
ຍຮ. ມາ ເຍືາ ອາມົ່ງ ດອ໌ໍ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຊັອງ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.

12 ອຶນໂຈຍ ໂອນ ຣາມຶ່ຮ ໂລ່ຍຮ ຕະ ຊົດ ນັ່ອງ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ກະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ
ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີມ. 13 ອຶນໂຈຍ ມ່ອບ ຈະ ເຍືາ ໂອນ
ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ນ່ະ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ອໍ ເກ່ີຍ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ.
ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມ່ອບ ຈະ ເຍືາ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ
ກູຈີດ, ກະ ອັນ ຈ່ອຍ ເຍືາ ໂອນ ຕະ ຣານະ ຕານັ່
ອງ ອໍ. 14 ຣານະ ໂລ່ຍຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕາລາ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ຍ່ອນ ຄານອດ ໂມເຊ ຕາ ເບີນ ຕາລາ
ນັ່ອງ ເຍືາ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ຕາລາ ເຍືາ, ກະ
ອັນ ຕາລາ ເຍືາ ແຕ ຣານາ ຈ່ອຍ ເມືາດ.

ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຕານັ່ອງ ອໍ
15 ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານ່ະ ໄຮ ອີ ປາຍ? ຊານ່ໍ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ, ກະ ຄານອດ ໂມເຊ

ຕາ ເບີນ ຕາລາ ນັ່ອງ ໄຮ. ນ່ະກັອຍ, ໄຮ ເຕ່ອ໌ ຕະ
ຣານະ ໂລ່ຍຮ ບ?ໍ ຕາ ເບີນ ເຕ່ອ໌ ຕະ! 16 ນານ່
ະ ເຣືາງ ປາຍ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ, ຄັນ ເຍືາ ຕະ ຕາ
ປູ່ນ ຣານະ ແລ່ະ, ເຍືາ ແກີດ ຊູລ ຣານະ ກັອຍ.
ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ເຍືາ
ແກີດ ຊູລ ໂອນ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ເຈ່ີ ເກືາ ແຕ ຣາ
ນະ ກັອຍ ລາ ເຍືາ ກູ ຈີດ. ມາ ຄັນ ເຍືາ ຕະ ຕາ
ປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຍືາ ແກີດ ຊູລ ໂອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ
ເກືາ ລາ ເຍືາ ເບນີ ແອີດ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ.
17 ເກົາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ! ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຍືາ
ແກີດ ຊູລ ໂອນ ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ມາ ຊານ່ໍ ເຍືາ ຕະ
ຕາປູ່ນ ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ ມັຮ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ກາ ເນົ່ າ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ. 18 ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາໂຣຍຮ ເຍືາ ແຕ ແກີດ ຊູລ ຣານະ ໂລ່
ຍຮ, ກະ ອັນ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ຊູລ ຣານະ ຕານັ່
ອງ ອໍ ແອັນ. 19 ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາກຳ
ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ແຈງ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຍືາ ມ່ອບ ຈະ
ເຍືາ ແກີດ ຊູລ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ຊັອງ. ນ່ະກັອຍ
ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ ຕາ ອໍ ລາລ່ື ແອັນ. ມາ ຊານ່ໍ ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ມ່ອບ ຈະ ເຍືາ ໂອນ ແກີດ ຊູລ ຣານະ
ຕານັ່ອງ ອໍ. ນ່ະກັອຍ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ ບຣັຮ ອໍ
ລາລ່ື ແອັນ.

20 ບັອງ ເຍືາ ແກີດ ຊູລ ຣານະ ຕາ ອ,ໍ ຣານະ
ຕານັ່ອງ ອໍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕາລາ ເຍືາ. 21 ຣານະ ເຍືາ
ຕາປູ່ນ ບັອງ ກັອຍ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ? ຕາ ເບີນ
ເກືາ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ. ຊານ່ໍ ເຍືາ ຊັອງ ກູມາລ ຕະ ລາລ່ື
ຍ່ອນ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ ເບີນ ເກືາ ໂອນ ເຍືາ ກູ
ຈີດ. 22ມາ ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຣຍຮ ເຍືາ ເຈ່ີ
ແຕ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ແກີດ ຊູລ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແອັນ. ເກືາ ແຕ ຣານະ ກັອຍ ລາ ເຍືາ ເບີ
ນ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອໍ ກະ ເຍືາ ເບນີ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ.
23 ໄກຣ ລາລ່ື, ເກືາ ແຕ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ລາ ໄຮ ກູ
ຈີດ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໂອນ ໄຮ ອາ
ມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ.

7
ຊາກຳ ແຕ ລາກວຍ ກາຢາອ໌

1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ລາ ກວາຍ ກາ ດັງ ເຈ່ີ
ແຕ ຄານອດ ໂມເຊ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ດັງ ອຶງເຄາະ
ກວາຍ ຕະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ແອີງ ບັອງ ກາ ອຶນນັ່ອງ
ອາມົ່ງ. ຄັນ ໄລ່ ກຈີູດ, ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ.
2 ເກົາ ຊາກຳ ນ່ະໄນ່: ເບີນ ມານະ ມັນແຊມ ກາ ເບີ
ນ ກາຢາອ໌. ຄານອດ ປາຕັບ ລາ ອຶງເຄາະ ມັນແຊມ
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ກັອຍ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ກາຢາອ໌ ອັນ, ເຕ່ົາ ອຶນ
ແຍະ່ ແດີຍ ກາຢາອ໌ ອັນ. ມາ ແວັດ ກາຢາອ໌ ອັນ ກູ
ຈີດ, ມັນແຊມ ກັອຍ ຣາກຼັຮ ເຈ່ີ ແຕ ປັຣນາຍ ອັນ
ເອີອ໌ ແກີດ ລາກວຍ. 3 ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ກາຢາອ໌
ມັນແຊມ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ, ມາ ອັນ ແອີດ
ກະ ຣາເລົາ ການ່ໍອ໌, ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ມັນແຊມ ກັອຍ ລາ
"ມັນແຊມ ກາ ເປາະ ປັຣລ່ືຍ ກະ ຣາເລົາ." ມາ ຄັນ
ກາຢາອ໌ ອັນ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ອັນ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂລ່ຍຮ
ອຶນເຕ່ົາ ຄັນ ອັນ ຈ່ໍອ໌ ກາຢາອ໌ ຕາໄມ. ກະ ຕາ ເບີ
ນ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອັນ ລາ "ມັນແຊມ ກາ ເປາະ ປັຣລ່ືຍ
ກະ ຣາເລົາ."

4 ນ່ະກັອຍ ແຊມອາຍ ເອີຍ, ເຍືາ ລາ ມູ ເຈິງ
ກັອຍ ເຕ່. ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ກຈີູດ ກະ ອັນ ແວັດ
ແຕ ຄານອດ, ນ່ະກັອຍ ນ່ະ ເຍືາ ກຈີູດ ເຕ່. ເຈ່ີ ຄາ
ນອດ ໂມເຊ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕາລາ ນັ່ອງ ເຍືາ. ມາ ເຢຊູ
ກຣີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ອັນ ກູຈີດ. ນ່ະກັອຍ, ອໍ
ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ, ໂອນ ເຍືາ
ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 5 ບັອງ ກາ
ໄຮ ຕາ ຢວາຮ ຊາອຳ, ໄຮ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ເບີມ.
ນ່ະກັອຍ ຄານອດ ໂມເຊ ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ຄ່ຶດ
ອີ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ. ພໍກາ ໄຮ
ຕະ ຣານະ ກັອຍ, ໄຮ ເບນີ ເກືາ ລາ ໄຮ ກຈີູດ. 6ມາ
ຊານ່ໍ ຄານອດ ໂມເຊ ຕາ ເຕ່ອ໌ ໂກບ ດອ໌ໍ ນັ່ອງ ໄຮ,
ຍ່ອນ ໄຮ ນ່ະ ກຈີູດ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ຕາ ເບນີ ຕະ
ນັອ່ງ ຣານະ ຕຍາ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ນ່ະ ເນົ່ າ ຄຽນ
ເຈ່ີ. ມາ ຊານ່ໍ ໄຮ ຕະ ຣານະ ຕາໄມ ແອັນ ຍ່ອນ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ.

ຣານະ ໂລ່ຍຮ ລ່ັອຮ ແຕ ຄານອດ ບ?ໍ
7 ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານະ່ ໄຮ ອີ ປາຍ? ໄຮ ອີ ປາຍ

ຄານອດ ໂມເຊ ລາ ໂລ່ຍຮ ບ?ໍ ຕາ ແກີນ ນ່ະກັອຍ!
ມາ ຄານອດ ກັອຍ ອາປັຮ ໂອນ ໄຮ ດັງ ຣານະ ໂລ່
ຍຮ ລາ ອຶນເຕ່ົາ. ໄກຣ ລາລ່ື ເກົາ ຕາ ເບນີ ດັງ ເກົາ
ຕະ ໂລ່ຍຮ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ, ຄັນ ຄານອດ
ຕາ ເບີນ ປາຍ ນ່ະໄນ່: "ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ
ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ."

8ມາ ແຕ່ີອ໌ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ກັອຍ ອາປັຮ ໂອນ
ເກົາ ດັງ ເກົາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ, ເຈ່ີ
ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ແກີດ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ.
ມາ ຄັນ ເກົາ ຕາ ເບນີ ດັງ ແຕ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ຣານະ ໂລ່ຍຮ ແກີດ ຕາ ເບີນ ເຣ່ງ ມາແລ່ະ.
9 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເກົາ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ຄານອດ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຄ່ຶດ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ລາ
ອໍ. ມາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເກົາ ດັງ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ແຕ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຕາໄງ ກັອຍ ເກົາ ດັງ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ໂລ່
ຍຮ ລາລ່ື, 10 ເຈ່ີ ເກົາ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ກຈີູດ. ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ກັອຍ ຍ່ອນ ອັນ
ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ. ມາ ພໍກາ ເກົາ ດັງ
ແຕ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ກັອຍ, ນ່ະກັອຍ ເກົາ ດັງ ເກົາ
ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ກຈີູດ ຍ່ອນ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຕະ ຕາປູ່ນ
ປັຣນາຍ ກັອຍ. 11 ຣານະ ໂລ່ຍຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ
ອາໂລກ ໂອນ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ
ປາຕັບ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ, ຣານະ ໂລ່
ຍຮ ໄນ່ ກາຈີດ ເກົາ.

12 ໄກຣ ລາ ລ່ື ຄານອດ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ
ລາ ອ.ໍ ກະ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ
ລາ ບຣັຮ ອໍ ກະ ຕານັ່ອງ ອໍ ອຶນແຍ່ະ. 13 ຄັນ
ນ່ະກັອຍ, ຣາມຶ່ຮ ອໍ ໄນ່ ຕະ ໂອນ ເກົາ ກູຈີດ ບ?ໍ
ຕາ ແກີນ ນ່ະກັອຍ! ແອີງ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ແຕ່ິ ຕະ
ໂອນ ເກົາ ກູຈີດ. ມາ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂລ່ຍຮ ເກົາ. ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ
ປາຕັບ ກັອຍ ລາ ອໍ, ກະ ປັຣນາຍ ກັອຍ ອາປັຮ
ໂລ່ຍຮ ເກົາ ລາ ຕາ ອໍ ລາລ່ື.

ກວາຍ ກາ ເບີນ ບາຣ ຣາງຶ່ຮ
14 ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ ປາຍ ຄານອດ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ຣາເວືາຍ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ເກົາ ລາ ກວາຍ ເມືາດ ກາ ເຕ່ອ໌
ກູຈີດ, ກະ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເກົາ ມ່ອບ ຈະ ເກົາ ໂອນ
ແກີດ ຊູລ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. 15 ເກົາ ງຶ່ດ ລາລ່ື, ແຕ
ມັຮ ຣານະ ເກົາ ຕະ ຕາ ດັງ ນານ່ ະ ເກົາ ມາ ຕະ
ນ່ະກັອຍ. ມັຮ ຣານະ ອໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ, ແກີດ
ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. ມາ ມັຮ ຣານະ
ຕາ ອໍ ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕະ, ແກີດ ເກົາ ຕະ ຣາ
ນະ ກັອຍ. 16 ຄັນ ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ
ຕາ ອໍ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ເກົາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ, ຣາງຶ່ຮ
ເກົາ ງີ່ນ ຄານອດ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ປຍາຍ໌.
17 ນ່ະກັອຍ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບີມ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕະ ຣາ
ນະ ຕາ ອໍ, ມາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ໂລ່ຍຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ
ເບມີ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ. 18 ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ຕາ ເບນີ
ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ, ຄັນ
ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບີມ. ຕາມ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຄ່ຶດ ອີ
ຕະ ອໍ, ມາ ເກົາ ຕາ ເຣືາບ ຕະ ອໍ ນັ່ອງ. 19 ມັຮ ຣາ
ນະ ອໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ, ແກີດ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຕະ. ມາ
ມັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕະ, ແກີດ ເກົາ
ຕະ. 20 ຄັນ ເກົາ ຕະ ມັຮ ຣານະ ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ອີ
ຕະ, ໄນ່ ລາ ຕາ ແກີນ ເກົາ ເບີມ ກາ ຕະ ນ່ະກັອຍ,
ມາ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ກາ ຕະ
ນ່ະກັອຍ.

21 ເຣືາງ ປາຍ ເກົາ ເບນີ ບາຣ ຣາງຶ່ຮ. ແຕ່ີອ໌ ເກົາ
ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ອໍ, ແກີດ ແກຼິ ໂອນ ເກົາ ຕະ
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ຣານະ ຕາ ອໍ ແອັນ. 22 ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ຕາ
ປູ່ນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 23 ມາ ນ່ະ ປາຍ ເບີ
ນ ບາຣ ຣາງຶ່ຮ ຣາຊູ່ ຕ່ຶງ ຈະ ເກົາ. ເກົາ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ
ຕະ ຣານະ ອ.ໍ ມາ ຈະ ເກົາ ລາ ແກີດ ຊູລ ຣານະ
ຕາ ອໍ. 24 ເອີຍ໌! ບາບ ລາລ່ື ເກົາ! ເນົ່ າ ກາ ເຣືາບ
ຈ່ອຍ ເກົາ ໂອນ ຣາກຼັຮ ແຕ ຣານະ ຕາ ອໍ ໄນ່ ກາ
ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ ເກົາ? 25 ເກົາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຣືາບ ຈ່ອຍ
ເກົາ ນ່ະກັອຍ!
ຄັນ ຕາ ເບນີ ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ, ເກົາ ລາ ນ່ະໄນ່:

ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ມາ ຈະ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ອີ ຕາປູ່ນ ຣານະ ໂລ່ຍຮ.

8
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ໄຮ

1 ຊານ່ໍ, ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ
ເຢຊູ ກຣີດ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ນັ່ບ ນັ່ອງ
ກວາຍ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ. 2 ຄັນ ຕາປູ່ນ
ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ໄຮ ອຶງເຄາະ ກູຈີດ. ມາ ຍ່ອນ ໄຮ
ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ລາ ຣາເວືາຍ ກາ ໂອນ ກວາຍ ອາມົ່ງ, ອາກຼັ
ຮ ແຕ ອຶງເຄາະ ໄຮ ກູຈີດ ຍ່ອນ ໄຮ ຕະ ໂລ່ຍຮ.
3ນ່ະກັອຍ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ
ອາມົ່ງ ກວາຍ, ຍ່ອນ ຈະ ໄຮ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ໂລ່
ຍຮ ເລືອຍໆ ກະ ຕາ ເຣືາບ ຕະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ
ກັອຍ ກຣ່ັກ ລາລ່ື. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກອນ
ອັນ ແຊງ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ກອນ ກັອຍ ເບີນ
ຈະ ມູເຈິງ ກວາຍ ເຕ່, ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ
ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກອນ ອັນ
ຈີວ໌ ກຈີູດ ຕາງ ມັຮ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ, ໂອນ ຣານະ ໂລ່
ຍຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຊົດ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ. 4 ອັນ
ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ຕານັ່ອງ ອໍ
ຕາປູ່ນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄຮ ລາ ກວາຍ ກາ
ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ, ຕາ
ເບນີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ເບມີ. 5ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ
ປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບມີ, ໄລ່ ກັອຍ ຄ່ຶດ ແຕ ຣານະ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ຊັອງ. ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ກັອຍ ຄ່ຶດ ອີ ຕະ ຣານະ
ໂອນ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 6 ມັຮ
ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຊັອງ ຢໍອ໌,
ຣານະ ໄລ່ ຕະ ແກີດ ເກືາ ລາ ໄລ່ ກູຈີດ. ມາ ມັຮ
ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ, ຣານະ ໄລ່ ຕະ ແກີດ ເກືາ ໄລ່ ເບນີ ອາມົ່ງ
ເລືອຍໆ ກະ ໄລ່ ແອີດ ອຽນ ອໍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
7 ຄັນ ໄຮ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ເບີມ, ລາ ໄຮ ອວານ
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ໄຮ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຄາ
ນອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຕາມ ໄຮ ຢໍອ໌, ລາ ໄຮ ຕາ
ເຣືາບ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອັນ. 8ນ່ະກັອຍ, ມັຮ ກວາ
ຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບມີ, ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣ່ໍອ໌
ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

9 ມາ ເຍືາ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ
ນັ່ອງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີມ, ມາ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບີ
ນ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ອັນ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ
ກຣີດ. 10 ຈະ ໄຮ ອຶງເຄາະ ກູຈີດ ຍ່ອນ ຣານະ ໂລ່
ຍຮ. ມາ ຄັນ ເຢຊູ ກຣີດ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ,
ນ່ະກັອຍ ຣາເວືາຍ ໄຮ ແອີດ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ,
ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ໄຮ ລາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ
ອໍ. 11 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ
ກູຈີດ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ຄັນ ເຍືາ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ຈະ ເຍືາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກູ
ຈີດ ເຕ່. ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ຣາເວືາຍ
ອັນ ກາ ແອີດ ກະ ເຍືາ.

12 ນ່ະກັອຍ, ແຊມອາຍ ເອີຍ, ໄຮ ຕາ ເບີນ ຕູ່
ນັ່ອງ ແຕ ຣານະ ຕຍາ. ໄຮ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ
ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ເບີມ. 13 ໄກຣ ລາລ່ື ຄັນ ເຍືາ ຕາປູ່
ນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີມ, ເຍືາ ກູຈີດ. ມາ ຄັນ ເຍືາ ກາ
ຈີດ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີມ, ຍ່ອນ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ,
ເຍືາ ເບີນ ອາມົ່ງ. 14 ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່
ນ ຣາງຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ກັອຍ ລາ
ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 15 ພໍກາ ເຍືາ ເບີນ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ເຍືາ ແກີດ
ມາຮ ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ເຍືາ ຕາ ເບີນ
ນັ່ອງ ນ່ະ ກວາຍ ຊູລ. ເຈ່ີ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ອຶງກັອຮ
ນັ່ອງ ນ່ະ ກວາຍ ຊູລ ເກ່ີຍ ອຶງກັອຮ. ຍ່ອນ ໄຮ ເບີ
ນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ກູອ໌
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ: "ອັບບາ ເອີຍ! (ແຕີລາ ອຶມ
ປ່ໍ ເອີຍ!)"* 16ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ຈ່ອຍ
ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ໄຮ ລາ ກອນ ອາ
ໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 17 ຄັນ ໄຮ ລາ ກອນ ອາໄກ

* 8:15 8:15 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ໂປໂລ ຕະ ອຶນຕີ ອັນ ດອ໌ໍ 'ອຶມປ່ໍ' ລາ 'ອັບບາ.'
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ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄຮ ອຶງກ່ອງ ເບີນ ຕາລາ ເຕ່ ມູ່ນ
ອັນ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. ກະ ຄັນ ໄຮ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄຮ ເບີນ
ແອີດ ອຽນ ອໍ ກະ ອັນ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ອາງອ່ືຣ ເຕ່.

ມັຮ ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເກຣາະ ຣາມຶ່
ຮ ກາ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌

18 ເກົາ ຄ່ຶດ ນ່ະໄນ່: ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ໄຮ ຈີວ໌
ຣາມຶ່ ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຊານ່ໍ, ຍ່ອນ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ໄຮ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອາງອ່ືຣ ລາລ່ື. ຕາໄງ ກັອຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ແອີດ ກະ ອັນ, ເບີນ ອຳນາດ
ອາງອ່ືຣ ມັນຕຸ ກະ ອັນ ເຕ່. 19 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕງ ເຈ່ີ ກູ່ ຣາມຶ່ ຮ ຕ່ຶງ ປື່ ນ ກະ ຕ່ຶງ ແປີງ. ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ອຶງກ່ອງ ຕາໄງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກອນ ອາໄກ ອັນ.
20 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ລາ
ຕາ ເບີນ ແກີດ ອໍ ຢວາຮ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ນັດ່ ດອ໌ໍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ອຶງກ່ອງ ຕາ
ໄງ ກັອຍ ເຕ່. 21 ຊານ່ໍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ອຶງເຄາະ ກູ
ຈີດ ກະ ລາບວຍ.໌ ມາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອຶນແຍ່ະ ກອນ
ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີນ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ມັນ
ຕຸ ກະ ອັນ, ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ
ເຈ່ີ ແກີດ ອໍ ແອັນ ເຕ່. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ຕາ ເບີ
ນ ກູຈີດ ກະ ລາບວຍ໌ ນັ່ອງ. 22 ໄຮ ດັງ ເຕ່, ກູ່
ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ກະ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ
ແຕ ອຶມແບິ ອາໄຣ່ ເຕ່ົາ ຊານ່ໍ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ
ລາ ນ່ະ ມັນແຊມ ກາ ຊາຊິຮ ບັອງ ກາ ອັນ ຣ່ັຮ
ກອນ. 23 ໄຮ ລາ ຊາຊິຮ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ຍ່ອນ
ໄຮ ອຶງກ່ອງ ຕາໄງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ຣ່ັບ ໄຮ
ໂອນ ແກີດ ກອນ ອາໄກ ອັນ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ຣາເວືາຍ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ເຈ່ີ ໂອນ ໄຮ ດັງ
ກຣ່ັກ ລາລ່ື ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄຮ ເບີນ ຈະ ຕາ
ໄມ ແອັນ. 24 ບັອງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາ
ມົງ່ ໄຮ, ອັນ ເອີອ໌ ໂອນ ໄຮ ເບນີ ຈະ ຕາໄມ ແອັນ.
ນ່ະກັອຍ ໄຮ ອຶນນັ່ອງ ອຶງກ່ອງ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ຄັນ
ໄຮ ເບີນ ເຈ່ີ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄຮ ອຶງກ່ອງ, ໄຮ ຕາ ເບີນ
ຕຸ່ຮ ອຶງກ່ອງ ນັອ່ງ. ນານ່ະ ໄຮ ອຶນນັ່ອງ ອຶງກ່ອງ
ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄຮ ເບີນ ເຈ່ີ? 25 ມາ ຊານ່ໍ ໄຮ ຕາ ຢ
ວາຮ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ອີ ໂອນ
ໄຮ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ເກຣາະ ຈີວ໌ ຊັອງ, ກະ ໄຮ ອຶງ
ກ່ອງ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄຮ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.

26 ກະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ
ໄຮ, ຍ່ອນ ໄຮ ລາ ອຽວ໌ ລາລ່ື, ຕາ ດັງ ນານ່ະ ອີ

ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ບັອງ ກາ ໄຮ ເກົາ,
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ເດີງ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ໄຮ
ອີ ເກົາແຊອ໌ ກັອຍ ອາແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ
ເກົາ ກໂູກຼຍ໌ ແກຼີຍ ແຕ ປັຣນາຍ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ປາຍ.
27 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ.
ກະ ອັນ ດັງ ເຕ່ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເກົາແຊອ໌
ອຶນເຕ່ົາ ຕາງ ກວາຍ ຊາອຳ. ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເກົາແຊອ໌ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຕາປູ່ນ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື
ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

28 ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ແກີດ ອໍ
ແຕ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ອາໂຢ່ະ ອັນ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌
ໂອນ ປວາຍ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. 29 ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ດັງ ໄຮ ເຈ່ີ, ກະ ອັນ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ອີ ຕະ ໂອນ
ໄຮ ແກີດ ນ່ະ ກອນ ອັນ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ກຣີດ
ລາ ນ່ະ ກອນ ກ່ັລ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ໄຮ ກາ ແຕ່ີອ໌
ອຶນຕູ່ນ ລາ ນ່ະ ອາແອມ ເຢຊ.ູ 30 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ນັ່ດ ດອ໌ໍ ອີ ຕະ ຣານະ ໄນ່ ໂອນ ກວາຍ ແຕ ອຶມແບິ
ເຈ່ີ. ມັຮ ກວາຍ ກາ ອັນ ນັ່ດ ດອ໌ໍ, ເຈ່ີ ອັນ ກູອ໌;
ມັຮ ກວາຍ ກາ ອັນ ກູອ໌, ອັນ ຕະ ໂອນ ແກີດ ຕານັ່
ອງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ. ມັຮ ກວາຍ ກາ ອັນ ຕະ ໂອນ
ແກີດ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ, ອັນ ໂອນ ໄລ່ ເບີ
ນ ແອີດ ກະ ອັນ, ເບນີ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ມັນຕຸ ກະ
ອັນ ເຕ່.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ໄຮ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື
31 ນານ່ະ ໄຮ ອີ ປາຍ ແຕ ຣານະ ໄນ່? ຄັນ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຢັ່ ຮ ໄຮ ນ່ະກັອຍ, ຕາ ເບີນ
ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ໂຈະ ໄຮ. 32 ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ກອນ ອັນ ກູຈີດ ຕາງ ໄຮ ເຈ່ີ. ຄັນ ອັນ
ມາ ຈ່ອຍ ໄຮ ນ່ະກັອຍ, ໄຮ ດັງ ອັນ ຈ່ອຍ ເຕ່ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄຮ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ໂອນ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣາ
ນະ ອັນ. 33ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ປ່ອງ ໄຮ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ເຈ່ີ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ນັ່ບ
ໄຮ ລາ ຕານັ່ອງ ອໍ. 34 ກະ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ຕະ ໂຕ່ດ
ໄຮ ຍ່ອນ ໂລ່ຍຮ ໄຮ. ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ິ ກູຈີດ ຕາງ
ໄຮ, ຊານ່ໍ ອັນ ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ
ອັນ ແຊອ໌ ຈ່ອຍ ໄຮ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ອັນ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ເຈ່ີ ແຕ ອັນ ກູຈີດ. 35 ເຢຊູ ກຣີດ ອາ
ໂຢ່ະ ລາລ່ື ໄຮ ກະ ຕາ ເບີນ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ
ເຕ່ອ໌ ກາຢັ່ ຮ ໄຮ ແຕ ອັນ ອາໂຢ່ະ ກັອຍ. ຄັນ ໄຮ
ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ອາຣ່ຶກ, ແຕີລາ ຕຸ່ຮ ກາດີດ, ແຕີ
ລາ ເນົ່ າ ຕະ ໄຮ, ແຕີລາ ໄຮ ຊັອງ ມາເຍືາຍຮ ຊາ
ລາອ໌, ແຕີລາ ແອິ ຕຳປັອກ ຕັອກ, ແຕີລາ ຣາມົຮ
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ເກຣ່າະ, ແຕີລາ ເນົ່ າ ກັຣໄປຮ ແຕ ດາວ, ມັຮ ຣາມຶ່
ຮ ໄນ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາ ເບີນ ອາ
ໂຢ່ະ ໄຮ. 36 ມູເຈິງ ເນົ່ າ ຄຽນ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
"ຍ່ອນ ຮິ ຕາປູ່ນ ເຍືາ,

ນ່ະກັອຍ ກູ່ ຣາໄງ ເນົ່ າ ຈ່ໍອ໌ ຣານາ ອີ ກາຈີດ
ຮິ.

ເນົ່ າ ເນ່ ປໍ ຮິ ນ່ະ ເນົ່ າ ເນ່ ປໍ ແກະ ກາ ແຈ່ະ ເນົ່ າ ອີ
ກາຈີດ."

37 ມາ ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄຮ, ໄຮ ເຣືາບ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ກັອຍ,
ຍ່ອນ ອັນ ກາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ໄຮ ຈ່ອຍ ເລືອຍໆ
ໄຮ. 38-39 ເກົາ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ລາ ຕາ ເບີນ ມວຍ
ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຕ່ອ໌ ກາຢັ່ ຮ ໄຮ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາໂຢ່ະ ໄຮ. ຄັນ ເບີນ ກູຈີດ, ແຕີລາ ອາມົ່ງ,
ຄັນ ເບີນ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແຕີລາ ເຢືາງ
ການ່ໍອ໌, ຄັນ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່,
ແຕີລາ ຕ່ຶງ ແດີຍ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ, ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ກາ
ຊົດ, ຄັນ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ແປີງ ແຕີລາ ແຕ ປື່ ນ,
ແຕີລາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ການ່ໍອ໌ ແອັນ, ຣາມຶ່
ຮ ອຶນເຕ່ົາ ລາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕາ ເບີນ ອາໂຢ່ະ ໄຮ. ອັນ ອາໂຢ່ະ ເລືອຍໆ ໄຮ,
ຍ່ອນ ໄຮ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ.

9
ໂປໂລ ອາໂຢ່ະ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ

1 ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ດັງ ເກົາ ປາຍ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື, ເກົາ
ຕາ ເບີນ ປາຍ ອາໂລກ. ຍ່ອນ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບີ
ມ, ກະ ຍ່ອນ ເກົາ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ກະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຮີ. ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຊາ
ອຳ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ. 2 ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ດັງ ນ່ະໄນ່:
ເກົາ ຊັອງ ຕ່ິ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ, ກະ ເກົາ ຕາ ເກ່ີ
ຍ ປິ່ ດ ຣາງຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ ໄນ່. 3 ແກຼີຍ ແຕ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ
ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ແດີຍ ອາມົ່ງ ເກົາ, ເກົາ ຢໍອ໌ ແອີດ ມວຍ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. ມາ ຄັນ ເກົາ ມາ ຈີວ໌ ຣາຕັຮ
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ເຈ່ີ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ໂອນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແກີດ ຊາອຳ ອັນ, ລາ ເກົາ
ຈີວ໌ ຣາຕັຮ ແຕ່ິ. ຍ່ອນ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ແຊມອາຍ
ເກົາ, ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ກາເລີຍ ແຕ ເກົາ
ອາໂຢ່ະ ຈະ ເກົາ ເບມີ. 4 ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ລາ ນ່ະ
ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ໄລ່ ເຮີມ ອຳນາດ

ອາງອ່ືຣ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣ
ຄັນ ກະ ໄລ່, ກະ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ຄານອດ ອັນ. ໄລ່
ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດູ່ນ ລາລ່ື ເຈ່ີ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເອີອ໌ ເຈ່ີ ກະ ໄລ່. 5 ໄລ່ ລາ ມວຍ ຈຸ່ມເຈືອ ກະ
ອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ກະ ຢາໂຄບ. ບັອງ ກາ ເຢຊູ
ກຣີດ ແກີດ ກວາຍ, ອັນ ລາ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ເຕ່. ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ິ ຊົດ ແກຼີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ
ການ່ໍອ໌. ອັນ ຣາລີ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ອຶງເຄາະ
ໄຮ ຍ່ອງ ອັນ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກູມ.ໍ ອາແມນ.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ກວາຍ
6 ເກົາ ຕາ ເບນີ ປາຍ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີ

ອ໌ ມາ ຕາ ເບນີ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕາ ເບີນ ຣຽຮ ກູ່ ນະ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ. 7 ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ນັ່ບ ກູ່ ນະ
ໄລ່ ກາ ແຕ ຈຸ່ມ ອັບຣາຮາມ ປາຍ ໄລ່ ລາ ຈຸ່ມເຈືອ
ອັບຣາຮາມ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເຈ່ີ ອັບຣາຮາມ
ປາຍ: "ອີຊາກ ແຕ່ິ ເບີນ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເກົາ
ເອີອ໌ ກະ ໄມ່."

8 ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ລາ ນ່ະໄນ່: ມັຮ ກວາຍ ກາ ແຕ
ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ, ຕາ ເບີນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່
ລາ ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ໄລ່ ເຈ່ີ, ແອີງ ໄລ່ ກັອຍ
ຊັອງ ລາ ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 9 ໄນ່ ລາ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອັບຣາຮາມ: "ອຶນ
ນັ່ອງ ມວຍ ກມູໍ ແອັນ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ໄມ່. ຕາໄງ
ກັອຍ ຊາຣາ, ລາກວຍ ໄມ່, ອັນ ຣ່ັຮ ມານຳ ກອນ
ຣາເລົາ."

10 ກະ ເກົາ ອາ ຕີ ມວຍ ຣາມຶ່ ຮ ແອັນ ແຕ
ເຣເບກາ. ເຣເບກາ ໄນ່ ລາ ລາກວຍ ອີຊາກ, ອາ
ຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ. ພໍກາ ເຣເບກາ ແອີດ ຕ່ຶງ
ຈະ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອັນ ປາຍ: "ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ
ໄມ່ ຣ່ັຮ ກອນ, ໄມ່ ເບນີ ບາຣ ລຳ ກອນ ຣາເລົາ."

11-12ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແອັນ ອັນ ປາຍ:
"ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ກາ ອາແອມ, ຊົດ ກາເລີຍ
ແຕ ອາຍ ອັນ."
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ແຕ ເຣເບກາ ຕາ

ຢວາຮ ຣ່ັຮ ກອນ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຣຽຮ ກອນ ອາລັອຮ, ມາ ອັນ ຕາ ເບນີ ຣຽຮ ຕາ
ປູ່ນ ຣານະ ອໍ ແຕີລາ ຣານະ ຕາ ເບີນ ອໍ ແຕ ບາຣ
ນະ ກອນ ກັອຍ ຕະ ເຈ່ີ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ
ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຄ່ຶດ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. 13 ເນົ່ າ ຄຽນ
ເຈ່ີ ແຕ ບາຣ ນະ ກອນ ເຣເບກາ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:

* 9:13 9:13 ເບີນ ເນົ່ າ ແປ ປັຣນາຍ ໄນ່ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ຢາໂຄບ, ມາ ອັນ ຊາອັຣ ເອຊາວ."
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"ເກົາ ອີ ເບີ ນ ຢາໂຄບ, ມາ ເກົາ ຕາ ແອອ໌
ເອຊາວ."*

14 ນານ່ະ ໄຮ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ?
ໄຮ ອີ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຕາ ປຍາຍ໌ ບ?ໍ ຕາ
ແກີນ ນ່ະກັອຍ! 15 ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ
ໂມເຊ ປາຍ: "ຕາມ ເກົາ! ຄັນ ເກົາ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ
ຕະ ອາແລ່ະ, ເກົາ ອາໂຢ່ະ ຕະ. ກະ ຄັນ ເກົາ ຊັອງ
ອີ ຈ່ອຍ ອາແລ່ະ, ເກົາ ຈ່ອຍ."

16ນ່ະກັອຍ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ຕາມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ຄັນ ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ, ອັນ ອາໂຢ່ະ ຕະ. ກວາ
ຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຄ່ຶດ ອຶນເຕ່ົາ ແຕີລາ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ອີ ເບີ
ນ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 17 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕ ອຶມແບິ ເນົ່ າ ຄຽນ ເຈ່ີ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປາຍ ໂຈະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣວາງ ເອຢິບ:
"ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ແກີດ ຊົດ,

ຍ່ອນ ເກົາ ອີ ອາປັຮ ອຳນາດ ເກົາ ລາ ປື່ ດ
ລາລ່ື.

ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ກູ່ ກຣວາງ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ເບີນ ດັງ
ຣາມຶ່ຮ ເກົາ."

18 ນ່ະກັອຍ ຕາມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ອັນ ຊັອງ
ຢໍອ໌, ອັນ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ. ຄັນ ອັນ ຊັອງ ຢໍອ໌
ອີ ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ກ່ັອງ, ລາ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຕະ.†

19 ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ເຍືາ ອີ ຕາແບີບ ເກົາ ປາຍ:
"ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານະ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕິ ໄຮ, ປາຍ
ໄຮ ເບີນ ໂລ່ຍຮ? ໄຮ ຕາ ເຣືາບ ຕະ ຣານະ ຕາ
ອໍ ອຶນເຕ່ົາ ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ໂອນ ໄຮ
ຕະ."

20 ມາ ເກົາ ຕາແອີຍ ລ່ັຮ ເຍືາ ປາຍ: "ເອີ ແຊມ
ອາຍ ເອີຍ! ນານ່ະ ເຍືາ ຍັ່ນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ໂຈະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ? ອາແດັຮ ກູແຕອ໌ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣາ
ຈຽນ ລ່ັຮ ໂຈະ ກວາຍ ກາ ເມືານ ອັນ ປາຍ ນ່ະໄນ່:
'ນານ່ະ ໄມ່ ຕະ ຣູ່ບເຣືາງ ເກົາ ນ່ະໄນ່?'"

21 ອັນ ກາ ເມືານ ບາຣ ລຳ ອາແດັຮ ແຕ ມວຍ
ໂກກ ກູແຕອ໌, ເຕ່ອ໌ ອັນ ເມືານ ມວຍ ແບງ ຕັອກ
ດອ໌ໍ ຣ່ັບ ຕາມອຍ, ກະ ມວຍ ແບງ ແອັນ ດອ໌ໍ ຕັອກ
ຕ່ຶງ ດຸງ, ຕາມ ຣາງຶ່ຮ ອັນ.

22 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາລາ ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ. ອັນ ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື ໂຈະ ໄລ່ ກາ ຕະ
ແອີງ ຣານະ ຕາ ອໍ. ນ່ະກັອຍ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ອັນ ອາປິ່ ດ ໄລ່ ກັອຍ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ
ອາປັຮ ອຳນາດ ອັນ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ອັນ ອົດ ດູ່ນ
ໂຈະ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ. 23 ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ອາປັຮ
ໂອນ ໄຮ ດັງ ອັນ ເບນີ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ປື່ ດ ລາລ່ື,

ກະ ອັນ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄຮ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື. ອັນ ຣຽຮ
ໄຮ ແຕ ອຶມແບິ ໂອນ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ຣາຈຸງ ເຕ່ ອຳນາດ
ອາງອ່ືຣ ແຕ ອັນ. 24 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ໄຮ ກາ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ກະ ອັນ ກູອ໌ ກາ ກວາຍ
ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. 25 ມູເຈິງ ກັອຍ
ເຕ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ໂຮເຊອາ ຄຽນ ແຕ
ອຶມແບິ ປາຍ:
"ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເນົ່ າ ຕາ ເບີນ ດອ໌ໍ ໄລ່ ກັອຍ ກອນ

ແຊມ ເກົາ,
ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ດອ໌ໍ ໄລ່ ລາ ກອນແຊມ ເກົາ
ເຕ່.

ແຕ ບັອງ ອາໄຣ່ ເກົາ ຕາ ເບນີ ອາໂຢ່ະ ໄລ່,
ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ໄລ່.

26 ປໍ ອຶນຕຸ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ກະ ກວາຍ
ກັອຍ ນ່ະໄນ່:

'ເຍືາ ລາ ຕາ ແກີນ ກອນແຊມ ເກົາ,' ອຶນຕຸ ກັອຍ
ແຕ່ິ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ກວາຍ ກັອຍ ລາ

ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ອາມົ່ງ
ເລືອຍໆ."

27 ກະ ເອຊາຢາ, ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ປາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ:
"ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ລາ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື.

ໄລ່ ຣ່ຶຮ ນ່ະ ຊາງາຍ໌ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ ທາເລ,
ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ບີ່ ອ໌ ນະ
ຊັອງ.

28 ໄວ່ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່

ກະ ຕະ ໂອນ ເຈ່ີ ມວຍ ເຮີບ ຊັອງ."
29 ກະ ເອຊາຢາ ປາຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ນ່ະໄນ່:

"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ຈຸ່ມເຈືອ ບີ່ອ໌
ນະ.

ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມາ ຕາ ເບນີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄຮ ເບີ
ນ ຈຸ່ມເຈືອ,

ໄຮ ແກີດ ມູເຈິງ ເມືອງ ໂຊໂດມ ກະ ເມືອງ
ໂກໂມຣາ ເຕ່, ປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ."

ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ
30 ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານ່ະ ໄຮ ອີ ປາຍ ແຕ ຣາມຶ່

ຮ ໄນ່? ໄຮ ອີ ປາຍ ນ່ະໄນ່: ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ
ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ ຈ່ໍອ໌ ແອີດ ຕານັ່ອງ
ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ໄລ່ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. 31 ມາ ມັຮ
ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ຄ່ຶດ ໄລ່ ແອີດ
ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ

† 9:18 9:18 ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເອຢິບ ລາ ກວາຍ ກາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ກ່ັອງ ກະ ອັນ ເດີງ ຕຸ່ຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ
ອຳນາດ ອັນ, ກະ ຕະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ.
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ປູ່ນ ຄານອດ ໂມເຊ. ມາ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ. 32 ຍ່ອນ ນານະ່ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ເບນີ? ຍ່ອນ
ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. ໄລ່ ຄ່ຶດ ໄລ່ ອຶງ
ເຄາະ ຕະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ຊັອງ. ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ
ກຣີດ ແກີດ ນ່ະ ຕາເມົາ ຕ່ຶງ ຣານາ ໂອນ ຈຸ່ມ ອິດ
ຊະຣາເອລ. ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ, ນ່ະກັອຍ
ນ່ະ ໄລ່ ກູ ຕ່ົຮ ຕາເມົາ ກັອຍ. 33 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປາຍ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ອັນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ນ່ະ
ໄນ່:
"ເກົາ ໂອນ ມານະ ແອີດ ຕ່ຶງ ກົຮ ຊີໂອນ.

ອັນ ລາ ນ່ະ ຕາເມົາ ກາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກູ
ຕ່ົຮ.

ໄລ່ ກຕ່ົູຮ, ເຈ່ີ ໄລ່ ແດິມ.
ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ອັນ,

ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ອຶງ ກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ
ປາຍ ອັນ ຊາອຳ ເມືາດ."

10
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ອຶນແຍ່ະ

ມັຮ ກວາຍ
1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ ຢໍອ໌ ລາລ່ື

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ອຶນແຍ່ະ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ, ກະ ເກົາ ເກ່ີຍ ເກົາແຊອ໌ ນ່ະໄນ່. 2 ເກົາ
ເຮີມ ໄລ່ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ໄລ່ ຕາ ດັງ ອີ ຕະ ນານ່ະ ໂອນ
ປຍາຍ໌. 3 ໄລ່ ຕາ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ຣານາ
ໂອນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ.
ມາ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຣານະ ໄລ່ ເບີມ ຈ່ໍອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣານາ ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ຕານັ່
ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ. 4 ເຢຊູ ກຣີດ ຕະ ໂອນ ແວັດ
ເຈ່ີ ຄານອດ ໂມເຊ. ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ
ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ກວາຍ ກັອຍ ເບນີ ແອີດ ຕານັ່
ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

5 ໂມເຊ ອາຕີ ເຈ່ີ ແຕ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ
ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ໄລ່ ຕະ
ຕາປູ່ນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ຣານາ ອັນ.
ອັນ ອາຕີ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ:
"ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕະ ຕາປູ່ນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ຄາ

ນອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ."

6 ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່ອ໌
ໂອນ ອັນ ແອີດ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ຄ່ຶດ ປາຍ: "ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ປາຍ: 'ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ,
ດອ໌ໍ ອີດ ເຢຊູ ໂອນ ແຊງ ຈ່ອຍ ໄຮ?' 7 ກະ ອັນ
ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ຄ່ຶດ ປາຍ: 'ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ແຊງ ປໍ ປື່ ນ
ປໍ ອຶນຕຸ ຣາເວືາຍ ກວາຍ ກູຈີດ ແອີດ, ດອ໌ໍ ອີດ
ເຢຊູ ໂອນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກູຈີດ?'"

8ມາ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ
ຣາມຶ່ຮ ຕານັອ່ງ ອໍ ໄນ່? ອັນ ປາຍ ນ່ະໄນ່:
"ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

ຕາ ເບນີ ເຢີ່ ງ ແຕ ເຍືາ."
ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ ໂອນ ເຍືາ
ເບີນ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. 9 ຄັນ ແບອ໌ ເຍືາ ມາ
ງີ່ນ ປາຍ ເຢຊູ ລາ ອຶນເຈົາ ເຍືາ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ
ຊາອຳ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
ແຕ ອັນ ກູຈີດ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ.
10 ໄຮ ແອີດ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ລາ ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ຊາອຳ ອັນ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ, ລາ ຍ່ອນ ແບອ໌ ໄຮ ງີ່ນ ປາຍ
ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ອຶນເຈົາ ໄຮ. 11 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ເນົ່ າ ປາຍ ເຈ່ີ ນ່ະໄນ່:
"ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ອັນ,

ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ປາຍ ອັນ ຊາ
ອຳ ເມືາດ ຊັອງ."

12 ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ອຶມພາ ອຶນ
ເຕ່ົາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ,
ຈ່ອຍ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ ຮ ບຸ່ນ ໂອນ ກູ່ ນະ ກາ ແຊອ໌
ແຕ ອັນ. 13 ຍ່ອນ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
"ອຶນເຈົາ ໄຮ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກູ່ ນະ ກວາຍ

ກາ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ອັນ."
14 ມາ ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ກວາຍ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ອັນ,

ຄັນ ໄລ່ ຕາ ຢວາຮ ຊາອຳ ອັນ? ກະ ນານ່ະ ເຕ່ອ໌
ໄລ່ ຊາອຳ ອັນ, ຄັນ ໄລ່ ຕາ ຢວາຮ ເບນີ ຊັອງ ອຶນ
ເຕ່ົາ ແຕ ອັນ? ກະ ນານະ່ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ເບນີ ຊັອງ ແຕ
ອັນ, ຄັນ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເປາະ ອາຕີ ໄລ່? 15 ກະ
ນານ່ະ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ເປາະ ອາຕີ ໄລ່, ຄັນ ຕາ ເບີນ
ເນົ່ າ ແປຣີ ໂອນ ໄລ່ ເປາະ? ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ເນົ່ າ ປາຍ ນ່ະໄນ່:

* 10:15 10:15 ປັຣນາຍ ຕຍາ ປາຍ: "ອໍ ລາລ່ື ອາເຢີງ ກາ ເດີງ ປັຣນາຍ ອໍ."
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"ບຸ່ນ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ເດີງ ປັຣນາຍ ອໍ ໂອນ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ."*

16 ມາ ຕາ ເບີນ ກູ່ ນະ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ມູເຈິງ ເອຊາຢາ ປາຍ ແຕ ອຶມ
ແບິ ນ່ະໄນ່:
"ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຊາງັດ

ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ."
17 ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ, ລາ ຍ່ອນ
ໄລ່ ເບນີ ຊັອງ ອຶນໂຍ່ງ. ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເບີ
ນ ຊັອງ, ລາ ຍ່ອນ ເນົ່ າ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ
ກຣີດ.

18 ມາ ເກົາ ອີ ຕາແບີບ ເຍືາ ປາຍ: ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄນ່ ມາ ຕາ ຢວາຮ? ໄລ່
ຊັອງ ເຈ່ີ. ຍ່ອນ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ
ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ ນ່ະໄນ:່
"ເນົ່ າ ອາຕີ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ໄນ່ ຈວບ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ກູ

ແຕອ໌ ໄນ່.
ປັຣນາຍ ໄນ່ ປັຼຮ ກູ່ ອຶນຕຸ ກວາຍ ແອີດ."

19 ເກົາ ອີ ຕາແບີບ ເຍືາ ນ່ະໄນ່ ແອັນ: ນານ່ະ
ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ ດັງ ບ?ໍ ໂມເຊ ອາຕີ
ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ອຶມແບິ ນ່ະໄນ່:
"ເກົາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາ

ເອລ
ແກີດ ກອນ ອາໄກ ເກົາ ເຕ່.

ອຶມແບິ ອາໄຣ່ ໄລ່ ຊາກູລ,
ມາ ຊານ່ໍ ໄລ່ ດັງ.

ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ຊັອງ ຊັຣແມງ
ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ນ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ເບນີ.

ກະ ເກົາ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ຊັອງ ອວານ ໂຈະ ໄລ່."
20 ກະ ເອຊາຢາ ອາຕີ ຍັ່ນ ກາເລີຍ ແຕ ໂມເຊ.

ອັນ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
"ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ຈ່ໍອ໌ ເກົາ,

ໄລ່ ຣາມົຮ ເກົາ.
ກະ ໄລ່ ກາ ຕາ ເບນີ ແຊອ໌ ແຕ ເກົາ,

ເກົາ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ຣານະ ເກົາ."
21 ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແອັນ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ ນ່ະໄນ່:
"ກູ່ ຣາໄງ ເກົາ ກູອ໌ ເລືອຍໆ ກວາຍ ໄນ່,

ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ເກົາ,
ກະ ໄລ່ ດອ໌ໍ ມັ່ດ ໂຈະ ເກົາ."

11
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນນັ່ອງ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ

ອິດຊະຣາເອລ
1 ເຈ່ີ ເກົາ ອີ ຕາແບີບ ເຍືາ ປາຍ: ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

ຕັຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ບ?ໍ ຕາ ແກີນ ນ່ະກັອຍ!
ເກົາ ໄນ່ ແຕ່ິ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ເກົາ ລາ
ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ ເຕ່. ກະ ເກົາ ລາ ແຕ ຈຸ່ມ

ເບັນຢາມິນ. 2 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ. ເຕ່ົາ ຊານ່ໍ ອັນ ຕາ ເບີນ
ຕັຮ ໄລ່. ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາຕີ ແຕ ເອລີຢາ, ອັນ ກາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕ ອຶມແບິ. ເອລີຢາ ປ່ອງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ
ໂຈະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ປາຍ:
3 "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີຍ! ໄລ່ ກັອຍ ກາຈີດ ເຈ່ີ ກວາ

ຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຍືາ.
ກະ ໄລ່ ຕາລຸຮ ກາ ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ກາ ເກ່ີຍ
ຊາງ ເຍືາ ແຮີ.

ແອີງ ເກົາ ແຕ່ິ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ.
ກະ ເກົາ ລາ ໄລ່ ອີ ກາຈີດ ເຕ່."

4ມາ ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາແອີຍ ເອລີຢາ?
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາແອີຍ ອັນ ປາຍ:
"ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ເບນີ ຕາປູ່ລ ປັ່ ນ ນະ ກວາຍ ຣາເລົາ

ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຊາງ ເກົາ.
ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ປຣ່ອມ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຊາງ
ເຢືາງ ບາອາລ."

5 ຊານ່ໍ ລາ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ບີ່
ອ໌ ນະ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຣຽຮ ເຈ່ີ, ຍ່ອນ ອັນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ
ໄລ່. 6 ອັນ ຣຽຮ ໄລ່ ຍ່ອນ ອັນ ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ
ໄລ່, ຕາ ແກີນ ຍ່ອນ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ອໍ. ຄັນ ອັນ
ຣຽຮ ໄລ່ ຍ່ອນ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ອໍ, ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌
ປາຍ ນັ່ອງ ອັນ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄລ່. 7 ຄັນ ນ່ະກັອຍ,
ນານ່ະ ໄຮ ອີ ປາຍ? ໄຮ ອີ ປາຍ: ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ບີ່ອ໌ ລາລ່ື ໄລ່ ຣາມຮົ
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ແອີງ ໄລ່ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ
ຊັອງ ຣາມົຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ມາ ໄລ່ ກາ ຕາ ແອອ໌
ອີ ຊາອຳ, ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ແກີດ ກ່ັອງ ລາລ່ື ແອັນ. 8ປຶ່ ງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
"ເຕ່ົາ ຊານ່ໍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່

ແກີດ ປິງ ກັຣລິງ ຕາ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ.
ໄລ່ ເບີນ ມັ່ດ, ມາ ນ່ະ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ເຮີມ.
ໄລ່ ເບນີ ກຕູູຣ, ມາ ນ່ະ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຊັອງ."

9 ກະ ດາວິດ ປາຍ ແຕ ອຶມແບິ ນ່ະໄນ່:
"ໄລ່ ງ່ອຍ໌ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຊັອງ.

ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຄ່ຶດ ເກຣ່າະ ກຣຍາດ ອຶນເຕ່ົາ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄລ່.

ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີຍ,
ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ກັອຍ

ແກີດ ນ່ະ ອາກັບ ແຕີລາ ມ່ອງ ດອ໌ໍ ກັຣລັຮ
ແດີອ໌ ໂຈະ ໄລ່.

10 ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ມັ່ດ ໄລ່ ແກີດ ຊູດ.
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ກະ ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ກຣັອງ ໄລ່ ແກີດ ຊາ
ໂກ່,

ຍ່ອນ ໄລ່ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຊາອ່ຶຍ."
11 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕາແບີບ ເຍືາ ປາຍ:

ຍ່ອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເຢຊູ
ຊານ່ໍ, ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ເລ່ີຍ ໄລ່ ກັອຍ
ບ?ໍ ຕາ ແກີນ ນ່ະກັອຍ! ຍ່ອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ
ຕາ ເບນີ ຊາອຳ, ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາ
ມົ່ງ ມັຮ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ແອັນ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ
ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແກີດ ຊັຣແມງ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ມູ
ເຈິງ ກວາຍ ກັອຍ ເຕ່. 12 ຍ່ອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະກັອຍ
ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ເບີນ ບຸ່ນ ຊາອ່ຶຍ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ
ແອັນ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ, ແຕ່ີອ໌ ກາ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ຕາ ແກີນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ

13ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ເຍືາ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເກົາ ອາຕີ
ປັຣນາຍ ອັນ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຊັອງ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ
ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຕະ ຣານະ ໄນ່ ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ
ເກົາ. 14 ເກົາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ລາ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ
ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແກີດ ຊັຣແມງ ແຕ ເຍືາ. ຄັນ
ເບນີ ມວຍ ຈຸ່ມ ແຕ ໄລ່ ຊາອຳ ເຕ່, ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່ ແຮີ. 15 ແຕ່ີອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ,
ອັນ ອີດ ເຍືາ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ແອັນ ແກີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ. ມາ ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ລ່ັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ. ເຈ່ີ ອຶນເຕ່ົາ ເບີນ ເກືາ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ?
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ເບນີ ເກືາ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ກຈີູດ ເບນີ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ.

16 ເກົາ ຊາກຳ ນ່ະໄນ່: ຄັນ ອີດ ມານຳ ໂດຍ ບຸຮ,
ມາ ຊາງ ມວຍ ແບະ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຈ່ີ ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ໂດຍ ບຸຮ ກັອຍ ແກີດ ຄອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເຕ່. ຄັນ ຊາງ ເຣ່ຮ ອາລ່ອງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ອາແບງ ອາກ່ອງ ລາ ແກີດ ຄອງ
ອັນ ເຕ່. 17 ຄັນ ເບີນ ອາແບງ ອາລ່ອງ ອາໂປ່ນ
ຕ່ຶງ ຊວນ* ມາ ເນົ່ າ ແປລ ຕັຮ ຊັອງ, ເຈ່ີ ເນົ່ າ ອີດ
ອາແບງ ອາລ່ອງ ອາໂປ່ນ ແຕ ກຣວາງ ແອັນ ອາຕໍ

ໄປຼຮ ລ່ັຮ ອາແບງ ກາ ເນົ່ າ ແປລ ຕັຮ ກັອຍ. ຈຸ່ມ
ເຍືາ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ລາ ນ່ະ
ອາແບງ ອາລ່ອງ ອາໂປ່ນ ແຕ ກຣວາງ ກັອຍ ເຕ່.
ມາ ຊານ່ໍ ເຍືາ ເບນີ ເຣ່ງ ກະ ເບນີ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ ແຕ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. 18 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ປາຍ
ເຍືາ ລາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. ຄັນ
ເຍືາ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ລ່ັຮ ປາຍ:
ອາແບງ ຕາ ເບນີ ອາເມືາ ເຣ່ຮ, ມາ ເຣ່ຮ ອາເມືາ ອາ
ແບງ. 19 ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ເຍືາ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແປລ ຕັຮ ຊັອງ ອາແບງ ຕຍາ ແຕ ກ່ັລ ກັອຍ ຢໍອ໌
ອີ ອາຕໍ ຮິ ແອັນ ຕ່ຶງ ກ່ັລ ກັອຍ."

20 ປຍາຍ໌ ເຍືາ ປາຍ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປລ
ຕັຮ ໄລ່ ກັອຍ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ. ກະ ອັນ
ອາຕໍ ລ່ັຮ ເຍືາ ລາ ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ໂອດ ປາຍ ເຍືາ ລາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ຈຸ່ມ
ອິດຊະຣາເອລ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶງກັອຮ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 21 ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປລ ຕັຮ ອາ
ແບງ ຕຍາ ແຕ ກ່ັລ ກັອຍ ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາ
ອຳ, ອັນ ຕະ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ກະ ເຍືາ, ຄັນ ເຍືາ
ຕາ ເບີນ ຊາອຳ. 22 ນ່ະກັອຍ ໄຮ ດັງ ປາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ, ກະ ອັນ ອຶງຄ່ືນ ໂຈະ
ກວາຍ ແຮີ. ອັນ ອຶງຄ່ືນ ໂຈະ ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາ
ອຳ. ມາ ອັນ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຍືາ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື, ຄັນ
ເຍືາ ຕະ ເປາະ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ຣາມຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ກັອຍ.
ມາ ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແປລ ຕັຮ ເຍືາ ມູເຈິງ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່. 23 ມາ
ຄັນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຊາອຳ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕໍ ລ່ັຮ ໄລ່. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌
ອາຕໍ ລ່ັຮ ໄລ່ ປໍ ອຶນຕຸ ກາ ອັນ ແປລ ໄລ່ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ. 24 ເຍືາ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ລາ ນ່ະ ອາແບງ ແຕ ກ່ັລ ອາໂປ່ນ ກາ ດັຮ ຕ່ຶງ ກຣ
ວາງ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕໍ ເຍືາ ປໍ ກ່ັລ ອາໂປ່
ນ ກາ ອັນ ຈົຮ ກະ ອັນ ຊາມາ ຕ່ຶງ ຊວນ ອັນ. ຈຸ່ມ
ອິດຊະຣາເອລ ລາ ນ່ະ ອາແບງ ຕຍາ ແຕ ກ່ັລ ອາ
ໂປ່ນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈົຮ. ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ມາ ເຕ່ອ໌ ອາຕໍ ອາແບງ ແຕ ກຣວາງ, ອຽນ ກາເລີຍ
ແອັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕໍ ລ່ັຮ ອາແບງ ຕຍາ ກັອຍ
ປໍ ກ່ັລ ຕຍາ ອັນ.

ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ

25 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ
ແຕ ຣາມຶ່ຮ ປາໂຕ່ະ ໄນ່, ເຢືາອ໌ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ໂອດ

* 11:17 11:17 ອາລ່ອງ ອາໂປ່ນ ຕ່ຶງ ຊວນ ລາ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.
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ປາຍ ເຍືາ ດັງ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ຊານ່ໍ
ເບີນ ມວຍ ຈຸ່ມ ແຕ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ເບີ
ນ ຣາງຶ່ຮ ກ່ັອງ. ມາ ແວັດ ອັນ ກູອ໌ ໂອນ ກູ່ ມາຮ
ອັນ ອີ ເບີນ ແຕ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ, ເຈ່ີ ອັນ ກູອ໌ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ແອັນ. 26 ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ
ອາມົ່ງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ, ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ປາຍ:
"ອັນ ກາ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ, ອັນ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ກົຮ

ຊີໂອນ.
ອັນ ຕະ ໂອນ ຈຸ່ມເຈືອ ຢາໂຄບ ຕາ ເບີນ ຕະ
ໂລ່ຍຮ ນັ່ອງ.

27 ພໍກາ ເກົາ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄລ່, ຕາໄງ ກັອຍ ເກົາ ຕະ
ໂອນ ເຈ່ີ

ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ ເກົາ ປັຣຄັນ ກະ ໄລ່ ແຕ
ອຶມແບິ ເຈ່ີ."

28ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ແອອ໌
ອີ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ
ໄລ່ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ໄລ່ ດອ໌ໍ ມັ່ດ ໂຈະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ຍ່ອນ ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຊານ່ໍ ເຍືາ ກາ ຕາ ແກີນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່.
ມາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ລາ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຣຽຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອຶນນັ່ອງ ອາໂຢ່ະ ໄລ່ ຍ່ອນ ອັນ ເອີອ໌ ກະ ອາ
ຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄລ່. 29 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເກ່ີຍ
ຣາປຽນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ອັນ ເອີອ໌ ເຈ່ີ. ຣາມຶ່ຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ ອັນ ໂອນ, ອັນ ຕາ ເກ່ີຍ ອີດ ລ່ັຮ. ກະ ກວາ
ຍ ອັນ ຣຽຮ, ອັນ ຕາ ເກ່ີຍ ຕັຮ. 30 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ
ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ຊານ່ໍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຍືາ ຕາງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ
ກາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ອັນ. 31ຊານ່ໍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ຕາ ເບນີ ຕະ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ປັຣ
ແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄລ່ ມູເຈິງ
ອັນ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຍືາ ຊານ່ໍ ເຕ່. 32 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ແກີດ ນ່ະ ກວາຍ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ
ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ອັນ, ດອ໌ໍ ເຕ່ອ໌
ອັນ ອາປັຮ ອັນ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກູ່ ນະ ໄລ່.

ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
33 ໂອ! ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ!

ອັນ ດັງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ. ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຊາປຸ່ຮ ມັຮ ຣາມຶ່
ຮ ກາ ອັນ ດັງ. ກະ ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ດັງ ມັຮ ຣານະ ກາ
ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ກະ ມັຮ ການິ່ດ ອັນ ຄ່ຶດ. 34 ຕ່ຶງ

ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ເນົ່ າ ຕາ
ແບີບ ປາຍ:
"ເບນີ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ດັງ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ ບ?ໍ
ແຕີລາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ຕຽຮ ອາ
ຕີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ບ?ໍ

35 ແຕີລາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕູ່ ອັນ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ,

ຍ່ອນ ອັນ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ
ເຈ່ີ ບ?ໍ"

36 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ແຕງ ຕຸ່ກ ມາເລ່ກ ແຊກ
ມາການ ຕ່ຶງ ປື່ ນ ກະ ຕ່ຶງ ແປີງ. ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ
ອັນ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ. ກະ ອັນ ຊົດ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ
ກາ ອັນ ແຕງ. ອຶງເຄາະ ໄຮ ຍ່ອງ ເລືອຍໆ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກູມ.ໍ ອາແມນ.

12
ຣານະ ກວາຍ ຕະ ຕາ ເບີນ ມູເຈິງ

1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາ
ໂຢ່ະ ຕະ ເຍືາ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື, ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ມ່ອບ
ຈະ ເຍືາ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຈະ ເຍືາ
ລາ ນ່ະ ຊັນຕຣ່ັນ ເນົ່ າ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ບັອງ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ. ໄນ່ ລາ ເກຣ່ີງ ຊາງ
ບຣັຮ ອໍ ກາ ຕະ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌
ຣາງຶ່ຮ. 2 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ດວຍ໌ ນັ່ອງ ນ່ະ ຣານະ ກວາ
ຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຕະ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ໂອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປຽນ ລ່ັຮ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ໂອນ ການິ່ດ ເຍືາ
ຄ່ຶດ ຣານະ ຕາໄມ ແອັນ. ຕະ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ດັງ
ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຕະ. ຣານະ
ກັອຍ ລາ ອໍ, ກະ ຣານະ ຕະ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ແຮີ. ກະ ຣານະ ປຍາຍ໌ ໂອນ ເຍືາ
ຕະ.

3 ເກົາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໂອນ
ເກົາ ເບນີ ອາຕີ ເຍືາ ກູ່ ນະ ປາຍ: ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາ
ຊັອຮ ຈະ ເປີຼຍ ແຕ ເນົ່ າ ໂອນ ເຍືາ ຕະ ແຕ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາຕ່ອຍ໌ ໂອນ ດັງ
ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ
ຊາອຳ ກາ ອັນ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ. 4 ຈະ ກວາຍ ອຶງ
ເຄາະ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ນ່ະ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ກວາຍ.
ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ເບີນ ອຶມພາ ຣານະ ຕະ. 5 ມູ
ເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ໄຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ
ລາ ກຼຶ່ງ, ມາ ໄຮ ແກີດ ມວຍ ຈຸ່ມ. ນ່ະກັອຍ ຊາ
ນ່ໍ ໄຮ ອຶມປຣ່ອມ ມານະ ຈ່ອຍ ມານະ. 6 ອຶນແຍະ່
ມັຮ ໄຮ ເບນີ ອຶມພາ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ
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ຕະ. ຄັນ ອັນ ໂອນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ອາຕີ
ປັຣນາຍ ກັອຍ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊາອຳ. 7 ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ, ອຶງ
ເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອາຕີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌,
ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. 8 ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອາຈວຣ ເຢົ່ າ
ຕະ ຣານະ ອໍ, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ຣານະ
ກັອຍ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ຈ່ອຍ ຣັງອອຍ ໂອນ ເຢົ່ າ, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ
ຈ່ອຍ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ. ກວາຍ ອາແລ່ະ
ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ,
ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ປາໄຣ່ຮ ຕະ ຣານະ ຊົດ. ກະ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ
ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຢົ່ າ, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ຣ່ໍອ໌
ເລືອຍໆ ຕະ ຣານະ ກັອຍ.

ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
9 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຢົ່ າ; ອຶນໂຈຍ ອາ

ໂຢ່ະ ແອີງ ແບອ໌ ຊັອງ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ວຍາຣ
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ, ໂອນ ເຍືາ ຕະ ແອີງ ຣາ
ນະ ອໍ ຊັອງ. 10 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ;
ຍ່ອນ ອຶນແຍະ່ ນະ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ແຊມອາຍ. ກະ ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ເຢົ່ າ ໂອນ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ເຍືາ.
11 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາລ່ັຮ ຕະ ຣານະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ເຍືາ ຕະ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ
ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ ເຍືາ. 12 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊັອງ
ຣ່ໍອ໌ ອໍ ບັອງ ກາ ເຍືາ ແອີດ ອຶງກ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຈ່ອຍ ເຍືາ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈີວ໌ ເລືອຍໆ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ເກົາແຊອ໌ ເລືອຍໆ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 13 ຄັນ ເບີ
ນ ເນົ່ າ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ມາ ຕຸ່ຮ ກາດີດ, ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກັອຍ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ປັ່ ງ ມັ່ດ
ມຸ່ຮ ໂຈະ ກວາຍ ຕາມອຍ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. 14 ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ບຸ່ນ ປໍ ກວາຍ
ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ເຍືາ. ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ກະ ອຶນ
ໂຈຍ ປາຍ ປາຕັອງ ປານໍ ໄລ່ ກັອຍ. 15 ຄັນ ເບີນ
ເນົ່ າ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປຣ່ອມ ຣ່ໍອ໌ ກະ ໄລ່
ເຕ່. ຄັນ ເນົ່ າ ຣາມຮົ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເຍືາມ
ກະ ໄລ່ ເຕ່. 16 ອຶງເຄາະ ອຶນແຍ່ະ ນະ ເຍືາ ປຣ່ອມ
ມວຍ ຣາງຶ່ຮ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາຊັອຮ ຈະ ເຍືາ ເບີ
ມ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ ຣາຕອຍ ກະ ກວາຍ ກາ

ດີດ ເຕ່. ກະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຍືາ ລາ ຣາ
ໄງອ໌່ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌.

17 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ຕະ ຕາ ອໍ ໂຈະ ເຍືາ, ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ກັຣລັຮ ແດີອ໌ ໂຈະ ໄລ່. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ປາໄຣ່ຮ ຕະ ຣານະ ອໍ ເລືອຍໆ, ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ ປາຍ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ອໍ. 18 ຄັນ
ເຕ່ອ໌, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປາໄຣ່ຮ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ຣາ
ແຮີ ເຍືາ ໂອນ ແອີດ ຣາຕອຍ ອໍ ກະ ກູ່ ນະ ກວາ
ຍ. 19 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ.
ເກົາ ປາຕັບ ເຍືາ ປາຍ: ອຶນໂຈຍ ກັຣລັຮ ແດີອ໌ ໂຈະ
ກວາຍ ອາແລ່ະ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຊັອງ ຕະ ລ່ັຮ ໄລ່ ກາ ຕະ ເຍືາ. ຍ່ອນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ປາຍ:
"ເກົາ ແຕ່ິ ເຕ່ອ໌ ກັຣລັຮ ແດີອ໌ ໂອນ ກວາຍ.
ເກົາ ອີ ກລັູຮ ເກືາ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ,

ຕາປູ່ນ ຣານະ ໄລ່ ຕະ."
20 ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ ປາຍ ແອັນ:
"ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ກາ ດອ໌ໍ ມັ່ດ ກະ ເຍືາ ມາ ອັນ

ຊັອງ ມາເຍືາຍຮ ໂດຍ,
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ໂອນ ອັນ ຈາ.

ຄັນ ອັນ ຊັອງ ອາເຣືາງ ແດີອ໌,
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ໂອນ ອັນ ງ່ອຍ.໌

ຄັນ ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ກັອຍ ຊັອງ ກມູາລ
ຕະ ເຕ່ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກາ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ
ເຍືາ."*

21 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ຣານະ ຕາ ອໍ ເຣືາບ ເຍືາ
ເດີງ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ
ເລືອຍໆ ຣານະ ອໍ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ເຣືາບ ອຶນແຍ່ະ
ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ.
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ກວາຍ ຊາອຳ ອຶງເຄາະ ຕະ ນານ່ະ ກະ ກວາຍ

ຊົດ?
1 ອຶງເຄາະ ກູ່ ນະ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໄລ່ ກາ ຊົດ

ເຍືາ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ຈົຮ ກວາຍ ກັອຍ ໂອນ
ແກີດ ຊົດ. ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຣຽຮ,
ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຊົດ. 2 ນ່ະກັອຍ ຄັນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເງືານ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ ກວາຍ
ຊົດ, ລາ ນ່ະ ອັນ ຕາ ແອອ໌ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເຕ່. ອຶນຕູ່ນ ກວາຍ ກັອຍ ຣາມົຮ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. 3 ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ອໍ ຕາ ເບນີ
ຕຸ່ຮ ອຶງກັອຮ ກວາຍ ຊົດ. ແອີງ ໄລ່ ກາ ຕະ ຣານະ
ໂລ່ຍຮ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ກວາຍ ຊົດ. ຄັນ ເຍືາ ມາ ຕາ
ແອອ໌ ກວາຍ ຊົດ ໂຈະ ໂຕ່ດ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ
ຣານະ ອໍ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ກວາຍ ຊົດ ຍ່ອງ ເຕ່ ເຍືາ.

* 12:20 12:20 ຕ່ຶງ ຣານາ ໄນ່ ອັນ ປາຍ: "ຄັນ ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ປາໂຣມ ດອ໌ໍ ຣັງແຮິ ອູ່ຍຮ ຕ່ຶງ ແປີຼ ອັນ."
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4 ກວາຍ ຊົດ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ດອ໌ໍ
ແກີດ ເກືາ ໂອນ ເຍືາ. ມາ ຄັນ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຕາ
ອໍ, ເຍືາ ອຶງເຄາະ ອຶງກັອຮ ໄລ່ ກາ ຕະ ຊົດ, ຍ່ອນ
ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຕະ ໂຕ່ດ ເຍືາ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ເບີ
ນ ອຳນາດ ໂຈະ ໂຕ່ດ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອ.ໍ
5 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ,
ມາ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາງັດ ໄລ່ ຍ່ອນ ເຍືາ ອຶງກັອຮ
ເນົ່ າ ໂຈະ ໂຕ່ດ ຊັອງ, ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ໄລ່
ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຕິ ປາຍ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ.
6 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມ່ອບ ປາຊີ ໂອນ
ປໍ ກວາຍ ຊົດ, ຍ່ອນ ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ກັອຍ
ໄລ່ ຕະ ເຕ່ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 7 ນ່ະກັອຍ, ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ກູລັຮ ໂອນ ກູ່ ນະ, ຕາປູ່ນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ອຶນເຕ່ົາ ປຍາຍ໌ ໂອນ ອັນ ເບີນ ຣ່ັບ. ຄັນ ປຍາຍ໌
ເຍືາ ໂອນ ປຣະ ປາຊີ, ເຍືາ ໂອນ. ຄັນ ປຍາຍ໌ ເຍືາ
ໂອນ ປຣະ ເນົ່ າ ຈັດ, ເຍືາ ໂອນ ປຣະ ກັອຍ. ຄັນ
ປຍາຍ໌ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ, ເຍືາ ຢຳນັ່ບ. ຄັນ ປຍາຍ໌ ເຍືາ
ຍ່ອງ, ເຍືາ ຍ່ອງ.

ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌ ລາ
ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ

8 ແວັດ ເຍືາ ກລັູຮ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເຍືາ
ຕູ່, ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ຕູ່ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ແອັນ. ຣາມຶ່ຮ
ໄນ່ ລາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ. ກວາຍ
ອາແລ່ະ ກາ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາປູ່ນ ອຶນ
ແຍ່ະ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣານາ ໂມເຊ.
9 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ປາຍ:
"ອຶນໂຈຍ ປັຣລ່ືຍ ລາກວຍ ແຕີລາ ກາຢາອ໌ ເນົ່ າ.
ອຶນໂຈຍ ກາຈີດ ກວາຍ.
ອຶນໂຈຍ ຕູຕວຍ໌.
ອຶນໂຈຍ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ."
ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໄນ່, ກະ ອຶນແຍ່ະ ປັຣ
ນາຍ ການ່ໍ ອ໌ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ ປາ ຕັບ, ແກີດ
ມວຍ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ຊັອງ. ຄັນ ໄຮ ຕະ ຕາປູ່
ນ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໄນ່, ໄຮ ຕະ ຕາປູ່ນ ກູ່ ປັຣນາຍ
ປາຕັບ ການ່ໍອ໌ ເຕ່. ປັຣນາຍ ປາຕັບ ປື່ ດ ກາເລີຍ
ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌ ລາ ນ່ະໄນ່: ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາ
ໂຢ່ະ ເຢົ່ າ ມູເຈິງ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ຈະ ເຍືາ ເບມີ. 10ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ກາ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເກ່ີຍ
ຕະ ຕາ ອໍ ໂຈະ ເຢົ່ າ. ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ໄຮ ດັງ ອາໂຢ່ະ
ເຢົ່ າ, ລາ ໄຮ ຕະ ຕາປູ່ນ ກູ່ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ.

11 ອຶງເຄາະ ໄຮ ປາໄຣ່ຮ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ໄຮ
ດັງ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ອີດ ໄຮ ເດີງ
ເປາະ ກະ ອັນ. ຊານ່ໍ ຕາໄງ ກັອຍ ແຈ່ະ ແກຼີຍ ແຕ
ຕາໄງ ໄຮ ຕາແບິ ຊາອຳ. ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ໄຮ

ເກຣາະ ທໍ ອຶງກ່ອງ ຕາໄງ ກັອຍ. 12 ອຶນໂຈຍ ຕະ
ນັ່ອງ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ຣານະ ກັອຍ ລາ ນ່ະ
ເນົ່ າ ຕະ ຕ່ຶງ ຊາເດົາ. ມາ ຊານ່ໍ ແຈ່ະ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ
ເຢຊູ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ໄນ່ ລາ ນ່ະ ແຈ່ະ ອີ
ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ. ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ໄຮ ຕັຮ ມັຮ ຣານະ
ກາ ເນົ່ າ ເກ່ີຍ ຕະ ຕ່ຶງ ການຳ. ໄຮ ຕະ ມັຮ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ຕະ ຊັອງ. ຣານະ ກັອຍ
ລາ ຣານະ ເນົ່ າ ເກ່ີຍ ຕະ ຕ່ຶງ ປັ່ ງ. 13 ກູ່ ຣານະ ໄຮ
ຕະ, ອຶງເຄາະ ໄຮ ຕະ ອໍ ນ່ະ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ
ຕ່ຶງ ປັ່ ງ. ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄຮ ຕາ ເບີນ ອຶງກັອຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຮີມ ຣານະ ໄຮ ຕະ. ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ງ່ອຍ໌ ຈາ ກຕູາ ກູລຍາອ໌. ອຶນໂຈຍ ບູລ ບັຼອງ.
ອຶນໂຈຍ ບິ ມັນຕຸ ຄັນ ຕາ ເບນີ ລາກວຍ ກາຢາອ໌.
ອຶນໂຈຍ ຕະ ກເູກາະ. ອຶນໂຈຍ ຣາໂລຍຮ. ອຶນໂຈຍ
ຊັຣແມງ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ. 14 ມາ ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ແຊອ໌ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ກຍາອ໌ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ. ກະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ນັ່ອງ ອີ ຕາປູ່ນ ຣານະ
ຕາ ອໍ ນ່ະ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ກາ ເຍືາ ເກ່ີຍ ຢໍອ໌.
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ມານະ ອຶນໂຈຍ ຕິ ມານະ

1 ຄັນ ເບນີ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຊາອຳ ເຢຊູ ເຈ່ີ, ມາ
ອັນ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ແຕ ຣານະ ກັອຍ, ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຣ່ັບ ກວາຍ ກັອຍ ຣ່ໍອ໌ ອໍ. ກະ ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ຣາຈຽນ ກະ ອັນ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ດັງ ຕາ
ຢວາຮ ແຈງ. 2 ເບີນ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາອຳ,
ໄລ່ ຄ່ຶດ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ຈາ ຊັຣນາ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ, ຕາ ເບີນ
ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ເບີນ ໄລ່ ກາ ຕາ ຢວາຮ ດັງ
ແຈງ, ໄລ່ ຄ່ຶດ ຕາ ເບນີ ອໍ ຈາ ມັຮ ກາ ໄຊອ໌. 3 ໄລ່
ກາ ຈາ ຊັຣນາ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ພາມາດ ໄລ່ ກາ
ຕາ ເບີນ ຈາ ໄຊອ໌. ກະ ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ຈາ ໄຊອ໌
ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ໂລ່ຍຮ ໄລ່ ກາ ຈາ ຊັຣນາ ກູ່ ຣາມຶ່
ຮ. ມານະ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕິ ມານະ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຣ່ັບ ເຈ່ີ ໄລ່ ກັອຍ. 4 ນານ່ະ ເຍືາ ຍັ່ນ ຕິ ກວາຍ
ກາ ຕະ ຣານະ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌? ແອີງ ເນືາຍ
ອັນ ແຕ່ິ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ອໍ ແຕີ
ລາ ຕາ ອໍ. ກະ ໄຮ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບນີ ອຳນາດ
ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ແອີດ ຊາເບິງ ອໍ.

5 ເບີນ ກວາຍ ຄ່ຶດ ອຶງເຄາະ ຢຳນັ່ບ ມັຮ ຕາໄງ
ເນົ່ າ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ເບີນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຄ່ຶດ ກູ່ ຣາໄງ ລາ ມູເຈິງ ອຶນແຍ່ະ.
ອຶງເຄາະ ກູ່ ນະ ຕາຕ່ອຍ໌ ໂອນ ກຣ່ັກ, ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ຕະ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. 6 ອັນ ກາ
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ຢຳນັ່ບ ມວຍ ຕາໄງ ໂອນ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ຕະ ຍ່ອນ ອັນ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ກະ ອັນ ກາ ຈາ ຊັຣນາ ກູ່ ຣາມຶ່ ຮ, ອັນ ຕະ
ນ່ະກັອຍ ລາ ອັນ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່, ຍ່ອນ
ອັນ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ
ກັອຍ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ອັນ ກາ ຕາ ເບນີ ຈາ ຊັຣ
ນາ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ, ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ ອັນ ຢຳນັ່ບ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ກະ ອັນ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຍ່ອນ ເບນີ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ມັຮ ອັນ ຈາ. 7ຕາ ເບນີ
ອາແລ່ະ ແຕ ໄຮ ມາ ອາມົ່ງ ໂອນ ມານະ ອັນ ຊັອງ.
ກະ ຕາ ເບີນ ອາແລ່ະ ແຕ ໄຮ ກູຈີດ ໂອນ ມານະ
ອັນ ຊັອງ. 8 ຄັນ ໄຮ ອາມົ່ງ, ລາ ອາມົ່ງ ດອ໌ໍ ຕະ
ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ໄຮ ກຈີູດ, ລາ ໄຮ ເປາະ
ແອີດ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ອາມົ່ງ ແຕີ
ລາ ໄຮ ກູຈີດ, ລາ ໄຮ ແກີດ ຄອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອຶນແຍ່ະ. 9 ເຢຊູ ກຣີດ ກູຈີດ ກະ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
ແຕ ອັນ ກຈີູດ, ດອ໌ໍ ອັນ ແກີດ ອຶນເຈົາ ກູ່ ນະ ກວາ
ຍ, ໄລ່ ກາ ອາມົ່ງ ກະ ໄລ່ ກາ ກູຈີດ. 10 ນ່ະກັອຍ,
ນານ່ະ ເຍືາ ອີ ຕິ ແຊມອາຍ ເຍືາ? ກະ ນານ່ະ ເຍືາ
ພາມາດ ແຊມອາຍ ເຍືາ? ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ໄຮ ອຶງເຄາະ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຕັດຊ່ີນ ໄຮ. 11 ເນົ່ າ ຄຽນ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ
ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຈ່ີ: 'ເກົາ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ.
ນ່ະກັອຍ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກຼຸ່ ຣາ

ໂກລ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເກົາ.
ກະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ງີ່ນ ປາຍ ເກົາ ລາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ.'"

12ນ່ະກັອຍ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອຶນແຍະ່ ນະ ໄຮ ອຶງ
ເຄາະ ງີ່ນ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມັຮ ຣານະ ໄຮ
ຕະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່.

ອຶນໂຈຍ ຣາເດີງ ເຢົ່ າ ຕະ ໂລ່ຍຮ
13ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ໄຮ ມານະ ອຶນໂຈຍ ຕິ ມານະ

ນັ່ອງ. ມາ ອຶງເຄາະ ໄຮ ຄ່ຶດ ນ່ະໄນ່ ແອັນ: ໄຮ ອຶນ
ໂຈຍ ຕະ ນັ່ອງ ໂອນ ແຊມອາຍ ແກີດ ເປ່ ຣາງຶ່ຮ ແຕີ
ລາ ຕັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 14ຍ່ອນ ເກົາ ແອີດ
ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ນ່ະກັອຍ
ເກົາ ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ລາ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ
ຕາ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ກວາຍ ຈາ. ມາ ຄັນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ຄ່ຶດ ປາຍ ເບນີ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ໂອນ ອັນ ຈາ, ນ່ະກັອຍ ເກຣ່ີງ ກັອຍ
ຕາ ປຍາຍ໌ ໂອນ ອັນ ຈາ. 15 ຄັນ ເຍືາ ມາ ຈາ ມວຍ

ຣາມຶ່ ຮ ອຶນເຕ່ົາ, ມາ ແຊມອາຍ ເຍືາ ຄ່ຶດ ໂລ່ຍຮ
ຈາ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ແຊມອາຍ ກັອຍ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາ
ລ່ື ເຮີມ ເຍືາ ຈາ ເກຣ່ີງ ກັອຍ. ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ,
ເຍືາ ຕາ ເບນີ ອາໂຢ່ະ ແຊມອາຍ ເຍືາ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ໂອນ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ເຍືາ ຈາ ມາ ຕະ ໂອນ ແຊມອາຍ
ເຍືາ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ຣາງຶ່ຮ, ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ກຈີູດ ຕາງ
ກວາຍ ກັອຍ ເຕ່. 16 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ມັຮ ຣານະ
ກາ ເຍືາ ເຮີມ ປຍາຍ໌, ມາ ເຍືາ ດັງ ແຊມອາຍ ເຍືາ ອີ
ປາຍ ໂລ່ຍຮ ແຕ ຣານະ ກັອຍ. 17 ຍ່ອນ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ
ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ອັນ ຕາ ເບີນ ນັ່ບ
ແຕ ເກຣ່ີງ ໄລ່ ຈາ ແຕີລາ ງ່ອຍ.໌ ມາ ອັນ ນັ່ບ ແຕ
ໄລ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕານັ່ອງ, ໄລ່ ແອີດ ຣາຕອຍ ກະ
ເຢົ່ າ, ກະ ໄລ່ ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ເລືອຍໆ ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. 18 ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ມາ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາປູ່ນ ຣານາ ໄນ່,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ກະ ອັນ, ກະ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ອໍ ແຕ ກວາຍ ກັອຍ ເຕ່. 19ນ່ະກັອຍ,
ອຶງເຄາະ ໄຮ ປາໄຣ່ຮ ແອີດ ຣາຕອຍ ເລືອຍໆ ກະ
ເຢົ່ າ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ກະ ອຶງເຄາະ ໄຮ ມານະ ຈ່ອຍ
ມານະ ໂອນ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ.

20 ກູ່ ຣາມຶ່ ຮ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ລາ ອໍ ໂອນ ກວາ
ຍ ຈາ. ມາ ຄັນ ແຊມອາຍ ເຍືາ ເຮີມ ເຍືາ ຈາ ເກ
ຣ່ີງ ຊັຣນາ ກາ ອັນ ຄ່ຶດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ໂອນ
ອັນ ຈາ, ລາ ອັນ ຈາ ເຕ່ ເກຣ່ີງ ກັອຍ. ເຈ່ີ ອັນ
ຕະ ຣານະ ກາ ອັນ ຊັອງ ໂລ່ຍຮ ຄັນ ອັນ ຕະ. ຄັນ
ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ແອັນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ລາ ຍ່ອນ ແຕ ຊັຣນາ ເຍືາ ຈາ. 21 ນ່ະກັອຍ,
ອໍ ກາເລີຍ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຈາ ໄຊອ໌, ອຶນໂຈຍ ງ່ອຍ໌
ບຼັອງ, ອຶນໂຈຍ ຕະ ຣານະ ການ່ໍອ໌ ເຕ່, ຄັນ ຣານະ
ກັອຍ ຕະ ໂອນ ແຊມອາຍ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ. 22 ຄັນ
ເຍືາ ດັງ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ຣານະ ເຍືາ ຕະ ມາ ຕາ ເບນີ
ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ, ເຍືາ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ ຊັອງ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ.
ບຸ່ນ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ, ມາ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຕາ
ເບີນ ຕິ ອັນ ແຕ ຣານະ ກັອຍ. 23 ມາ ຄັນ ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ລາ ໂລ່ຍຮ ຈາ ຊັຣ
ນາ ອຶນເຕ່ົາ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ອັນ ຈາ ເກຣ່ີງ ກັອຍ,
ອັນ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ຍ່ອນ ຣານະ ອັນ ຕະ ລາ ຕາ ເບນີ
ແຕ່ີອ໌ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກູ່ ຣາ
ນະ ກວາຍ ຕະ, ມາ ຕາ ເບນີ ຕະ ຍ່ອນ ອັນ ຊາອຳ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຣານະ ກັອຍ ລາ ໂລ່ຍຮ.

15
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ເຢົ່ າ
1 ໄຮ ກາ ຊາອຳ ເຣ່ງ ເຈ່ີ ອຶງເຄາະ ໄຮ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ,

ກາ ອຶນນັ່ອງ ຊາອຳ ອຽວ໌. ໄຮ ອຶນໂຈຍ ຕະ ໂອນ
ປຍາຍ໌ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ຊັອງ. 2 ມາ ກູ່ ນະ ໄຮ ອຶງເຄາະ
ຕະ ອໍ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເບີນ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາ
ຊັອຮ ແອັນ. 3ຕະ ນ່ະກັອຍ ໄຮ ດວຍ໌ ເຢຊູ ກຣີດ
ເຕ່, ຍ່ອນ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂອນ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ອັນ
ເບມີ. ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ
ເນົ່ າ ຄຽນ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ປາຍ ໂຈະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ:
"ປັຣນາຍ ເນົ່ າ ອີ ພາມາດ ໄມ່, ລາ ເນົ່ າ ພາມາດ

ເກົາ ແຮີ."
4 ມັຮ ປັຣນາຍ ເນົ່ າ ຄຽນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ, ເນົ່ າ ຄຽນ ດອ໌ໍ ອາ
ຕີ ໄຮ. ນ່ະກັອຍ, ເຕ່ອ໌ ໄຮ ແອີດ ຊາເບິງ ກະ ອຶງ
ກ່ອງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂອນ
ໄຮ, ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາລ່ືນ ໄຮ ກະ
ຈ່ອຍ ໄຮ ແອີດ ຈີວ໌. 5 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ອັນ ກາ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ຈີວ໌, ກະ ອັນ
ກາ ຕາລ່ືນ ເລືອຍ ເຍືາ, ເກົາ ແຊອ໌ ອັນ ຕະ ໂອນ
ເຍືາ ແກີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ມູ ຣາແຮີ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ກຣີ
ດ. 6ຕະ ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ເບນີ ມວຍ ປັຣໄລຮ ມວຍ
ປັຣນາຍ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ເຢຊູ ກຣີດ,
ອຶນເຈົາ ໄຮ. 7 ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມານະ ຣ່ັບ
ໂຈມ ມານະ ນ່ະ ເຢຊູ ກຣີດ ຣ່ັບໂຈມ ເຍືາ ເຕ່, ດອ໌ໍ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເບີນ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ
ແຕ ຣານະ ເຍືາ ຕະ.* 8 ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ
ນ່ະໄນ່: ເຢຊູ ກຣີດ ແກີດ ນ່ະ ກວາຍ ຕະ ຣານະ
ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ໂອນ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ໂອນ ກວາຍ
ເຕ່ອ໌ ດັງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື,
ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ເຈ່ີ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ກະ ອາ
ຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ອຶມແບ.ິ
9 ກະ ເຢຊູ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ເຕ່ອ໌ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່, ຍ່ອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄລ່. ເນົ່ າ ຄຽນ
ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
"ເກົາ ຍ່ອງ ໄມ່ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ

ອິດຊະຣາເອລ.
ກະ ເກົາ ລຳ ຍ່ອງ ຣາມຶ່ຮ ໄມ.່"

10 ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ເນົ່ າ ຄຽນ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
"ມັຮ ເຍືາ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ

ເອີຍ!
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ມັນຕຸ ກະ ຈຸ່ມ ໄລ່ ກາ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ!"
11 ກະ ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ເນົ່ າ ຄຽນ ປາຍ:
"ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເຍືາ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາ

ເອລ,
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ!
ກູ່ ຈຸ່ມ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ຍ່ອງ ເລືອຍໆ ອັນ!"

12 ເບີນ ມວຍ ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເອຊາຢາ ຄຽນ ປາຍ:
"ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ເຢຊີ ແກີດ ມານຳ ກອນ ຣາເລົາ.†
ກອນ ຣາເລົາ ໄນ່ ແກີດ ຊົດ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ

ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.
ກະ ໄລ່ ກັອຍ ອຶງ ກ່ອງ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ໄລ່."

13 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ກ່ັລ ຣາມຶ່
ຮ ອຶງກ່ອງ, ຈ່ອຍ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ເລືອຍໆ
ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ. ກະ ເກົາ ແຊອ໌ ອັນ ໂອນ ຣາ
ເວືາຍ ອັນ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອຶງກ່ອງ
ແກຼີຍ ເກຼືາຍ.

ຣານະ ໂປໂລ ຕະ
14 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ເຍືາ ລາ ກວາ

ຍ ອໍ ລາ ລ່ື. ກະ ເຍືາ ເບີ ນ ຣາງຶ່ຮ ດັງ ຊາ ອ່ຶຍ
ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ມານະ ອາຕີ ຈ່ອຍ ມານະ.
15 ມາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ ຄຽນ ປັຣ
ນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ອາຣຍານ ລ່ັຮ ເຍືາ. ເກົາ ຕາ ເບນີ
ອຶງກັອຮ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເກົາ
ໂອນ ຕະ ຣານະ ໄນ່. 16 ອັນ ໂອນ ເກົາ ຕະ ຣາ
ນະ ເຢຊູ ກຣີດ, ດອ໌ໍ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປໍ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ມ່ອບ ໄລ່ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແກີດ ນ່ະ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ ມ່ອບ ຊາງ, ໂອນ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ຕະ
ໂອນ ໄລ່ ແກີດ ກວາຍ ບຣັຮ ອ.ໍ 17 ຍ່ອນ ເກົາ
ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ນ່ະກັອຍ ເກົາ
ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ຕະ.
18 ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕະ. ມາ ເຕ່ອ໌ ເກົາ
ອາຕີ ແຕ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ ໂອນ ເກົາ ຕະ.
ຣານະ ໄນ່ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ

* 15:7 15:7 ຕ່ຶງ ຣານາ ໄນ່ "ໂປໂລ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ມານະ ຣ່ັບໂຈມ
ມານະ ມູເຈິງ ເຢຊູ ກຣີດ ຣ່ັບໂຈມ ກວາຍ ແຕ ບາຣ ຈຸ່ມ ກັອຍ." † 15:12 15:12 ເຢຊີ ລາ ອຶມປ່ໍ "ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ."
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ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊາອຳ ເຕ່, ຍ່ອນ ໄລ່
ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ, ກະ ຍ່ອນ ໄລ່ ເຮີມ ຣາ
ນະ ເກົາ ຕະ, 19 ກະ ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ເກົາ ເບີນ ອຳນາດ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ
ກະ ຣານະ ການ່ໍອ໌ ໂອນ ກວາຍ ເບນີ ເຮີມ, ເຈ່ີ ເກົາ
ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ຕ່ຶງ ກູ່ ອຶນຕຸ ແຕ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ແຄງ ອີລີຣິກົນ.
20 ເກົາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ເກົາ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ອາຕີ
ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຕາ ຢ
ວາຮ ຊັອງ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ອັນ. ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ເປາະ
ອາຕີ ປໍ ອຶນຕຸ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເປາະ ອາຕີ ເຈ່ີ. ຄັນ
ເກົາ ມາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ລາ ນ່ະ ເກົາ ຕະ ດຸງ ຕ່ຶງ ອຶນ
ຕຸ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຈົຮ ຕາໂນລ ເຈ່ີ. 21 ເນົ່ າ ຄຽນ
ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ
ປາຍ:
"ມັຮ ໄລ່ ກາ ຕາ ຢວາຮ ຊັອງ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ,
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ເບີນ ຊັອງ ເຕ່ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ,

ກະ ໄລ່ ກາ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ແຕ ອັນ,
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ເບນີ ດັງ ເຕ່."
ຣານະ ໂປໂລ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ

22ຍ່ອນ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ເມືາອ໌ ຕະ ຣານະ ກັອຍ,
ເກົາ ຕາ ຢວາຮ ເຕ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ຊາອົຮ ເຍືາ. ມາ ຊາ
ອ່ຶຍ ເຮີບ ເຈ່ີ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. 23 ດູ່ນ
ເຈ່ີ ເກົາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ກະ
ຊານ່ໍ ເກົາ ຕະ ແມິ່ມ ເຈ່ີ ຣານະ ເກົາ ຕ່ຶງ ກຣວາງ
ໄນ່. 24 ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ເບນີ ເປາະ ປໍ ກຣວາງ ຊະເປນ,
ລາ ເກົາ ອີ ມູ່ດ ຊາອົຮ ກັຣຮານ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຍືາ
ເວືາຍ. ເຈ່ີ ແວັດ ເກົາ ຊາອົຮ ກັຣຮານ ເຍືາ, ເກົາ
ແຊອ໌ ເຍືາ ຈ່ອຍ ເກົາ ໂອນ ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກຣວາງ
ຊະເປນ ແອັນ.

25 ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ
ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ຣັງອອຍ ປໍ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. 26 ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ແຄງ
ມາເກໂດເນຍ ກະ ແຄງ ອະຄາຢາ, ໄລ່ ກັອຍ ຣ່ໍອ໌
ຣາງຶ່ຮ ປາໂຣມ ປຣະ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ໄລ່ ກາ ຕຸ່ຮ ກາດີດ ລາລ່ື.
27 ໄລ່ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ ກະ ແຄງ
ອະຄາຢາ, ໄລ່ ລາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.
ມາ ໄລ່ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ
ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. ໄລ່ ກັອຍ ຕູ່ ຈຸ່ມ ອິດ
ຊະຣາເອລ ເຕ່, ຍ່ອນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ດັງ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ, ອໍ ໂອນ ໄລ່ ຈ່ອຍ ເກ
ຣ່ີງ ໂອນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຕຸ່ຮ ກາດີດ.
28 ພໍກາ ເກົາ ຕະ ເຈ່ີ ຣານະ ມ່ອບ ເກຣ່ີງ ໂອນ ກວາ
ຍ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ເຈ່ີ ເກົາ ອີ
ເປາະ ປໍ ກຣວາງ ຊະເປນ ແອັນ. ມາ ເກົາ ອີ ມູ່ດ
ຊາອົຮ ເຍືາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂຣມ ເວືາຍ. 29 ເກົາ ດັງ, ພໍ
ກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ລາ ເກົາ ເດີງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ໂອນ ເຍືາ.

30 ຍ່ອນ ເຍືາ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ເຈ່ີ, ກະ ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ
ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ, ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ
ອຶມປຣ່ອມ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ໂອນ ເກົາ. ກະ ໂອນ
ໄຮ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ
ຣາແຮີ ໄຮ. 31 ແຊອ໌ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ເກົາ ເຕ່ອ໌
ແວັດ ແຕ ອາຕີ ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ
ແຄງ ຢູດາຍ. ກະ ແຊອ໌ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ເກົາ
ແຕ ມັຮ ຣານະ ເກົາ ອີ ຕະ ຈ່ອຍ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ໂອນ ໄລ່ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ຣ່ັບ
ເກຣ່ີງ ກັອຍ. 32 ແວັດ ກັອຍ, ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ, ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຣ່ໍອ໌ ລາ
ລ່ື. ເຈ່ີ ເກົາ ເບີນ ໄປຣຮ ລ່ັຮ ຍ່ອນ ເບີນ ຊາອົຮ
ເຍືາ. 33 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ໂອນ
ໄຮ ແອີດ ອຽນ ອໍ, ແຊອ໌ ອັນ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ
ເຍືາ. ອາແມນ.

16
ໂປໂລ ຕາແບີບ ກາຮານ ເຢົ່ າ

1 ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ຣ່ັບໂຈມ ແຊມແອີຍ ໄຮ, ຣາມຶ່
ຮ ພອຍເບ. ອັນ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ມູ່
ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເກັນເຄໄອ. 2 ແຊອ໌ ເຍືາ ຣ່ັບ
ອັນ ນ່ະ ເຢຊູ ກຣີດ ໂອນ ໄຮ ຣ່ັບໂຈມ ກູ່ ນະ ກາ
ຊາອຳ ອັນ ເຈ່ີ. ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ຈ່ອຍ ແຮີ ມັນແຊມ
ໄນ່ ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ແຊອ໌ ແຕ ເຍືາ, ຍ່ອນ ອັນ ຈ່ອຍ
ຊາອ່ຶຍ ກວາຍ, ກາ ເກົາ ແຮີ.

3 ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ກາຮານ ອາກີລາ ກະ ລາກວຍ ອັນ,
ປີຊະກີລາ. ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ. 4 ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ອຶມປຣ່ອມ
ຈີວ໌ ກຈີູດ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ເກົາ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຊາແອີນ
ໄລ່ ກັອຍ. ກະ ກູ່ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ກາ ຕາ ແກີນ ແຕ
ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ກັອຍ ຊາແອີນ ບາຣ ນະ
ກັອຍ ເຕ່. 5 ເກົາ ອີ ກາຮານ ເຕ່ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ກາ
ເກ່ີຍ ໂຣ່ມ ຕ່ຶງ ດຸງ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ.
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ເກົາ ພາອ໌ ປັຣ ນາຍ ຊາ ອົຮ ເຢົ່ າ ເກົາ,
ເອປາຍເນດ. ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື ມານະ ອັນ ແຕ່ິ
ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ຕ່ຶງ ແຄງ ເອເຊຍ. 6 ເກົາ ອີ ກາ
ຮານ ມາຣີ. ອັນ ຕັລ ລາລ່ື ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຍືາ.
7 ເກົາ ອີ ກາຮານ ໄລ່ ບາຣ ນະ ອັນດາໂຣນິໂກ ກະ
ຢູເນຍ. ໄລ່ ບາຣ ນະ ໄນ່ ລາ ແຊມອາຍ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ມູເຈິງ ເກົາ ເຕ່. ກະ ໄລ່ ບາຣ ນະ
ໄນ່ ເນົ່ າ ໂກບ ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ ແຮີ. ມັຮ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ນັ່ບ ໄລ່ ບາຣ ນະ ລາ ນ່ະ ກວາຍ
ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ. ກະ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ເກົາ. 8 ເກົາ ອີ ກາ
ຮານ ອຳເປຼຍ ແຮີ. ອັນ ລາ ເຢົ່ າ ເກົາ ຊັງໄກຣ ລາ
ລ່ື, ຍ່ອນ ຮິ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ມັນຕ.ຸ 9 ເກົາ ອີ
ກາຮານ ອູຣະບານ, ອັນ ກາ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ. ກະ ເກົາ ອີ ກາຮານ, ຊະຕາຄີ
ລາ ເຢົ່ າ ກາ ຣາຕອຍ ລາລ່ື. 10 ເກົາ ອີ ກາຮານ
ອະເປເລ ແຮີ. ອັນ ກັອຍ ອາປັຮ ອັນ ເບີນ ມວຍ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. ກະ ເກົາ ອີ ກາຮານ ກູ່ ນະ
ໄລ່ ຕ່ຶງ ດຸງຊູ ອາຣິຊະໂຕບູໂລ ແຮີ. 11 ເກົາ ອີ ກາ
ຮານ ເຮໂຣດີໂອນ, ອັນ ລາ ແຊມອາຍ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ມູເຈິງ ກະ ເກົາ ເຕ່. ກະ ເກົາ ອີ ກາຮານ
ກູ່ ນະ ກວາຍ ຕ່ຶງ ດຸງຊູ ນາຣະກິດ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ
ເຈ່ີ.

12 ເກົາ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາ ອົຮ ໄລ່ ບາຣ ນະ
ແຊມແອີຍ ຕີພາຍນາ ກະ ທີໂພຊາ. ໄລ່ ກັອຍ
ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່. ກະ ເກົາ ພາອ໌ ຊາອົຮ
ເຢົ່ າ ເກົາ, ເປຊີດາ. ອັນ ກັອຍ ຊາແຣິງ ລາລ່ື ຕະ
ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. 13 ເກົາ ອີ ກາຮານ ຣູໂພ, ກະ
ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ແຮີ. ຣູໂພ ໄນ່, ອັນ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ຊາແຣິງ ລາລ່ື, ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ ລາ ນ່ະ ອຶມເປ່
ອ໌ ເກົາ ເຕ່. 14 ເກົາ ອີ ຊາອົຮ ເຕ່ ໄລ່ ອາຊິນກຣິດ,
ພະເລໂກນ, ເຮຣະມ,ີ ປະໂຕບາ, ເຮຣະມາ, ກະ ມັຮ
ແຊມອາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ແອີດ ກະ ໄລ່. 15 ເກົາ ອີ ກາ
ຮານ ເຕ່ ໄລ່ ພີໂລໂລກ ກະ ຢູລີອາ, ເນເຣ ກະ ອາ
ມ່ໍອ໌ ອັນ, ກະ ໂອລິມປາ, ກະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ຊາອຳ
ກາ ແອີດ ກະ ໄລ່.

16 ແຊອ໌ ເຍືາ ມານະ ກັຣຮານ ອໍ ໂຈະ ມານະ.
ນ່ະກັອຍ ເນົ່ າ ດັງ ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ. ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ແອີດ ອຶນໄນ່,
ໄລ່ ຕາແບີບ ກາຮານ ເຍືາ ເຕ່.

ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເນົ່ າ ຣາຍົວະ
17 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ປາຕັບ ເຍືາ,

ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເນ່ ອ!ໍ ເບີນ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ເດີງ ຣາ
ຍົວະ ເຍືາ ໂອນ ຣາໂລຍຮ. ກະ ໄລ່ ອີ ອາໂຢ່ງ ເຍືາ

ເດີງ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ. ຣານະ ໄລ່ ຕະ ອຶມພາ ແຕ
ເນົ່ າ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ
ອໍ ໂອນ ເຍືາ ວຍາຣ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ. 18 ໄລ່ ກັອຍ
ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ. ໄລ່ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕະ ຣາ
ນະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ອາໂລກ
ກວາຍ ກາ ຊາກູລ. ໄລ່ ຍ່ອງ ເຍືາ ກະ ປາຍ ປັຣ
ນາຍ ແອມ ອໍ ໂຈະ ເຍືາ. ມາ ປັຣນາຍ ໄລ່ ຕາ ເບນີ
ປຍາຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ. 19 ກູ່ ກຣວາງ ຊັອງ ເຈ່ີ ປາຍ ເຍືາ
ຊາງັດ ອໍ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ
ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື. ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ແກີດ
ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ດອ໌ໍ ຕະ ຣານະ ອໍ, ມາ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ຣາໄງອ໌່ ອີ ຕະ ຣານະ ຕາ ອ.ໍ 20 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ
ໂອນ ໄຮ ແອີດ ອຽນ ອໍ. ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ອັນ
ເຣືາບ ເຢືາງ ຊາຕານ ກະ ໂອນ ເຢືາງ ຊາຕານ ແອີດ
ປື່ ນ ຕາລາງ ອາເຢີງ ເຍືາ. ເກົາ ແຊອ໌ ເຢຊູ ກຣີດ,
ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ.

ເຢົ່ າ ໂປໂລ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ເຕ່
21 ຕີໂມທຽວ, ອັນ ກາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ, ອັນ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ເຍືາ.
ໄລ່ ໄປ ນະ ລູກີໂອ, ຢາຊົນ, ກະ ຊູຊີປາໂທ, ໄລ່ ອີ
ກາຮານ ເຍືາ ເຕ່. ໄລ່ ກັອຍ ລາ ແຊມອາຍ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາ ເອລ ມູ ເຈິງ ນ່ະ ເກົາ ເຕ່. 22 ເກົາ
ລາ ເຕຣະຕຽວ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ຈ່ອຍ
ໂປໂລ. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ກາຮານ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເຍືາ ເຕ່,
ຍ່ອນ ໄຮ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ.

23 ໄຄໂຢ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ກາຮານ ເຍືາ ເຕ່. ອັນ
ກັອຍ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ຊານາ ເກົາ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ. ກະ
ອັນ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເປາະ ໂຣ່ມ ປໍ ດຸງ ອັນ ແຮີ.
ເອຣາຊະໂຕ ລາ ກາຮານ ເຍືາ ເຕ່. ອັນ ລາ ກວາ
ຍ ຢຸມ ປຣະ ໂອນ ເມືອງ ໂກຣິນໂທ. ກູອາໂຕ ລາ
ກາຮານ ເຍືາ ເຕ່. ອັນ ກັອຍ ລາ ແຊມອາຍ ໄຮ.
24 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ
ເຍືາ. ອາແມນ.*

ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
25 ໂອນ ໄຮ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ເຕ່ອ໌

ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາລ່ື ປັຣ
ນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ມັຮ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ.
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ໄຮ
ດັງ. ແຕ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ມັນລ່ັອງ ກູ
ແຕອ໌, ອັນ ປາໂຕ່ະ ປັຣນາຍ ໄນ່, 26 ມາ ອັນ ໂອນ
ກວາຍ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ ຄຽນ ດອ໌ໍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ
ປັຣນາຍ ໄນ່. ເຈ່ີ ຊານ່ໍ ອັນ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ

* 16:24 16:24 ຊາອ່ຶຍ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ຕຍາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານາ 24 ໄນ່.
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ກວາຍ ດັງ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ເຢືາງ ອາມົ່ງ ເລືອ
ຍໆ. ອັນ ແຕ່ິ ແປຣີ, ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ກູ່ ກຣ
ວາງ ດັງ ເຕ່ ປັຣນາຍ ໄນ່, ດອ໌ໍ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ກະ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ໄນ່.
27 ໂອນ ໄຮ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ
ກຣີດ. ແອີງ ອັນ ແຕ່ິ ດັງ ກູ່ ຣາມຶ່ ຮ. ໄຮ ຍ່ອງ
ເລືອຍໆ ອັນ ຊົດ ແດີຍ ເລີຍ ກມູ.ໍ ອາແມນ.
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ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ມວຍ ໂປໂລ ຄຽນ
ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ

ໂກຣິນໂທ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ

ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂກຣິນໂທ ມາຮ 55
ກມູໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ໂປໂລ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ໄລ່ ໂອນ
ຈ່ິລ ເຣືາບ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ໄລ່ ຣາມຮົ ຕ່ຶງ
ກູແຕອ໌ ໄນ່, ຍ່ອນ ແຕ ໄລ່ ຊາອຳ. ໂກຣິນໂທ ລາ
ເມືອງ ກາ ປວາຍ ຣ່ີດ ກວາຍ ກຣີກ. ເມືອງ ໄນ່ ລາ
ປື່ ດ ກະ ຮານ ດັອຮ ເດີນ ລາລ່ື ຍ່ອນ ແຕ ໄລ່ ຈິ
ແຈີງ ກະ ຍ່ອນ ແຕ ໄລ່ ຊາງ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ.
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໂປໂລ ອາຕີ ລາ ແຕ ຈຸ່ມ ມູ່ ກາ

ຊາອຳ ກັຣຢັ່ ຮ, ແຕ ຄານອດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ຕ່ຶງ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ແຕ ຣ່ີດ ກຣ່ອງ ໄລ່ ຊາງ, ກະ ແຕ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ຕ່ຶງ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ໂປໂລ ປາຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ລາ ນ່ະ ຈະ
ເຢຊູ ກຣີດ. ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ແປີຼ, ກະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
ລາ ນ່ະ ຈະ ອັນ. ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ຈະ ເບີນ ອຶມ
ພາ ຣານະ ຕະ.
ປຸ່ນ 13 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ໄນ່ ອາປັຮ ໂອນ ໄຮ ດັງ ຣາມຶ່ຮ

ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌ ລາ ອຶງເຄາະ ໄຮ
ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ.

1-2 ເກົາ ລາ ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາ
ອົຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ໂກຣິນໂທ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ເກົາ ໂອນ
ເປາະ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. ເບີນ ກາ ໂຊຊະເທນ
ແຮີ ແອີດ ມູ ອຶນຕຸ ກະ ເກົາ. ອັນ ລາ ແຊມອາຍ
ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ມູເຈິງ ໄຮ ເຕ່.
ຮິ ກາຮານ ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂອນ ແກີດ ກວາຍ ອັນ ຍ່ອນ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ. ມູ່ ກາ ຊາອຳ ກູ່ ອຶນຕຸ ກາ ຕາບາອ໌
ຣາມຶ່ ຮ ເຢຊູ ກຣີດ ໄລ່ ຈຸງ ມວຍ ອຶນເຈົາ ມູເຈິງ
ໄຮ ເຕ່. 3 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶມປ່ໍ ໄຮ,
ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ, ກະ
ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.

ເບີນ ບຸ່ນ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ
4 ເກົາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເລືອຍໆ, ອັນ

ເບີນ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີ

ດ. 5 ຍ່ອນ ເຍືາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ,
ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ແຕ ກູ່ ປັຣນາຍ ປ
ຍາຍ໌ ອໍ, ກະ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ອາຕີ ຣາໄລ່ຮ ລາລ່ື ແຕ
ປັຣນາຍ ກັອຍ ແຮີ. 6 ກະ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ
ກຣີດ ກາ ຮິ ອາຕີ ແກີດ ຈັບ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ.
7 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ແອິ ມູ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ
ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ, ບັອງ ກາ ເຍືາ
ແອີດ ເກຣາະ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່.
8 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຊາອຳ ຈັບ ລາ
ລ່ື ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ແຕ່ີອ໌
ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ ເຢຊູ ຕາ ເບີ
ນ ຕິ ເຍືາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. 9 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຣຽຮ ເຍືາ ໂອນ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ກອນ ອັນ ລາ
ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. ກະ ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເອີອ໌, ລາ ລ່ື ອັນ ຕະ.

ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຣາຕັຮ ແກີດ ຊາອ່ຶຍ ຈຸ່ມ
10 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ ຮ ເຢຊູ

ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ອຶມປຣ່ອມ
ມວຍ ປັຣນາຍ ຊັອງ, ໂອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຣາຕັຮ
ແກີດ ຊາອ່ຶຍ ຈຸ່ມ ນັ່ອງ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶມປຣ່ອມ
ມູ ຣາງຶ່ຮ, ກະ ຕາ ປູ່ ນ ມວຍ ປັຣ ນາຍ ຊັອງ.
11 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເບີນ ກວາຍ ແຕ ດຸງຊູ ຄະ
ໂລເອ, ໄລ່ ເບີນ ອາຕີ ເກົາ ແຈງ ເຈ່ີ ປາຍ ມູ່ ເຍືາ
ຣາໂລຍຮ ຣາຈຽນ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື. 12 ຊານ່ໍ ເກົາ ເບີ
ນ ມວຍ ປັຣນາຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ເຍືາ.
ເບີນ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ, ອັນ ກາ ປາຍ: "ເກົາ ໄນ່ ປ
ວາຍ ປັຣນາຍ ໂປໂລ." ອັນ ກາ ປາຍ: "ເກົາ ໄນ່ ປ
ວາຍ ປັຣນາຍ ອາໂປໂລ." ອັນ ກາ ປາຍ: "ເກົາ ໄນ່
ປວາຍ ປັຣນາຍ ເປໂຕ." ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ
ປາຍ: "ເກົາ ໄນ່ ປວາຍ ປັຣນາຍ ກຣີດ." 13 ຄັນ
ນ່ະກັອຍ, ອາຣ່ັງ ປາຍ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ກຣີດ! ປຍາຍ໌
ລາລ່ື, ໂປໂລ ຕາ ເບນີ ກຈີູດ ຕາງ ເຍືາ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ
ຊັງກັງ! ກະ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື, ຕາ ເກ່ີຍ ເນົ່ າ ຕາບາອ໌
ຣາມຶ່ຮ ໂປໂລ ໂອນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ເຍືາ.

14 ເກົາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເກົາ ຕາ ເບີນ
ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ແຕ ມູ່
ເຍືາ. ມາ ເກົາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ບາຣ ນະ ກີ
ຊະໂປ ກະ ໄຄໂຢ ຊັອງ. 15 ນ່ະກັອຍ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ
ເຕ່ອ໌ ປາຍ ເຍືາ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່
ຮ ເກົາ. 16 ໂອ! ກະ ເກົາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ
ຊະເຕພານາ ກະ ດຸງຊູ ອັນ ແຮີ. ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌, ເກົາ ຕາ ເບນີ ຊາແຍີ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ
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ໄລ່. 17 ເຢຊູ ກຣີດ ຕາ ເບີນ ແປຣີ ເກົາ ຕະ ຣ່ີດ
ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ກວາຍ. ມາ ອັນ ກູອ໌ ເກົາ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ອໍ ແຕ ອັນ. ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ມາ
ເກົາ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ແຄວ໌ ຄ່ຶດ ແຕ ກວາ
ຍ. ຄັນ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອຶນຕຣູ່, ປັຣນາຍ ຣາ
ໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ, ປັຣນາຍ ເຍືາ ກ່ັດ ດັງ, ປັຣນາຍ ເຢຊູ
ກູຈີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ລາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ
ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ເຍືາ.

ອຳນາດ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ກະ ປັຣນາຍ ຣາໄງ່ອ໌
ຣາລ່ັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

18 ຄັນ ໄຮ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກູຈີດ ຕາງ ໄຮ ຕ່ຶງ
ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ ປັຣນາຍ
ກັອຍ ລາ ປັຣນາຍ ກວາຍ ຢຸ່ຮ. ມາ ໄຮ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເບນີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ, ໄຮ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເບີນ ອຳນາດ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ຍ່ອນ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ. 19 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເນົ່ າ ຄຽນ ເຈ່ີ ປາຍ:
"ເກົາ ອາປິ່ ດ ຕັຮ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ ແຄວ໌

ແຕ ກວາຍ ກາ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ.
ກະ ເກົາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຣຍານ ຊາອ່ຶຍ

ໂອນ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ຣຍານ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ
ອຶນເຕ່ົາ."

20 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຣາໄງ່ອ໌, ອຶນນັ່ອງ ອີ ຣາໄງ່ອ໌
ຣາລ່ັງ ຊາ ບ?ໍ ກວາຍ ກາ ຣຍານ ຊາອ່ຶຍ, ອຶນ
ນັ່ອງ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ບ?ໍ ກະ ກວາຍ ກາ ດັງ ຕະ ອຶນ
ຕີ ແບຼງ, ອຶນນັ່ອງ ແບຼງ ບ?ໍ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ຕາ ເບີ
ນ ແກີດ ນ່ະກັອຍ ນັ່ອງ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີ
ນ ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່
ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຊາກູລ ເມືາດ.

21ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ! ອັນ ຕະ
ໂອນ ກວາຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ດັງ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຍ່ອນ ໄລ່
ດັງ ມັຮ ຣາງຶ່ຮ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ໄລ່ ເບີມ. ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ
ອັນ ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ ໄຮ ອາຕີ, ລາ ປັຣນາຍ
ກວາຍ ແດີຍ ໄນ່ ປາຍ ປັຣນາຍ ຢຸ່ຮ. 22 ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ຢໍອ໌ ອີ ເຮີມ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ,
ກະ ກວາຍ ກຣີກ ຈາຈ່ໍອ໌ ປັຣນາຍ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ.
23 ມາ ໄຮ ໄນ່, ໄຮ ອາຕີ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກຣີດ, ອັນ
ກາ ກູ ຈີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ປັຣນາຍ ກັອຍ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊາອັຣ ຕະ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາ
ງັດ. ກະ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ປາຍ ປັຣນາຍ ກັອຍ ລາ ປັຣນາຍ ກວາຍ ຊາ

ກູລ. 24 ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌,
ກາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຮີ, ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ດັງ
ກຣີດ ໄນ່ ເບນີ ອຳນາດ ກະ ປັຣນາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 25 ເບີນ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຊາກູລ, ມາ ປັຣນາຍ ຊາກູລ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ກາເລີຍ ແຕ ປັຣນາຍ
ກວາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ. ໄລ່ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ
ອຽວ໌, ມາ ຣານະ ເນົ່ າ ປາຍ ອຽວ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ລາ ບັນ ເຣ່ງ ກາເລີຍ ແຕ ຣານະ ເຣ່ງ ແຕ ກວາ
ຍ.

26 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກູຄ່ຶດ ແຕ
ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ. ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ກວາ
ຍ ດຸ ຄ່ຶດ, ບີ່ອ໌ ນະ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ.
ບີ່ອ໌ ນະ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ປື່ ດ. ກະ ບີ່ອ໌ ນະ ເຍືາ ລາ
ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ກວາຍ ຊຸ ເບນີ. 27ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຣຽຮ ມັຮ ກວາຍ ຊາກູລ, ຕະ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຣາໄງອ໌່
ຣາລ່ັງ ຊັອງ ກູມາລ; ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ
ປື່ ດ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ກວາຍ ປື່ ດ ລາລ່ື ແກີດ ກູມາລ
ຕະ. 28 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ອີດ ມັຮ ກາ ກວາ
ຍ ຕຸ່ຮ ກາດີດ ຕາ ເບີນ ເກືາ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ອັນ
ຣຽຮ ມັຮ ກວາຍ ກາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດຸ ພາມາດ.
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ນ່ະກັອຍ, ລາ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ
ອາປິ່ ດ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ກວາຍ ຄ່ຶດ ປາຍ ປື່ ດ ກະ ອໍ
ລາລ່ື ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. 29 ນ່ະກັອຍ ຕາ ເບີນ ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ໂອດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
30 ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ມູ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ເຈ່ີ. ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ,
ໄຮ ເບີນ ປັຣນາຍ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ໄຮ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ; ໄຮ ແກີດ ຕາ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ, ກະ ໄຮ ເບີ
ນ ຣານະ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ ເຢຊູ ກູຈີດ ເຕ່ນ ໄຮ
ເຈ່ີ. 31 ນ່ະກັອຍ, ແກີດ ຊັງໄກຣ ມັຮ ກາ ປຶ່ ງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ອຶມແບິ ນ່ະໄນ່:
"ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ອຶນເຕ່ົາ,

ອຶງເຄາະ ອັນ ຍ່ອງ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ."

2
ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກູຈີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງ

ກັງ
1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ບັອງ ກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ

ອາຕີ ເຍືາ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ
ເກົາ ຕາ ເບນີ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ກະ ປັຣ
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ນາຍ ອຶນຕຣູ່. 2 ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ແອີດ ກະ ເຍືາ, ເກົາ
ຄ່ຶດ ອີ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ກູຈີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ
ຊັງກັງ ຊັອງ. ເກົາ ຕາ ເບີນ ອີ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ
ການ່ໍອ໌. 3 ມາ ພໍກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ເກົາ ຊັອງ
ອຽວ໌ ລາແກັຮ ກະ ເກົາ ກາໄກ່ຮ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື.
4 ປັຣໄລຮ ກະ ປັຣນາຍ ກາ ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ,
ເກົາ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ແຕ່ີອ໌ ປັຣນາຍ ຣ່ໍອ໌ ມັຮ ກວາ
ຍ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ດຸ ອີ ປາຍ. ມາ ເກົາ ອາຕີ ມັຮ
ປັຣນາຍ ກາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ເບີ
ນ ອຳນາດ ອາຕີ. 5 ເຍືາ ຊາອຳ ຍ່ອນ ແຕ ອຳນາດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ຍ່ອນ ເຍືາ
ຊັອງ ປັຣນາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ແຕ ກວາຍ ອາຕີ.

ປັຣນາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
6 ມາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ຮິ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາ

ລ່ັງ ເຕ່ ໂອນ ກວາຍ ກາ ເບີນ ຊາອຳ ເຣ່ງ ເຈ່ີ. ມາ
ປັຣນາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ໄນ່ ຕາ ເບນີ ມູເຈິງ ກະ ປັຣ
ນາຍ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ແຕ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່,
ແຕີລາ ແຕ ກວາຍ ປື່ ດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່. ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ
ອຳນາດ ກວາຍ ປື່ ດ ກັອຍ ແກີດ ປິ່ ດ. 7 ປັຣນາຍ
ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ດອ໌ໍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ
ເຈ່ີ, ແຕ ອັນ ຕາ ຢວາຮ ແຕງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ຍ່ອນ
ອັນ ຕະ ດອ໌ໍ ໂອນ ກວາຍ ໄຮ ເບີນ ອຳນາດ ອາງ
ອ່ືຣ ແຕ ອັນ. 8 ມັຮ ກວາຍ ປື່ ດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່,
ໄລ່ ຕາ ເບີນ ດັງ ແຕ ປັຣນາຍ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ໄນ່.
ຄັນ ໄລ່ ມາ ດັງ ປັຣນາຍ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ໄນ່, ໄລ່
ຕາ ເບີນ ກາຈີດ ອຶນເຈົາ ໄຮ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ,
ອັນ ກາ ເບີນ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ. 9 ມາ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ, ເບີນ ເນົ່ າ ຄຽນ
ນ່ະໄນ່:
"ມັ່ດ ກວາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ,

ກຕູູຣ ກວາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ,
ກະ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຄ່ຶດ ແຕ ປັຣນາຍ
ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບນີ ຕະ ດອ໌ໍ ໂອນ
ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ະ ອັນ."

10 ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ດັງ ປັຣນາຍ ກັອຍ
ຍ່ອນ ແຕ ຣາເວືາຍ ອັນ. ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ດັງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ, ອັນ ດັງ ກາ ປັຣນາຍ ອຶນຕຣູ່ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 11 ມັຮ ກວາຍ, ມານະ ຕາ ເບີນ
ດັງ ຣາງຶ່ຮ ມານະ. ໄລ່ ດັງ ແອີງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບມີ. ມູ
ເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ແອີງ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ
ກາ ດັງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 12 ໄຮ ຕາ

ເບນີ ຣ່ັບ ຣາເວືາຍ ແຕ ແດີຍ ໄນ່, ມາ ໄຮ ເບນີ ຣ່ັບ
ປັຣນາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄຮ
ດັງ ແຕ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ
ໂອນ ໄຮ.

13 ນ່ະກັອຍ ຮິ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຮິ ຣ
ຍານ ແຕ ກວາຍ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ. ມາ ຮິ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ມັຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ຮິ. ຮິ ອາ
ຕີ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ
ກາ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ໄລ່ ເຈ່ີ. 14 ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ເບີນ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, ໄລ່
ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣ່ັບ ອີດ ມັຮ ປັຣນາຍ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອັນ. ກວາຍ ກັອຍ ຄ່ຶດ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ ລາ ປັຣນາຍ ຊາກູລ. ຄັນ ໄລ່ ຕາ ເບນີ
ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ຊັອງ ປັຣນາຍ
ກັອຍ ມາ ຕາ ເບີນ ຊາປຸ່ຮ. 15 ມັຮ ກວາຍ ກາ ເບີ
ນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, ໄລ່
ກັອຍ ປຍາຍ໌ ຕາຕ່ອຍ໌ ມັຮ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ມາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕາຕ່ອຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ
ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກາ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 16 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມ
ແບ,ິ ອັນ ອາເບຼິຮ ນ່ະໄນ່:
"ກວາຍ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

ຄ່ຶດ?
ກະ ກວາຍ ອາ ແລ່ ະ ເຕ່ອ໌ ຕາ ໄມຮ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ?"

ມາ ໄຮ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຄ່ຶດ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.

3
ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ພໍກາ ເກົາ ແອີດ ກະ ເຍືາ,
ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ນ່ະ ກວາຍ ກາ ຕາ
ປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຣ່ັກ ລາລ່ື,
ຍ່ອນ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບມີ. ເຍືາ
ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເຣ່ງ ຢວາຮ. ເຍືາ ລາ ນ່ະ ກວາຍ
ຕາແບິ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. 2 ຕາໄງ ກັອຍ ເກົາ ເບີ
ນ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ.
ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ມັຮ ກາ ປັຣນາຍ ອຽນ ຊັອງ,
ໂອນ ເຍືາ ຊາປຸ່ຮ ໄວ່. ເກົາ ຕາ ເບນີ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ກ່ັດ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາປຸ່ຮ ແຕ ປັຣນາຍ
ກ່ັດ ກັອຍ.* ກະ ເຕ່ົາ ຊານ່ໍ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາປຸ່ຮ
ແຕ ປັຣນາຍ ກ່ັດ ກັອຍ, 3 ຍ່ອນ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ
ອີດ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີມ. ຄັນ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ມານະ
ອວານ ມານະ, ກະ ເຍືາ ຣາໂລຍຮ, ກັອຍ ລາ ອຶນ

* 3:2 3:2 ໂປໂລ ຊາກຳ ປັຣນາຍ ອຽນ ລາ ນ່ະ ແດີອ໌ ຕົຮ, ມາ ປັຣນາຍ ກ່ັດ ນ່ະ ຊັຣນາ ກວາຍ ອຶມປື່ ດ.
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ນັ່ອງ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບມີ ນ່ະ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌ ເຕ່. 4 ເບີນ ກວາຍ ກາ ປາຍ: "ເກົາ ລາ ກວາຍ
ກາ ຣຍານ ແຕ ໂປໂລ." ເບນີ ອັນ ກາ ປາຍ: "ເກົາ
ລາ ກວາຍ ກາ ຣຍານ ແຕ ອາໂປໂລ." ເຍືາ ປາຍ
ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ມູເຈິງ ນ່ະ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ
ເຕ່. 5 ຄັນ ນ່ະກັອຍ ອາໂປໂລ ລາ ເນົ່ າ? ກະ ໂປໂລ
ລາ ເນົ່ າ? ຮິ ບາຣ ນະ ລາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ. ຮິ ໂອນ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ໂອນ ຮິ ບາຣ ນະ ຕະ ຣານະ
ອັນ, ມານະ ອຶມພາ ແຕ ຣານະ. 6 ເກົາ ລາ ກວາຍ
ເບນີ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ໂອນ ເຍືາ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ໄນ່ ລາ ນ່ະ ເກົາ ຈົຮ. ມາ ອາໂປໂລ ເບີນ ອາຕີ
ເຍືາ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ. ໄນ່ ລາ ນ່ະ ອັນ ຣ່ົຮ. ມາ ປ
ຍາຍ໌ ລາລ່ື, ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ໂອນ ກ່ັລ
ກັອຍ ດັຮ. 7 ນ່ະກັອຍ ອັນ ກາ ຈົຮ ກະ ອັນ ກາ
ຣ່ົຮ, ລາ ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ກຼອງ ກັອຍ ດັຮ ກະ ປື່ ດ ອາ
ຊັອຮ. 8ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອັນ ກາ ຈົຮ ກະ
ອັນ ກາ ຣ່ົຮ ລາ ມູເຈິງ ອຶນແຍ່ະ. ມາ ອຶນຕູ່ນ, ໄລ່
ເບີນ ເກືາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ໄລ່ ຕະ ເຕ່.

9 ຮິ ບາຣ ນະ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມັນຕຸ,
ມາ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ຊວນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ເຍືາ ລາ
ນ່ະ ດຸງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ. 10 ເກົາ ລາ ນ່ະ ກວາ
ຍ ຈົຮ ຕາໂນລ ດຸງ ຊັອງ, ມາ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌ ແອັນ ຕະ ໂອນ ເຈ່ີ ດຸງ ກັອຍ. ມາ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ຕະ ກັອຍ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕະ ໂອນ ກຣ່ັກ ອໍ ດຸງ
ກັອຍ. 11 ເບີນ ມວຍ ອຶນຕຸ ຊັອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ຈົຮ ຕາໂນລ. ອຶນຕຸ ກັອຍ ລາ ເຢຊູ ກຣີດ.
ເນົ່ າ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈົຮ ອຶນຕຸ ອຶມພາ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.
12 ມາ ເບີນ ກວາຍ ກາ ຕະ ດຸງ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ.
ເບນີ ອັນ ກາ ຕະ ແຕ ແຢງ, ປຣະ, ຕາເມົາ, ກະ ເບີ
ນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕະ ດຸງ ແຕ ອາລ່ອງ, ປັຼງ, ແຕີ
ລາ ຊອ໌ໍ ໂດຍ ຊັອງ.† 13 ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ, ເບີ
ນ ອູ່ຍຮ ລ່ອງ ຊາລີອ໌ ມັຮ ຣານະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ຕະ,
ອໍ ມາ ຕາ ເບນີ. ຍ່ອນ ເບນີ ອູ່ຍຮ ລ່ອງ, ນ່ະກັອຍ
ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ດັງ ມັຮ ຣານະ ອັນ ຕະ ກັອຍ ປຍາຍ໌
ມາ ຕາ ເບນີ. 14 ຄັນ ດຸງ ກາ ອັນ ຕະ ກັອຍ ມາ ຕາ
ເບີນ ກາດ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ເບີ
ນ ຣ່ັບ ເກືາ. 15 ມາ ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ
ຕະ ດຸງ ອີດ ເກຣ່ີງ ຕາ ເບນີ ຈັບ, ດຸງ ກວາຍ ກັອຍ
ກາດ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນນັ່ອງ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາ
ຍ ກັອຍ, ມາ ມັຮ ຣານະ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ປິ່ ດ ນ່ະ
ກາດ ອຶນແຍະ່.

ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ລາ ນ່ະ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ

16 ນານ່ະ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ, ເຍືາ ກາ ຊາອຳ ລາ
ນ່ະ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ? 17 ຄັນ ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ຕາລຸຮ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາປິ່ ດ ຕັຮ ກວາຍ ກັອຍ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປາຊິ ດຸງ ຊາງ ອັນ. ກະ ຊານ່ໍ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ດຸງ ຊາງ
ກັອຍ.

18 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາໂລກ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບມີ. ຄັນ
ເບນີ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ ມາ ຄ່ຶດ ອັນ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ຕາປູ່
ນ ຣາງຶ່ຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ໂອນ ອັນ ຕັຮ ຊັອງ ຣາງຶ່ຮ
ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອັນ. 19 ຣາງຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ກວາ
ຍ ຄ່ຶດ ລາ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣາງຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ຊາກູລ ເມືາດ. ຕ່ຶງ
ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ, ເນົ່ າ ຄຽນ
ດອ໌ໍ ປາຍ:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ເຈ່ີ ຣາງຶ່ຮ ມັຮ ກວາຍ ຣາໄງ່ອ໌

ໂລ່ບ ເຢົ່ າ,
ກະ ອັນ ກາຕັງ ດອ໌ໍ ມັຮ ຣານະ ກາ ໄລ່ ຄ່ຶດ
ຢໍອ໌ ອີ ຕະ."

20ກະ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນນັ່ອງ
ຄຽນ ນ່ະໄນ່ ປາຍ:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ມັຮ ການິ່ດ ກວາຍ ຣາໄງອ໌່ ລາ

ຕາ ເບີນ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ."
21 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາຊັອຮ ກວາຍ ໂອນ
ມານະ ກາເລີຍ ແຕ ມານະ, ຍ່ອນ ກູ່ ຣາມຶ່ ຮ ລາ
ເຍືາ ຕາລາ ຈຸງ ອຶນແຍ່ ະ, 22 ເຍືາ ຕາລາ ໂປໂລ,
ອາໂປໂລ, ເປໂຕ, ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ກາ
ອາມົ່ງ ແຕີລາ ກຈີູດ, ຕ່ຶງ ແດີຍ ຊານ່ໍ, ກະ ແດີຍ ກາ
ອີ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ເຍືາ ຕາລາ ຈຸງ
ອຶນແຍ່ະ. 23 ເຢຊູ ກຣີດ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ
ເຍືາ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາລາ ເຢຊູ ກຣີດ.

4
ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ກວາຍ ອໍ

ມາ ຕາ ອໍ
1 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ນັ່ບ ປາຍ ຮິ ລາ ກວາຍ ກາ ຕະ

ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂອນ ຮິ
ກຍາອ໌ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ອັນ, ມັຮ ປັຣນາຍ ອໍ ກາ
ອັນ ຕາ ຢວາຮ ໂອນ ກວາຍ ດັງ. 2 ອັນ ກາ ກ

† 3:12 3:12 ໂປໂລ ຊາກຳ ກວາຍ ກາ ຕະ ດຸງ ກຣ່ັກ ອໍ ລາ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ປວາຍ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄລ່ ກາ ຕະ
ດຸງ ແຕ ອາລ່ອງ, ປັຼງ, ກະ ຊອ໌ໍ ໂດຍ ລາ ຊາກຳ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ເບີນ ປວາຍ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
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ຍາອ໌ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ເບີ
ນ ຣາງຶ່ຮ ອໍ ລາລ່ື ໂອນ ກວາຍ ກາ ແປຣີ ອັນ ເຕ່ອ໌
ຊາອຳ ອັນ. 3 ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ແຕີລາ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ປາຍ ອໍ ແຕີລາ ຕາ ອໍ ແຕ ເກົາ. ມາ ເກົາ
ແອັນ, ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ອໍ ແຕີລາ ຕາ ອໍ ແຕ ເກົາ
ເບມີ. 4 ເກົາ ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຕາ ເບນີ ເບນີ ໂລ່
ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ຄ່ຶດ ກັອຍ ຕາ ເບີນ
ໂອນ ເກົາ ແອີດ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ເກົາ ຕານັ່
ອງ ແຕີລາ ຕາ ເບີນ ຕານັ່ອງ. 5 ນ່ະກັອຍ ຕາ ປ
ຍາຍ໌ ເຍືາ ປາຍ ອໍ ແຕີລາ ຕາ ອໍ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌,
ບັອງ ກາ ເຢຊູ ຕາ ຢວາຮ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່.
ຕ່ຶງ ຕາໄງ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ, ເຢຊູ ອາປັຮ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ອຶນເຕ່ົາ ກາ ເນົ່ າ ປາໂຕ່ະ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ, ກະ ອັນ
ອາປັຮ ໂອນ ກູ່ ນະ ດັງ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ກາ
ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ຕາໄງ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຍ່ອງ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຣານະ ໄລ່ ຕະ.

ກວາຍ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ

6 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຍ່ອນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ
ເຍືາ ດັງ ແຈງ, ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຊາກຳ ແຕ ເກົາ ກະ
ອາໂປໂລ. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ຣຍານ ແຕ ຮິ,
ໂອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕະ ອຶມພາ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ. ຕາ ປຍາຍ໌ ເຍືາ ອາ
ຊັອຮ ກວາຍ ໄນ່, ມາ ອາແຊງ ກວາຍ ກັອຍ. 7 ແຕ
ເນົ່ າ ເຍືາ ດັງ ປາຍ ອໍ ກວາຍ ໄນ່, ມາ ຕາ ອໍ ກວາ
ຍ ກັອຍ? ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ເບີນ, ແອີງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ຄັນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ,
ນານະ່ ເຍືາ ໂອດ ປາຍ ເຍືາ ເບນີ ເບມີ? 8ຊານ່ໍ ເຍືາ
ຄ່ຶດ ເຍືາ ດັງ ອຶນແຍະ່ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ, ກະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ຣາ
ໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ລາລ່ື ເຈ່ີ! ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຍືາ ແກີດ
ມັຮ ກວາຍ ອຶມປື່ ດ ເຈ່ີ, ມາ ຮິ, ຮິ ລາ ຕາ ເບີນ
ແກີດ ອຶມປື່ ດ ນ່ະກັອຍ! ເອົາ! ໂອນ ເຍືາ ແກີດ
ປື່ ດ, ໂອນ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ປື່ ດ ມັນຕຸ! 9 ມາ ເກົາ
ຄ່ຶດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຮິ ກາ ກວາຍ ເຢຊູ ຣຽຮ
ປາຈຸ່ຮ ແອີດ ປື່ ນ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌.
ຮິ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ໂຕ່ດ ກາ ເນົ່ າ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ອຶງເຄາະ ກູ
ຈີດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກູ່ ນະ ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່,
ກະ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຮີ. 10 ເນົ່ າ
ປາຍ ຮິ ລາ ກວາຍ ຊາກູລ, ຍ່ອນ ຮິ ປວາຍ ເຢຊູ

ກຣີດ. ມາ ເນົ່ າ ປາຍ ເຍືາ ເບນີ ກູ່ ປັຣນາຍ ຣາໄງອ໌່
ຣາລ່ັງ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ເຈ່ີ. ຮິ ລາ ກວາຍ ອຽວ໌,
ມາ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ບັນ ເຣ່ງ. ເຍືາ ລາ ເນົ່ າ ຢຳນັ່ບ;
ມາ ຮິ, ເນົ່ າ ຕາ ເບນີ ຢຳນັ່ບ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ. 11 ເຕ່ົາ
ຊານ່ໍ ຮິ ມາເຍືາຍຮ ໂດຍ ອາເຣືາງ ແດີອ໌. ເກຣ່ີງ
ຕັອກ ຮິ ລາ ອຶນແຍະ່ ອາໂຍຮ. ເນົ່ າ ຕະ ທໍ ຮິ. ກະ
ຮິ ຕາ ເບນີ ຮອດ ດຸງ ແອີດ. 12 ຮິ ຕຕູະ ລາແກັຮ
ລາລ່ື ໂອນ ເບີນ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ. ຄັນ ເນົ່ າ ເວ່ນ
ຮິ, ຮິ ເກົາແຊອ໌ ບຸ່ນ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ. ຄັນ ເນົ່ າ
ຕະ ຮິ, ຮິ ຈີວ໌ ຊັອງ. 13 ຄັນ ເນົ່ າ ພາມາດ ຮິ, ຮິ
ຕາແອີຍ ປັຣນາຍ ລາເມ່ນ ອໍ ໂຈະ ໄລ່. ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ໄນ່, ກວາຍ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ເນ່ ຈະ ຮິ ນ່ະ ເກ
ຣ່ີງ ແປຣ່ິ ກາ ເນົ່ າ ຕັຮ!

ໂປໂລ ລາ ນ່ະ ອຶມປ່ໍ ໂອນ ກວາຍ ໂກຣິນໂທ
14 ເກົາ ຕາ ເບີນ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ

ຊັອງ ກມູາລ. ມາ ເກົາ ຄຽນ ອາຕີ ເຍືາ, ຍ່ອນ ເຍືາ
ລາ ນ່ະ ກອນ ອາໄກ ກາ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື. 15 ຕາ
ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ, ຄັນ ເບີນ ມັນຈ່ິດ ປັ່ ນ ນະ ອາຕີ
ເຍືາ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ, ເກົາ ໄນ່ ແຕ່ິ ອາຕີ
ອຶນໂຍ່ງ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ໂອນ ເຍືາ. ມານະ
ເກົາ ຊັອງ ລາ ນ່ະ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ. 16 ນ່ະກັອຍ ເກົາ
ແຊອ໌ ເຍືາ ດວຍ໌ ເກົາ. 17 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເກົາ
ແປຣີ ຕີໂມທຽວ ເປາະ ປໍ ເຍືາ, ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ
ແຈງ ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ຕາປູ່ນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.
ອັນ ລາ ນ່ະ ກອນ ກາ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື. ເຕ່ອ໌ ເຍືາ
ຊາງັດ ອັນ, ແຕ່ີອ໌ ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ກາ ເກົາ ດຸ
ອາຕີ ໂອນ ກູ່ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ການ່ໍອ໌ ດັງ ເຕ່.

18 ເບີນ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ ອາຊັອຮ ຈະ ປາຍ ໄລ່
ເບີນ ອຳນາດ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາອ່ຶຍ ກາເລີຍ
ແຕ ເກົາ. ໄລ່ ຄ່ຶດ ປາຍ ເກົາ ຕາ ເບນີ ແຕ່ີອ໌ ຊາອົຮ
ເຍືາ. 19ມາ ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ, ຕາ ເບນີ ດູ່ນ
ນັ່ອງ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ຊາອົຮ ເຍືາ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ເກົາ
ອີ ດັງ ແຕ ກວາຍ ກາ ຄ່ຶດ ປາຍ ໄລ່ ເບນີ ອຳນາດ,
ໄລ່ ເບີນ ລ່ື ມາ ອຶນຈຸງ ໄລ່ ປາຍ ຊັອງ. 20 ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ອຳນາດ ອັນ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ,
ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ໄລ່ ຕະ, ຕາ ແກີນ ຍ່ອນ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ໄລ່ ປາຍ. 21 ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ອີ ເບນີ ພໍກາ ເກົາ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ? ເຍືາ ອີ ເບີນ ອາລ່ອງ ຣາວັດ, ມາ
ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ກະ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ລາ
ເມ່ນ ອໍ ໂຈະ ເຍືາ?
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ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ກາ ອີດ ມັນ
ແຊມ ກາ ຕາ ແກີນ ລາກວຍ ອັນ

1 ເກົາ ຊັອງ ເຈ່ີ ເນົ່ າ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ມານະ ຕ່ຶງ
ຈຸ່ມ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ລາລ່ື. ຣານະ ກັອຍ ລາ
ອັນ ບິ ກະ ລາກວຍ ອຶມປ່ໍ ອັນ. ປັຣນາຍ ໄນ່ ດັອຮ
ເດີນ ເປາະ ກູ່ ອຶນຕຸ ເຈ່ີ. ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ
ຊາອຳ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ ຕາ ເກ່ີຍ ຕະ
ຣານະ ຕາ ອໍ ນ່ະກັອຍ. 2ນານະ່ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ໂອດ
ປາຍ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ?
ຄາອ໌ ເຍືາ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ ແຕ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ. ອໍ
ໂອນ ເຍືາ ຕູ່ຍຮ ຕັຮ ຊັອງ ອັນ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ
ອໍ ກັອຍ. 3 ຈະ ເກົາ ໄນ່ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ເຍືາ, ມາ
ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ເຍືາ. ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ໂອນ ເກົາ ເບນີ ອຳນາດ, ເກົາ ຄ່ຶດ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ເກົາ, ອຶນເຕ່ົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣາ
ນະ ຕາ ອໍ ກັອຍ. 4-5 ເກົາ ຄ່ຶດ ນ່ະໄນ່: ພໍກາ ເຍືາ
ໂຣ່ມ ລາ ນ່ະ ເກົາ ໂຣ່ມ ມັນຕຸ ກະ ເຍືາ ເຕ່. ບັອງ
ກາ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມ່ອບ ອັນ ກາ ຕະ ຣານະ
ຕາ ອໍ ກັອຍ ໂອນ ເຢືາງ ຊາຕານ ຕະ ຈະ ອັນ, ໂອນ
ຣາເວືາຍ ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ເຢຊູ ເຈົາ ລ່ັຮ
ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ເຍືາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ ຍ່ອນ ເຍືາ
ເບີນ ອຳນາດ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ.

6 ຕາ ໄກຣ ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ຕານັ່
ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ປັຣ
ນາຍ ຊາກຳ ແຕ ບວຮ ຊ່ືອ໌ ນ່ະໄນ່: "ຄັນ ເບນີ ບີ່ອ໌
ບວຮ ຊ່ືອ໌, ມາ ເຍືາ ເປຍ ກະ ແປງ, ອຶນແຍ່ະ ແປງ
ກັອຍ ແກີດ ຊ່ືອ໌ ອາຊັອຮ ອຶນແຍະ່." 7ບວຮ ຊ່ືອ໌
ໄນ່ ລາ ຊາກຳ ແຕ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ຕາ ເວ່ງ ຕັຮ ຣານະ ຕຍາ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ໂອນ
ເຍືາ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ. ເຢຊູ ກຣີດ ກູ
ຈີດ ຕາງ ໄຮ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາ
ໄມ ແອັນ. ເຢຊູ ລາ ນ່ະ ແກະ ກາ ມັຮ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ດຸ ກຍາກ ຈາ ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັຮ.*
8ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ໄຮ ຊາແຍີ ຕາໄງ ກັອຍ,
ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ຕາ ເບີນ ເບີນ ບວຮ ຊ່ືອ໌. ບວຮ ຊ່ື
ອ໌ ໄນ່ ລາ ນ່ະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ກະ ມັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ອໍ.
ມາ ອໍ ໂອນ ໄຮ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ແອິ ບວຮ ຊ່ືອ໌. ໄນ່
ລາ ນ່ະ ໄຮ ຕາ ເບີນ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ນັ່ອງ ກະ ຕາປູ່ນ
ກຣ່ັກ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ອ.ໍ

9 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ອຶນໂຍ່ງ ເກົາ ພາອ໌ ໂອນ
ເຍືາ, ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຣາຕອຍ ກະ ກວາ
ຍ ກາ ມັ່ກ ປັຣລ່ືຍ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ເນົ່ າ. 10 ຕ່ຶງ
ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ກັອຍ, ເກົາ ຕາ ເບີນ ໄຄອ໌ ເຍືາ
ຣາຕອຍ ກະ ກວາຍ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ກາ ປັຣລ່ືຍ ລາ
ກວຍ ກາຢາອ໌ ເນົ່ າ, ແຕີລາ ອີດ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ, ແຕີລາ
ຊາງ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌. ຄັນ ເຍືາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຣາຕອຍ
ມັຮ ກວາຍ ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລ່ັອຮ ແຕ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່! 11 ມາ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ກັອຍ, ເກົາ
ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ, ມາ ອຶນນັ່ອງ
ໄລ່ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ຕາ ເບີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌
ມາ ບິ ມັນຕຸ, ແຕີລາ ກຸມປູ່ຣ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ,
ແຕີລາ ຊາງ ເຢືາງ ຕາ ອ,ໍ ແຕີລາ ຕາແມີຍຮ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌, ແຕີລາ ບູລ ບຼັອງ, ແຕີລາ ໂລ່ບ ອີດ ເກຣ່ີງ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ເກົາ ປາຕັບ ເຍືາ ນ່ະໄນ່: ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ຈາ ມັນຕຸ ກະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ.

12-13ຕາ ແກີນ ຣານະ ເກົາ ອີ ຕັດຊ່ີນ ແຕ ກວາ
ຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ. ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ
ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ ກັອຍ. ມາ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ
ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັດຊ່ີນ ເບີມ; ເຈ່ີ ເຍືາ
ຕູ່ຍຮ ຕັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ ແຕ
ຈຸ່ມ ເຍືາ, ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ
ອຶມແບິ ເຈ່ີ.

6
ອຶນໂຈຍ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ຕັດຊ່ີນ

ເຍືາ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ
1 ຄັນ ເບີ ນ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ ກາ ຊາ ອຳ, ມານະ

ຣາໂລຍຮ ກະ ມານະ, ນານະ່ ເຍືາ ຍັ່ນ ເປາະ ປໍ ກວາ
ຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ໂອນ ໄລ່ ຕັດຊ່ີນ ເຍືາ? ອໍ
ກາເລີຍ ລາ ເຍືາ ເປາະ ປໍ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ ໂອນ
ໄລ່ ກັອຍ ຕັດຊ່ີນ ເຍືາ. 2 ເຍືາ ດັງ ມາ ຕາ ເບີນ,
ອຶນຕູ່ນ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ເບີ
ນ ອຳນາດ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌? ຄັນ ອຶນຕູ່ນ ເຍືາ ມາ ຕັດຊ່ີນ ກູ່ ນະ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌, ນານ່ະ ຣານະ ກາ ແກດ ມາ ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌
ຕັດຊ່ີນ? 3 ເຍືາ ດັງ ມາ ຕາ ເບີນ, ອຶນຕູ່ນ ໄຮ ເບີ
ນ ອຳນາດ ຕັດຊ່ີນ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຮີ?
ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ລາ ອຽນ ກາເລີຍ ໄຮ ຕັດຊ່ີນ ມັຮ
ຣາງຶ່ຮ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່. 4 ນ່ະກັອຍ ຄັນ ກວາຍ ຕ່ຶງ
ມູ່ ເຍືາ ມາ ມານະ ຣາໂລຍຮ ໂຈະ ມານະ ແຕ ແດີຍ

* 5:7 5:7 ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ.
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ອາມົ່ງ ໄນ່, ນານ່ະ ເຍືາ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ
ຊາອຳ ຕັດຊ່ີນ ເຍືາ? 5 ເກົາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ໂອນ
ເຍືາ ຊັອງ ກູມາລ. ອາຣ່ັງ ປາຍ ຕາ ເບີນ ກວາຍ
ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ເຕ່ອ໌ ຕັດຊ່ີນ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ. 6 ມາ
ອຶນນັ່ອງ ເຍືາ ມານະ ຣາໂລຍຮ ກະ ມານະ, ກະ ເຍືາ
ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ມາ ຕັດຊ່ີນ ເຍືາ!

7 ຍ່ອນ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເບີ
ນ ມານະ ຣາໂລຍຮ ກະ ມານະ; ໄນ່ ລາ ຣານະ ເຍືາ
ຕາ ເບນີ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຣ່ັກ ລາ
ລ່ື. ອໍ ກາເລີຍ ເຍືາ ຈີວ໌ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕະ ເຍືາ.
ກະ ອໍ ກາເລີຍ ເຍືາ ຈີວ໌ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອີດ ເກ
ຣ່ີງ ເຍືາ. 8 ມາ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຍືາ ເບີມ, ກາ ມານະ ຕະ
ມານະ, ກະ ມານະ ອີດ ເກຣ່ີງ ມານະ! 9-10 ເຍືາ ດັງ
ເຈ່ີ, ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ ຕະ ຕານັອ່ງ ອໍ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຊົດ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ. ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ອາໂລກ ຈະ ເຍືາ ເບມີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ
ເບີນ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ນ່ະໄນ່:
ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕຸ,
ຊາງ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌, ປັຣລ່ືຍ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ເນົ່ າ,
ມັນແຊມ ອີ ເບີນ ມັນແຊມ, ຣາເລົາ ອີ ເບີນ ຣາ
ເລົາ, ຕູຕວຍ໌, ຣາປົນ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ, ບູລ ບັຼອງ, ຕາ
ແມີຍຮ ເນົ່ າ, ກະ ອີດ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ. 11 ບັອງ ກັອຍ,
ກວາຍ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ ເຈ່ີ. ມາ ຊາ
ນ່ໍ, ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ກະ ຍ່ອນ
ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີນ
ອາເຣືາວ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເຈ່ີ, ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ບຣັຮ ອໍ,
ກະ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ.

ອຶງເຄາະ ເຍືາ ວຍາຣ ແຕ ຣານະ ກາ ກວາຍ ຕາ
ເບີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕຸ

12 ມັຮ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ, ເຕ່ອ໌
ເກົາ ຕະ; ມາ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ເກືາ ອຶນ
ແຍ່ະ. ມັຮ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ, ເຕ່ອ໌
ເກົາ ຕະ; ມາ ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ ຕະ
ໂອນ ເກົາ ແກີດ ຊູລ ອັນ. 13 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ
ກວາຍ ເບີນ ປຸ່ງ ໂອນ ດອ໌ໍ ຊັຣນາ ຈາ. ກະ ອັນ
ແຕງ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ໂອນ ປຸ່ງ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ມາ
ເຍືາຍຮ. ມາ ອຶນຕູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປິ່ ດ ອຶນ
ແຍ່ະ ບາຣ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ແຕງ ຈະ ກວາຍ ດອ໌ໍ ໂອນ ກວາ
ຍ ຕາ ເບີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕຸ. ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ຈະ ກວາຍ ໂອນ ຕະ ຣານະ ອັນ,
ກະ ອັນ ປາຊິ ລາລ່ື ຈະ ກວາຍ. 14 ອຳນາດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ, ກະ

ອຶນຕູ່ນ ອັນ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ນ່ະ ເຢຊູ
ເຕ່.

15 ເຍືາ ດັງ ມາ ຕາ ເບນີ, ກູ່ ນະ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
ລາ ແກີດ ຈະຈ່ັນ ເຢຊູ ກຣີດ? ນານະ່ ເຍືາ ຄ່ຶດ, ອໍ
ມາ ຕາ ອໍ ເກົາ ອີດ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ຈະ ເຢຊູ ກຣີ
ດ, ເຈ່ີ ອາມົຮ ກະ ມັນແຊມ ກາ ຈິ ຈະ ອັນ? ອຶນ
ໂຈຍ ໂອນ ແກີດ ນ່ະກັອຍ! 16 ກະ ເຍືາ ດັງ ມາ ຕາ
ເບີນ, ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເປາະ ບິ ກະ ມັນແຊມ
ຈິ ຈະ, ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ແກີດ ນ່ະ ມວຍ ໄຊອ໌
ຊັອງ? ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມ
ແບ,ິ ອັນ ປາຍ ນ່ະໄນ່:
"ບາຣ ນະ ກັອຍ ແກີດ ນ່ະ ມູ ໄຊອ໌ ຊັອງ."
17 ມາ ຄັນ ເຍືາ ມ່ອບ ຊາງ ຈະ ເຍືາ ໂອນ ອຶນເຈົາ
ໄຮ, ເຈ່ີ ເຍືາ ແກີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ.

18 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ວຍາຣ ໂອນ ແວັດ ແຕ ມັຮ ຣາ
ນະ ຕາ ອໍ ຕາ ເບີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນ
ຕຸ. ຣານະ ຕາ ອໍ ໄນ່ ລາ ອຶມພາ ແຕ ຣານະ ຕາ ອໍ
ການ່ໍອ໌, ຍ່ອນ ຣານະ ຕາ ອໍ ໄນ່ ລາ ຕະ ຕາ ອໍ ໂຈະ
ຈະ ເບີມ. 19 ເຍືາ ດັງ ມາ ຕາ ເບີນ, ຈະ ເຍືາ ລາ
ນ່ະ ດຸງ ຊາງ ໂອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ?
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາເວືາຍ ອັນ. ເຍືາ
ຕາ ເບີນ ຕາລາ ຈະ ເຍືາ ເບີມ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕາລາ ຈະ ເຍືາ. 20ຍ່ອນ ອັນ ແຈີງ ເຍືາ ລາເກືາ ເປ່
ງ ລາລ່ື, ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ມ່ອບ ຈະ ເຍືາ ດອ໌ໍ ຢຳ
ນັ່ບ ອໍ ອັນ.

7
ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ອີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌

1ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ຕາແອີຍ ເຍືາ ແຕ ມັຮ ປັຣນາຍ
ເຍືາ ຄຽນ ໂອນ ເກົາ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ເກົາ ຄ່ຶດ ລາ ອໍ
ຄັນ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ອີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌. 2 ມາ
ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ແຕ ຣານະ ຕາ ອໍ ຕາ ເບີ
ນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕຸ, ອໍ ເຕ່ ໂອນ ກູ່
ນະ ຣາເລົາ ອຶງເຄາະ ອີດ ລາກວຍ, ກະ ກູ່ ນະ ມັນ
ແຊມ ອຶງເຄາະ ຈ່ໍອ໌ ກາຢາອ໌. 3 ກາຢາອ໌ ອຶງເຄາະ
ມ່ອບ ຈະ ອັນ ເບີມ ໂອນ ລາກວຍ. ກະ ລາກວຍ
ອຶງເຄາະ ມ່ອບ ຈະ ອັນ ເບີມ ໂອນ ກາຢາອ໌. 4 ມັນ
ແຊມ ກາ ເບີນ ກາຢາອ໌ ເຈ່ີ, ອັນ ຕາ ເບີນ ຕາລາ
ຈະ ອັນ ແອີງ ອັນ ຊັອງ, ມາ ກາຢາອ໌ ອັນ ຕາລາ
ເຕ່. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ຣາເລົາ ກາ ເບີນ ລາກວຍ
ເຈ່ີ, ອັນ ຕາ ເບີນ ຕາລາ ຈະ ອັນ ແອີງ ອັນ ຊັອງ,
ມາ ລາກວຍ ອັນ ຕາລາ ເຕ່. 5 ມາ ມັນແຊມ ກາ
ເບນີ ກາຢາອ໌ ກະ ຣາເລົາ ກາ ເບນີ ລາກວຍ ເຈ່ີ, ອຶງ
ເຄາະ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ອາລ່ັຮ ບິ ມັນຕຸ. ມາ ຄັນ ອຶນ
ແຍ່ະ ບາຣ ນະ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ອຶມປຣ່ອມ ຕາ
ເບີນ ບິ ມັນຕຸ ບີ່ ອ໌ ຕາໄງ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເກົາ
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ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ.
ມາ ແວັດ ແຕ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ບິ ມັນຕຸ ລ່ັຮ ຊາ,
ໂອນ ເຢືາງ ຊາຕານ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣາເດີງ ໄລ່ ຕະ ຣານະ
ໂລ່ຍຮ ອີ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. 6 ປັຣນາຍ ໄນ່ ຕາ
ແກີນ ເກົາ ແປຣີ, ມາ ເກົາ ຄ່ຶດ ອໍ ໂອນ ເຍືາ ຕະ.
7 ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ລາ ມູ
ເຈິງ ເກົາ ເຕ່ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ອີດ ລາກວຍ.
ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ມານະ ອຶມ
ພາ ແຕ ມານະ. ອັນ ກາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ນ່ະໄນ່, ອັນ ກາ
ເຕ່ອ໌ ຕະ ນ່ະກັອຍ.

8 ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີ
ນ ອີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌, ກະ ມັຮ ກວາຍ ອຶມເປ່
ອ໌ ກູມາຍ ແອັນ: ອໍ ກາເລີຍ ໂອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ
ອີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ນ່ະ ເກົາ ເຕ່. 9 ມາ ຄັນ ເຍືາ
ຕາ ເຣືາບ ແອີດ ມານະ, ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ອີດ ລາກວຍ
ກາຢາອ໌. ຄາອ໌ ເຍືາ ອີດ ຊັອງ ແຕ ເຍືາ ກຄ່ຶູດ ເລືອ
ຍໆ ຢໍອ໌ ອີ ບິ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌.

ໂປໂລ ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອີດ ລາກວຍ ກາ
ຢາອ໌ ເຈ່ີ

10 ມັຮ ກວາຍ ກາ ເບີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ເຈ່ີ,
ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ນ່ະໄນ່: "ລາກວຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ
ກາຢາອ໌." (ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ອຶນເຈົາ ໄຮ ປາຕັບ,
ຕາ ແກີນ ແຕ ເກົາ ປາຍ ຊັອງ.) 11 ຄັນ ລາກວຍ
ຕັຮ ກາຢາອ໌, ອັນ ອຶນໂຈຍ ຈ່ໍອ໌ ນັ່ອງ ກາຢາອ໌ ຕາ
ໄມ, ແຕີລາ ອຶງເຄາະ ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ດຸງ ກາຢາອ໌
ຕຍາ. ກະ ກາຢາອ໌ ລາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ເຕ່ ລາກວຍ
ອັນ.

12 ເກົາ ປາຕັບ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ, ຄັນ
ໄລ່ ເບນີ ລາກວຍ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ, ມາ ລາກວຍ
ກັອຍ ອຶມປຣ່ອມ ແອີດ ກະ ໄລ່, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ອຶນ
ໂຈຍ ຕັຮ ລາກວຍ ກັອຍ. (ປັຣນາຍ ໄນ່ ຕາ ແກີນ
ແຕ ອຶນເຈົາ ໄຮ ປາຕັບ, ມາ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໄນ່
ລາ ແຕ ເກົາ ເບີມ.) 13 ຄັນ ເບີນ ມັນແຊມ ຊາອຳ
ເຈ່ີ ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ ມາ ເບນີ ກາຢາອ໌ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ,
ມາ ກາຢາອ໌ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ອັນ, ອຶງ
ເຄາະ ອັນ ອຶນໂຈຍ ຕັຮ ກາຢາອ໌ ອັນ. 14 ຄັນ ເບີ
ນ ກາຢາອ໌ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ, ມາ ລາກວຍ ອັນ ຊາ
ອຳ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ກາຢາອ໌ ມັນແຊມ ກັອຍ
ລາ ກວາຍ ອັນ ເຕ່ ຍ່ອນ ລາກວຍ ອັນ ຊາອຳ. ກະ
ຄັນ ເບີນ ລາກວຍ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ, ມາ ກາຢາອ໌
ອັນ ຊາອຳ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ລາກວຍ ກວາຍ
ກັອຍ ລາ ກວາຍ ອັນ ເຕ່ ຍ່ອນ ກາຢາອ໌ ອັນ ຊາ
ອຳ. ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຈ່ອຍ ນ່ະກັອຍ,
ມັຮ ກອນ ອາໄກ ໄລ່ ລາ ນ່ະ ກອນ ກວາຍ ກາ ຕາ
ເບີນ ຊາອຳ. ມາ ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ກອນ
ໄລ່ ລາ ນ່ະ ກອນ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຕ່. 15 ມາ

ຄັນ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ຢໍອ໌ ອີ ຕັຮ ລາ
ກວຍ ແຕີລາ ກາຢາອ໌ ກາ ຊາອຳ, ໂອນ ອັນ ເປາະ
ຊັອງ. ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ລາກວຍ ແຕີລາ ກາຢາອ໌ ກາ
ຊາອຳ ຕາ ເຕ່ອ໌ ກາຕ່ັອງ ດອ໌ໍ. ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄຮ ກາ ແກີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ແອີດ
ຣາຕອຍ ອຽນ ອໍ ມັນຕຸ. 16 ມັນແຊມ ກາ ແກີດ
ລາກວຍ ເອີຍ! ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ໄມ່
ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ກາຢາອ໌ ໄມ່ ໂອນ ອັນ ຊາອຳ ເຕ່, ຄັນ
ໄມ່ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ກຣ່ັກ ລາລ່ື. ກະ
ຣາເລົາ ກາ ແກີດ ກາຢາອ໌ ເອີຍ! ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ອຶງ
ກັອຮ ປຍາຍ໌ ໄມ່ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ລາກວຍ ໄມ່ ໂອນ
ອັນ ຊາອຳ ເຕ່, ຄັນ ໄມ່ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ກຣ່ັກ ລາລ່ື.

ມັຮ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ຕະ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແປຣີ

17 ເກົາ ປາຕັບ ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ກູ່ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ. ເຍືາ ອຶງເຄາະ ຕະ ຣານະ ມັຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແປຣີ ໂອນ ເຍືາ ຕະ. 18 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ* ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດ
ຊະຣາເອລ, ມາ ອັນ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນໂຈຍ
ໂອນ ອັນ ຕັຮ ຣ່ີດ ກັອຍ. ກະ ຄັນ ເບີນ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ, ມາ ອັນ ຊາອຳ
ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່, ອຶນໂຈຍ ໂອນ ອັນ ຕະ ຣ່ີດ ກັອຍ
ຕ່ຶງ ຈະ ອັນ. 19 ຕະ ຣ່ີດ ກັອຍ ແຕີລາ ຕາ ເບີນ
ຕະ, ລາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ຣານະ ປື່ ດ
ລາລ່ື ລາ ອຶງເຄາະ ຢຳນັ່ບ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ມັຮ ປັຣນາຍ
ປາຕັບ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 20 ນານ່ະ ເຈືາດ ເຍືາ
ແຕ ອຶນຢວາຮ ເຍືາ ຊາອຳ, ລາ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ
ທໍ ນ່ະກັອຍ ເອີຍ໌. 21 ຄັນ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ຊູລ ພໍ
ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ຊາອຳ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ຄ່ຶດ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຊູລ. ມາ ຄັນ
ເນືາຍ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ຊູລ ນັ່ອງ,
ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ການ່ໍອ໌ ແອັນ. 22 ຄັນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ຊາອຳ ອັນ ບັອງ ກາ ເຍືາ ອຶນ
ນັ່ອງ ແກີດ ຊູລ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຍີ ເຢຊູ ກຣີດ
ອາໂຣຍຮ ເຍືາ ເຈ່ີ. ກະ ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ເຍືາ ຊາອຳ ມາ ເຍືາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ຊູລ, ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຊາແຍີ ຊານ່ໍ ເຍືາ ແກີດ ຊູລ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ແອັນ. 23 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຈີງ ເຍືາ ລາເກືາ ເປ່
ງ ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ແກີດ ຊູລ ນັ່ອງ
ກວາຍ. 24 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ນານ່ະ ເຈືາດ ເຍືາ
ເກ່ີຍ ແກີດ ພໍກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ

* 7:18 7:18 ຣ່ີດ ກັອຍ ເນົ່ າ ຕະ ຣານະ ກິດ ບີ່ອ໌ ອຶງກັຣ ແຕ ເກຣ່ີງ ຣາເລົາ.
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ເຍືາ ຕະ ເປາະ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ກັອຍ ປວາຍ ລ່ັຮ ເຈືາດ
ກັອຍ ຊາ.

ໂປໂລ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ກວາຍ ປຼຽວ
25 ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ມັນແຊມ

ປຼຽວ. ອຶນເຈົາ ໄຮ ຕາ ເບີນ ແປຣີ ເກົາ ອາຕີ ແຕ
ຣາມຶ່ຮ ໄນ.່ ມາ ຍ່ອນ ອຶນເຈົາ ໄຮ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເກົາ,
ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ເກົາ.

26 ຍ່ອນ ຕ່ຶງ ແດີຍ ຊານ່ໍ ໄນ່ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ, ເກົາ ຄ່ຶດ ລາ ອໍ ກາເລີຍ ກວາຍ ປຼຽວ ຕາ ເບີ
ນ ອີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌. 27 ມາ ຄັນ ເຍືາ ເບີນ
ລາກວຍ ເຈ່ີ, ອຶນໂຈຍ ຕັຮ ລາກວຍ ກັອຍ. ກະ
ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ລາກວຍ, ຄາອ໌ ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ອີດ ລາກວຍ. 28 ມາ ຄັນ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ອີດ
ລາກວຍ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. ກະ ຄັນ
ກູໂມຣ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ໍອ໌ ກາຢາອ໌, ອັນ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ
ອຶນເຕ່ົາ ເຕ່. ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເບນີ ລາກວຍ ກາ
ຢາອ໌, ໄລ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາເລີຍ ແຕ ກວາ
ຍ ກາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌. ເກົາ ຢໍອ໌
ອີ ໂອນ ເຍືາ ວຍາຣ ແຕ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ.

29ແຊມອາຍ ເອີຍ, ປັຣນາຍ ໄນ່ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ,
ຍ່ອນ ຕາໄງ ປັຣຊົດ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ
ກວາຍ ກາ ເບນີ ລາກວຍ ແຕີລາ ກາຢາອ໌ ເຈ່ີ ລາ ໄລ່
ແອີດ ນ່ະ ກວາຍ ກາ ຕາ ຢວາຮ ເບນີ ເຕ່. 30 ໂອນ
ໄລ່ ກາ ເຍືາມຍີ່ດ ແກີດ ນ່ະ ຕາ ເບີນ ເຍືາມ; ໂອນ
ໄລ່ ກາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ອໍ ແກີດ ນ່ະ ຕາ ເບີນ ຣ່ໍອ໌ ອໍ
ນັອ່ງ, ໂອນ ໄລ່ ກາ ແຈີງ ເກຣ່ີງ ລາ ຕາ ເບີນ ຊັອງ
ໂລ່ ນັ່ອງ ເກຣ່ີງ ກັອຍ. 31 ກະ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣາ
ນະ ອີ ເບນີ ຕັອກ ຈາ ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ອຶງເຄາະ
ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ຢໍອ໌ ປາເລີຍ, ຍ່ອນ ອຶນຕູ່ນ ມັຮ ເກ
ຣ່ີງ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍະ່.

32 ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຸກ ແຕ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ ອີດ
ລາກວຍ, ປຍາຍ໌ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ.
33 ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເບີນ ລາກວຍ ເຈ່ີ, ອຶງເຄາະ
ໄລ່ ຊາແຣິງ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ແຮີ, ຍ່ອນ
ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ລາກວຍ ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ.
34 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ອຶງເຄາະ ຄ່ຶດ ບາຣ ຣານາ. ມູເຈິງ
ກັອຍ ເຕ່, ມັນແຊມ ກາ ອຶນນັ່ອງ ກູໂມຣ, ແຕີລາ
ມັນແຊມ ກາ ແອິ ນັ່ອງ ກາຢາອ໌, ໄລ່ ອຶມພາ ແຕ
ມັນແຊມ ກາ ເບີນ ກາຢາອ໌. ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ປ

ວາຍ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ
ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອຶນແຍ່ະ
ຈະ ໄລ່. ມາ ມັນແຊມ ກາ ເບີນ ກາຢາອ໌, ອຶງເຄາະ
ໄລ່ ຊາແຣິງ ຕະ ຣານະ ໄລ່ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ແຮີ, ຍ່ອນ
ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກາຢາອ໌ ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ.

35 ເກົາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ເຍືາ, ຍ່ອນ ເກົາ
ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເຍືາ. ເກົາ ຕາ ເບີນ ກາຕັງ ເຍືາ. ມາ
ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ດັງ ແຕ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ກະ ອໍ ໂອນ
ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ.

36 ຄັນ ເບີນ ປັຣລົວະ ກາ ໂຈະ ຣາອອຍ ເຈ່ີ,
ມາ ອັນ ຄ່ຶດ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຣາອີດ ຢວາຮ. ມາ ຄັນ
ດູ່ນ ແຕ ກັອຍ ອັນ ຊັອງ ຕາ ປຍາຍ໌ ຄັນ ອັນ ຕາ
ເບີນ ອີດ ກູໂມຣ ກັອຍ, ກະ ອັນ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ເບີ
ນ; ໂອນ ອັນ ອີດ. ອັນ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ.
37 ມາ ຄັນ ປັຣລົວະ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ອາແລ່ະ ກາ
ຕາໄມຮ ອັນ, ມາ ອັນ ຄ່ຶດ ຕາ ເບນີ ອີ ອີດ ກໂູມຣ
ກັອຍ, ໂອນ ອັນ ອຶນໂຈຍ ອີດ. 38 ນ່ະກັອຍ ອັນ
ກາ ອີດ, ລາ ອັນ ຕະ ອໍ, ມາ ອັນ ກາ ຕາ ເບນີ ອີດ,
ອັນ ກັອຍ ຕະ ອໍ ກາເລີຍ ແອັນ.†

39ມັນແຊມ ກາ ເບນີ ກາຢາອ໌ ເຈ່ີ, ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌
ຈ່ໍອ໌ ກາຢາອ໌ ຕາໄມ ນັ່ອງ ອຶນຈົນ ກາຢາອ໌ ອັນ ກູ
ຈີດ. ມາ ແວັດ ກາຢາອ໌ ອັນ ກຈີູດ, ເຕ່ອ໌ ອັນ ຈ່ໍອ໌
ກາຢາອ໌ ຕາໄມ. ມາ ອຶງເຄາະ ອັນ ຈ່ໍອ໌ ກາຢາອ໌ ກາ
ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. 40 ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ,
ຄັນ ອັນ ເຣືາບ ຕາ ເບີນ ຈ່ໍອ໌ ກາຢາອ໌ ນັ່ອງ, ອັນ
ຣ່ໍອ໌ ກາເລີຍ ແຕ ອັນ ຈ່ໍອ໌ ກາຢາອ໌. ມາຮ ກັອຍ
ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ. ກະ ເກົາ ຄ່ຶດ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ເກົາ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ ເຕ່.

8
ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ເກຣ່ີງ ຈູຈຳ

1 ຊານ່ໍ ເກົາ ອາຕີ ແຕ ເກຣ່ີງ ຈູຈຳ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌.
ເຍືາ ປາຍ ເຍືາ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ເຈ່ີ. ເຍືາ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ,
ເຍືາ ອາຊັອຮ ຈະ ເຍືາ ເບມີ. ມາ ຕາ ເບນີ ປື່ ດ ອຶນ
ເຕ່ົາ ດັງ ຊາອ່ຶຍ. ຣານະ ກາ ປື່ ດ ລາລ່ື ລາ ດັງ ອາ
ໂຢ່ະ ເຢົ່ າ; ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ ໂອນ ຊາອຳ ຊາ
ອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ. 2 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ
ຄ່ຶດ ອັນ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ເຈ່ີ, ອັນ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ດັງ
ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ມັຮ ປັຣນາຍ ອັນ ອຶງເຄາະ ດັງ. 3 ຄັນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ອາໂຢ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ດັງ ກວາຍ ກັອຍ.

† 7:38 7:38 ຕ່ຶງ ໄປ ຣານາ ໄນ່, ເບີນ ກວາຍ ແປ ປັຣນາຍ ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ອຶມປ່ໍ ກາ ເບີນ ກອນ ກູໂມຣ ແວັດ ປາເນ່ນ ອີດ
ກາຢາອ໌. ຄັນ ອັນ ໂອນ ກອນ ກູໂມຣ ອັນ ຈ່ໍອ໌ ກາຢາອ໌, ລາ ອັນ ຕະ ອ.ໍ ມາ ຄັນ ອັນ ໂອນ ກອນ ອັນ ຕາ ເບີນ ຈ່ໍອ໌ ກາຢາອ໌, ລາ ອັນ ຕະ
ອໍ ກາເລີຍ ແອັນ.
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4 ນ່ະກັອຍ ຊານ່ໍ, ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ແຕ ຈາ ເກ
ຣ່ີງ ຈູຈຳ ກາ ເນົ່ າ ຊາງ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌. ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ
ເຢືາງ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເບີນ ປື່ ດ ອຶນເຕ່ົາ. ກະ ໄຮ ດັງ
ເຈ່ີ ປາຍ ເບີນ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ກາ ປື່ ດ
ລາລ່ື. 5 ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ເຢືາງ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ
ກະ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ເນົ່ າ ດຸ ຊາງ, ກະ ເນົ່ າ ຢຳນັ່ບ
ມັຮ ເຢືາງ ກັອຍ ນ່ະ ອຶນເຈົາ ໄລ່. 6 ມາ ໄຮ ເບີນ
ແອີງ ມວຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ, ອັນ ລາ ອຶມປ່ໍ
ໄຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ອັນ ແຕງ ຕຸ່ກ ຣາມຶ່ຮ ເຈ່ີ, ກະ
ອັນ ໂອນ ໄຮ ອາມົ່ງ ແອີດ ຍ່ອງ ອັນ. ກະ ໄຮ ເບນີ
ແອີງ ມວຍ ອຶນເຈົາ ຊັອງ, ລາ ເຢຊູ ກຣີດ. ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ຕຸ່ກ ຣາມຶ່ຮ ຍ່ອນ ແຕ ອັນ, ກະ ໄຮ
ອາມົ່ງ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ອັນ ເຕ່.

7 ມາ ຕາ ເບີນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ດັງ ແຕ ຣານະ
ກັອຍ. ເບີນ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ເຕ່ົາ ຊານ່ໍ
ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ຊາແຍີ ເຢືາງ ໄລ່ ດຸ ຊາງ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ.
ກະ ຄັນ ໄລ່ ຈາ ເກຣ່ີງ ຈູຈຳ, ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ນັ່ບ ເຢືາງ
ກັອຍ. ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເຣ່ງ;
ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຊັອງ ໂລ່ຍຮ ຄັນ ໄລ່ ຈາ ເກຣ່ີງ
ຈູຈຳ ກັອຍ. 8 ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ກາ ຊັຣນາ, ຄັນ ໄຮ
ຈາ ແຕີລາ ຕາ ເບີນ ຈາ, ຕາ ເບີນ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄຮ
ແກີດ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

9-10 ອຶມປຶ່ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ກາ ຊັຣນາ ເຍືາ ເຕ່ອ໌
ຈາ ອຶນແຍ່ະ, ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ອໍ ໂຈະ
ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ຕາ ເບີນ ເຣ່ງ ມາແລ່ະ ຢວາຮ.
ຄັນ ກວາຍ ກັອຍ ເຮີມ ເຍືາ ກາ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ເຈ່ີ,
ມາ ຈາ ເກຣ່ີງ ຈູຈຳ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ກັອຍ, ຣາ
ນະ ກັອຍ ນ່ະ ເຍືາ ຣາເດີງ ໂອນ ໄລ່ ຈາ ຕາປູ່ນ
ເຍືາ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ໂລ່ຍຮ.
11 ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ແຕ ເຍືາ ກາ ດັງ ຊາອ່ຶຍ, ເຍືາ
ຕະ ໂອນ ແຊມອາຍ ເຍືາ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ເຣ່ງ ຢ
ວາຮ, ໂອນ ໄລ່ ຕັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ກູຈີດ ຕາງ ຈ່ອຍ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່. 12 ຍ່ອນ ເຍືາ
ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂອນ ແຊມອາຍ ເຍືາ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາ
ອຳ ເຣ່ງ ຢວາຮ, ເຍືາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີ
ດ. 13 ນ່ະກັອຍ, ມັຮ ກາ ຊັຣນາ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ເກົາ
ຈາ, ມາ ຄັນ ຊັຣນາ ກັອຍ ຕະ ໂອນ ແຊມອາຍ ເກົາ
ແກີດ ໂລ່ຍຮ, ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຈາ ນັ່ອງ ຊັຣນາ
ກັອຍ ຈົນ ອຶນແຍ່ະ ແດີຍ ອາມົ່ງ ເກົາ, ຍ່ອນ ເກົາ
ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ແຊມອາຍ ເກົາ ເບນີ ໂລ່ຍຮ.

9
ກວາຍ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ

ຣານະ ອັນ
1 ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ເກົາ ລາ ກວາຍ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາ

ຈຸ່ຮ. ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ, ເຕ່ອ໌ ເກົາ
ຕະ. ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ມັ່ດ ເກົາ ເຮີມ ເຈ່ີ ເຢຊູ, ອຶນເຈົາ
ໄຮ. ຍ່ອນ ເກົາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນ່ະກັອຍ,
ເຍືາ ຊາອຳ ອັນ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ເກົາ. 2 ເບີນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເບີນ ນັ່ບ ປາຍ ເກົາ ລາ ກວາຍ
ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ, ມາ ເກົາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ ໂອນ
ເຍືາ. ເຍືາ ເບນີ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ຍ່ອນ ເກົາ
ອາຕີ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ຕາ ກາ ເນົ່ າ ກາ
ຕິຮ ເຈ່ີ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ປາຍ ເກົາ ລາ ກວາຍ ກາ
ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ.

3 ໄລ່ ກາ ປາຍ ເກົາ, ເກົາ ເຕ່ອ໌ ອາເບິຼຮ ລ່ັຮ ໄລ່
ນ່ະໄນ່: 4 ປຍາຍ໌ ມາ ຕາ ເບນີ, ຄັນ ເກົາ ແຊອ໌ ແຕ
ໄລ່ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເກົາ ໂອນ ໄລ່ ຊານາ ໂດຍ ຣາ
ແວ່ັຮ ໂອນ ເກົາ? 5 ຄັນ ເກົາ ເບີນ ລາກວຍ ເປາະ
ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ, ປຍາຍ໌ ມາ
ຕາ ເບນີ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ເນ່ ຊາລີອ໌ ຮິ ມູເຈິງ ມັຮ ຈຸ່ມ
ກາ ຊາອຳ ເບນີ ເນ່ ຊາລີອ໌ ເປໂຕ ກະ ມັຮ ອາແອມ
ອຶນເຈົາ ໄຮ, ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາ
ຈຸ່ຮ? 6 ມາ ນານ່ະ ເຍືາ ໂອນ ເກົາ ກະ ບາຣນາບາ
ອຶງເຄາະ ຈ່ໍອ໌ ຊັຣນາ ດອ໌ໍ ຊານາ ຈະ ຮິ ເບີມ ບ?ໍ
7 ຕາ ເກ່ີຍ ເບີນ ກວາຍ ແກີດ ຕາຮານ ມາ ຕາ ເບີ
ນ ຈາ ປຣະ ກາໄຊ. ກະ ຕາ ເກ່ີຍ ເບີນ ກວາຍ ຕະ
ຊວນ, ມາ ຕາ ເບີນ ຈາ ປາໄລ ແຕ ຊວນ ກັອຍ.
ກະ ຕາ ເກ່ີຍ ເບນີ ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ແກະ, ມາ ຕາ
ເບີນ ຈາ ໄຊອ໌ ແກະ ກັອຍ. 8 ເກົາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ,
ເກົາ ຊາກຳ ແຕ ຈະ ເກົາ ເບມີ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ກວາ
ຍ ດຸ ອີ ປາຍ. ມາ ຕ່ຶງ ຄານອດ ໂມເຊ, ອັນ ອາຕີ
ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. 9 ອັນ ປາຍ:
"ແຕ່ີອ໌ ຕາແກງ ຊາເຕືາຍ໌ ທຣໍ ໂອນ ແກີດ ອາແຊິ

ຈ່ອຍ ເຍືາ,
ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກີມ ດອ໌ໍ ແບອ໌ ອັນ.

ອຶງເຄາະ ເຍືາ ໂອນ ອັນ ຈາ ເຕ່,
ຍ່ອນ ອັນ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຍືາ."

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຕາ ເບີນ ອາຕີ
ແຕ ແອີງ ຕາແກງ ຊັອງ. 10 ມາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ລາ ອັນ ອາຕີ ໄຮ
ແຮີ. ຄັນ ເບີນ ບາຣ ນະ ອຶມປຣ່ອມ ຕະ ໄທຣ,
ມານະ ຈ່ັດ ກະ ມານະ ແອັນ ຊອດ, ໄລ່ ບາຣ ນະ
ກັອຍ ອຶມປຣ່ອມ ເບີນ ເກືາ ແຕ ຣານະ ໄລ່ ຕະ.
11 ຮິ ອາຕີ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ.
ໄນ່ ລາ ນ່ະ ຮິ ຈົຮ ກຼອງ ໂອນ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ, ຄັນ
ຮິ ແຊອ໌ ເຍືາ ຈ່ອຍ ໂອນ ຮິ ເບນີ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ,
ນານ່ະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ຮິ ຕະ ຕາ ປຍາຍ໌ ບ?ໍ 12 ຄັນ ເບີ
ນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ມາ ອາຕີ ເຍືາ, ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ໄລ່
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ກັອຍ, ກະ ເຍືາ ຊານາ ໄລ່. ປຍາຍ໌ ລາ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ
ຮິ ກາເລີຍ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ, ຍ່ອນ ຮິ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື. ມາ ຮິ ຕາ ເບີນ ແຊອ໌ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ
ເຍືາ. ຮິ ຈີວ໌ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຕາ ເບນີ ໂອນ ອຶນ
ເຕ່ົາ ກາຕັງ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. 13 ເຍືາ
ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ,
ໄລ່ ອີດ ຊັຣນາ ແຕ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ເຕ່. ກະ ໄລ່ ກາ
ມ່ອບ ເກຣ່ີງ ຊາງ ຕ່ຶງ ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ
ປື່ ດ, ໄລ່ ກັອຍ ຈາ ມູ ປູ່ດ ແຕ ເກຣ່ີງ ຊາງ ກັອຍ
ເຕ່. 14 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເຈ່ີ
ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ອັນ, ອຶງ
ເຄາະ ໄລ່ ຊານາ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ
ໂອນ ໄລ່.

15 ມາ ເກົາ ຕາ ເກ່ີຍ ແຊອ໌ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ເຍືາ.
ກະ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ອຶງ
ເຄາະ ຊານາ ເກົາ. ຄາອ໌ ເກົາ ກູຈີດ ຊັອງ ແຕ ເນົ່ າ
ປາຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ຍ່ອນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ
ຊານາ ເກົາ. 16 ເກົາ ຕາ ເບີນ ໂອດ ອຶນເຕ່ົາ ຍ່ອນ
ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເກົາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. ບາບ
ລາລ່ື ເກົາ, ຄັນ ເກົາ ຕາ ເບນີ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 17 ຄັນ ເກົາ ຕະ ຣານະ ໄນ່ ຍ່ອນ
ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ, ເກົາ ເບີນ ເກືາ. ມາ ເກົາ ຕາ ເບີ
ນ ຕະ ຣານະ ໄນ່ ປວາຍ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບີມ. ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເກົາ ຕະ ຣານະ ໄນ່. ນ່ະກັອຍ ເກົາ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ. 18 ນ່ະກັອຍ ອຶນເຕ່ົາ ກາ
ເກືາ ໂອນ ເກົາ? ເກືາ ເກົາ ລາ ນ່ະໄນ່: ເກົາ ຊັອງ
ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ເຈ່ີ ເກົາ ອາຕີ ເມືາດ ຊັອງ, ຕາ ເບນີ ອີດ
ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ຄັນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ
ອີດ, ລາ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ອີດ ນ່ະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່.

19 ເກົາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ຊູລ ກວາຍ ອາແລ່ະ,
ມາ ເກົາ ປຣ່ອມ ແກີດ ຊູລ ກູ່ ນະ ກວາຍ. ເກົາ
ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຊາອ່ຶຍ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ
ກຣີດ ຍ່ອນ ແຕ ເກົາ ອາຕີ ໄລ່. 20 ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ອາ
ຕີ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ເກົາ ຕະ ນ່ະ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ກັອຍ ຊາອຳ
ເຢຊູ ກຣີດ. ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ ຄານອດ
ໂມເຊ, ມາ ພໍກາ ເກົາ ອາຕີ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຄາ
ນອດ ຣ່ີດ ກັອຍ, ເກົາ ຕະ ມູເຈິງ ໄລ່ ເຕ່ ໂອນ ເຕ່ອ໌
ໄລ່ ກັອຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. 21 ເກົາ ຕະ ມູເຈິງ
ກັອຍ ເຕ່, ກະ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ກັອຍ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ເກົາ ຕະ ມູເຈິງ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່, ມາ ເກົາ ຕາ ເບີ
ນ ຕັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ປັຣນາຍ ເຢຊູ

ກຣີດ. 22ມັຮ ໄລ່ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ເຣ່ງ ຢວາຮ,
ເກົາ ແກີດ ນ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ກັອຍ
ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແກີດ
ເຢົ່ າ ຣາຕອຍ ກະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. ກູ່ ຣານະ ເກົາ ຕະ, ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ
ໂອນ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ
ກັອຍ. 23 ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ເກົາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ດັງ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ
ເກົາ ເບນີ ບຸ່ນ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ ເຕ່.

24 ຄັນ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ຕາລຸ່ຮ ຣາຊິງ,
ເບີນ ມານະ ຊັອງ ກາ ຣ່ັບ ເກືາ ຍ່ອນ ອັນ ຕາລຸ່ຮ
ໄຈ. ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ມູເຈິງ ກວາຍ ກັອຍ
ເຕ່. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຣິງ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢຊູ
ກຣີດ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣ່ັບ ເກືາ ເຕ່. 25 ອຶນແຍ່ະ
ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຣາຊິງ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຊາ
ແຣິງ ແອບ ກະ ຣາບັນ ໂອນ ອໍ ຈະ ໄລ່ ເບມີ. ຍ່ອນ
ນານ່ະ ໄລ່ ມາ ຕະ ນ່ະກັອຍ? ຍ່ອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເບີ
ນ ເກືາ ແຕ ຣາຊິງ ກັອຍ. ມາ ເກືາ ກັອຍ ປິ່ ດ ໄຈ
ລາລ່ື. ມາ ໄຮ ອຶງເຄາະ ຊາແຣິງ ຣຍານ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ, ຍ່ອນ ໄຮ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ເກືາ ກາ
ຕາ ເກ່ີຍ ປິ່ ດ. 26 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຕະ ຊາແຣິງ ອີ ເບີ
ນ ເກືາ ກັອຍ, ນ່ະ ເກົາ ຕາລຸ່ຮ ຕານັອ່ງ ໂອນ ແຕ່ີອ໌
ໄຈ. ກະ ເກົາ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ຣາຊິງ ຣາຈ່ົກ ເຕ່; ເກົາ
ຕາ ເບີນ ຈ່ົກ ແມີດແມີ ຊັອງ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່,
ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແມີດແມີ
ຊັອງ. 27 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແອບ ຈະ ເກົາ ເບີມ ເຣ່ງ
ລາລ່ື, ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ອັນ ຊາງັດ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ. ອຶງ
ກັອຮ ແວັດ ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ເກົາ
ເບມີ ຕາ ເບນີ ຣ່ັບ ເກືາ ຍ່ອນ ເກົາ ຕະ ຕາ ປຍາຍ໌.

10
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ອຶມ

ແບິ
1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ຊາ

ແຍີ ມັຮ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ ແຕ ອຶມແບ.ິ ໄລ່
ແອີດ ຕ່ຶງ ຕຍາຮ ມາ ເບນີ ຣາມິ່ລ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແອີດ ກາບັງ ກະ ກຍາອ໌ ໄລ່. ກະ ໄລ່ ເປາະ ຕ່ຶງ
ອຶນດີ ແດີອ໌ ທາເລ. ບັອງ ກາ ໄລ່ ເປາະ ກັອຍ,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ແກີດ ຊາແອີດ ອຶນແຍ່ະ.
2 ພໍກາ ຣາມິ່ລ ແອີດ ກາບັງ ໄລ່, ເຈ່ີ ໄລ່ ແກີດ ນ່ະ
ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ເຈ່ີ ໄລ່ ອຶມປຣ່ອມ ຕາປູ່ນ
ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ໂມເຊ. 3 ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ໄລ່ ເບີນ
ຈາ ມູ ຣາມຶ່ຮ ເກຣ່ີງ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 4 ກະ
ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ໄລ່ ເບີນ ງ່ອຍ໌ ມູ ຣາມຶ່ຮ ແດີອ໌ ອໍ
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ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ໄລ່ ງ່ອຍ໌ ແຕ ຕາເມົາ ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ. ຕາເມົາ ກັອຍ ຊາກຳ ແຕ ກຣີ
ດ. 5 ມາ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ຣ່ໍອ໌ ກະ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ ມັຮ ກວາ
ຍ ກັອຍ ກຈີູດ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ຕຍາຮ.

6 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ກາແອັຮ ໂອນ ໄຮ ດັງ ອຶນ
ໂຈຍ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ, ມູເຈິງ ໄລ່
ກາ ກູຈີດ ກັອຍ ຕະ. 7 ກະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາງ ຣູ່ບ
ເຢືາງ ການ່ໍອ໌, ນ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ຊາງ. ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ, ອັນ ປາຍ ເຈ່ີ:
"ໄລ່ ຕາກູ ໂຣ່ມ ງ່ອຍ໌ ຈາ.

ແວັດ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາຢຶ່ ງ ອຶມປ່ອນ ລາ ຕາປູ່
ນ ຣານະ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌."

8 ອຶງເຄາະ ໄຮ ອຶນໂຈຍ ບິ ມັນຕຸ ຄັນ ຕາ ແກີນ ລາ
ກວຍ ກາຢາອ໌, ນ່ະ ໄລ່ ກັອຍ. ມູ ຕາໄງ ກັອຍ ເບີ
ນ ບາຣ ຈ່ິດ ລາ ໄປ ປັ່ ນ ນະ ກວາຍ ກູຈີດ, ຍ່ອນ
ໄລ່ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ. 9 ອຶງເຄາະ ໄຮ ອຶນ
ໂຈຍ ລ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມູເຈິງ ໄລ່ ກັອຍ ຕະ.
ນ່ະກັອຍ ກູຊັນ ຕອດ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ກວາຍ ກັອຍ.
ເຈ່ີ ໄລ່ ກູຈີດ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ.
10 ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊູຊວລ ຕາມມັຮ,
ນ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ຊຊູວລ. ຍ່ອນ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ
ກັອຍ, ນ່ະກັອຍ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາຈີດ
ໄລ່.

11 ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ກະ ອາ
ຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ, ດອ໌ໍ ອາປັຮ ກະ ອາຕີ ໂອນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ. ກະ ເນົ່ າ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ
ດອ໌ໍ ກາແອັຮ ໄຮ ແຮີ. ແດີຍ ໄຮ ໄນ່ ລາ ແຈ່ະ ອີ
ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ ເຈ່ີ. 12 ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ມາ ຄ່ຶດ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊາອຳ ຈັບ ລາລ່ື, ອຶງ
ເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ເນ່ ອໍ ຣາງຶ່ຮ ອັນ, ອຶງກັອຮ ປ
ຍາຍ໌ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ອໍ ຕະ ໂອນ ອັນ ແດິມ. 13ກູ່ ຣາມຶ່
ຮ ຕາ ອໍ ກາ ອີ ລ່ອງ ເຍືາ ລາ ມູເຈິງ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ
ກາ ອີ ລ່ອງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່. ມາ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຊາ
ອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈັບ ລາລ່ື. ອັນ ຕາ ເບີນ ໂອນ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ ລ່ອງ ເຍືາ ແກຼີຍ ແຕ ເຍືາ ເຣືາບ
ຈີວ໌. ມາ ພໍກາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ ອີ ລ່ອງ ເຍືາ,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ຣານາ ໂອນ ເຍືາ ແວັດ ແຕ
ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ ກັອຍ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ເດີງ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ.

ອຶນໂຈຍ ຊາງ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌
14 ນ່ະກັອຍ ອາລັອຮ ເອີຍ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາງ

ເຢືາງ ການ່ໍອ໌. 15 ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ມູເຈິງ ເກົາ ອາ

ຕີ ກວາຍ ແຄວ໌ ຄ່ຶດ ເຕ່. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ເບີມ
ແຕ ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ. 16 ແຕ່ີອ໌ ໄຮ ງ່ອຍ໌
ແດີອ໌ ແຕ ຈອກ ຊາກຳ ແຕ ອາຮາມ ເຢຊູ ກຣີດ,
ພໍກາ ກັອຍ ໄຮ ອຶມປຣ່ອມ ມູ ຣາງຶ່ຮ ຕາປູ່ນ ປັຣ
ນາຍ ອັນ. ເຈ່ີ ໄຮ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄຮ ເບີ
ນ ງ່ອຍ໌ ອາຮາມ ກອນ ອັນ. ກະ ພໍກາ ໄຮ ປີຮ
ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ລາ ຊາກຳ ແຕ ຈະ ເຢຊູ ກຣີດ, ພໍກາ
ກັອຍ ໄຮ ອຶມປຣ່ອມ ມູ ຣາງຶ່ຮ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ
ອັນ. 17 ໄຮ ເບນີ ມານຳ ໂດຍ ບຸຮ ຊັອງ ໂອນ ອຶນ
ແຍະ່ ກູ່ ນະ ໄຮ ຈາ. ຈຸ່ມ ໄຮ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື, ມາ ແກີດ ມູ
ຣາງຶ່ຮ ຊັອງ, ຍ່ອນ ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ໄຮ ຈາ ຈຸງ ແຕ
ມານຳ ໂດຍ ບຸຮ ກັອຍ.

18 ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ຄ່ຶດ ແຕ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ. ໄລ່ ຈາ ເກຣ່ີງ ໄລ່ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ອຶມປຣ່ອມ ມູ ຣາງຶ່ຮ ຕາ
ປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ ຊັອງ. 19 ເກົາ ຕະ ອຶນ ຕີ
ນ່ະກັອຍ, ລາ ນານ່ະ ເກົາ ອີ ປາຍ? ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ
ປາຍ ລາ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌ ກະ ເກຣ່ີງ ຈູຈຳ ກັອຍ ລາ
ອໍ ອຶນເຕ່ົາ ບ?ໍ 20 ຕາ ແກີນ ນ່ະກັອຍ! ເກົາ ຢໍອ໌
ອີ ປາຍ ນ່ະໄນ່: ເກຣ່ີງ ກາ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ
ມ່ອບ ຊາງ, ໄລ່ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ຕາ ອ,ໍ ຕາ ແກີນ
ໄລ່ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ເກົາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ
ເຍືາ ອຶມປຣ່ອມ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ. 21 ເຍືາ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ງ່ອຍ໌ ແຕ ຈອກ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຈ່ີ ງ່ອຍ໌ ແຕ
ຈອກ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແອັນ. ກະ ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈາ ຊັຣ
ນາ ແຕ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຈ່ີ ຈາ ຊັຣນາ ແຕ ເຢືາງ ຕາ
ອໍ ແອັນ. 22 ພໍກາ ເຍືາ ຊາງ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ນ່ະກັອຍ,
ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັຣແມງ ບ?ໍ ກະ
ເຍືາ ຄ່ຶດ ເຍືາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ບໍ?

ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ແຕ ເຢົ່ າ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ
ເຣ່ງ

23 ເຍືາ ປາຍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ. ມາ ປ
ວາຍ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຕາ ເບີນ ກູ່ ຣາມຶ່ ຮ
ກັອຍ ແກີດ ເກືາ ອຶນແຍ່ະ. ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ກູ່ ຣາມຶ່
ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ, ມາ ຕາ ເບີນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຢົ່ າ ເຍືາ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ.
24 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ອໍ ໂຈະ ຈະ ເຍືາ ເບມີ,
ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ອໍ ໂຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ.
25 ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຈາ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ໄຊອ໌ ເຍືາ ແຈີງ ແຕ ຕາ
ລາດ, ມາ ອໍ ໂອນ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາເບຼິຮ ອຶນເຕ່ົາ
ແຕ ໄຊອ໌ ກັອຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕິ ຈະ



ໂກຣິນໂທ ມວຍ 10:26 271 ໂກຣິນໂທ ມວຍ 11:13

ເຍືາ ເບມີ. 26 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ
ອຶມແບິ, ອັນ ປາຍ ເຈ່ີ:
"ອຶນແຍະ່ ກຣວາງ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ແອີດ

ຕ່ຶງ ກັອຍ,
ລາ ຄອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນແຍ່ະ."

27 ຄັນ ກວາຍ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ມາ
ການື່ຍ ເຍືາ ໂຣ່ມ ຈາ ມັນຕຸ ກະ ໄລ່, ກະ ຄັນ ເຍືາ
ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ, ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຈາ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ອາລ່ັອຮ
ໂອນ ເຍືາ ຈາ. ມາ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາເບຼິຮ ອຶນເຕ່ົາ
ແຕ ຊັຣນາ ກັອຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຕິ ຈະ
ເຍືາ ເບີມ. 28 ມາ ຄັນ ເນົ່ າ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: "ເກ
ຣ່ີງ ໄນ່ ເນົ່ າ ຈູຈຳ ເຈ່ີ," ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຈາ ເກຣ່ີງ
ກັອຍ, ໂອນ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຊັອງ
ຕຸ່ຮ ຣາງຶ່ຮ ປາຍ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ. 29 ເກົາ ຕາ ເບີ
ນ ປາຍ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ມາ ເກົາ ອຶງກັອຮ ໂລ່ຍຮ
ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ. ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ
ອາເບຼິຮ ເກົາ ນ່ະໄນ່: "ຮິ ດັງ, ຄັນ ຮິ ຈາ ຊັຣນາ
ໄນ່ ລາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ນານ່ະ ຮິ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ຈາ ຍ່ອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຄ່ຶດ ປາຍ ຕາ ເຕ່ອ໌.
30 ຄັນ ຮິ ມາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອັນ ໂອນ ຮິ
ເບີນ ຊັຣນາ ຈາ ກັອຍ, ນານ່ະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອຶນ
ນັອ່ງ ຕິ ຮິ ຈາ ເກຣ່ີງ ກັອຍ?"

31 ພໍກາ ເຍືາ ຈາ, ແຕີລາ ງ່ອຍ,໌ ແຕີລາ ຕະ ຣາ
ນະ ອຶນເຕ່ົາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ໂອນ
ເນົ່ າ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 32 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ອໍ
ໂຈະ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ກະ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ
ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ກະ ໂອນ ກວາຍ ກາ
ຊາອຳ ເຈ່ີ ໂອນ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ເປ່ ຣາງຶ່ຮ ແຕ ຣານະ
ເຍືາ ຕະ. 33 ນ່ະກັອຍ ກູ່ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ຕະ,
ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ອໍ
ກະ ຣານະ ກັອຍ. ເກົາ ຕາ ເບນີ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອໍ
ໂຈະ ຈະ ເກົາ ຊັອງ, ມາ ເກົາ ຄ່ຶດ ຕະ ອໍ ໂອນ ກູ່ ນະ
ກວາຍ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່
ເຕ່.

11
1 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດວຍ໌ ເກົາ, ມູເຈິງ ເກົາ

ດວຍ໌ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່.
ອາຕີ ແຕ ມັຮ ມັນແຊມ ຕາປື່ ງ ເປຣ່ ບັອງ ກາ

ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

2 ເກົາ ຍ່ອງ ເຍືາ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາແຍີ ເກົາ, ກະ
ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ. 3 ມາ
ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ນ່ະໄນ່: ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແກີດ ແປີຼ ກຣີດ; ກຣີດ ແກີດ ແປີຼ ກວາຍ ຣາ
ເລົາ; ກາຢາອ໌ ແກີດ ແປີຼ ລາກວຍ. 4ນ່ະກັອຍ, ຄັນ
ເບນີ ມານະ ຣາເລົາ ເກົາແຊອ໌ ແຕີລາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ມາ ອັນ
ຕາປື່ ງ ເປຣ່, ອັນ ຕະ ໂອນ ກຣີດ ຊັອງ ກູມາລ,
ຍ່ອນ ກຣີດ ລາ ແກີດ ແປີຼ ໂອນ ກວາຍ ຣາເລົາ.
5 ກະ ຄັນ ມານະ ມັນແຊມ ເກົາແຊອ໌ ແຕີລາ ອາຕີ
ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌,
ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕາປື່ ງ ເປຣ່, ອັນ ຕະ ໂອນ ກາ
ຢາອ໌ ອັນ ຊັອງ ກູມາລ, ຍ່ອນ ກາຢາອ໌ ລາ ແກີດ
ແປີຼ ໂອນ ລາກວຍ. ຣານະ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ເນົ່ າ ກັດ
ຕະ ອາລຸງ ອຶນແຍ່ະ ແປີຼ ມັນແຊມ ກັອຍ.* 6 ຄັນ
ມັນແຊມ ຕາ ເບີນ ຕາປື່ ງ ເປຣ່, ຄາອ໌ ມັນແຊມ
ກັອຍ ກັດ ອາລຸງ ອຶນແຍ່ະ ແປີຼ ອັນ. ມາ ຄັນ ມັນ
ແຊມ ກັອຍ ມາ ຊັອງ ກູມາລ ອັນ ເບີນ ແປີຼ ອາ
ລຸງ, ຄາອ໌ ໂອນ ອັນ ຕາປື່ ງ ເປຣ່. 7 ກວາຍ ຣາ
ເລົາ ອຶນໂຈຍ ຕາປື່ ງ ເປຣ່, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕງ ຣາເລົາ ກັອຍ ມູເຈິງ ອັນ ເບມີ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ,
ຍ່ອນ ແຕ ກວາຍ ຣາເລົາ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ກະ ຍ່ອນ ແຕ ມັນແຊມ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ກວາຍ ຣາ
ເລົາ. 8 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ແຕງ ຣາເລົາ ແຕ
ຈະ ມັນແຊມ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ມັນແຊມ
ແຕ ຈະ ຣາເລົາ. 9 ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ
ແຕງ ຣາເລົາ ດອ໌ໍ ໂອນ ມັນແຊມ, ມາ ອັນ ແຕງ
ມັນແຊມ ດອ໌ໍ ໂອນ ຣາເລົາ. 10 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ,
ພໍກາ ມັຮ ກາ ກວາຍ ມັນແຊມ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕາປື່ ງ ເປຣ່, ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ
ໄລ່ ລາ ແກດ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ຣາເລົາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.† 11 ມາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ມັນແຊມ ອຶງເຄາະ ປັ່ ອງ ຣາເລົາ,
ຣາເລົາ ອຶງເຄາະ ປັ່ ອງ ມັນແຊມ. 12 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ມັນແຊມ ແຕ ຈະ ຣາເລົາ. ມາ
ອຶນຕູ່ນ ແອັນ, ກູ່ ນະ ຣາເລົາ ລ່ັອຮ ແຕ ຈະ ມັນ
ແຊມ. ມາ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ.

13 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ເບີມ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່: ອໍ
ມາ ຕາ ອໍ, ພໍກາ ກວາຍ ມັນແຊມ ເກົາແຊອ໌ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ຕ່ຶງ ແປີຼ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕາປື່ ງ

* 11:5 11:5 ຕ່ຶງ ແດີຍ ກັອຍ, ຄັນ ຣາເລົາ ອາແລ່ະ ກາ ຕາປື່ ງ ເປຣ່ ລາ ນ່ະ ອັນ ຕາ ເບີນ ຢຳນັ່ບ ກວາຍ ກາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ອັນ. ມາ
ມັນແຊມ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບີນ ຕາປື່ ງ ເປຣ່ ລາ ນ່ະ ອັນ ຕາ ເບີນ ຢຳນັ່ບ ກວາຍ ກາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ອັນ, ມາ ຄັນ ມັນແຊມ ອາແລ່ະ ກາ
ຕະ ໂອນ ກາຢາອ໌ ອັນ ກູມາລ, ເນົ່ າ ກັດ ຕະ ອາລຸງ ອຶນແຍ່ະ ແປີຼ ອັນ. † 11:10 11:10 ແຕີລາ "ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ໄລ່ ເບີນ ອຳນາດ
ເຕ່ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."
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ອຶນເຕ່ົາ? 14 ກວາຍ ຣາເລົາ ດຸ ຄ່ຶດ ເບີມ, ຄັນ ໄລ່
ດອ໌ໍ ໂຊະ ຕ່ີ, ໄລ່ ຊັອງ ກູມາລ ເບີມ. 15 ມາ ຄັນ
ມັນແຊມ ດອ໌ໍ ໂຊະ ຕ່ີ, ລາ ອໍ ໂອນ ໄລ່, ຍ່ອນ ໂຊະ
ມູເຈິງ ເກຣ່ີງ ໄລ່ ຕາປື່ ງ ຕ່ຶງ ແປີຼ. 16 ມາ ຄັນ ເບີ
ນ ເນົ່ າ ຢໍອ໌ ອີ ຣາຈຽນ ແຕ ປັຣນາຍ ໄນ່, ເກົາ ອີ
ປາຍ: ຮິ ໄນ່, ກະ ກູ່ ຈຸ່ມ ມັຮ ກາ ຊາອຳ ການ່ໍອ໌,
ຕາ ເບີນ ຕະ ອຶມພາ ແຕ ຣານະ ໄນ່ ພໍກາ ຮິ ຊາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

ຣ່ີດ ຈາ ງ່ອຍ໌ ຊາແຍີ ເຢຊູ ກຣີດ
17 ມັຮ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ອຶນຕູ່ນ ໄນ່ ເກົາ ຕາ

ເບີນ ຍ່ອງ ເຍືາ, ຍ່ອນ ພໍກາ ເຍືາ ໂຣ່ມ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ຊາອ່ຶຍ ອຶງກວາ ເຍືາ ຕະ
ອໍ. 18 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື, ເກົາ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ ແຕ
ມູ ເຍືາ ກາ ຊາອຳ ນ່ະໄນ່: ພໍກາ ເຍືາ ໂຣ່ມ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ຈຸ່ມ ໄນ່ ຣາຕັຮ ແຕ ຈຸ່ມ ກັອຍ. ກະ ເກົາ
ຄ່ຶດ ປຍາຍ໌ ເນົ່ າ ປາຍ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 19 ແຕ່ີອ໌
ຈຸ່ມ ເຍືາ ຣາຕັຮ ແກີດ ຊາອ່ຶຍ ຈຸ່ມ ແອັນ, ເຍືາ ອາ
ປັຮ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ຈຸ່ມ ອາແລ່ະ ກາ ຕະ
ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 20 ແຕ່ີອ໌
ເຍືາ ໂຣ່ມ ຕະ ຣ່ີດ ຈາ ງ່ອຍ໌ ຊາແຍີ ເຢຊູ ກຈີູດ ຕາງ
ເຍືາ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ກັອຍ ກຣ່ັກ ລາ
ລ່ື. 21 ຍ່ອນ ຕ່ຶງ ຣານະ ຕະ ຣ່ີດ ຈາ ກັອຍ, ກູ່ ນະ
ເຍືາ ອຶມພາ ຈາ. ນ່ະກັອຍ ເບີນ ອັນ ກາ ຕາ ຄຳ
ຈາ, ມາ ເບນີ ອັນ ກາ ແກຼີຍ ງ່ອຍ໌ ຈາ ອຶນຈົນ ບູລ.
22 ນານ່ະ ອາຣ່ັງ ປາຍ ເຍືາ ແອິ ດຸງ ອຶງເຄາະ ເປາະ
ງ່ອຍ໌ ຈາ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ? ນານ່ະ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຢຳ
ນັ່ບ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ? ກະ ນານ່ະ ເຍືາ
ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກາດີດ ຊັອງ ກູມາລ? ອຶນເຕ່ົາ
ເຍືາ ຢໍອ໌ ເກົາ ອາຕີ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່? ເຍືາ ຢໍອ໌ ເກົາ
ຍ່ອງ ເຍືາ ບ?ໍ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຍ່ອງ ເຍືາ ແຕ ຣານະ
ກັອຍ!

23 ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ ແຕ ມັຮ ປັຣນາຍ
ກາ ອຶນເຈົາ ໄຮ ໂອນ ເກົາ ດັງ. ຕ່ຶງ ຊາເດົາ ກາ ເນົ່ າ
ມ່ອບ ເຢຊ,ູ ຊາເດົາ ກັອຍ ເຢຊ,ູ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ອີດ
ມານຳ ໂດຍ ບຸຮ. 24 ເຈ່ີ ອັນ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກະ ປີຮ ໂດຍ ບຸຮ ກັອຍ. ອັນ ປາຍ: "ໂດຍ
ບຸຮ ໄນ່ ລາ ຊາກຳ ແຕ ຈະ ເກົາ ກາ ກຈີູດ ຕາງ ເຍືາ.
ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ໄນ່, ເຍືາ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ເກົາ."

25 ມູ ເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ແວັດ ໄລ່ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ
ກັອຍ, ເຈ່ີ ເຢຊູ ອີດ ຈອກ ແດີອ໌ ກະ ປາຍ: "ແດີອ໌
ໄນ່ ລາ ຊາກຳ ແຕ ປັຣນາຍ ຕາໄມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

ປັຣຄັນ ກະ ເຍືາ ຍ່ອນ ແຕ ອາຮາມ ເກົາ. ແຕ່ີອ໌
ເຍືາ ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌ ໄນ່, ເຍືາ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ເກົາ."

26 ນ່ະກັອຍ, ພໍກາ ເຍືາ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ໄນ່ ກະ
ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌ ແຕ ຈອກ ໄນ່, ລາ ເຍືາ ອາປັຮ ໂອນ
ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ອຶນເຈົາ ໄຮ ເບນີ ກຈີູດ ຕາງ ເຍືາ ເຈ່ີ.
ໂອນ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ໄນ່ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອຶນເຈົາ
ໄຮ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່.

27ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຈາ ໂດຍ
ບຸຮ ໄນ່ ແຕີລາ ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌ ໄນ່, ມາ ອັນ ຈາ ງ່ອຍ໌
ຕາ ປຍາຍ໌, ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ອັນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ຈະ
ກະ ອາຮາມ ເຢຊູ ເຕ່. 28 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ອາແລ່
ະ ມາ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ໄນ່ ກະ ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌ ໄນ,່ ອຶງ
ເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ຕາຕ່ອຍ໌ ລ່ັຮ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ເບີ
ມ. ແວັດ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຈາ ງ່ອຍ໌ ເກຣ່ີງ ກັອຍ.
29 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຈາ ງ່ອຍ໌ ມາ ຕາ ເບີ
ນ ຕາຕ່ອຍ໌ ແຕ ໂດຍ ບຸຮ ກະ ແດີອ໌ ໄນ່ ຊາກຳ ແຕ
ຈະ ເຢຊ,ູ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ອັນ. 30 ຍ່ອນ
ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຊາອ່ຶຍ ຕ່ິ ອາອ່ີ, ກະ ເບີນ ອັນ ກາ
ກູຈີດ ປິ່ ດ ແຮີ. 31 ມາ ຄັນ ໄຮ ຕາຕ່ອຍ໌ ອຶນໂຍ່ງ
ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ເບີມ, ໄຮ ເບີນ ແວັດ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ໄຮ. 32 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ໄຮ
ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ກາແອັຮ ໄຮ ຊັອງ, ກະ
ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄຮ ແວັດ ແຕ ອັນ ຕະ ໂຕ່ດ ມັຮ
ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ.

33 ນ່ະກັອຍ ແຊມອາຍ ເອີຍ, ພໍກາ ເຍືາ ໂຣ່ມ
ຈາ ມັນຕຸ ຢໍອ໌ ອີ ຊາແຍີ ເຢຊູ ກຈີູດ ຕາງ ເຍືາ, ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ມານະ ເກຣາະ ມານະ. 34 ຄັນ ເບນີ ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ຊັອງ ມາເຍືາຍຮ, ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ຈາ
ອຶນໂຍ່ງ ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ ເວືາຍ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕາ ເບນີ ຕິ ເຍືາ ຕະ ຕາ ປຍາຍ໌ ພໍກາ ເຍືາ ໂຣ່ມ.
ມາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌ ແອັນ, ພໍກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌

ປໍ ເຍືາ, ເກົາ ອີ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.
12

ຣາມຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ເຍືາ

ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ
ກວາຍ ຕະ. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ແຕ
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 2 ບັອງ ກາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ອຶນ
ເຕ່ົາ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເນົ່ າ ເດີງ ເຍືາ
ຊາງ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ກາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ແບອ໌
ອຶນເຕ່ົາ. 3 ຍ່ອນ ຣານະ ກັອຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດັງ
ແຈງ ນ່ະໄນ່: ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເບີນ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ອັນ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ປາຍ: "ໂອນ ເນົ່ າ ເວ່ນ ເຢຊ.ູ"
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ກະ ຄັນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ແອີດ
ກະ ອັນ, ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ງີ່ນ ປາຍ:
"ເຢຊູ ລາ ອຶນເຈົາ."

4ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ຕະ
ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ມາ ຕາ ເບີນ ມູເຈິງ. ມາ ເບີນ ແອີງ
ມວຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ກູ່
ຣາມຶ່ ຮ ກັອຍ. 5 ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ອຶມພາ ເນົ່ າ ຕະ
ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ກູ່ ມັຮ ຣານະ
ກັອຍ ເບີນ ມວຍ ອຶນເຈົາ ໄຮ ຊັອງ ກາ ໂອນ ໄຮ
ຕະ. 6 ກູ່ ນະ ກວາຍ ເບີນ ອຶມພາ ຣານະ ຕະ, ມາ
ເບີນ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຕະ ໂອນ ກວາຍ
ເບີນ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ. 7 ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເບນີ ມານະ ມວຍ
ຣານະ, ໂອນ ມານະ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ມານະ ຕ່ຶງ ມູ່ ມັຮ
ກາ ຊາອຳ. 8 ອັນ ກາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ອັນ ກາ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ.
9 ອັນ ກາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈັບ ລາລ່ື. ອັນ ກາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເບີນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ປົວ ກວາຍ ຕ່ິ
ອາອ່ີ. 10 ອັນ ກາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເບີ
ນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ. ອັນ ກາ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ກາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ແຄວ໌ ຄ່ຶດ ຕາຕ່ອຍ໌ ມັຮ ປັຣນາຍ
ແຕ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌ ກະ ປັຣນາຍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ອັນ ກາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນ
ຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ. ກະ ອັນ ກາ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ
ກັອຍ. 11 ເບີນ ແອີງ ມວຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ຕະ ກູ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ,
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ
ຕະ, ອັນ ມ່ອບ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ, ມານະ ອຶມພາ ແຕ ມານະ.

ໂປໂລ ຊາກຳ ແຕ ຈະ ກວາຍ
12 ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ ຮ. ມາ

ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ກັອຍ ແກີດ ມູ ຈະ ຊັອງ.
ນ່ະກັອຍ ເຕ່, ກູ່ ມູ່ ຊາອຳ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ,
ມູ່ ກັອຍ ລາ ຊາກຳ ນ່ະ ຈະ ເຢຊູ ກຣີດ. 13 ຍ່ອນ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ໄຮ ຣ່ັບ
ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ແກີດ ມວຍ ຈຸ່ມ, ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ,

ກວາຍ ຊູລ ກະ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ຊູລ. ນ່ະກັອຍ,
ກູ່ ນະ ໄຮ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ໄຮ.*

14 ອຶງເຄາະ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ, ແຕ ແກີດ ຈະ
ກວາຍ, ຕາ ແກີນ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ຊັອງ. 15 ຄັນ ອາ
ເຢີງ ປາຍ: "ເກົາ ລາ ຕາ ແກີນ ອາຕີ. ນ່ະກັອຍ
ເກົາ ລາ ຕາ ແກີນ ແຕ ຈະ," ອາເຢີງ ກັອຍ ປາຍ
ຕາ ປຍາຍ໌, ຍ່ອນ ອັນ ລາ ແຕ ຈະ ເຕ່. 16ກະ ຄັນ
ກູຕູຣ ປາຍ: "ເກົາ ລາ ຕາ ແກີນ ມັ່ດ. ນ່ະກັອຍ
ເກົາ ຕາ ແກີນ ແຕ ຈະ," ກູຕູຣ ກັອຍ ປາຍ ຕາ ປ
ຍາຍ໌, ຍ່ອນ ອັນ ລາ ແຕ ຈະ ກັອຍ ເຕ່. 17 ຄັນ ຈະ
ມາ ເບີນ ແອີງ ມັ່ດ ຊັອງ, ນານ່ະ ອັນ ເຕ່ອ໌ ຊັອງ?
ກະ ຄັນ ຈະ ມາ ເບນີ ແອີງ ກຕູູຣ ຊັອງ, ນານະ່ ອັນ
ເຕ່ອ໌ ຊັອງ ອຶມໂພງ ອຶນເຕ່ົາ? 18 ມາ ພໍກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ຈະ ກວາຍ, ອັນ ແຕງ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່
ຮ ນ່ະ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ແຕງ. 19 ຄັນ ເບີນ ແອີງ
ມູ ຣາມຶ່ຮ ຊັອງ, ຕາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຈະ. 20 ມາ ຊານ່ໍ
ໄຮ ດັງ ແຈງ ເຈ່ີ ປາຍ, ມວຍ ຈະ ອຶງເຄາະ ເບນີ ຊາ
ອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ.

21ນ່ະກັອຍ ມັ່ດ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ໂຈະ ອາຕີ: "ໄມ່
ຕາ ດັງ ຕະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ຈ່ອຍ ເກົາ." ກະ ແປີຼ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ໂຈະ ອາເຢງີ: "ໄມ່ ຕາ ດັງ ຕະ ຣານະ
ອຶນເຕ່ົາ ຈ່ອຍ ເກົາ!" 22 ມາ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ
ຕ່ຶງ ຈະ ໄຮ, ມາ ໄຮ ຄ່ຶດ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແຕີລາ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ ລາ ຕາ ເບີນ ປື່ ດ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ຈະ ໄຮ ອຶງ
ເຄາະ ເບນີ ກູ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 23 ກະ ມັຮ ຣາມຶ່
ຮ ໄຮ ຄ່ຶດ ຕາ ເບນີ ປື່ ດ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ຈະ ໄຮ, ຣາມຶ່
ຮ ກັອຍ ໄຮ ດຸ ຣາບັນ ກາເລີຍ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍ
ອ໌. ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄຮ ຕາ ແອອ໌ ໂອນ ກວາ
ຍ ເຮີມ, ເຈ່ີ ໄຮ ດຸ ກຍາອ໌ ໂອນ ອໍ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.
24 ມາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄຮ ຄ່ຶດ ປື່ ດ, ເຈ່ີ ຕາ ເບີນ
ຕຸ່ຮ ຣາບັນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ຈະ ໄຮ ໂອນ ແອີດ ມັນຕຸ. ກະ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຕາ ເບີນ ຄ່ຶດ ປື່ ດ ອຶນເຕ່ົາ, ມັຮ ຣາມຶ່
ຮ ໄນ່ ແກີດ ປື່ ດ ແອັນ. 25 ນ່ະກັອຍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ຕ່ຶງ ຈະ ໄຮ ຕາ ເບີນ ຣາຕັຮ. ມາ ມັຮ ກາ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ ມານະ ຈ່ອຍ ມານະ. 26 ຄັນ ມູ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ
ຈະ ມາ ຕ່ິ, ກູ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ຈະ ກັອຍ ລາ ຕ່ິ ເຕ່.
ກະ ຄັນ ມູ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ຈະ ມາ ຣ່ໍອ໌ ອໍ, ກູ່ ຣາມຶ່ຮ
ຕ່ຶງ ຈະ ລາ ຣ່ໍອ໌ ອໍ ເຕ່.

27 ມູ່ ເຍືາ ກາ ຊາອຳ ລາ ນ່ະ ຈະ ເຢຊູ ກຣີດ.
* 12:13 12:13 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ອັນ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ງ່ອຍ໌ ມວຍ ຣາເວືາຍ ຊັອງ."
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ນ່ະກັອຍ ກູ່ ນະ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ມູ ຣາມຶ່ ຮ ແຕ ຈະ
ກັອຍ. 28 ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ເຈ່ີ ກູ່ ນະ ເຍືາ
ໂອນ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ອັນ ກາ ກວາຍ
ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ. ອັນ
ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ກາ
ແກີດ ອາຈານ. ອັນ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ.
ອັນ ກາ ເບນີ ອຳນາດ ປົວ ກວາຍ ຕ່ິ ອາອ່ີ, ແຕີລາ
ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ, ແຕີລາ ຊາລີອ໌ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ແຕີລາ
ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ. 29 ມາ ຕາ ເບີ
ນ ກູ່ ນະ ແກີດ ກວາຍ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ, ແຕີລາ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແຕີລາ ແກີດ
ອາຈານ. ຕາ ເບນີ ກູ່ ນະ ໄລ່ ມາ ເບນີ ອຳນາດ ຕະ
ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ, 30 ແຕີລາ ປົວ ກວາຍ ຕ່ິ
ອາອ່ີ, ແຕີລາ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ,
ແຕີລາ ອາຕີ ລ່ັຮ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 31 ເບນີ ຊາ
ອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌
ຕະ. ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ຢໍອ໌
ອີ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌.
ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ ກາ

ເລີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ ການ່ໍອ໌.
13

ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ
1 ຄັນ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຕະ ອຶນຕີ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ປັຣ

ນາຍ ກວາຍ, ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ປັຣນາຍ ເທວາດາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຮີ, ມາ ຄັນ ເກົາ ແອິ ຣາງຶ່ຮ ອາ
ໂຢ່ະ, ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ເກົາ ປາຍ ມູເຈິງ ເນົ່ າ ຕ່ັນ
ປັຣນັອຮ, ເນົ່ າ ປັຣແກ່ັຮ ຊາຣ. 2 ຄັນ ເຕ່ອ໌ ເກົາ
ອາຕີ ຕາງ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ກະ ຄັນ ເກົາ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ຣ
ຍານ ກະ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ ຮ ປາໂຕ່ະ ແຮີ, ກະ ຄັນ
ເກົາ ຊາອຳ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຕະ ໂອນ
ກົຮ ຣາວ່ີຮ, ມາ ຄັນ ເກົາ ແອິ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ, ເກົາ
ຕາ ເບີນ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ. 3 ຄັນ ເກົາ ຈ່ອຍ ອຶນແຍ່
ະ ເກຣ່ີງ ເກຣ່ົາ ເກົາ ໂອນ ກວາຍ ກາດີດ, ແຕີລາ
ເກົາ ຈີວ໌ ໂອນ ເນົ່ າ ຈັອງ ຈະ ເກົາ, ມາ ຄັນ ເກົາ ແອິ
ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ, ເກົາ ຕາ ເບນີ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ.

4 ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ລາເມ່ນ ອໍ ໂຈະ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌, ກະ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ຣາງຶ່ຮ ອາ
ໂຢ່ະ ຕາ ເບນີ ຊັຣແມງ, ຕາ ເບນີ ຍ່ອງ ຈະ ອັນ ເບີ
ມ, ກະ ຕາ ເບີນ ໂອດ ໂຈະ ເຢົ່ າ. 5 ກວາຍ ກາ ເບີ
ນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ຕາ ເບີນ ແອິ ຣ່ີດ ແພບ, ຕາ ເບີ
ນ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ເບີມ, ກະ ຕາ ເບີນ ໂຍ່ບ ໄວ່.

ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ຕາ ເບີນ ນັ່ບ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌. 6 ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ກະ ຣາ
ນະ ຕາ ອ,ໍ ມາ ອັນ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ຣານະ ອໍ ກະ ຣາ
ນະ ປຍາຍ໌. 7 ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ ອວານ
ໂຈະ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອັນ. ອັນ ຊາອຳ. ອັນ
ອຶງກ່ອງ ຣາມຶ່ຮ ອ.ໍ ກະ ອັນ ຈີວ໌ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ.

8 ມູ ຣາມຶ່ຮ ຊັອງ ຕາ ເກ່ີຍ ແກີດ ປິ່ ດ; ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ ລາ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ. ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ
ອາຕີ ຕາງ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶນຕູ່ນ
ເນົ່ າ ຕາ ເບນີ ອາຕີ ນັ່ອງ. ກະ ມັຮ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີ
ຍ ຊັອງ ກວາຍ ດຸ ຕະ ອຶນຕີ, ອຶນຕູ່ນ ເນົ່ າ ຕາ ເບີ
ນ ຕະ ອຶນຕີ ນັ່ອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ກະ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ດຸ ຣຍານ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ອຶນ
ຕູ່ນ ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ. 9 ຍ່ອນ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່
ຮ ໄຮ ຣຍານ ລາ ໄຮ ຕາ ດັງ ອຶນແຍະ່; ກະ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄຮ ອາຕີ ຕາງ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ລາ ໄຮ ຕາ ເບນີ ດັງ ອຶນແຍະ່. 10ມາ ອຶນ
ຕູ່ນ ໄຮ ເບນີ ແອີດ ກະ ອັນ, ໄຮ ເບນີ ດັງ ປັຣນາຍ
ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ຕາ ເບີ
ນ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ.

11 ບັອງ ກາ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ກັຣແນນ, ເກົາ ຕະ
ອຶນຕີ ນ່ະ ກັຣແນນ ຕະ ອຶນຕີ, ເກົາ ຊັອງ ນ່ະ ກັຣ
ແນນ ຊັອງ, ເກົາ ຄ່ຶດ ນ່ະ ກັຣແນນ ຄ່ຶດ. ມາ ແຕ່ີອ໌
ເກົາ ແກີດ ກວາຍ ຊາຊາຍ, ເກົາ ຕັຮ ຣານະ ກາ ນ່ະ
ກັຣແນນ. 12 ຊານ່ໍ ລາ ນ່ະ ໄຮ ເນ່ ຕ່ຶງ ຊັຣລ່ັງ ມາ
ຕາ ເບີນ ແຈງ. ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ໄຮ ເນ່ ນ່ະ ມານະ ເນ່
ໂຈະ ມານະ. ຊານ່ໍ ເກົາ ດັງ ບີ່ອ໌ ຊັອງ, ມາ ອຶນຕູ່ນ
ເກົາ ດັງ ອຶນແຍ່ະ, ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ເກົາ ຊາ
ນ່ໍ. 13 ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ເບີນ ໄປ ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ ລາລ່ື.
ມວຍ ລາ ໄຮ ຊາອຳ, ບາຣ ລາ ໄຮ ອຶງກ່ອງ, ໄປ ລາ
ໄຮ ອາໂຢ່ະ. ມາ ແຕ ໄປ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ
ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌ ລາ ຣາມຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ.

14
ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ ໂອນ ກວາຍ ຕະ
1ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຣິງ ຈ່ໍອ໌ ໂອນ ເບນີ

ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌
ອີ ເບີນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ເຍືາ ຕະ. ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຕະ ລາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 2 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ອາຕີ
ແຕ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີ
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ນ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ກວາຍ, ມາ ອັນ ຕະ ອຶນຕີ ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ກວາຍ ຕາ ເບນີ ຊາປຸ່ຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ກວາຍ ກາ ອາຕີ ກັອຍ,
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ປາຍ ປັຣນາຍ
ປາໂຕ່ະ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 3 ມາ ກວາຍ ອາແລ່
ະ ມາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ
ກັອຍ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ເຣ່ງ
ອາຊັອຮ ແອັນ. ອັນ ອາຕີ ຈ່ອຍ ກະ ອາເລືາມ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ. 4ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ໂອນ ຊາອຳ ເຣ່ງ
ແອີງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ເບີມ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ອາ
ຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ຕະ
ໂອນ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແກີດ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ
ແອັນ.

5 ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ນະ ເຍືາ ຕະ ອຶນຕີ
ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ; ມາ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາອ່ຶຍ ກາເລີຍ
ແຕ ກັອຍ ແອັນ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ອາຕີ ຕາງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ຕະ ຣານະ ອໍ ກາເລີຍ
ແຕ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ. ມາ
ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ລ່ັຮ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ, ອໍ ເຕ່ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣ
ນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ. ອັນ ຕະ ໂອນ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ແກີດ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ. 6 ແຊມອາຍ
ເອີຍ! ຄັນ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ມາ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ອຶນເຕ່ົາ ແກີດ ເກືາ ໂອນ ເຍືາ? ມາ
ຄັນ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ເຍືາ ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເລືາຍ ໂອນ ເກົາ, ແຕີລາ ມັຮ ຣາ
ນະ ເກົາ ດັງ ແຕ ອັນ, ແຕີລາ ມັຮ ຣານະ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ອາຕີ ຕາງ, ແຕີລາ ມັຮ ປັຣນາຍ
ປາຕັບ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຣານະ ກັອຍ ແກີດ ເກືາ
ໂອນ ເຍືາ.

7 ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາກຳ ແຕ ເກຣ່ີງ ດົນຕີ. ມັຮ ເກ
ຣ່ີງ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ອາມົ່ງ. ມາ ຄັນ ເນົ່ າ ປົຼງ ຕາ
ຣີລ ແຕີລາ ຕາໄປຮ ພີນ, ມາ ຕາ ເບີນ ດັງ, ກວາ
ຍ ກາ ຊາງັດ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ອຶນເຕ່ົາ ຊຽງ
ກັອຍ. 8 ກະ ຄັນ ເນົ່ າ ປົຼງ ແກ ກູອ໌ ໂອນ ຕາຮານ
ເປາະ ຣາປັນ, ມາ ອັນ ປົຼງ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌, ມັຮ
ກວາຍ ຕາຮານ ຕາ ເບນີ ດັງ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ. 9 ມູເຈິງ
ກັອຍ ເຕ່, ຄັນ ແບອ໌ ເຍືາ ອາຕີ, ມາ ເນົ່ າ ຕາ ເບີ
ນ ຊາປຸ່ຮ, ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເບີນ ດັງ, ອຶນເຕ່ົາ
ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ. ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ເຍືາ ຕາ ເບນີ
ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ! 10 ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່ ໄນ່ ເບີ
ນ ຊາອ່ຶຍ ປັຣນາຍ. ກະ ກູ່ ປັຣນາຍ ກັອຍ ແກີດ
ເກືາ ອຶນແຍ່ະ. 11 ມາ ຄັນ ເກົາ ຊັອງ ກວາຍ ຕະ

ອຶນຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ກາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ດັງ, ກວາຍ
ກັອຍ ເນ່ ປໍ ເກົາ ນ່ະ ກວາຍ ແຕ ການ່ໍອ໌. ກະ ເກົາ
ເນ່ ປໍ ກວາຍ ກັອຍ ນ່ະ ກວາຍ ແຕ ການ່ໍອ໌ ເຕ່.
12 ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ເຍືາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ເບີ
ນ ຣາມຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຕະ, ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ໂອນ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ
ການ່ໍອ໌ ໂອນ ຈ່ອຍ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແກີດ ເຣ່ງ ອາ
ຊັອຮ ແອັນ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

13 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປັຣນາຍ
ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ເກົາແຊອ໌
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ລ່ັຮ ຣາມຶ່ຮ
ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 14 ຄັນ ເກົາ ມາ ເກົາແຊອ໌
ແຕ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ນ່ະກັອຍ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ
ເກົາແຊອ໌, ມາ ການິ່ດ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຊາປຸ່ຮ. 15 ຄັນ
ນ່ະກັອຍ, ນານະ່ ເກົາ ອີ ຕະ? ເກົາ ອີ ເກົາແຊອ໌ ແຕ
ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ກະ ເກົາ ອີ ເກົາແຊອ໌ ແຕ
ປັຣນາຍ ເກົາ ເບມີ ແຮີ. ເກົາ ລາ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ກະ ເກົາ ລາ ຍ່ອງ ປັຣ
ນາຍ ເກົາ ເບີມ ແຮີ. 16 ຄັນ ເຍືາ ເກົາ ຊາແອີນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແຕ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີ
ຍ ຊັອງ, ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ກວາຍ ກາ ແອີດ ອຶງກັອຍ
ອຶມປຣ່ອມ ເກົາແຊອ໌ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຍືາ? ໄລ່ ຕາ
ເບີນ ດັງ ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌. 17 ຄັນ
ເຍືາ ເກົາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ປັຣນາຍ ຕາ
ເກ່ີຍ ຊັອງ, ລາ ອໍ, ມາ ປັຣນາຍ ເກົາແຊອ໌ ກັອຍ
ຕາ ເບນີ ຈ່ອຍ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ໂອນ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາ
ຊັອຮ ແອັນ.

18 ເກົາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ໂອນ ເກົາ
ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ ກາເລີຍ ແຕ
ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ເຍືາ. 19 ມາ ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ໂຣ່ມ ກະ
ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ເກົາ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ອາຕີ ເຊີງ ຊັນ
ຕອຍ໌ ໂອນ ໄລ່ ຊັອງ ແຈງ, ກາເລີຍ ແຕ ເກົາ ຢໍອ໌
ອີ ອາຕີ ມວຍ ຈ່ິດ ປັ່ ນ ຊັນຕອຍ໌ ແຕ ປັຣນາຍ ຕາ
ເກ່ີຍ ຊັອງ.

20 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ແຕ ຣານະ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ
ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ນ່ະ ກັຣ
ແນນ ຕາ ເບີນ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄ່ຶດ
ນ່ະ ກວາຍ ຊາຊາຍ. ມາ ແຕ ຣານະ ຕາ ອໍ, ປຍາຍ໌
ເຍືາ ຄ່ຶດ ນ່ະ ກັຣແນນ ເຊົາໆ. 21 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ເນົ່ າ ຄຽນ ດອ໌ໍ ນ່ະໄນ່:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ: 'ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ເກົາ ກູອ໌ ກວາ

ຍ ແຕ ກຣວາງ ການ່ໍອ໌ ເປາະ ອາຕີ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ໄນ່.
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ກວາຍ ກັອຍ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ອຶມພາ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ອິດຊະຣາເອລ.

ມາ ອຶນນັ່ອງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ແອອ໌
ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ.'"

22 ນ່ະກັອຍ, ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ
ຊັອງ ລາ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ເຮີມ, ຕາ
ແກີນ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ. ມາ ປັຣນາຍ ອາ
ຕີ ຕາງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ຊາອຳ ເຈ່ີ, ຕາ ແກີນ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ ຢວາຮ
ຊາອຳ. 23 ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
ໂຣ່ມ ມັນຕ,ຸ ກະ ກູ່ ນະ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປັຣນາຍ
ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາ
ອຳ, ແຕີລາ ກວາຍ ຊາອຳ ກາ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ ເນົ່ າ
ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ຄັນ ໄລ່ ມູ່ດ ມາ
ຊັອງ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ຕະ ອຶນຕີ, ໄລ່ ປາຍ ອຶນ
ແຍ່ະ ຈຸ່ມ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ຢຸ່ຮ. 24 ມາ ຄັນ ເຍືາ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ພໍກາ ກວາຍ
ກັອຍ ມູ່ດ, ໄລ່ ດັງ ແຕ່ິ ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່ ໂລ່ຍຮ, ຍ່ອນ
ໄລ່ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຍືາ ອາຕີ. ກະ ໄລ່ ດັງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ໄລ່. 25 ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ
ກາ ໄລ່ ປາໂຕ່ະ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, ໄລ່ ຕາ ເບນີ ປາໂຕ່ະ
ນັ່ອງ. ມາ ໄລ່ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ
ໄລ່ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ
ເຍືາ."

ອຶງເຄາະ ຕະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ໂອນ ປຍາຍ໌ ອໍ
26 ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານ່ະ ອີ ຕະ? ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ

ໂຣ່ມ ມັນຕຸ ເຍືາ ຕະ ນ່ະໄນ່: ອັນ ກາ ເບນີ ລາ ຍ່ອງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ເບນີ ປັຣນາຍ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ
ອາຕີ, ອັນ ກາ ອາຕີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາ
ປັຮ ເລືາຍ ໂອນ ອັນ, ອັນ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ກະ ອັນ ກາ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ລ່ັຮ
ປັຣນາຍ ກັອຍ ແຮີ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ຕະ, ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຈ່ອຍ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແກີດ ຊາ
ອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ. 27 ຄັນ ເບີນ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ,
ແອີງ ບາຣ ໄປ ນະ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະກັອຍ,
ມາ ອຶງເຄາະ ມູ ເຈ່ີ ມານະ. ກະ ອຶງເຄາະ ເບີນ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ອາຕີ ລ່ັຮ ແຕ ປັຣນາຍ ໄລ່ ປາຍ. 28ມາ
ຄັນ ແອິ ກວາຍ ອາຕີ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ອໍ ກວາ
ຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ,
ອຶນໂຈຍ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ກາ ໂຣ່ມ ກັອຍ. ມາ
ເຕ່ອ໌ ອັນ ຕະ ອຶນຕີ ມານະ ອັນ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
29 ຄັນ ເບີນ ບາຣ ໄປ ນະ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໂອນ ໄລ່ ອາຕີ, ມາ ໂອນ ມັຮ

ກວາຍ ກາ ແອີດ ອຶງກັອຍ ຕາຕ່ອຍ໌ ລ່ັຮ ມັຮ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ ປຍາຍ໌ ມາ ຕາ ເບີນ. 30 ແຕ່ີອ໌ ກາ ໄລ່
ອາຕີ, ຄັນ ເບີນ ມານະ ແອັນ ແອີດ ອຶງກັອຍ, ມາ
ອັນ ເບີນ ມູ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເລືາຍ
ໂອນ ອັນ, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ກັອຍ
ແອີດ ຣາງຍາອ໌ ເວືາຍ. 31 ຍ່ອນ ກູ່ ນະ ເຍືາ ເຕ່ອ໌
ອຶນແຍ່ະ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາຕີ ມູ ເຈ່ີ ມານະ, ໂອນ ກູ່ ນະ ຕ່ຶງ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ດັງ ກະ ຊາອຳ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ.
32 ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຣຽຮ ອາຕີ ມາ ຕາ ເບນີ ອາຕີ ຕາມ ຣາງຶ່ຮ
ໄລ່. 33 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ແອອ໌ ໂອນ ໄຮ
ຕະ ຕາມມັຮ, ມາ ອັນ ໂອນ ໄຮ ຕະ ຣາອຍາບ ມັນ
ຕຸ. ມາ ກູ່ ຈຸ່ມ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ການ່ໍອ໌ ກັອຍ ຕະ
ມູເຈິງ ເຕ່.

34 ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ໂຣ່ມ, ອຶງເຄາະ ມັຮ ອາຢ່ະ ອາເວືາ
ແອີດ ຣາງຍາອ໌; ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ອຶນເຕ່ົາ
ພໍກາ ໄລ່ ໂຣ່ມ ກະ ເຍືາ. ກະ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ເຕ່ອ໌ ຕະ
ຊົດ. ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ເນົ່ າ
ອາຕີ ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 35 ຄັນ ເບີນ ຣານະ
ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ອາເບິຼຮ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ເຈົາ ອາ
ເບຼິຮ ກາຢາອ໌ ໄລ່ ປໍ ດຸງ. ຕາ ເບນີ ອໍ ອາຢ່ະ ອາເວືາ
ຕະ ອຶນຕີ ບັອງ ກາ ເຍືາ ໂຣ່ມ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
36 ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌ ຄັນ ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຍືາ ຊາອຳ
ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ກະ ແອີງ ມູ່ ເຍືາ ຊັອງ
ດັງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

37 ຄັນ ເບນີ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ອັນ ດັງ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແຕີລາ ອັນ
ຄ່ຶດ ປາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ອັນ,
ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ງີ່ນ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ
ເກົາ ຄຽນ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ໄນ່. 38 ມາ ຄັນ ເບີ
ນ ເນົ່ າ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ຣາບູລ ກະ ໄລ່. 39 ນ່ະກັອຍ ແຊມອາຍ
ເອີຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ
ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກາ
ຕັງ ໄລ່ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ.
40 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ໂອນ ຊັງໄກຣ ກະ ປ
ຍາຍ໌ ອໍ ອຶນແຍ່ະ.

15
ກຣີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ

1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ລ່ັຮ
ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມັຮ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ
ເຈ່ີ. ເຍືາ ອີດ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ກະ ເຍືາ ຊາ
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ອຳ ເຣ່ງ ເຈ່ີ ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 2 ຍ່ອນ
ແຕ ປັຣນາຍ ອໍ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ເຍືາ. ມາ ຄັນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຕານັອ່ງ ອໍ, ແຕີ
ລາ ເຍືາ ຊາອຳ ຣ່ໍອ໌ ຊັອງ, ເກົາ ຕາ ເບນີ ປາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ.

3 ເກົາ ອາຕີ ເຈ່ີ ເຍືາ ປັຣນາຍ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນ
ແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌ ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເກົາ.
ປັຣນາຍ ກັອຍ ລາ ນ່ະໄນ່: ກຣີດ ກູຈີດ ຍ່ອນ ໂລ່
ຍຮ ໄຮ, ມູເຈິງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ
ອຶມແບິ ເຈ່ີ. 4 ເນົ່ າ ແຕິບ ເຈ່ີ ອັນ, ມາ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກາ
ໄປ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ອັນ ຕາປູ່ນ
ນ່ະ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ.
5 ແວັດ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ເປໂຕ ກະ ອຶນແຍ່ະ ນະ
ໄລ່ ກາ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ເຮີມ ຈະ ອັນ. 6 ພໍກາ
ກັອຍ ແອັນ, ເບີນ ແກຼີຍ ເຊີງ ຣ່ອຍ ນະ ກາ ຕາປູ່
ນ ປັຣນາຍ ອັນ ເຮີມ ຈະ ອັນ ເຕ່. ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ
ກັອຍ ອັນ ກາ ກຈີູດ ເຈ່ີ, ກະ ອັນ ກາ ອຶນນັ່ອງ ອາ
ມົງ່. ໄລ່ ກາ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ ລາ ກຼຶ່ງ ກາເລີຍ ແຕ
ໄລ່ ກາ ກຈີູດ. 7 ແວັດ ກັອຍ, ອັນ ອາປັຮ ຈະ ອັນ
ປໍ ຢາໂກໂບ ກະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອັນ ຣຽຮ
ປາຈຸ່ຮ. 8 ເຈ່ີ ອຶນຕູ່ນ ລາລ່ື, ອັນ ອາປັຮ ຈະ ອັນ
ໂອນ ເກົາ ແອັນ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ລາ ນ່ະ ກັຣແນນ
ກາ ແກີດ ອຶນໂຍ່ງ ປາເນ່ນ ແກີດ. 9 ເກົາ ລາ ກວາ
ຍ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ກາ ແກດ ກາເລີຍ ແຕ ການ່ໍ
ອ໌. ເກົາ ຕາ ດັງ ນານ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ
ຕະ ຣານະ ກັອຍ, ຍ່ອນ ເກົາ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື
ໂຈະ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ອັນ. 10 ມາ ເກົາ ຕະ ຣານະ ໄນ່
ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເກົາ. ມາ
ຣານະ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ກັອຍ ແກີດ ເກືາ
ເຕ່, ຍ່ອນ ເກົາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາແຣິງ
ກາເລີຍ ແຕ ເຢົ່ າ ເກົາ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ. ຕາ
ແກີນ ເກົາ ມາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. ມາ ຍ່ອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເກົາ, ນ່ະກັອຍ
ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. 11 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຊາ
ອຳ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ລາ ຕາ ເບນີ ອຶນ
ເຕ່ົາ ເກົາ ອາຕີ, ແຕີລາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອາຕີ ເຍືາ
ປັຣນາຍ ກັອຍ, ລາ ມູເຈິງ ປັຣນາຍ ເຍືາ ຊາອຳ.

ຣານະ ກາ ກວາຍ ກຈີູດ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
12 ມາ ຄັນ ຮິ ອາຕີ ປາຍ ກຣີດ ເບີນ ອາມົ່ງ

ລ່ັຮ ເຈ່ີ, ນານະ່ ເບນີ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ ມາ ປາຍ ມັຮ
ກວາຍ ກູຈີດ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ? 13 ມາ ຄັນ
ມັຮ ກວາຍ ກູຈີດ ຕາ ເບີນ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ກຣີ
ດ ຕາ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ເຕ່. 14 ຄັນ ກຣີດ ມາ ຕາ
ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ມັຮ ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ ເຍືາ ຕາ

ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ, ກະ ເຍືາ ຊາອຳ ລາ ຕາ ເບີນ ແກີດ
ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ ເຕ່. 15 ຊາອ່ຶຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ, ຮິ
ລາ ກວາຍ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ຊັອງ, ຍ່ອນ ຮິ ອາ
ຕີ ເຈ່ີ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກຣີດ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ. ມາ ປັຣນາຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ,
ຄັນ ກວາຍ ກາ ກຈີູດ ເຈ່ີ ມາ ຕາ ເບນີ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ. 16 ຄັນ ກວາຍ ກາ ກຈີູດ ມາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ, ກຣີດ ຕາ ເບີນ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ເຕ່. 17 ກະ
ຄັນ ກຣີດ ມາ ຕາ ເບນີ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ເຍືາ ຊາອຳ ຕາ
ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ, ກະ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ຈີວ໌ ໂລ່ຍຮ
ເຍືາ ເບມີ. 18 ເຈ່ີ ມັຮ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ກຣີດ, ມາ ໄລ່
ກູຈີດ, ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ກູຈີດ ເລ່ີຍ, ຕາ ເບີນ ອາມົ່ງ
ນັ່ອງ. 19 ຄັນ ໄຮ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ກຣີດ ມາ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ ຈ່ອຍ ບັອງ ກາ ໄຮ ອາມົ່ງ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່
ຊັອງ, ນ່ະກັອຍ ໄຮ ບາບ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ກູ່
ນະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌.

20 ມາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ກຣີດ ເບນີ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ເຈ່ີ.
ນ່ະກັອຍ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ມັຮ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ກະ ອັນ ລາ ອາປັຮ ໂອນ
ໄຮ ດັງ ມັຮ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ.
21ຣານະ ກຈີູດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ລາ ຍ່ອນ ແຕ
ມານະ. ມາ ຣານະ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່
ລາ ຍ່ອນ ແຕ ມານະ ເຕ່. 22ກູ່ ນະ ກວາຍ ອຶງເຄາະ
ກູຈີດ, ລາ ຍ່ອນ ແຕ ອາດາມ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່,
ກູ່ ນະ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ລາ ຍ່ອນ ແຕ ກຣີ
ດ. 23 ມາ ກຣີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌. ກະ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ, ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອັນ ແຕ່ີອ໌
ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ປັຣ
ນາຍ ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ເຕ່. 24 ແວັດ ກັອຍ,
ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ. ກຣີດ ເບີນ ເຣືາບ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ
ເຢືາງ, ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຊົດ, ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອຳນາດ. ກະ
ຕາໄງ ກັອຍ, ກຣີດ ມ່ອບ ລ່ັຮ ມັຮ ອຳນາດ ອັນ
ໂອນ ອຶມປ່ໍ ອັນ, ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກາ ມ່ອບ
ໂອນ ອັນ. 25 ກຣີດ ແກີດ ຊົດ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ
ອັນ ເຣືາບ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ຣາຊູ່ ກະ ອັນ. ແຕ່ີອ໌ ຕາ
ໄງ ກັອຍ, ກູ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແອີດ ປື່ ນ ຕາລາງ
ອາເຢີງ ອັນ. 26 ຣາມຶ່ ຮ ກາ ປັຣຊົດ ລາລ່ື, ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶງເຄາະ ອາປິ່ ດ, ລາ ຣາມຶ່ຮ ກຈີູດ.
27 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຈ່ີ ອັນ ຕະ ໂອນ ກູ່
ຣາມຶ່ຮ ກາ ເບນີ ອຳນາດ ແກີດ ປື່ ນ ຕາລາງ ອາເຢງີ
ກຣີດ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ປາຍ ອັນ ເບມີ
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ມາ ແກີດ ປື່ ນ ກຣີດ ເຕ່, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບມີ
ກາ ໂອນ ກຣີດ ແກີດ ເນືາຍ. 28 ແວັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ແອີດ ປື່ ນ ກອນ ອັນ, ເຈ່ີ ກອນ
ກັອຍ ແອັນ ແອີດ ປື່ ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ
ກູ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາລາ
ອຶນແຍະ່. 29 ຄັນ ກວາຍ ກຈີູດ ມາ ຕາ ເບນີ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ, ຍ່ອນ ອຶນເຕ່ົາ ມາ ເບນີ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ ຄ່ຶດ
ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ເຕ່ນ ໄລ່ ກາ ກູຈີດ
ເຈ່ີ? ຍ່ອນ ນານ່ະ ແຕ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ນ່ະກັອຍ,
ຄັນ ມັຮ ກວາຍ ກູຈີດ ມາ ຕາ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ?
30ກະ ຮິ ໄນ່, ຄັນ ກວາຍ ກຈີູດ ມາ ຕາ ເບນີ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ, ນານ່ະ ຮິ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກູ່ ຣາໄງ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ
ກວາຍ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ? 31 ແຊມອາຍ ເອີຍ!
ເກົາ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ກະ ເຍືາ ຍ່ອນ ໄຮ ອຶມປຣ່ອມ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເກົາ
ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ເຍືາ ແຈງ ລາລ່ື ນ່ະໄນ່: ກູ່ ຣາໄງ ລາ ນ່ະ
ຮັນ ເກົາ ກູຈີດ. 32 ເກົາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ເອເພໂຊ. ມາ ຄັນ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ
ເຈ່ີ ມາ ຕາ ເບນີ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ອຶນເຕ່ົາ ລາ ເກືາ ໂອນ
ເກົາ? ຄັນ ກວາຍ ກູຈີດ ມາ ຕາ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ,
ຄາອ໌ ໄຮ ຕາປູ່ນ ກວາຍ ກາ ປາຍ: "ໄຮ ງ່ອຍ໌ ຈາ
ປຣຍາອ໌, ຍ່ອນ ໄຮ ຕາ ເບນີ ດັງ ຕາໄງ ແລ່ະ ໄຮ ກູ
ຈີດ."

33 ມາ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາປິ່ ລ ມັຮ ປັຣນາຍ ກວາ
ຍ ຢໍອ໌ ອີ ອາໂລກ ເຍືາ. ຄັນ ເຍືາ ຣາຕອຍ ກະ ເຢົ່ າ
ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ, ເຍືາ ຣາແຕັດ ຕະ ນ່ະ ໄລ່ ເຕ່.
34 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບີນ ລ່ັຮ ການິ່ດ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ
ປຍາຍ໌, ກະ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ນັ່ອງ, ຍ່ອນ ເບີ
ນ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ດັງ ແຈງ ແຕ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເກົາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ລາ ໂອນ ເຍືາ
ຊັອງ ກມູາລ.

ຈະ ກວາຍ ກາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ
35 ເບີ ນ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ ອີ ອາ ເບິຼຮ ປາຍ:

"ນານະ່ ກວາຍ ກາ ກຈີູດ ເຈ່ີ ມາ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ?
ກະ ຈະ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ຈະ ນານ່ະ ແອັນ?"

36 ເຍືາ ຊາກູລ! ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຈົຮ ມວຍ ກຼອງ
ກູປູຼອ໌ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌, ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ກູບິລ, ອັນ
ຕາ ເບີນ ດັຮ. 37 ຄັນ ເຍືາ ຕຣ່ຶຮ ກູປູຼອ໌ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌, ແຕ່ີອ໌ ກຼອງ ກັອຍ ດັຮ, ກ່ັລ ອັນ ແກີດ ອຶມ
ພາ ແອັນ ແຕ ກາ ກຼອງ ເຍືາ ຕຣ່ຶຮ ກັອຍ. 38 ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກູ່ ກຼອງ ເບນີ ອຶມພາ ຣູ່ບເຣືາງ,
ຕາມ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ.

39ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຈະ ລາ ອຶມພາ ເຕ່. ຈະ ກວາຍ, ຈະ
ແຈມ, ຈະ ອາກາ, ກະ ຈະ ຊັນຕຣ່ັນ ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ກູ່
ຣາມຶ່ຮ ຈະ ກັອຍ ລາ ອຶມພາ ອຶນແຍ່ະ.

40 ເບີນ ຈະ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ກະ ເບີນ ກາ ຈະ ຕ່ຶງ
ກູແຕອ໌ ແຮີ. ມາ ຈະ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ເບີນ ອາງອ່ືຣ
ອຶມພາ ແຕ ຈະ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 41 ເບີນ ອາງອ່ືຣ
ແຕ ມັ່ດ ມານາງ ກະ ອາງອ່ືຣ ແຕ ຣາລ່ັງ ກາໄຊ ກະ
ອາງອ່ືຣ ແຕ ມັນໂຕຣ ແຮີ. ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ
ອາງອ່ືຣ ອຶມພາ ອຶນແຍ່ະ. ກະ ກູ່ ລຳ ມັນໂຕຣ ລາ
ອາງອ່ືຣ ອຶມພາ ອຶນແຍ່ະ ເຕ່.

42 ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ລາ ນ່ະກັອຍ
ເຕ່. ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ ແຕິບ ຈະ ກວາຍ, ຈະ ກວາຍ ກັອຍ
ລາບວຍ໌ ອຶນແຍ່ະ. ມາ ແຕ່ີອ໌ ກວາຍ ກັອຍ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ, ຈະ ອັນ ຕາ ເກ່ີຍ ລາບວຍ໌ ນັ່ອງ. 43ຈະ ກວາ
ຍ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ລາ ອຽວ໌ ກະ ຕາ ເບີນ ອໍ ອຶນ
ເຕ່ົາ. ມາ ແຕ່ີອ໌ ກວາຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ອັນ ກຈີູດ,
ຈະ ອັນ ລາ ເຣ່ງ ກະ ອໍ ລາລ່ື. 44 ແຕ່ີອ໌ ກວາຍ ກູ
ຈີດ, ພໍກາ ເນົ່ າ ແຕິບ, ອັນ ເບີນ ຈະ ມູເຈິງ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່. ມາ ພໍກາ ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ຈະ ອັນ
ແກີດ ອຶມພາ ແຕ ຈະ ອຶນໂຍ່ງ ອັນ ຕາ ຢວາຮ ກູ
ຈີດ. ບັອງ ກາ ໄຮ ອາມົ່ງ ໄຮ ເບີນ ຈະ ນ່ະ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ເຕ່, ມາ ແຕ່ີອ໌ ໄຮ ກຈີູດ ມາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ໄຮ
ເບີນ ຈະ ອຶມພາ ແອັນ. 45 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ, ອັນ ອາຕີ ປາຍ:
"ເບີນ ມານະ ກວາຍ ແຕ ກ,ໍ ລາ ອາດາມ;

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ຈະ ອັນ ໂອນ ອາມົ່ງ."
ມາ ເຢຊູ ລາ ນ່ະ ອາດາມ ກາ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ ລາລ່ື;
ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ. 46 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ກວາຍ
ໂອນ ເບີນ ຈະ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ມາ ອຶນຕູ່ນ
ແອັນ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ເບີນ ຈະ ອຶມ
ພາ ແອັນ ໂອນ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 47 ອັນ ກາ
ແຕ ກໍ ລາລ່ື, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ແຕ ກແູຕອ໌. ມາ
ອັນ ກາ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ, ອັນ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ມັນ
ລ່ັອງ. 48 ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ອາດາມ,
ໄລ່ ແກີດ ນ່ະ ອາດາມ ເຕ່. ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ
ປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເຢຊູ, ໄລ່ ແກີດ ນ່ະ ເຢຊູ ເຕ່. 49 ຊານ່ໍ
ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ໄຮ ເບນີ ຣູ່ບເຣືາງ ນ່ະ ອັນ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ແຕ ກູແຕອ໌. ມາ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ໄຮ
ເບີນ ຣູ່ບເຣືາງ ນ່ະ ອັນ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ມັນລ່ັອງ.
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50 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ເກົາ ຢໍອ໌
ອີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ: ຈະ ກະ ອາຮາມ ກວາຍ ຕາ ເຕ່ອ໌
ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ. ຣາມຶ່ຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ ກາ ຣຸ່ງ ກະ ລາບວຍ໌ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ກະ ຣາມຶ່
ຮ ກາ ຕາ ເບນີ ຣຸ່ງ ກະ ຕາ ເບນີ ລາບວຍ.໌

51-52 ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ເຍືາ ມວຍ ປັຣ
ນາຍ ກາ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ດັງ: ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ໄຮ ຕາ
ເບີນ ກູຈີດ ອຶນແຍ່ະ, ມາ ໄວ່ ລາລ່ື ຕາ ເບີນ ແຕ່ີອ໌
ມູ ກັຣແບັຮ ມັ່ດ ຈະ ໄຮ ປຽນ ແກີດ ຣູ່ບເຣືາງ ອຶມ
ພາ ແອັນ. ແຕ່ີອ໌ ກັອຍ ໄຮ ຊັອງ ຊຽງ ເນົ່ າ ປົຼງ
ແກ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ເຈ່ີ ມັຮ ກາ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ
ເບນີ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ພໍກາ ໄລ່ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ໄລ່ ຕາ ເກ່ີ
ຍ ກູຈີດ ນັ່ອງ. ກະ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ໄຮ ເບີນ ຈະ
ແກີດ ຣູ່ບເຣືາງ ອຶມພາ ແອັນ. 53 ຈະ ກາ ຣຸ່ງ ກະ
ລາບວຍ໌ ອຶງເຄາະ ແກີດ ຈະ ຕາ ເບີນ ຣຸ່ງ ກະ ຕາ
ເບນີ ລາບວຍ໌ ນັ່ອງ. ກະ ຈະ ກາ ດຸ ກຈີູດ ອຶງເຄາະ
ແກີດ ຈະ ກາ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ ນັ່ອງ. 54 ນ່ະກັອຍ
ບັອງ ກາ ຈະ ຣຸ່ງ ກະ ລາບວຍ໌ ມາ ແກີດ ຈະ ຕາ ເບີ
ນ ຣຸ່ງ ກະ ຕາ ເບີນ ລາບວຍ,໌ ກະ ຈະ ດຸ ກູຈີດ ມາ
ແກີດ ຈະ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ, ບັອງ ກັອຍ ແກີດ ຊັງ
ໄກຣ ກະ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ
ປາຍ:
"ຣານະ ກຈີູດ ແກີດ ປິ່ ດ ເຈ່ີ.

ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ ນັ່ອງ ກວາຍ.
55 ຣານະ ກູຈີດ ເອີຍ! ເອົາ ໄມ່ ຕະ ຄິດ ແອັນ!

ເອົາ ໄມ່ ກາຈີດ ແອັນ ກວາຍ!"
56 ຍ່ອນ ກວາຍ ເບີນ ໂລ່ຍຮ, ນ່ະກັອຍ ຣານະ ກູ
ຈີດ ເບນີ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ ໄລ່. ກະ ກວາຍ ດັງ
ໄລ່ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ຍ່ອນ ເບີນ ຄານອດ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 57 ມາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ! ຍ່ອນ
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ໂອນ ໄຮ ເຣືາບ ຣານະ ກູ ຈີດ, ກະ ອັນ ໂອນ ໄຮ
ເຣືາບ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ແຮີ.

58 ນ່ະກັອຍ ແຊມອາຍ ເອີຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາ
ອຳ ໂອນ ຊາເບິງ ອໍ. ອຶນໂຈຍ ໂອນ ຣານະ ການ່ໍອ໌
ເດີງ ເຍືາ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຣິງ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຕະ
ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຕາ ເບນີ ແອິ ເກືາ.
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ກວາຍ ຊາອຳ ຕາໂຣມ ປຣະ ຈ່ອຍ ກວາຍ ຊາ

ອຳ ການ່ໍອ໌
1 ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ຣານະ ຕາ

ໂຣມ ປຣະ ຈ່ອຍ ໂອນ ກວາຍ ຊາອຳ ກາ ກາດີດ.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ມູເຈິງ ເກົາ ອາຕີ ກະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ

ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລາເຕຍ ເຕ່. 2 ກູ່ ອາທິດ, ຕ່ຶງ ຕາໄງ
ມວຍ, ກູ່ ນະ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ດອ໌ໍ ມູ ປູ່ດ ແຕ ມັຮ
ປຣະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ຕ່ຶງ ຕາປັ່ ດ
ຕາໄງ ອຶນໂຍ່ງ. ເຍືາ ດອ໌ໍ ປຣະ ກັອຍ ຕ່ຶງ ດຸງ ເຍືາ
ເວືາຍ, ເຕ່ົາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. ຕະ ນ່ະກັອຍ ເຍືາ
ຕາ ເບີນ ຕັລ ຕາໂຣມ ນັ່ອງ ຕາໄງ ກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌.
3 ຕາໄງ ແລ່ະ ເກົາ ແຕ່ີອ໌, ເກົາ ແປຣີ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ເຍືາ ຣຽຮ ໂອນ ໄລ່ ເດີງ ປຣະ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ຈຸ່ມ ກວາຍ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ກະ ເກົາ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ປາຍ ເຍືາ ຢໍອ໌
ອີ ຈ່ອຍ ໂອນ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ໄລ່.
4ກະ ຄັນ ປຍາຍ໌ ເກົາ ເປາະ, ໄລ່ ກັອຍ ເປາະ ອາລ່ຶງ
ເກົາ ເຕ່.

ໂປໂລ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ຊາອົຮ
5 ເກົາ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ປໍ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ.

ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ເປາະ ປໍ ກຣວາງ ກັອຍ, ເກົາ ອີ ເປາະ ຊາ
ອົຮ ເຍືາ ເລ່ີຍ. 6 ເກົາ ຕາ ເບີນ ດັງ ດູ່ນ ມາແລ່ະ
ເກົາ ແອີດ ກະ ເຍືາ, ປຍາຍ໌ ອຶນແຍ່ະ ກາໄຊ ອາງີ່
ນ ລາ ເບີນ. ແວັດ ກັອຍ, ອຶນຕຸ ແລ່ະ ເກົາ ຢໍອ໌
ອີ ເປາະ, ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຈ່ອຍ ໂອນ ເກົາ ເປາະ ອຶນຕຸ
ກັອຍ. 7 ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ມາ ແອີດ
ມາໂຮຍ ຊັອງ, ເຈ່ີ ເປາະ ແຕ່ິ. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ
ດູ່ນ ກະ ເຍືາ, ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ແອີດ.
8ມາ ເກົາ ຄ່ຶດ ເກົາ ແອີດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ເອເພໂຊ ໄນ່ ເຕ່ົາ
ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເນົ່ າ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຕາໄງ ຕັຮ ຊອດ. 9 ຕ່ຶງ
ອຶນຕຸ ໄນ່ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ເກົາ ອາຕີ. ມາ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ເຕ່ ກາ ຣາ
ຄັດ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ.

10 ຄັນ ຕີໂມທຽວ ແຕ່ີອ໌ ຊາອົຮ ເຍືາ, ໂອນ ເຍືາ
ຕາແບີບ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ອັນ, ຍ່ອນ ອັນ ຕະ ຣານະ ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ ມູເຈິງ ເກົາ ເຕ່. 11 ອຶນໂຈຍ ໂອນ ອາແລ່ະ
ແຕ ເຍືາ ພາມາດ ອັນ ຍ່ອນ ອັນ ລາ ກວາຍ ອຶນ
ນັ່ອງ ນຸ່ມ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈ່ອຍ ໂອນ ອັນ ເປາະ
ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ, ໂອນ ອັນ ເຕ່ອ໌ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ
ເກົາ. ເກົາ ອຶງກ່ອງ ອັນ ເຈົາ ອຶມປຣ່ອມ ກະ ກວາ
ຍ ຊາອຳ ກາ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່.

12 ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ອາໂປໂລ.
ອັນ ລາ ແຊມອາຍ ໄຮ ເຕ່. ຊາອ່ຶຍ ຕ່ໍ ເຈ່ີ ເກົາ ຢໍອ໌
ອີ ໂອນ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ຊາອົຮ ເຍືາ, ມາ ອັນ ຕາ ແອອ໌
ອີ ເປາະ ຢວາຮ. ມາ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ, ຄັນ ອັນ ຕາ
ເບນີ ເມືາອ໌, ອັນ ແຕ່ີອ໌ ຊາອົຮ ເຍືາ.

ປາຕັບ ກະ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ
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13 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເນ່ ອໍ; ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື; ໂອນ
ເຍືາ ບັນ ເຣ່ງ; ກະ ຕາ ເບີນ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ.
14 ກູ່ ມັຮ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຕະ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ.

15-16 ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ແຕ ຊະເຕພານາ ກະ ອຶນແຍ່
ະ ດຸງຊູ ອັນ. ໄລ່ ລາ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ແຄງ ອະຄາຢາ. ກະ ໄລ່ ຊາແຣິງ
ລາລ່ື ຕະ ຣານະ ຈ່ອຍ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ອຶນແຍ່ະ
ຣາງຶ່ຮ ແຮີ ໄລ່. ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ
ຢຳນັ່ບ ກວາຍ ກາ ນ່ະກັອຍ, ກະ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ເຕ່
ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ມັນຕຸ ກະ ໄລ່.

17 ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ເບີນ ໄປ ນະ ຊະເຕພາ
ນາ, ພອກຕູນາໂຕ, ກະ ອະຄາອີໂກ ແຕ່ີອ໌ ຊາອົຮ
ເກົາ. ໄລ່ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ເກົາ ລາ ນ່ະ ອຶນແຍ່
ະ ກູ່ ນະ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ເກົາ ເຕ່. 18 ກະ ໄລ່ ຕະ
ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາ ລ່ື ມູ ເຈິງ ໄລ່ ຕະ
ໂອນ ເຍືາ ເຕ່. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ລາລ່ື ກວາຍ
ກາ ນ່ະກັອຍ.

19 ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ແຄງ ເອເຊຍ ອາເບິຼຮ
ກາຮານ ເຍືາ ເຕ່. ອາກີລາ ກະ ປີຊະກີລາ, ກະ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ກາ ໂຣ່ມ ຕ່ຶງ ດຸງ ໄລ່, ອຶນ
ແຍ່ະ ກູ່ ນະ ໄລ່ ກັອຍ ກາຮານ ເຍືາ ເຕ່. ໄລ່ ກັອຍ
ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ມູເຈິງ ໄລ່ ເຕ່.
20 ກູ່ ນະ ກວາຍ ຊາອຳ ແອີດ ອຶນຕຸ ໄນ່ ອາເບິຼຮ
ກາຮານ ເຍືາ ເຕ່. ແຊອ໌ ເຍືາ ມານະ ຣາບັນ ອໍ ໂຈະ
ມານະ. ນ່ະກັອຍ ແຕ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ເຍືາ ມານະ ອາ
ໂຢ່ະ ມານະ.

21 ປັຣນາຍ ປັຣຊົດ ໄນ່, ອາຕີ ເກົາ ເບມີ ຄຽນ
ກາຮານ ເຍືາ.

22 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບນີ ອາໂຢ່ະ ອຶນເຈົາ
ໄຮ, ໂອນ ເນົ່ າ ເວ່ນ ດອ໌ໍ ກວາຍ ກັອຍ. ເອີ ອຶນເຈົາ
ຮິ ເອີຍ! ແຊອ໌ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ໄຈ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່!

23 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢຊູ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ
ເຍືາ.

24 ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ, ຍ່ອນ
ເຍືາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ມູເຈິງ ເກົາ ເຕ່.
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ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ບາຣ ໂປໂລ ຄຽນ
ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ

ໂກຣິນໂທ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ບາຣ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາ

ອົຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂກຣິນໂທ ມາຮ
56 ກມູໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ບັອງ ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣ
ນາຍ ຊາອົຮ ມວຍ, ອັນ ຊັອງ ຕາ ເບີນ ຣ່ໍອ໌ ກະ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໄນ່, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕະ ຕາ ເບີ
ນ ປຍາຍ໌, ກະ ເບນີ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຣາຈ່ິລ ລ່ັຮ
ກະ ໂປໂລ. ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ບາຣ ໄນ່
ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂກຣິນໂທ ຣາ
ຈ່ອຍ ມັຮ ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ
ແຄງ ຢູດາຍ.
ມັຮ ປຸ່ນ ປັຣຊົດ, ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ອັນ ແກີດ

ກວາຍ ກາ ເຢຊູ ກຣີດ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ. ໂປໂລ ປາຍ
ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ເບີນ ກວາຍ ເມືອງ ໂກຣິນໂທ ກາ
ຕາ ເບີນ ຢຳນັ່ບ ອັນ, ກະ ໄລ່ ອາຊັອຮ ຈະ ຄ່ຶດ
ປາຍ ໄລ່ ເບນີ ອຳນາດ ມູເຈິງ ກະ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ
ປາຈຸ່ຮ ເຕ່.

1 ເກົາ ລາ ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາ
ອົຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ໂກຣິນໂທ ກະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ
ແຄງ ອະຄາຢາ. ເກົາ ລາ ກວາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ຣຽຮ
ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ. ກະ ຕີໂມທຽວ
ລາ ແຊມອາຍ ໄຮ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ລາ ແອີດ ມັນຕຸ
ກະ ເກົາ. 2 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ,
ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ, ກະ
ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.

ໂປໂລ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
3 ໂອນ ໄຮ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ເຢຊູ

ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. ອັນ ລາ ອຶມປ່ໍ ກາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ
ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄຮ. ອັນ ລາ ເຢືາງ ກາ ເຕ່ອ໌ ຕາລ່ືນ ໄຮ.
4 ກູ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຮິ ຣາມົຮ, ອັນ ຕາລ່ືນ
ຮິ. ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຮິ ຕາລ່ືນ ລ່ັຮ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ແອັນ, ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ອຶນເຕ່ົາ. 5 ຄັນ
ຮິ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຍ່ອນ ຮິ ຕາປູ່ນ ຣານະ ກຣີດ,
ກຣີດ ຕາລ່ືນ ຮິ ຊາອ່ຶຍ ກາເລີຍ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຮິ ຈີວ໌
ກັອຍ. 6 ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ຮິ ມາ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ,

ຮິ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຍ່ອນ ຢໍອ໌ ອີ ຕາລ່ືນ ເຍືາ, ກະ ຢໍອ໌
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ. ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕາລ່ືນ ຮິ, ລາ ນ່ະ ອັນ ຕາລ່ືນ ເຍືາ ເຕ່, ກະ ອັນ
ໂອນ ເຍືາ ເຣືາບ ຈີວ໌ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ນ່ະ ຮິ
ເກ່ີຍ ຣາມົຮ ເຕ່. 7 ຮິ ອຶງກ່ອງ ແຕ ເຍືາ, ລາ ເຍືາ
ຕາ ເບີນ ຕັຮ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ, ຍ່ອນ ຮິ ດັງ ເຈ່ີ
ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ນ່ະ ຮິ ຈີວ໌, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕາລ່ືນ ເຍືາ ມູເຈິງ ອັນ ຕາລ່ືນ ຮິ ເຕ່.

8 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຮິ ຢໍອ໌ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ແຕ
ຣາມຶ່ ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ຮິ ແອີດ ຕ່ຶງ ແຄງ
ເອເຊຍ. ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໄນ່ ຊາອ່ຶຍ ເປີຼຍ ແຕ ຮິ ເຣືາບ
ຈີວ໌. ຮິ ຄ່ຶດ ລາ ຮິ ຕາ ເບນີ ອາມົ່ງ ນັ່ອງ. 9 ຮິ ລາ
ນ່ະ ກວາຍ ກາ ເນົ່ າ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ອຶງເຄາະ ກູຈີດ. ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ຮິ ຕະ ໂອນ ຮິ ຕາ ເບນີ ປັ່ ອງ
ຣາງຶ່ຮ ຮິ ເບີມ, ມາ ປັ່ ອງ ແອີງ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຊັອງ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ເຢືາງ ກາ ເບນີ ອຳນາດ
ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ມັຮ ກວາຍ ກາ ກຈີູດ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ. 10 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຈ່ີ ຮິ ໂອນ
ຮິ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ, ກະ ຊານ່ໍ ອັນ ອຶນນັ່ອງ ຈ່ອຍ
ອາມົ່ງ ຮິ, ກະ ຮິ ອຶງກ່ອງ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ຊາ ຮິ. 11 ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌
ຈ່ອຍ ຮິ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ຮິ
ຍ່ອນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ຮິ. ເຈ່ີ ມັຮ ກວາ
ຍ ກັອຍ, ໄລ່ ເບີນ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ
ອັນ ຈ່ອຍ ຮິ.

ຍ່ອນ ນານ່ ະ ໂປໂລ ຕາ ຢວາຮ ລ່ົບ ລ່ັຮ ປໍ
ເມືອງ ໂກຣິນໂທ

12 ຮິ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ເບີນ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ນ່ະ
ໄນ່: ຣາງຶ່ຮ ຮິ ດັງ ຊັງໄກຣ ລາ ອຶນແຍ່ະ ແດີຍ ອາ
ມົ່ງ ຮິ, ຮິ ຕາ ເບີນ ເບີນ ບາຣ ຣາງຶ່ຮ, ມາ ຮິ ຕະ
ກຣ່ັກ ເລືອຍໆ ໂຈະ ເຍືາ ກະ ໂຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໄນ່. ຮິ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຮິ ຕາ ເບນີ ອີດ ຣາງຶ່ຮ
ຣາໄງ່ອ໌ ແຕ ແດີຍ ໄນ່, ມາ ຮິ ຕະ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ຮິ. 13-14ຊານ່ໍ ຮິ ຄຽນ ໂອນ
ເຍືາ ແອີງ ປັຣນາຍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ດັງ ຊັອງ. ກະ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ດັງ ບີ່ ອ໌ ເຈ່ີ, ຮິ ຢໍອ໌ ເຍືາ ດັງ ຊາອ່ຶຍ
ແອັນ. ນ່ະກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢຊ,ູ ອຶນເຈົາ ໄຮ,
ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ຮິ ເບີນ ຣ່ໍອ໌ ຍ່ອນ ແຕ
ເຍືາ, ກະ ເຍືາ ເບີນ ຣ່ໍອ໌ ຍ່ອນ ແຕ ຮິ.

15 ຍ່ອນ ຣາມຶ່ ຮ ກັອຍ, ເກົາ ຄ່ຶດ ອີ ມູ່ດ ຊາ
ອົຮ ເຍືາ ບາຣ ເຮີບ ເຈ່ີ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌.
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16 ເກົາ ຄ່ຶດ ອີ ຊາອົຮ ເຍືາ ອຶນໂຍ່ງ, ບັອງ ກາ ເກົາ
ເປາະ ປໍ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ. ກະ ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ເຈົາ
ລ່ັຮ ແຕ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ ເກົາ ຄ່ຶດ ອີ ມູ່ດ ຊາ
ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ປຣະ ໂອນ ເກົາ ເປາະ ປໍ ກຣ
ວາງ ຢູດາຍ ແອັນ. 17 ເກົາ ຄ່ຶດ ອີ ຕະ ນ່ະກັອຍ,
ເຍືາ ເຮີມ ເກົາ ແກີດ ບາຣ ຣາງຶ່ຮ ບ?ໍ ກະ ເຍືາ ຄ່ຶດ
ເກົາ ລາ ກວາຍ ຕາ ອໍ ກາ ເກ່ີຍ ປາຍ ບາຣ ປັຣນາຍ
ບ?ໍ 18 ຄັນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເກ່ີ
ຍ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ, ນ່ະກັອຍ ເຕ່ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ
ເກົາ ຕາ ເບີນ ປາຍ: "ປຍາຍ໌" ເຈ່ີ ປຽນ ປັຣນາຍ
ປາຍ: "ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌." 19 ຮິ ໄປ ນະ: ເກົາ,
ຊີລາ,* ກະ ຕີໂມທຽວ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ ແຕ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຕ່ຶງ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາ ເບີ
ນ ບາຣ ປັຣນາຍ: "ປຍາຍ໌" ເຈ່ີ ປຽນ ປາຍ: "ຕາ
ເບນີ ປຍາຍ໌," ມາ ຕ່ຶງ ເຢຊູ ກຣີດ ເບນີ ມວຍ ປັຣ
ນາຍ ປຍາຍ໌ ຊັອງ. 20 ກູ່ ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ກະ ກວາຍ ເຈ່ີ ແກີດ ປຍາຍ໌ ເລືອ
ຍໆ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ຍ່ອນ ແຕ ອັນ ໄຮ
ປາຍ "ອາແມນ,"† ດອ໌ໍ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
21 ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ໄຮ ຊາອຳ
ເຢຊູ ກຣີດ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາລ່ື. ອັນ ແຕ່ິ ຣຽຮ
ໄຮ ໂອນ ຕະ ຣານະ ອັນ. 22ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ
ຕິຮ ຕາ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ໄຮ ລາ ກວາຍ ກາ ອັນ
ຕາລາ. ອັນ ຈຳ ດອ໌ໍ ຣາເວືາຍ ອັນ ໂອນ ແອີດ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ໄຮ, ລາ ອັນ ລັບ ອີ ລ່ົບ ອີດ ລ່ັຮ ໄຮ.

23 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຮີມ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ເກົາ, ເກົາ ປາຍ ອາ ໂລກ ມາ ເກົາ ປາຍ ປຍາຍ໌:
ເຮີມ ເກົາ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ໂກຣິນໂທ,
ລາ ຍ່ອນ ເກົາ ອຶງກັອຮ ຄັນ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ,
ເກົາ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ. 24 ຕາ ແກີນ ເກົາ
ຢໍອ໌ ອີ ມັນຕຣຸ່ ເຍືາ ຊາອຳ ນ່ະໄນ່ ແຕີລາ ຊາອຳ
ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ເຈ່ີ. ມາ ຮິ
ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຣ່ໍອ໌ ຊັອງ.

2
1ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ຄ່ຶດ ຊັງໄກຣ ລາລ່ື ເຈ່ີ ຕາ ແອອ໌

ອີ ເປາະ ຊາອົຮ ນັ່ອງ ເຍືາ, ຍ່ອນ ເກົາ ອຶງກັອຮ
ຄັນ ເກົາ ເປາະ ຊາອົຮ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ.
2 ຄັນ ເກົາ ມາ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ, ເນົ່ າ
ແອັນ ກາ ອີ ຕະ ໂອນ ເກົາ ແກີດ ຣ່ໍອ໌? ໄກຣ ລາລ່ື
ແອີງ ເຍືາ ແຕ່ິ ເຕ່ອ໌ ຕະ ນ່ະກັອຍ. ມາ ນານ່ະ ເຍືາ

ເຕ່ອ໌ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ເກົາ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ
ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ? 3 ນ່ະກັອຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ເກົາ ຄຽນ ເຈ່ີ
ຣານະ ກັອຍ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໂອນ ເຍືາ. ເກົາ
ຕາ ແອອ໌, ບັອງ ກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ມາ ເຍືາ ເບີ
ນ ຣາງຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ກາ ເກ່ີຍ
ຕະ ໂອນ ເກົາ ແກີດ ຣ່ໍອ໌. ເກົາ ດັງ ກຣ່ັກ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ເກົາ, ບັອງ ກາ ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌, ເຍືາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ເຕ່.
4 ບັອງ ກາ ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ກັອຍ ໂອນ
ເຍືາ, ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ແກີດ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ ອຶນຕັອງ ລາລ່ື, ກະ
ຊັຣລ່ັງ ມັ່ດ ເກົາ ຮອຍ. ເກົາ ຄຽນ ນ່ະກັອຍ, ເກົາ
ຕາ ແອອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ, ມາ ເກົາ ຢໍອ໌
ອີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ມາແລ່ະ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ ກູ່ ນະ.

ອັນ ກາ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ອໍ ໂອນ ເຍືາ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ
ອັນ

5 ຄັນ ເບນີ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂອນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແກີດ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ, ອັນ ຕາ ເບນີ ຕະ ໂອນ
ແອີງ ເກົາ ຊັອງ ແກີດ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ, ມາ ອັນ ຕະ ໂອນ ກວາ
ຍ ແຕ ເຍືາ ແກີດ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ ເຕ່. ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕິ
ອັນ ຮັບ ລາລ່ື, ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຕາ ເບີນ ປາຍ ອັນ
ຕະ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ ແກີດ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ. 6 ແປະ
ເຈ່ີ ເຍືາ ໂຈະ ໂຕ່ດ ກວາຍ ກັອຍ.* 7 ຊານ່ໍ ອໍ ໂອນ
ເຍືາ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ອັນ ກະ ຕາລ່ືນ ອັນ, ໂອນ ອັນ ຕາ
ເບນີ ແກີດ ເປ່ ຍ່ອນ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ ກັອຍ.
8 ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ດັງ
ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ອັນ. 9 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ແຕ ເກົາ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ອຶນໂຍ່ງ ກັອຍ ໂອນ ເຍືາ: ເກົາ ຢໍອ໌
ອີ ເຕີມ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ເຮີມ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ອຶນແຍະ່
ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ມາ ຕາ ເບນີ. 10 ຄັນ ເຍືາ
ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ເນົ່ າ, ເກົາ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ອັນ ເຕ່. ຄັນ
ເກົາ ມາ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ, ເກົາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ເຢຊູ ກຣີດ, ຍ່ອນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເຍືາ. 11 ເກົາ
ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂອນ ເຢືາງ ຊາຕານ ຕາ ເບນີ ເຣືາບ ນັ່ອງ
ໄຮ, ຍ່ອນ ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ ຣານະ ອັນ ອີ ຕະ.

ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂທອາດ
12 ບັອງ ກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ໂທອາດ ດອ໌ໍ

ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ບັອງ ກັອຍ
ອຶນເຈົາ ໄຮ ເປິຮ ຣານາ ໂອນ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ
ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ. 13 ມາ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ ຕາ ເບີ
ນ ຣ່ໍອ໌, ຍ່ອນ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ຕີໂຕ ແຊມ
ອາຍ ໄຮ ປໍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ກ່ອບ ມັຮ ກວາ

* 1:19 1:19 ຣາມຶ່ຮ 'ຊີລາ' ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ 'ຊີລາວານ' ແຮີ. † 1:20 1:20 ປັຣນາຍ 'ອາແມນ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ກຣ່ັກ
ນ່ະກັອຍ' ແຕີລາ 'ແຊອ໌ ໂອນ ແກີດ ນ່ະກັອຍ.' * 2:6 2:6 ເນ່ ແຕ ໂກຣິນໂທ ມວຍ 5:1.
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ຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ເຈ່ີ ເກົາ ເປາະ ປໍ ແຄງ
ມາເກໂດເນຍ ແອັນ.

ເຕ່ອ໌ ໄຮ ເຣືາບ ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ
14 ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ! ອັນ ໂອນ ຮິ ເຣືາບ

ເລືອຍໆ ຍ່ອນ ແຕ ກຣີດ. ຮິ ລາ ນ່ະ ແຮີຍ ປາ
ຮວມ ປັຼຮ ກູ່ ອຶນຕຸ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຮິ
ອາຕີ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ດັງ ແຕ ກຣີດ. 15 ຮິ
ແກີດ ນ່ະ ອຶມໂພງ ປາຮວມ ກາ ເຢຊູ ກຣີດ ມ່ອບ
ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ແຮີຍ ປາຮວມ ກັອຍ
ປັຼຮ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ຊັອງ, ກວາຍ ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ, ກະ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາປິ່ ດ. 16 ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາປິ່ ດ, ແຮີຍ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ແຮີຍ ເກຣ່ີງ ບູລ;
ເຈ່ີ ໄລ່ ກຈີູດ. ມາ ແຕ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ, ແຮີຍ ກັອຍ ນ່ະ ແຮີຍ ປາຮວມ
ກາ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ອາມົ່ງ. ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ມາ ປຍາຍ໌
ຕະ ຣານະ ໄນ່. 17 ຮິ ຕາ ເບີນ ນ່ະ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນ່ະ ກວາຍ ກາ ຈິ
ແຈີງ ອີ ເບີນ ກຳໄລ ຊັອງ. ມາ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແປຣີ ຮິ ຕະ ຣານະ ໄນ່, ຮິ ອາຕີ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ອັນ, ຍ່ອນ ຮິ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ກຣີດ.

3
ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ຕາປູ່ນ

ຄານອດ ໂມເຊ
1 ຊານ່ໍ ເຍືາ ຄ່ຶດ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຍ່ອງ ລ່ັຮ ຈະ ເກົາ

ເບມີ ບ?ໍ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຕຸ່ຮ ອຶງເຄາະ ເບນີ ປັຣນາຍ
ຍ່ອງ ອາປັຮ ໂອນ ເຍືາ, ແຕີລາ ເບນີ ປັຣນາຍ ແຕ
ເຍືາ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. 2 ເຍືາ ແຕ່ິ ລາ ນ່ະ
ປັຣນາຍ ຍ່ອງ ກາ ເກົາ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ. ຄັນ ເນົ່ າ
ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ແຕ ເກົາ, ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ເຮີມ ແຕ ຣານະ ເຍືາ
ຕະ. 3 ເນົ່ າ ດັງ ແຈງ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ປັຣນາຍ ແຕ ກຣີ
ດ ແຕ່ິ ຄຽນ, ມາ ເກົາ ລາ ກວາຍ ກາ ອາຊວຍ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ. ປັຣນາຍ ກັອຍ ເນົ່ າ ຕາ ເບີນ ຄຽນ
ແຕ ແດີອ໌ ມິ່ກ, ມາ ເນົ່ າ ຄຽນ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ກະ ເນົ່ າ
ຕາ ເບີນ ຄຽນ ຕ່ຶງ ຕາເມົາ,* ມາ ເນົ່ າ ຄຽນ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ.

4 ເກົາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ປັຣນາຍ ໄນ່ ຍ່ອນ ເກົາ ຊາອຳ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. 5 ມາ
ມັຮ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ຄ່ຶດ ອີ ຕະ, ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌
ຕະ ເບີມ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ, ມາ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕ່ິ ໂອນ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ນ່ະກັອຍ. 6 ໄກຣ ລາລ່ື

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ປັຣຄັນ ຕາໄມ ກາ ອັນ ໂອນ. ປັຣນາຍ ປັຣ
ຄັນ ຕາໄມ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ນ່ະ ມັຮ ຄານອດ ໂມເຊ
ໂອນ. ມາ ປັຣນາຍ ປັຣຄັນ ຕາໄມ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ໄຮ ຕາປູ່ນ ຄານອດ
ມັຮ ໂມເຊ ໂອນ, ໄຮ ກຈີູດ, ມາ ຄັນ ໄຮ ຕາປູ່ນ ປັຣ
ນາຍ ປັຣຄັນ ຕາໄມ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ໄຮ ເບນີ ອາມົ່ງ.

7ຄານອດ ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣານາ ໂມເຊ
ແຕ ອຶມແບ,ິ ອັນ ຄຽນ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ຕາເມົາ. ບັອງ ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໂມເຊ ຄານອດ ກັອຍ, ໂມເຊ
ເຮີມ ອາງອ່ືຣ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາເລືາງ ປໍ ອຶນຕຸ
ອັນ ແອີດ. ນ່ະກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ຕາ ເຣືາບ ເນ່ ປໍ ມາມ ໂມເຊ, ຍ່ອນ ເບີນ ອາງອ່ືຣ
ປາເລືາງ ແກີດ ຊັຣມຍາລ ມັ່ດ ໄລ່. ມາ ປັ່ ງ ກັອຍ
ອຶງກ່ອຍ ປິ່ ດ ແຕ ມາມ ໂມເຊ. ຄັນ ປັຣນາຍ ຕຍາ
ກາ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ອຶງເຄາະ ກູຈີດ ມາ ອຶນນັ່ອງ
ເບນີ ອາງອ່ືຣ, 8ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ ປັຣນາຍ
ຕາໄມ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີນ ອາງອ່ືຣ
ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ. 9 ຄັນ ປັຣນາຍ ຕຍາ ກາ
ຕະ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ໄລ່ ຕະ ໂລ່ຍຮ ລາ ເບີນ ອາງ
ອ່ືຣ, ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ຕາໄມ ກາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ
ແກີດ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ເບນີ
ອາງອ່ືຣ ແກຼີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ. 10 ຄັນ ເບນີ ປັຣ
ນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ໄຮ ເຮີມ ອາງອ່ືຣ, ມາ ແຕ່ີອ໌ ມວຍ
ປັຣນາຍ ອາງອ່ືຣ ກາເລີຍ ແອັນ, ປັຣນາຍ ກາ ໄຮ
ເຮີມ ອາງອ່ືຣ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ໄຮ ຕາ ເບີນ ເຮີມ ອາງ
ອ່ືຣ ນັ່ອງ. 11ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ປັຣນາຍ ຕຍາ ລາ ເບີ
ນ ອາງອ່ືຣ, ມາ ອາງອ່ືຣ ກັອຍ ອຶງກ່ອຍ ປິ່ ດ ນ່ະ
ປັ່ ງ ອຶງກ່ອຍ ປິ່ ດ, ປັຣນາຍ ຕາໄມ ກາ ແອີດ ຊົດ
ແດີຍ ເບີນ ອາງອ່ືຣ ກາເລີຍ ແຕ ປັຣນາຍ ຕຍາ.

12 ຍ່ອນ ເກົາ ອຶງກ່ອງ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ລາ ເກົາ ຍັ່ນ
ລາລ່ື ອາຕີ ປັຣນາຍ ໄນ່. 13 ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕະ
ນ່ະ ໂມເຊ ຕະ ແຕ ອຶມແບິ; ອັນ ອີດ ເປຣ່, ເຈ່ີ ປູ່
ລ ມາມ ອັນ ໂອນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເຕ່ອ໌
ເຮີມ ປັ່ ງ ກາ ອຶງກ່ອຍ ປິ່ ດ ແຕ ມາມ ອັນ. 14 ມາ
ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກັອຍ, ໄລ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ
ກ່ັອງ. ກະ ເຕ່ົາ ຕາໄງ ໄນ່, ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ກັອຍ ອານ
ແຕ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ປັຣຄັນ ຕຍາ, ໄລ່ ຕາ ເບີນ ດັງ
ແຈງ, ນ່ະ ເບນີ ເປຣ່ ປູ່ລ ມັ່ດ ໄລ່. ມາ ແອີງ ກວາຍ
ກາ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ຊັອງ ເຕ່ອ໌
ແກີດ ປິ່ ດ ເປຣ່ ກັອຍ. 15 ໄກຣ ລາລ່ື ເຕ່ົາ ຕາໄງ

* 3:3 3:3 ແຕ່ີອ໌ ອັນ ປາຍ "ຄຽນ ຕ່ຶງ ຕາເມົາ," ອັນ ຊາກຳ ແຕ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣານາ ໂມເຊ.
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ໄນ່, ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ອານ ແຕ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ມັຮ ໂມເຊ
ຄຽນ, ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ແຈງ, ນ່ະ ມວຍ ແບະ
ເປຣ່ ປູ່ລ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. 16 ມາ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ
ແຕ່ີອ໌ ຊາອຳ ອຶນເຈົາ, ນ່ະ ເປຣ່ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ປູ່ລ
ນັ່ອງ. 17 ອຶນເຈົາ ໄຮ ລາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເບນີ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແອີດ ກະ ອັນ, ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ
ຊັອງ ຕຸ່ຮ ຕັລ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ ແວັດ ແຕ ຣານະ ຕາ
ອໍ. 18 ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄຮ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ
ກຣີດ ເຈ່ີ, ໄຮ ຕາ ເບນີ ນ່ະ ເປຣ່ ປູ່ລ ມາມ ໄຮ. ມາ
ໄຮ ລາ ນ່ະ ຊັຣລ່ັງ ກາ ປາເລືາງ ລ່ັຮ ອາງອ່ືຣ ແຕ
ອຶນເຈົາ ໄຮ. ກະ ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ຣານະ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ, ນ່ະກັອຍ ກູ່ ຣາໄງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ
ແກີດ ອາງອ່ືຣ ອາຊັອຮ ນ່ະ ຣາງຶ່ຮ ອຶນເຈົາ ໄຮ ເຕ່.

4
ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ

1 ເກົາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ໄນ່ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເກົາ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຕາ
ເບີນ ຊັອງ ເປ່. 2 ເກົາ ຕາ ເບີນ ອາໂລກ ເນົ່ າ ຢໍອ໌
ອີ ໂອນ ໄລ່ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ເກົາ ຕາ ເບີ
ນ ອາຕີ ອຶມພາ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເກົາ
ຕັຮ ອຶນແຍະ່ ຣານະ ແກຣ່ະ ກະ ຣານະ ກມູາລ ຕະ.
ມາ ເກົາ ອາປັຮ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ດັງ ແຈງ ແຕ
ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເກົາ ໂອນ ກູ່
ນະ ກວາຍ ຕາຕ່ອຍ໌ ແຕ ຣານະ ເກົາ ຕະ ປຍາຍ໌
ແຕີລາ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

3 ມາ ຄັນ ເນົ່ າ ປາຍ ເກົາ ປາໂຕ່ະ ປັຣນາຍ ອ,ໍ
ກວາຍ ກາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ລາ ກວາຍ ກາ ຕາ ແອອ໌
ອີ ຊາງັດ ແຕ ປັຣນາຍ ເກົາ. ກະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປິ່ ດ ຊັອງ ກວາຍ ກັອຍ. 4 ໄລ່
ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາອຳ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ຊາຕານ ປູ່ລ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຊາປຸ່ຮ ອຳນາດ
ອາງອ່ືຣ ແຕ ປັຣນາຍ ອໍ ເຢຊູ ກຣີດ, ອັນ ກາ ມູ
ເຈິງ ເລ່ີຍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 5 ເກົາ ຕາ ເບນີ ອາຕີ
ໂອນ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ເກົາ, ມາ ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ຕາ
ປູ່ນ ແອີງ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. ເກົາ ລາ ກວາ
ຍ ຕະ ຣານະ ເຍືາ ຍ່ອນ ເກົາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ກຣີດ.
6 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຈ່ີ: "ອຶງເຄາະ ເບີນ ປັ່ ງ ປາ
ເລືາງ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ." ອັນ ກັອຍ ແຕ່ິ ຕະ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ດັງ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ເຢຊູ ກຣີດ ອາປັຮ ໂອນ ໄຮ
ເຮີມ.

ໂປໂລ ຊາກຳ ແຕ ອາແດັຮ ກແູຕອ໌
7ຈະ ຮິ ລາ ນ່ະ ອາແດັຮ ກແູຕອ໌. ຮິ ເບນີ ຣານະ

ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ນ່ະ ອັນ ດອ໌ໍ ເກຣ່ີງ ເກືາ
ເປ່ງ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ອາແດັຮ ກແູຕອ໌. ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ
ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ດັງ ມັຮ ຣານະ ອໍ ຮິ ເຕ່ອ໌
ຕະ ລາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຕາ ແກີນ ແຕ ຮິ
ເບີມ. 8 ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ເຈ່ີ ເນົ່ າ ຊຳເບີນ ຮິ, ມາ ໄລ່
ຕາ ດັງ ເບີນ. ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ເຈ່ີ ຮິ ຊັອງ ງຶ່ດ, ມາ
ຣາງຶ່ຮ ຮິ ຕາ ເບີນ ເປ່. 9 ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ເຈ່ີ ເນົ່ າ ຕະ
ກະ ອີ ກາຈີດ ຮິ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຕັຮ
ຮິ. ກະ ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ເຈ່ີ ເນົ່ າ ຕະ ຮິ ແດິມ, ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ໂອນ ໄລ່ ກາຈີດ ຮິ. 10 ດຸ ລາລ່ື
ຈະ ຮິ ມັ່ນ ອີ ກຈີູດ ມູເຈິງ ເຢຊູ ເຕ່. ໄນ່ ລາ ຣານະ
ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ດັງ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ກະ ອັນ
ຈ່ອຍ ຮິ ແຮີ. 11 ຕ່ຶງ ແດີຍ ອາມົ່ງ ຮິ, ເນົ່ າ ມ່ອບ
ເລືອຍໆ ຮິ ໂອນ ເນົ່ າ ກາຈີດ, ຍ່ອນ ຮິ ຕະ ຣານະ
ເຢຊູ. ຣານະ ໄນ່ ອາປັຮ ໂອນ ເນົ່ າ ເຮີມ ເຢຊູ ອາ
ມົ່ງ ຕ່ຶງ ຈະ ຮິ. 12 ນ່ະກັອຍ ຮິ ຈີວ໌ ທໍ ເນົ່ າ ອີ ກາ
ຈີດ ຮິ, ດອ໌ໍ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.

13 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ
ເບີນ ເນົ່ າ ຄຽນ ປາຍ:
"ເກົາ ຊາອຳ ເຈ່ີ,

ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເກົາ ອາຕີ."
ຮິ ຊາອຳ ມູເຈິງ ກວາຍ ກັອຍ ເຕ່. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ
ຮິ ອາຕີ. 14 ຮິ ດັງ ອັນ ກາ ໂອນ ເຢຊູ, ອຶນເຈົາ ໄຮ,
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກູຈີດ, ອັນ ອີ ໂອນ ຮິ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
ແຕ ກູຈີດ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊ,ູ ກະ ອັນ ອີ ໂອນ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ໄຮ ແອີດ ມັນຕຸ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ. 15 ກູ່
ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ຍ່ອນ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເຍືາ. ກະ
ຄັນ ອັນ ຈ່ອຍ ເມືາດ ກຼຶ່ງ ກວາຍ, ໄລ່ ອີ ເກົາ ຊາ
ແອີນ ອັນ ກະ ຍ່ອງ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ ອັນ ຊາ
ອ່ຶຍ ແອັນ.

16 ນ່ະກັອຍ ຣາງຶ່ຮ ຮິ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ເປ່ ອຶນ
ເຕ່ົາ. ຈະ ຮິ ບັອງ ແກີດ ຣຸ່ງ, ມາ ຣາງຶ່ຮ ຮິ ແກີດ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ກູ່ ຣາໄງ. 17 ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຮິ ຈີວ໌ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່ ລາ ບີ່ອ໌ ຊັອງ ກະ ມາໂຮຍ ຊັອງ. ກະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
ໄນ່ ຕະ ໂອນ ຮິ ເບີນ ອາງອ່ືຣ ຕ່ຶງ ແດີຍ ອຶນຕູ່ນ
ແອັນ ກາ ຕາ ເບນີ ແກີດ ປິ່ ດ. 18 ໄຮ ຕາ ເບນີ ເນ່
ປໍ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ມັຮ ມັ່ດ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ,
ມາ ໄຮ ເນ່ ເລືອຍໆ ປໍ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ ອຶນຕູ່ນ
ມັຮ ມັ່ດ ໄຮ ຕາ ຢວາຮ ເຮີມ. ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ໄຮ
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ເຕ່ອ໌ ເຮີມ, ແອີດ ມາໂຮຍ ຊັອງ, ມາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ, ແອີດ ຊົດ ແດີຍ.

5
ອຶນຕຸ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ

1 ຈະ ໄຮ ລາ ນ່ະ ດຸງ ແອີດ ມາໂຮຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່. ມາ ໄຮ ດັງ ຄັນ ດຸງ ໄນ່ ອາໂຍຮ ແກີດ ຣຸ່ງ,
ໄຮ ເບນີ ດຸງ ຕາໄມ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ແອັນ. ດຸງ
ກັອຍ ແອີດ ຊົດ ແດີຍ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ດຸງ ກັອຍ, ຕາ ແກີນ ອາຕີ ກວາຍ ຕະ. 2 ຕ່ຶງ ຈະ
ໄຮ ຊານ່ໍ, ໄຮ ກໂູກຼຍ໌ ເລືອຍໆ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ຈະ ຕາ
ໄມ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ນ່ະ ໄຮ ອີ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ຕາໄມ.
3 ຍ່ອນ ແຕ່ີອ໌ ໄຮ ເບນີ ຈະ ຕາໄມ ກັອຍ, ຣາເວືາຍ
ໄຮ ຕາ ເບີນ ແອີດ ມູລາໂລ່ະ. 4 ໄຮ ແອີດ ກູໂກຼຍ໌
ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຍ່ອນ ໄຮ ຊັອງ ຕາ ແອອ໌ ອີ
ຕັຮ ຈະ ໄນ່, ມາ ໄຮ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ
ຈະ ຕາໄມ ຕ່ຶງ ແດີຍ ອຶນຕູ່ນ. ໄນ່ ລາ ນ່ະ ຣາງຶ່ຮ ອາ
ມົງ່ ເລືອຍໆ ຕາລຸຮ ຣາງຶ່ຮ ອາມົ່ງ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່.
5 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຽມ ດອ໌ໍ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ໄຮ. ອັນ
ໂອນ ໄຮ ເບີນ ຣາເວືາຍ ອັນ ເຈ່ີ ດອ໌ໍ ຕະ ໂອນ ໄຮ
ດັງ ອັນ ອີ ຕະ ໂອນ ເຈ່ີ ມັຮ ອັນ ເອີອ໌.

6ນ່ະກັອຍ ໄຮ ອຶງກ່ອງ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ,
ກະ ໄຮ ດັງ ບັອງ ກາ ຈະ ໄຮ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ອາ
ມົງ່ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ໄຮ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ອຶນຕຸ ອຶນ
ເຈົາ ແອີດ. 7 ໄຮ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ ໄຮ ຕາປູ່ນ ຣາມຶ່ຮ
ໄຮ ຊາອຳ, ຕາ ແກີນ ຍ່ອນ ໄຮ ຕາປູ່ນ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ
ເຮີມ. 8 ໄຮ ຕາ ເບີນ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ, ກະ ໄຮ
ຄ່ຶດ ອໍ ກາເລີຍ ໄຮ ກຈີູດ, ເຈ່ີ ໄຮ ເຈົາ ແອີດ ມັນຕຸ
ກະ ອຶນເຈົາ ໄຮ. 9 ມາ ກາເລີຍ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌
ໄຮ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂອນ ອຶນເຈົາ ໄຮ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ
ກະ ໄຮ, ຕາ ເບນີ ອຶນເຕ່ົາ ໄຮ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່
ແຕີລາ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 10 ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ກຣີດ
ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ, ກູ່ ນະ ໄຮ ແອີດ ຕາ
ຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ; ເຈ່ີ ໄຮ ເບນີ ເກືາ ຕາປູ່ນ ຣານະ
ອຶນເຕ່ົາ ໄຮ ຕະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ອາມົ່ງ ໄຮ, ຣານະ ອໍ ແຕີ
ລາ ຣານະ ຕາ ອໍ.

ໄຮ ແອີດ ຣາຕອຍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ

11 ຮິ ດັງ ອຶງກັອຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ. ຍ່ອນ
ນ່ະກັອຍ ຮິ ອາຕີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ໂອນ ໄລ່ ຊາອຳ
ເຕ່. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ເຈ່ີ ກູ່ ຣານະ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ

ຮິ. ກະ ຮິ ຢໍອ໌ ເຍືາ ດັງ ເຕ່ ມັຮ ຣານະ ແຕ ຣາງຶ່ຮ
ຮິ. 12 ຮິ ຕາ ເບີນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ເຍືາ ຄ່ຶດ
ຮິ ຍ່ອງ ຈະ ຮິ ເບີມ. ມາ ຮິ ຢໍອ໌ ເຍືາ ເບີນ ມວຍ
ຣາມຶ່ ຮ ອໍ ອາຕີ ແຕ ຮິ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕາ
ແອີຍ ລ່ັຮ ໂຈະ ໄລ່ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອດ ປາຍ ໄລ່ ຕະ
ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ເຮີມ, ມາ
ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ. 13 ເບີນ ກວາຍ
ປາຍ ຮິ ລາ ກວາຍ ຢຸ່ຮ. ຮິ ຢຸ່ຮ ແຕີລາ ຕາ ເບີນ
ຢຸ່ຮ, ລາ ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ. ຮິ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ຈ່ອຍ ເຍືາ ຊັອງ. 14 ຣາງຶ່ຮ ອາ
ໂຢ່ະ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ມັນຕຣຸ່ ຮິ. ນ່ະກັອຍ ຮິ ຄ່ຶດ
ນ່ະໄນ່: ຄັນ ເບີນ ມານະ ກູຈີດ ຕາງ ກູ່ ນະ ກວາ
ຍ, ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກູຈີດ ເຕ່.
15 ເຢຊູ ກຈີູດ ເຈ່ີ ຕາງ ກູ່ ນະ ກວາຍ, ໂອນ ໄລ່ ກາ
ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່
ເບີມ, ມາ ໂອນ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ກາ ກູຈີດ ກະ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ຕາງ ໄລ່.

16ນ່ະກັອຍ ແຕ ຕາໄງ ໄນ່ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອຶນ
ຕູ່ນ, ຮິ ຕາ ເບີນ ຄ່ຶດ ນັ່ອງ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌,
ໄລ່ ອໍ ມາ ຕາ ເບີນ ອໍ ຕາປູ່ນ ຣານະ ກວາຍ ເກ່ີຍ
ຄ່ຶດ. ບັອງ ອາໄຣ່ ຮິ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ ເຕ່ ແຕ ເຢຊູ
ກຣີດ, ມາ ຊານ່ໍ ຮິ ຕາ ເບີນ ຄ່ຶດ ນັ່ອງ ນ່ະກັອຍ.
17 ນ່ະກັອຍ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເບີນ ມວຍ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ຕາໄມ
ລ່ັຮ. ມັຮ ຣານະ ຕຍາ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ ເຈ່ີ. ແຕ່ີອ໌
ຣານະ ຕາໄມ ແອັນ. 18 ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ໄນ່ ລາ
ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປຣ່ອມ ໂອນ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ຣາຕອຍ
ລ່ັຮ ກະ ອັນ. ກະ ອັນ ໂອນ ຮິ ຕະ ຣານະ ອາຕີ
ລ່ັຮ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ນ່ະໄນ່: 19 ຍ່ອນ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາ
ຍ ເຕ່ອ໌ ຣາຕອຍ ລ່ັຮ ກະ ອັນ. ອັນ ຕາ ເບີນ ຕະ
ໂຕ່ດ ນັ່ອງ ມັຮ ໂລ່ຍຮ ໄລ່. ກະ ອັນ ໂອນ ໄຮ ເບນີ
ຣານະ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ເຕ່.

20 ຮິ ລາ ກວາຍ ເດີງ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ອາ
ຕີ ໂອນ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ຮິ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ. ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີ
ດ, ຮິ ແຊອ໌ ເຍືາ ປຣ່ອມ ຣາຕອຍ ລ່ັຮ ກະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 21 ເຢຊູ ກຣີດ ຕາ ເບີນ ເບີນ ໂລ່ຍຮ
ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ຈີວ໌ ກູຈີດ
ຕາງ ໂລ່ຍຮ ໄຮ. ຍ່ອນ ໄຮ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ
ເຢຊ,ູ ນ່ະກັອຍ ໄຮ ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
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1 ຮິ ຕະ ມວຍ ຣານະ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ

ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ ເຈ່ີ, ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ຮິ ແຊອ໌ ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ຕັຮ ມັຮ ຣານະ ອັນ ຈ່ອຍ ເຍືາ. 2 ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ອັນ ແຕ ອຶມ
ແບິ ປາຍ:
"ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ເກົາ ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ,

ຕາໄງ ກັອຍ ເກົາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຍືາ ເກົາ
ແຊອ໌.

ກະ ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ,
ຕາໄງ ກັອຍ ເກົາ ຈ່ອຍ."

ໄກຣ ລາລ່ື, ຕາໄງ ໄນ່ ແຕ່ິ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ຈ່ອຍ
ເຍືາ, ກະ ຕາໄງ ໄນ່ ແຕ່ິ ອັນ ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ.

ມັຮ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ຈີວ໌
ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ

3 ຮິ ຕາ ເບີນ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາອຳ, ແຕີລາ ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ຕິ ມັຮ
ຣານະ ຮິ ຕະ. 4 ມາ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ຮິ ຕະ, ຮິ
ອາປັຮ ຮິ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຣານະ ຮິ ອາ
ປັຮ ລາ ນ່ະໄນ່: ຮິ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ,
ຕຸ່ຮ ກາດີດ, ກະ ໂຕຍ໌ ບາບ. 5 ຮິ ຈີວ໌ ເນົ່ າ ປຍາຍ
ຮ ຮິ, ເນົ່ າ ໂຈະ ຮິ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌, ກະ ເນົ່ າ ຣາຍົວະ ໂອນ
ເນົ່ າ ຕະ ຮິ. ຮິ ຕະ ຣານະ ລາແກັຮ ລາລ່ື. ແຕ່ີອ໌ ຊາ
ເດົາ ກາ ຮິ ເມືາອ໌, ຮິ ຕາ ເບນີ ບິ ເລ່ີຍ. ກະ ຮິ ຈີວ໌
ມາເຍືາຍຮ ຊາລາອ໌. 6 ຮິ ອາປັຮ ຮິ ລາ ກວາຍ ຕະ
ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ຮິ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ
ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ຮິ ດັງ ແຕ ຣາ
ນະ ເຢຊູ ກຣີດ, ຍ່ອນ ຮິ ຈີວ໌ ເນົ່ າ ຕະ ຮິ, ຍ່ອນ ຮິ
ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ, ຍ່ອນ ຮິ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແອີດ ກະ ຮິ, ຍ່ອນ ຮິ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ,
7 ຍ່ອນ ຮິ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ກະ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຮິ ເບນີ ອຳນາດ ແຕ
ອັນ. ຮິ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ໄນ່ ລາ ນ່ະ ຮິ ຢຸມ ເກຣ່ີງ ປຼາ ຕ່ຶງ ບາຣ ກ່ັຮ ອາ
ຕີ ຮິ. 8 ເບີນ ກວາຍ ກາ ຍ່ອງ ຮິ, ມາ ເບີນ ອັນ
ກາ ອາເຢ່ ພາມາດ ຮິ. ເບີນ ກວາຍ ກາ ຕາແມີຍຮ
ຮິ ປາຍ ຕະ ຕາ ອໍ, ມາ ເບີນ ອັນ ກາ ປາຍ ຮິ ລາ
ກວາຍ ອໍ. ເບນີ ກວາຍ ກາ ປາຍ ຮິ ລາ ກວາຍ ອາ
ໂລກ, ມາ ເບີນ ອັນ ກາ ປາຍ ຮິ ອາຕີ ປຍາຍ໌ ອຶນ
ແຍ່ະ. 9 ເບີນ ກວາຍ ກາ ຕະ ນ່ະ ຕາ ເບີນ ຊາກ່ັລ
ຮິ, ມາ ເບີນ ອັນ ກາ ຊາກ່ັລ ຮິ. ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ເຈ່ີ
ຮິ ມັ່ນ ອີ ກຈີູດ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ຮິ ເບນີ ອາມົ່ງ. ເນົ່ າ
ຕ່ັນ ຮິ, ມາ ຮິ ຕາ ເບນີ ກຈີູດ. 10 ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ເຈ່ີ

ຮິ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ງ ່ໍ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ຮິ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ເລືອຍໆ. ຮິ ກາດີດ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່, ມາ ຮິ ຈ່ອຍ ໂອນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ແກີດ ຊຸ ເບີນ.
ຮິ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ແອິ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ, ມາ ອຶນນັ່ອງ
ຮິ ເບນີ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຮິ ເບນີ.

11 ເອີ ເຍືາ ກວາຍ ໂກຣິນໂທ ເອີຍ! ຮິ ອາຕີ
ກຣ່ັກ ລາລ່ື ໂອນ ເຍືາ, ກະ ຮິ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ ອຶນແຍ່
ະ ຣາງຶ່ຮ ຮິ. 12 ຕາ ແກີນ ຮິ ຕາ ເບນີ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ,
ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ອາໂຢ່ະ ຮິ. 13 ຊານ່ໍ ເກົາ ອາຕີ
ເຍືາ ນ່ະ ເຍືາ ລາ ກອນ ອາໄກ ເກົາ: ຮິ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຕະ
ໂຈະ ຮິ ມູເຈິງ ຮິ ຕະ ໂຈະ ເຍືາ. ຮິ ຢໍອ໌ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ
ຮິ ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ.

ເຢຊູ ກຣີດ ກະ ເຢືາງ ຊາຕານ
14 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ປຣ່ອມ ຣາຕອຍ* ກະ ກວາຍ

ກາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. ຣານະ ຕານັອ່ງ ອໍ
ຕາ ເບີນ ປຣ່ອມ ກະ ຣານະ ຕາ ອໍ. ຣານະ ປັ່ ງ ຕາ
ເບນີ ຊັງໄກຣ ກະ ຣານະ ການຳ. 15 ເຢຊູ ກຣີດ ຕາ
ເບນີ ປຣ່ອມ ກະ ເຢືາງ ຊາຕານ. ກະ ອັນ ກາ ຊາອຳ
ເຈ່ີ, ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປຣ່ອມ ກະ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ
ຊາອຳ. 16ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶມພາ ແຕ ຣູ່ບ
ເຢືາງ ຕາ ອໍ. ໄຮ ແຕ່ິ ລາ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຈ່ີ:
"ເກົາ ເປາະ ກະ ແອີດ ກະ ໄລ່.
ເກົາ ແກີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄລ່,

ກະ ໄລ່ ແກີດ ກອນແຊມ ເກົາ."
17 ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແອັນ ນ່ະໄນ່:
"ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ດວຍ໌ ແຕ

ຣານະ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ເກົາ,
ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ອຶມພາ ແຕ ຣານະ ໄລ່ ກັອຍ.
ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາຕູຍຮ ມັຮ ເກຣ່ີງ ກາ ເກົາ ຊາອັຣ

ຕະ.
ເຈ່ີ ເກົາ ງີ່ນ ເຍືາ ລາ ກອນ ອາໄກ ເກົາ.

18 ເກົາ ແກີດ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ,
ກະ ເຍືາ ແກີດ ກອນ ຣາເລົາ ກອນ ມັນແຊມ
ເກົາ.

ນ່ະກັອຍ ເກົາ, ລາ ອຶນເຈົາ ກາ ເບີນ ອຳນາດ ປື່ ດ
ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌, ປາຍ ຊັນ
ຕອຍ໌ ໄນ່."

7
1 ນ່ະກັອຍ ອາລັອຮ ເອີຍ! ຍ່ອນ ໄຮ ຊັອງ ເຈ່ີ

ມັຮ ປັຣນາຍ ເອີອ໌ ກັອຍ, ອຶງເຄາະ ໄຮ ຕະ ບຣັຮ
ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ຕາ ເບີນ ອໍ ຕ່ຶງ ຈະ ກະ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ

* 6:14 6:14 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ອັນ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ຈຸງ ມານຳ ແອກ."
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ໄຮ, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ຕະ ໂອນ ເຈ່ີ ກູ່ ຣານະ ອໍ ຍ່ອນ
ໄຮ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

ໂປໂລ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ຍ່ອນ ແຕ ກວາ ຍ
ໂກຣິນໂທ

2 ຮິ ແຊອ໌ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ລ່ັຮ ຮິ. ຮິ ຕາ ເບີນ ຕະ
ຕາ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ ໂຈະ ເນົ່ າ. ຮິ ຕາ ເບີນ ປັຣຕ່ຶ ເນົ່ າ
ເດີງ ຕະ ຕາ ອໍ. ກະ ຮິ ຕາ ເບີນ ໂລ່ບ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ.
3 ເກົາ ຕາ ເບນີ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ຕິ ເຍືາ, ຍ່ອນ
ຮິ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ ລາ ຮິ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ. ຮິ ຣ່ໍອ໌
ຣາງຶ່ຮ ກູຈີດ ແຕີລາ ອາມົ່ງ ມັນຕຸ ກະ ເຍືາ. 4 ເກົາ
ຊາອຳ ເຍືາ ຕະ ປຍາຍ໌ ເລືອຍໆ, ກະ ເກົາ ຍ່ອງ ເຍືາ
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ຮິ ອຶນນັ່ອງ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ, ມາ ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ອາຊັອຮ ນ່ະ ເນົ່ າ ຕາລ່ືນ
ເກົາ.

5 ບັອງ ກາ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ, ຮິ
ຕາ ເບີນ ແອີດ ອຽນ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ. ອຶມແປຣ ຮິ ເບີ
ນ ແອີງ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຊັອງ. ອຶມແປຣ ຈະ ຮິ, ແອີງ ເນົ່ າ
ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຮິ. ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ຮິ ຄ່ຶດ ແອີງ ຣາມຶ່ຮ ອຶງ
ກັອຮ. 6 ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ຕາລ່ືນ ກວາ
ຍ ກາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ, ອັນ ກັອຍ ຕາລ່ືນ ຣາງຶ່ຮ ຮິ
ຍ່ອນ ເບີນ ຕີໂຕ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ຮິ. 7 ມາ ຮິ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌
ຕາ ເບີນ ແອີງ ແຕ ຕີໂຕ ແຕ່ີອ໌ ຊັອງ. ມາ ຮິ ຊັອງ
ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ຍ່ອນ ເຍືາ ຕະ ອໍ ໂຈະ ອັນ. ອັນ ອາຕີ
ຮິ ລາ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຣາມົຮ ເກົາ, ກະ ເຍືາ ຊັອງ ຕຸ່ຮ
ງ ່ໍ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ເກົາ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ກະ ຊານ່ໍ
ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອໍ ລ່ັຮ ໂຈະ ເກົາ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ
ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ອາຊັອຮ.

8 ຄັນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ເກົາ ພາອ໌ ໂອນ ເຍືາ ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ ມາ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ຣາງຶ່ຮ, ເກົາ
ຄ່ຶດ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ຄຽນ ປັຣ
ນາຍ ໄນ່. ມາ ພໍກາ ເກົາ ດັງ ເຍືາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ຣາງຶ່ຮ
ມາໂຮຍ ແຕ ປັຣນາຍ ໄນ່, ເກົາ ຄ່ຶດ ຕາ ເບີນ ອໍ
ເຕ່ ເກົາ ຄຽນ ນ່ະກັອຍ. 9 ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ຊັອງ
ຣ່ໍອ໌ ບູຍ. ຕາ ແກີນ ເກົາ ແອີນ ເຍືາ ຕຸ່ຮ ຣາງຶ່ຮ,
ມາ ເກົາ ແອີນ ຍ່ອນ ຕຸ່ຮ ຣາງຶ່ຮ ກັອຍ ຈ່ອຍ ໂອນ
ເຍືາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ. ຣາງຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ ໄນ່
ລາ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ. ເກົາ ຕາ ເບີນ
ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ກະ ເຍືາ. 10 ຣາງຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ ມັຮ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ, ຕະ ໂອນ ກວາຍ ຕັຮ
ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ ໂອນ
ອັນ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່. ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ຕຸ່ຮ

ງ ່ໍ ກັອຍ ລາ ຕາ ອໍ. ມາ ຄັນ ເບີນ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ ຕາປູ່ນ
ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ ກັອຍ ຕະ ໂອນ ເຍືາ
ກູຈີດ. 11 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ແຕ ຣາມຶ່
ຮ ອໍ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ເຍືາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ ກັອຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ຊານ່ໍ ເຍືາ
ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ລາລ່ື ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຍືາ ຣາ
ຈຽນ ລ່ັຮ ຄັນ ເນົ່ າ ປາຍ ເຍືາ ປຣ່ອມ ກະ ຣານະ
ຕາ ອໍ. ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຣາຈ່ິລ ລ່ັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ. ເຍືາ
ອຶງກັອຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອັນ. ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຣາມຮົ
ລ່ັຮ ເກົາ. ເຍືາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ
ອໍ. ກະ ເຍືາ ຕະ ຊັງໄກຣ ອໍ ບັອງ ກາ ເຍືາ ໂຈະ ໂຕ່
ດ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ. ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ,
ລາ ເຍືາ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ເຍືາ ຕາ
ເບນີ ປຣ່ອມ ກະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ.*

12 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ ໄນ່ ຕາ ແກີນ ຍ່ອນ ກວາຍ ກາ ຕະ ຕາ ອໍ,
ກະ ຕາ ແກີນ ຍ່ອນ ກວາຍ ກາ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ
ກັອຍ. ມາ ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ກັອຍ ດອ໌ໍ ອາປັຮ
ໂອນ ເຍືາ ດັງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ເຍືາ ອາ
ໂຢ່ະ ລາລ່ື ຮິ. 13 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ຕາລ່ືນ ຣາງຶ່ຮ
ຮິ. ມາ ຮິ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ແອັນ, ພໍກາ ຮິ ເຮີມ
ຕີໂຕ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ອັນ
ແກີດ ລາແຮີຍ ລ່ັຮ. 14 ເກົາ ຍ່ອງ ເຍືາ ອຶນໂຍ່ງ
ເຈ່ີ ໂຈະ ຕີໂຕ, ກະ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ຍ່ອງ ກັອຍ ແກີດ
ປຍາຍ໌, ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ກູມາລ. ຮິ
ອາຕີ ປຍາຍ໌ ເລືອຍໆ ໂຈະ ເຍືາ, ກະ ປັຣນາຍ ຮິ
ອາຕີ ແຕ ເຍືາ ໂຈະ ຕີໂຕ, ອຶນແຍະ່ ປັຣນາຍ ກັອຍ
ແກີດ ປຍາຍ໌ ເຕ່. 15 ນ່ະກັອຍ ຕີໂຕ ໄນ່, ອັນ ອາ
ໂຢ່ະ ເຍືາ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ ພໍກາ ອັນ ຊາແຍີ ເຍືາ
ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ, ກະ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ລາລ່ື ອັນ.
16 ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ, ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຊາອຳ ເຍືາ ຕະ ອໍ
ເລືອຍໆ.

8
ກວາຍ ມາເກໂດເນຍ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ

1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ
ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ. 2 ໄລ່ ກັອຍ ຈີວ໌
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ອຶນຕັອງ ລາລ່ື, ກະ ໄລ່ ລາ ກວາຍ ຕຸ່ຮ
ກາດີດ, ມາ ໄລ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ອາຊັອຮ.
ນ່ະກັອຍ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌. 3 ເກົາ ອາຕີ ໄກຣ ລາລ່ື, ໄລ່ ຕະ ນ່ະໄນ່: ມັຮ
ປຣະ ໄລ່ ຄ່ຶດ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ໂອນ, ໄລ່ ໂອນ ແກຼີຍ ແຕ

* 7:11 7:11 ເນ່ ແຕ ໂກຣິນໂທ ມວຍ 5:1.
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ໄລ່ ຄ່ຶດ. 4 ໄລ່ ແຊອ໌ ເລືອຍໆ ແຕ ຮິ ໂອນ ໄລ່ ເບີ
ນ ປຸ່ນ ຣາຈ່ອຍ ໂອນ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. 5 ໄລ່ ຕະ ແກຼີຍ ແຕ ຮິ ຄ່ຶດ
ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ຕະ. ມາ ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື, ໄລ່ ມ່ອບ ກາ
ຈະ ໄລ່ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ໄລ່ ປຣ່ອມ ມວຍ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ຮິ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກຣ່ັກ ລາລ່ື. 6 ນ່ະກັອຍ ຮິ ແປຣີ ຕີໂຕ
ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ໂອນ ອັນ ຈ່ອຍ ລ່ັຮ ຣານະ ເຍືາ
ຕະ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ມາ ຕາ ຢວາຮ ເຈ່ີ. ຣານະ ກັອຍ
ລາ ເຍືາ ປາໂຣມ ປຣະ ດອ໌ໍ ອີ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ. 7 ເຍືາ ດັງ
ຊາອ່ຶຍ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ໄນ່: ເຍືາ ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື,
ເຍືາ ແຄວ໌ ອາຕີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ເຍືາ ດັງ ຊາອ່ຶຍ
ຣານະ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຍືາ ປາໄຣ່ຮ ຕະ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ຮິ. ຊານ່ໍ ຮິ
ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ອາຊັອຮ ແອັນ ແຕ
ຣານະ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ.

ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ຕາ
ແບິ ຕະ

8 ເກົາ ປາຍ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ເກົາ ຕາ ເບນີ ແປຣີ
ເຍືາ. ມາ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ເຍືາ ລາ ເບີນ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ກາ ຕະ ຣານະ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ, ໄລ່ ຕະ ປາໄຣ່ຮ
ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ລ່ອງ ເນ່ ເຍືາ ເບີນ
ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ມາ ຕາ ເບນີ. 9 ເຍືາ ດັງ
ເຈ່ີ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ
ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ ນ່ະໄນ່: ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອັນ ຕາ ຢ
ວາຮ ແຊງ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ອັນ ຊຸ ເບນີ ເຈ່ີ, ມາ ອັນ
ຈຸງ ຕະ ເບີມ ໂອນ ແກີດ ກາດີດ ແອັນ ຍ່ອນ ອັນ
ອີ ຈ່ອຍ ເຍືາ. ອັນ ແກີດ ກາດີດ ນ່ະກັອຍ ໂອນ
ເຍືາ ແອັນ ແກີດ ຊຸ.

10 ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ເກົາ ຢໍອ໌
ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ແຕ ກມູໍ ໄຮ ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ ຢໍອ໌ ອີ
ຕະ ຣານະ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ, ກະ ເຍືາ ຕາແບິ ປາໂຣມ ປຣະ
ອີ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. 11 ນ່ະກັອຍ ຊານ່ໍ, ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຕະ ໂອນ ເຈ່ີ ຣານະ ໄນ່! ມາຮ ແລ່ະ ເຍືາ ເຕ່ອ໌
ຈ່ອຍ, ເຍືາ ຈ່ອຍ ມາຮ ກັອຍ. ນ່ະ ເຍືາ ຊັອງ ຢໍອ໌
ອີ ຕະ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ຊານ່ໍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ປາໄຣ່ຮ
ລາລ່ື ໂອນ ເຈ່ີ. 12 ຄັນ ເຍືາ ມາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຊັອງ
ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ, ເຍືາ ໂອນ ມາແລ່ະ ລາ ເຕ່ອ໌.
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ເຍືາ ໂອນ ມັຮ ເກຣ່ີງ ກາ ເຍືາ
ເບນີ, ຕາ ແກີນ ເກຣ່ີງ ແອິ ລາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ໂອນ.

13 ເກົາ ຕາ ເບີນ ແປຣີ ໂອນ ເຍືາ ອີດ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ເກຣ່ີງ ເຍືາ, ເຈ່ີ ເຍືາ ຈ່ອຍ ອຶນແຍ່ະ ໂອນ
ກວາຍ ກາດີດ. ຄັນ ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ແອັນ

ແກີດ ກາດີດ. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອໍ ໂອນ ກູ່ ນະ ເຍືາ.
14 ຊານ່ໍ ເຍືາ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ. ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ
ຈ່ອຍ ໂອນ ກວາຍ ກາ ແອິ. ແຕ່ີອ໌ ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ຄັນ ໄລ່ ເບີນ, ມາ ເຍືາ ແອິ, ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຈ່ອຍ
ລ່ັຮ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ມານະ ຈ່ອຍ ມານະ.
15 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ອັນ
ປາຍ ເຈ່ີ:
"ອັນ ກາ ປາໂຣມ ຊາອ່ຶຍ

ລາ ຕາ ເບນີ ແກຼີຍ.
ມາ ອັນ ກາ ປາໂຣມ ບີ່ອ໌

ລາ ຕາ ເບນີ ແອິ."
ໂປໂລ ແປຣີ ຕີໂຕ ກະ ບາຣ ນະ ການ່ໍອ໌ ເປາະ

ອີດ ປຣະ ແຕ ເມືອງ ໂກຣິນໂທ
16 ຮິ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ຈ່ອຍ ໂອນ

ຕີໂຕ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເຍືາ ມູເຈິງ ຮິ ເຕ່.
17 ອັນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ ອັນ ໂອນ ເປາະ ຊາ
ອົຮ ເຍືາ, ກະ ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ, ອັນ ຄ່ຶດ
ເບມີ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ເຕ່. 18 ຮິ ແປຣີ ຕີໂຕ ເປາະ ມັນ
ຕຸ ກະ ມານະ ແຊມອາຍ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ກູ່ ອຶນຕຸ,
ໄລ່ ຍ່ອງ ເລືອຍໆ ກວາຍ ໄນ່, ຍ່ອນ ອັນ ອາຕີ ປ
ຍາຍ໌ ລາລ່ື. 19 ມາ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ແອັນ, ອຶນແຍ່ະ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຣຽຮ ກວາຍ ໄນ່ ໂອນ ຈ່ອຍ ຮິ ເດີງ
ປຣະ ກາ ຮິ ຕາແບິ ປາໂຣມ ໂອນ ອາເຈົາ ປໍ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ. ຮິ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂອນ ເຈ່ີ ຣານະ ໄນ່
ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ
ໂອນ ໄລ່ ດັງ ຮິ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ໄລ່.

20 ຮິ ຢໍອ໌ ອີ ວຍາຣ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ປາຍ ຮິ
ຕັອກ ຈາ ແຕ ປຣະ ຊາອ່ຶຍ ໄນ່. 21ຕາ ແກີນ ຮິ ອີ
ຕະ ອໍ ແອີງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ, ມາ ຮິ
ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ແຮີ.

22 ກະ ເບີນ ມານະ ແອັນ ແຊມອາຍ ຮິ ແປຣີ
ເປາະ ມັນຕຸ ກະ ໄລ່ ບາຣ ນະ. ຮິ ລ່ອງ ກວາຍ ໄນ່
ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ເຈ່ີ, ນ່ະກັອຍ ຮິ ດັງ ອັນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ
ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ. ກະ ຊານ່ໍ ອັນ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌
ລາລ່ື ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ, ຍ່ອນ ອັນ ດັງ ເຍືາ ຊາອຳ ກຣ່ັກ
ລາລ່ື. 23 ຕີໂຕ ໄນ,່ ອັນ ຕະ ຣານະ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ
ອີ ຈ່ອຍ ເຍືາ. ມາ ບາຣ ນະ ກາ ເປາະ ມັນຕຸ ກະ
ອັນ, ໄລ່ ລາ ກວາຍ ເປາະ ຕາງ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ. ໄລ່ ຕະ ຣານະ ໄນ່ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌
ຍ່ອງ ກຣີດ. 24 ແຊອ໌ ເຍືາ ອາປັຮ ໂອນ ໄລ່ ໄປ ນະ
ໄນ່ ເຮີມ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ. ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ມັຮ ມູ່
ກາ ຊາອຳ ການ່ໍອ໌ ດັງ ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ໄລ່,
ກະ ໄລ່ ດັງ ເຕ່ ບັອງ ກາ ຮິ ຍ່ອງ ເຍືາ, ຮິ ປາຍ ປ
ຍາຍ໌ ລາລ່ື.
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9
ໄຮ ຕະ ນານ່ະ ຈ່ອຍ ກວາຍ ຊາອຳ

1 ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ຢູດາຍ, ເກົາ ຕາ ເບນີ ຕຸ່ຮ ຄຽນ
ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ ໂອນ ເຍືາ. 2 ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ
ປຣ່ອມ ຢໍອ໌ ອີ ຣາຈ່ອຍ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຍ່ອງ ເຍືາ
ເຈ່ີ, ໂຈະ ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ ໄນ່
ປາຍ: "ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂກຣິນໂທ ຕ່ຶງ ແຄງ
ອະຄາຢາ ກັອຍ, ໄລ່ ກຽມ ດອ໌ໍ ແຕ ກມູໍ ໄຮ ເຈ່ີ ອີ
ຈ່ອຍ ຣານະ ໄນ່."
ນ່ະກັອຍ ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ

ເຕ່, ຍ່ອນ ໄລ່ ດັງ ແຕ ເຍືາ. 3 ຊານ່ໍ ເກົາ ແປຣີ
ໄລ່ ໄປ ນະ ແຊມອາຍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ
ດັງ ເຍືາ ກຽມ ດອ໌ໍ ມັຮ ປຣະ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ,
ມາ ຕາ ຢວາຮ. ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ເນົ່ າ ປາຍ ເກົາ ຍ່ອງ
ເຍືາ ຕາ ປຍາຍ໌. 4 ເກົາ ອຶງກັອຮ ເລ່ີ, ຄັນ ກວາຍ
ແຕ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ ມາ ແຕ່ີອ໌ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ,
ມາ ເຮີມ ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ກຽມ ດອ໌ໍ ປຣະ ໄນ່, ເກົາ
ຊັອງ ກມູາລ, ກະ ເຍືາ ຊັອງ ກມູາລ ເຕ່, ຍ່ອນ ເກົາ
ປາຍ ເຍືາ ກຽມ ດອ໌ໍ ເຈ່ີ. 5 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຄ່ຶດ ລາ
ອໍ ໂອນ ໄລ່ ໄປ ນະ ກັອຍ ເປາະ ປໍ ເຍືາ ອຶນໂຍ່ງ,
ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ກຽມ ດອ໌ໍ ອຶນໂຍ່ງ ມັຮ ປຣະ ເຍືາ
ເອີອ໌ ໂອນ. ນ່ະກັອຍ ບັອງ ກາ ແລ່ະ ເກົາ ແຕ່ີອ໌,
ເຍືາ ຕະ ໂອນ ເຈ່ີ, ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ເຍືາ ຈ່ອຍ
ເຢົ່ າ ນ່ະໄນ່, ລາ ເຍືາ ຈຸງ ອີ ຈ່ອຍ, ຕາ ແກີນ ເນົ່ າ
ມັນຕຣຸ່ ເຍືາ.

6 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຍີ ເລືອຍໆ ນ່ະໄນ່: ອັນ ກາ
ຈົຮ ບີ່ອ໌, ອັນ ເບນີ ຊອດ ບີ່ອ໌ ເຕ່. ກະ ອັນ ກາ ຈົຮ
ຊາອ່ຶຍ, ອັນ ເບນີ ຊອດ ຊາອ່ຶຍ ເຕ່. 7ນ່ະກັອຍ ກູ່
ນະ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ອັນ
ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ. ອຶນໂຈຍ ມັນຕຣຸ່ ອັນ ອຶງເຄາະ
ໂອນ ແກຼີຍ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊັອງ ຢໍອ໌, ຍ່ອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ອັນ ກາ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ
ໂອນ. 8 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ກາ
ເລີຍ ແຕ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ເບີນ ໂອນ ເຕ່ອ໌
ອາມົ່ງ, ກະ ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ, ອັນ ໂອນ
ເຍືາ ເບີນ ຄຳ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຕະ ມັຮ ຣານະ ອໍ ກາ ເຍືາ
ຢໍອ໌ ອີ ຕະ. 9 ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປາຍ ເຈ່ີ:
"ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອຶມແປອ໌ ເກຣ່ີງ ອັນ ຈ່ອຍ ໂອນ

ມັຮ ກວາຍ ກາດີດ,
ກະ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເລືອຍໆ."

10 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກູປູຼອ໌ ໂອນ ກວາຍ ຈົຮ,
ກະ ອັນ ໂອນ ກູປູຼອ໌ ກັອຍ ແກີດ ປາໄລ ໂອນ ກວາ
ຍ ເຕ່ອ໌ ຈາ. ອັນ ແຕ່ິ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ກູປູຼອ໌ ຄຳ
ຈົຮ, ກະ ອັນ ຕະ ໂອນ ກູປູຼອ໌ ກັອຍ ແກີດ ຣ່ຶຮ ຊາ
ອ່ຶຍ ແອັນ, ດອ໌ໍ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ອໍ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ.
11 ໄກຣ ລາລ່ື, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ
ຊາອ່ຶຍ, ດອ໌ໍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ຊາອ່ຶຍ. ກະ ແຕ່ີອ໌
ຮິ ເດີງ ປຣະ ກາ ເຍືາ ອີ ຈ່ອຍ ໂອນ ກວາຍ ກາ
ດີດ, ໄລ່ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ເຍືາ ຈ່ອຍ ໄລ່.
12ນ່ະກັອຍ ເບນີ ບາຣ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ແກີດ ແຕ ຣານະ
ເຍືາ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ. ມວຍ, ລາ ເຍືາ ຈ່ອຍ ມັຮ ກວາຍ
ກາດີດ. ບາຣ, ລາ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌
ອາຊັອຮ ອີ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 13 ເຍືາ ຕະ
ຣານະ ກັອຍ, ແກີດ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ເຍືາ
ຕາປູ່ນ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ, ນ່ະ ເຍືາ
ປາຍ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ເບນີ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ກະ ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ເຕ່ ເຍືາ ຈ່ອຍ ໄລ່ ກະ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ. 14 ກະ ໄລ່ ເກົາແຊອ໌ ອຶນແຍ່ະ ແຕ
ຣາງຶ່ຮ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ ຊາອ່ຶຍ ອາຊັອຮ. 15 ຊາແອີນ
ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ຣາມຶ່ຮ ອໍ
ໄນ່ ໂອນ ກວາຍ ເບນີ; ຕາ ດັງ ນານະ່ ອີ ປາຍ ນັ່ອງ
ແຕ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ໄນ່.

10
ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ອັນ ຕະ

1 ເກົາ ລາ ໂປໂລ ຢໍອ໌ ອີ ແຊອ໌ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ແຕ
ເຍືາ. ເບນີ ກວາຍ ປາຍ ເກົາ ລາ ຍັ່ນ ລາລ່ື ບັອງ ກາ
ເກົາ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ເຍືາ. ມາ ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ເປາະ ປໍ
ເຍືາ ເກົາ ແກີດ ຕາ ຍັ່ນ ອຶນເຕ່ົາ. ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ລາເວືາຍ ກະ ລາເມ່ນ ອໍ, ເກົາ ອີດ
ຣາງຶ່ຮ ກັອຍ ເຕ່ ແຊອ໌ ແຕ ເຍືາ ນ່ະໄນ່: 2 ແຕ່ີອ໌
ເກົາ ເປາະ ປໍ ເຍືາ, ແຊອ໌ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ເກົາ
ອຶງເຄາະ ແກີດ ຍັ່ນ ຕາໄມຮ ໂຈະ ມວຍ ຈຸ່ມ ແຕ
ເຍືາ ກາ ຄ່ຶດ ຮິ ຕະ ຣານະ ຕາປູ່ນ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່. 3 ປຍາຍ໌ ຮິ ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ມາ ບັອງ ກາ
ຮິ ຣາຈ່ິລ ກະ ມັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ, ຮິ ຕາ ເບີນ ອີດ
ຣາງຶ່ຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. 4 ເກຣ່ີງ ປຼາ ມັຮ ຮິ ຢຸມ ລາ
ອຶມພາ ແຕ ເກຣ່ີງ ປຼາ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ຍ່ອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ, ເກຣ່ີງ ປຼາ ຮິ ລາ ເຣ່ງ ລາລ່ື; ເຕ່ອ໌
ຮິ ຕາລຸຮ ເກືາຍ ປື່ ດ ແຕ ເກຣ່ີງ ປຼາ ໄນ່. ຍ່ອນ
ເກຣ່ີງ ປຼາ ໄນ່, ຮິ ເຣືາບ ຕາລຸຮ ມັຮ ຣານະ ຕາ ເບີ
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ນ ປຍາຍ໌, 5 ກະ ກູ່ ຣານະ ເນົ່ າ ໂອດ ປາຍ ປື່ ດ ກາ
ເລີຍ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ຮິ ເຕ່ອ໌ ມັນ
ຕຣຸ່ ມັຮ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ໂອນ ໄລ່ ຊາງັດ ຣານະ ເຢຊູ
ກຣີດ ແອັນ. 6 ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຊາງັດ ກຣ່ັກ ລາລ່ື, ຮິ
ກຽມ ດອ໌ໍ ອີ ໂຈະ ໂຕ່ດ ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ.

7 ເຍືາ ເນ່ ປໍ ຮິ, ເຈ່ີ ເຍືາ ຄ່ຶດ ຮິ ລາ ກວາຍ ຕາ
ເບີນ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ຣານະ ອຶນ
ເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ຮິ. ຄັນ ເບນີ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ ຄ່ຶດ ເຍືາ
ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ຮິ ລາ ເບີນ ມູ
ເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. 8 ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ເຍືາ ຄ່ຶດ ເກົາ
ອາຕີ ເປີຼຍ ແຕ ມັຮ ອຳນາດ ອຶນເຈົາ ໄຮ ໂອນ ເກົາ
ເບີນ. ມາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ກູມາລ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ
ປາຍ ນ່ະກັອຍ. ອຶນເຈົາ ໄຮ ໂອນ ເກົາ ເບນີ ອຳນາດ
ກັອຍ ດອ໌ໍ ໂອນ ເກົາ ຈ່ອຍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ເຣ່ງ
ອາຊັອຮ ແອັນ, ຕາ ແກີນ ໂອນ ເກົາ ຕາລຸຮ ເຍືາ.
9 ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ເຍືາ ຄ່ຶດ ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາ
ອົຮ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ຊັອງ ອຶງກັອຮ. 10 ເບີນ ກວາ
ຍ ປາຍ ເກົາ ນ່ະໄນ່: "ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ແຕ ໂປໂລ
ອັນ ອາຕີ ເຣ່ງ ກະ ແບຼງ ລາລ່ື, ມາ ບັອງ ກາ ອັນ
ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ໄຮ, ກັອຍ ອັນ ອຽວ໌ ກະ ມັຮ ປັຣ
ນາຍ ອັນ ປາຍ ຕາ ເບນີ ແບຼງ ອຶນເຕ່ົາ." 11ກວາຍ
ອາແລ່ະ ກາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ
ດັງ, ຣານະ ຮິ ຄຽນ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ບັອງ ກາ
ຮິ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ເຍືາ ລາ ມູເຈິງ ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ
ບັອງ ກາ ຮິ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ເຍືາ ເຕ່.

12 ຮິ ຕາ ແອອ໌ ຕາລີ ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາ
ຊັອຮ ຈະ. ໄລ່ ງີ່ນ ປາຍ ໄລ່ ລາ ອໍ, ມາ ຮິ ຕາ ຍັ່ນ
ປາຍ ຮິ ລາ ອໍ ມູເຈິງ ໄລ່. ໄລ່ ມານະ ເນ່ ມານະ,
ມານະ ຕາລີ ແຕ ມານະ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ອາແລ່ະ ກາ ອໍ
ກະ ອາແລ່ະ ຕາ ເບີນ ອໍ. ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່
ຊາກູລ ລາລ່ື. 13 ຮິ ຕາ ເບີນ ອາຊັອຮ ຈະ ຮິ ເບີ
ມ ໂອນ ເປີຼຍ ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂອນ ຮິ
ຕະ. ມາ ຮິ ຕະ ມາແລ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຮິ
ຕະ ຊັອງ. ກະ ອັນ ໂອນ ຮິ ຕະ ຣານະ ອາຕີ ເຍືາ.
14 ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຮິ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເຍືາ, ຮິ ຕາ ເບີນ ຕະ ກາເລີຍ ແຕ ເນົ່ າ ໂອນ,
ບັອງ ຮິ ອາຕີ ເຍືາ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.
15 ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕະ,
ຮິ ຕາ ເບີນ ປາຍ ຮິ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. ຄັນ ຮິ ຕະ
ນ່ະກັອຍ, ຮິ ກາເລີຍ ຊັອງ ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຣຽຮ ໂອນ ຮິ. ມາ ຮິ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາ
ຊັອຮ ແອັນ, ໂອນ ຮິ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ປື່ ດ ກາເລີຍ
ແອັນ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ, ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຮິ ຕະ.
16 ແວັດ ກັອຍ ຮິ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ

ກຣີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ເຢີ່ ງ ແຕ ກຣວາງ
ເຍືາ. ຣາງຶ່ຮ ຮິ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເບນີ ເນົ່ າ ຕະ ເຈ່ີ, ອຶງກັອຮ ເນົ່ າ ປາຍ
ຮິ ອາຊັອຮ ຈະ ເບມີ ອີ ຕະ ຣານະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕະ.

17 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ
ອັນ ປາຍ:
"ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ປັຣໂອດ,

ອຶງເຄາະ ອັນ ປັຣໂອດ ແຕ ອຶນເຈົາ ຊັອງ."
18 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຍ່ອງ ຈະ ອັນ ເບີມ, ຣານະ
ກັອຍ ຕາ ເບນີ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ; ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ
ອຶນເຈົາ ໄຮ ຍ່ອງ, ຣານະ ກັອຍ ລາ ອໍ ລາລ່ື.

11
ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ

ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌
1 ຄັນ ເຍືາ ຊັອງ ເກົາ ມາ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະ ກວາຍ

ຊາກູລ ຊານ່ໍ, ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ຈີວ໌ ຊາງັດ ມາ
ໂຮຍ ປັຣນາຍ ເກົາ. 2 ເກົາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ຢໍອ໌ ອີ
ໂອນ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເກົາ ຊາກຳ ເຍືາ
ລາ ນ່ະ ມວຍ ນະ ກູໂມຣ ກາ ຕາ ຢວາຮ ບິ ກະ ຣາ
ເລົາ. ເກົາ ປຣ່ອມ ເຈ່ີ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ນ່ະ ລາກວຍ
ໂອນ ມານຳ ກາຢາອ໌ ຊັອງ. ກາຢາອ໌ ໄນ່ ລາ ເຢຊູ
ກຣີດ. 3ມາ ເກົາ ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ເນົ່ າ ປັຣຕ່ຶ ໂອນ
ເຍືາ ຕັຮ ຣານະ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ມູເຈິງ ກູຊັນ
ປຼາ ແຕ ອຶມແບິ ບູບວກ ເອວາ ໂອນ ຕະ ຣານະ ໂລ່
ຍຮ. 4 ຄັນ ເບີນ ເນົ່ າ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ມາ ອາຕີ ແຕ
ເຢຊູ ອຶມພາ ແຕ ເຢຊູ ກາ ຮິ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ, ແຕີລາ
ເບນີ ຣາເວືາຍ ອຶມພາ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ກາ ເຍືາ ຣ່ັບ ເຈ່ີ, ແຕີລາ ເບີນ ປັຣນາຍ ອໍ ອຶມພາ
ແຕ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ເຍືາ ຊາອຳ
ເຈ່ີ, ໄວ່ ລາລ່ື ເຍືາ ອີດ ມັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ! 5 ເກົາ
ຄ່ຶດ ເກົາ ຕາ ເບີນ ເປ່ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ
ໄລ່ ກາ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌ ກັອຍ.
ເຍືາ ນັ່ບ ໄລ່ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ ອໍ ລາລ່ື.
6 ເກົາ ຕາ ເບີນ ຣຍານ ຊາອ່ຶຍ ໂອນ ອາຕີ ແຄວ໌,
ມາ ເກົາ ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ແຕ ຣານະ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາ
ຕີ. ເຍືາ ດັງ ແຈງ ເຈ່ີ ຣາມຶ່ ຮ ກັອຍ ລາ ປຍາຍ໌,
ຍ່ອນ ເຍືາ ເຮີມ ຣານະ ເກົາ ຕະ ກະ ເຍືາ.

7 ເກົາ ຕາ ເບີນ ອີດ ເກຣ່ີງ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ເຍືາ,
ບັອງ ກາ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ເຍືາ. ກະ ເກົາ ຕາ ເບີນ ອາຊັອຮ ຈະ ອຶນ
ເຕ່ົາ ກະ ເຍືາ, ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ບຸ່ນ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ເກົາ ຕະ ນ່ະໄນ່, ເຍືາ ເຮີມ ໂລ່ຍຮ ບ?ໍ
8ບັອງ ກາ ເກົາ ຕະ ຣານະ ກະ ເຍືາ, ເບນີ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ການ່ໍອ໌ ຈ່ອຍ ໂອນ ເກົາ. ໄນ່ ລາ ນ່ະ ເກົາ ຕວຍ໌
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ແຕ ໄລ່, ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ເຍືາ. 9 ບັອງ ກາ ເກົາ ແອີດ
ກະ ເຍືາ, ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ແອິ, ລາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ແຊອ໌
ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ເຍືາ, ຍ່ອນ ເບນີ ກວາຍ
ຊາອຳ ແຕ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ເກຣ່ີງ
ໂອນ ເກົາ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ໂອນ ເຍືາ
ຕັລ ຊານາ ເກົາ, ກະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ລາ ເກົາ ຕາ
ແອອ໌ ເຕ່. 10ຍ່ອນ ຣານະ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ
ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ, ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ນ່ະໄນ່: ຕາ
ເບນີ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຕ່ຶງ ແຄງ ອະຄາຢາ ມາ ເຕ່ອ໌ ກູ
ປັດ ແບອ໌ ເກົາ, ຕາ ເບີນ ໂອນ ເກົາ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ
ເກົາ ຕາ ເບນີ ອີດ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ເກຣ່ີງ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ
ເຍືາ. 11 ນານ່ະ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ນ່ະໄນ່? ຍ່ອນ ເກົາ
ຕາ ເບນີ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ ບ?ໍ ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ເຈ່ີ
ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ. 12 ມາ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ລາ ເກົາ ຕາ ເບນີ ອີດ ຊາ ເກຣ່ີງ ແຕ ເຍືາ, ໂອນ ໄລ່
ກາ ຍ່ອງ ໄລ່ ເບມີ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ນັ່ອງ ໄລ່ ຕະ ຣາ
ນະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣາລີ ກະ ເກົາ. 13 ມາ ກວາຍ
ກັອຍ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາ ເບີນ ຣຽຮ. ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ
ອາໂລກ ຊັອງ ປາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໄລ່
ໂອນ ຕະ ຣານະ ອັນ. 14 ມາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊັອງ
ງຶ່ດ ອຶນເຕ່ົາ! ເຢືາງ ຊາຕານ ແຕ່ິ ເຕ່ອ໌ ຣາພິ ອາ
ໂລກ ປາຍ ອັນ ລາ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ປັ່ ງ
ເຕ່. 15 ນ່ະກັອຍ ຕາ ເບນີ ງຶ່ດ ອຶນເຕ່ົາ ຄັນ ກວາຍ
ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ຊາຕານ ອາໂລກ ນ່ະ ໄລ່ ຕະ ຣານະ
ຕານັອ່ງ ອໍ ເຕ່. ມາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ, ໄລ່ ເບນີ
ເກືາ ຕາປູ່ນ ມັຮ ຣານະ ໄລ່ ຕະ.

ໂປໂລ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
16 ມວຍ ເຮີບ ແອັນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ລ່ັຮ ເຍືາ

ປາຍ: ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ເກົາ ລາ ກວາຍ ຊາກູລ
ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ. ມາ ຄັນ ເຍືາ ຄ່ຶດ ເກົາ
ລາ ກວາຍ ຊາກູລ, ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ເກົາ ເວືາຍ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຍ່ອງ ບີ່ ອ໌ ຈະ ເກົາ ເບີ
ມ ເຕ່. 17 ເກົາ ປາຍ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ຕາ ແກີນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ປາຍ, ມາ ເກົາ ປາຍ ນ່ະໄນ,່ ລາ
ນ່ະ ປັຣນາຍ ກວາຍ ຊາກູລ ອີ ອາຊັອຮ ຈະ ເບີມ
ຊັອງ. 18 ຄັນ ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຍ່ອງ ຈະ
ໄລ່ ເບີມ ຕາປູ່ນ ຣານະ ກວາຍ, ເກົາ ເຕ່ອ໌ ຍ່ອງ ມູ
ເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. 19 ເອົາ, ເຍືາ ກາ ກວາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາ
ລ່ັງ ລາລ່ື! ນານ່ະ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຊາງັດ
ປັຣນາຍ ກວາຍ ຊາກູລ? 20 ເຍືາ ຈີວ໌ ໄລ່ ກາ ຕະ
ອຶນຕີ ອາໂລກ ກັອຍ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ນ່ະ ຊູລ
ໄລ່, ແຕີລາ ໂລ່ບ ມູ່ນ ເຍືາ, ແຕີລາ ອີດ ປຣະ ເຍືາ,
ແຕີລາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ໄລ່, ແຕີລາ ເວ່ົາ ໂອນ ເຍືາ

ກູມາລ. 21 ເກົາ ຊັອງ ກູມາລ ຕະ ຄັນ ເກົາ ມາ ຕະ
ຣານະ ນ່ະກັອຍ ໂຈະ ເຍືາ!
ມາ ຄັນ ເບນີ ເນົ່ າ ເຣືາບ ຍ່ອງ ຈະ ອັນ ເບມີ, ເກົາ

ເຣືາບ ຍ່ອງ ນ່ະກັອຍ ເຕ່. ຊານ່ໍ ເກົາ ອາຕີ ນ່ະ ກວາ
ຍ ຊາກູລ ຊາ. 22 ໄລ່ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ເຮັບເຣີ ບ?ໍ
ເກົາ ລາ ນ່ະກັອຍ ເຕ່. ໄລ່ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ບ?ໍ ເກົາ ລາ ນ່ະກັອຍ ເຕ່. ໄລ່ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ
ອັບຣາຮາມ ບ?ໍ ເກົາ ລາ ແຕ ກັອຍ ເຕ່. 23 ໄລ່
ຕະ ຣານະ ໂອນ ກຣີດ ບ?ໍ (ຊານ່ໍ ເກົາ ອາຕີ ນ່ະ
ກວາຍ ຊາກູລ ຊາ.) ເກົາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ ກາເລີຍ
ແຕ ໄລ່. ເກົາ ຈີວ໌ ຕະ ຣານະ ລາແກັຮ ລາລ່ື ກາ
ເລີຍ ແຕ ໄລ່. ເກົາ ຈີວ໌ ເນົ່ າ ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ຊາອ່ຶຍ
ເຮີບ ກາເລີຍ ແຕ ໄລ່. ເກົາ ຈີວ໌ ເນົ່ າ ປຍາຍຮ ຊາ
ອ່ຶຍ ເຮີບ ກາເລີຍ ແຕ ໄລ່. ເກົາ ມັ່ນ ອີ ກູຈີດ ຊາ
ອ່ຶຍ ເຮີບ ກາເລີຍ ແຕ ໄລ່. 24 ເຊີງ ເຮີບ ເຈ່ີ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ວ່ັດ ເກົາ ເບນີ ໄປ ຈ່ິດ ຕາເກ່ຮ ປັຣ
ໄລຮ. 25 ໄປ ເຮີບ ເຈ່ີ ເນົ່ າ ປຍາຍຮ ເກົາ ແຕ ອາ
ລ່ອງ. ມວຍ ເຮີບ ເກົາ ຈີວ໌ ເນົ່ າ ແກຼງ ຕາເມົາ ໂຈະ
ເກົາ. ໄປ ເຮີບ ເຈ່ີ ເກົາ ແອີດ ຕ່ຶງ ຕົວະ, ມາ ຕົວະ
ກັອຍ ຣຸ່ງ ລ່ັອງ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແອີດ
ຕ່ຶງ ກຣັອງ ແດີອ໌ ເບີນ ມູ ຕາໄງ ມູ ຊາເດົາ. 26 ຊາ
ອ່ຶຍ ເຮີບ ເກົາ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ, ເກົາ ຣາມຮົ ເກຣ່າະ
ແຕ ແດີອ໌ ປື່ ດ. ເກົາ ຣາມົຮ ເກຣ່າະ ແຕ ກວາຍ
ຣາປົນ. ເກົາ ຣາມົຮ ເກຣ່າະ ແຕ ກວາຍ ກາ ມວຍ
ກຣວາງ ກະ ເກົາ. ເກົາ ຣາມົຮ ເກຣ່າະ ແຕ ກວາຍ
ອຶມພາ ກຣວາງ ກະ ເກົາ. ເກົາ ຣາມົຮ ເກຣ່າະ ຕ່ຶງ
ເມືອງ. ເກົາ ຣາມຮົ ເກຣ່າະ ຕ່ຶງ ກຣວາງ. ເກົາ ຣາມົ
ຮ ເກຣ່າະ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາເລ. ກະ ເກົາ ຣາມຮົ ເກຣ່າະ
ແຕ ກວາຍ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ປາຍ ໄລ່ ຕາປູ່
ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຮີ. 27 ເກົາ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ຈີວ໌
ກ່ັດ, ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ແອິ ບ,ິ ຈີວ໌ ມາເຍືາຍຮ ຊາ
ລາອ໌. ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຈາ, ກະ ຊາ
ອ່ຶຍ ເຮີບ ເກົາ ຊັອງ ຊາແງດ, ແອິ ຕຳປັອກ. 28ກະ
ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ແອັນ, ກູ່ ຣາໄງ ເກົາ ຄ່ຶດ ເລືອຍໆ ແຕ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ກູ່ ອຶນຕຸ, ອຶງກັອຮ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຕາປູ່
ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຣ່ັກ ລາລ່ື. 29 ຄັນ ເບນີ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຣ່ັກ
ລາລ່ື, ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ອັນ ກັອຍ ຕາປູ່ນ
ກຣ່ັກ ລາລ່ື. ກະ ຄັນ ເບນີ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເນົ່ າ
ປັຣຕ່ຶ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ເກົາ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ກະ ອັນ ກາ ເນົ່ າ
ປັຣຕ່ຶ ກັອຍ ເຕ່.

30 ຄັນ ເກົາ ມາ ອຶງເຄາະ ຍ່ອງ ຈະ ເກົາ ເບມີ, ເກົາ
ຍ່ອງ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ ອຽວ໌. 31 ເຢືາງ



ໂກຣິນໂທ ບາຣ 11:32 292 ໂກຣິນໂທ ບາຣ 12:16

ເຈົາຣາຊີ ດັງ ເກົາ ຕາ ເບີນ ປາຍ ອາໂລກ. ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໄນ່ ລາ ອຶມປ່ໍ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ.
ອໍ ໂອນ ໄຮ ຍ່ອງ ອັນ ຊົດ ແດີຍ. 32 ບັອງ ກາ
ເກົາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ດາມັດກັດ, ເບນີ ແລງ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ອາເຣຕາ, ອັນ ແປຣີ ຕາຮານ ອັນ ກຍາອ໌
ງັ່ຮ ຕ່ົງ ເມືອງ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ໂກບ ເກົາ. 33 ມາ ເບີ
ນ ແຊມອາຍ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ໄລ່ ຈ່ອຍ ເກົາ. ໄລ່
ໂຈະ ຈະ ເກົາ ຕ່ຶງ ອາປໍອ໌. ເຈ່ີ ໄລ່ ໂຢ່ລ ອາແຊງ ເກົາ
ປໍ ກູແຕອ໌ ແຕ ມານັ່ກໄດ ຕ່ຶງ ວຍາງ ເມືອງ ກັອຍ.
ນ່ະກັອຍ ເກົາ ເບນີ ແວັດ ແຕ ອາຕີ ໄລ່ ກາ ອີ ໂກບ
ເກົາ.

12
ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເລືາຍ

ໂອນ ອັນ ບັອງ ອາໄຣ່
1 ຄັນ ເກົາ ຍ່ອງ ຈະ ເກົາ ເບີມ, ເກົາ ດັງ ຣາມຶ່

ຮ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ເກົາ
ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ແອັນ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເລືາຍ ໂອນ ເກົາ. ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ
ອາຕີ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂອນ ເກົາ
ດັງ. 2-3 ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ກູມໍ ເຈ່ີ ແຕ ເກົາ
ຊັອຮ ປໍ ມັນລ່ັອງ. ເກົາ ຕາ ເບີນ ດັງ ເຕ່ ປາຍ ຈະ
ເກົາ ເປາະ, ແຕີລາ ແອີງ ຣາເວືາຍ ເກົາ ຊັອງ ເປາະ.
ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ດັງ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ມາ
ເກົາ ດັງ ເກົາ ເປາະ. 4 ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ເກົາ ຊັອງ
ປັຣນາຍ ເນົ່ າ ປາຍ, ມາ ກວາຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ
ປັຣນາຍ ກັອຍ. ກະ ອັນ ກາ ປາຍ ປັຣນາຍ ກັອຍ
ກະ ເກົາ, ອັນ ຕາ ໂອນ ເກົາ ຕະ ອຶນຕີ ລ່ັຮ ໂອນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌. 5 ແຕ ຣານະ ກັອຍ, ເກົາ ເຕ່ອ໌
ຍ່ອງ ຈະ ເກົາ. ມາ ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ຍ່ອງ ນ່ະກັອຍ.
ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຍ່ອງ ແຕ ມັຮ ຣານະ ເກົາ ອຽວ໌ ຊັອງ.
6 ຄັນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຍ່ອງ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ເກົາ ຕາ
ເບີນ ນ່ະ ກວາຍ ຊາກູລ, ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ
ປຍາຍ໌. ມາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຍ່ອງ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ
ເກົາ ອຶງກັອຮ ເບນີ ອັນ ກາ ອາຊັອຮ ເກົາ ເປີຼຍ ແຕ
ປຍາຍ໌ ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ກັອຍ. ເກົາ ຢໍອ໌ ເນົ່ າ ຕາ
ຕ່ອຍ໌ ແອີງ ແຕ ຣານະ ເກົາ ຕະ ກະ ປັຣນາຍ ເກົາ
ອາຕີ ຊັອງ.

7ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ແອອ໌ ອີ ໂອນ ເກົາ ໂອດ
ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ອໍ ກາ ອັນ ອາປັຮ ໂອນ ເກົາ.
ນ່ະກັອຍ ອັນ ໂອນ ເກົາ ຈີວ໌ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອາອ່ີ.
ຣາມຶ່ ຮ ອາອ່ີ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ປັລ ຊັຣເລືາ ຕ່ຶງ ຈະ
ເກົາ. ກະ ຣາມຶ່ຮ ອາອ່ີ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ເຢືາງ ຊາຕານ
ແປຣີ ໂອນ ເນົ່ າ ຕະ ເກົາ. 8 ເບີນ ໄປ ເຮີບ ເຈ່ີ ເກົາ
ເກົາແຊອ໌ ແຕ ອຶນເຈົາ ໄຮ ໂອນ ຣາມຶ່ຮ ອາອ່ີ ກັອຍ

ແກີດ ປິ່ ດ. 9ມາ ອຶນເຈົາ ໄຮ ປາຍ ໂຈະ ເກົາ: "ເກົາ
ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄມ່; ໄນ່ ລາ ກູ່ ເຈ່ີ ໂອນ ໄມ່, ຍ່ອນ
ບັອງ ກາ ໄມ່ ແກີດ ອຽວ໌, ອຳນາດ ເກົາ ແກີດ ເຣ່ງ
ອາຊັອຮ."
ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ລາລ່ື ອາຕີ ແຕ ມັຮ

ຣາມຶ່ຮ ອຽວ໌ ແຕ ເກົາ, ໂອນ ອຳນາດ ແຕ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ເກົາ. 10 ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື
ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ຊັອງ ອຽວ໌, ແຕີລາ ເນົ່ າ ອາເຢ່ ພາມາດ
ເກົາ, ແຕີລາ ເກົາ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ໂຕຍ໌ ບາບ, ແຕີລາ
ເນົ່ າ ຕະ ເກົາ, ແຕີລາ ເກົາ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຍ່ອນ
ເກົາ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ, ຍ່ອນ ບັອງ ກາ ເກົາ
ຊັອງ ອຽວ໌, ບັອງ ກາ ກັອຍ ເຢຊູ ກຣີດ ໂອນ ເກົາ
ບັນ ເຣ່ງ.

ໂປໂລ ຄ່ຶດ ເລືອຍໆ ແຕ ກວາຍ ໂກຣິນໂທ
11 ເກົາ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະ ກວາຍ ຊາກູລ ຍ່ອນ ເຍືາ

ຕະ ໂອນ ເກົາ ອຶງເຄາະ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະກັອຍ. ປຍາຍ໌
ລາລ່ື ລາ ເຍືາ ຍ່ອງ ເກົາ. ເກົາ ລາ ກວາຍ ຕາ ເບີນ
ປື່ ດ ອຶນເຕ່ົາ, ມາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ເປ່ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ
ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ໄລ່ ກາ ເຍືາ ຄ່ຶດ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ອໍ ລາລ່ື. 12 ເກົາ ຕະ ເຈ່ີ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ
ເຮີມ ບັອງ ກາ ເກົາ ແອີດ ກະ ເຍືາ. ບັອງ ກາ ເກົາ
ຕະ ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ເຕ່.
ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ກັອຍ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ເກົາ
ລາ ກວາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ກຣ່ັກ ລາລ່ື.
13 ເບີນ ມວຍ ຣານະ ຊັອງ ເກົາ ຕະ ກະ ເຍືາ ອຶມ
ພາ ແຕ ເກົາ ເກ່ີຍ ຕະ ກະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ການ່ໍ
ອ໌. ຣານະ ກັອຍ ລາ ນ່ະໄນ່: ເກົາ ຕາ ເບີນ ໂອນ
ເຍືາ ຕຸ່ຮ ແຈມ ເກົາ. ເກົາ ແຊອ໌ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ, ຍ່ອນ
ເກົາ ຕະ ຕາ ປຍາຍ໌ ນ່ະກັອຍ!

14 ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ເຍືາ. ແກີດ
ໄປ ເຮີບ ຕ່ຶງ ໄນ່ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. ມາ ເກົາ ຕະ ມູ
ເຈິງ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ຊາ. ເກົາ ຕາ ເບນີ ໂອນ ເຍືາ ຕຸ່ຮ
ແຈມ ເກົາ, ຍ່ອນ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ໍອ໌ ມູ່ນ
ເຍືາ, ມາ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຊັອງ. ໄກຣ
ລາລ່ື, ກອນ ຕາ ເບີນ ແຈມ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ, ມາ
ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ແຈມ ກອນ. 15ກະ ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌
ລາລ່ື ປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ນ ເກົາ ກະ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ
ເກົາ ເບີມ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຍືາ. ມາ ແຕ່ີອ໌ ເກົາ
ອາໂຢ່ະ ເຍືາ ຊາອ່ຶຍ ອາຊັອຮ, ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເກົາ ບີ່ອ໌
ອາແຊງ ແອັນ ບ?ໍ

16 ເບີນ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ ກາ ປາຍ ເກົາ ນ່ະ
ໄນ່: "ໄຮ ດັງ ອັນ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ອີດ ເກຣ່ີງ ອຶນ
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ເຕ່ົາ ແຕ ໄຮ. ມາ ອຶງກັອຮ ອັນ ໂລ່ບ ໄຮ ຣານາ ກາ
ນ່ໍອ໌ ມາ ໄຮ ຕາ ເບີນ ດັງ."

17 ມັຮ ກວາຍ ກາ ເກົາ ແປຣີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ໄລ່
ຈ່ໍອ໌ ອູອີດ ເກຣ່ີງ ເຍືາ ໂອນ ເກົາ ບ?ໍ 18 ເກົາ ແປຣີ
ຕີໂຕ ກະ ມານະ ແຊມອາຍ ການ່ໍອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ.
ເຍືາ ເຮີມ ຕີໂຕ ໄນ່ ຈ່ໍອ໌ ອູອີດ ເກຣ່ີງ ເຍືາ ບ?ໍ ຕາ
ເບີນ, ຍ່ອນ ຕີໂຕ ກະ ເກົາ, ຮິ ເບີນ ແອີງ ມວຍ
ຣາງຶ່ຮ ຊັອງ ກະ ຮິ ຕະ ມູເຈິງ ອຶນແຍະ່.

19 ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ເຍືາ ກູ ຄ່ຶດ ປາຍ ດູ່ນ ເຈ່ີ
ເກົາ ແກອ໌ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຍືາ. ຕາ ປ
ຍາຍ໌ ເຍືາ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ! ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ອາຕີ, ລາ
ເກົາ ອາຕີ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ເກົາ ເບີ
ນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. ອາລັອຮ ເອີຍ!
ກູ່ ຣານະ ເກົາ ຕະ, ລາ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຍືາ
ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ. 20 ເກົາ ອຶງກັອຮ ບັອງ
ກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ເກົາ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ກະ
ເຍືາ, ເຮີມ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ, ກະ ເຍືາ ຕາ ເບີ
ນ ຣ່ໍອ໌ ບັອງ ກາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ຣານະ ກັອຍ.
ເກົາ ອຶງກັອຮ ເຍືາ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ອໍ ນ່ະໄນ່:
ຣາໂລຍຮ, ມານະ ຊັຣແມງ ແຕ ມານະ, ໄວ່ ອຶງຄ່ືນ,
ຣາຕັຮ ແກີດ ຊາອ່ຶຍ ຈຸ່ມ, ພາມາດ ເນົ່ າ, ປາຍ ຕາ
ອໍ ແຕ ເນົ່ າ, ຢໍອ໌ ອີ ໂອດ, ກະ ເຍືາ ຣາຍົວະ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌. 21 ເກົາ ອຶງກັອຮ ບັອງ ກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເຍືາ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ເກົາ ຊັອງ ກູມາລ
ແຕ ເຍືາ, ເຈ່ີ ເກົາ ອີ ເຍືາມ ຍ່ອນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ແຕ
ເຍືາ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ມາ ຕາ ຢວາຮ ງີ່ນ ໂລ່ຍຮ
ກັອຍ. ຣານະ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ ລາ ນ່ະໄນ່: ໄລ່ ຢໍອ໌
ອີ ເບນີ ເນົ່ າ, ຕາ ເບນີ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ໄລ່ ບິ
ມັນຕ,ຸ ກະ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ຊັຣມວາອ໌.

13
ປັຣນາຍ ອາຕີ ປັຣຊົດ ກະ ກັຣບັນ

1 ເຮີບ ກາ ໄປ ເອີຍ໌ ກາ ເກົາ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຊາອົຮ ເຍືາ
ໄນ່. ພໍກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ໄຮ ປຣ່ອມ ຕະ ຕາປູ່
ນ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
"ຄັນ ເບີນ ບາຣ ໄປ ນະ ມາ ປຣ່ອມ ປ່ອງ ກວາຍ

ການ່ໍອ໌ ຕະ ໂລ່ຍຮ,
ເນົ່ າ ນັ່ບ ປັຣນາຍ ໄລ່."

2 ບັອງ ກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ເຮີບ ບາຣ ກັອຍ,
ເກົາ ກາແອັຮ ເຈ່ີ ເຍືາ ກາ ຕະ ໂລ່ຍຮ. ກະ ຊານ່ໍ ເກົາ
ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ເຍືາ, ມາ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ ຊາ ໂຈະ
ເຍືາ ນ່ະໄນ່: ມາແລ່ະ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ເຮີບ ອຶນ
ຕູ່ນ ແອັນ, ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ແວັດ ແຕ ເກົາ

ໂຈະ ໂຕ່ດ ເຍືາ, ກະ ໂຈະ ໂຕ່ດ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ມາ ຕະ ໂລ່ຍຮ. 3 ເກົາ ປາຍ ນ່ະໄນ່ ຍ່ອນ ເຍືາ ຈ່ໍ
ອ໌ ຣານະ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ເກົາ ອາຕີ ຕາງ ເຢຊູ ກຣີດ
ມາ ຕາ ເບີນ. ບັອງ ກາ ເຢຊູ ກຣີດ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ
ກະ ເຍືາ, ອັນ ຕາ ເບນີ ອຽວ໌ ອຶນເຕ່ົາ, ມາ ອັນ ຕະ
ເຣ່ງ ລາລ່ື. 4 ຈະ ອັນ ອຽວ໌ ບັອງ ກາ ອັນ ຈີວ໌ ກູ
ຈີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ, ມາ ຊານ່ໍ ອັນ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ
ອຳນາດ ປື່ ດ ລາລ່ື ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຈະ ຮິ ລາ
ອຽວ໌ ມູເຈິງ ຈະ ເຢຊູ ເຕ່, ມາ ບັອງ ກາ ຮິ ຕະ ຣາ
ນະ ກະ ເຍືາ, ຮິ ອາມົ່ງ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ຍ່ອນ ເບີນ
ອຳນາດ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

5 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ລ່ັຮ, ເຍືາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ,
ມາ ຕາ ເບນີ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາຕ່ອຍ໌ ແຕ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ ເບມີ, ເຍືາ ດັງ ເຢຊູ ກຣີດ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ
ມາ ຕາ ເບນີ. ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ດັງ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ,
ເຍືາ ຊາອຳ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌. 6 ແວັດ ເຍືາ ຕາຕ່ອຍ໌
ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ຄ່ຶດ ເຍືາ ດັງ ຮິ ລາ ກວາຍ ຊາອຳ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. 7 ຮິ ເກົາແຊອ໌ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ຈ່ອຍ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ
ຣານະ ຕາ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ. ຮິ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຕາ ແອອ໌
ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ຮິ, ມາ ຮິ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຕະ ອໍ ທໍ,
ຕາ ເບນີ ອຶນເຕ່ົາ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ຮິ, ແຕີລາ ເນົ່ າ ປາຍ ຮິ
ເປ່. 8 ຮິ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ດອ໌ໍ ຣາຈ່ິລ
ຣານະ ປຍາຍ໌, ມາ ຮິ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອໍ ຊັອງ ຕາປູ່ນ ຣາ
ນະ ປຍາຍ໌. 9 ຮິ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື, ຄັນ ຮິ ອຽວ໌ ມາ
ເຍືາ ເຣ່ງ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ຮິ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ເຍືາ
ລ່ົບ ແກີດ ອໍ ລ່ັຮ ນ່ະ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. 10 ເກົາ ຄຽນ
ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ບັອງ ກາ ເກົາ ອຶນ
ນັ່ອງ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ເຍືາ, ຍ່ອນ ບັອງ ແລ່ະ ເກົາ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ເກົາ ຕາ ເບນີ ອຶງເຄາະ ປາຍ ເຣ່ງ ໂຈະ
ເຍືາ ຕາປູ່ນ ອຳນາດ ເຢຊູ ກຣີດ ໂອນ ເກົາ. ອັນ
ໂອນ ເກົາ ເບີນ ອຳນາດ ກັອຍ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ເຍືາ ຊາ
ອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ, ຕາ ແກີນ ໂອນ ເກົາ ຕາລຸຮ ເຍືາ.

11 ປັຣນາຍ ປັຣຊົດ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ລາ ນ່ະໄນ່:
ແຊມອາຍ ເອີຍ ເກົາ ກ່ອບ ເຍືາ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລ່ົບ
ແກີດ ອໍ ລ່ັຮ ນ່ະ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ
ປັຣນາຍ ເກົາ ແຊອ໌ ແຕ ເຍືາ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປຣ່ອມ
ມວຍ ຣາງຶ່ຮ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມານະ ຣາຕອຍ ກະ
ມານະ. ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ ກະ ໂອນ
ເຍືາ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.

12 ແຊອ໌ ເຍືາ ມານະ ກັຣບັນ ອໍ ໂຈະ ມານະ.
13 ກູ່ ນະ ກວາຍ ຊາອຳ, ໄລ່ ຕາແບີບ ກາຮານ ເຍືາ
ເຕ່.
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14 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ
ເມືາດ ເຍືາ. ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ເລືອ
ຍໆ ເຍືາ. ກະ ເກົາ ແຊອ໌ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ກູ່ ນະ ເຍືາ.
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ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໂປໂລ ຄຽນ
ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ແຄງ

ຄາລາເຕຍ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ພາອ໌ ໂອນ ມູ່

ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລາເຕຍ ມາຮ 50-58 ກູມໍ
ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ.
ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລາເຕຍ ເບນີ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ປາຍ

ອຶງເຄາະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ໂມເຊ ກັອຍ ແຕ ແກີດ
ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໂປໂລ ຄຽນ
ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ດອ໌ໍ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລາເຕຍ ດັງ ແຈງ ປາຍ, ຕາ
ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຍ່ອນ ຕະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ; ຍ່ອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ແກີດ
ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຍ່ອນ ໄລ່
ຊາອຳ ເຢຊູ ຊັອງ. ໂປໂລ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່
ໂອນ ກວາຍ ຄາລາເຕຍ ດອ໌ໍ ອາໂຢ່ງ ມັຮ ກາ ກອນ
ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ແຄງ ໄນ່ ດັງ ລ່ັຮ ອຶງເຄາະ
ຕະ ນານ່ະ ໂອນ ປຍາຍ໌.
ໂປໂລ ອາຕີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ແຈງ ປາຍ ອຳນາດ ອັນ

ລາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ຣານະ ອັນ ຕະ
ລາ ຕາ ແກີນ ແຕ ກວາຍ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌
ອັນ ດອ໌ໍ ອາຕີ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.
ປັຣຊົດ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່, ໂປໂລ ຄຽນ

ໂອນ ໄລ່ ດັງ ປາຍ ຕາມ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ຕາປູ່ນ
ນັອ່ງ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ, ມາ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ເບີ
ນ ແດີຍ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ກະ ຊາອຳ
ເຢຊູ ກຣີດ ຈັບ ລາລ່ື.

ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣ ນາຍ ຊາ ອົຮ ກວາ ຍ
ຄາລາເຕຍ

1-2 ເກົາ ລາ ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌
ຊາ ອົຮ ອຶນແຍ່ ະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ແຄງ
ຄາລາເຕຍ. ເກົາ ລາ ກວາຍ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອາ
ມົງ່ ລ່ັຮ. ໄກຣ ລາລ່ື ເຢຊູ ກຣີດ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ເກົາ ເປາະ ຕະ ຣານະ
ໄນ່. ຕາ ແກີນ ແຕ ກວາຍ ຣຽຮ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ
ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອົຮ ເຍືາ. ກະ

ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ແອີດ ອຶນຕຸ ໄນ່,
ໄລ່ ປຣ່ອມ ເຕ່ ແຕ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່.

3 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ
ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ, ກະ ໂອນ ເຍືາ
ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ. 4 ເຢຊູ ກຣີດ
ຈຸງ ຈີວ໌ ກຈີູດ ຍ່ອນ ໂລ່ຍຮ ໄຮ. ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ
ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ຕາ ອໍ
ຕ່ຶງ ແດີຍ ຕາ ອໍ ໄນ່. ມັຮ ຣານະ ເຢຊູ ຕະ ລາ ຣາປ
ຍາຍ໌ ກະ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ ຢໍອ໌.
5 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ເລືອຍໆ ແອີງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກມູ.ໍ ອາແມນ.*

ຕາ ເບນີ ປັຣນາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
6 ເກົາ ງຶ່ດ ເຕ່, ໄວ່ ລາລ່ື ເຍືາ ຕັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ, ອັນ ກາ ຣຽຮ ເຍືາ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອ
ຍໆ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ.
ຊານ່ໍ ເຍືາ ຄ່ຶດ ຣານະ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ເຍືາ. 7 ໄກຣ ລາລ່ື ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣານະ ການ່ໍອ໌
ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ. ມາ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ແກຼິ ກຼູ່ ກະ ຢໍອ໌ ອີ ປຽນ
ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. 8 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ກາ ຈະ ເກົາ, ກາ ເທວາດາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ມັນລ່ັອງ, ຢໍອ໌ ອາຕີ ເຍືາ ປັຣ
ນາຍ ອຶມພາ ແອັນ ແຕ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ນ່ະ ຮິ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ, ເກົາ ຢໍອ໌ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເວ່ນ ດອ໌ໍ ກວາຍ ກັອຍ. 9 ນ່ະກັອຍ ເກົາ
ອາຕີ ລ່ັຮ ຊາ ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ, ຄັນ ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອຶມພາ ແຕ ປັຣນາຍ ອໍ
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ນ່ະ ເຍືາ ຊາອຳ ເຈ່ີ, ເກົາ ຢໍອ໌ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາປິ່ ດ ຊັອງ ກວາຍ ກັອຍ.

10 ເກົາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເກົາ ຢໍອ໌
ກວາຍ ຍ່ອງ ເກົາ ບໍ? ຕາ ແກີນ ນ່ະກັອຍ! ເກົາ
ຢໍອ໌ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຍ່ອງ ເກົາ. ຄັນ ເກົາ
ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ຊັອງ, ເກົາ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ.

ແອີງ ເຢຊູ ກຣີດ ຊັອງ ຣຽຮ ປາ ຈຸ່ຮ ໂອນ
ໂປໂລ ຕະ ຣານະ

11 ແຊມອາຍ ເອີຍ, ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ລາ
ລ່ື, ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ກາ ເກົາ ອາຕີ ໂອນ
ເຍືາ, ປັຣນາຍ ໄນ່ ຕາ ແກີນ ແຕ ກວາຍ. 12 ປັຣ
ນາຍ ໄນ່ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຣ່ັບ ແຕ ກວາຍ. ມາ ເກົາ
ຣ່ັບ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ອາປັຮ ເລືາຍ ໂອນ ເກົາ. ຕາ
ເບນີ ກວາຍ ອາແລ່ະ ອາຕີ ເກົາ.

* 1:5 1:5 ປັຣນາຍ 'ອາແມນ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ກຣ່ັກ ນ່ະກັອຍ' ແຕີລາ 'ແຊອ໌ ໂອນ ແກີດ ນ່ະກັອຍ.'
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13 ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ເກົາ ຕະ ບັອງ
ກາ ເກົາ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. ບັອງ
ກັອຍ ເກົາ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື ໂຈະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ. ເກົາ ອີ ອາປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. 14 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ ເກົາ
ຕະ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ແກຼີຍ ອຶນແຍະ່
ແຕ ໄລ່ ກາ ມວຍ ໂປຣ່ອ໌ ກະ ເກົາ. ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຢໍອ໌
ລາລ່ື ຕາປູ່ນ ຄານອດ ຈຸ່ມເຈືອ ເກົາ ແຕ ອຶມແບິ.
15ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເກົາ, ຍ່ອນ
ອັນ ຣຽຮ ເກົາ ໂອນ ຕະ ຣານະ ອັນ ແຕ ເກົາ ອຶນ
ນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ປຸ່ງ ອຶມເປ່ອ໌. ແຕ່ີອ໌ ອັນ ກູອ໌ ເກົາ,
ອັນ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ 16 ອາປັຮ ເລືາຍ ໂອນ ເກົາ
ດັງ ແຈງ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ເມ່ນ ກອນ ອັນ. ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ຕາ ແກີນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ດັງ ປັຣນາຍ ໄນ່ ເຕ່. ເກົາ
ຕາ ເບີນ ຊັຣຮົງ ມັຮ ຣານະ ໄນ່ ກະ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌. 17 ກະ ເກົາ ຕາ ເບີນ ເຈົາ ຊັຣຮົງ ກະ ຈຸ່ມ ເຢຊູ
ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ໄລ່ ກາ ຕະ
ຣານະ ໄນ່ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ເກົາ. ມາ ເກົາ ເປາະ ປໍ ກຣ
ວາງ ອາຣາເບຍ. ແວັດ ກັອຍ ເກົາ ເຈົາ ປໍ ເມືອງ
ດາມັດກັດ ແອັນ.

18 ແວັດ ໄປ ກູ ມໍ ແຕ ເກົາ ຊັອຮ ປໍ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ, ຢໍອ໌ ອີ ຊາອົຮ ເປໂຕ. ເກົາ ແອີດ
ກະ ອັນ ອຶນແຍ່ະ ມັນຈ່ິດ ລາ ເຊີງ ຕາໄງ. 19 ມາ
ຈຸ່ມ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ການ່ໍອ໌, ເກົາ ຣາມຮົ ມານະ
ຢາໂກໂບ ຊັອງ, ລາ ອາແອມ ອຶນເຈົາ ໄຮ. 20 ມັຮ
ປັຣນາຍ ເກົາ ຄຽນ ໂອນ ເຍືາ ຊານ່ໍ ລາ ປຍາຍ໌
ລາລ່ື. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ປາຍ ເກົາ ຕາ ເບີນ ອາ
ໂລກ. 21 ອຶນຕູ່ນ ກັອຍ ເກົາ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ແຄງ ຊີເຣຍ ກະ ກີລີເກຍ.
22 ໄກຣ ລາລ່ື ອຶນແຍະ່ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ແຄງ
ຢູດາຍ, ໄລ່ ຕາ ຢວາຮ ເຮີມ ຣູ່ບເຣືາງ ເກົາ. 23 ມາ
ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ ແຕ ເກົາ ນ່ະ
ໄນ່: "ກວາຍ ໄນ່ ກາ ຕະ ໄຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ຕ່ຶງ ຕາ
ໄງ ກັອຍ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາ
ນະ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ມາ ຊານ່ໍ ອັນ ອາຕີ ເລືອຍໆ
ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ຣານະ ໄນ່." 24 ນ່ະກັອຍ
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ກັອຍ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ
ແຕ ເກົາ.
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ໂປໂລ ຣາມົຮ ກວາຍ ອາໂຢ່ງ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
1 ແວັດ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ກູມ,ໍ ເກົາ ຊັອຮ

ລ່ັຮ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ກະ ບາຣ ນະ ແອັນ,
ບາຣນາບາ ກະ ຕີໂຕ, ໄລ່ ເປາະ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ
ເຕ່. 2 ເກົາ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຍ່ອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເລືາຍ ແປຣີ ເກົາ ເປາະ. ເກົາ ອາຕີ
ແອີງ ໄລ່ ກາ ອາໂຢ່ງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ
ເກົາ ອາຕີ ເຈ່ີ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ. ມັຮ ຣານະ ເກົາ ຕະ ເຈ່ີ, ກະ ມັຮ ຣາ
ນະ ເກົາ ຕະ ຊານ່ໍ ແຮີ ຈ່ອຍ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ, ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ
ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ. 3 ຕີໂຕ ກາ ເປາະ ກະ
ເກົາ, ອັນ ລາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ມາ
ໄລ່ ກາ ອາໂຢ່ງ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ຕາ ເບນີ
ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ ຕີໂຕ ອຶງເຄາະ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ຕາປູ່ນ
ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ.* 4 ມາ ເບີນ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌, ໄລ່ ອາໂລກ ປາຍ ໄລ່ ຊາອຳ, ເຈ່ີ ໄລ່ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ ໄລ່ ກັອຍ ຢໍອ໌ ຕີໂຕ ຕະ ຣ່ີດ
ກັອຍ. ໄລ່ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ຈ່ອມ ເນ່ ຕາຕ່ອຍ໌ ຢໍອ໌
ອີ ຕິ ໄຮ ຍ່ອນ ໄຮ ຕາ ເບນີ ມັນຕຣຸ່ ຈຸ່ມ ກາ ຕາປູ່
ນ ເຢຊູ ໂອນ ຕາປູ່ນ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ຄານອດ ອິດຊະ
ຣາເອລ. ໄລ່ ຢໍອ໌ ໄຮ ແກີດ ຊູລ ຄານອດ ໄລ່. 5ບີ່
ອ໌ ລາ ຮິ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣານະ ໄລ່, ຍ່ອນ
ຮິ ຕາ ແອອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ຄ່ຶດ ເຢຊູ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ແອີງ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ
ຊັອງ.

6 ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ງ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ເບີ
ນ ອາຕີ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ຕາໄມ ອຶນເຕ່ົາ ອຶມພາ ແຕ
ເກົາ ອາຕີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ໄກຣ ລາລ່ື ໄລ່ ກັອຍ ຊົດ
ມາ ຕາ ເບນີ ຊົດ, ລາ ຕາ ເບນີ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ເກົາ.
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ເນ່ ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ຊັອງ. 7 ມາ
ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ງ ກັອຍ ດັງ ກຣ່ັກ ເຈ່ີ ລາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ
ກຣີດ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ດັງ ເຕ່, ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເປໂຕ ອາ
ຕີ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. 8 ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເກົາ ແກີດ ກວາຍ ເປາະ ອາ
ຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ເປໂຕ
ແກີດ ກວາຍ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ໂອນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່. 9 ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ
ແປີຼ ກັອຍ ລາ ຢາໂກໂບ, ເປໂຕ, ກະ ໂຢຮັນ. ໄລ່

* 2:3 2:3 ຣ່ີດ ກັອຍ ເນົ່ າ ກິດ ບີ່ອ໌ ອຶງກັຣ ແຕ ເກຣ່ີງ ຣາເລົາ.
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ກັອຍ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເກົາ, ກະ ໄລ່
ປຣ່ອມ ໂອນ ບາຣ ນະ ຮິ, ເກົາ ກະ ບາຣນາບາ, ອຶນ
ນັອ່ງ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ. ມາ ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ອາຕີ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ. 10 ກະ ໄລ່ ປາຕັບ ໂອນ ຮິ ບາຣ ນະ ຊາ
ແຍີ ຈ່ອຍ ເລືອຍ ກວາຍ ກາດີດ. ມາ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ
ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ.

ໂປໂລ ກາແອັຮ ເປໂຕ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ
11 ມາ ພໍກາ ເປໂຕ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອ

ເຄຍ, ເກົາ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ມັຮ ກວາຍ, ກະ ເກົາ
ກາແອັຮ ອັນ ຕະ ຣານະ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌.

12 ແຕ ຕາແບິ ເປໂຕ ຈາ ມັນຕຸ ກະ ກວາຍ ຕາ
ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ມາ ພໍກາ ຢາໂກໂບ
ພາອ໌ ມວຍ ຈຸ່ມ ກວາຍ ອັນ, ໂອນ ໄລ່ ເປາະ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ, ເປໂຕ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຈາ ນັ່ອງ
ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ອັນ
ອຶງກັອຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຄ່ຶດ ປາຍ ອັນ ຕັຮ
ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. 13 ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ແຊມອາຍ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ກາ ຊາອຳ
ເຢຊູ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ, ໄລ່ ດວຍ໌ ມູເຈິງ
ເປໂຕ ເຕ່. ກາ ບາຣນາບາ ລາ ຕະ ມັນຕ່ັດ ກັອຍ
ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ແກີດ ນ່ະ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ
ບາຣ ຣານາ.

14 ພໍກາ ເກົາ ເຮີມ ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ
ຕານັ່ອງ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ເກົາ ອາຕີ
ເປໂຕ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ:
"ໄມ່ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ມາ ຈະ ໄມ່ ແຕ່ິ ຕາ
ເບນີ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ນານະ່ ເຕ່ອ໌
ໄມ່ ປາຊີດ ທໍ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ ໂອນ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ອຶນແຍ່ະ ຄານອດ ກັອຍ?"

15 ໄກຣ ລາລ່ື ໄຮ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ
ຕາໄງ ໄຮ ແກີດ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ອຶມພາ ແຕ ກວາຍ
ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ກວາ
ຍ ໂລ່ຍຮ. 16 ມາ ໄຮ ດັງ ເຕ່ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ
ອຶນແຍ່ະ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ຕາ ຢວາຮ
ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອຶງ
ເຄາະ ໄລ່ ຊາອຳ ແອີງ ເຢຊູ ກຣີດ ຊັອງ, ແຕ ເຕ່ອ໌
ໄລ່ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ເຮີມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ໄຮ ຕານັອ່ງ ອໍ, ລາ ຍ່ອນ
ໄຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ຕາ ເບີນ ຍ່ອນ ໄຮ ຕາປູ່ນ
ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ໄກຣ ລາລ່ື ຄັນ ກວາຍ
ຕາປູ່ນ ແອີງ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ຊັອງ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ນັ່ບ ໄລ່ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ອັນ.

17 ພໍກາ ໄຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ
ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະກັອຍ ໄຮ
ດັງ ໄຮ ລາ ກວາຍ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ປຍາຍ໌, ເຢຊູ ຕະ
ໂອນ ໄຮ ແກີດ ໂລ່ຍຮ ບ?ໍ ຕາ ແກີນ! ຕາ ເບີນ
ນ່ະກັອຍ! 18 ມາ ຄັນ ເກົາ ອີ ອີດ ລ່ັຮ ມັຮ ຣານະ
ເກົາ ຕັຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ, ເກົາ ອາປັຮ ເກົາ ຕະ ໂລ່
ຍຮ ຕາປູ່ນ ຄານອດ.

19 ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ເກົາ ລາ ນ່ະ
ກຈີູດ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ຊານ່ໍ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ
ຕາ ເບນີ ຕາລາ ນັ່ອງ ເກົາ. ຍ່ອນ ເກົາ ກຈີູດ, ຊານ່ໍ
ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຕາປູ່ນ ແອີງ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ.
20 ເກົາ ລາ ນ່ະ ກູຈີດ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ
ຊັງກັງ ເຕ່. ເກົາ ອາມົ່ງ ຊານ່ໍ ຕາ ແກີນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ.
ມາ ເກົາ ອາມົ່ງ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ.
ເຮີມ ອຶນນັ່ອງ ເກົາ ອາມົ່ງ ຊານ່ໍ ລາ ຍ່ອນ ເກົາ ຊາ
ອຳ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ອາໂຢ່ະ ເກົາ ກະ ອັນ
ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຈີວ໌ ກູຈີດ ຕາງ ເກົາ. 21 ເກົາ ຕາ ເບີນ
ຕະ ໂອນ ປິ່ ດ ເມືາດ ມັຮ ຣານະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຈ່ອຍ ເມືາດ ເກົາ. ມາ ຄັນ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ອຶນ
ແຍະ່ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ມາ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ຕານັ່
ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢຊູ ກຣີດ ກຈີູດ
ໂລ່ ເມືາດ.

3
ຍ່ອນ ນານະ່ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ

ເຍືາ?
1 ກວາຍ ຄາລາເຕຍ ເອີຍ! ເຍືາ ລາ ກວາຍ ຊາ

ກູລ! ເນົ່ າ ຊຳບີຼນ ມົ່ນ ຊາດາລ ມັ່ດ ເຍືາ? ຍ່ອນ
ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຍືາ ດັງ ກຣ່ັກ ເຈ່ີ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ກູ
ຈີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. 2 ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ມວຍ
ຣາມຶ່ຮ ຊັອງ ແຕ ເຍືາ. ເຍືາ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ເຍືາ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ຄາ
ນອດ ອິດຊະຣາເອລ ມາ ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ປັຣ
ນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ? 3 ປາລ່ະ ເຍືາ ຊາກູລ!
ແຕ ຕາແບິ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ອໍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ລາ ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ເຍືາ.
ມາ ຊານ່ໍ ນານ່ະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ອໍ ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ເຍືາ ເບີ
ມ? 4 ເຍືາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ເຈ່ີ ຍ່ອນ
ເຍືາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ອຶນແຍ່ະ
ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ ແກີດ ເກືາ ມາ ຕາ ເບນີ ໂອນ
ເຍືາ? ປຍາຍ໌ ເຈ່ີ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ແກີດ ເກືາ
ໂອນ ເຍືາ. 5 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ອີ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ເຍືາ:
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ພໍກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາເວືາຍ ອັນ
ກະ ອັນ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ໂອນ ເຍືາ, ອັນ
ຕະ ອຶນແຍະ່ ຣານະ ໄນ່ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຄານອດ
ອິດຊະຣາເອລ ແຕີລາ ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາງັດ ກະ ຊາອຳ
ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ?

6 ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ມູເຈິງ ກະ ອັບຣາຮາມ ແຕ ອຶມແບິ
ເຕ່. ຍ່ອນ ອັນ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ນັ່ບ ອັນ ລາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ. 7 ນ່ະກັອຍ
ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ດັງ, ອຶນແຍ່ ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແອີງ ໄລ່ ກັອຍ ຊັອງ ແກີດ ຈຸ່ມ
ເຈືອ ອັບຣາຮາມ. 8 ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ
ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແກີດ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ອັນ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ ອັນ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ
ອັບຣາຮາມ ປາຍ:
"ເກົາ ໂອນ ບຸ່ນ ປໍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກຣວາງ ກວາຍ,

ລາ ຍ່ອນ ແຕ ໄມ່."
9 ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຊາອຳ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ມູເຈິງ ອັບຣາຮາມ, ໄລ່ ເບນີ ບຸ່ນ ນ່ະ ອັນ
ເຕ່.

10 ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຄ່ຶດ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ແອີດ
ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ
ປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌
ແວັດ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເວ່ນ ດອ໌ໍ ໄລ່. ຍ່ອນ ປຶ່ ງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ປາຍ:
"ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ກູ່

ຣາມຶ່ຮ ຄານອດ ເນົ່ າ ຄຽນ ເຈ່ີ
ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ກວາຍ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເວ່ນ ດອ໌ໍ ອັນ."

11 ນ່ະກັອຍ ໄຮ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ເຈ່ີ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ
ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ
ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ຍ່ອນ ປຶ່ ງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ປາຍ:
"ກວາຍ ແອີດ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

ລາ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ.
ກະ ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ."

12 ມາ ກວາຍ ກາ ປັ່ ອງ ແຕ ຄານອດ ອິດຊະຣາ
ເອລ, ໄລ່ ຕະ ອຶມພາ ແຕ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ. ປຶ່ ງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ປາຍ:
"ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ອາມົ່ງ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດ

ຊະຣາເອລ
ກວາຍ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ຕະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕາປູ່ນ
ຄານອດ ເຕ່,

ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ."

13 ມາ ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄຮ ຣາກຼັຮ ແຕ ຄາ
ນອດ ອິດຊະຣາເອລ. ເຈ່ີ ໄຮ ເບີນ ແວັດ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເວ່ນ ດອ໌ໍ ໄຮ. ເຢຊູ ເຣືາບ ໄທ ໄຮ
ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ອັນ ຈີວ໌ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເວ່ນ
ອັນ ຕາງ ໄຮ. ຍ່ອນ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາຕີ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ປາຍ:
"ກວາຍ ອາແລ່ະ ກຈີູດ ເນົ່ າ ຕາຢັອງ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ,

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເວ່ນ ກວາຍ ກັອຍ."
14 ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເອີອ໌ ກະ ອັບຣາຮາມ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ, ຊານ່ໍ ໂອນ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ແຮີ, ຍ່ອນ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ ຕະ
ເຈ່ີ. ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ໄຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອັບຣາຮາມ
15 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ຢໍອ໌ ອາຕີ ເຍືາ ມວຍ

ຣາມຶ່ຮ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ມັຮ ກວາຍ ເກ່ີຍ ຕະ. ເບີ
ນ ບາຣ ນະ, ຄັນ ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່ ປັຣຄັນ,
ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ປັຣນາຍ
ກັອຍ. ກະ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ເຕີມ ມວຍ ຣາມຶ່
ຮ ອຶນເຕ່ົາ ແອັນ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 16 ນ່ະກັອຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອັບຣາຮາມ ກະ ມານະ ແຕ
ຈຸ່ມເຈືອ ອັນ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ເອີອ໌
ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ. ອັນ ເອີ
ອ໌ ກະ ແອີງ ມານະ ຊັອງ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ,
ກະ ມານະ ໄນ່ ລາ ເຢຊູ ກຣີດ. 17 ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ
ປາຍ: ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ກະ ອັບຣາຮາມ ອຶນ
ແຍ່ະ ປູນ ຣ່ອຍ ໄປ ຈ່ິດ ກູມໍ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ເບີນ
ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ນ່ະກັອຍ ຄານອດ ອິດ
ຊະຣາເອລ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ກະ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອາປິ່ ດ ມັຮ
ກາ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ກະ ອັບຣາຮາມ.
18 ຄັນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ມາ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາ
ມົ່ງ ໄຮ, ໄກຣ ລາລ່ື ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ນ່ະ ອັນ ອາປິ່ ດ ຕັຮ
ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ
ອັບຣາຮາມ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ກັອຍ.

19 ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານະ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມາ ໂອນ
ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ? ຄານອດ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ໂອນ
ໄຮ ດັງ ໄຮ ເບີນ ໂລ່ຍຮ. ມາ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ຄາ
ນອດ ໄນ່ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ
ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ນ່ະກັອຍ
ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ກວາຍ ເບີນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ໄນ່ ຣານາ

* 3:19 3:19 ກວາຍ ກາ "ອາແຕ່ີອ໌ ປັຣນາຍ" ລາ ໂມເຊ.
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ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ຣານາ ກວາຍ ອາແຕ່ີອ໌
ປັຣນາຍ.* 20 ມາ ພໍກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ
ອັບຣາຮາມ, ແຕ ແບອ໌ ອັນ ແຕ່ິ ເອີອ໌, ຕາ ເບີນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ມາ ອາແຕ່ີອ໌ ຕາງ ອັນ.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຄານອດ ອັນ ກຍາອ໌ ໄຮ
21 ນ່ະກັອຍ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ

ຣາຕອຍ ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌
ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ບ?ໍ ຕາ ເບນີ ນ່ະກັອຍ! ຄັນ ຄານອດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ, ກວາຍ
ເຕ່ອ໌ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາງັດ ຄານອດ ກັອຍ. 22 ມາ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອັນ ອາຕີ ເຈ່ີ, ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່ ໄນ່ ແອີດ ປື່ ນ
ອຳນາດ ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ດອ໌ໍ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກາ
ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່ອ໌ ຣ່ັບ ບຸ່ນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເອີອ໌ ກະ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ.

23ບັອງ ກາ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຄານອດ ອັນ ດອ໌ໍ ກຍາອ໌ ເລືອຍໆ
ໄຮ ນ່ະ ເນົ່ າ ກຍາອ໌ ກວາຍ ເນົ່ າ ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. ໄຮ
ແອີດ ເລືອຍໆ ນ່ະກັອຍ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີ
ດ. 24 ນ່ະກັອຍ ຄານອດ ກັອຍ ແອີດ ກຍາອ໌ ໄຮ
ເຕ່ົາ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌. ຕາໄງ ກັອຍ ໄຮ ເຕ່ອ໌
ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ
ໄຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. 25 ມາ ພໍກາ ໄຮ ຊາອຳ
ເຢຊູ ກຣີດ, ຕາ ເບີນ ຄານອດ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ ກ
ຍາອ໌ ໄຮ.

ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
26 ຊານ່ໍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ ແກີດ ກອນ ອາໄກ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ.
27 ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເຍືາ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ເຈ່ີ ຍ່ອນ
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ແກີດ ນ່ະ ເຍືາ ອີດ
ແຊິບ ແດີຍ ອາມົ່ງ ເຢຊູ ກຣີດ. 28 ຊານ່ໍ ຕາ ເບີ
ນ ອຶມພາ ອຶນເຕ່ົາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ກວາ
ຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ກວາຍ ຊູລ
ກະ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ຊູລ, ກວາຍ ຣາເລົາ ກະ ກວາ
ຍ ມັນແຊມ. ຕ່ຶງ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາ
ຍ ແກີດ ຣາລີ. 29 ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາລາ ເຍືາ,
ເຍືາ ແກີດ ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ ເຕ່, ກະ ເຍືາ ເບີ
ນ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ ຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ
ອັບຣາຮາມ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ແຮີ.

4
1 ເຈ່ີ ເກົາ ອີ ອາຕີ ເຍືາ ມວຍ ປັຣນາຍ ຊາກຳ

ແອັນ. ເບນີ ມານະ ຊຸ ລາລ່ື, ກາ ເບນີ ມານຳ ກອນ
ອຶນນັ່ອງ ແກດໆ. ຄັນ ອຶມປ່ໍ ອັນ ກູຈີດ, ກອນ
ກັອຍ ແອັນ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ນ ອຶມປ່ໍ. ມາ
ບັອງ ກາ ອັນ ອຶນນັ່ອງ ກັຣແນນ, ເນົ່ າ ຕາ ໂອນ
ອັນ ຕາລາ ຢວາຮ ມູ່ນ ກັອຍ. ອັນ ລາ ແກີດ ນ່ະ
ກວາຍ ຊູລ. 2 ເບີນ ກວາຍ ກຍາອ໌ ເລືອຍໆ ອັນ
ກະ ເບີນ ກວາຍ ເນ່ ມັຮ ກາ ມູ່ນ ອັນ ເຕ່ົາ ໂອນ
ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອຶມປ່ໍ ອັນ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ໂອນ ອັນ ເຕ່ອ໌
ຕາລາ ມັຮ ມູ່ນ ກັອຍ. 3 ໄຮ ລາ ນ່ະ ກອນ ແກດ
ໆ ກັອຍ ເຕ່. ບັອງ ກາ ໄຮ ຕາ ຢວາຮ ຊາອຳ ເຢຊູ
ກຣີດ, ໄຮ ແກີດ ຊູລ ມັຮ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. 4ມາ
ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດອ໌ໍ, ອັນ ໂອນ
ກອນ ອັນ ແຊງ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ອັນ ໂອນ ກວາ
ຍ ມັນແຊມ ຣ່ັຮ ກອນ ອັນ. ກະ ກອນ ໄນ່ ແອີດ
ປື່ ນ ອຳນາດ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່. 5 ອັນ
ໄທ ລ່ັຮ ໄຮ ແຕ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ໄຮ
ແກີດ ຊູລ, ດອ໌ໍ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ນ່ະ ກອນ ຣາເມືາ ອັນ ເຕ່. 6 ຍ່ອນ ເຍືາ ແກີດ
ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣາເວືາຍ
ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄຮ ຍັ່ນ ດອ໌ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ລາ ອັບບາ* ແຕີລາ ອຶມປ່ໍ ໄຮ. 7 ຊານ່ໍ ເຍືາ ຕາ ເບີ
ນ ນ່ະ ກວາຍ ຊູລ ນັ່ອງ, ມາ ເຍືາ ແກີດ ນ່ະ ກອນ
ຣາເມືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ. ຍ່ອນ ເຍືາ ແກີດ ກອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຈຸງ ມູ່ນ ອັນ
ເຕ່.

ໂປໂລ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ກວາຍ ຄາລາເຕຍ ຕາປູ່ນ ປັຣ
ນາຍ ປຍາຍ໌

8 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ເຍືາ ແກີດ ຊູລ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ຕາ ແກີນ ເຢືາງ.
9 ມາ ຊານ່ໍ ເຍືາ ຈ່ໍ ອ໌ ຣາມົຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ.
ມາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ໍອ໌ ຣາມົຮ
ເຍືາ. ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານ່ະ ແຕ ເຍືາ ລ່ົບ ແກີດ
ຊູລ ລ່ັຮ ມັຮ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່? ມັຮ ຣານະ
ໄນ່ ຕາ ເບີນ ແບຼງ ກະ ຕາ ເບີນ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ເຍືາ.
10 ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ນັ່ບ ຕາໄງ, ກາໄຊ, ກະ ກມູໍ ແກີດ
ມັນຕັນ. ເຍືາ ຄ່ຶດ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ. 11ມາ ຄັນ
ເຍືາ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ, ລາແກັຮ ເມືາດ ເກົາ ອາຕີ ໂອນ
ເຍືາ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.

* 4:6 4:6 ປັຣນາຍ ອາຣາມ ປາຍ 'ອັບບາ' ລາ 'ອຶມປ່ໍ' ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກາຕາງ.
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12 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ແກີດ ມູ
ເຈິງ ເກົາ ເຕ່, ຍ່ອນ ເກົາ ແກີດ ມູເຈິງ ເຍືາ ຕາ ເບນີ
ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ກະ ເຍືາ ຕາ ເບີ
ນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ໂຈະ ເກົາ. 13 ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ,
ແຕ ຕາແບິ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ໂອນ ເຍືາ, ລາ
ຍ່ອນ ຈະ ເກົາ ອາອ່ີ ຕາກົຮ. 14 ມາ ຕາມ ຈະ ເກົາ
ຕາ ເບີນ ອ,ໍ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ພາມາດ ແຕີລາ ຊາອັຣ
ເກົາ. ມາ ເຍືາ ຣ່ັບໂຈມ ເກົາ ນ່ະ ເຍືາ ຣ່ັບໂຈມ ເທວາ
ດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແຕີລາ ນ່ະ ເຍືາ ຣ່ັບໂຈມ ເຢຊູ
ກຣີດ ເຕ່. 15ຕາໄງ ກັອຍ ເຍືາ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ກະ ເກົາ.
ມາ ຊານ່ໍ, ອຶນເຕ່ົາ ກາ ຕະ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຣ່ໍອ໌ ນັ່ອງ
ນ່ະ ແຕ ອຶນລ່ີງ? ເກົາ ດັງ, ຕາໄງ ກັອຍ ຄັນ ເຣືາບ
ເຍືາ ກູໄລອ໌ ກຼອງ ມັ່ດ ເຍືາ ຈ່ອຍ ໂອນ ເກົາ, ເຍືາ
ກູໄລອ໌. 16 ມາ ນານ່ະ ເຍືາ ດອ໌ໍ ມັ່ດ ກະ ຕັຮ ເກົາ,
ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌?

17 ມາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຕາ
ເບີນ ປຍາຍ໌, ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ອາໂຢ່ະ ລາ
ລ່ື ເຍືາ. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ກາຢັ່ ຮ ເຍືາ ແຕ ເກົາ. ແວັດ
ກັອຍ ໄລ່ ຢໍອ໌ ເຍືາ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. 18 ອໍ ເຕ່ ເຍືາ
ອີດ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, ຄັນ ໄລ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອໍ. ກວາຍ
ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ປັຣນາຍ ໄກຣ ລາລ່ື ໂອນ
ເຍືາ, ລາ ອໍ ເຕ່. ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ແອີດ ກະ
ເຍືາ, ແຕີລາ ຕາ ເບນີ ແອີດ. 19 ເຍືາ ກາ ນ່ະ ກອນ
ຣາເມືາ ເກົາ ເອີຍ. ຊານ່ໍ ເກົາ ອາອ່ີ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ເກົາ, ນ່ະ ມັນແຊມ ກາ ອີ ຣ່ັຮ ກອນ. ເກົາ ຊັອງ ອາ
ອ່ີ ນ່ະກັອຍ ເຕ່ົາ ເຢຊູ ກຣີດ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ. 20 ເກົາ ຊັອງ ອູອຍາຣ ລາລ່ື ອີ ແອີດ ມັນຕຸ
ກະ ເຍືາ ຊານ່ໍ, ດອ໌ໍ ອຽນ ຊັຣຮົງ ກະ ເຍືາ. ມາ ຊາ
ນ່ໍ ເກົາ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ເຍືາ, ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຊັອງ ງຶ່ດ
ລາລ່ື ຕາ ດັງ ນານ່ະ ເກົາ ອີ ຕະ.

ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ບາຣ ນະ ມັນແຊມ
21 ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕາແບີບ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ ກາ ຢໍອ໌

ອີ ແອີດ ປື່ ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ປາຍ: ເຍືາ
ດັງ ມາ ຕາ ເບນີ, ຄານອດ ກັອຍ ອາຕີ ຣາມຶ່ຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ ໂອນ ເຍືາ? 22 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເນົ່ າ ຄຽນ ອາຕີ ແຕ ອັບຣາຮາມ, ອັນ ເບີນ ບາຣ
ລຳ ກອນ ຣາເລົາ, ມານຳ ແຕ ມັນແຊມ ຊູລ, ມານຳ
ແຕ ມັນແຊມ ຕາ ເບນີ ຊູລ. 23 ມັນແຊມ ກາ ຊູລ
ກັອຍ, ອັນ ຣ່ັຮ ກອນ ຣາເລົາ ນ່ະ ເນົ່ າ ເຕ່. ມາ
ມັນແຊມ ກາ ຕາ ເບີນ ຊູລ ກັອຍ, ອັນ ຣ່ັຮ ກອນ
ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ໂອນ ອັນ ເບີນ ກອນ
ຣາເລົາ.

24-25 ຣານະ ໄນ່ ລາ ນ່ະ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ເຕ່.
ບາຣ ນະ ມັນແຊມ ໄນ່ ລາ ນ່ະ ບາຣ ຣານາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ກວາຍ. ມວຍ ຣາ
ນາ ກັອຍ, ລາ ອັນ ໂອນ ຄານອດ ອັນ ຕ່ຶງ ກົຮ
ຊີນາຍ. ກົຮ ຊີນາຍ ໄນ່ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ອາຣາເບຍ
ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ກົຮ ຮາກາ ແຮີ. ຣາມຶ່ຮ ມັນແຊມ ຊູລ
ອັບຣາຮາມ ລາ ຮາກາ. ນ່ະກັອຍ ຮາກາ ລາ ຊາກຳ
ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຕ່ຶງ ແດີຍ ຊານ່ໍ. ກະ ກວາ
ຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ, ແກີດ ຊູລ ປື່ ນ ຄານອດ
ມູເຈິງ ຮາກາ ເຕ່. 26ມາ ອຶມເປ່ອ໌ ໄຮ ລາ ມັນແຊມ
ກາ ຕາ ແກີນ ຊູລ. ລາ ນ່ະ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຕາ
ໄມ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 27 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕ ອຶມແບິ ເນົ່ າ ຄຽນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ປາຍ:
"ເອີ ມັນແຊມ ກາ ກາແດງ ເອີຍ! ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ຕຸ່ຮ

ອຶນເຕ່ົາ.
ໄມ່ ກາ ຕາ ເກ່ີຍ ຣາມຮົ ອາອ່ີ ຄວບ ກມູ,ໍ ໄມ່
ແອີນ ອາປວລ;

ຍ່ອນ ມັນແຊມ ກາ ກາຢາອ໌ ຕັຮ ເບີນ ກອນ ຊາ
ອ່ຶຍ ກາເລີຍ ແຕ ມັນແຊມ ກາ ກາຢາອ໌
ຕາ ເບີນ ຕັຮ."

28 ຊານ່ໍ ແຊມອາຍ ເອີຍ, ເຍືາ ແກີດ ກອນ ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌, ນ່ະ ອີຊາກ. 29 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ແຕ
ອຶມແບິ ກັອຍ, ກອນ ຣາເລົາ ກາ ແກີດ ນ່ະ ເນົ່ າ
ເຕ່, ກອນ ກັອຍ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກອນ ຣາເລົາ ກາ
ແກີດ ຣານາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ແດີຍ
ຊານ່ໍ ລາ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. 30 ມາ ອຶນເຕ່ົາ ປຶ່ ງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ກັອຍ? ອັນ
ອາຕີ ປາຍ:
"ຕູ່ຍຮ ມັນແຊມ ຊູລ ກະ ກອນ ອັນ.

ໄກຣ ລາລ່ື, ກອນ ແຕ ມັນແຊມ ຊູລ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ຣາຈຸງ ມູ່ນ ອຶມປ່ໍ

ມັນຕຸ ກະ ກອນ ແຕ ມັນແຊມ ຕາ ເບີນ
ຊູລ."

31 ນ່ະກັອຍ ແຊມອາຍ ເອີຍ, ໄຮ ຕາ ແກີນ ກອນ
ມັນແຊມ ຊູລ, ມາ ໄຮ ລາ ກອນ ມັນແຊມ ກາ ຕາ
ເບີນ ຊູລ.†

5
ອຶນໂຈຍ ໂອນ ຄານອດ ຊັດ ລ່ັຮ ເຍືາ

1ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ອາໂຣຍຮ, ໄຮ ຕາ ເບນີ ຕຸ່ຮ
ຕາປູ່ນ ຄານອດ ນັ່ອງ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ເນ່ ໂອນ ອໍ
ອຶນໂຈຍ ແກີດ ຊູລ ນັ່ອງ ຄານອດ ກັອຍ.

† 4:31 4:31 ໂປໂລ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ອີ ປາຍ: "ໄຮ ຕາ ເບີນ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ໄຮ ຕາປູ່ນ ຄານອດ. ມາ
ໄຮ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຍ່ອນ ໄຮ ຊາອຳ."



ຄາລາເຕຍ 5:2 301 ຄາລາເຕຍ 5:23

2 ເກົາ ລາ ໂປໂລ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ກຣ່ັກ, ຄັນ
ເຍືາ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ,
ເຢຊູ ກຣີດ ຕາ ເບນີ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ເຍືາ.
3 ເກົາ ຢໍອ໌ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື
ແອັນ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ, ອຶງເຄາະ
ກວາຍ ກັອຍ ຊາງັດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌
ແຕ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ແຮີ. 4 ຄັນ ເບນີ ເນົ່ າ
ແຕ ເຍືາ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດ
ຊະຣາເອລ, ໄກຣ ລາລ່ື ນ່ະ ເຍືາ ອາແລ່ັຮ ເບມີ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ແກີດ ປິ່ ດ ມັຮ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ. 5 ມາ
ໄຮ, ໄຮ ອຶງກ່ອງ ເລືອຍໆ ອີ ແອີດ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ໄຮ ຊາອຳ. ກະ ໄຮ ຊາ
ອຳ ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໄຮ. 6 ພໍ
ກາ ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ, ຕາ ເບີນ ອຶນ
ເຕ່ົາ ໄຮ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ແຕີລາ ຕາ ເບນີ. ຣານະ ປື່ ດ
ແກຼີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ ການ່ໍອ໌ ລາ ໄຮ ຊາອຳ. ນ່ະກັອຍ
ຍ່ອນ ໄຮ ຊາອຳ, ໄຮ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ.

7 ເກົາ ເຮີມ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢຊູ
ກຣີດ ກຣ່ັກ ລາລ່ື. ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ງຶ່ດ ລາລ່ື, ຕາ
ດັງ ເນົ່ າ ກາຕັງ ຕາ ໂອນ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ ຣານະ
ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 8 ໄກຣ ລາລ່ື, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ກາຕັງ ເຍືາ. ອັນ ແຕ່ິ ກູອ໌ ໂອນ
ເຍືາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. 9 ເບີນ ກວາຍ ປາຍ: "ບີ່
ອ໌ ລາລ່ື ບວຮ ຊ່ືອ໌ ກາ ຕະ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ໂດຍ ບຸຮ
ແກີດ ຊ່ືອ໌."* 10ມາ ເກົາ ດັງ ລາ ອຶນເຈົາ ໄຮ ຈ່ອຍ
ໂອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ຣານະ ການ່ໍອ໌. ມາ ມັຮ
ກວາຍ ກາ ກັຣຈຸ່ກ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຈີວ໌ ໂຕ່ດ ເບີ
ມ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 11 ແຊມອາຍ ເອີຍ, ເບີນ
ເນົ່ າ ປ່ອງ ເກົາ ປາຍ ເກົາ ອາຕີ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາ
ຍ ອຶງເຄາະ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ຄັນ ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ ຕານັ່
ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ເກົາ ມາ ປາຍ
ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ ອີ ຕະ
ເກົາ, ກະ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ອວານ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ
ອາຕີ ແຕ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ເຢຊູ ກຣີດ. 12ນ່ະກັອຍ
ມັຮ ກວາຍ ກາ ກັຣຈຸ່ກ ເຍືາ ປາຍ ອຶງເຄາະ ຕະ ຣ່ີດ
ກິດ, ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ຕອນ ຈະ ເບີມ!

13 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຢຊູ ກຣີດ ອາໂຣຍຮ ເຈ່ີ
ເຍືາ. ມາ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ຣານະ ກັອຍ ເດີງ ເຍືາ
ຕະ ຣານະ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ຕາມມັຮ. ອໍ ກາເລີຍ ເຍືາ

ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ, ມານະ ຈ່ອຍ ມານະ. 14 ອຶນ
ແຍະ່ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ອຶນ
ແຍ່ະ ຕ່ຶງ ມວຍ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ປາຍ: "ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ ນ່ະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ຈະ ເຍືາ ເບີມ."
15ມາ ຄັນ ເຍືາ ມານະ ຕະ ມານະ ນ່ະ ຊັນຕຣ່ັນ ຣາ
ກັບ ຣາຕວາອ໌, ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເນ່ ອໍ, ອຶງ
ກັອຮ ປຍາຍ໌ ມູ່ ເຍືາ ແກີດ ຣຸ່ງ ອຶນແຍ່ະ.

ບາຣ ຣານາ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ຕາປູ່ນ
16 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: ອຶງເຄາະ ເຍືາ

ຕະ ເປາະ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຊັອງ. ຕະ ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຕາ ປູ່ນ
ຣາງຶ່ຮ ຕາມມັຮ. 17 ຣາງຶ່ຮ ຕາມມັຮ ລາ ຕາ ເບີ
ນ ຣາຕອຍ ກະ ຣາງຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ກະ ຣາງຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຕາ ເບີນ
ຣາຕອຍ ກະ ຣາງຶ່ຮ ຕາມມັຮ. ບາຣ ຣາງຶ່ຮ ໄນ່ ອຶມ
ພາ ອຶນແຍະ່. ນ່ະກັອຍ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຄ່ຶດ ອີ
ຕະ, ເຍືາ ຕາ ເຣືາບ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. 18 ມາ ຄັນ
ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະກັອຍ
ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ຕະ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ ຄານອດ ອິດ
ຊະຣາເອລ.

19 ມາ ຄັນ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ຕາມມັຮ,
ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ນ່ະໄນ່: ເຍືາ ຕາ ເບີ
ນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕຸ, ເຍືາ ຕະ ຣານະ
ແປຣ່ິ, ກະ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຕັງຮາງ. 20 ເຍືາ ຊາງ
ເຢືາງ ການ່ໍອ໌. ເຍືາ ແກີດ ມໍ ຕະ ກວາຍ. ເຍືາ ຊາ
ອັຣ ຣາຕວາອ໌. ເຍືາ ຣາກຳ ຣາໂລຍຮ. ເຍືາ ມານະ
ຊັຣແມງ ແຕ ມານະ. ເຍືາ ຣາອວານ. ເຍືາ ອີ ແກີດ
ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍ ອ໌. ເຍືາ ກັຣຢັ່ ຮ
ແກີດ ຊາອ່ຶຍ ຈຸ່ມ. ເຍືາ ຄ່ຶດ ຈຸ່ມ ເຍືາ ອໍ ກາເລີຍ
ແຕ ຈຸ່ມ ການ່ໍອ໌. 21 ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ເກຣ່ີງ ເຢົ່ າ.
ເຍືາ ບູລ ບຼັອງ. ເຍືາ ຈາ ງ່ອຍ໌ ຕາມມັຮ ຕາມແມີ.
ກະ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ. ນ່ະກັອຍ
ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ກາແອັຮ ລ່ັຮ ຊາ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ຊັງໄກຣ
ລາລ່ື. ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່
ຕາ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ.

22ມາ ຄັນ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ເຍືາ ແກີດ ປາໄລ ນ່ະໄນ່: ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາ
ໂຢ່ະ. ເຍືາ ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ອໍ. ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ແອີດ
ອຽນ ອໍ ທໍ. ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຈີວ໌. ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ
ອີ ຈ່ອຍ. ເຍືາ ຕະ ອໍ ໂຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ເຍືາ ຕະ
ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ນັ່ບ ເຍືາ. 23 ເຍືາ ເບີນ

* 5:9 5:9 ໂປໂລ ຊາກຳ ນ່ະໄນ:່ "ຄັນ ເບີນ ມານະ ຕາ ເບີນ ອໍ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ ແຕັດ ແກີດ
ຕາ ເບີນ ອໍ ເຕ່."
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ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ອໍ. ກະ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ກຍາອ໌ ຈະ ເຍືາ
ເບີມ. ຄັນ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ອໍ ນ່ະກັອຍ, ຕາ ເບີ
ນ ຄານອດ ມາ ໄຄອ໌ ແຕ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ.
24 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ
ກຣີດ, ກວາຍ ກັອຍ ຕັຮ ເຈ່ີ ມັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕາມມັຮ.
ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ
ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບມີ. 25 ຄັນ ໄຮ ມາ ເບນີ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ
ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ໄຮ
ຕາປູ່ນ ແອີງ ຣານະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ.
26 ໄຮ ອຶນໂຈຍ ຕະ ມັ່ກ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ໄຮ. ໄຮ ມານະ
ອຶນໂຈຍ ກູເກາະ ໂຈະ ມານະ. ກະ ມານະ ອຶນໂຈຍ
ຊັຣແມງ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ມານະ.

6
ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ; ມານະ ຈ່ອຍ ມານະ

1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຄັນ ເບີນ ເນົ່ າ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ
ມາ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກາ ຕາປູ່ນ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶງກ່ອຍ ອາຕີ ກວາຍ ກາ ຕະ ໂລ່
ຍຮ ກັອຍ, ໂອນ ອັນ ເຕ່ອ໌ ອາຕ່ຶ ລ່ັຮ ຣາງຶ່ຮ ອັນ.
ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາວ່ັງ ອໍ ອຶງກັອຮ ເນົ່ າ ປັຣຕ່ຶ ເຍືາ
ແອັນ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ.

2 ຄັນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຍືາ ມາ ຣາມຮົ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ,
ອຶງ ເຄາະ ເຍືາ ມານະ ຣາ ຈ່ອຍ ມານະ. ເຍືາ ຕະ
ນ່ະກັອຍ, ລາ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ.

3 ຄັນ ເບນີ ເນົ່ າ ຕາ ເບນີ ປື່ ດ ອຶນເຕ່ົາ, ມາ ອັນ
ຈຸງ ຄ່ຶດ ຊັອງ ປາຍ ອັນ ປື່ ດ, ຣາງຶ່ຮ ອັນ ອາໂລກ
ຈະ ອັນ ເບີມ.

4 ອຶງເຄາະ ກູ່ ນະ ຕາຕ່ອຍ໌ ລ່ັຮ ຣານະ ອັນ ຕະ
ໂອນ ດັງ ຣານະ ກັອຍ ແກີດ ເກືາ ມາ ຕາ ເບີນ.
ນ່ະກັອຍ ອັນ ດັງ ເບີມ ຣານະ ກັອຍ ອໍ ມາ ຕາ ອໍ.
ອັນ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ຣາຊິງ ຣານະ ອັນ ກະ ຣານະ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌, 5 ຍ່ອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ຕະ
ຣານະ ອັນ ເບີມ.

6 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ, ກວາຍ ກາ ຣຍານ ແຕ ອັນ ອຶງເຄາະ
ຈ່ອຍ ລ່ັຮ ເກຣ່ີງ ອໍ ໂອນ ອັນ ກາ ອາຣຍານ ກັອຍ.

7 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຄ່ຶດ ເຕ່ອ໌ ອັນ ອາໂລກ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ອາໂລກ ຈະ ອັນ ເບີ
ມ. ໄກຣ ລາລ່ື, ກວາຍ ຈົຮ ກູປູຼອ໌ ອຶນເຕ່ົາ, ປັຣ
ແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ເບນີ ປາໄລ ແຕ ກູປູຼອ໌ ກັອຍ.

8 ຄັນ ເຍືາ ຈົຮ ກູປູຼອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ຕາມ
ມັຮ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຍືາ ເບີນ ປາໄລ ລາ ເຍືາ
ກູຈີດ ປິ່ ດ. ມາ ຄັນ ເຍືາ ຈົຮ ກູປູຼອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ

ຕາປູ່ນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ເຍືາ ເບນີ ປາໄລ ລາ ເຍືາ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ຍ່ອນ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

9 ນ່ະກັອຍ ໄຮ ອຶນໂຈຍ ລາແກັຮ ຕະ ຣານະ ອໍ.
ຄັນ ໄຮ ຕາ ເບນີ ເປ່ ຣາງຶ່ຮ ແຕ ຣານະ ໄຮ ຕະ, ປັຣ
ແນີ ມັນເຕຣືາ ໄຮ ເບນີ ເກືາ.

10 ບັອງ ກາ ແລ່ະ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ, ອຶງເຄາະ ໄຮ
ຈ່ອຍ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື
ລາ ອຶງເຄາະ ໄຮ ຈ່ອຍ ມັຮ ແຊມອາຍ ໄຮ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ.

ໂປໂລ ກາແອັຮ ລ່ັຮ ກວາຍ ຄາລາເຕຍ
11 ອາຕີ ເກົາ ແຕ່ິ ຄຽນ ປັຣນາຍ ປັຣຊົດ ໄນ່

ໂອນ ເຍືາ. ແຊອ໌ ເຍືາ ເນ່ ມາແລ່ະ ປື່ ດ ໂຕ ເກົາ
ຄຽນ ໂອນ ເຍືາ ຊານ່ໍ.

12 ມັຮ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ມັນຕຣຸ່ ເຍືາ ຕະ ຣ່ີດ
ກິດ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ, ຍ່ອນ ນານະ່
ໄລ່ ກູດຸ ໂອນ ເຍືາ ຕະ ຣ່ີດ ກັອຍ? ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ອາ
ປັຮ ໂອນ ກວາຍ ເຮີມ ປາຍ ໄລ່ ຕະ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ກະ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ວຍາຣ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາ
ເອລ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໄລ່ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ ແອີງ ເຢຊູ
ກຣີດ ກຈີູດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ກວາຍ.

13ມາ ມັຮ ຈຸ່ມ ໄລ່ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ, ໄກຣ ລາລ່ື
ໄລ່ ແຕ່ິ ຕາ ເບນີ ຕາປູ່ນ ອຶນແຍະ່ ຄານອດ ອິດຊະ
ຣາເອລ. ມາ ໄລ່ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຕະ ຣ່ີດ ກັອຍ, ຍ່ອນ
ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ໂອດ ປາຍ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໄລ່.

14 ມາ ເກົາ ໄນ່, ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຍ່ອງ ແຕ ອາລ່ອງ
ຊັງກັງ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນເຈົາ ໄຮ ຊັອງ. ໄກຣ ລາ
ລ່ື ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໄນ່ ກູຈີດ ປິ່ ດ ເຈ່ີ ແຕ ເກົາ. ກະ ເກົາ ກູຈີດ
ປິ່ ດ ເຕ່ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.

15 ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ກວາຍ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ, ແຕີ
ລາ ຕາ ເບນີ ຕະ ຣ່ີດ ກັອຍ. ມາ ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ ລາລ່ື
ລາ ນ່ະໄນ່: ອຶງເຄາະ ແກີດ ລ່ັຮ ກວາຍ ຕາໄມ.

16 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກູ່ ນະ
ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ກັອຍ, ກະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ
ໄລ່ ແອີດ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ. ໄກຣ ລາລ່ື ຈຸ່ມ ກັອຍ
ລາ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາລາ.

17 ປັຣຊົດ ເລ່ີຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ, ອຶນໂຈຍ ໂອນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາຕັງ ນັ່ອງ ເກົາ, ຍ່ອນ ມັຮ ຣາປີ່
ດ ຕ່ຶງ ຈະ ເກົາ ອາປັຮ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ເກົາ ລາ ນ່ະ
ຊູລ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ.
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18 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ ໄຮ,
ເຢຊູ ກຣີດ, ແອີດ ກະ ເຍືາ ກະ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ.
ອາແມນ.



ເອເພໂຊ 1:1 304 ເອເພໂຊ 1:14

ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໂປໂລ ຄຽນ
ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ

ເອເພໂຊ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ພາອ໌ ໂອນ

ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອເພໂຊ ມາຮ 61 ກູມໍ
ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອີ ຕະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ, ລາ ປາໂຣມ ກູ່
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ກະ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໂອນ ເຢຊູ
ແກີດ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ.
ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໄຮ ໂອນ

ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. ອັນ ປາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄຮ ລາ ຍ່ອນ ອັນ ອາໂຢ່ະ ກະ
ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ. ໂປໂລ ແປຣີ ໄລ່ ອຶງເຄາະ ໂອນ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່.
ໂປໂລ ອີດ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຊາກຳ ດອ໌ໍ ອາຕີ ແຕ

ໄຮ ແກີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. ອັນ ປາຍ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ລາ ນ່ະ ຈະ, ມາ ເຢຊູ ລາ ແປີຼ. ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ລາ ນ່ະ ມວຍ ລຳ ດຸງ, ມາ ເຢຊູ ລາ ນ່ະ ຕາ
ເມົາ ກາ ຕະ ໂອນ ດຸງ ແກີດ ຈັບ. ມູ່ ກາ ຊາອຳ ລາ
ນ່ະ ລາກວຍ, ມາ ເຢຊູ ລາ ກາຢາອ໌. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ປັຣນາຍ ຊາກຳ ໄນ່ ໂອນ ໄຮ ດັງ ແຈງ ປາຍ ເຢຊູ
ອາໂຢ່ະ ໄຮ, ຈີວ໌ ກູຈີດ ຕາງ ໄຮ, ອາກຼັຮ ໂລ່ຍຮ
ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ, ກະ ໂອນ ໄຮ ແກີດ ຕານັ່ອງ
ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

1 ເກົາ ລາ ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາ
ອົຮ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອເພ
ໂຊ, ໄລ່ ກາ ຈີວ໌ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ກຣີດ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື.
ເກົາ ລາ ກວາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ
ເປາະ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. 2 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ,
ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ, ກະ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ບັນ ຊວານ
ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.

ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄ່ຶດ ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ
3 ອຶງເຄາະ ໄຮ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ອຶມ

ປ່ໍ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນເຈົາ ໄຮ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ
ເບນີ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ໂອນ ຣາ
ເວືາຍ ໄຮ, ຍ່ອນ ໄຮ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ
ກຣີດ. 4 ແຕ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ຢວາຮ ແຕງ

ກູແຕອ໌ ໄນ່, ອັນ ຣຽຮ ໄຮ ເຈ່ີ ໂອນ ແກີດ ກວາ
ຍ ອັນ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ອັນ ຣຽຮ ໂອນ
ໄຮ ແກີດ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ, ກະ ໂອນ ໄຮ ຕາ ເບີ
ນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ. ກະ ຍ່ອນ ອັນ
ອາໂຢ່ະ ໄຮ, 5 ອັນ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ໄຮ ໂອນ ແກີດ ກອນ
ອາໄກ ອັນ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ອັນ
ຕະ ໂອນ ໄກຣ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. 6 ໂອນ ໄຮ ຍ່ອງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື,
ຍ່ອນ ໄຮ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກາ ອັນ ອາ
ໂຢ່ະ ລາລ່ື.

7 ຍ່ອນ ແຕ ອາຮາມ ເຢຊູ ກຣີດ, ເຕ່ອ໌ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໄທ ລ່ັຮ ໄຮ ກະ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄຮ ຍ່ອນ
ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ ແກຼີຍ
ກຼິລ. 8 ອັນ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື, ກະ
ອັນ ໂອນ ໄຮ ແກີດ ຣາໄງ່ ອ໌ ຣາລ່ັງ ກະ ດັງ ແຈງ
ອຶນແຍ່ະ. 9 ອັນ ໂອນ ໄຮ ດັງ ມັຮ ຣານະ ອັນ ປາ
ໂຕ່ະ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂອນ
ໄຮ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. 10 ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ແມິ່ມ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ອັນ ຄ່ຶດ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ເຈ່ີ ອັນ ປາໂຣມ ໂອນ ແກີດ
ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ
ກະ ກແູຕອ໌. ເຈ່ີ ເຢຊູ ກຣີດ ຕະ ຊົດ ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.

11ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດອ໌ໍ,
ແກີດ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່.
ກະ ອັນ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ໂອນ ໄຮ ແກີດ ກອນ ອາໄກ ອັນ
ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. 12 ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ ດອ໌ໍ
ໂອນ ຮິ ກາ ອຶງກ່ອງ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ
ລາລ່ື, ໂອນ ຮິ ຍ່ອງ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ.

13 ກະ ເຍືາ ແອັນ, ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ປ
ຍາຍ໌, ລາ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ກວາຍ, ເຍືາ ຊາອຳ ເຕ່. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ
ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ອັນ, ແຕ່ີອ໌ ອັນ ກາ
ຕິຮ ຕາ ໂອນ ເຍືາ ຍ່ອນ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ມັຮ ອັນ ເອີອ໌ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. 14 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ໄຮ ເບີນ ຣາເວືາຍ ອັນ, ລາ ນ່ະ ເກຣ່ີງ ອັນ
ຈຳ ດອ໌ໍ ໂອນ ໄຮ ດັງ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ແຕ່ີອ໌
ອີດ ລ່ັຮ ໄຮ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ແອີດ ກະ ອັນ. ເຈ່ີ ໄຮ
ເບີນ ຍ່ອງ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ ອັນ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື
ແອັນ.

ໂປໂລ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ໄລ່
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15 ພໍກາ ເກົາ ຊັອງ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ,
ອຶນເຈົາ ໄຮ, ກະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາ
ຍ ກາ ຊາອຳ, 16ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຣາລູ່ ນັ່ອງ
ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ ເຍືາ, ກະ ຕາ
ເກ່ີຍ ຊາລີຣ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ເຍືາ. 17 ເກົາ ແຊອ໌
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນເຈົາ ໄຮ
ດອ໌ໍ ເຢືາງ, ອັນ ກາ ອຶມປ່ໍ ອາງອ່ືຣ ກາເລີຍ ແຕ
ການ່ໍອ໌, ເກົາ ແຊອ໌ ອັນ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດອ໌ໍ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ
ກະ ອາປັຮ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ອັນ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ.
18 ເກົາ ແຊອ໌ ອັນ ເປຮິ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ໂອນ ແກີດ ປັ່ ງ.
ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ດັງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຕ່ອ໌
ເຍືາ ອຶງກ່ອງ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ເຍືາ. ກະ
ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຍືາ.
ອັນ ໂອນ ເຍືາ ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ກາ
ນ່ໍອ໌ ຈຸງ ມັນຕຸ ມູ່ນ ອັນ. 19 ກະ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ດັງ ມາ
ແລ່ະ ປື່ ດ ອຳນາດ ອັນ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄຮ ກາ ຊາອຳ
ອັນ. ອຳນາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄຮ ລາ
ປື່ ດ ລາລ່ື ກະ ເຣ່ງ ລາລ່ື, 20 ລາ ອຳນາດ ກາ ອັນ
ຈ່ອຍ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ, ກະ
ແອີດ ມັນຕຸ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ອັນ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 21 ອັນ
ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ແກີດ ຊົດ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຊົດ, ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ, ຣາມຶ່ຮ ບັນ ເຣ່ງ,
ຣາມຶ່ຮ ຢຳນັ່ບ ກະ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌ ກວາຍ
ເກ່ີຍ ຊາງັດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ກະ ແຕ່ີອ໌ ແດີຍ ອຶນຕູ່ນ
ແຮີ. 22 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ແອີດ ປື່ ນ
ຕາລາງ ອາເຢງີ ເຢຊູ, ກະ ອັນ ໂອນ ເຢຊູ ແກີດ ແປີຼ
ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. 23 ມູ່ ກາ ຊາອຳ ລາ ນ່ະ ຈະ ອັນ.
ແປີຼ ອຶງເຄາະ ເບນີ ຈະ ດອ໌ໍ ແກີດ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ. ມູເຈິງ
ກັອຍ ເຕ່ ເຢຊູ ອຶງເຄາະ ເບີນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ມາ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ເບີນ ເຢຊ.ູ

2
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ

1 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ເຍືາ ນ່ະ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ຍ່ອນ ເຍືາ
ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ
ເລືອຍໆ. 2 ບັອງ ກັອຍ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ເລືອຍໆ ມັຮ
ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ກະ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ຕາ
ອໍ ກາ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ເຢືາງ ຕ່ຶງ ຕ່ີ ຕ່ຶງ ເຕືາບ. ເຢືາງ
ກັອຍ ຊົດ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 3 ບັອງ ກາ ກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ໄຮ ແກີດ

ມວຍ ຊັນຕຣຸ່ ກະ ໄລ່ ເຕ່. ໄຮ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ
ເບມີ. ໄຮ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ, ລາ ໄຮ ຕະ. ອຶນເຕ່ົາ
ໄຮ ຢໍອ໌ ອີ ອີດ, ໄຮ ອີດ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ ໂຈະ ໄຮ ມູເຈິງ ອັນ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ
ໂຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່. 4 ມາ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ອ,ໍ ນ່ະກັອຍ ອັນ ອາໂຢ່ະ
ໄຮ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື. 5 ໄຮ ລາ ນ່ະ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ຍ່ອນ
ໄຮ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ
ແກີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ ອັນ ຈ່ອຍ ເມືາດ ຊັອງ ແຕ່ີອ໌ ອັນ ຈ່ອຍ ອາ
ມົ່ງ ເຍືາ. 6 ອັນ ໂອນ ໄຮ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ມັນຕຸ ກະ
ເຢຊ,ູ ກະ ອັນ ໂອນ ໄຮ ແອີດ ຕາກູ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ
ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ເຕ່. 7 ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຢໍອ໌ ອີ ອາ
ປັຮ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ແດີຍ ອຶນຕູ່ນ ເບນີ ດັງ ອັນ
ອາໂຢ່ະ ໄຮ ແກຼີຍ ກຼິລ, ກະ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ ຍ່ອນ
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.

8 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ ລາ ອັນ ຈ່ອຍ
ເມືາດ ຊັອງ ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ອັນ. ເຍືາ ຕາ ເບີນ
ຕະ ອຶນເຕ່ົາ, ມາ ອັນ ຈຸງ ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ຊັອງ.
9 ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣາມຶ່ ຮ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົງ່ ເຍືາ, ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌
ໂອດ ອຶນເຕ່ົາ. 10 ໄຮ ລາ ກວາຍ ເຢືາງ ແຕງ, ກະ
ອັນ ແຕງ ໂອນ ໄຮ ແກີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີ
ດ, ເຈ່ີ ຕະ ຣານະ ອໍ ຊັອງ. ມັຮ ຣານະ ກັອຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກຽມ ດອ໌ໍ ອຶນໂຍ່ງ ໂອນ ໄຮ ຕະ.

ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ຈຸ່ມ ກວາຍ ການ່ໍ ອ໌
ແກີດ ມວຍ ຈຸ່ມ

11 ເຍືາ ລາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ.
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ດອ໌ໍ ເຍືາ ລາ "ກວາຍ ແອິ
ຣ່ີດ," ກະ ໄລ່ ດອ໌ໍ ຈຸ່ມ ໄລ່ ເບມີ ລາ "ກວາຍ ເບນີ
ຣ່ີດ," ຍ່ອນ ໄລ່ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ* ຕາປູ່ນ ຄານອດ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ມາ ຣ່ີດ ໄນ່ ລາ ກວາຍ ຕະ
ຕ່ຶງ ຈະ ຊັອງ. 12 ບັອງ ກັອຍ ເຍືາ ລາ ເຢີ່ ງ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ. ເຍືາ ອຶມພາ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ.
ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣ
ຄັນ ຈ່ອຍ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ຕ່ຶງ ແດີຍ ອາ
ມົ່ງ ເຍືາ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ອຶງກ່ອງ ອຶນເຕ່ົາ ກະ ເຍືາ
ແອິ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 13 ມາ ເຍືາ ກາ ແອີດ ເຢີ່ ງ ລາ
ລ່ື ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ບັອງ ກັອຍ, ຊານ່ໍ ເຍືາ ແກີດ
ແຈ່ະ ເຕ່, ຍ່ອນ ແຕ ອາຮາມ ເຢຊູ ກຣີດ.

* 2:11 2:11 ຣ່ີດ ກັອຍ ເນົ່ າ ກິດ ບີ່ອ໌ ອຶງກັຣ ແຕ ເກຣ່ີງ ຣາເລົາ.
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14 ເຢຊູ ແຕ່ິ ຕະ ໂອນ ໄຮ ບາຣ ຈຸ່ມ ແກີດ
ຣາຕອຍ ລ່ັຮ, ຍ່ອນ ເຢຊູ ຕາລຸຮ ຕັຮ ວຍາງ ກາ
ຕະ ໂອນ ບາຣ ຈຸ່ມ ກັອຍ ແກີດ ມານະ ດອ໌ໍ ມັ່ດ
ໂຈະ ມານະ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. 15 ຈະ ເຢຊູ ແຕ່ິ ອາປິ່ ດ
ຄານອດ ຕຍາ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ອັນ ຕະ ໂອນ ບາຣ
ຈຸ່ມ ກັອຍ ແກີດ ກວາຍ ຕາໄມ ລ່ັຮ; ເຈ່ີ ໄລ່ ແກີດ
ມວຍ ຣາງຶ່ຮ, ມານະ ຣາຕອຍ ກະ ມານະ. 16ຍ່ອນ
ເຢຊູ ກຈີູດ ຕາງ ໄລ່ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ, ໄລ່ ແກີດ
ມາຮ ມວຍ ຊັນຕຣຸ່ ແກີດ ຣາຕອຍ ລ່ັຮ ກະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ດອ໌ໍ ມັ່ດ ນັ່ອງ. 17 ເຢຊູ
ແຊງ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອຽນ ອໍ ໂອນ ເຍືາ ກາ ແອີດ
ເຢີ່ ງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ອຽນ ອໍ ໂອນ ໄລ່ ກາ ແອີດ ແຈ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
18 ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊ,ູ ບາຣ ຈຸ່ມ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ຍ່ອນ ໄຮ ເບນີ ຣາເວືາຍ
ອັນ ແອີດ ກະ ໄຮ.

19 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ນັອ່ງ ນ່ະ ກວາຍ
ມານະ ຕາ ເບີນ ຊາກ່ັລ ມານະ, ກະ ນ່ະ ກວາຍ ແຕ
ກຣວາງ ການ່ໍອ໌. ເຍືາ ກະ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ກວາຍ
ຊາອຳ ແກີດ ນ່ະ ກອນແຊມ ມວຍ ກຣວາງ. ເຍືາ
ລາ ມວຍ ດຸງຊູ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 20 ເຍືາ ລາ
ນ່ະ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ ຕະ ດຸງ. ມັຮ ກວາຍ ເຢຊູ ຣຽຮ
ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ ກະ ມັຮ ກວາຍ
ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ນ່ະ ຕາໂນລ ດຸງ
ກັອຍ. ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ິ ແກີດ ນ່ະ ຕາເມົາ ກາ ຕະ
ໂອນ ດຸງ ກັອຍ ແກີດ ຈັບ. 21ຍ່ອນ ແຕ ອັນ, ເນົ່ າ
ປາຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ ໂອນ ແກີດ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 22 ກະ ຍ່ອນ ແຕ ອັນ, ເຍືາ ແກີດ ນ່ະ ເກຣ່ີງ
ເນົ່ າ ກໍ ຕະ ດຸງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຍ່ອນ ແຕ
ຣາເວືາຍ ອັນ.

3
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂປໂລ ດອ໌ໍ ອາຕີ ກວາຍ

ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
1 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເກົາ, ໂປໂລ, ເກົາແຊອ໌ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເຍືາ. ຊານ່ໍ ເກົາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌
ຍ່ອນ ເກົາ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ ເຍືາ ກາ ຕາ
ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. 2 ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເກົາ ຕະ ຣານະ ໄນ່ ຍ່ອນ ອັນ ເບນີ
ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ. 3 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາປັຮ ໂອນ ເກົາ ດັງ ຣານະ ອັນ ປາໂຕ່ະ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ. ເກົາ ຄຽນ ບຍາອ໌ ເຈ່ີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ແຕ ຣາມຶ່

ຮ ກັອຍ. 4 ຄັນ ເຍືາ ອານ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ເຍືາ ເບີ
ນ ດັງ ເກົາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ປາໂຕ່ະ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.
5 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ກວາຍ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ຣານະ ໄນ່,
ມາ ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ຣານາ ຣາເວືາຍ ອັນ
ໂອນ ກວາຍ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ກະ ຈຸ່ມ ໄລ່ ກາ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ ດັງ ເຕ່. 6 ຣານະ ປາໂຕ່ະ
ກັອຍ ລາ ນ່ະໄນ່: ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີ
ດ, ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ລາ ຈຸງ
ເຕ່ ມູ່ນ ໄນ່. ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ແກີດ ມວຍ ຈຸ່ມ ກະ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ. ກະ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ເບນີ ເຕ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ຈ່ອຍ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.

7 ເກົາ ໂປໂລ, ລາ ກວາຍ ເດີງ ປັຣນາຍ ອໍ ໄນ່,
ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເກົາ ໂອນ ຕະ ຣາ
ນະ ໄນ່. ຍ່ອນ ອຳນາດ ແຕ ອັນ, ເກົາ ເຣືາບ ຕະ.
8 ຈະ ເກົາ ເບີມ ລາ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ
ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ໄລ່ ລາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ເກົາ. ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອຶນນັ່ອງ ຣຽຮ ເກົາ ໂອນ ເກົາ ເບີນ ບຸ່ນ
ຕະ ຣານະ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ໄນ່, ລາ ເດີງ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ. ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ອໍ ແກຼີຍ ອຶນແຍະ່
ແຕ ການ່ໍອ໌. 9ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ອາປັຮ
ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ເຮີມ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຊານ່ໍ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ
ມັນລ່ັອງ ກູແຕອ໌, ອັນ ຄ່ຶດ ອີ ຕະ ຣານະ ໄນ່, ມາ
ອັນ ຕາ ຢວາຮ ອາປັຮ. 10 ມາ ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາປັຮ ຣານະ ອັນ, ຍ່ອນ ອັນ ຢໍອ໌ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ຊົດ ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຳນາດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ເຮີມ ມູ່
ໄຮ ກາ ຊາອຳ ອັນ. ເຈ່ີ ໄລ່ ງີ່ນ ປາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ
ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 11 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອັນ ຕາ ຢ
ວາຮ ແຕງ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ, ອັນ ຄ່ຶດ ອີ ຕະ
ຣານະ ໄນ່. ເຈ່ີ ອັນ ຕະ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ. 12ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ເຕ່ອ໌ ໄຮ ຊັອງ
ຍັ່ນ ລາລ່ື ຕາ ເບນີ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ໄຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ເຈ່ີ. 13 ນ່ະກັອຍ
ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕຸ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ເນົ່ າ ຕະ
ເກົາ ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
ກັອຍ ແກີດ ເກືາ ໂອນ ເຍືາ.

ໂປໂລ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ໄລ່
14 ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອຶມປ່ໍ

ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 15 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກາ ຈຸ່ມ ຕ່ຶງ ມັນ
ລ່ັອງ ກະ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ເບນີ ອາມົ່ງ ແຕ ອັນ. 16 ເກົາ
ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ເບີນ ອຳນາດ ອາງ
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ອ່ືຣ ແກຼີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌, ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ
ແກີດ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາລ່ື, ຍ່ອນ ແຕ ຣາເວືາຍ ອັນ
ຈ່ອຍ ເຍືາ. 17 ເກົາ ແຊອ໌ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ແອີດ
ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ເລືອຍໆ
ອັນ. ກະ ເກົາ ແຊອ໌ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ ແກີດ
ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ ນ່ະ ເຣ່ຮ ອາລ່ອງ ອຶນຕຣູ່ ແຕີ
ລາ ນ່ະ ດຸງ ເນົ່ າ ຈົຮ ໂອນ ຈັບ. 18-19 ຣາງຶ່ຮ ເຢຊູ
ກຣີດ ອາໂຢ່ະ ໄຮ, ລາ ຕາ ເຣືາບ ນັ່ບ ນັ່ອງ. ມາ
ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ດັງ
ແຈງ ມາແລ່ະ ຕາວ່ັຮ, ມາແລ່ະ ອຶນຕຣ່ືງ, ມາແລ່ະ
ຕ່ີ, ກະ ມາແລ່ະ ອຶນຕຣູ່ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ແຕ ເຢຊູ
ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ແກີດ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ແອີງ
ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ
ເຍືາ.

20 ອຶງເຄາະ ໄຮ ຍ່ອງ ຣາມຶ່ ຮ ອັນ ກາ ຕະ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ໄຮ. ອຳນາດ ອັນ ເຕ່ອ໌ ຕະ ແກຼີຍ ແຕ ໄຮ
ແຊອ໌ ແຕ ອັນ, ກະ ແກຼີຍ ແຕ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ຄ່ຶດ.
21 ແຊອ໌ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ກູ່ ແດີຍ ກວາຍ
ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ເຕ່ົາ
ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກູມ.ໍ ອາແມນ.*

4
ໄຮ ຊາອຳ ມູເຈິງ ມາ ເບນີ ອຶມພາ ຣານະ ຕະ

1 ເກົາ ໂປໂລ ເບີນ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ອີ ແຊອ໌
ແຕ ເຍືາ. ເກົາ ລາ ກວາຍ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌
ຍ່ອນ ເກົາ ຕະ ຣານະ ອຶນເຈົາ ໄຮ. ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ
ຕະ ເປາະ ໂອນ ປຍາຍ໌ ຕ່ຶງ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແປຣີ ໂອນ ເຍືາ ຕະ. 2 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາແຊງ ຈະ.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ອໍ ກະ ອີດ ຣາງຶ່ຮ
ເຢົ່ າ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈີວ໌ ເນົ່ າ ຕະ ຕາ ປຍາຍ໌ ມາ ເຍືາ
ອຶນນັ່ອງ ອາໂຢ່ະ. 3 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປາໄຣ່ຮ ແອີດ
ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ
ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ອຽນ ອໍ.

4 ເຍືາ ລາ ນ່ະ ມວຍ ຈະ, ປຣ່ອມ ຣ່ັບ ມວຍ
ຣາເວືາຍ, ກະ ເກຣາະ ອຶງກ່ອງ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ເຍືາ. 5 ໄຮ ເບນີ ແອີງ ມວຍ ອຶນ
ເຈົາ, ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ຊາອຳ, ກະ ມວຍ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌. 6 ເບີນ ແອີງ ມວຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ.
ອັນ ລາ ອຶມປ່ໍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ; ອັນ ຊົດ ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ; ອັນ ຈ່ອຍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ;
ກະ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ.

7 ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກູ່ ນະ ໄຮ ເບີນ ອຶມ
ພາ ຣານະ ຕະ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ ເມືາດ
ໄຮ. 8 ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ
ແຕ ເຢຊູ ປາຍ:
"ບັອງ ກາ ອັນ ຊັອຮ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ແປີງ,

ອັນ ເດີງ ອາຊັອຮ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ເຕ່ ກວາຍ ເນົ່ າ
ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌.

ກະ ອັນ ອາແວີຍ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ໂອນ ກວາຍ."
9 ແຕ່ີອ໌ ປັຣນາຍ ກັອຍ ປາຍ "ຊັອຮ ລ່ັຮ," ນານະ່
ເຍືາ ຄ່ຶດ? ອຶງເຄາະ ອັນ ແຊງ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່. 10 ອັນ ກາ ແຊງ ກະ ອັນ ກາ ຊັອຮ ລ່ັຮ
ປໍ ມັນລ່ັອງ ລາ ແອີງ ມານະ ຊັອງ. ນ່ະກັອຍ ອັນ
ເຕ່ອ໌ ແອີດ ອຶນແຍະ່ ກູ່ ອຶນຕ.ຸ

11 ອັນ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ມວຍ ຈຸ່ມ ກວາຍ ໂອນ
ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ; ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອັນ
ໂອນ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ; ອັນ ກາ ອັນ ໂອນ
ເດີງ ປັຣນາຍ ອັນ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ ຢວາຮ ດັງ;
ອັນ ກາ ອັນ ໂອນ ຕາລາ ດຸງ ຊາງ; ກະ ອັນ ກາ ອັນ
ໂອນ ອາຣຍານ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ອັນ ໂອນ ກວາຍ ດັງ
ແຈງ. 12 ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ຊາ
ອຳ ເບີນ ຣານະ ຕະ ໂອນ ອັນ, ດອ໌ໍ ໂອນ ຈະ ອັນ
ເຕ່ອ໌ ແກີດ ປື່ ດ ອາຊັອຮ. 13 ນ່ະກັອຍ, ອຶນຕູ່ນ
ແອັນ ໄຮ ແກີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ ກະ ໄຮ ດັງ ແຕ
ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄຮ ປື່ ດ ອາຊັອຮ ແກີດ ນ່ະ
ຊາຊາຍ, ໂອນ ເຕ່ົາ ໄຮ ແກີດ ນ່ະ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່.
14 ໄຮ ຕາ ເບີນ ນັ່ອງ ນ່ະ ກັຣແນນ, ກະ ນ່ະ ແດີອ໌
ກັຣໄຈ່ອ໌ ແຕີລາ ນ່ະ ກູຢາລ ແປ່ິຼ, ເດີງ ໄຮ ມາໂຮຍ
ປໍ ໄນ່, ມາໂຮຍ ປໍ ກັອຍ, ຍ່ອນ ໄຮ ຕາ ເບນີ ຕາປູ່
ນ ປັຣນາຍ ກວາຍ ອີ ອາໂລກ ໄຮ. ໄລ່ ກັອຍ ເກ່ີ
ຍ ອາຕີ ຣາໄງ່ອ໌ ກະ ແຄວ໌ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ຊາ
ງັດ ປັຣນາຍ ຕາ ປຍາຍ໌. 15 ມາ ອຶງເຄາະ ໄຮ ອາຕີ
ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ຍ່ອນ ໄຮ ອາໂຢ່ະ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ
ແກີດ ຊາຊາຍ, ໄຮ ແກີດ ນ່ະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອັນ ກາ
ແປີຼ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. 16ຍ່ອນ ແຕ ແປີຼ, ກູ່ ຣາມຶ່
ຮ ເຕ່ອ໌ ຣາແຕັດ ມັນຕຸ ເຈ່ີ ແກີດ ມວຍ ຈະ ກວາ
ຍ. ຄັນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ມາ ຕະ ປຍາຍ໌, ເຕ່ອ໌ ອຶນ
ແຍ່ະ ຈະ ແກີດ ບັນ ເຣ່ງ ກະ ປື່ ດ ອາຊັອຮ, ມານະ
ອາໂຢ່ະ ມານະ.

ຣານາ ຕາໄມ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ
17 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແຊອ໌ ອາຕີ ກະ ກາແອັຮ ເຍືາ

ຍ່ອນ ແຕ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ເປາະ ນັ່ອງ
ນ່ະ ກວາຍ ກາ ຕາ ຢວາຮ ຊາອຳ. ໄລ່ ກັອຍ ຕາປູ່ນ

* 3:21 3:21 ປັຣນາຍ 'ອາແມນ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ກຣ່ັກ ນ່ະກັອຍ' ແຕີລາ 'ແຊອ໌ ໂອນ ແກີດ ນ່ະກັອຍ.'
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ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບມີ, ກະ ການິ່ດ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ແກີດ ເກືາ
ອຶນເຕ່ົາ. 18ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຄ່ຶດ ແກີດ ການຳ, ຍ່ອນ ໄລ່
ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ຣານາ ອາມົ່ງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ໄລ່ ຕາ ເບີນ ດັງ ແຕ ຣານາ ກັອຍ, ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ
ໄລ່ ແກີດ ກ່ັອງ. 19 ໄລ່ ຕາ ດັງ ກູມາລ ນັ່ອງ, ເຈ່ີ
ໄລ່ ອາໂຣຍຮ ຈະ ໂອນ ຕະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ ມັຮ
ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຊັອງ ຢໍອ໌, ກະ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ມັຮ ຣາ
ນະ ແປຣ່ິ ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ.

20-21ມາ ເຍືາ ຊາງັດ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີ
ດ, ກະ ເຍືາ ຣຍານ ແຕ ອັນ, ເຈ່ີ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຕະ
ນ່ະກັອຍ. ຍ່ອນ ຕ່ຶງ ເຢຊູ ກຣີດ ເບີນ ແອີງ ຣາມຶ່
ຮ ປຍາຍ໌ ຊັອງ. 22 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ
ຊັອງ ຣານະ ຕຍາ, ລາ ຣານະ ເຍືາ ເກ່ີຍ ຕາປູ່ນ ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ. ບັອງ ກັອຍ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ອາໂລກ ໂອນ ເຍືາ
ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ຊັຣນັ່ຮ ຈະ ເບມີ. 23ມາ ຊາ
ນ່ໍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ອາມົ່ງ ເຍືາ. 24 ເຈ່ີ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອີດ ຣານາ ຕາໄມ
ແອັນ, ແກີດ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ແຕງ ໄຮ, ກະ
ຕະ ຣານະ ຕານັອ່ງ ອໍ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ
ອັນ.

25 ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ
ນັ່ອງ. ກູ່ ນະ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ປາຍ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌
ຊັອງ ກະ ເຢົ່ າ ເຍືາ, ຍ່ອນ ໄຮ ລາ ມວຍ ຈະ ອຶນ
ແຍະ່ ຕ່ຶງ ເຢຊູ ກຣີດ. 26 ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ,
ອຶນໂຈຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ອຶງຄ່ືນ ປັຣຕ່ຶ ເຍືາ ຕະ ຣານະ
ໂລ່ຍຮ. ກະ ອຶນໂຈຍ ປຸ່ງ ດອ໌ໍ ຣາງຶ່ຮ ອຶງຄ່ືນ ເຕ່ົາ
ແຕ່ີອ໌ ມານາງ ປັດ. 27 ອຶນໂຈຍ ເປິຮ ຣານາ ໂອນ
ເຢືາງ ຊາຕານ ເຕ່ອ໌ ປັຣຕ່ຶ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ.
28 ອັນ ກາ ເກ່ີຍ ຕຕູວຍ໌, ອຶງເຄາະ ອັນ ອຶນໂຈຍ ຕູ
ຕວຍ໌ ນັ່ອງ. ມາ ອຶງເຄາະ ອັນ ຈ່ໍອ໌ ຣານະ ຕະ ໂອນ
ເບນີ ກູ່ ຕັອກ ຄຳ ຈາ, ກະ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຈ່ອຍ ກວາຍ
ຕຸ່ຮ ກາດີດ ແຮີ. 29 ອຶນໂຈຍ ໂອນ ປັຣນາຍ ຕາ
ອໍ ລ່ັອຮ ແຕ ແບອ໌ ເຍືາ. ເຍືາ ປາຍ ບີ່ ອ໌ ປັຣນາຍ
ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ, ກະ ປັຣນາຍ ແກີດ ເກືາ ໂອນ ໄລ່ ກາ
ຊັອງ.

30 ອຶນໂຈຍ ຕະ ໂອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຊັອງ ຕຸ່ຮ ແຕ ເຍືາ, ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກາຕິຮ ຕາ ຊາໂກ່ລ ດອ໌ໍ ເຍືາ, ກະ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ອຶນ
ຕູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄທ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ແອີດ ກະ
ອັນ. 31 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເກ່ີຍ ກຳ
ໂກລ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ ກະ ເຮາະ. ກະ
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ ຊັອງ ເຣ່ງ ແບອ໌ ກະ ປາຍ ເຢົ່ າ,

ກະ ຊາອັຣ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. 32 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈ່ອຍ
ເຢົ່ າ, ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ອໍ ໂຈະ ເຢົ່ າ, ກະ ຕັຮ ໂລ່
ຍຮ ເຢົ່ າ ຕະ ໂຈະ ເຍືາ, ມູເຈິງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ
ໂລ່ຍຮ ເຍືາ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.

5
ແອີດ ຕ່ຶງ ປັ່ ງ

1 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດວຍ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ນ່ະ ກອນ ດວຍ໌ ອຶມປ່ໍ ກາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ອັນ. 2 ອຶນ
ແຍ່ະ ແດີຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເລືອ
ຍໆ ຊັອງ, ນ່ະ ເຢຊູ ກຣີດ ອາໂຢ່ະ ໄຮ. ອັນ ມ່ອບ
ຊາງ ຈະ ອັນ, ແກີດ ນ່ະ ເກ ຣ່ີງ ເນົ່ າ ມ່ອບ ຊາງ
ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ປາຮວມ, ເຈ່ີ ໄຮ ແກີດ
ຣາຕອຍ ລ່ັຮ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

3 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ, ອຶນໂຈຍ ປາຍ
ກາ ແບອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ບິ ມັນຕຸ ຄັນ ຕາ ແກີນ ລາກວຍ
ກາຢາອ໌, ແຕີລາ ຕະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ແປຣ່ິ, ແຕີ
ລາ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ. ຣານະ ກັອຍ ຕາ ເບີ
ນ ປຍາຍ໌ ໂອນ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາລາ.
4 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ຕັງຮາງ, ປັຣ
ນາຍ ຢຸ່ຮໆ, ກະ ປັຣນາຍ ຕາ ແກີດ ຣາຢຳ. ມາ ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 5 ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື: ໄປ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ
ໄນ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈຸງ ມູ່ນ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ
ເຢຊູ ກຣີດ ຊົດ. ມວຍ, ລາ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ
ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕຸ. ບາຣ, ລາ ກວາຍ
ກາ ຕະ ຣານະ ກມູາລ. ໄປ, ລາ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ
ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ. ຍ່ອນ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ເກຣ່ີງ
ເນົ່ າ ລາ ນ່ະ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌. 6 ອຶນໂຈຍ
ໂອນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ອາໂລກ ເຍືາ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ຕາ ແກີດ ກຼອງ. ໄກຣ ລາລ່ື ຍ່ອນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ ໂຈະ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີ
ນ ຊາງັດ ອັນ. 7 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ປຣ່ອມ
ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ກວາຍ ນ່ະກັອຍ.

8 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ລາ ເຍືາ ເປາະ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ,
ມາ ພໍກາ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ເຍືາ ເປາະ ຕ່ຶງ
ອຶນຕຸ ປັ່ ງ. ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ເປາະ ນ່ະ
ເຍືາ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ປັ່ ງ. 9 ມັຮ ຣານະ ກາ ເນົ່ າ
ຕະ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ປັ່ ງ ລາ ຣານະ ອໍ, ຣານະ ຕານັ່ອງ,
ກະ ຣານະ ປຍາຍ໌. 10 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈາຈ່ໍອ໌ ໂອນ
ດັງ ມັຮ ຣານະ ກາ ຕະ ໂອນ ອຶນເຈົາ ໄຮ ແກີດ ຣ່ໍອ໌
ຣາງຶ່ຮ. 11 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຣາບູລ ແຕ ຣານະ ກາ
ນຳ ກາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ, ມາ ອຶງເຄາະ
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ເຍືາ ອາປັຮ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ. 12 ມັຮ ຣານະ ໄລ່
ຕະ ແກຣ່ະ ກັອຍ, ລາ ອຶນນັ່ອງ ໄຮ ຊັອງ ກູມາລ.
13ມາ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣານະ ກວາຍ ເກ່ີຍ ຕະ, ແຕ່ີອ໌
ເນົ່ າ ອາປັຮ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ປັ່ ງ, ເຕ່ອ໌
ໄຮ ເຮີມ ອໍ ມາ ຕາ ເບີນ. 14 ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ
ເຮີມ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ປັ່ ງ ມາ ອໍ, ໄກຣ ລາລ່ື ອໍ. ນ່ະກັອຍ
ເນົ່ າ ປາຍ: "ຕາແມີ ເຍືາ ກາ ບ,ິ ອາມົ່ງ ເຍືາ ກາ ກູ
ຈີດ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ກຣີດ ປາເລືາງ ປັ່ ງ ໂອນ ເຍືາ."

15 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາວ່ັງ ໂອນ ອໍ ຣານະ
ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຕະ. ອຶນໂຈຍ ຕະ ນ່ະ ກວາຍ ຊາກູລ,
ມາ ຕະ ນ່ະ ກວາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ. 16 ຄັນ ເຍືາ ເຮີມ
ຣານະ ອໍ ກາ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ, ໂອນ ເຍືາ ຕະ ແຕ່ິ,
ຍ່ອນ ໄຮ ເຮີມ ແດີຍ ໄນ່ ແກີດ ຕາ ອໍ. 17 ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ຊາກູລ, ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາຕ່ອຍ໌ ໂອນ
ດັງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ
ຕະ. 18 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ບູລ ບັຼອງ, ຊັຣນັ່ຮ ຈະ ເຍືາ
ເບມີ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ໂອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. 19 ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຕະ
ອຶນຕີ ມັນຕຸ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາບາອ໌ ມັຮ ກາ ປັຣ
ນາຍ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ມັຮ ກາ ປັຣນາຍ ລາ
ຍ່ອງ ອັນ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາ ຍ່ອງ ກະ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ອຶນເຈົາ ເຍືາ.
20ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແອີນ ເລືອຍໆ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ໂອນ ປໍ ເຍືາ.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແອີນ ອັນ ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີ
ດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ.

ລາກວຍ ກະ ກາຢາອ໌
21 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມານະ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ມານະ, ຍ່ອນ

ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ເຢຊູ ກຣີດ. 22 ເຍືາ ກາ ແກີດ ລາ
ກວຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ກາຢາອ໌ ເຍືາ, ນ່ະ
ເຍືາ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ອຶນເຈົາ ໄຮ ເຕ່. 23 ຍ່ອນ ກາ
ຢາອ໌ ແກີດ ແປີຼ ໂອນ ລາກວຍ ອັນ, ນ່ະ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ແກີດ ແປີຼ ໂອນ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ເຢຊູ ກຣີ
ດ ແຕ່ິ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ຈະ ອັນ, ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ.
24 ມາຮ ກັອຍ ເຕ່ ອຶງເຄາະ ລາກວຍ ອີດ ຣາງຶ່ຮ
ກາຢາອ໌ ອັນ ຕ່ຶງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ, ນ່ະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ອີດ
ຣາງຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ.

25 ກະ ເຍືາ ກາ ແກີດ ກາຢາອ໌, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາ
ໂຢ່ະ ລາກວຍ ເຍືາ ມູເຈິງ ເຢຊູ ກຣີດ ອາໂຢ່ະ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ. ອັນ ຈີວ໌ ກູຈີດ ຈະ ອັນ ເບີມ ຈ່ອຍ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ. 26 ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ມູ່ ກັອຍ ແກີດ

ບຣັຮ ອໍ ຣານາ ແດີອ໌ ກະ ຣານາ ປັຣນາຍ ອັນ ອາ
ຕີ.* 27 ນ່ະກັອຍ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢຊູ ອີດ ເບີ
ມ ມູ່ ກັອຍ; ອັນ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ອໍ, ບຣັຮ, ກະ ຕາ
ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຕິ ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່. ອັນ ຕະ ນ່ະ ອາຍ
ກ່ັລ ອີ ຈາ ປັຣຊວຍ ລາກວຍ ກາ ຕາ ເບີນ ແປຣ່ິ,
ຊາງວາດ, ແຕີລາ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເບນີ ອໍ.
28ນ່ະກັອຍ ເຕ່, ອຶງເຄາະ ກາຢາອ໌ ອາໂຢ່ະ ລາກວຍ
ອັນ ນ່ະ ອັນ ອາໂຢ່ະ ຈະ ອັນ ເບມີ. ອັນ ກາ ອາໂຢ່ະ
ລາກວຍ, ລາ ອັນ ອາໂຢ່ະ ຈະ ອັນ ເບມີ. 29ຕາ ເກ່ີ
ຍ ເບນີ ກວາຍ ມາ ຊາອັຣ ຈະ ອັນ ເບມີ. ອັນ ແຈມ
ກຍາອ໌ ກະ ອັນ ລັກ ຊາ ຈະ ອັນ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່
ເຢຊູ ກຣີດ ຕະ ກະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, 30 ຍ່ອນ ໄຮ ລາ
ນ່ະ ຈະ ອັນ. 31 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ
ອຶມແບິ ເນົ່ າ ຄຽນ ປາຍ:
"ຍ່ອນ ຣາມຶ່ ຮ ກັອຍ ກວາ ຍ ຣາ ເລົາ ອຶງ ເຄາະ

ຣາຕັຮ ແຕ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ,
ເຈ່ີ ແອີດ ຣາຕອຍ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ລາກວຍ
ອັນ;

ກະ ໄລ່ ບາຣ ນະ ແກີດ ມູ ຈະ ຊັອງ."
32 ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ອຶນຕຣູ່ ລາລ່ື, ມາ ເກົາ ອາຕີ
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ກະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. 33 ມາ ປັຣນາຍ
ໄນ່ ອາຕີ ແຕ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ເຕ່. ກາຢາອ໌ ອຶງ
ເຄາະ ອາໂຢ່ະ ລາກວຍ ນ່ະ ອັນ ອາໂຢ່ະ ຈະ ອັນ ເບີ
ມ. ກະ ລາກວຍ ອຶງເຄາະ ຢຳນັ່ບ ກາຢາອ໌ ອັນ.

6
ກອນ ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ

1 ເຍືາ ກາ ແກີດ ກອນ ອາໄກ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາ
ງັດ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌
ອີ ໂອນ ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ. ຣານະ ກັອຍ ລາ ປຍາຍ໌
ໂອນ ເຍືາ ຕະ. 2 ປັຣນາຍ ໄນ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາ
ຕັບ ແຕ ອຶມແບິ:
"ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ."
ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ຕາແບິ
ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ໂອນ ບຸ່ນ. ອັນ ປາຍ:
3 "ເກົາ ຕະ ໂອນ ແດີຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ ແກີດ ອໍ,

ກະ ເຍືາ ເບີນ ເກືາ ອາມົ່ງ ດູ່ນ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌
ໄນ່."

4 ເຍືາ ກາ ແກີດ ອຶມປ່ໍ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶນຕີ ຕາ
ອໍ ໂຈະ ກອນ ເຍືາ ໂອນ ໄລ່ ແກີດ ອຶງຄ່ືນ, ມາ ໂອນ
ເຍືາ ອາຣຍານ ກະ ອາຕີ ອໍ ໂອນ ໄລ່ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣາ
ນະ ອຶນເຈົາ.

ຊູລ ກະ ເນືາຍ
* 5:26 5:26 ຄັນ ໄຮ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ລາ ຊາກຳ ແຕ ເຢຊູ ຕະ ບຣັຮ ເຈ່ີ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ.



ເອເພໂຊ 6:5 310 ເອເພໂຊ 6:24

5 ເຍືາ ກາ ແກີດ ກວາຍ ຊູລ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ
ຕາປູ່ນ ມັຮ ເນືາຍ ເຍືາ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ອຶງກັອຮ ກະ ຢຳນັ່ບ ໄລ່ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ກະ ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ໄລ່ ມູເຈິງ ເຍືາ ຊາງັດ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ເຕ່. 6 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ຣານະ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ໄລ່ ຊັອງ, ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄລ່ ຍ່ອງ ເຍືາ. ມາ ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຕະ ນ່ະ ຊູລ ເຢຊູ ກຣີດ, ຕະ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ
ຣາແຮີ ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ
ຕະ. 7 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຣ່ໍອ໌ ອໍ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕະ ໂອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຕາ ເບນີ ໂອນ ກວາຍ, 8ຍ່ອນ ເຍືາ
ດັງ ມັຮ ຣານະ ອໍ ກວາຍ ຕະ, ຄັນ ກວາຍ ຊູລ ແຕີ
ລາ ຕາ ເບີນ ຊູລ, ອັນ ເບີນ ເກືາ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ມັຮ ຣານະ ອັນ ຕະ.

9 ກະ ເຍືາ ກາ ເນືາຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ມູເຈິງ
ກັອຍ ເຕ່ ໂຈະ ຊູລ ເຍືາ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາຣ່ື ໄລ່.
ໄລ່ ກະ ເຍືາ ຈຸງ ມວຍ ອຶນເຈົາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ກະ
ອັນ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ ມູເຈິງ ອຶນແຍ່ະ.

ເກຣ່ີງ ປຼາ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
10 ປັຣນາຍ ປັຣຊົດ ໄນ່ ລາ ນ່ະໄນ່: ອຶງເຄາະ

ເຍືາ ແກີດ ເຣ່ງ ອາ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຍ່ອນ
ອຳນາດ ເຣ່ງ ລາລ່ື ແຕ ອຶນເຈົາ ໄຮ. 11 ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ໂຈະ ໂອນ ກູ່ ມັຮ ເກຣ່ີງ ປຼາ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ໂອນ ເຍືາ ຣາຊູ່ ເຣືາບ ມັຮ ຣານະ ກາ ເຢືາງ ຊາຕານ
ຢໍອ໌ ອີ ອາໂລກ ເຍືາ. 12 ໄຮ ຕາ ເບນີ ຣາຊູ່ ກະ ກວາ
ຍ ເມືາດ, ມາ ໄຮ ຣາຊູ່ ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຊົດ, ຣາມຶ່ຮ
ອຳນາດ, ຣາມຶ່ຮ ກາ ຕາລາ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ການຳ ໄນ່,
ກະ ມັຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 13ນ່ະກັອຍ ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ອີດ ມັຮ ເກຣ່ີງ ຣາຊູ່ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ກູ່ ອຶນແຍະ່. ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ຣາຊູ່, ເຕ່ອ໌ ເຍືາ
ເຣືາບ, ກະ ແວັດ ເຍືາ ຣາຊູ່, ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕາຢຶ່ ງ ຕາ
ປຶ່ ງ ອໍ.

14 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອີດ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະ ຕາຮານ ຊາກັບ ຕາອ໌ ຕ່ຶງ ອຶງກີງ ອັນ.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອີດ ຣານະ ຕານັ່ອງ ອໍ, ນ່ະ ຕາຮານ
ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ຕາອ໌. 15 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອີດ ຣາງຶ່ຮ
ຢໍອ໌ ອີ ເດີງ ປັຣນາຍ ອໍ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ແອີດ ຣາຕອຍ
ລ່ັຮ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະ ຕາຮານ ແຊິບ ແກີບ
ຕາອ໌. 16 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເຕີມ ແອັນ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ,
ນ່ະ ຕາຮານ ເດີງ ແຄລ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ກາ
ຕັງ ໂອນ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກຳ ຊານາ ກາ ເບີນ ອູ່
ຍຮ ເຢືາງ ຊາຕານ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ເຍືາ. 17 ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ອີດ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ,

ນ່ະ ຕາຮານ ຕາປື່ ງ ມວກ ຕາອ໌ ຕ່ຶງ ແປີຼ. ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ເດີງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະ ຕາຮານ ເດີ
ງ ດາວ. ປັຣນາຍ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ດາວ ແຕ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 18 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ເລືອຍໆ
ມັຮ ປັຣນາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂອນ
ເຍືາ ເກົາແຊອ໌. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາລ່ັຮ ເກົາແຊອ໌, ມາ
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເນ່ ອໍ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເກົາ ຈ່ອຍ
ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ການ່ໍອ໌. 19 ແຊອ໌ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌
ຈ່ອຍ ເກົາ ແຮີ, ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເກົາ ປັຣ
ນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ອຶງເຄາະ ອາຕີ, ໂອນ ເກົາ ອາ
ຕີ ຍັ່ນ ລາລ່ື ອາຕີ ອາລ່ັອຮ ປັຣນາຍ ປາໂຕ່ະ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 20 ເກົາ ລາ ກວາຍ ອາແຕ່ີອ໌ ປັຣ
ນາຍ ອໍ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຍ່ອນ ເກົາ ເດີງ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ, ເນົ່ າ ໂຈະ ເກົາ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. ມາ ແຊອ໌ ເຍືາ
ເກົາ ຈ່ອຍ ເກົາ, ໂອນ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ
ກັອຍ ຍັ່ນ ລາລ່ື, ນ່ະ ເກົາ ອຶງເຄາະ ອາຕີ.

ໂປໂລ ກັຣບັນ ປັຣຊົດ
21 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ, ຕີຄີໂກ ເຕ່ອ໌

ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ. ຕີຄີໂກ ລາ ແຊມອາຍ ກາ
ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື, ກະ ອັນ ຕະ ຊາແຣິງ ລາລ່ື ຣາ
ນະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 22 ເກົາ ໂອນ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ
ດອ໌ໍ ອັນ ອາຕີ ເຍືາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ຮິ, ກະ ດອ໌ໍ ໂອນ ອັນ ຕາລ່ືນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເຕ່.

23 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ
ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາ
ຍ ຊາອຳ ເບີນ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ, ກະ ເບີ
ນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ກະ ຊາອຳ. 24 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາ
ໂຢ່ະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຕາ ນາຍ ຕາງິ່ດ.
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ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໂປໂລ ຄຽນ
ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ

ພລິີບປອຍ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ພາອ໌ ໂອນ ມູ່

ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ພລິີບປອຍ ມາຮ 63 ກູ
ມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ບັອງ ກັອຍ ໂປໂລ ແອີດ ຕ່ຶງ
ກ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂຣມ. ໂປໂລ ພາອ໌ ຊາອົຮ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ພລິີບປອຍ, ລາ ຊາແອີນ ແຕ
ມັຮ ເກຣ່ີງ ໄລ່ ຈ່ອຍ ອັນ ບັອງ ກາ ອັນ ແອິ ລາລ່ື.
ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ອາປັຮ ແຕ ໂປໂລ ອາໂຢ່ະ

ລາລ່ື ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ພີລິບປອຍ.
ນ່ະກັອຍ ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ດອ໌ໍ ກາໄຕ່ຮ ມູ່
ກາ ຊາອຳ ໂອນ ດັງ ອາແຊງ ຈະ, ມູເຈິງ ເຢຊູ ກຣີດ
ຕະ ເຈ່ີ. ອຶນໂຈຍ ໂອດ ກະ ອຶນໂຈຍ ພາມາດ ເຢົ່ າ.
ໂປໂລ ອາຕີ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ໄລ່ ເບີນ ຣ່ັບ ອາມົ່ງ

ເລືອຍໆ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ
ໄລ່, ຕາ ແກີນ ຍ່ອນ ໄລ່ ຕະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ. ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ອາຕີ ໂອນ
ໄລ່ ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ, ແອີດ ອຽນ ອໍ, ກະ ກູຕົງ ຈີວ໌
ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ອາມົ່ງ.

1 ເກົາ ລາ ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາ
ອົຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ພີລິບປອຍ, ໄລ່ ກາ ຕະ ຊົດ, ກະ ໄລ່ ກາ ຈ່ອຍ
ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ກະ ຕີໂມທຽວ ພາອ໌
ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ເຍືາ ເຕ່. ຮິ ບາຣ ນະ ລາ ກວາຍ
ກາ ປຣ່ອມ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ. 2 ເກົາ
ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ,
ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ ກະ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ
ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.

ໂປໂລ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ກວາຍ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ພີລິບປອຍ

3 ກູ່ ເຮີບ ກາ ເກົາ ຊາແຍີ ເຍືາ, ເກົາ ຊາແອີນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ອຶນເຈົາ ເກົາ. 4 ກູ່ ເຮີບ ບັອງ
ກາ ເກົາ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ກູ່ ນະ ເຍືາ, ຣາງຶ່ຮ ເກົາ
ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື, 5 ຍ່ອນ ເຍືາ ປຣ່ອມ ຈ່ອຍ ກະ
ເກົາ ແຕ ຣານະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ
ແຕ ຕາໄງ ເຍືາ ຕາແບິ ຊາອຳ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໄນ່.
6ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ຊັຣນັບ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ

ກາ ຕາແບິ ຕະ ຣານະ ອໍ ໄນ່ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ອັນ
ຕະ ຣານະ ໄນ່ ໂອນ ແມິ່ມ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີດ ເຈົາ
ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່.

7 ປຍາຍ໌ ເກົາ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ ແຕ ເຍືາ, ຍ່ອນ
ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ເຍືາ. ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເກົາ ໂອນ ເຣືາບ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ
ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຍ່ອນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ອັນ.
ກະ ເຍືາ ປຣ່ອມ ຈີວ໌ ກະ ເກົາ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ
ເຕ່, ບັອງ ກາ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ເກົາ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌, ກະ ບັອງ
ກາ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕີລາ
ເກົາ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ຊົດ ບັອງ ກາ
ໄລ່ ຣາເຊີບ ເກົາ. 8 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ເກົາ ອາໂຢ່ະ
ລາລ່ື ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ, ມູເຈິງ ຣາງຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ
ອາໂຢ່ະ ເຍືາ ເຕ່.

9 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຍືາ
ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ ກູ່ ຣາໄງ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ.
ກະ ມວຍ ເປຣິຮ ກັອຍ, ເກົາ ແຊອ໌ ອັນ ໂອນ ເຍືາ
ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຣາໄງ່ອ໌, ກະ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ດັງ ແຈງ
ຣານະ ອາແລ່ະ ກາ ອໍ ກະ ຣານະ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ
ເບີນ ອໍ, 10 ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຣຽຮ ຣານະ ອໍ ແກຼີຍ
ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌. ນ່ະກັອຍ, ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢຊູ
ກຣີດ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ປາ
ໂຕ່ະ ນັ່ອງ ຣານະ ຕາ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ,
ກະ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຕິ ປາຍ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ.
11 ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ເບນີ ແອີງ ຣາງຶ່ຮ ຕານັອ່ງ ອໍ ຊັອງ.
ແອີງ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ິ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ
ນ່ະກັອຍ. ເຈ່ີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຢຳນັ່ບ ກະ ຍ່ອງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ.

ໂປໂລ ແອີດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ແກີດ ເກືາ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ

12 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ດັງ ມັຮ ຣາມຶ່
ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ, ຣານະ ກັອຍ ແກີດ
ໂອນ ກຼຶ່ງ ແອັນ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. 13ຍ່ອນ
ແຕ ຣານະ ກັອຍ, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຕາຮານ
ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ, ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ໄລ່ ກັອຍ ດັງ ເກົາ ແອີດ ຕ່ຶງ
ກ່ໍອ໌ ຍ່ອນ ເກົາ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. 14 ຍ່ອນ
ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ເກົາ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌, ເບີນ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ແຊມ
ອາຍ ໄຮ ຊາອຳ ອຶນເຈົາ ໄຮ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ.
ເຈ່ີ ໄລ່ ຊັອງ ຍັ່ນ ລາລ່ື ແອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄລ່ ຕາ ເບີນ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ.
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15 ເບີນ ມວຍ ຈຸ່ມ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ
ກຣີດ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊັຣແມງ ແຕ ເກົາ, ກະ ຢໍອ໌ ອີ ຣາ
ຈຽນ ຊັອງ. ມາ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອາຕີ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ ຍ່ອນ ໄລ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອີ ຕະ ອໍ ຊັອງ.
16 ມວຍ ຈຸ່ມ ອາຕີ ຍ່ອນ ໄລ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ,
ກະ ໄລ່ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ກູຣຍາອ໌ ປັຣ
ນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ກວາຍ ຕາແບີບ ເກົາ
ແຕ ຣານະ ໄນ່. 17 ມາ ຈຸ່ມ ການ່ໍອ໌ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ
ຕຳໂປຣ ແກີດ ປື່ ດ; ໄລ່ ອາຕີ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ,
ມາ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌. ໄລ່ ອາຕີ ຣານະ ກັອຍ ຍ່ອນ
ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຣາຊິງ ກະ ຣານະ ເກົາ, ກະ ໄລ່ ຄ່ຶດ ອີ
ຕະ ກ່ັດ ໂອນ ເກົາ ບັອງ ກາ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ
ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ໄນ່.

18ມາ ຕາ ເບນີ ອຶນເຕ່ົາ ຣານະ ກັອຍ. ເກົາ ຊັອງ
ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ເບນີ ກວາຍ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ຕາມ
ໄລ່ ກັອຍ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ປຍາຍ໌ ແຕີລາ ຕາ ເບີນ ປ
ຍາຍ໌. ກະ ເກົາ ດັງ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ
ຊັອງ ຣ່ໍອ໌. 19ຍ່ອນ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ເກົາ, ກະ
ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ ເກົາ, ນ່ະກັອຍ
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຣຍຮ ເກົາ
ແຕ ກ່ໍອ໌ ໄນ່. 20 ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕະ ມວຍ ຣາມຶ່
ຮ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ໂອນ ເກົາ ຊັອງ ກູມາລ. ມາ ເກົາ
ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ຍັ່ນ ລາລ່ື ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ຊາ
ນ່ໍ ມູເຈິງ ເກົາ ອາຕີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເບນີ ຢຳນັ່ບ ເຢຊູ ກຣີດ ຍ່ອນ ແຕ
ເກົາ, ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ກູຈີດ ແຕີລາ ອາມົ່ງ.
21 ຄັນ ເກົາ ອາມົ່ງ, ລາ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ
ເຢຊູ ກຣີດ ຊັອງ; ມາ ຄັນ ເກົາ ກູຈີດ, ຣາມຶ່ຮ ໄນ່
ລາ ອໍ ກາເລີຍ ແອັນ ໂອນ ເກົາ. 22ມາ ຄັນ ຈະ ເກົາ
ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ເກົາ ດັງ ເຕ່ອ໌ ເກົາ
ຕະ ແອັນ ຣານະ ກາ ແກີດ ເກືາ. ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ຕາ
ດັງ ຣຽຮ ອາແລ່ະ. 23 ເບນີ ບາຣ ຣານາ ເກົາ ຢໍອ໌.
ມວຍ ລາ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ກູຈີດ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ເປາະ
ແອີດ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. ໄນ່ ລາ ອໍ ກາເລີຍ ໂອນ
ເກົາ. 24 ບາຣ ລາ ເກົາ ຢໍອ໌ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໄນ່. ໄນ່ ລາ ອໍ ກາເລີຍ ໂອນ ເຍືາ. 25 ຍ່ອນ
ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ດັງ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ກະ ເຍືາ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໄນ່ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເຍືາ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ
ແອັນ, ກະ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ແຕ ເຍືາ
ຊາອຳ. 26 ນ່ະກັອຍ, ບັອງ ກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ
ເຍືາ, ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຍ່ອງ ເຢຊູ ກຣີດ ຊາອ່ຶຍ ອາຊັອຮ
ແອັນ ຍ່ອນ ແຕ ເກົາ.

27 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ເປາະ ໂອນ ປຍາຍ໌ ເລືອ

ຍໆ, ຍ່ອນ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ອໍ
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ,
ແຕີລາ ຕາ ເບີນ ແຕ່ີອ໌, ເກົາ ເບີນ ດັງ ເຍືາ ແອີດ
ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາລ່ື ປັຣນາຍ
ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ເຍືາ ປຣ່ອມ ຕະ ປາໄຣ່ຮ
ອາຊັອຮ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ປັຣນາຍ
ກັອຍ ເຕ່. 28 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ເຍືາ. ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ອຶງກັອຮ
ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ເຍືາ, ໄນ່ ລາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ
ດັງ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປິ່ ດ ຕັຮ
ໄລ່, ກະ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ. 29 ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຣຽຮ ເຍືາ ໂອນ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ, ມາ ອັນ
ຕາ ເບນີ ໂອນ ເຍືາ ຊາອຳ ຊັອງ. ອັນ ໂອນ ເຍືາ ຈີວ໌
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ເຕ່ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ.
30 ຊານ່ໍ ເຍືາ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມູເຈິງ ເຍືາ ເຮີມ ເກົາ
ຈີວ໌ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ກະ ມູເຈິງ ເຍືາ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ
ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ຈີວ໌ ຊານ່ໍ ແຮີ.

2
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດວຍ໌ ເຢຊູ ກຣີດ

1 ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ເຢຊູ ກຣີດ ຕະ ໂອນ ເຍືາ
ແກີດ ໄປຣຮ ລ່ັຮ ຍ່ອນ ເຍືາ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ
ກະ ອັນ, ຄັນ ອັນ ອາໂຢ່ະ ກະ ຕາລ່ືນ ເຍືາ, ຄັນ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຍືາ,
ກະ ຄັນ ເຢຊູ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຍືາ ເຈ່ີ, 2 ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ປຣ່ອມ ແກີດ ມວຍ ການິ່ດ, ປຣ່ອມ ອາໂຢ່ະ,
ປຣ່ອມ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ, ກະ ປຣ່ອມ ຕາປູ່ນ ມວຍ ຣາ
ນາ, ໂອນ ເກົາ ເບີນ ແອີງ ຣາງຶ່ຮ ຣ່ໍອ໌ ຊັອງ. 3 ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ຕະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ມາ ຕຳໂປຣ ຢໍອ໌ ອີ ຕາ
ປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີມ, ແຕີລາ ຢໍອ໌ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ເຍືາ.
ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາແຊງ ຈະ ເຍືາ ເບີມ, ກະ ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ເຢົ່ າ ກະ ນັ່ບ ໄລ່ ອໍ ກາເລີຍ
ແຕ ເຍືາ. 4 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຈ່ໍອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ຣ່ໍອ໌
ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີມ, ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ໂອນ ຣ່ໍອ໌
ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ.

5 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບນີ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີ
ດ. 6 ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ມູເຈິງ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ປາຊິ ອຳນາດ ອັນ ກາ ຣາລີ ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 7 ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕັຮ ເບມີ ອຳນາດ
ອັນ, ເຈ່ີ ອັນ ແກີດ ກວາຍ ເຕ່. ບັອງ ກາ ກັອຍ
ອັນ ແກີດ ນ່ະ ກວາຍ ຊູລ ແອັນ. 8 ບັອງ ກາ ອັນ
ແກີດ ກວາຍ, ອັນ ຕາ ເບີນ ໂອດ ປາຍ ອັນ ລາ
ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ອັນ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
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ຊີ ເຕ່ົາ ອັນ ຈີວ໌ ກຈີູດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. 9ຍ່ອນ
ນ່ະກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ແກີດ ຊົດ ແກຼີຍ
ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌, ກະ ໂອນ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ແກີດ
ອໍ ແກຼີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌. 10 ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເບີນ ອາມົ່ງ ຕ່ຶງ
ມັນລ່ັອງ, ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌, ກະ ຕ່ຶງ ປື່ ນ ກແູຕອ໌, ແຕ່ີອ໌
ໄລ່ ຊັອງ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊ,ູ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຊາງ
ອັນ. 11 ກະ ກູ່ ເລືາຍຮ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ງີ່ນ ເຢຊູ
ກຣີດ ລາ ອຶນເຈົາ. ນ່ະກັອຍ ເນົ່ າ ເບນີ ຍ່ອງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ.

ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ອໍ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ

12 ອາລັອຮ ເອີຍ! ບັອງ ກາ ເກົາ ແອີດ ກະ
ເຍືາ, ເຍືາ ຊາງັດ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ເກົາ. ຊານ່ໍ
ເກົາ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ເຍືາ. ມາ ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ຊາງັດ
ປັຣນາຍ ເກົາ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ແອັນ. ຍ່ອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ, ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຕະ ເລືອຍໆ ຣານະ ອັນ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶງ
ກັອຮ ກະ ຢຳນັ່ບ ອັນ. 13 ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ນ່ະກັອຍ,
ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ປັຣຕ່ຶ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຊັອງ
ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ກະ ເຣືາບ ຕະ ໂອນ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ.

14 ກູ່ ຣານະ ເຍືາ ຕະ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ບູ
ແບະ ບູບື່ ບ ກະ ອຶນໂຈຍ ຣາຈຽນ. 15 ນ່ະກັອຍ
ເຍືາ ແກີດ ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ຕາ ເບີ
ນ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ, ກະ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ
ເຕ່ອ໌ ຕິ ປາຍ ເຍືາ ຕະ ຕາ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ. ຄັນ ເຍືາ
ຕະ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ລາ ນ່ະ ຕາກຍາງ ກາ ປາເລືາງ
ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ, ຍ່ອນ ແດີຍ ໄນ່ ລາ ຕາ ເບີນ
ອໍ ກະ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ເລືອຍໆ ຣານະ ຕາ
ອໍ. 16 ເຍືາ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ເບນີ ດັງ ເຕ່ ປັຣນາຍ ກາ
ເຕ່ອ໌ ໂອນ ໄລ່ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ນ່ະກັອຍ, ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີດ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ເກົາ
ເຕ່ອ໌ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື, ຍ່ອນ ມັຮ ຣານະ ເກົາ ຕະ
ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ ລາ ແກີດ ເກືາ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື.
17ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຊາອຳ ກະ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ລາ ນ່ະ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ຄັນ ເກົາ ມາ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ກູຈີດ ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ
ເຍືາ ປັຣນາຍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ເກົາ ລາ ນ່ະ ແດີອ໌
ເນົ່ າ ເກ່ີຍ ຣ່ົຮ ຕ່ຶງ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ ອີ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ເບີນ ຣ່ໍອ໌ ລາ

ລ່ື ມັນຕຸ ກະ ເຍືາ. 18 ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌
ມັນຕຸ ກະ ເກົາ ເຕ່ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.

ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ຕີໂມທຽວ ກະ ເອປາໂພດີໂຕ
19 ຄັນ ອຶນເຈົາ ເຢຊູ ໂອນ, ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ເກົາ

ແປຣີ ຕີໂມທຽວ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ໂອນ ເກົາ ເບນີ ຣ່ໍອ໌
ຣາງຶ່ຮ ເຕ່, ພໍກາ ເກົາ ຊັອງ ກູ່ ຣານະ ແຕ ເຍືາ.
20 ແຕ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ກະ ເກົາ ຕາ ເບີນ
ເນົ່ າ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເຍືາ ນ່ະ ຕີໂມທຽວ.
21 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ. ໄລ່
ຕາ ເບນີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ. 22ມາ ເຍືາ ດັງ
ເຈ່ີ ຣາງຶ່ຮ ຕີໂມທຽວ. ກະ ເຍືາ ດັງ ຮິ ບາຣ ນະ ລາ
ນ່ະ ກອນ ກະ ອຶມປ່ໍ ຕະ ມັນຕຸ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ.
23 ນ່ະກັອຍ, ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ດັງ ແຈງ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ
ເນົ່ າ ອີ ຕະ ກະ ເກົາ, ເກົາ ອຶງກ່ອງ ໂອນ ຕີໂມທຽວ
ແຕ່ີອ໌ ໄວ່ ປໍ ເຍືາ. 24 ກະ ເກົາ ອຶງກ່ອງ ອຶນເຈົາ ໄຮ
ໂອນ ເກົາ, ຕາ ເບນີ ດູ່ນ ນັ່ອງ ເກົາ ອີ ເປາະ ປໍ ເຍືາ
ເຕ່.

25ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ຄ່ຶດ ປຍາຍ໌ ເກົາ ອຶງເຄາະ ແປຣີ
ເອປາໂພດີໂຕ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເຍືາ. ອັນ ລາ ແຊມອາຍ
ເກົາ, ກະ ອັນ ຕະ ຣານະ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ. ຮິ ບາຣ
ນະ ລາ ນ່ະ ຕາຮານ ແອີດ ມວຍ ຈຸ່ມ. ກະ ອັນ ລາ
ແລງ ກາ ເຍືາ ແປຣີ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ເກົາ ມັຮ ກູ່ ຣາມຶ່
ຮ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ. 26 ອັນ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ລາລ່ື
ຢໍອ໌ ອີ ຣາມົຮ ລ່ັຮ ເຍືາ, ກະ ອັນ ຊາແຍີ ເລືອຍໆ
ເຍືາ, ຍ່ອນ ອັນ ດັງ ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ ອັນ ແກີດ ອາ
ອ່ີ. 27 ໄກຣ ລາລ່ື ອັນ ອາອ່ີ ມັ່ນ ອີ ກຈີູດ ກະ ເກົາ
ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື ບັອງ ກາ ກັອຍ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ອັນ ກະ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເກົາ ແຮີ.
ນ່ະກັອຍ ອັນ ປົວ ເອປາໂພດີໂຕ, ໂອນ ເກົາ ຕາ
ເບີນ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ອາເກີນ ແອັນ. 28 ນ່ະກັອຍ, ເກົາ
ແປຣີ ອັນ ເປາະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ດອ໌ໍ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ແຕ່ີອ໌
ເຍືາ ເຮີມ ລ່ັຮ ອັນ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ເກົາ ແກີດ ຕັລ
ບີ່ ອ໌ ເຕ່. 29 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຣ່ັບ ຣາບັນ ຕະ ແບອ໌
ອໍ ໂຈະ ອັນ ມູເຈິງ ເຍືາ ເກ່ີຍ ຣາບັນ ຕະ ແບອ໌ ໂຈະ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຊາອຳ ອຶນເຈົາ ໄຮ ເຈ່ີ. ກະ ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ນ່ະ ເອປາໂພ
ດີໂຕ, 30 ຍ່ອນ ອັນ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ ມັ່ນ ອີ
ກູຈີດ. ອັນ ຕາ ເບີນ ປາຊິ ອຶນເຕ່ົາ ຣາງຶ່ຮ ອັນ,
ດອ໌ໍ ເຕ່ອ໌ ຕາງ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຈ່ອຍ ເກົາ.

3
ຣານະ ຕານັ່ອງ ອໍ
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1 ປັຣຊົດ ເລ່ີຍ, ແຊມອາຍ ເອີຍ, ເກົາ ປາຕັບ
ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ເລືອຍໆ ຍ່ອນ
ເຍືາ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອຶນເຈົາ ໄຮ. ເກົາ ຕາ
ເບນີ ຊັອງ ລາແກັຮ ອຶນເຕ່ົາ ຄຽນ ລ່ັຮ ມັຮ ຣານະ
ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ, ຍ່ອນ ຣານະ ໄນ່ ລາ ອໍ ໂອນ ເຍືາ.
2 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ວຍາຣ ແຕ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ
ຕາ ອ,ໍ ໄລ່ ກາ ແປຣີ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ.*
ໄລ່ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ອາຈ.ໍ 3 ໄຮ ລາ ກວາຍ ກາ ເບີ
ນ ຣ່ີດ ກິດ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື, ໄຮ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ລາລ່ື
ເບນີ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ ຣາເວືາຍ ອັນ.
ໄຮ ຕາ ເບີນ ປັ່ ອງ ແຕ ຣານະ ໄຮ ເບີມ ດອ໌ໍ ແກີດ
ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

4 ຄັນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຍ່ອງ ຈະ ເກົາ ເບມີ, ເຕ່ອ໌ ເກົາ
ປາຍ ເກົາ ຕະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ກາ
ເລີຍ ແຕ ໄລ່ ກາ ປັ່ ອງ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ.
5 ບັອງ ອຶມເປ່ອ໌ ເກົາ ຕາແບິ ຣ່ັຮ ເກົາ ເບີນ ຕາກ່
ອລ ຕາໄງ, ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ເດີງ ໂອນ ເນົ່ າ ຕະ
ຣ່ີດ ກິດ ໂອນ ເກົາ. ເກົາ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ແຕ ຈຸ່ມ ເບັນຢາມິນ, ແກີດ ກອນ ກວາຍ ເຮັບເຣີ
ໄກຣ ລາລ່ື. ເກົາ ລາ ແຕ ຈຸ່ມ ພາຣີຊາຍ ກາ ຕາປູ່
ນ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣານາ
ໂມເຊ. 6 ເກົາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ລາລ່ື ຢໍອ໌ ອີ ປວາຍ
ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ໂກບ ມັຮ
ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ຕະ ໄລ່. ຄັນ ອາຕີ
ແຕ ມັຮ ຣານະ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຍ່ອນ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ໂມເຊ, ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌
ຕິ ເກົາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ.

7 ແຕ ບັອງ ອາໄຣ່, ເກົາ ຄ່ຶດ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ
ລາ ແກີດ ເກືາ ໂອນ ເກົາ, ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ຄ່ຶດ ຕາ
ເບີນ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ຍ່ອນ ເກົາ
ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ແອັນ.
8 ໄກຣ ລາລ່ື ເກົາ ເຮີມ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌ ລາ ຕາ ເບີ
ນ ເກືາ ອຶນແຍະ່, ຄັນ ອຶມພາ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ມາ
ເກົາ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ
ເກົາ; ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ອໍ ແກຼີຍ ແຕ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່
ຮ ການ່ໍອ໌. ເກົາ ເຮີມ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌ ແກີດ ນ່ະ
ເກຣ່ີງ ຕາ ອ;ໍ ເຈ່ີ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕັຮ ແຕ່ິ, ໂອນ ເຕ່ອ໌
ເກົາ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. 9ກະ ເກົາ
ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ມວຍ ຣານາ ກະ ອັນ. ເກົາ ຕາ ເບນີ
ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ
ເກົາ ຊາງັດ ຄານອດ ໂມເຊ, ມາ ເກົາ ແອີດ ຕານັອ່ງ
ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຍ່ອນ ເກົາ ຊາອຳ

ເຢຊູ ກຣີດ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ຕະ ໂອນ ກວາຍ
ເຕ່ອ໌ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ ຍ່ອນ ໄລ່
ຊາອຳ. 10 ເກົາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ລາລ່ື ຢໍອ໌ ອີ ດັງ
ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ອຳນາດ ກາ ຈ່ອຍ ໂອນ ອັນ ອາ
ມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຈຸງ ເຕ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ອັນ ຈີວ໌. ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ເຕ່ ຣາງຶ່ຮ
ມູເຈິງ ອັນ ເບີນ ບັອງ ກາ ອັນ ຈີວ໌ ກູຈີດ; 11 ເຈ່ີ
ເກົາ ອຶງກ່ອງ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ ເຕ່.

12 ເກົາ ຕາ ເບີນ ປາຍ ເກົາ ເບີນ ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່
ຮ ກັອຍ, ແຕີລາ ເກົາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ເບນີ ໂລ່ຍຮ
ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ. ມາ ເກົາ ຕະ ປາໄຣ່ຮ ເລືອຍໆ ຢໍອ໌
ອີ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ກູອ໌ ເກົາ
ໂອນ ເບນີ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ. 13 ແຊມອາຍ ເອີຍ!
ເກົາ ຕາ ເບີນ ຄ່ຶດ ເກົາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ນ່ະກັອຍ ເຈ່ີ.
ມາ ເບີນ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ເກົາ ຕະ: ເກົາ ຕາ ເບີນ
ຄ່ຶດ ນັ່ອງ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ແວັດ ເຈ່ີ, ມາ ເກົາ
ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເກົາ ຕາ ຢວາຮ ເບນີ.
14 ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ກູຕົງ ຕະ ເລືອຍໆ ນ່ະ ເກົາ ຣາ
ຊິງ ຕາລຸ່ຮ. ເຈ່ີ ເກົາ ຕາລຸ່ຮ ຕານັ່ອງ ລາລ່ື ໂອນ
ໄວ່ ແຕ່ີອ໌ ແຄດ, ຍ່ອນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ເກືາ ຣາ
ຊິງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຕາລຸ່ຮ
ປຍາຍ໌. ເກືາ ໄນ່ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ເກົາ ໂອນ
ເບນີ ອາມົ່ງ ມັນຕຸ ກະ ອັນ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.

15 ນ່ະກັອຍ, ມັຮ ໄຮ ກາ ຊາອຳ ດູ່ນ ເຈ່ີ, ອຶງ
ເຄາະ ໄຮ ປຣ່ອມ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ຄ່ຶດ ມູເຈິງ ແຕ ຣາ
ນະ ກັອຍ. ມາ ຄັນ ເບີນ ອາແລ່ະ ກາ ຄ່ຶດ ອຶມພາ
ແຕ ຣານະ ກັອຍ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ດັງ ແຈງ ແຕ ຣານະ
ກັອຍ ເຕ່. 16 ມາ ຕາ ເບນີ ອຶນເຕ່ົາ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.
ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງ
ເຄາະ ໄຮ ຕາປູ່ນ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ຣານະ ກັອຍ.

ໂປໂລ ຢໍອ໌ ກວາຍ ພີລິບປອຍ ດວຍ໌ ນ່ະ ອັນ
17 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ດວຍ໌ ນ່ະ

ເກົາ ເຕ່. ເບີນ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຮິ ນ່ະ ໂງ່ລ ໂອນ
ໄລ່. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເນ່ ກະ ຕະ ມູເຈິງ ກວາຍ ກັອຍ
ເຕ່. 18 ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ເຈ່ີ, ກະ ຊານ່ໍ
ເກົາ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ເຍືາມ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ເຍືາ ປາຍ:
ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ອາປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ ປັຣ
ນາຍ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ກູຈີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງ
ກັງ. 19 ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປິ່ ດ
ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ. ໄລ່ ຕາປູ່ນ ມັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ

* 3:2 3:2 ຣ່ີດ ກັອຍ ເນົ່ າ ກິດ ບີ່ອ໌ ອຶງກັຣ ແຕ ເກຣ່ີງ ຣາເລົາ.
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ແຕ ຈະ ໄລ່ ຊັອງ ຢໍອ໌. ນ່ະກັອຍ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ
ແກີດ ນ່ະ ເຢືາງ ໄລ່. ບັອງ ກາ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ,
ໄລ່ ຍ່ອງ ຈະ ໄລ່ ເບມີ, ມາ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ໄລ່
ຊັອງ ກມູາລ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. ໄລ່ ກັອຍ ຄ່ຶດ ແອີງ
ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຊັອງ. 20 ມາ ໄຮ ລາ ກອນ
ແຊມ ກຣວາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ.
ກະ ໄຮ ອຶງກ່ອງ ເລືອຍໆ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຢຊູ ກຣີດ,
ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ແຕ ມັນລ່ັອງ ຕະ ໂອນ ເຈ່ີ ຣານະ ຈ່ອຍ
ອາມົ່ງ ໄຮ. 21 ຕາໄງ ກັອຍ ອັນ ຕະ ໂອນ ຈະ ໄຮ
ແກີດ ຕາໄມ ແອັນ. ຈະ ໄຮ ຊານ່ໍ ລາ ຕາ ເບີນ ອໍ
ອຶນເຕ່ົາ, ມາ ຈະ ຕາໄມ ກັອຍ ແກີດ ອາງອ່ືຣ ນ່ະ
ຈະ ເຢຊູ ເຕ່. ເຢຊູ ເຕ່ອ໌ ຕະ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ອັນ
ເບີນ ອຳນາດ ປື່ ດ ລາລ່ື. ເຕ່ອ໌ ອັນ ຕະ ໂອນ ອຶນ
ແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ແກີດ ນ່ະ ຊູລ ອັນ.

4
ປັຣນາຍ ປາຕັບ ການ່ໍອ໌

1 ອາລັອຮ ເອີຍ! ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ, ກະ
ເກົາ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ອີ ຣາມົຮ ລ່ັຮ ເຍືາ. ເຍືາ ລາ ກວາ
ຍ ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌. ກະ ເຍືາ ລາ ນ່ະ
ເກືາ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ. ນ່ະກັອຍ, ເກົາ
ປາຕັບ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາອຳ ອຶນເຈົາ ໄຮ ເຣ່ງ
ອາຊັອຮ ລາລ່ື.

2 ເກົາ ແຊອ໌ ຢູໂອເດຍ ກະ ຊີນຕີເຄ ໂອນ ໄລ່
ແກີດ ຣາຕອຍ ລ່ັຮ ປຣ່ອມ ມູ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ. 3 ເຢົ່ າ ກາ ຕະ ຣານະ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ ກາ
ກຣ່ັກ ລາລ່ື ເອີຍ. ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ຈ່ອຍ ໄລ່ ບາຣ
ນະ ມັນແຊມ ກັອຍ. ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ຈີວ໌ ຊາ
ອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ ເຕ່, ບັອງ ກາ ຮິ ກຕົູງ
ຕະ ຣານະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ກະ
ເບີນ ກະເລເມ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ກາ ຕະ ຣາ
ນະ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ ເຕ່. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກວາ
ຍ ກັອຍ ເບີນ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ເນົ່ າ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ກວາ
ຍ ກາ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.

4 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຣ່ໍອ໌ ເລືອຍໆ, ຍ່ອນ
ເຍືາ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອຶນເຈົາ ໄຮ. ກະ ເກົາ
ປາຕັບ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ມວຍ ເຮີບ ແອັນ: ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຣ່ໍອ໌ ເລືອຍໆ.

5 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ດັງ ເຍືາ
ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ອໍ. ອຶນເຈົາ ໄຮ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌
ເຈ່ີ. 6 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຸກ ແຕ ຣາມຶ່ ຮ ອຶນເຕ່ົາ.
ມາ ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ແຊອ໌ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ບັອງ ກາ ເຍືາ ແຊອ໌ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແອີນ ອັນ.

7ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ເບນີ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ
ກຣີດ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ອຽນ
ອໍ. ກະ ອຽນ ອໍ ກັອຍ ກຍາອ໌ ເລືອຍໆ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ
ກະ ການິ່ດ ເຍືາ. ຣາງຶ່ຮ ອຽນ ອໍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ເຍືາ ລາ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກວາ
ຍ ເຕ່ອ໌ ດັງ.

8 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ປັຣຊົດ
ເກົາ ຢໍອ໌ ປາຕັບ ເຍືາ: ຄັນ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ
ລາ ອໍ ລາລ່ື ກະ ປຍາຍ໌ ເນົ່ າ ຍ່ອງ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ຄ່ຶດ ເລືອຍໆ ແຕ ຣາມຶ່ ຮ ກັອຍ. ຣາມຶ່ ຮ ກັອຍ
ລາ ນ່ະໄນ່: ຣາມຶ່ຮ ປຍາຍ໌, ຣາມຶ່ຮ ຢຳນັ່ບ, ຣາມຶ່
ຮ ບຣັຮ ອ,ໍ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ໄມ່ອ໌, ກະ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ
ກາ ເນົ່ າ ປາຍ ອ.ໍ 9 ຣາມຶ່ ຮ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ເຍືາ ຣ
ຍານ, ດັງ, ກະ ຊັອງ ແຕ ເກົາ, ແຕີລາ ເຮີມ ເກົາ
ຕະ ເຈ່ີ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດວຍ໌ ເລືອຍໆ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ
ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ຕາລາ ຣາມຶ່
ຮ ອຽນ ອໍ, ອັນ ແອີດ ມັນຕຸ ເລືອຍໆ ກະ ເຍືາ.

ໂປໂລ ຊາ ແອີນ ກວາຍ ເມືອງ ພີ ລິບປອຍ
ຈ່ອຍ ອັນ

10 ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ກະ ຊາແອີນ ອຶນເຈົາ
ໄຮ, ເຍືາ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເກົາ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຍືາ
ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເກົາ ເຕ່, ມາ ບັອງ ກາ ກັອຍ ເຍືາ
ຕາ ດັງ ເບນີ ຈ່ອຍ ຢວາຮ. 11 ເກົາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ
ຕາ ແກີນ ຍ່ອນ ເກົາ ແອິ, ມາ ຍ່ອນ ເກົາ ຣຍານ
ໂອນ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ເບີນ ບີ່ ອ໌ ແຕີລາ ຊາອ່ຶຍ. 12 ເກົາ
ຣາມົຮ ເຈ່ີ ກາດີດ ກະ ຊຸ. ຕ່ຶງ ແດີຍ ອາມົ່ງ ເກົາ,
ເກົາ ຣາມຮົ ປາໄຊ ກະ ມາເຍືາຍຮ, ຊຸ ເບນີ ກະ ຕຸ່ຮ
ກາດີດ, ກະ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ອຶນແຍະ່ ແຕ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 13 ອຶນແຍະ່ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ລາ ເຕ່ອ໌ ອຶນ
ແຍ່ະ ເກົາ ຕະ, ຍ່ອນ ເຣ່ງ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ
ເກົາ.

14 ມາ ເຍືາ ຕະ ອໍ ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຈ່ອຍ ເກົາ, ບັອງ
ກາ ເກົາ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. 15 ກວາຍ ພີລິບປອຍ
ເອີຍ! ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ບັອງ ກາ ເກົາ ຕາແບິ ເປາະ ອາ
ຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ແວັດ ເກົາ ລ່ັອຮ
ແຕ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ, ແອີງ ເຍືາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ພລິີບປອຍ ຊັອງ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ອີ ຈ່ອຍ ເກົາ.
16ບັອງ ກາ ເກົາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ ເຍືາ
ພາອ໌ ຣັງອອຍ ຈ່ອຍ ໂອນ ເກົາ ບາຣ ເຮີບ. 17 ເກົາ
ຕາ ເບນີ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ເກ
ຣ່ີງ ແຕ ເຍືາ, ມາ ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາອ່ຶຍ ອາຊັອຮ. 18 ມາ ຊາ
ນ່ໍ ເກົາ ເບີນ ກູ່ ເຈ່ີ, ແກຼີຍ ຕັອກ, ແກຼີຍ ຈາ. ເກົາ
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ຕາ ເບີນ ແອິ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ, ຍ່ອນ ເອປາ
ໂພດີໂຕ ເດີງ ໂອນ ປໍ ເກົາ ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເຍືາ
ພາອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເກົາ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ເກ
ຣ່ີງ ເນົ່ າ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ປາ
ຮວມ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣ່ັບ ເກຣ່ີງ ກັອຍ, ກະ ອັນ
ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຊາງ ອັນ ນ່ະກັອຍ. 19 ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ລາ ຊຸ ແກຼີຍ ເກຼືາຍ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ຈ່ອຍ
ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ເບີ
ນ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. 20 ໂອນ ໄຮ ຍ່ອງ ເລືອ
ຍໆ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກູ
ມ.ໍ ອາແມນ.*

ປັຣນາຍ ກັຣຮານ
21 ເກົາ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ກູ່ ນະ ເຍືາ ກາ

ປຣ່ອມ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. ມັຮ ໄລ່
ແຊມອາຍ ກາ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ ພາອ໌ ປັຣນາຍ
ຊາອົຮ ເຍືາ ເຕ່. 22 ກະ ກູ່ ນະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ອີ ຕາ
ແບີບ ກາຮານ ເຍືາ, ກາ ໄລ່ ກາ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ດຸງ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ໂຣມ ກາ ກຣ່ິຮ.

23 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ແອີດ
ເລືອຍໆ ກະ ຣາເວືາຍ ເຍືາ.

* 4:20 4:20 ປັຣນາຍ 'ອາແມນ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ກຣ່ັກ ນ່ະກັອຍ' ແຕີລາ 'ແຊອ໌ ໂອນ ແກີດ ນ່ະກັອຍ.'
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ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໂປໂລ ຄຽນ
ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ

ໂກໂລຊາຍ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ພາອ໌ ໂອນ

ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂກໂລຊາຍ, ແຄງ
ເອເຊຍ, ມາຮ 60 ກູມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ອັນ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ຍ່ອນ ອັນ ຊັອງ ຮານ ເບີນ
ມັຮ ກວາຍ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີ
ນ ປຍາຍ໌ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂກໂລຊາຍ.
ໄລ່ ອາຕີ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ອຶງເຄາະ ຢຳນັ່ບ ກະ ຊາງ
ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ກະ ອຶງເຄາະ
ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ. ມັຮ
ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ ເບນີ ຊາ ຣາມຶ່ຮ ຊັຣນາ ກາ ອຶງ
ເຄາະ ຕັນ, ກະ ໄລ່ ອາຕີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ ການ່ໍອ໌
ແຮີ.
ໂປໂລ ຄຽນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ດອ໌ໍ ຈ່ິລ

ລ່ັຮ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ອັນ ປາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ເບີ
ນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ໄລ່ ເບນີ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ແຕ
ອັນ. ມັຮ ຊັນຕອຍ໌ ກາ ເນົ່ າ ອາຕີ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌,
ຕະ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແກີດ ກັຣຢັ່ ຮ, ເຈ່ີ ແອີດ ເຢີ່
ງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ມັນລ່ັອງ ກູແຕອ໌; ກະ ຍ່ອນ ແຕ
ເຢຊູ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາໂຣມ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ
ໂອນ ລ່ົບ ລ່ັຮ ປໍ ອັນ. ແອີງ ເຢຊູ ແຕ່ິ ເຕ່ອ໌ ໂອນ
ກວາຍ ເບີນ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ.
ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ, ໂປໂລ ອາຕີ ຊາອ່ຶຍ

ຣາມຶ່ຮ ໂອນ ໄຮ ອີດ ຕັອກ ຕ່ຶງ ແດີຍ ອາມົ່ງ ໄຮ.
1 ເກົາ ລາ ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່. ເກົາ

ລາ ກວາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ເປາະ ຕະ
ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. ກະ ຕີໂມທຽວ, ລາ ແຊມອາຍ
ໄຮ, ອັນ ກາຮານ ເຍືາ ເຕ່.

2 ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ຈຸ່ມ ໄລ່
ກາ ຊາອຳ ກະ ຕາປູ່ນ ໄກຣ ລາລ່ື ເຢຊູ ກຣີດ ແອີດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂກໂລຊາຍ. ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ, ກະ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ
ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.

ໂປໂລ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ກວາຍ ໂກໂລຊາຍ

3ແຕ່ີອ໌ ຮິ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ເຍືາ, ຮິ ຊາແອີນ ເລືອ
ຍໆ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ
ໄຮ, 4 ຮິ ຊາແອີນ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ຮິ ຊັອງ ເຈ່ີ ເຍືາ
ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ.
5 ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ
ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌, ເຈ່ີ ເຍືາ ອຶງກ່ອງ ເບີນ ຣາມຶ່ ຮ
ບຸ່ນ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 6 ປັຣ
ນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ການ່ໍອ໌
ແຮີ ນ່ະ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. ກະ ປັຣນາຍ ໄນ່ ແກີດ
ປາໄລ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກຣວາງ ກັອຍ ມູເຈິງ ເຍືາ
ຊັອງ ອັນ ແກີດ ປາໄລ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເຕ່, ແຕ ຕາ
ໄງ ເຍືາ ຊັອງ ກະ ດັງ ແຈງ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ. 7 ປັຣນາຍ ໄນ່
ເຍືາ ຊັອງ ແຕ ເອປາພຣາ, ລາ ເຢົ່ າ ຣາຕອຍ ລາລ່ື
ກະ ຮິ. ອັນ ປຣ່ອມ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ
ມັນຕຸ ກະ ຮິ. ເອປາພຣາ ອາຕີ ເຍືາ ປັຣນາຍ ໄນ່
ເຕ່ນ ຮິ, ຍ່ອນ ຮິ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. 8 ກະ
ເອປາພຣາ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ຮິ ດັງ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ.

9 ນ່ະກັອຍ ແຕ ຕາໄງ ຮິ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ,
ຮິ ເກົາແຊອ໌ ເລືອຍໆ ໂອນ ເຍືາ. ຮິ ແຊອ໌ ເຢືາງ
ເຈົາຣາ ຊີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ກາ ເລີຍ ແອັນ ແຕ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ຕະ, ກະ
ຮິ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ຣາໄງ່ ອ໌ ຣາລ່ັງ ກະ
ດັງ ແຈງ ແອັນ ຍ່ອນ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 10 ຮິ ເກົາແຊອ໌ ນ່ະກັອຍ ດອ໌ໍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣາ
ນະ ປຍາຍ໌ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ກະ ອັນ ເບີນ
ຣາງຶ່ຮ ຣ່ໍອ໌ ເລືອຍໆ ກະ ເຍືາ, ກະ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ
ປາໄລ ລາ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ອໍ, ກະ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ຊາ
ອ່ຶຍ ແອັນ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 11 ຮິ ແຊອ໌ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອຳນາດ ອັນ ແອີດ ຈ່ອຍ ເລືອຍໆ
ເຍືາ. ອຳນາດ ອັນ ລາ ອາງ ອ່ືຣ ແກຼີຍ ອຶນແຍ່ະ
ແຕ ອຳນາດ ການ່ໍອ໌. ຄັນ ເຍືາ ເບີນ ອຳນາດ ໄນ່,
ເຍືາ ເຣືາບ ຈີວ໌ ເລືອຍໆ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ກະ
ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌. 12 ກະ ຮິ ຊາແອີນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ອັນ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣ່ັບ ເຕ່
ມັຮ ມູ່ນ ອັນ ຈ່ອຍ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຊາ
ອຳ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ປັ່ ງ ກາ ອັນ ຊົດ. 13 ອັນ
ຈ່ອຍ ໂອນ ໄຮ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ ການຳ, ລາ ອຶນຕຸ
ກາ ເຢືາງ ຊາຕານ ຕະ ຊົດ. ກະ ອັນ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ແອັນ ຕະ ຊົດ ໄຮ, ລາ ກອນ ກາ ອັນ ອາໂຢ່ະ ປາ
ຊິ ລາລ່ື. 14 ຍ່ອນ ເຢຊູ ກູຈີດ ຕາງ ໄຮ, ນ່ະກັອຍ
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ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ໄທ ລ່ັຮ ໄຮ ກະ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ
ໄຮ.

ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ
15 ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເນົ່ າ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ.

ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເຮີມ ເຢຊູ, ກວາຍ ກັອຍ
ລາ ມູເຈິງ ອັນ ເຮີມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ກະ ເຢຊູ
ລາ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ຕາໄງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ຢວາຮ ແຕງ ອຶນເຕ່ົາ. 16 ຍ່ອນ ແຕ
ເຢຊ,ູ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ
ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ກະ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌, ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ເຕ່ອ໌
ເຮີມ ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ. ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ຊົດ ກະ ອຶນແຍ່ະ
ຣາມຶ່ຮ ອຳນາດ ຕ່ຶງ ແປີງ ກະ ຕ່ຶງ ປື່ ນ ຍ່ອນ ແຕ
ເຢຊູ ກະ ໂອນ ເຢຊ.ູ 17 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕາ ຢວາຮ ແຕງ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ລາ ເບີ
ນ ເຈ່ີ ເຢຊູ ກຣີດ. ກະ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ ແອີດ ຣາປຍາຍ໌ ແກີດ ອຶນຕຸ. 18 ນ່ະກັອຍ
ນ່ະ ຈະ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ເບນີ ແປີຼ ແຕ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ,
ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອຶງເຄາະ ເບີນ ເຢຊູ ນ່ະ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ອາມົ່ງ ເລືອ
ຍໆ. ເຢຊູ ລາ ນ່ະ ແປີຼ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື ລາ ເຢຊູ ແຕ່ິ ກູຈີດ ມາ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ແກີດ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນ
ແຍ່ະ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌. 19 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ
ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ເບີນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ນ່ະ
ອັນ, ແກີດ ຣາລີ ກະ ອັນ ເຕ່. 20 ກະ ຍ່ອນ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່ ກະ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ແກີດ ຣາຕອຍ ລ່ັຮ ກະ
ອັນ. ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ແຕ ກອນ ອັນ ກູ
ຈີດ ລ່ັອຮ ອາຮາມ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ.

21 ກະ ເຍືາ, ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຍືາ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຣາ ຈ່ິລ ເລືອຍໆ
ໂຈະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ.
22ມາ ເຢຊູ ຈີວ໌ ກຈີູດ ຈະ ອັນ ດອ໌ໍ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌
ແກີດ ຣາຕອຍ ລ່ັຮ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ຕະ
ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີ
ນ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອໍ; ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຕິ ປາຍ ເຍືາ
ເບນີ ໂລ່ຍຮ, ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ເຮີມ ໂລ່
ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. 23 ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕາຢຶ່ ງ ນ່ະກັອຍ, ຄັນ
ເຍືາ ຊາອຳ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ,
ກະ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແອີດ ຈັບ ນ່ະ ອາລ່ອງ ກາ ເບີນ
ເຣ່ຮ ອຶນຕຣູ່. ນ່ະກັອຍ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ປັຣຕ່ຶ

ເຍືາ ໂອນ ຕັຮ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ອຶງກ່ອງ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ອໍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ການ່ໍອ໌. ປັຣ
ນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ກາ ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ, ປັຣນາຍ
ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ. ເກົາ
ໂປໂລ, ລາ ກວາຍ ກາ ເດີງ ປັຣນາຍ ອໍ ໄນ່.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂປໂລ ໂອນ ຕະ ຣານະ
ອັນ

24 ຊານ່ໍ ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ເກົາ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
ໂອນ ເຍືາ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ເຢຊູ ຈີວ໌ ໂອນ ມູ່
ກາ ຊາອຳ, ມາ ຕາ ຢວາຮ ແມິ່ມ, ເກົາ ແອັນ ຈີວ໌ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ. 25 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ
ເກົາ ໂອນ ຕະ ຣານະ ຈ່ອຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ມາ ອັນ
ໂອນ ເກົາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ ໂອນ ເຍືາ, ດອ໌ໍ ເຍືາ ດັງ
ແຈງ ລາລ່ື ອຶນແຍະ່ ມັຮ ປັຣນາຍ ອັນ. 26 ແຕ ອຶມ
ແບິ ເນົ່ າ ປາໂຕ່ະ ປັຣນາຍ ໄນ່, ກະ ກວາຍ ຕາ ເຕ່ອ໌
ດັງ ຢວາຮ ປັຣນາຍ ໄນ່. ມາ ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ຊາອຳ ເບີນ ດັງ ປັຣນາຍ
ກັອຍ. 27 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ຊາ
ອຳ ດັງ ປັຣນາຍ ປາໂຕ່ະ ໄນ່ ລາ ຣາມຶ່ຮ ປາຊິ ລາລ່ື.
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ດັງ ເຕ່ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. ຣາມຶ່ຮ ປາຊິ
ໄນ່ ລາ ເຢຊູ ກຣີດ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ
ເຍືາ ອຶງກ່ອງ ເບີນ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ອັນ ຕ່ຶງ ມັນ
ລ່ັອງ. 28 ຮິ ອາຕີ ເລືອຍໆ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ຮິ
ຕັອກ ປັຣນາຍ ກາແອັຮ ກະ ປັຣນາຍ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາ
ລ່ັງ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ດັງ, ຍ່ອນ ຮິ ຢໍອ໌ ໄລ່ ແກີດ
ຊາຊາຍ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. 29 ເຮີມ ເກົາ
ເຣືາບ ກູຕົງ ຕະ ຣານະ ໄນ່, ລາ ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ
ຈ່ອຍ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ໂອນ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ຕະ.

2
1 ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ. ຣາງຶ່ຮ

ເກົາ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເຍືາ. ກະ ເກົາ
ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເຕ່ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ລາວດີເກອາ, ກາ ໄລ່ ກາ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ຈະ ເກົາ.
2 ເກົາ ຢໍອ໌ ໄລ່ ແກີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ, ມານະ ອາໂຢ່ະ
ມານະ, ມານະ ອາຈວຣ ມານະ ໂອນ ຕະ ຣານະ ອໍ.
ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ດັງ ຕາຕ່ອຍ໌ ເບີມ ຣາ
ນະ ປາຊິ ລາລ່ື ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄລ່
ດັງ ແຈງ ຣານະ ອັນ ປາໂຕ່ະ. ຣານະ ປາໂຕ່ະ ໄນ່ ລາ
ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ິ. 3 ຕ່ຶງ ເຢຊູ ກຣີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປາໂຕ່ະ ດອ໌ໍ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ປາຊິ ລາ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ, ກະ
ແຕ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ດັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
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4 ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ປັຣນາຍ ໄນ່, ຍ່ອນ ເກົາ ອຶງ
ກັອຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ແອມ ອໍ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ໄລ່. 5 ຊາ
ນ່ໍ ຈະ ເກົາ ຕາ ເບນີ ແອີດ ກະ ເຍືາ, ມາ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ
ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ເຍືາ. ກະ ເກົາ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ຄັນ
ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແອີດ ຊາເບິງ ອໍ ຢຸມ ເລືອຍໆ ມັຮ ຣາມຶ່
ຮ ກາ ເຍືາ ຊາອຳ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.

ເບີນ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ກູ່ ເຈ່ີ
6 ນ່ະກັອຍ ນ່ະ ເຍືາ ຣ່ັບ ເຈ່ີ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນ

ເຈົາ ໄຮ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ເປາະ ເລືອຍໆ ແອີດ
ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ. 7 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ໂອນ ປັຣນາຍ
ອັນ ດັຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປື່ ດ ອາ
ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຣານະ ເຍືາ ຊາອຳ, ມັຮ ເນົ່ າ ອາຕີ ເຍືາ
ເຈ່ີ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນ
ແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ ເຍືາ.

8 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເນ່ ອໍ, ອຶງກັອຮ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌ ຕວຍ໌ ອີດ ຣານະ ໄນ່ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ກວາຍ
ກັອຍ ອາຕີ ປັຣນາຍ ແຄວ໌ ກະ ອໍ ລາລ່ື, ມາ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ ລາ ປັຣນາຍ ບູບວກ ຊັອງ ກະ ຕາ ເບີ
ນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ. ໄລ່ ກັອຍ ຕາປູ່ນ ຄານອດ
ກວາຍ ກະ ຄານອດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຊັອງ, ໄລ່ ຕາ
ເບີນ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ກຣີດ. 9 ໄກຣ ລາລ່ື, ອຶນແຍ່
ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເບີນ ຕ່ຶງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ເຢຊູ
ກຣີດ ເບນີ ເຕ່ ບັອງ ກາ ອັນ ແກີດ ກວາຍ. 10ກະ
ຍ່ອນ ເຍືາ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ລາ
ເຍືາ ເບີນ ກູ່ ເຈ່ີ, ຕາ ເບີນ ແອິ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ, ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່
ຮ ຊົດ ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຳນາດ.

11 ຕາປູ່ນ ຄານອດ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ໄລ່
ຕະ ຣ່ີດ ກິດ* ຕ່ຶງ ຈະ ໄລ່. ເຍືາ ເບນີ ເຕ່ ຣ່ີດ ກິດ,
ມາ ຣ່ີດ ກັອຍ ຕາ ແກີນ ອາຕີ ກວາຍ ຕະ. ຣ່ີດ
ກັອຍ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ິ ຕະ ໂອນ ເຍືາ, ກະ ຕ່ຶງ ຣ່ີດ
ກັອຍ ລາ ເຢຊູ ກຣີດ ອາປິ່ ດ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ເຍືາ
ໂອນ ແກີດ ຕາໄມ ແອັນ. 12 ເຍືາ ລາ ນ່ະ ເນົ່ າ ແຕິບ
ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ບັອງ ກາ ເຍືາ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌. ກະ ນ່ະ ເຍືາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ເຕ່, ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ
ເຢຊູ ກຣີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກູຈີດ. 13 ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ, ເຍືາ ລາ ນ່ະ ກູຈີດ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ
ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາ ຢວາຮ ປຽນ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ເຍືາ

ໂອນ ແກີດ ຕາໄມ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ
ເຍືາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ອັນ
ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ໂລ່ຍຮ ໄຮ. 14 ເກົາ ຊາກຳ ປາຍ:
ມັຮ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ໄຮ ຕະ ໂລ່ຍຮ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ລາ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່
ຮ ກັອຍ ຕ່ຶງ ເຈຍ. ເຈ່ີ ອັນ ອີດ ເຈຍ ກັອຍ ແຕັຮ
ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ເຢຊູ ກຣີດ. ເຈ່ີ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ກູຈີດ ດອ໌ໍ ອາປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ.
15ແຕ່ີອ໌ ເຢຊູ ກຈີູດ, ອັນ ຈ່ິລ ເຣືາບ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່
ຮ ອຳນາດ ກະ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ຊົດ. ອັນ ໂອນ ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ເຮີມ ອັນ ເບນີ ເຣືາບ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ, ຍ່ອນ ອັນ ກຈີູດ ມາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ.

16 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເນົ່ າ
ຕິ ເຍືາ ແຕ ເກຣ່ີງ ເຍືາ ງ່ອຍ໌ ຈາ, ແຕີລາ ຕາໄງ ເຍືາ
ຕະ ຣ່ີດ ຈາ ຣ່ໍອ໌, ແຕີລາ ຕາໄງ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ກາໄຊ ຕາ
ແບິ ລ່ັອຮ, ແຕີລາ ຕາໄງ ເຍືາ ເກ່ີຍ ຣາລູ່ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 17ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ
ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ລາ ນ່ະ ມູ່ລ ຊັອງ ອັນ ໂອນ ກວາຍ ດັງ
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢຊູ ກຣີດ ອີ ແຕ່ີອ໌. ມາ ຊານ່ໍ
ເຈຍ ຈະ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ. 18 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ອາໂລກ ເຍືາ ກະ ຕະ ໂອນ
ເຍືາ ແອິ ເກືາ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ປາຍ ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຕະ ຣານະ ໂອນ ກວາຍ ເຮີມ ເຍືາ ອາແຊງ ຈະ,
ກະ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ຊາງ ເທວາດາ. ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ
ໄລ່ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ອັນ ອາປັຮ ເລືາຍ ໂຈະ
ໄລ່. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຄ່ຶດ ໄລ່ ປື່ ດ ກາເລີຍ ກະ ດັງ ຊາ
ອ່ຶຍ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. 19 ໄລ່ ຣາຕັຮ
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ແອິ
ແປີຼ. ເຢຊູ ລາ ນ່ະ ແປີຼ, ກະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ລາ ນ່ະ
ຈະ ອັນ. ກວາຍ ອຶງເຄາະ ເບີນ ແປີຼ ແຕ ເຕ່ອ໌ ອາ
ມົ່ງ ເຈ່ີ ແກີດ ປື່ ດ ອາຊັອຮ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ຄັນ
ເຢຊູ ກຣີດ ແກີດ ແປີຼ ໄຮ, ມັຮ ຣູ່ບເຣືາງ ອຶງຮາງ
ກາໄຊ ຣາແຕັດ ມັນຕຸ ແກີດ ມວຍ ຈະຈ່ັນ, ກະ ໄຮ
ເຕ່ອ໌ ປື່ ດ ອາຊັອຮ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌.

ໄຮ ກູຈີດ ກະ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີ
ດ

20 ຄັນ ເຍືາ ກຈີູດ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ເຈ່ີ, ກະ
ເຢຊູ ກຣີດ ອາໂຣຍຮ ເຍືາ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ກາ
ຊົດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ເນົ່ າ ມັນຕຣຸ່ ເຍືາ
ໂອນ ຕະ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່? 21 ຄາ

* 2:11 2:11 ຣ່ີດ ກັອຍ ເນົ່ າ ກິດ ບີ່ອ໌ ອຶງກັຣ ແຕ ເກຣ່ີງ ຣາເລົາ.
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ນອດ ກັອຍ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ຢຸມ ເກຣ່ີງ ໄນ່. ອຶນ
ໂຈຍ ຈ່ີມ ແຕີລາ ຊາປ່ະ ຊັຣນາ ກັອຍ."

22 ມາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ແກີດ
ປິ່ ດ ອຶນແຍະ່. ກະ ຄານອດ ກັອຍ ລ່ັອຮ ແຕ ແບອ໌
ກວາຍ ຊັອງ. 23 ເຍືາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄລ່ ກັອຍ ລາ
ນ່ະ ປຍາຍ໌ ເຕ່. ໄລ່ ແຕງ ເບີມ ຣ່ີດ ຊາງ. ໄລ່ ອາ
ຕີ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ໂອນ ກວາຍ ເຮີມ ເຍືາ
ອາແຊງ ຈະ, ກະ ໄລ່ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ເດີງ ຕຸ່ຮ ຈະ
ເຍືາ ເບມີ. ມາ ປັຣນາຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ແກີດ ເກືາ
ອຶນເຕ່ົາ, ກະ ຕາ ເບີນ ຈ່ອຍ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ກວາຍ
ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ຣານະ ຕາ ອໍ.

3
1 ຍ່ອນ ເຍືາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີ

ດ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ,
ປໍ ອຶນຕຸ ກຣີດ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
2 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາຕ່ອຍ໌ ເລືອຍໆ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ
ແປີງ. ອຶນໂຈຍ ຕາຕ່ອຍ໌ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່. 3 ຍ່ອນ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ກະ ອຶນແຍ່ະ
ແດີຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ, ລາ ນ່ະ ເນົ່ າ ປາໂຕ່ະ ແກຣ່ະ ມັນ
ຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ຍ່ອນ ເຍືາ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 4 ແດີຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ ຊານ່ໍ ລາ
ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເນົ່ າ
ເຮີມ ເຢຊູ ກຣີດ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ບັອງ ກາ
ກັອຍ ເນົ່ າ ເຮີມ ເຍືາ ແອີດ ກະ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ
ອາງອ່ືຣ ນ່ະ ອັນ ເຕ່.

ແດີຍ ອາມົ່ງ ຕຍາ ກະ ແດີຍ ອາມົ່ງ ຕາໄມ
5 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ

ມັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ. ຣານະ ໄນ່ ລາ ມັນແຊມ ຣາເລົາ
ຕາ ເບນີ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕຸ, ຕະ ຣານະ
ກມູາລ, ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ເນົ່ າ, ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ຕາ ອ,ໍ
ກະ ກຸມປູ່ຣ ເກຣ່ີງ ຊານົກ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ໄລ່ ກາ
ກຸມປູ່ຣ ໄນ່ ລາ ນ່ະ ໄລ່ ຊາງ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌. 6 ຍ່ອນ
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶງຄ່ືນ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ອັນ ໂຈະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ
ອັນ. 7 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຍືາ ເກ່ີຍ ຕະ ເຕ່ ນ່ະກັອຍ,
ບັອງ ກາ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ.

8 ມາ ຊານ່ໍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາ
ນະ ໄນ່: ຊາອັຣ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ອຶງຄ່ືນ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌, ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ພາມາດ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌, ກະ ປັຣນາຍ ຊັຣມວາອ໌ ອຶນໂຈຍ ໂອນ
ລ່ັອຮ ແຕ ແບອ໌ ເຍືາ. 9 ມານະ ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶນ
ຕີ ອາໂລກ ໂຈະ ມານະ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕັຮ ເຈ່ີ ຣາງຶ່ຮ

ຕຍາ ກາ ເຍືາ ເກ່ີຍ ຕາປູ່ນ. 10 ກະ ເຍືາ ອີດ ເຈ່ີ
ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ. ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ໄນ່ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕະ ຕາໄມ ອາຊັອຮ ເລືອຍໆ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ອຶນແຍ່
ະ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ແກີດ ນ່ະ ອັນ
ກາ ແຕງ ເຍືາ ເຕ່. 11 ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕາ
ໄມ ໄນ່, ຕາ ເບນີ ອຶມພາ ອຶນເຕ່ົາ ກວາຍ ກັອຍ ລາ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ແຕີລາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ. ຕາ ເບີນ ອຶມພາ ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ຕະ
ຣ່ີດ ກິດ, ແຕີລາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ. ຕາ ເບີນ
ອຶມພາ ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ລາ ຕະ ການ, ແຕີລາ ກວາຍ
ຕະ ເນືາ ໄທຣ. ຕາ ເບີນ ອຶມພາ ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ລາ
ກວາຍ ຊູລ, ແຕີລາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ຊູລ. ຄັນ ອາ
ແລ່ະ ເບີນ ເຢຊູ ກຣີດ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ, ໄນ່
ລາ ກູ່ ເຈ່ີ, ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ປື່ ດ ແກຼີຍ ອຶນແຍ່
ະ ແຕ ການ່ໍອ໌, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກູ່
ນະ ເຍືາ.

12 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ; ອັນ ຣຽຮ
ເຍືາ ກະ ອັນ ດອ໌ໍ ເຍືາ ອຶມພາ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ໂອນ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ອັນ ຊັອງ. ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ນ່ະໄນ່: ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໂຈະ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌, ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ກວາຍ ການ່ໍອ໌,
ຣາງຶ່ຮ ຕາ ເບີນ ໂອດ ອຶນເຕ່ົາ, ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ອໍ
ໂຈະ ເຢົ່ າ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. 13 ເຍືາ ມານະ
ຈີວ໌ ມານະ, ກະ ມານະ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ມານະ. ຄັນ ເບີ
ນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ເຍືາ, ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ນັ່ບ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ. ນ່ະ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ, ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ເນົ່ າ ຕະ ໂຈະ ເຍືາ. 14 ກະ ແກຼີຍ ແຕ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແອັນ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ອາ
ໂຢ່ະ. ຄັນ ໄຮ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ, ເຕ່ອ໌ ໄຮ ແກີດ
ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ແອີດ ຣາຕອຍ ກະ ເຢົ່ າ. 15 ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ໂອນ ຣາມຶ່ຮ ອຽນ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາລາ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ເຍືາ ຢໍອ໌ ເຍືາ
ແອີດ ຣາຕອຍ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ. ກະ ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຊາແອີນ ອັນ. 16 ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ໂອນ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ແກີດ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາ
ລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ
ເຕ່ອ໌ ມານະ ອາຕີ ມານະ, ມານະ ກາແອັຮ ມານະ.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາ ມັຮ ເພງ ຍ່ອງ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ແຕີລາ ລາ ເພງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແຕີ
ລາ ລາ ເພງ ກາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ
ເບນີ. ກະ ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ລາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ
ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 17 ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ
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ປາຍ, ກະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຕະ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ
ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. ກະ ເຍືາ ຕະ
ອຶນເຕ່ນ ຊາແອີນ ອຶນເຕ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ
ໄຮ, ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ.

ຣານະ ແອີດ ອໍ ກະ ກວາຍ ມວຍ ດຸງ
18 ມັຮ ເຍືາ ກາ ລາກວຍ, ອຶງ ເຄາະ ເຍືາ ອີດ

ຣາງຶ່ຮ ກາຢາອ໌ ເຍືາ. ຄັນ ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄນ່
ລາ ປຍາຍ໌ ໂອນ ເຍືາ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ.

19 ມັຮ ເຍືາ ກາ ກາຢາອ໌, ອຶງ ເຄາະ ເຍືາ ອາ
ໂຢ່ະ ລາກວຍ ເຍືາ. ກະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶນຕີ
ກັຣແທອ໌ ໂຈະ ລາກວຍ ເຍືາ.

20 ມັຮ ເຍືາ ກາ ກອນ ອາໄກ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາ
ງັດ ເລືອຍໆ ປັຣໄລຮ ປັຣນາຍ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ
ເຍືາ, ຍ່ອນ ຣານະ ໄນ່ ຕະ ໂອນ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ອຶນເຈົາ
ເຍືາ.

21 ມັຮ ເຍືາ ກາ ອຶມປ່ໍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ປັຣຍຸ່ງ ກອນ ເຍືາ, ອຶງກັອຮ ໄລ່ ຊັອງ ເປ່ ຣາງຶ່ຮ.

22ມັຮ ເຍືາ ກາ ກວາຍ ຊູລ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ
ປັຣໄລຮ ປັຣນາຍ ເນືາຍ ເຍືາ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ມັຮ
ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່ ແປຣີ ເຍືາ ຕະ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ
ຣານະ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ໄລ່ ຊັອງ, ຢໍອ໌ ໄລ່ ຍ່ອງ ເຍືາ.
ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ໂອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຮີມ ອໍ ຣານະ ເຍືາ ຕະ. 23 ອຶນເຕ່ົາ
ເຍືາ ຕະ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ
ເຍືາ, ນ່ະ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຕາ ແກີນ
ໂອນ ກວາຍ. 24 ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ເຍືາ ເບີນ ເກືາ ກະ
ມູ່ນ ແຮີ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອຶນເຈົາ ເຍືາ ລາ ເຢຊູ
ກຣີດ, ກະ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ໂອນ ອັນ. 25 ມາ ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູລັຮ
ໂອນ ອັນ ເກືາ ຕາ ອໍ ເຕ່, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ
ເບີນ ຕະ ອຶມພາ, ມາ ອັນ ຕະ ມູເຈິງ ໂຈະ ກູ່ ນະ
ກວາຍ.

4
1 ມັຮ ເຍືາ ກາ ແກີດ ເນືາຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ

ຕານັ່ອງ ໂຈະ ຊູລ ເຍືາ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ປ
ຍາຍ໌ ໂອນ ໄລ່. ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ເຍືາ ເບນີ ເຕ່ ເນືາຍ;
ເນືາຍ ເຍືາ ລາ ອຶນເຈົາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ.

ໂປໂລ ແຊອ໌ ໄລ່ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ອັນ
2 ອຶງ ເຄາະ ເຍືາ ຊາແຣິງ ລາ ລ່ື ເກົາແຊອ໌ ແຕ

ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ປຍາຍ໌
ໂອນ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເກົາ ຊາ
ແອີນ. 3 ແຊອ໌ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ຮິ ແຮີ, ແຊອ໌
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເປຮິ ຣານາ ໂອນ ຮິ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ປາໂຕ່ະ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ

ປັຣນາຍ ກັອຍ, ເນົ່ າ ໂຈະ ເກົາ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. 4 ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເກົາ ໂອນ ເກົາ ເຕ່ອ໌
ອາຕີ ແຈງ ປັຣນາຍ ປາໂຕ່ະ ກັອຍ, ຍ່ອນ ປຍາຍ໌
ໂອນ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ.

5 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ເປາະ ໂອນ ປຍາຍ໌ ໂຈະ ກວາ
ຍ ກາ ຕາ ຢວາຮ ຊາອຳ. ກະ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ຄ່ຶດ ຕະ
ຣານະ ໂອນ ເບີນ ເກືາ ແຕ ຣານະ ເຍືາ ຕະ. 6 ອຶງ
ເຄາະ ໂອນ ປັຣໄລຮ ປັຣນາຍ ເຍືາ ແກີດ ຊັຣນັບ
ໂອນ ກວາຍ ອີ ຊາງັດ, ນ່ະ ຣາແວ່ັຮ ເນົ່ າ ໂຈະ ບອຍ
ພາດີ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ດັງ ຕາແອີຍ ປຍາຍ໌
ໂຈະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ.

ໂປໂລ ກັຣບັນ ປັຣຊົດ
7 ເກົາ ແປຣີ ຕີຄີໂກ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ມັຮ

ຣາມຶ່ ຮ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ແກີດ ກະ ເກົາ. ຕີຄີໂກ ລາ
ແຊມອາຍ ກາ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື. ກະ ອັນ ຕະ ຊາ
ແຣິງ ລາລ່ື ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ.
8 ເກົາ ແປຣີ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ດອ໌ໍ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ
ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ແກີດ ກະ ຮິ. ກະ ເກົາ ໂອນ ອັນ
ຕາລ່ືນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. 9 ກະ ໂອເນຊີໂມ ແຮີ ເກົາ ໂອນ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. ໂອເນຊີໂມ ລາ ແຊມອາຍ ກາ ເກົາ
ອາໂຢ່ະ, ກະ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ ອັນ ແອີດ ມວຍ ເມືອງ ກະ ເຍືາ ເຕ່. ເຈ່ີ ໄລ່
ບາຣ ນະ ໄນ່ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາ
ນະ ກາ ແກີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ໄນ່.

10 ອາຣິດຕາໂຄ, ອັນ ລາ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍ
ອ໌ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ. ອັນ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ເຍືາ.
ກະ ມາຣະໂກ ແຮີ, ອັນ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ເຍືາ
ເຕ່. ອັນ ລາ ແຊມອາຍ ບາຣນາບາ. ມາຣະໂກ ໄນ່
ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ຄັນ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເຍືາ, ເຍືາ ກາຕ່ັອງ ອັນ ໂອນ ອັນ ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ກະ
ເຍືາ. 11 ກະ ໂຢຊວຍ, ອັນ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ຮ ຢູ
ຊະໂຕ ແຮີ, ອັນ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ເຍືາ ເຕ່.
ແອີງ ໄລ່ ໄປ ນະ ຊັອງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແອີດ
ຈ່ອຍ ເກົາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ໄລ່ ຕາ
ລ່ືນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ.

12 ເອປາພຣາ, ອັນ ລາ ແຕ ມູ່ ເຍືາ ເຕ່, ກະ
ອັນ ປຣ່ອມ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ແຮີ. ອັນ
ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ເຍືາ ເຕ່, ກະ ອັນ ເກົາແຊອ໌
ເລືອຍໆ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ໂອນ ເຍືາ. ອັນ ເກ່ີຍ
ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ມັນຕ່ັດ ອໍ
ຕາ ເບີນ ແອິ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ມັຮ ຣາ
ນະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຕາປູ່ນ. 13 ເກົາ ອາ
ຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ເຕ່ ແຕ ເອປາພຣາ ໄນ່, ອັນ ລາ
ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ ກະ ຕະ ຣານະ ອຶນ
ຕັອງ ຈ່ອຍ ເຍືາ. ກະ ອັນ ອາໂຢ່ະ ກະ ຈ່ອຍ ເຕ່
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ໄລ່ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ລາວດີເກອາ ກະ ເມືອງ
ເຮຍຣາໂປລີ ແຮີ. 14 ລູກາ ລາ ແພດ ກາ ໄຮ ອາ
ໂຢ່ະ ລາລ່ື; ອັນ ກະ ເດມາ ອີ ຊາອົຮ ເຍືາ ເຕ່.

15 ເກົາ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ມັຮ ແຊມອາຍ
ໄຮ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ລາວດີເກອາ. ກະ ແຊອ໌ ເຍືາ
ກູບັນ ກູຊວານ ແອີຍ ນິມພາ ກະ ມູ່ ໄລ່ ກາ ໂຣ່ມ
ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ. 16 ແມິ່ມ ເຍືາ ອານ ເຈຍ ປັຣນາຍ ຊາ
ອົຮ ໄນ່, ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ພາອ໌ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ປໍ
ເມືອງ ລາວດີເກອາ, ໂອນ ໄລ່ ອານ ເຕ່. ກະ ແຊອ໌
ເຍືາ ອີດ ເຈຍ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ກາ ເກົາ ຄຽນ ໂອນ
ກວາຍ ລາວດີເກອາ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອານ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ມູ່
ເຍືາ. 17 ແຊອ໌ ເຍືາ ອາຕີ ກະ ອາຄີໂປ ປາຍ: "ອຶງ
ເຄາະ ໄມ່ ເນ່ ຊັງໄກຣ ລາລ່ື ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ໄມ່ ຕະ, ກະ ຕະ ຣານະ ກັອຍ ໂອນ ເຈ່ີ."

18 ໄກຣ ລາລ່ື ອາຕີ ເກົາ, ໂປໂລ, ຄຽນ ເບີມ
ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ປັຣຊົດ ໄນ່. ແຊອ໌ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ຊາລີຣ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. ເກົາ ແຊອ໌
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເລືອຍໆ ເຍືາ.
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ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ມວຍ ໂປໂລ ຄຽນ
ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ

ເທຊະໂລນິກ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ພາອ໌ ໂອນ

ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ, ແຄງ
ມາເກໂດເນຍ. ອັນ ຄຽນ ມາຮ 51 ກູມໍ ແວັດ
ເຢຊູ ແກີດ. ໂປໂລ ຊາກຳ ອັນ ລາ ນ່ະ ກວາຍ
ຕຣ່ຶຮ ກູປູຼອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເບນີ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກາ ອັນ ຕຣ່ຶຮ. ມາ ມັຮ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ອຶງຄ່ືນ ອັນ ກະ ເຢົ່ າ ອັນ, ກະ
ກວາຍ ອິດຊະຣາ ເອລ ຕູ່ຍຮ ອາ ລ່ັອຮ ໄລ່ ແຕ
ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ. ອຶນຕູ່ນ ກັອຍ, ໂປໂລ ແປຣີ
ຕີໂມທຽວ ເປາະ ຊາອົຮ ລ່ັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກັອຍ. ບັອງ ໂປໂລ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂກຣິນໂທ,
ອັນ ຊັອງ ຊາອ່ຶຍ ຮານ ອໍ ແຕ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ.
ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ໂປໂລ ກາໄຕ່ຮ ມູ່ ກາ

ຊາອຳ. ອັນ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ
ກະ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ. ອັນ ຕາແອີຍ ມັຮ ປັຣນາຍ
ໄລ່ ອາເບິຼຮ ອັນ ແຕ ຣານະ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ເຮີບ
ກາ ບາຣ, ກະ ຣານະ ກາ ປາຍ: ຄັນ ເບີນ ກວາຍ
ຊາອຳ ກາ ກຈີູດ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ເຮີບ
ກາ ບາຣ, ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ມາ
ຕາ ເບີນ? ກະ ໂປໂລ ອາຕີ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ອຶງເຄາະ
ກູຕົງ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ບັອງ ກາ ອຶນນັ່ອງ
ແອີດ ເກຣາະ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ເຮີບ ກາ ບາຣ.

1 ເກົາ ລາ ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາ
ອົຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ.
ກະ ໄລ່ ບາຣ ນະ ຊີລາ ກະ ຕີໂມທຽວ ພາອ໌ ປັຣ
ນາຍ ຊາອົຮ ເຍືາ ເຕ່. ເຍືາ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ. ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ
ເຍືາ ກະ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອ
ຍໆ.

ໂປໂລ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ ກວາ
ຍ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ

2 ຮິ ຊາແອີນ ເລືອຍໆ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ
ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ເຍືາ, ກະ ຮິ ຕາ ເບີນ ຊາລີຣ ເກົາ
ແຊອ໌ ໂອນ ເຍືາ. 3 ຮິ ຊາແຍີ ເລືອຍໆ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ຣານະ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ
ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຮິ ຊາແຍີ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ
ເຢົ່ າ ຊາອ່ຶຍ; ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ກູຕົງ ຕະ ຣານະ ຈ່ອຍ
ເຢົ່ າ. ກະ ຮິ ຊາແຍີ ເຍືາ ຢຸມ ດອ໌ໍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ
ອຶງກ່ອງ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. 4ແຊມອາຍ
ເອີຍ! ຮິ ດັງ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ,
ກະ ອັນ ຣຽຮ ເຍືາ. 5 ຍ່ອນ ແຕ່ີອ໌ ຮິ ເດີງ ປັຣ
ນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ປັຣນາຍ
ກັອຍ ແກີດ ແບຼງ ກາເລີຍ ແຕ ປັຣນາຍ ກວາຍ ເກ່ີ
ຍ ຕະ ອຶນຕີ, ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ເຍືາ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ກັອຍ ລາ ປຍາຍ໌.
ເຍືາ ເຮີມ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ຮິ ຕະ ບັອງ ຮິ ແອີດ ກະ
ເຍືາ, ຍ່ອນ ຮິ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ. 6 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ
ດວຍ໌ ຮິ ມູເຈິງ ເຍືາ ດວຍ໌ ອຶນເຈົາ ໄຮ ເຕ່. ຕາມ
ເຍືາ ຣາມົຮ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ມາ ອຶນນັ່ອງ
ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຣ່ໍອ໌ ຣ່ັບ ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ, ຍ່ອນ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຣ່ໍອ໌
ນ່ະກັອຍ. 7 ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ລາ ນ່ະ ໂງ່ລ
ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ
ກະ ແຄງ ອະຄາຢາ. 8 ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ
ຣ່ຶຮ ເປາະ ກູ່ ອຶນຕຸ ຍ່ອນ ແຕ ເຍືາ, ຕາ ເບນີ ແອີງ
ຕ່ຶງ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ ກະ ແຄງ ອະຄາຢາ ຊັອງ, ມາ
ປັຣນາຍ ເນົ່ າ ອາຕີ ແຕ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ປັຣນາຍ ກັອຍ ເປາະ ປັຼຮ ກູ່ ອຶນຕຸ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ
ຮິ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ອາຕີ ນັ່ອງ ໄລ່ ກັອຍ ແຕ ເຍືາ,
9 ຍ່ອນ ກູ່ ນະ ໄລ່ ດັງ ເຈ່ີ ກະ ອາຕີ ລ່ັຮ ຮິ ແຕ
ເຍືາ. ໄລ່ ປາຍ ເຍືາ ຣາບັນ ຕະ ແບອ໌ ອໍ ລາລ່ື ບັອງ
ກາ ຮິ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. ໄລ່ ປາຍ ເຍືາ ຕັຮ ອຶນແຍະ່ ເກ
ຣ່ີງ ຊາງ ເຢືາງ ຕາ ອໍ, ເຈ່ີ ລ່ົບ ລ່ັຮ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ໄລ່ ປາຍ ຊານ່ໍ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແອັນ; ອັນ ລາ ເຢືາງ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ກະ ອັນ ອາ
ມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກູມ.ໍ 10 ກະ ໄລ່ ປາຍ ເຍືາ
ອຶງກ່ອງ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ແຕ ມັນ
ລ່ັອງ. ກອນ ອັນ ລາ ເຢຊູ ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກູຈີດ, ອັນ ຈ່ອຍ
ອາມົ່ງ ໄຮ ໂອນ ແວັດ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ.
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2
ຣານະ ໂປໂລ ຕະ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ

1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ, ບັອງ ກາ ຮິ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ມັຮ ຣານະ ຮິ ຕະ ກະ ເຍືາ ລາ ຕາ ເບີ
ນ ແອິ ເກືາ. 2 ກະ ເຍືາ ດັງ ເຕ່ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ຮິ ຕາ
ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ພລິີບ
ປອຍ, ໄລ່ ຕະ ຮິ, ກະ ພາມາດ ຮິ. ມາ ອຶນນັ່ອງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ຮິ ແກີດ ຍັ່ນ ລາລ່ື ແອັນ
ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ. ຕາ
ເບນີ ອຶນເຕ່ົາ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ກາຕັງ ຮິ. 3 ບັອງ ກາ
ຮິ ອາຕີ ເຍືາ, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ ລາ
ປຍາຍ໌. ຮິ ຕາ ເບີນ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ຮິ ເບີມ, ກະ ຮິ
ຕາ ເບນີ ບູບວກ ເຍືາ. 4 ມາ ຮິ ອາຕີ ເລືອຍໆ ມັຮ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ຮິ ອາຕີ, ຍ່ອນ ອັນ
ຣຽຮ ຮິ ເຈ່ີ, ກະ ອັນ ນັ່ບ ຮິ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ
ອັນ. ຮິ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ໂອນ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ,
ມາ ຮິ ອາຕີ ໂອນ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ,
ຍ່ອນ ອັນ ແຕ່ິ ລ່ອງ ຣາງຶ່ຮ ຮິ. 5 ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ບັອງ
ກາ ຮິ ອາຕີ ເຍືາ, ຮິ ຕາ ເບີນ ອາຈວຣ ຊັອງ ໂອນ
ເຍືາ ຈ່ອຍ ລ່ັຮ ຮິ. ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ.
6 ຮິ ຕາ ເບີນ ຈ່ໍອ໌ ໂອນ ເຍືາ ແຕີລາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ຍ່ອງ ຮິ. 7 ຄັນ ຮິ ຢໍອ໌, ເຕ່ອ໌ ຮິ ໂອນ ເຍືາ ຈ່ອຍ
ຮິ, ຍ່ອນ ຮິ ລາ ກວາຍ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ
ຕະ ຣານະ ອັນ. ມາ ບັອງ ກາ ຮິ ແອີດ ກະ ເຍືາ ຮິ
ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ອໍ ໂຈະ ເຍືາ ນ່ະ ອຶມເປ່ອ໌ ອາ
ເມືາ ກອນ ແກດ ອັນ. 8 ຍ່ອນ ຮິ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌
ລາລ່ື ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເຍືາ, ນ່ະກັອຍ ຮິ ຕາ ເບນີ ແອີງ
ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ, ມາ ຮິ
ເຣືາບ ຈີວ໌ ກຈີູດ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ເຍືາ ແຮີ. ຮິ ເຣືາບ ຕະ
ນ່ະກັອຍ, ລາ ຍ່ອນ ຮິ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ. 9 ແຊມ
ອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ຊາແຍີ ເຕ່ ບັອງ ກາ ຮິ ແອີດ ກະ
ເຍືາ, ຮິ ຕະ ຣານະ ລາແກັຮ ລາລ່ື, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຮິ
ແຈີງ ເບີມ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ. ຕາໄງ ກະ ຊາເດົາ
ຮິ ຕະ ເລືອຍໆ ໂອນ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ ຕຸ່ຮ
ແຈມ ຮິ. ຮິ ຕະ ນ່ະກັອຍ ບັອງ ກາ ຮິ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ. 10 ເຍືາ ເຮີມ
ເຈ່ີ ແດີຍ ອາມົ່ງ ຮິ ບັອງ ກາ ຮິ ແອີດ ກະ ເຍືາ ກາ
ຊາອຳ. ເຍືາ ດັງ ຮິ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອໍ, ຕານັ່ອງ
ອໍ, ກະ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ຮິ ຕະ ຣານະ ໂລ່
ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ເຕ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.
11 ເຍືາ ດັງ ຮິ ຕະ ໂຈະ ກູ່ ນະ ເຍືາ ນ່ະ ອຶມປ່ໍ ຕະ ໂຈະ
ກອນ ອັນ. 12 ຮິ ອາຕີ ເຍືາ; ຮິ ຕາລ່ືນ ເຍືາ; ກະ
ຮິ ປັຣຕ່ຶ ເລືອຍໆ ເຍືາ ເດີງ ຕະ ຣານະ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ກູອ໌ ເຍືາ ໂອນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ອຶນ
ຕຸ ອັນ ຊົດ, ກະ ໂອນ ເຍືາ ຈຸງ ເຕ່ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ
ແຕ ອັນ.

ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ ຈີວ໌ ຊາ
ອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ

13 ຮິ ຊາແອີນ ເລືອຍໆ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ
ແຕ່ີອ໌ ຮິ ອາຕີ ເຍືາ ປັຣນາຍ ອັນ, ເຍືາ ອີດ ອຶນ
ແຍ່ະ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ກັອຍ
ລາ ເມ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຕາ ແກີນ ປັຣ
ນາຍ ກວາຍ ຈຸງ ອີ ປາຍ ຊັອງ. ໄກຣ ລາລ່ື ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ ລາ ປັຣນາຍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ແກີດ ປາໄລ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ
ກາ ຊາອຳ. 14 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ບັອງ ກາ ກັອຍ
ເຍືາ ດວຍ໌ ນ່ະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ແຄງ ຢູດາຍ, ໄລ່
ກາ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. ໄລ່ ກັອຍ
ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕະ
ໄລ່, ມູເຈິງ ເຍືາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມັຮ ກວາຍ
ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ ເບມີ ຕະ ເຍືາ ເຕ່. 15ມັຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ ກັອຍ, ໄລ່ ກາຈີດ ເຢຊູ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. ກະ
ໄລ່ ກາຈີດ ກາ ກວາຍ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຮີ. ເຈ່ີ ໄລ່ ຕະ ຮິ ແອັນ. ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຣ່ໍອ໌ ອຶນເຕ່ົາ ກະ ໄລ່. ໄລ່ ກາ
ຕັງ ຕາ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 16 ໄລ່ ຕາ ແອອ໌ ຮິ ອາຕີ ກວາຍ
ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່. ແປະ ເຈ່ີ ໂລ່
ຍຮ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ຕະ. ຊານ່ໍ ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ໄລ່.

17 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ນ່ະ ຮິ ໄນ່, ບັອງ ກາ ຮິ
ຣາຕັຮ ແຕ ເຍືາ, ຮິ ຄ່ຶດ ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ຮິ ອີ
ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ເຍືາ. ເຈ່ີ ຊານ່ໍ ຮິ ຊາແຍີ ລາລ່ື ເຍືາ,
ກະ ຮິ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຣາມົຮ ລ່ັຮ ເຍືາ.
ຣາງຶ່ຮ ຮິ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ເຍືາ, ມາ ຈະ ຮິ ແອີດ
ເຢີ່ ງ ແຕ ເຍືາ. 18 ຮິ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ເຍືາ.
ນ່ະ ເກົາ ໂປໂລ ໄນ່, ເບນີ ບາຣ ໄປ ເຮີບ ເກົາ ຄ່ຶດ ອີ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ມາ ເຢືາງ ຊາຕານ ກາຕັງ ເລືອຍໆ ຮິ.
19 ຍ່ອນ ນານ່ະ ຣາງຶ່ຮ ຮິ ເຣືາບ ອຶງກ່ອງ? ຍ່ອນ
ນານະ່ ຮິ ເຕ່ອ໌ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ? ກະ ຍ່ອນ ນານະ່ ຮິ ເຕ່ອ໌
ດັງ ຮິ ເບີນ ເກືາ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢຊູ, ອຶນເຈົາ ໄຮ,
ຕ່ຶງ ຕາໄງ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່? ໄກຣ ລາ
ລ່ື ຮິ ເບີນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ຍ່ອນ
ແຕ ເຍືາ. 20 ໄກຣ ລາລ່ື ເນົ່ າ ຍ່ອງ ຮິ ລາ ຍ່ອນ ແຕ
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ເຍືາ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ຮິ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ລາລ່ື ລາ ຍ່ອນ
ແຕ ເຍືາ.

3
ໂປໂລ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ຊາອົຮ ໄລ່

1 ນ່ະກັອຍ, ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ຊັອງ ຕາ ເຣືາບ ຈີວ໌
ນັອ່ງ ຍ່ອນ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ຮານ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ເຍືາ,
ເກົາ ປຣ່ອມ ແອີດ ມານະ ເກົາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ອາແທນ.
2 ກະ ເກົາ ແປຣີ ຕີໂມທຽວ ເປາະ ປໍ ເຍືາ. ອັນ ລາ
ແຊມອາຍ ໄຮ, ກະ ອັນ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ມັນຕຸ ກະ ເກົາ. ຮິ ບາຣ ນະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ. ເກົາ ແປຣີ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ໂອນ
ອັນ ອາຈວຣ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຊາອຳ ແກີດ ເຣ່ງ ອາ
ຊັອຮ ກະ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ຊາເບິງ ອໍ. 3 ເກົາ ຕາ
ແອອ໌ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ ຕັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ເຍືາ
ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ
ດອ໌ໍ ໂອນ ໄຮ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. 4 ບັອງ ກາ ຮິ
ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ກະ ເຍືາ, ຮິ ອາຕີ ເຍືາ ປາຍ: "ໄກຣ
ລາລ່ື, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄຮ ຣາມຮົ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ." ກະ ເຍືາ ດັງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ເຍືາ ເຈ່ີ. 5 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຊັອງ ຕາ ເຣືາບ
ເກຣາະ ນັ່ອງ, ເຈ່ີ ເກົາ ແປຣີ ຕີໂມທຽວ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເຍືາ. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ຊາອຳ ມາ ຕາ
ເບນີ. ເກົາ ອຶງກັອຮ ເຢືາງ ຊາຕານ ປັຣຕ່ຶ ເຍືາ ຕັຮ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ມັຮ ຣານະ ຮິ ຕະ
ກະ ອາຕີ ເຍືາ ລາ ລົບ ເມືາດ.

6 ມາ ຊານ່ໍ ຕີໂມທຽວ ລ່ັອຮ ແຕ ເຍືາ, ເຈົາ ລ່ັຮ
ປໍ ເກົາ. ອັນ ອາຕີ ເກົາ ປັຣນາຍ ຣ່ໍອ໌ ແຕ ເຍືາ.
ອັນ ປາຍ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ຊາອຳ, ກະ ເຍືາ ມານະ ອາ
ໂຢ່ະ ມານະ. ອັນ ປາຍ ເຍືາ ຊາແຍີ ເລືອຍໆ ເກົາ,
ກະ ເຍືາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຣາມົຮ ເກົາ, ມູ
ເຈິງ ເກົາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຣາມົຮ ເຍືາ ເຕ່.
7 ນ່ະກັອຍ ແຊມອາຍ ເອີຍ, ຕາ ເບນີ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ
ຈີວ໌ ໂຕຍ໌ ບາບ ກະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ເນົ່ າ ຕະ ເກົາ. ຣາງຶ່ຮ
ເກົາ ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ລ່ັຮ ຍ່ອນ ເກົາ ຊັອງ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ
ຊາອຳ. 8 ຊານ່ໍ ຄັນ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ຊາອຳ ອຶນເຈົາ
ໄຮ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ, ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ລາ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ອາຊັອຮ
ເຕ່. 9 ຕາ ເບີນ ປັຣນາຍ ອາແລ່ະ ປຍາຍ໌ ເກົາ ຊາ
ແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ ເຍືາ. ຍ່ອນ ເຍືາ
ຊາອຳ, ເກົາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ລາລ່ື ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 10 ກູ່ ຣາໄງ ກູ່ ຊາເດົາ ເກົາ ເກົາ
ແຊອ໌ ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ, ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ເກົາ ຣາມຮົ ລ່ັຮ ເຍືາ. ເກົາ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ອີ ຈ່ອຍ

ເຍືາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ແຈງ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາ
ລ່ື ແອັນ.

11 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ
ເຢຊ,ູ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ໂອນ ເກົາ ເບີນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ເຍືາ. 12 ເກົາ ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ ໄຮ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຍືາ
ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ ຊາອ່ຶຍ ອາຊັອຮ ໂອນ ແກຼີຍ
ເກຼືາຍ, ກະ ໂອນ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ມູເຈິງ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ
ເຕ່. 13 ນ່ະກັອຍ, ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ ໄຮ ຈ່ອຍ ໂອນ
ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາລ່ື. ກະ ແຊອ໌
ອັນ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຍືາ ຕາຢຶ່ ງ ບຣັຮ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ໂອນ ອັນ ປາຍ ເຍືາ ຕາ
ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ເຢຊູ, ອຶນເຈົາ ໄຮ,
ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ອັນ ແຕ່ີອ໌ ມັນຕຸ ກະ
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ອັນ.

4
ໂປໂລ ປາຕັບ ໂອນ ກວາຍ ແອີດ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຍ່ອນ ຮິ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ

ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ຮິ ຢໍອ໌ ອີ ແຊອ໌ ແຕ ເຍືາ ມວຍ
ຣາມຶ່ຮ ແອັນ. ຮິ ແຊອ໌ ເຍືາ ຕະ ເປາະ ນ່ະ ເຍືາ ຣ
ຍານ ແຕ ຮິ ເຈ່ີ, ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ກະ
ເຍືາ. ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ເຈ່ີ, ມາ ຮິ ແຊອ໌ ເຍືາ ຕະ
ນ່ະກັອຍ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ. 2 ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ
ປັຣນາຍ ຮິ ປາຕັບ ເຍືາ ຍ່ອນ ເຢຊ,ູ ອຶນເຈົາ ໄຮ,
ແປຣີ ຮິ ອາຕີ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 3 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌
ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ. ກະ ອັນ
ຢໍອ໌ ເຍືາ ມັນແຊມ ຣາເລົາ ອຶນໂຈຍ ບິ ມັນຕຸ ຄັນ
ຕາ ເບີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌. 4 ອຶງເຄາະ ກູ່ ນະ ເຍືາ
ດັງ ກຍາອ໌ ອໍ ຈະ ເຍືາ ເບີມ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ
ບຣັຮ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ໂອນ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ຢຳນັ່ບ ເຍືາ. 5 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌
ອີ ເບີນ ເນົ່ າ, ນ່ະ ກວາຍ ກາ ຕາ ຢວາຮ ຊາອຳ ເກ່ີ
ຍ ອີ ຕະ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 6 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ດວຍ໌ ມັຮ ຣານະ
ຕາ ອໍ ກັອຍ, ກະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ມານະ ຢໍອ໌ ອີ ເບີ
ນ ລາກວຍ ມານະ. ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕະ
ນ່ະກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ ກັອຍ
ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ອັນ ຕະ. ບັອງ ກາ ຮິ ອຶນ
ນັ່ອງ ແອີດ ກະ ເຍືາ, ຮິ ອາຕີ ກະ ກາແອັຮ ເຍືາ ແຕ
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ເຈ່ີ. 7 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ກູອ໌
ໄຮ ໂອນ ຕະ ຣານະ ຊັຣມວາອ໌, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
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ຊີ ກູອ໌ ໄຮ ໂອນ ແອີດ ບຣັຮ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ.
8 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ
ປັຣນາຍ ໄນ່, ຕາ ແກີນ ອັນ ຕັຮ ປັຣນາຍ ກວາຍ,
ມາ ອັນ ຕັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ໂອນ
ເຍືາ ເບີນ ຣາເວືາຍ ອັນ ເຈ່ີ.

9 ມາ ແຕ ຣານະ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ, ເກົາ ຕາ
ເບີນ ຕຸ່ຮ ຄຽນ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ເຍືາ, ຍ່ອນ ເຍືາ
ຣຍານ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ ແຕ ຣານະ ກັອຍ.
10 ໄກຣ ລາລ່ື, ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ເຈ່ີ ໂຈະ ແຊມ
ອາຍ ໄຮ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ. ມາ
ແຊມອາຍ ເອີຍ, ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາ
ໂຢ່ະ ຊາອ່ຶຍ ອາຊັອຮ ແອັນ. 11 ອຶງເຄາະ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ ປາໄຣ່ຮ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ແອີດ ອຽນ
ອໍ ອຶນແຍະ່ ແດີຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຣາບູລ
ຣານະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຄັນ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ໂອນ ເຍືາ
ຈ່ອຍ. ກະ ອຶງເຄາະ ອາຕີ ເຍືາ ຕະ ຊາແຣິງ ລາລ່ື
ໂອນ ເບີນ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ຮິ
ປາຕັບ ເຍືາ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ. 12 ຮິ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຕະ
ນ່ະກັອຍ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ມັຮ
ກວາຍ ກາ ຕາ ຢວາຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ໂອນ
ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ຕຸ່ຮ ແຈມ ເຍືາ.

ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່
13 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ລາ

ລ່ື ແຕ ໄລ່ ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ໂອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊັອງ
ຕຸ່ຮ ງ ່ໍນ່ະ ໄລ່ ກາ ຕາ ເບນີ ດັງ ອຶງກ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ກວາຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 14 ຄັນ ໄຮ ຊາອຳ ເຢຊູ
ກູຈີດ ມາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ໄຮ ຊາອຳ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ຊາອຳ ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ
ເບີນ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ເຕ່. 15 ຮິ ອາ
ຕີ ເຍືາ ມັຮ ປັຣນາຍ ອຶນເຈົາ ໄຮ ໂອນ ໄຮ ດັງ ນ່ະ
ໄນ່: ໄຮ ກາ ຕາ ຢວາຮ ກຈີູດ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌
ລ່ັຮ, ໄຮ ຕາ ເບີນ ເປາະ ຣາມົຮ ອັນ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ
ໄລ່ ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ. 16 ບັອງ ກັອຍ, ເບີນ ຊຽງ ກູອ໌
ເຣ່ງ ລາລ່ື, ເບນີ ຊຽງ ອັນ ກາ ຊົດ ເທວາດາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ກະ ເບນີ ຊຽງ ເນົ່ າ ປົຼງ ແກ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ; ເຈ່ີ ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ອຶນເຈົາ ໄຮ ແຊງ ແຕ
ມັນລ່ັອງ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ
ກຣີດ ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ໄລ່ ກັອຍ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ,
ກະ ໄລ່ ເປາະ ຣາມຮົ ເຢຊູ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ໄຮ ກາ ອຶນ
ນັ່ອງ ອາມົ່ງ. 17 ເຈ່ີ ແວັດ ກັອຍ, ໄຮ ກາ ອຶນນັ່ອງ

ອາມົ່ງ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາໂຣມ ໄຮ ໂອນ ແອີດ ມັນ
ຕຸ ກະ ໄລ່ ກັອຍ ຕ່ຶງ ຣາມິ່ລ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ເບີນ
ຣາມົຮ ອຶນເຈົາ ໄຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ກະ ໄຮ ແອີດ
ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກມູໍ ກະ ອັນ. 18 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາ
ແຍີ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ເຈ່ີ ເຍືາ ມານະ ກາ
ໄຕ່ຮ ອາຕີ ມານະ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ.

5
ເຍືາ ອຶງກ່ອງ ເລືອຍໆ ຕາໄງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ

1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ບັອງ ກາ ແລ່ະ, ແຕີລາ ຕາ
ໄງ ແລ່ະ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແກີດ, ເກົາ ຕາ ເບີ
ນ ຕຸ່ຮ ຄຽນ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ. 2 ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ
ເຈ່ີ ຕາໄງ ອຶນເຈົາ ໄຮ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ລາ
ນ່ະ ກວາຍ ຊາແວງ ເປາະ ຕູຕວຍ໌ ຊາເດົາ. 3 ພໍກາ
ກວາຍ ປາຍ: "ເບີນ ອຽນ ອໍ ເຈ່ີ, ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ," ຕາໄງ ກັອຍ ແຕ່ິ ຣາມຶ່ ຮ ກູ
ຈີດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄລ່, ກະ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕາລຸ່ຮ ນັ່ອງ.
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ຊັນຕັຣ ແຕ່ີອ໌ ນ່ະ ກວາຍ ມັນແຊມ
ຊັອງ ຕ່ິ ບັອງ ກາ ອັນ ອີ ຣ່ັຮ ກອນ.

4 ແຊມອາຍ ເອີຍ, ເຍືາ ລາ ຕາ ແກີນ ນ່ະ ກວາຍ
ກາ ບິ ຊາເດົາ ກະ ຕາ ເບນີ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ. ນ່ະກັອຍ,
ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊັນຕັຣ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢຊູ
ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ນ່ະ ກວາຍ ເກ່ີຍ ຊັນຕັຣ
ຄັນ ກວາຍ ຊາແວງ ແຕ່ີອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຕູຕວຍ໌ ປໍ ດຸງ
ໄລ່. 5 ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ກາ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ, ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ກວາ
ຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ປັ່ ງ, ກະ ນ່ະ ກວາຍ ກາ ຕາ
ແມີ ເຈ່ີ. ໄຮ ກາ ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄຮ
ຕາ ແກີນ ນ່ະ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ,
ກະ ນ່ະ ກວາຍ ກາ ບິ ຊາເດົາ. 6ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ
ໄຮ ອຶນໂຈຍ ຕະ ນ່ະ ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ. ໄລ່
ກັອຍ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ບິ ເລືອຍໆ. ມາ ໄຮ, ອຶງເຄາະ
ໄຮ ແອີດ ຕາແມີ ເລືອຍໆ.* ກະ ອຶງເຄາະ ໄຮ ດັງ
ກຍາອ໌ ອໍ ຈະ ໄຮ ເບມີ. 7ຍ່ອນ ກວາຍ ເກ່ີຍ ບິ ລາ
ຕ່ຶງ ຊາເດົາ, ກະ ໄລ່ ເກ່ີຍ ງ່ອຍ໌ ບັຼອງ ແກີດ ບູລ ລາ
ຕ່ຶງ ຊາເດົາ. 8 ມາ ໄຮ ກາ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ ລາ ກວາຍ ກາ ຕາແມີ. ນ່ະກັອຍ, ອຶງ
ເຄາະ ໄຮ ກຍາອ໌ ອໍ ຈະ ໄຮ ເບີມ. ກະ ອຶງເຄາະ ໄຮ
ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ກະ ອາໂຢ່ະ ເລືອຍໆ ເຢົ່ າ. ໄນ່
ລາ ນ່ະ ໄຮ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ຕາອ໌ ຕ່ຶງ ອາເປີ່ ມ ບັອງ
ກາ ໄຮ ເປາະ ຣາຊູ່. ອຶງເຄາະ ໄຮ ອຶງກ່ອງ ເລືອຍໆ

* 5:6 5:6 ກວາຍ ບິ ຊາກຳ ແຕ ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ຄ່ຶດ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ໄລ່ ກາ ຕາແມີ ລາ ຊາກຳ ແຕ ໄລ່ ກາ ຄ່ຶດ
ເລືອຍໆ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
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ໄຮ ເບນີ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ. ໄນ່ ລາ ນ່ະ ໄຮ ຕາ
ປື່ ງ ມວກ ຕາອ໌ ຕ່ຶງ ແປີຼ. 9 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີ
ນ ກູອ໌ ໄຮ ຍ່ອນ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໄຮ, ມາ ອັນ ຢໍອ໌
ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ
ໄຮ. 10 ເຢຊູ ແຕ່ິ ກູຈີດ ຕາງ ໄຮ ໂອນ ໄຮ ເຕ່ອ໌
ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ
ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ
ໄຮ ກູຈີດ ແຕີລາ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ. 11 ນ່ະກັອຍ,
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມານະ ກາໄຕ່ຮ ມານະ, ກະ ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ມານະ ອາຕີ ມານະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ ຊາ
ອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາລ່ື ແອັນ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ
ເຍືາ ເກ່ີຍ ຕະ ແຕ ອຶນລ່ີງ ເຈ່ີ.

ຣາມຶ່ຮ ປາຕັບ ການ່ໍອ໌
12 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ຊາແຍີ ແຕ

ຣານະ ອຶນຕັອງ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ ກາ ຊາ
ອຳ ຕະ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໄລ່ ກັອຍ ໂອນ ປັຣ
ຕ່ຶ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ອໍ, ກະ ໂອນ ໄລ່ ອາຣຍານ ເຍືາ
ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 13 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຢຳ
ນັບ່ ກະ ອາໂຢ່ະ ເລືອຍໆ ໄລ່ ກັອຍ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕະ
ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຈ່ອຍ ເຍືາ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມານະ
ແອີດ ຣາຕອຍ ກະ ມານະ.

14 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ຕະ ນ່ະໄນ່:
ເຍືາ ກາແອັຮ ໄລ່ ກາ ອາລ່ັຮ ອີ ຕະ ຣານະ; ເຍືາ
ອາຈວຣ ໄລ່ ກາ ຣາງຶ່ຮ ກຼາອ໌; ເຍືາ ອາຕີ ຈ່ອຍ ໄລ່
ກາ ຕາ ເບນີ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ;
ກະ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ອໍ ໂຈະ ກູ່ ນະ ກວາ
ຍ. 15 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາວ່ັງ ໂອນ ອໍ ມານະ ອຶນໂຈຍ
ກັຣລັຮ ແດີອ໌ ໂຈະ ມານະ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌
ເລືອຍໆ ມານະ ຕະ ອໍ ໂຈະ ມານະ, ກະ ຕະ ອໍ ເລືອ
ຍໆ ໂຈະ ກູ່ ນະ ກວາຍ.

16 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ເລືອຍໆ. 17 ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ເລືອຍໆ; ອຶນໂຈຍ ຕາງິ່ ດ.
18 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູ່ ຣາມຶ່
ຮ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ຍ່ອນ ອັນ ແຕ່ິ ໂອນ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ. ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ ຮ ໄນ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌
ເຍືາ ເບີນ ຍ່ອນ ເຍືາ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ
ກຣີດ.

19 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກາຕັງ ຣານະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ກະ ເຍືາ. 20 ອຶນໂຈຍ ພາມາດ
ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 21 ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຕາຕ່ອຍ໌ ເນ່ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເນົ່ າ ອາ
ຕີ ເຍືາ. ອາແລ່ະ ກາ ອໍ, ເຍືາ ອີດ. 22 ມາ ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ວຍາຣ ຣານະ ຕາ ອໍ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ.

23 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ກ່ັລ ຣາມຶ່
ຮ ອຽນ ອໍ, ໂອນ ຕະ ບຣັຮ ອໍ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ກະ ເກົາ
ແຊອ໌ ອັນ ກຍາອ໌ ເລືອຍໆ ຣາເວືາຍ ເຍືາ, ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ, ກະ ຈະ ເຍືາ ໂອນ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຕິ ປາຍ
ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ, ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່. 24 ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກາ ກູອ໌ ເຍືາ ເຈ່ີ, ອັນ ລາ ຕານັ່ອງ ຕາປຶ່ ງ, ກະ
ອັນ ຕະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເກົາ ແຊອ໌ ໂອນ
ເຍືາ.

25 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ແຊອ໌ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ
ຮິ ແຮີ. 26 ແຊອ໌ ເຍືາ ມານະ ຣາບັນ ອໍ ໂຈະ ມານະ.
ນ່ະກັອຍ ເນົ່ າ ດັງ ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ.

27 ຍ່ອນ ແຕ ອຳນາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນເຈົາ
ໄຮ, ເກົາ ປາຕັບ ໂອນ ເຍືາ ອານ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ
ໄນ່ ໂອນ ກູ່ ນະ ແຊມອາຍ ຊາງັດ.

28 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ
ເມືາດ ເລືອຍໆ ເຍືາ.
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ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ບາຣ ໂປໂລ ຄຽນ
ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ

ເທຊະໂລນິກ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ອາຕີ ລ່ັຮ ແຕ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌

ລ່ັຮ ເຮີບ ກາ ບາຣ. ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ອຶງກ່ອງ ຕາ
ໄງ ກັອຍ, ມາ ເບີນ ເນົ່ າ ກັຣຈຸ່ກ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ. ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາ
ອົຮ ບາຣ ໄນ່ ມາຮ 6 ກາໄຊ ແວັດ ແຕ ອັນ ຄຽນ
ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ມວຍ, ດອ໌ໍ ຕາແອີຍ ກະ ອາຕ່ຶ ລ່ັຮ
ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ ເນົ່ າ ອາຕີ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌ ແຕ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່.
ໂປໂລ ອາຕີ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ກາ

ແກີດ ອຶນໂຍ່ງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ. ຣານະ ກັອຍ ລາ
ກວາຍ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ອໍ ກະ ຕາມມັຮ ລາລ່ື. ກະ
ເບີນ ກວາຍ ຕາ ອໍ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍ
ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ອຶນໂຍ່ງ ເວືາຍ, ດອ໌ໍ ຈ່ິລ ລ່ັຮ ກະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ (2:3).
ໂປໂລ ອາຕີ ໂອນ ດັງ ແຈງ ແຕ ໄລ່ ອຶງກ່ອງ ປັຣ

ແນີ ມັນເຕຣືາ ເບນີ ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ອໍ ເລືອຍໆ ກະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ປາຍ: ແຕ່ີອ໌ ຣາມົຮ ຣາມຶ່ ຮ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຊາອຳ ຈັບ ລາລ່ື. ອຶງເຄາະ ໄລ່
ຊາແຣິງ, ກະ ອຶນໂຈຍ ເປ່ ຕະ ຣານະ ອໍ.

1 ເກົາ ລາ ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາ
ອົຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ.
ກາ ຊີລາ ກະ ຕີໂມທຽວ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ເຍືາ
ເຕ່. ເຍືາ ເບນີ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມ
ປ່ໍ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. 2 ເກົາ ແຊອ໌
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ
ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ ກະ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ອຽນ ອໍ
ເລືອຍໆ.

ໂປໂລ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ເທຊະໂລນິກ

3 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຮິ ອຶງເຄາະ ຊາແອີນ ເລືອ
ຍໆ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ ເຍືາ. ຮິ ຊາແອີນ ອັນ
ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ກູ່ ຣາໄງ ຊາອ່ຶຍ ອາຊັອຮ ແອັນ,
ກະ ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ ຊາອ່ຶຍ ອາຊັອຮ ເຕ່.
4 ນ່ະກັອຍ, ຮິ ເກ່ີຍ ຍ່ອງ ເຍືາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ມັຮ ມູ່
ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌. ຮິ ຍ່ອງ ເຍືາ, ຍ່ອນ

ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ ຈັບ ລາລ່ື, ເຍືາ ຈີວ໌ ເລືອ
ຍໆ ເນົ່ າ ຕະ ເຍືາ, ກະ ເຍືາ ຈີວ໌ ເລືອຍໆ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ.

5 ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ ເຍືາ ອາປັຮ ໂອນ ດັງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ຕານັ່ອງ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ອັນ
ຣຽຮ ເຍືາ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ອໍ,
ເຈ່ີ ອັນ ອີ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ອັນ ຊົດ.
ຊານ່ໍ ເຍືາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ລາ ຍ່ອນ
ເຍືາ ອຶງກ່ອງ ອີ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ. 6 ໄກຣ
ລາລ່ື, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກັຣລັຮ
ແດີອ໌ ຕາງ ເຍືາ ໂຈະ ກວາຍ ກາ ຕະ ເຍືາ ຊານ່ໍ,
ຍ່ອນ ອັນ ລາ ເຢືາງ ຕານັ່ອງ ເລືອຍໆ. 7 ຕ່ຶງ ຕາ
ໄງ ກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ກາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຊານ່ໍ ແກີດ ຕາ ເບນີ ຣາມຮົ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ອຶນ
ເຕ່ົາ ນັ່ອງ. ກະ ຮິ ລາ ເບີນ ແອີດ ອຽນ ອໍ ມູເຈິງ
ເຍືາ ເຕ່. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ນ່ະກັອຍ ຕ່ຶງ ຕາໄງ
ເຢຊູ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ແຊງ ລ່ັຮ ແຕ ມັນລ່ັອງ. ອັນ
ແຊງ ມັນຕຸ ກະ ມັຮ ເທວາດາ ກາ ເບີນ ອຳນາດ
ແຕ ອັນ. 8 ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ແຊງ, ໄລ່ ເບນີ ປັຣລາ ອູ່ຍຮ
ດອ໌ໍ ອີ ຕະ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກະ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. 9 ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ອຶງ
ເຄາະ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຊົດ ແດີຍ, ຍ່ອນ ອຶນເຈົາ ໄຮ
ຕາ ແອອ໌ ອີ ເຮີມ ນັ່ອງ ໄລ່. ໄລ່ ອຶງເຄາະ ແອີດ
ເຢີ່ ງ ແຕ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ລາລ່ື ແຕ ອຶນເຈົາ ໄຮ,
10 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ກູ່ ນະ
ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເບີນ ຍ່ອງ ກະ ຢຳນັ່ບ ອັນ. ເຍືາ
ລາ ເບນີ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ກັອຍ ເຕ່, ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ປັຣ
ນາຍ ຮິ ອາຕີ ເຍືາ.

11 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ຮິ ເກົາແຊອ໌ ເລືອຍໆ ໂອນ
ເຍືາ. ຮິ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ຈ່ອຍ
ໂອນ ເຍືາ ຕະ ເປາະ ໂອນ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ກວາຍ ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ. ຍ່ອນ ແຕ ອຳນາດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ຮິ ແຊອ໌ ອັນ ຈ່ອຍ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ແມິ່ມ
ກູ່ ຣາມຶ່ ຮ ອໍ ເຍືາ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ, ກະ ກູ່ ຣານະ
ເຍືາ ອີ ຕະ ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ອັນ. 12 ຄັນ ເຍືາ ຕະ
ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເບີນ ຍ່ອງ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ
ກຣີດ ຍ່ອນ ແຕ ເຍືາ. ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ຍ່ອງ ລ່ັຮ
ເຍືາ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ໂອນ ເຍືາ.

2
ມານະ ກາ ແຣ່ັງ ຕາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ກາ
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ນ່ໍອ໌
1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອາຕີ ເຍືາ

ແຕ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ
ກູແຕອ໌ ໄນ່, ກະ ໄຮ ເບີນ ໂຣ່ມ ມັນຕຸ ກະ ອັນ.
2 ເບີນ ກວາຍ ຕູນ ປາຍ ເກົາ ອາຕີ ປາຍ ຕາໄງ
ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ແວັດ ເຈ່ີ. ອຶນໂຈຍ ນັ່ບ ປັຣນາຍ
ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ ເກົາ ອາຕີ ດອ໌ໍ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ຣານະ
ກັອຍ, ແຕີລາ ເກົາ ຄຽນ ແຕ ຣານະ ກັອຍ ຕ່ຶງ ປັຣ
ນາຍ ຊາອົຮ. ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ງຶ່ດ ກະ ອຶນ
ໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 3 ອຶນ
ໂຈຍ ໂອນ ເນົ່ າ ອາໂລກ ເຍືາ ນ່ະກັອຍ. ອຶນໂຍ່ງ
ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ, ເບນີ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຕັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ກະ ເບີນ ມານະ ກາ ແຣ່ັງ ຕາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ
ການ່ໍອ໌ ແຕ່ີອ໌ ອຶນໂຍ່ງ ເວືາຍ. ອັນ ກາ ແຣ່ັງ ຕາ ອໍ
ກັອຍ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ອຶງເຄາະ ປິ່ ດ ຕ່ຶງ
ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. 4 ກວາຍ ແຣ່ັງ ຕາ ອໍ ກັອຍ, ອັນ ຕຳ
ໂປຣ ຊົດ ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເນົ່ າ ເກ່ີຍ ຊາງ. ອັນ
ອາຊັອຮ ຈະ ອັນ ເບມີ, ປາຍ ອັນ ລາ ປື່ ດ ກາເລີຍ
ແຕ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌, ຢໍອ໌ ເນົ່ າ ຊາງ ອັນ. ກະ ອັນ ມູ່ດ
ຕາກູ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ
ຈະ ອັນ ແຕ່ິ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

5 ເຍືາ ຊາແຍີ ມາ ຕາ ເບີນ, ບັອງ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ
ແອີດ ກະ ເຍືາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ ແຕ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່
ຮ ກັອຍ? 6 ມາ ຊານ່ໍ ເບີນ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ກາຕັງ
ໂອນ ກວາຍ ແຣ່ັງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ຢ
ວາຮ. ເຍືາ ດັງ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ເຈ່ີ. ມາ ແຕ່ີອ໌ ປາ
ເນ່ນ ກວາຍ ແຣ່ັງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌, ອັນ ແຕ່ີອ໌.
7ຣານະ ແຣ່ັງ ຕາ ອໍ ເບນີ ເຈ່ີ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ແກຣ່ະ.
ມັຮ ຣານະ ແຣ່ັງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ຢ
ວາຮ, ຍ່ອນ ອຶນນັ່ອງ ເບນີ ມານະ ກາຕັງ. ຄັນ ອັນ
ກາ ກາຕັງ ມາ ຕາ ເບີນ ກາຕັງ ນັ່ອງ, ຣານະ ກັອຍ
ແຕ່ີອ໌. 8 ເຈ່ີ ມານະ ກາ ແຣ່ັງ ຕາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ອັນ ແຕ່ີອ໌ ເຕ່. ເຈ່ີ ເຢຊ,ູ ອຶນເຈົາ
ໄຮ, ກາຈີດ ກວາຍ ແຣ່ັງ ກັອຍ ຍ່ອນ ລາແຮີຍ ແຕ
ແບອ໌ ອັນ. ຕ່ຶງ ຕາໄງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌
ໄນ່, ອັນ ອາປິ່ ດ ມານະ ກັອຍ, ຍ່ອນ ອຳນາດ ອາງ
ອ່ືຣ ແຕ ອັນ. 9 ອັນ ກາ ແຣ່ັງ ຕາ ອໍ ກັອຍ, ອັນ ຕະ
ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ກະ ອັນ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌ ຊັອງ ງຶ່ດ, ຍ່ອນ ອຳນາດ ແຕ ເຢືາງ ຊາຕານ. ມາ
ມັຮ ຣານະ ອັນ ຕະ ລາ ຊຳບີຼນ ມັ່ດ ຊັອງ. 10 ອັນ
ອີ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ອໍ ຢໍອ໌ ອີ ບູບວກ ມັຮ ກວາ

ຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຈ່ະ ອີ ອາປິ່ ດ. ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອີ ອາປິ່ ດ ໄລ່ ຍ່ອນ ໄລ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ແອອ໌ ອີ
ຊາອຳ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່. 11 ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ໂອນ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ຕາ ປຍາຍ໌, ໂອນ ໄລ່ ຊາ
ງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ ເນົ່ າ ບູບວກ ໄລ່. 12 ນ່ະກັອຍ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ກາ ຕາ ແອອ໌ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ປ
ຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ໄລ່ ກັອຍ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌
ຕະ ຣານະ ຕາ ເບນີ ຕານັອ່ງ ອໍ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ໄລ່ ກັອຍ.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາ
ຍ ເທຊະໂລນິກ

13ມາ ເຍືາ, ແຊມອາຍ ເອີຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາ
ໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ປຍາຍ໌ ຮິ ຊາແອີນ ອັນ,
ຍ່ອນ ອັນ ຣຽຮ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ ແຕ ຕາ
ແບິ ລາລ່ື ເຈ່ີ. ອັນ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ກອນ ອາ
ໄກ ອັນ ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ
ບຣັຮ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ກະ ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ
ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. 14 ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກູອ໌ ເຍືາ, ລາ ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກາ
ຮິ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ. ອັນ ກູອ໌ ເຍືາ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຈຸງ
ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ
ໄຮ, ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 15 ນ່ະກັອຍ, ແຊມອາຍ ເອີຍ,
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ ຊາເບິງ ເລືອຍໆ. ກະ ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຢຸມ ດອ໌ໍ ມັຮ ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ແບອ໌
ຮິ ແຕີລາ ແຕ ເຈຍ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ແຕ ຮິ.

16 ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ອາໂຢ່ະ ໄຮ ກະ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ ເຈ່ີ. ອັນ
ອາເລືາມ ເລືອຍໆ ໄຮ, ກະ ໄຮ ອຶງກ່ອງ ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ເບນີ ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ອໍ ເລືອຍໆ ກະ ອັນ. 17 ເກົາ
ແຊອ໌ ອັນ ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຊາອຳ ຊາອ່ຶຍ ລາ
ລ່ື ແອັນ. ກະ ເກົາ ແຊອ໌ ອັນ ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ
ແກີດ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາລ່ື, ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ກູ່
ຣານະ ອໍ ກະ ອາຕີ ກູ່ ປັຣນາຍ ອ.ໍ

3
ໂປໂລ ແຊອ໌ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ອັນ

1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ແອັນ, ແຊອ໌
ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ຮິ, ໂອນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕ່ີອ໌ ໄວ່ ກູ່ ອຶນຕຸ, ກະ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ກາຕັງ
ປັຣນາຍ ກັອຍ. ກະ ແຊອ໌ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ກູ່
ນະ ກວາຍ ຢຳນັ່ບ ປັຣນາຍ ກັອຍ ມູເຈິງ ເຍືາ ເຕ່.
2 ແຊອ໌ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ຮິ ເບີນ ແວັດ ແຕ ອາ
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ຕີ ກວາຍ ກູເກາະ ກະ ແຣ່ັງ, ຍ່ອນ ຕາ ເບີນ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ມາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 3 ມາ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຕ່ອ໌ ໄຮ ຊາອຳ ອັນ.
ອັນ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາ
ລ່ື, ກະ ອັນ ກຍາອ໌ ເຍືາ ຕາ ໂອນ ເຢືາງ ຊາຕານ ຕະ
ເຍືາ. 4 ເຢຊູ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ໂອນ ຮິ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ
ປາຍ ເຍືາ ຕະ ແຕ ຣານະ ກາ ຮິ ປາຕັບ ໂອນ ເຍືາ
ຕະ ຊານ່ໍ ກະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ແຮີ. 5 ຮິ ແຊອ໌
ອຶນເຈົາ ອາໂຢ່ງ ເຍືາ ດັງ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ ມູເຈິງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ ເຕ່. ກະ ຮິ ແຊອ໌ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ເຣືາບ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມູເຈິງ
ອັນ ເຕ່.

ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາລ່ັຮ
6 ຊານ່ໍ, ແຊມອາຍ ເອີຍ, ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ ຮ

ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຮິ ປາຕັບ ເຍືາ ແອີດ ເຢີ່
ງ ແຕ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ມາ ອາລ່ັຮ ອີ ຕະ ຣານະ. ໄລ່
ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຕາປູ່ນ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ຣຍານ ແຕ
ຮິ ເຈ່ີ. 7 ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ, ປຍາຍ໌ ລາ ເຍືາ ດວຍ໌ ມູ
ເຈິງ ຮິ ເຕ່ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. ບັອງ ກາ ຮິ ແອີດ ກະ
ເຍືາ, ຮິ ຕາ ເບີນ ອາລ່ັຮ ອຶນເຕ່ົາ. 8 ຮິ ຕາ ເບີນ
ຈາ ເມືາດ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ເຍືາ. ມາ ຮິ ຕະ ຣານະ
ລາແກັຮ. ຮິ ຕະ ເລືອຍໆ ຕາໄງ ກະ ຊາເດົາ ໂອນ
ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ ຕຸ່ຮ ແຈມ ຮິ. 9 ຮິ ເບີນ
ຊິດ ເຕ່ອ໌ ແຊອ໌ ຈາ ຊັຣນາ ເຍືາ. ມາ ຮິ ຢໍອ໌ ອີ
ຕະ ເຕຣ່ງ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ດວຍ໌ ມູເຈິງ ຮິ ຕະ ເຕ່.
10ບັອງ ກາ ຮິ ນັ່ອງ ແອີດ ກະ ເຍືາ, ຮິ ປາຕັບ ເຍືາ
ປາຍ: "ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ອາລ່ັຮ ອີ ຕະ ຣາ
ນະ, ອຶນໂຈຍ ໂອນ ອັນ ຈາ."

11 ຮິ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ຮິ ຊັອງ ເຈ່ີ ເນົ່ າ
ປາຍ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ ອາລ່ັຮ ອີ ຕະ ຣານະ.
ໄລ່ ກັອຍ ເປາະ ກເູກືາງ ປໍ ໄນ່ ປໍ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ກຈຸູ່ກ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຊັອງ. 12 ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ,
ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຮິ ປາຕັບ ກະ ກາແອັຮ ກວາຍ ກັອຍ
ອຶງເຄາະ ໄລ່ ປາໄຣ່ຮ ຕະ ຣານະ, ໂອນ ໄລ່ ເບນີ ຊັຣ
ນາ ຈາ 13 ມາ ເຍືາ, ແຊມອາຍ ເອີຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ຊັອງ ລາແກັຮ ຕະ ຣານະ ອໍ. 14 ຄັນ ເບີ
ນ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ ມາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ
ຮິ ຄຽນ ອາຕີ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່, ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ຣາຕອຍ ກະ ກວາຍ ກັອຍ, ໂອນ ໄລ່ ຊັອງ ກູ
ມາລ ຕະ. 15 ມາ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ນັ່ບ ປາຍ ໄລ່ ລາ
ນ່ະ ກວາຍ ດອ໌ໍ ມັ່ດ ກະ ເຍືາ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກາ
ແອັຮ ໄລ່ ນ່ະ ເຍືາ ກາແອັຮ ແຊມອາຍ ເຍືາ ເຕ່.

ປັຣນາຍ ກບູັນ ກຊູວານ

16 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ກ່ັລ ຣາມຶ່
ຮ ອຽນ ອໍ, ໂອນ ອັນ ຈ່ອຍ ເຍືາ ແອີດ ອຽນ ອໍ
ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ກູ່ ຣານະ ເຍືາ ຕະ. ຮິ ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ
ໄຮ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ເຍືາ.

17 ເກົາ, ໂປໂລ ແຕ່ິ ກາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ກບູັນ ກູ
ຊວານ ປັຣຊົດ ໄນ່. ກູ່ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ເກົາ ຄຽນ,
ເກົາ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ນ່ະ ເຍືາ ເຮີມ ໄນ່.

18 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ
ເມືາດ ເລືອຍໆ ເຍືາ.
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ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ມວຍ ໂປໂລ ຄຽນ
ໂອນ

ຕີໂມທຽວ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ມວຍ ໄນ່ ພາອ໌

ຊາອົຮ ຕີໂມທຽວ. ອັນ ຄຽນ ມາຮ 63-65 ກູມໍ
ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ຕີໂມທຽວ ລາ ກວາຍ ນຸ່ມ ກາ
ດຸ ຕະ ຣານະ ກະ ໂປໂລ ບັອງ ກາ ໄລ່ ເປາະ ອາຕີ
ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ອຶມເປ່ອ໌ ຕີໂມທຽວ
ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ມາ ອຶມປ່ໍ ອັນ ລາ ກວາ
ຍ ກຣີກ.
ໂປໂລ ແປຣີ ຕີໂມທຽວ ແອີດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອ

ເພໂຊ ດອ໌ໍ ຣາຈ່ອຍ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກັອຍ, ບັອງ ກາ ໂປໂລ ເປາະ ອາຕີ ເມືອງ ການ່ໍອ໌.
ໂປໂລ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ດອ໌ໍ ກາໄຕ່ຮ ອາຕີ
ຕີໂມທຽວ ແຕ ຣານະ ອາໂຢ່ງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອເພໂຊ. ອັນ ອາຕີ ແຕ ຣຽຮ ກວາ
ຍ ໂອນ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ອັນ ແປຣີ
ຕີໂມທຽວ ຣາຈ່ອຍ ກອນ ກູມູ່ຍ໌ ອາກັນ ກູມາຍ,
ກະ ຕາຕ່ອຍ໌ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ຕາ ເບີນ
ປຍາຍ໌. ປັຣຊົດ ໄນ່, ໂປໂລ ອາຕີ ຕີໂມທຽວ ຕະ
ນານ່ະ ໂອນ ແກີດ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ອໍ ໂອນ
ເຢຊູ ກຣີດ.

1 ເກົາ ໂປໂລ, ລາ ກວາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ
ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. ເຢືາງ
ເຈົາຣາ ຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ເບີນ
ຣາງຶ່ຮ ອຶງກ່ອງ ເລືອຍໆ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.
2 ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ຕີໂມທຽວ.
ໄມ່ ລາ ນ່ະ ກອນ ເກົາ ຍ່ອນ ໄມ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ມູເຈິງ ເກົາ ເຕ່. ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມ
ປ່ໍ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ
ໄມ່, ກະ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄມ່, ກະ ໂອນ ໄມ່ ແອີດ ບັນ ຊ
ວານ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.

ເບີນ ກວາຍ ອາຕີ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ຕາ
ເບີນ ປຍາຍ໌

3 ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ແອີດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອເພ
ໂຊ ເວືາຍ, ນ່ະ ເກົາ ແປຣີ ໄມ່ ເຈ່ີ ບັອງ ກາ ເກົາ ອີ
ເປາະ ປໍ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ. ເບີນ ກວາຍ ແອີດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອເພໂຊ ກັອຍ, ໄລ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຕາ
ປຍາຍ໌. ອຶງເຄາະ ໄມ່ ກາແອັຮ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ໄລ່
ອາຕີ ນັ່ອງ ນ່ະກັອຍ. 4 ກະ ກາແອັຮ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ

ຕະ ອຶນຕີ ນັ່ອງ ປື່ ນ ຕຍາ ກາ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌. ໄລ່
ຕະ ອຶນຕີ ເລືອຍໆ ແຕ ເຈຍ ເນົ່ າ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ອາ
ຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄລ່, ມາ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ຕາ ເບີນ
ຈ່ອຍ ໂອນ ດັງ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ຣາໂລຍຮ ຊັອງ. ມາ ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ
ກວາຍ ກັອຍ ຊາອຳ. 5 ເກົາ ຢໍອ໌ ໄມ່ ປາຕັບ ໄລ່
ໂອນ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ໄປ ຣາມຶ່ຮ
ນ່ະໄນ່: ມວຍ ລາ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອໍ, ບາຣ ລາ ຣາງຶ່ຮ
ກາ ຕາ ເບີນ ຕິ ຈະ ເບີມ ປາຍ ໂລ່ຍຮ, ໄປ ລາ ຊາ
ອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕານັ່ອງ ອໍ ລາລ່ື. 6 ມາ ເບີນ
ກວາຍ ກາ ນ່ະ ໄລ່ ແກຼິ ຣານາ, ເຈ່ີ ງວາຍ ແຕ ໄປ
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ໄລ່ ກັອຍ ເກ່ີຍ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ
ຕາ ແກີດ ເກືາ. 7 ໄລ່ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ອາຈານ
ກາ ອາຕີ ແຕ ຄານອດ ໂມເຊ. ມາ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ດັງ
ອຶນເຕ່ົາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ປາຍ. ໄລ່ ຄ່ຶດ ລາ ປຍາຍ໌
ອຶນແຍະ່, ມາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ອາຕີ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌
ອຶນເຕ່ົາ.

8 ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ ຄານອດ ໄນ່ ລາ ອໍ, ມາ ກວາຍ ກາ
ອາຕີ ແຕ ຄານອດ ໄນ່, ອຶງເຄາະ ອັນ ອາຕີ ໂອນ ປ
ຍາຍ໌ ລາລ່ື. 9 ໄຮ ດັງ ເຕ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ
ໂອນ ຄານອດ ໄນ່ ປໍ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕານັ່
ອງ ອໍ. ມາ ອັນ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກາ ນ່ະໄນ່: ໄລ່
ກາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ ຄານອດ ອຶນເຕ່ົາ; ໄລ່ ກາ
ຕາ ແອອ໌ ເນົ່ າ ຕາລາ ໄລ່; ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ຢຳນັ່ບ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ໄລ່ ກາ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ; ໄລ່ ກາ
ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ເບນີ ບຣັຮ ອໍ; ໄລ່ ກາ ຕາ ເບນີ ອຶງ
ກັອຮ ອາແລ່ະ; ໄລ່ ກາ ກາຈີດ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ແຕີ
ລາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌; 10 ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ລາກວຍ
ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕຸ; ໄລ່ ກາ ອີ ເບີນ ມັນແຊມ
ຣາຕວາອ໌ ມັນແຊມ, ຣາເລົາ ຣາຕວາອ໌ ຣາເລົາ; ໄລ່
ກາ ຕວຍ໌ ຈິ ກວາຍ; ໄລ່ ກາ ເກ່ີຍ ຕະ ອຶນຕີ ອາ
ໂລກ; ໄລ່ ກາ ຄີນ ມາ ຕາ ເບີນ ຕານັ່ອງ; ກະ ໄລ່
ກາ ຕະ ຣານະ ການ່ໍອ໌ ກາ ຣາຄັດ ກະ ປັຣນາຍ ປ
ຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 11 ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ໄນ່
ລາ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເບີນ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ, ກະ ອັນ ລາ ກ່ັລ ຣາມຶ່ຮ
ບຸ່ນ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ອັນ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ.

ໂປໂລ ຊາແອີນ ລ່ັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ຕະ
ອັນ

12 ເກົາ ຊາແອີນ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ອັນ
ນັ່ບ ເກົາ ຕະ ຕານັອ່ງ ຣານະ ອັນ, ກະ ອັນ ຈົຮ ເກົາ
ໂອນ ເຣືາບ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. 13 ແຕ ບັອງ ກັອຍ
ເກົາ ພາມາດ ເລືອຍໆ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊ,ູ ກະ ເກົາ ຕະ
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ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໄລ່ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ອັນ. ເກົາ ລາ ກວາ
ຍ ແຣ່ັງ ລາລ່ື, ຍ່ອນ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ຊາກູລ ຕາ ຢ
ວາຮ ຊາອຳ ອັນ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນນັ່ອງ ອາ
ໂຢ່ະ ຕະ ເກົາ. 14 ກະ ອັນ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເກົາ ຊາອ່ຶຍ
ອາຊັອຮ ແອັນ, ໂອນ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ກະ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ແຕ ອັນ. 15 ເຢຊູ ກຣີ
ດ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ອາ
ມົ່ງ ກວາຍ ກາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ. ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ປ
ຍາຍ໌. ອໍ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ເບີນ ຣ່ັບ ປັຣນາຍ
ໄນ່. ກູ່ ນະ ກວາຍ ເບນີ ໂລ່ຍຮ, ມາ ໂລ່ຍຮ ເກົາ ລາ
ອຶນຕັອງ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. 16 ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອຶນນັ່ອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເກົາ, ດອ໌ໍ ໂອນ ເຢຊູ
ກຣີດ ເຕ່ອ໌ ອາປັຮ ອັນ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຈີວ໌ ໂຈະ ກວາ
ຍ ໂລ່ຍຮ. ຍ່ອນ ເກົາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ຊາອ່ຶຍ ກາເລີຍ
ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ລາ ເຕຣ່ງ ດອ໌ໍ
ອາໂຢ່ງ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ອຶນຕູ່ນ. ເຕ່ອ໌ ໄລ່
ຕະ ນ່ະ ເກົາ ເຕ່, ເຈ່ີ ໄລ່ ກັອຍ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອ
ຍໆ.

17 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາ ເກ່ີຍ
ປິ່ ດ. ເນົ່ າ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ຣູ່ບເຣືາງ ອັນ. ກະ ອັນ
ຕາ ເກ່ີຍ ກຈີູດ. ແອີງ ອັນ ແຕ່ິ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ອຶງເຄາະ ໄຮ ຢຳນັ່ບ ກະ ຍ່ອງ ອັນ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ
ກມູ.ໍ ອາແມນ.*

ໂປໂລ ປາຕັບ ຕີໂມທຽວ
18 ຕີໂມທຽວ ເອີຍ, ໄມ່ ລາ ນ່ະ ກອນ ເກົາ.

ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ປາຕັບ ໄມ່ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕະ
ອຶນເຕ່ົາ. ເບີນ ກວາຍ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກາ ອາຕີ ອໍ ແຕ ໄມ່ ເຈ່ີ. ອຶງເຄາະ ໄມ່ ເຈີ ດອ໌ໍ
ມັຮ ປັຣນາຍ ໄລ່ ປາຍ, ໂອນ ປັຣນາຍ ກັອຍ ແກີດ
ນ່ະ ເກຣ່ີງ ປຼາ, ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ເຣືາບ ຣາຊູ່ ກະ ຣານະ ຕາ
ອໍ. 19 ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຢຸມ ດອ໌ໍ ເລືອຍໆ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ
ເຢຊ.ູ ກະ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕະ ອໍ ເລືອຍໆ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ
ໄມ່ ຕາ ເບນີ ຕິ ປາຍ ໄມ່ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. ເບີ
ນ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ກາ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ດັງ ປາຍ ໂລ່
ຍຮ. ກວາຍ ກັອຍ ຕາລຸຮ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຊາອຳ
ເຢຊູ ກຣີດ. 20 ບາຣ ນະ ກາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ ຮີ
ເມນາໂຢ ກະ ອາເລັກຊັນເດີ. ເກົາ ມ່ອບ ໄລ່ ປໍ ອາ
ຕີ ເຢືາງ ຊາຕານ ເຈ່ີ, ໂອນ ໄລ່ ດັງ ກະ ຕາ ເບນີ ພາ
ມາດ ນັ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

2
ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ເກົາແຊອ໌

1ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື ເກົາ ປາຕັບ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເກົາ
ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ກູ່ ນະ ກວາຍ. ກະ ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຊາແອີນ ເລືອຍໆ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. 2 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌
ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ ຈ່ອຍ ກວາຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກະ
ກວາຍ ຊົດ ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ແອີດ ອຽນ
ອໍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ອາມົ່ງ ໄຮ, ກະ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ແອີດ ມັນຕ່ັດ
ກະ ບຣັຮ ອໍ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 3 ປັຣ
ນາຍ ເກົາແຊອ໌ ນ່ະກັອຍ ລາ ອໍ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາ
ຍ ກະ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ເຕ່. 4 ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກູ່ ນະ ກວາ
ຍ, ກະ ອັນ ຢໍອ໌ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ດັງ ແຈງ ລາ
ລ່ື ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ອັນ. 5 ເບີນ ແອີງ ມານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ. ກະ ເບີນ ແອີງ ມານະ ຊັອງ
ເຕ່ອ໌ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ, ກະ ໂອນ
ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມານະ ໄນ່ ລາ ເຢຊູ
ກຣີດ. 6 ເຢຊູ ຈີວ໌ ກຈີູດ ດອ໌ໍ ໄທ ລ່ັຮ ກູ່ ນະ ກວາ
ຍ. ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ອັນ ນັ່ດ ດອ໌ໍ, ອັນ ອາປັຮ ໂອນ
ກວາຍ ດັງ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່. 7ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ເກົາ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣາ
ນະ ເຢຊູ ກຣີດ ກະ ແປຣີ ເກົາ ເປາະ ອາຕີ ກວາຍ
ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ເກົາ ອາຕີ ໄລ່
ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ເກົາ ອາຕີ ມັຮ
ຣານະ ປຍາຍ໌ ແຕ ອັນ. ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ລາ ປ
ຍາຍ໌ ລາລ່ື. ເກົາ ຕາ ເບນີ ແກອ໌ ອຶນເຕ່ົາ.

8 ນ່ະກັອຍ ມັຮ ຣາເລົາ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຍືາ, ແຕ່ີອ໌ ໄລ່
ເກົາແຊອ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ, ເກົາ ຢໍອ໌ ໄລ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ
ກະ ອາແຣ່ິ ອາຕີ. ກະ ອຶນຕຸ ອາແລ່ະ ໄລ່ ເກົາແຊອ໌,
ເກົາ ຢໍອ໌ ໄລ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອໍ, ຕາ ເບນີ ອວານ,
ກະ ຕາ ເບີນ ຢໍອ໌ ອີ ຣາຈຽນ.

ຣາມຶ່ຮ ປາຕັບ ໂອນ ກວາຍ ມັນແຊມ
9 ເກົາ ຢໍອ໌ ເຕ່ ໂອນ ມັນແຊມ ຕັອກ ເກຣ່ີງ ກະ

ດອ໌ໍ ໂຊະ ໂອນ ຊັລນຍາບ ອໍ ກະ ມາຮ ພາດີ. ອຶນ
ໂຈຍ ໂອນ ໄລ່ ຕັອກ ແຢງ ແຕີລາ ເກຣ່ີງ ກາ ເປ່
ງ ການ່ໍອ໌. 10 ມາ ອໍ ໂອນ ມັນແຊມ ກາ ຕາປູ່ນ
ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ອໍ ນ່ະ
ໄລ່ ຕັອກ ເກຣ່ີງ ອໍ. ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ,
ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ ປາຍ ໄລ່ ລາ ກວາຍ
ກາ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 11 ແຕ່ີອ໌ ກາ ເຍືາ ໂຣ່ມ

* 1:17 1:17 ປັຣນາຍ 'ອາແມນ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ກຣ່ັກ ນ່ະກັອຍ' ແຕີລາ 'ແຊອ໌ ໂອນ ແກີດ ນ່ະກັອຍ.'
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ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໂອນ ກວາຍ ມັນແຊມ ແອີດ
ຣາງຍາອ໌ ອໍ, ກະ ໂອນ ໄລ່ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ
ເນົ່ າ ອາຕີ. 12 ເກົາ ຕາ ໂອນ ມັນແຊມ ອາຕີ ແຕີ
ລາ ຕະ ຊົດ ກວາຍ ຣາເລົາ. ມາ ໂອນ ໄລ່ ແອີດ
ຣາງຍາອ໌ ອໍ. 13 ຍ່ອນ ອາດາມ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕງ ອຶນໂຍ່ງ, ມາ ເອວາ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ
ອຶນຕູ່ນ. 14ກະ ເຢືາງ ຊາຕານ ຕາ ເບນີ ປັຣຕ່ຶ ອັນ
ອາດາມ, ມາ ອັນ ປັຣຕ່ຶ ລາກວຍ ອັນ ຊັອງ, ເຈ່ີ
ມັນແຊມ ກັອຍ ເບີນ ໂລ່ຍຮ. 15 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ມັນແຊມ ຊັອງ ຕ່ິ ລາລ່ື ບັອງ
ກາ ໄລ່ ຣ່ັຮ ກອນ. ມາ ອຶນນັ່ອງ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ມັນແຊມ ເຕ່, ຄັນ ໄລ່ ຊາອຳ, ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ, ແອີດ
ບຣັຮ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ດັງ ກຍາອ໌
ອໍ ຈະ ໄລ່ ເບີມ.

3
ກວາຍ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ

1ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. ຄັນ ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ກວາ
ຍ ກັອຍ ຄ່ຶດ ອີ ຕະ ຣານະ ອໍ. 2 ອັນ ກາ ອີ ຕະ
ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ອຶງເຄາະ ອັນ ຕະ ໂອນ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕິ ອັນ. ອຶງເຄາະ ອັນ ເບີນ
ແອີງ ມານຳ ລາກວຍ ຊັອງ. ອຶງເຄາະ ອັນ ດັງ ລາ
ວ່ັງ ອັນ ເບມີ. ອຶງເຄາະ ອັນ ດັງ ກຍາອ໌ ອໍ ຈະ ອັນ
ເບີມ. ອຶງເຄາະ ອັນ ມັນຕ່ັດ ອໍ. ອຶງເຄາະ ອັນ ດັງ
ຣ່ັບ ຕາມອຍ. ອຶງເຄາະ ອັນ ດັງ ອາຕີ ແຈງ ໂອນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌. 3 ອຶງເຄາະ ອັນ ອຶນໂຈຍ ມັ່ກ ບູລ
ບຼັອງ. ອຶງເຄາະ ອັນ ອຶນໂຈຍ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ແຣ່ັງ.
ມາ ອຶງເຄາະ ອັນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ອໍ, ກະ ຕາ
ເບີນ ກຸນເຕົາ ໂຍ່ບ. ອຶງເຄາະ ອັນ ອຶນໂຈຍ ມັ່ກ
ປຣະ. 4 ກະ ອຶງເຄາະ ອັນ ເຕ່ອ໌ ຣາເດີງ ອໍ ດຸງຊູ
ອັນ ໂອນ ກອນ ອາໄກ ເຕ່ອ໌ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ
ກະ ຢຳນັ່ບ ອັນ. 5 ຄັນ ອັນ ຕາ ດັງ ຣາເດີງ ອໍ ດຸງ
ຊູ ອັນ ເບີມ, ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຣາເດີງ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອັນ? 6 ກວາຍ ຕາແບິ ຊາອຳ
ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນໂຈຍ ໂອນ ອັນ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ. ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ກວາຍ ກັອຍ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ
ໂອດ, ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ກວາຍ ກັອຍ ມູເຈິງ
ອັນ ຕະ ເຢືາງ ຊາຕານ ເຕ່. 7 ມາ ກວາຍ ກາ ຕະ
ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ອຶງເຄາະ ເບນີ ກາ ກວາຍ ກາ
ຕາ ຢວາຮ ຊາອຳ ປາຍ ອັນ ລາ ກວາຍ ອໍ ເຕ່. ຄັນ
ຕາ ເບນີ ນ່ະກັອຍ, ອຶງກັອຮ ອັນ ແກີດ ກມູາລ ຕະ
ກະ ໄກຣ ຕ່ຶງ ອາກັບ ເຢືາງ ຊາຕານ.

8 ມັຮ ກວາຍ ກາ ອີ ຈ່ອຍ ອັນ ກາ ຊົດ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ກັອຍ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ແພບ ກະ
ຄູ່ນ ເຕ່. ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ຕານັອ່ງ. ອຶງເຄາະ
ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ມັ່ກ ບູລ ບັຼອງ. ອຶງເຄາະ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ
ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ປຣະ. 9ກະ ອຶງເຄາະ
ໄລ່ ຢຸມ ດອ໌ໍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ປຍາຍ໌ ກາ ອຶນຕຣູ່ ລາລ່ື
ກາ ໄລ່ ຊາອຳ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ອຶງເຄາະ ໄລ່ ເບີນ
ຣາງຶ່ຮ ກາ ຕາ ເບນີ ຕິ ປາຍ ໄລ່ ຕະ ໂລ່ຍຮ. 10 ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ ໄລ່ ຕາ ຢວາຮ ຕະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ມູ່
ກາ ຊາອຳ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລ່ອງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເວືາຍ.
ຄັນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເບີນ ຕິ ໄລ່, ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຕະ
ຣານະ ກັອຍ.

11 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ລາກວຍ ໄລ່ ອຶງເຄາະ ເບີ
ນ ຣາງຶ່ຮ ແພບ ກະ ຄູ່ນ. ກະ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ
ຕາແມີຍຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ອຶງເຄາະ ໄລ່ ດັງ ກຍາອ໌
ອໍ ຈະ ໄລ່ ເບີມ. ກະ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕະ ໂອນ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ໄລ່.

12 ກວາຍ ກາ ຈ່ອຍ ອັນ ກາ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ເບີນ ແອີງ ມານຳ ລາກວຍ ຊັອງ.
ກະ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ຣາເດີງ ອໍ ກອນ ອາໄກ ໄລ່
ກະ ອຶນແຍ່ະ ດຸງຊູ ໄລ່. 13 ຄັນ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ອໍ
ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ, ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຢຳນັ່ບ ໄລ່,
ກະ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ແກີດ ຍັ່ນ ລາລ່ື ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີ
ດ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ ອັນ.

ຍ່ອນ ນານ່ະ ໂປໂລ ປາຕັບ ຕີໂມທຽວ?
14 ຊານ່ໍ ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ພາອ໌

ໂອນ ໄມ່, ມາ ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ເກົາ ອຶງກ່ອງ ອີ
ເປາະ ປໍ ໄມ່ ເຕ່. 15 ມາ ຄັນ ເກົາ ຕາ ເບີນ ແຕ່ີອ໌
ໄວ່, ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ອາຕີ ໂອນ ໄມ່
ດັງ ອຶງເຄາະ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ດຸງຊູ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ດຸງຊູ ໄນ່ ລາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມູເຈິງ
ຕາໂນລ ກາ ເນົ່ າ ຈົຮ ອຶນຕຣູ່ ຕະ ໂອນ ດຸງ ແກີດ
ຈັບ, ນ່ະກັອຍ ເຕ່ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕະ ໂອນ ແກີດ ຈັບ
ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 16 ອາ
ແລ່ະ ລາ ງີ່ນ ປາຍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຊາອຳ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ລາ ປື່ ດ ກະ ອຶນຕຣູ່ ລາລ່ື ນ່ະໄນ່:
ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່;

ອັນ ແກີດ ຈະ ມູເຈິງ ກວາຍ ເຕ່.
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ອັນ ລາ ຕານັ່ອງ

ອ.ໍ
ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຮີມ ເຈ່ີ ອັນ.

ເນົ່ າ ອາຕີ ແຕ ອັນ
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ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ດັງ ເຕ່.

ເບີນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກູ່ ກຣວາງ ຊາອຳ ອັນ.
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຊັອຮ ລ່ັຮ ອັນ ປໍ ມັນ
ລ່ັອງ ເຈ່ີ.

4
ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຕາ ປຍາຍ໌

1 ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຈງ ລາລ່ື, ເຈ່ີ
ປໍ ເມືາງ ເບີນ ກວາຍ ຕັຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ເຈ່ີ
ໄລ່ ອີດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ກາ ເກ່ີຍ ອາໂລກ ໄລ່ ແອັນ.
ກະ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແຮີ. 2 ໄລ່ ລາ
ກວາຍ ມາມ ອໍ ມາ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ, ຢໍອ໌ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ປາຍ ໄລ່ ອາຕີ ປຍາຍ໌, ມາ ໄລ່ ອາຕີ ອາໂລກ ຊັອງ.
ໄລ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣຽຮ ນັ່ອງ ຣານະ ອໍ ກະ
ຣານະ ຕາ ອໍ, ນ່ະ ເນົ່ າ ອາປາດ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ແຕ ຕາອ໌
ກູເຕົາ. 3 ໄລ່ ປາຍ ຕາ ອໍ ອີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌.
ກະ ໄລ່ ອາຕີ ຕາ ອໍ ຈາ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ເກຣ່ີງ ຊັຣ
ນາ ຈາ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເກຣ່ີງ
ຊັຣນາ ຈາ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ອັນ. ກະ ໄລ່ ກາ
ດັງ ຣາມຶ່ຮ ປຍາຍ໌ ແຕ ອັນ, ເຕ່ອ໌ ຈາ ແມິ່ມ ໄລ່ ຊາ
ແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 4 ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕງ ລາ ອໍ ອຶນແຍະ່, ຕາ ເບນີ ໂອນ ໄຮ ຕັຮ ມວຍ
ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ. ຄັນ ໄຮ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕງ ເກຣ່ີງ ກັອຍ ໂອນ ໄຮ, ເຕ່ອ໌ ໄຮ ຣ່ັບ. 5 ມັຮ
ຣາມຶ່ ຮ ໄນ່ ແກີດ ບຣັຮ ອໍ, ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ, ກະ ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ ໄຮ
ຊາແອີນ ອັນ.

ຣານະ ຕີໂມທຽວ ຕະ
6 ຄັນ ໄມ່ ອາຕີ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ໂອນ ແຊມອາຍ

ໄຮ ດັງ ເຕ່, ໄມ່ ຕະ ຣານະ ອໍ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ.
ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ອໍ ໄມ່ ຊາອຳ ກະ ຣານະ ອໍ ໄມ່
ຕະ, ບາຣ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແຈມ ຣາເວືາຍ ໄມ່ ໂອນ
ປື່ ດ ອາຊັອຮ. 7 ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ
ເນົ່ າ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປື່ ນ ຕຍາ ກາ ຕາ ເບີນ ແກີດ
ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ. ກະ ອຶນໂຈຍ ຊາງັດ ມັຮ ມັນຕັນ
ຕຍາ ນ່ະ ໄລ່ ອາຢ່ະ ເທົາ ເກ່ີຍ ອາຕີ. ມາ ອໍ ກາ
ເລີຍ ໄມ່ ແອບ ເລືອຍໆ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ຕ່ຶງ ຣານາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ແກີດ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ.
8 ຄັນ ໄຮ ແອບ ຕະ ໂອນ ຈະ ໄຮ ແກີດ ເຣ່ງ, ຣາມຶ່
ຮ ໄນ່ ເບນີ ເກືາ ບີ່ອ໌. ມາ ຄັນ ໄຮ ແອບ ຕ່ຶງ ຣານາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແກີດ ເກືາ ໂອນ ແດີຍ
ອາມົງ່ ຊານ່ໍ ກະ ແດີຍ ອາມົ່ງ ອຶນຕູ່ນ ແຮີ. 9 ປັຣ

ນາຍ ໄນ່ ລາ ປຍາຍ໌. ອໍ ໂອນ ກວາຍ ຣ່ັບ ກະ ຊາ
ອຳ ເຣ່ງ ລາລ່ື. 10 ນ່ະກັອຍ ໄຮ ຕະ ປາໄຣ່ຮ ລາ
ລ່ື ກະ ຕຳໂປຣ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ອໍ ຍ່ອນ ໄຮ ຊາ
ອຳ ກະ ອຶງກ່ອງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ອາ
ມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ. ກະ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ກວາຍ, ເຈຍ ລາລ່ື ລາ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ.

11 ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ປາຕັບ ກະ
ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. 12 ອຶນໂຈຍ ໂອນ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ອາເຢ່ ພາມາດ ໄມ່, ຍ່ອນ ໄມ່ ລາ ອຶນ
ນັ່ອງ ນຸ່ມ. ມາ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ແກີດ ເຕຣ່ງ ໂອນ ກວາ
ຍ ຊາອຳ ຍ່ອນ ໄມ່ ອາຕີ ອໍ ເລືອຍໆ, ໄມ່ ແອີດ
ມັນຕ່ັດ ຄູ່ນ ເລືອຍໆ, ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ເລືອຍໆ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌, ໄມ່ ຊາອຳ ເຣ່ງ ລາລ່ື, ກະ ໄມ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ
ບຣັຮ ອໍ. 13 ບັອງ ກາ ເກົາ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌, ອຶງ
ເຄາະ ໄມ່ ອານ ເລືອຍໆ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຊັອງ, ກະ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ອາ
ຕີ ກະ ປາຕັບ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ. 14 ໄມ່ ອຶນ
ໂຈຍ ງວາຍ ແຕ ມັຮ ຣານະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄມ່ ຕະ, ບັອງ ກາ ໄລ່ ກາ ອາຕີ ຕາງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ
ໂອນ ໄມ່ ເບີນ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ກັອຍ, ກະ ບັອງ ກາ
ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ຈະ
ໄມ່.

15 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ອຶງເຄາະ ໄມ່ ກຕົູງ ຕະ ເລືອ
ຍໆ. ນ່ະກັອຍ ກູ່ ນະ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ດັງ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່
ແກີດ ອໍ ກັຣຕວນ ອາຊັອຮ ແອັນ. 16 ອຶງເຄາະ
ໄມ່ ເນ່ ອໍ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ເບີມ, ກະ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ເນ່ ອໍ
ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ ໄມ່ ອາຕີ. ຄັນ ໄມ່ ຕະ ເລືອຍໆ
ນ່ະກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄມ່ ກະ ໄລ່
ກາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໄມ່ ແຮີ.

5
ຣານະ ຕີໂມທຽວ ຕະ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ

1 ມັຮ ກວາຍ ຣາເລົາ ກາ ເທົາ ເຈ່ີ, ໄມ່ ອຶນໂຈຍ
ປາຍ ເຣ່ງ ແຕ່ີອ໌ ໄມ່ ກາແອັຮ ໄລ່. ມາ ໄມ່ ປາຍ ລາ
ເວືາຍ ນ່ະ ໄມ່ ແຊອ໌ ແຕ ອຶມປ່ໍ ໄມ່ ເຕ່. ມັຮ ໄລ່ ກາ
ອຶນນັ່ອງ ນຸ່ມ, ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ນ່ະ ແຊມ
ອາຍ ໄມ່. 2 ມັຮ ກວາຍ ມັນແຊມ ກາ ເທົາ ເຈ່ີ, ອຶງ
ເຄາະ ໄມ່ ຕະ ໂຈະ ໄລ່ ນ່ະ ອຶມເປ່ອ໌ ໄມ່. ກະ ມັຮ ໄລ່
ມັນແຊມ ອຶນນັ່ອງ ນຸ່ມ, ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕະ ອໍ ກະ ໄລ່
ນ່ະ ອາມ່ໍອ໌ ໄມ່ ເຕ່.

3 ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຢຳນັ່ບ ມັຮ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ກາ
ແອິ ກວາຍ ຈ່ອຍ. 4 ມາ ຄັນ ອຶມເປ່ອ໌ ກມູາຍ ອຶນ
ນັ່ອງ ເບີນ ກອນ ອາເຈົາ, ອໍ ໂອນ ໄລ່ ແຈມ ດອ໌ໍ
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ອາປັຮ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຍ່ອນ ຣາ
ນະ ໄນ່ ລາ ໄລ່ ກູລັຮ ລ່ັຮ ກົງ ເກືາ ໂອນ ອຶມເປ່ອ໌
ອຶມປ່ໍ, ອາຢ່ະ ອາຈວາຍຮ. ກະ ຣານະ ໄນ່ ລາ ອໍ
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 5 ມາ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ
ກາ ແອິ ກວາຍ ຈ່ອຍ, ອັນ ອຶງກ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຈ່ອຍ ອັນ, ກະ ອັນ ເກົາແຊອ໌ ເລືອຍໆ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກູ່ ຣາໄງ ກູ່ ຊາເດົາ. 6ມາ ຄັນ ອຶມເປ່ອ໌ ກູ
ມາຍ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ເບມີ ກະ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາມຶ່
ຮ ຣ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຊັອງ, ມັນແຊມ ກັອຍ ອຶນ
ນັອ່ງ ອາມົ່ງ, ມາ ນ່ະ ອັນ ກຈີູດ ເຈ່ີ. 7 ອຶງເຄາະ ໄມ່
ປາຕັບ ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ, ໂອນ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕິ ໄລ່. 8 ມາ ຄັນ ເບີນ ເນົ່ າ ຕາ
ແອອ໌ ອີ ແຈມ ແຊມອາຍ, ແຕີລາ ກວາຍ ຕ່ຶງ ດຸງ
ຊູ, ກວາຍ ກັອຍ ນ່ະ ອັນ ງວາຍ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ອັນ ຊາອຳ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ແກີດ
ຕາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ກາ ຕາ ຢວາຮ ຊາອຳ.

9 ຄັນ ເບີນ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ກາ ຕາ ຢວາຮ
ແຕ່ີອ໌ ຕາປັ່ ດ ຈ່ິດ ກູມໍ ແຕີລາ ເບີນ ກາຢາອ໌ ເປີຼຍ
ແຕ ມານຳ. ອຶນໂຈຍ ຄຽນ ຣາມຶ່ ຮ ອັນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ
ກາ ເບີນ ຣາມຶ່ ຮ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ກາ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ຈ່ອຍ. 10 ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ກາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
ຈ່ອຍ, ອຶງເຄາະ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ປາຍ ອັນ ຕະ ຣານະ ອໍ
ນ່ະໄນ່: ອັນ ຣາບັນ ອໍ ກອນ ອາໄກ ອັນ; ອັນ ຣ່ັບ
ໂຈມ ກວາຍ ຕາມອຍ; ອັນ ຕະ ນ່ະ ຊູລ ໂຈະ ມັຮ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ; ອັນ ຈ່ອຍ ໄລ່ ກາ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ;
ກະ ອັນ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ອໍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ.

11 ມາ ມັຮ ໄລ່ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ອຶນນັ່ອງ ນຸ່ມ,
ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ກັອຍ. ອຶງ
ກັອຮ ປຍາຍ໌ ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ອີ ຈ່ໍ ອ໌ ກາຢາອ໌ ຕາໄມ
ແອັນ, ໄລ່ ຕັຮ ປັຣນາຍ ກາ ໄລ່ ເອີອ໌ ກະ ເຢຊູ
ກຣີດ. 12ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕັຮ
ປັຣນາຍ ເອີອ໌ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. 13 ກະ ໄລ່ ແກີດ ອາ
ລ່ັຮ, ຢໍອ໌ ອີ ມູ່ດ ດຸງ ໄນ່ ດຸງ ກັອຍ ຕະ ອຶນຕີ ຊາ
ອ່ຶຍ ປັຣນາຍ ຕາ ແກີດ ເກືາ. ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ
ແອັນ, ໄລ່ ຕາແມີຍຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ໄລ່ ຣາບູລ
ແຕ ຣານະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ກະ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ຊາອ່ຶຍ
ຣາມຶ່ຮ ຕາ ເບນີ ອໍ. 14 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຄ່ຶດ ອໍ ໂອນ
ມັນແຊມ ກູມາຍ ອຶນນັ່ອງ ນຸ່ມ, ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ຈ່ໍ
ອ໌ ກາຢາອ໌ ຕາໄມ ແອັນ, ກະ ເບີນ ກອນ ອາໄກ
ແອັນ, ກະ ເນ່ ຊາລີອ໌ ຣານະ ໄລ່ ຕ່ຶງ ດຸງ. ຄັນ ໄລ່
ຕະ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕາລຸຮ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ, ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕິ ອຶນເຕ່ົາ. 15 ເບນີ ອຶມເປ່ອ໌ ກູ
ມາຍ ກາ ຕັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ເຈ່ີ ໄລ່ ປວາຍ

ຣານະ ເຢືາງ ຊາຕານ ແອັນ. 16 ຄັນ ເບນີ ມັນແຊມ
ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ, ມາ ເບນີ ອຶມເປ່ອ໌ ກມູາຍ ມວຍ ດຸງ
ຊູ ກະ ອັນ, ອຶງເຄາະ ອັນ ກັອຍ ແຈມ ກຍາອ໌ ອຶມ
ເປ່ອ໌ ກມູາຍ ກັອຍ. ຄັນ ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ແຈມ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອຶມເປ່ອ໌ ກມູາຍ ການ່ໍອ໌, ໄລ່ ກາ
ແອິ ເນົ່ າ ເນ່ ຊາລີອ໌ ໄລ່.

ມູ່ ກາ ຊາອຳ ອຶງເຄາະ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກາ ຊົດ ໄລ່
17 ມັຮ ໄລ່ ກາ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ຄັນ ໄລ່ ຕະ

ຣານະ ອໍ ກະ ໄລ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາ
ແຣິງ ລາລ່ື, ອຶງເຄາະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຢຳນັ່ບ ໄລ່ ກະ
ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ເບນີ ກູ່ ຕັອກ ຄຳ ຈາ. 18ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຈ່ີ ນ່ະໄນ່:
"ບັອງ ກາ ຕາແກງ ຊາເຕືາຍ໌ ທຣໍ ໂອນ ເຍືາ,

ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກີມ ແບອ໌ ອັນ.
ເຍືາ ໂອນ ອັນ ຈາ ເຕ່,

ຍ່ອນ ອັນ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຍືາ."
ກະ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຕ່:
"ມັຮ ກວາຍ ກາ ທູແທ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ເບນີ ເກືາ ເຕ່

ແຕ ຣານະ ໄລ່."
19 ຄັນ ເບນີ ເນົ່ າ ຢໍອ໌ ອີ ຕິ ກວາຍ ກາ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່

ກາ ຊາອຳ, ມາ ຄັນ ຕາ ເບນີ ບາຣ ໄປ ນະ ແກີດ ພາ
ເຍືານ, ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 20 ມາ
ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ກາ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ມາ ຕະ ໂລ່
ຍຮ, ອຶງເຄາະ ໄມ່ ກາແອັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ກວາຍ ຊາອຳ ການ່ໍອ໌, ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຊັອງ
ອຶງກັອຮ ອີ ຕະ ໂລ່ຍຮ ນ່ະກັອຍ.

ຣາມຶ່ຮ ປາຕັບ ການ່ໍອ໌
21ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ

ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເທວາດາ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ, ເກົາ
ປາຕັບ ໂອນ ໄມ່ ຢຸມ ຈັບ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ
ປາຕັບ ໄມ່ ເຈ່ີ. ກະ ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶມພາ ໂຈະ
ກວາຍ ໄນ່ ກະ ກວາຍ ກັອຍ. ກູ່ ນະ ກວາຍ ລາ ໄມ່
ຕະ ຣາລີ ອຶນແຍ່ະ. 22 ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ກຸນເຕົາ ຊາ
ປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ
ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອຶງກັອຮ
ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ຄັນ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ເນົ່ າ
ປາຍ ໄມ່ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ມູເຈິງ ກວາຍ ກັອຍ ເຕ່. ອຶງ
ເຄາະ ໄມ່ ແອີດ ບຣັຮ ອໍ ເລືອຍໆ, ອຶນໂຈຍ ໂອນ
ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ເບນີ ໂລ່ຍຮ.

23 ຍ່ອນ ປຸ່ງ ໄມ່ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ິ, ເກົາ
ແຊອ໌ ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ງ່ອຍ໌ ແອີງ ແດີອ໌ ຊັອງ. ມາ ອໍ
ໂອນ ໄມ່ ງ່ອຍ໌ ບີ່ອ໌ ບຼັອງ ອາງຸ່ນ ແຮີ ຈ່ອຍ ໂອນ ປຸ່ງ
ໄມ່ ແກີດ ແບຣັຮ.
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24 ເບີນ ກວາຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ກາ ໄຮ ເຮີມ ແຈງ
ລາລ່ື. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ
ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ອັນ. ມາ ເບນີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕະ ໂລ່ຍຮ ເຕ່,
ມາ ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ ໂລ່ຍຮ ໄລ່. ມາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ
ປັຣຊົດ, ໄຮ ເບີນ ດັງ ເຕ່ ແຕ ໂລ່ຍຮ ໄລ່. 25 ມູ
ເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ເບີນ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ອໍ, ກະ
ໄຮ ເຮີມ ອຶມປັຮ ຣານະ ໄລ່ ຕະ ແຈງ ລາລ່ື. ມາ
ຄັນ ໄຮ ຕາ ເບີນ ເຮີມ ແຈງ ຣານະ ອໍ ກັອຍ, ອຶນ
ນັ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຮີມ. ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາ
ໂຕ່ະ ແຕ ອັນ ມັຮ ຣານະ ອໍ ໄລ່ ຕະ.

6
ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໂອນ ກວາຍ ຊູລ ກາ ຊາອຳ

ເຢຊູ ເຈ່ີ
1 ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ກາ ກວາຍ ຊູລ, ອຶງເຄາະ ໄລ່

ກັອຍ ຢຳນັ່ບ ເນືາຍ ໄລ່. ຄັນ ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ,
ກວາຍ ການ່ໍ ອ໌ ຕາ ເຕ່ອ໌ ພາມາດ ຣາມຶ່ ຮ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກະ ຣານະ ອັນ ຍ່ອນ ແຕ ກວາຍ ຊູລ
ກັອຍ. 2 ກວາຍ ຊູລ ກາ ເບີນ ເນືາຍ ກາ ຊາອຳ
ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່, ໄລ່ ແກີດ ມາຮ ແຊມອາຍ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ. ມາ ອຶງ ເຄາະ ກວາຍ ຊູລ
ກັອຍ ອຶນໂຈຍ ກາເລີຍ ເນືາຍ ອັນ. ໄກຣ ລາລ່ື
ກວາຍ ຊູລ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ຕະ ຣານະ ເນືາຍ ອັນ
ຊາແຣິງ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ຍ່ອນ ເນືາຍ ອັນ ຕ່ຶງ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຕ່. ກະ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ມານະ ອຶງ
ເຄາະ ອາໂຢ່ະ ມານະ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ອຶງເຄາະ
ໄມ່ ປາຕັບ ກະ ອາຕີ ເລືອຍໆ ໂອນ ໄລ່ ດັງ.

ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ປຍາຍ໌ ອີ ແກີດ ຊຸ
3 ເບີນ ກວາຍ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອຶມພາ ແຕ ປັຣ

ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ປັຣນາຍ ໄລ່ ຕາ ເບີນ
ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປັຣນາຍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ
ໄຮ, ກະ ຕາ ເບນີ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ໄຮ ຕະ. 4 ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ອາ
ຊັອຮ ຈະ ໄລ່ ເບີມ, ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ
ເລ່ີຍ. ກວາຍ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ຣາໂລຍຮ ກະ ອີ ຣາ
ຈຽນ ເລືອຍໆ ຊັອງ. ເຈ່ີ ແກີດ ນ່ະໄນ່: ມານະ ຊັຣ
ແມງ ແຕ ມານະ; ມານະ ຣາຄັດ ກະ ມານະ; ມານະ
ພາມາດ ມານະ; ມານະ ຄ່ຶດ ຕາ ອໍ ແຕ ມານະ;
5 ມານະ ຢໍອ໌ ອີ ຣາໂລຍຮ ໂຈະ ມານະ; ຣາງຶ່ຮ ໄລ່
ລາ ໄລ່ ລາລ່ື; ກະ ໄລ່ ປິ່ ດ ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ປຍາຍ໌.
ໄລ່ ຄ່ຶດ ປາຍ ຄັນ ໄລ່ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ໄລ່ ແກີດ ຊຸ.

ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ເກຣ່ີງ ຊານົກ
6 ມາ ກວາຍ ກາ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຣ່ັກ

ລາລ່ື, ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ຊຸ, ມາ ຊຸ ອັນ ລາ ຕາ
ແກີນ ນ່ະ ຊຸ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. 7 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ອຶມເປ່ອ໌
ໄຮ ຣ່ັຮ, ໄຮ ຕາ ເບີນ ເດີງ ເກຣ່ີງ ອຶນເຕ່ົາ ອາມູ່ດ
ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ກະ ແຕ່ີອ໌ ໄຮ ກູຈີດ, ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌
ເດີງ ເກຣ່ີງ ອຶນເຕ່ົາ ເຕ່. 8 ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ໄຮ ເບນີ
ກູ່ ຕັອກ ຄຳ ຈາ, ລາ ແປະ ເຈ່ີ ໂອນ ໄຮ. 9ມາ ກວາ
ຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ຊຸ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ຣານະ ຕາ ອໍ
ປັຣຕ່ຶ ໂອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ເບີ
ນ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ, ກະ ໂອນ ໄລ່ ຣາມົຮ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່
ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ອາຣ່ຶກ ລາລ່ື. ໄນ່ ລາ ນ່ະ ໄລ່ ໄກຣ ອາ
ກັບ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຈຸງ ຕາລຸຮ ຈະ ໄລ່ ເບມີ, ກະ ຣາ
ເວືາຍ ໄລ່ ກູຈີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ. 10 ຣາງຶ່ຮ ກາ ຢໍອ໌
ອີ ເບນີ ປຣະ ແຢງ, ລາ ກ່ັລ ໂອນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ.
ມັຮ ກວາຍ ກາ ມັ່ກ ອີ ເບນີ ປຣະ ແຢງ, ຊາອ່ຶຍ ນະ
ໄລ່ ແກຼິ ຣານາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ນັ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ.

ຣາມຶ່ຮ ປາຕັບ ແອັນ ໂອນ ຕີໂມທຽວ
11 ມາ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ວຍາຣ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ມັຮ

ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ຍ່ອນ ໄມ່ ລາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕະ ເລືອຍໆ ນ່ະ
ໄນ່: ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ, ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື, ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ, ຈີວ໌
ເລືອຍໆ, ກະ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ອໍ. 12 ອຶງເຄາະ
ໄມ່ ຣາຈ່ິລ ເລືອຍໆ ຕາ ເບີນ ໂອນ ເຢືາງ ຊາຕານ
ຕາລຸຮ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄມ່ ຊາອຳ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຢຸມ ດອ໌ໍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໂອນ ອາມົ່ງ
ເລືອຍໆ ກັອຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄມ່ ເບນີ ຣາມຶ່
ຮ ໄນ່ ບັອງ ກາ ໄມ່ ງີ່ນ ໄມ່ ຊາອຳ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາ
ຍ ກຼຶ່ງ. 13 ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ໂອນ
ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເບີນ ອາມົ່ງ, ກະ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢຊູ ກຣີດ,
ອັນ ກາ ງີ່ນ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢັ່ ຮ ເມືາງ
ປົນທຽວ ປີລາດ, ເກົາ ປາຕັບ ໄມ່ ນ່ະໄນ່: 14 ອຶງ
ເຄາະ ໄມ່ ຢຸມ ດອ໌ໍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາ
ຕັບ ໄມ່ ເຈ່ີ. ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຊາງັດ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ
ກຣ່ັກ ລາລ່ື, ໂອນ ເນົ່ າ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕິ ໄມ່, ເຕ່ົາ
ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ
ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 15 ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ເຕ່ອ໌
ຣຽຮ ຕາໄງ ກັອຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ກ່ັລ ອຶນແຍ່
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ະ ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ. ແອີງ ອັນ ແຕ່ິ ກາ ຊົດ ປື່ ດ ແກຼີຍ
ແຕ ການ່ໍອ໌. ອັນ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ປື່ ດ ແກຼີຍ ແຕ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ການ່ໍອ໌. ກະ ອັນ ລາ ອຶນເຈົາ ປື່ ດ
ແກຼີຍ ແຕ ອຶນເຈົາ ການ່ໍອ໌. 16 ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕ່ິ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ຕາ ເກ່ີຍ ກູຈີດ. ອັນ
ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເບນີ ປັ່ ງ ກາເລີຍ ແຕ ປັ່ ງ ການ່ໍອ໌.
ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ແຈ່ະ ປັ່ ງ
ກັອຍ. ແຕ ແດີຍ ອຶມແບິ ແຕ່ີອ໌ ແດີຍ ຊານ່ໍ ຕາ
ເບນີ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເບນີ ເຮີມ ຣູ່ບເຣືາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ກະ ກາ ແດີຍ ອຶນຕູ່ນ ແຮີ, ລາ ຕາ ເບນີ
ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ. ໂອນ ໄຮ ຢຳນັ່ບ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ
ກະ ເຣ່ງ ອັນ ຊົດ ແດີຍ ເລີຍ ກມູ.ໍ ອາແມນ.

ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໂອນ ກວາຍ ຊຸ ເບີນ
17 ອຶງເຄາະ ໄມ່ ປາຕັບ ກວາຍ ຊຸ ເບນີ ຕ່ຶງ ແດີຍ

ໄນ່, ອຶນໂຈຍ ໂອນ ໄລ່ ໂອດ, ກະ ໂອນ ໄລ່ ຊາອຳ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຣ່ັກ ລາລ່ື. ອຶນໂຈຍ ໂອນ ໄລ່ ອຶງ
ກ່ອງ ແຕ ເກຣ່ີງ ຊານົກ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ຍ່ອນ ເກ
ຣ່ີງ ຊານົກ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ແອີດ ຊົດ ແດີຍ ກະ
ໄລ່. ມາ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ອຶງກ່ອງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ຍ່ອນ ອັນ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເກຣ່ີງ, ຈ່ອຍ
ໂອນ ໄຮ ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ. 18 ອຶງເຄາະ ໄມ່ ປາຕັບ
ໂອນ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ອໍ ເລືອຍໆ, ກະ ໂອນ ໄລ່ ເບີ
ນ ຣາງຶ່ຮ ຕາຮັຣ. ອຶງເຄາະ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ປາຊິ ຊາ
ນົກ ໄລ່ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ມາ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ
ຢໍອ໌ ອີ ອຶມແປອ໌ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຕ ເກຣ່ີງ
ຊານົກ ໄລ່. 19 ຕະ ນ່ະກັອຍ, ນ່ະ ໄລ່ ປາໂຣມ ມູ່ນ
ໂອນ ໄລ່ ເບີມ. ມູ່ນ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ແກີດ ປິ່ ດ. ກະ
ຕະ ນ່ະກັອຍ, ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ເບີນ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ.

ປັຣນາຍ ປາຕັບ ປັຣຊົດ ໂອນ ຕີໂມທຽວ
20 ຕີໂມທຽວ ເອີຍ! ອຶງເຄາະ ໄມ່ ກຍາອ໌ ອໍ ມັຮ

ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄມ່ ເຈ່ີ. ອຶງເຄາະ ໄມ່ ວ
ຍາຣ ປັຣນາຍ ຕາ ອໍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ກະ ໄລ່ ກາ ຢໍອ໌
ອີ ຕະ ອຶນຕີ ຕາ ແກີດ ເກືາ. ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່
ຄ່ຶດ ໄລ່ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື, ມາ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ດັງ ອຶນ
ເຕ່ົາ. 21 ເບີນ ກວາຍ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະກັອຍ ເຈ່ີ,
ມາ ໄລ່ ກັອຍ ແກຼິ ຣານາ ຊາອຳ.
ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເລືອຍໆ

ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ.
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ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ບາຣ ໂປໂລ ຄຽນ
ໂອນ

ຕີໂມທຽວ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ບາຣ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາ

ອົຮ ຕີໂມທຽວ ມາຮ 67 ກູມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ.
ໂປໂລ ຄຽນ ປຶ່ ງ ໄນ່ ບັອງ ກາ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ກ່ໍ
ອ໌ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂຣມ ເຮີບ ກາ ບາຣ. ອັນ ດັງ ອັນ
ແຈ່ະ ອີ ກູຈີດ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ພາອ໌ ຊາ
ອົຮ ຕີໂມທຽວ ໄນ່ ລາ ນ່ະ ໂອນ ກອນ ຣາເລົາ ກາ
ອັນ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື. ອັນ ປາຕັບ ຕີໂມທຽວ ອຶນ
ໂຈຍ ຊັອງ ກູມາລ ແຕ ອັນ, ມາ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ ນ່ະ ຕາຮານ ເຢຊູ ກຣີດ ກາ ອໍ. ໂປໂລ ອາຕີ
ຕີໂມທຽວ ໂອນ ເນ່ ອໍ ແຕ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຕາ ເບີ
ນ ປຍາຍ໌ ກະ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ
ອັນ ປາຍ: "ກູ່ ຊັນຕອຍ໌ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ໂອນ ກວາຍ ຄຽນ
ມັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ
ກັອຍ ລາ ອໍ ດອ໌ໍ ອາຕີ ກວາຍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ດອ໌ໍ ກາແອັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ, ດອ໌ໍ
ຈ່ອຍ ໂອນ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ອໍ ແອັນ, ກະ ດອ໌ໍ
ໂອນ ໄລ່ ດັງ ອຶງເຄາະ ຕະ ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ຕານັ່
ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ" (3:16).
ໂປໂລ ອຶງ ກ່ອງ ຕາ ເບີ ນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ອັນ ເບີ

ນ ແອີດ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອັນ ປາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກຽມ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ໂອນ ອັນ ຕ່ຶງ ມັນ
ລ່ັອງ.

1 ເກົາ ໂປໂລ, ລາ ກວາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ
ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ, ດອ໌ໍ ອາ
ຕີ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ໂອນ
ໄຮ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.
2 ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ຕີໂມທຽວ.
ໄມ່ ລາ ນ່ະ ກອນ ກາ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື. ເກົາ ແຊອ໌
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄມ່, ກະ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄມ່, ກະ
ໂອນ ໄມ່ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.

ໂປໂລ ອາໂຢ່ະ ກະ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ຕີໂມທຽວ
3 ເກົາ ລາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູ

ເຈິງ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເກົາ ຕະ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຕ່.
ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕິ ປາຍ ເກົາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນ

ເຕ່ົາ ແຕ ຣານະ ກັອຍ. ກູ່ ຣາໄງ ກູ່ ຊາເດົາ ເກົາ
ຕາ ເບີນ ຊາລີຣ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ໄມ່. ກະ ເກົາ ຊາ
ແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ຍ່ອນ ແຕ ໄມ່.
4 ເກົາ ຊາແຍີ ຕາໄງ ໄຮ ຣາຕັຮ, ເກົາ ເຮີມ ຊັຣລ່ັງ
ມັ່ດ ໄມ່ ຮອຍ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ອີ ຣາມົຮ
ໄມ່, ດອ໌ໍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບີນ ແອີງ ຣາມຶ່ຮ ຣ່ໍອ໌.
5 ເກົາ ຊາແຍີ ເຕ່ ໄມ່ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູເຈິງ
ອາຢ່ະ ໄມ່, ໂລອີ, ກະ ອຶມເປ່ອ໌ ໄມ່, ຢູນິເກ, ຊາອຳ
ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ເກົາ ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ໄມ່ ຊາອຳ ມູເຈິງ
ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່. 6 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເກົາ ປາຕັບ ໂອນ
ໄມ່ ຊາແຍີ ເລືອຍໆ ຕັອກ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄມ່ ຕະ, ບັອງ ເກົາ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ
ຈະ ໄມ່ ມ່ອບ ໂອນ ໄມ່ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ຄັນ ໄມ່ ຊາແຍີ ຕັອກ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ນ່ະກັອຍ
ນ່ະ ປັຣລາ ອູ່ຍຮ ຣາກັດ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່.
7 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ໂອນ ໄຮ ເບີນ
ຣາງຶ່ຮ ກຼາອ໌, ມາ ອັນ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຍັ່ນ,
ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ດັງ ກຍາອ໌ ອໍ ຈະ
ໄຮ ເບີມ. 8 ນ່ະກັອຍ ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ຊັອງ ກູມາລ
ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. ກະ ໄມ່ ອຶນ
ໂຈຍ ຊັອງ ກູມາລ ແຕ ເກົາ ກາ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ
ກ່ໍອ໌ ຍ່ອນ ເກົາ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. ມາ ຄັນ
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄມ່ ຍ່ອນ ໄມ່ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຈີວ໌, ຍ່ອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄມ່ ເຣືາບ ຈີວ໌ ມັຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
ກັອຍ. 9 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ, ກະ ອັນ
ກູອ໌ ໄຮ ໂອນ ແກີດ ກອນ ອາໄກ ອັນ ຊັອງ. ອັນ
ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຕາ ແກີນ ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ໄຮ ຕະ.
ມາ ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ລາ ຍ່ອນ ອັນ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ
ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ. ກະ ອັນ ຄ່ຶດ
ອີ ຕະ ນ່ະກັອຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ຕາ ຢວາຮ ແຕງ ມັນ
ລ່ັອງ ກູແຕອ໌. 10 ມາ ຊານ່ໍ ອັນ ອາປັຮ ໂອນ ໄຮ
ດັງ ອັນ ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ, ຍ່ອນ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ເຢຊູ
ກຣີດ, ອັນ ກາ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ. ເຢຊູ ກຣີດ ຣາ
ຈ່ິລ ເຣືາບ ເຈ່ີ ຣາມຶ່ຮ ກຈີູດ, ກະ ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ອໍ
ແຕ ອັນ, ອັນ ອາປັຮ ໂອນ ໄຮ ດັງ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ເບີນ
ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.

11 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເກົາ ເປາະ ຕະ ອຶນຕີ
ປັຣນາຍ ອໍ ໄນ່. ອັນ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ເກົາ ໂອນ ເປາະ
ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອັນ.
12ຍ່ອນ ເກົາ ຕະ ຣານະ ໄນ່, ເກົາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່
ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ມາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ກູມາລ ຕະ ອຶນ
ເຕ່ົາ, ຍ່ອນ ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ອັນ ກາ ເກົາ ຊາອຳ. ກະ
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ເກົາ ດັງ ອັນ ເຣືາບ ເນ່ ຊາລີອ໌ ຄຳ ລາລ່ື ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ມ່ອບ ໂອນ ອັນ,* ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາ
ໄງ ປັຣຊົດ.

13 ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຢຸມ ດອ໌ໍ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ
ອາຕີ ໄມ່. ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ລາ ເຕຣ່ງ ປຍາຍ໌ ໂອນ ໄມ່
ຕະ ຕາປູ່ນ ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ຊາອຳ ກະ ຣານະ ອາ
ໂຢ່ະ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. 14 ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່. ຍ່ອນ ອຳນາດ ແຕ ອັນ, ອຶງ
ເຄາະ ໄມ່ ກຍາອ໌ ເລືອຍໆ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ໄມ່ ເບີນ ເຈ່ີ.

15 ໄມ່ ດັງ ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ
ແຄງ ເອເຊຍ ຕັຮ ເກົາ, ກາ ໄລ່ ບາຣ ນະ ພູເຄໂລ
ກະ ເຮຣະໂມເກນ. 16 ມາ ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອຶນເຈົາ ໄຮ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ປາຊິ ອຶນແຍ່ະ ດຸງຊູ
ໂອເນຊີໂພໂຣ, ຍ່ອນ ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ເຈ່ີ ອັນ ຕາລ່ືນ
ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ໂອນ ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລ່ັຮ. ອັນ ຕາ ເບນີ
ຊັອງ ກມູາລ ຍ່ອນ ເນົ່ າ ໂຈະ ເກົາ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. 17 ພໍກາ
ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເມືອງ ໂຣມ, ອັນ ຈ່ໍອ໌ ເລືອຍໆ ເກົາ
ເຕ່ົາ ຣາມຮົ. 18 ໄມ່ ດັງ ເຈ່ີ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣານະ ອໍ
ອັນ ຕະ ຈ່ອຍ ເກົາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອເພໂຊ. ນ່ະກັອຍ
ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນເຈົາ ໄຮ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ
ຕະ ອັນ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ປັຣຊົດ.

2
ກວາຍ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ

ກ່ັດ
1 ນ່ະກັອຍ, ຕີໂມທຽວ ເອີຍ, ໄມ່ ລາ ນ່ະ ກອນ

ເກົາ. ອຶງເຄາະ ໄມ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ
ລາລ່ື, ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄມ່. 2 ກູ່
ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄມ່ ຊັອງ ເກົາ ອາຕີ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ
ກຼຶ່ງ, ອຶງເຄາະ ໄມ່ ອາຕີ ລ່ັຮ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ໂອນ
ກວາຍ ກາ ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ຊາອຳ, ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ
ລ່ັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ. 3 ໄມ່ ລາ ນ່ະ ຕາຮານ
ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
ນ່ະ ຕາຮານ ອໍ ເກ່ີຍ ຈີວ໌ ເຕ່. 4 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່
ະ ແກີດ ຕາຮານ, ອັນ ຕາ ເບີນ ຄ່ຶດ ນັ່ອງ ແຕ ຣາ
ນະ ຕຍາ, ຍ່ອນ ອັນ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເນືາຍ ອັນ.
5 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຣາ
ຊິງ, ອຶງເຄາະ ອັນ ຕະ ຕາປູ່ນ ມັຮ ຄານອດ ເນົ່ າ
ອາຕີ ໄລ່ ກາ ຣາຊິງ. ຄັນ ອັນ ຕາ ເບນີ ຕະ ປຍາຍ໌
ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ເກືາ ເນົ່ າ ໂອນ ກວາ
ຍ ກາ ຣາຊິງ ເຣືາບ. 6 ກະ ອັນ ກາ ຕະ ຣານະ ອຶນ

ຕັອງ ອີ ຕະ ໄທຣ, ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ຣ່ັບ ປາໄລ
ແຕີລາ ເກືາ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. 7 ອຶງເຄາະ
ໄມ່ ຕາຕ່ອຍ໌ ໂອນ ດັງ ນ່ະ ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ຊາກຳ
ອານ່ໍ. ເຈ່ີ ອຶນເຈົາ ໄຮ ໂອນ ໄມ່ ດັງ ແຈງ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ. 8 ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຊາແຍີ ເລືອຍໆ ເຢຊູ
ກຣີດ, ອັນ ກາ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ດາວິດ; ອັນ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ ແຕ ກູຈີດ, ມູເຈິງ ແຕ ປັຣນາຍ ອໍ ເກົາ ອາຕີ
ເຈ່ີ. 9 ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ໄນ່, ເກົາ ຣາມົ
ຮ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ກະ ເນົ່ າ ຊັດ ເກົາ ນ່ະ ກວາຍ
ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ. ມາ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ເນົ່ າ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຊັດ ດອ໌ໍ. 10 ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ຈີວ໌ ກູ່
ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໄນ່ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ
ອາມົ່ງ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ເຈ່ີ,
ດອ໌ໍ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ອາງອ່ືຣ ຊົດ ແດີຍ
ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. 11 ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ໄນ່
ລາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື:
ຄັນ ໄຮ ປຣ່ອມ ກຈີູດ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ,

ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄຮ ເບນີ ອາມົ່ງ ມັນຕຸ ກະ
ອັນ ເຕ່.

12 ຄັນ ໄຮ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຊານ່ໍ,
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄຮ ເບີນ ຊົດ ມັນຕຸ ກະ
ເຢຊູ ເຕ່.

ຄັນ ໄຮ ກາແລີຍຮ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່,
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ກາແລີຍຮ ໄຮ ເຕ່.

13 ຄັນ ໄຮ ຕັຮ ປັຣນາຍ ອັນ,
ລາ ຕາມ ໄຮ.

ມາ ເຢຊູ ຕາ ເບນີ ຕັຮ ມັຮ ປັຣນາຍ ອັນ ເອີອ໌ ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ.

ຍ່ອນ ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ກາແລີຍຮ ຣາງຶ່ຮ ອັນ
ເບມີ.

ອຶງເຄາະ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຣ່ັກ ລາລ່ື
14 ມັຮ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ອຶງເຄາະ ໄມ່

ກາແອັຮ ໄລ່ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ອຶນ
ໂຈຍ ຣາໂລຍຮ ຍ່ອນ ແຕ ມັຮ ກາ ປັຣນາຍ. ຍ່ອນ
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ, ມາ ຕະ
ໂອນ ກວາຍ ກາ ຊາງັດ ແກີດ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາອຳ
ນັ່ອງ. 15 ຄັນ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ໄມ່ ຕະ, ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕະ ປາໄຣ່ຮ ເລືອຍໆ ຣານະ
ກັອຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຮີມ ປຍາຍ໌ ຣາ
ນະ ໄມ່ ຕະ. ໄມ່ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ເຈືາງ ຕະ ຣານະ ກາ
ຕາ ເບນີ ກມູາລ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ຣານະ ຕະ, ຍ່ອນ ໄມ່
ອາຕີ ຕານັ່ອງ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 16 ມາ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ວຍາຣ ແຕ ປັຣນາຍ ເນົ່ າ

* 1:12 1:12 ແຕີລາ "ອັນ ມ່ອບ ໂອນ ເກົາ."
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ຕະ ອຶນຕີ ກາ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌ ໂອນ ກວາຍ ຊາອຳ,
ກະ ປັຣນາຍ ຕາ ແກີດ ເກືາ, ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ກັອຍ
ປັຣຕ່ຶ ເດີງ ກວາຍ ແກີດ ເຢີ່ ງ ອາຊັອຮ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 17 ປັຣນາຍ ໄລ່ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ເບິ ອຶນ
ໂຊະ ແກີດ ຕາວ່ັຮ ລາລ່ື. ບາຣ ນະ ກາ ຕະ ອຶນຕີ
ນ່ະກັອຍ ລາ ຮີເມນາໂຢ ກະ ພີເລໂຕ. 18 ໄລ່ ບາຣ
ນະ ກັອຍ ຕັຮ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌. ໄລ່ ປາຍ ຕາໄງ ໄຮ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ ລາ ແວັດ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ເບນີ
ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ມາ ຊານ່ໍ ຕາ ເບີນ
ຊາອຳ ນັ່ອງ. 19 ມາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ
ຈັບ ລາລ່ື. ກວາຍ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ຕາໂນລ ດຸງ ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈົຮ. ຕາໂນລ ກັອຍ ຈັບ ລາລ່ື, ຕາ
ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຕາລຸຮ. ຕ່ຶງ ຕາໂນລ ກັອຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ
ກວາຍ ອັນ." ກະ ອັນ ຄຽນ ປາຍ: "ກູ່ ນະ ກາ ກູອ໌
ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ ອັນ ວຍາຣ ເຢີ່ ງ
ແຕ ຣານະ ຕາ ອໍ."

20 ຕ່ຶງ ດຸງ ກວາຍ ຊຸ ລາ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ເກ
ຣ່ີງ. ເບີນ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ ຕະ ແຕ ແຢງ ແຕີລາ ປຣະ.
ກະ ເບີນ ເກຣ່ີງ ການ່ໍອ໌ ເນົ່ າ ຕະ ແຕ ອາລ່ອງ ແຕີ
ລາ ກູແຕອ໌. ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ເກືາ ເປ່ງ ລາລ່ື, ມາ ເບີ
ນ ຣາມຶ່ຮ ເກືາ ອຶງຮາລ. 21 ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ເຕ່ອ໌ ຣຽຮ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກະ ຕາ
ເບີນ ຕະ ຕາ ອໍ ນັ່ອງ, ກວາຍ ກັອຍ ນ່ະ ເກຣ່ີງ ກາ
ເກືາ ເປ່ງ, ດອ໌ໍ ອຶມພາ ໂອນ ອັນ ກາ ຕາລາ ຕັອກ.
ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ອໍ ໂອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ໂອນ ກວາຍ
ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ອໍ ກັອຍ. 22 ເຈ່ີ, ອຶງເຄາະ
ໄມ່ ວຍາຣ ໂອນ ແວັດ ມັຮ ຣານະ ຕັງຮາງ ນ່ະ ກວາ
ຍ ອຶນນັ່ອງ ນຸ່ມ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ. ມາ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຈ່ໍອ໌
ມັຮ ຣານະ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ຊາອຳ ໂອນ ກຣ່ັກ ລາລ່ື, ອາໂຢ່ະ ເລືອຍໆ ເຢົ່ າ, ກະ
ແອີດ ຣາຕອຍ ເລືອຍໆ ກະ ເຢົ່ າ ກາ ກູອ໌ ຣາມຶ່ຮ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນເຈົາ ໄຮ ກະ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອໍ
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ. 23 ມາ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ວຍາຣ ແຕ ໄລ່
ກາ ອາຕີ ຣານະ ຊາກູລ ແຕີລາ ຣາຈຽນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ
ໄລ່ ຕາ ເບນີ ດັງ, ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ກັອຍ ໂອນ ກວາ
ຍ ແກີດ ຣາໂລຍຮ. 24 ມາ ອັນ ກາ ປຣ່ອມ ຕະ
ຣານະ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ ອັນ ຕາ ເບີນ
ຣາໂລຍຮ, ມາ ອຶງເຄາະ ອັນ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ອໍ
ໂຈະ ກູ່ ນະ ກວາຍ. ອຶງເຄາະ ອັນ ແຄວ໌ ອາຕີ ໂອນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ, ກະ ຕາ ເບີນ ກຸນເຕົາ ໂຍ່ບ.
25 ບັອງ ກາ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຣາຈຽນ ກະ

ອັນ, ອຶງເຄາະ ອັນ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ລາເວືາຍ. ອຶງກັອຮ
ປຍາຍ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ
ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ, ກະ ໄລ່ ດັງ
ກຣ່ັກ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
26 ຄັນ ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ
ນັ່ອງ ຣານະ ເຢືາງ ຊາຕານ. ໄນ່ ລາ ນ່ະ ໄລ່ ເບີນ
ຣາກຼັຮ ແຕ ເຣ່ວ ເຢືາງ ຊາຕານ.

3
ແຈ່ະ ຕາໄງ ປັຣຊົດ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ກວາຍ ຕາ ອໍ

1 ອຶງເຄາະ ໄມ່ ດັງ ເຕ່ ນ່ະໄນ່: ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕາ
ໄງ ປັຣຊົດ, ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ເວືາຍ. 2 ບັອງ
ກາ ກັອຍ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ, ກະ
ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ປຣະ. ໄລ່ ຍ່ອງ ຈະ ເບມີ, ເຈ່ີ ໄລ່ ໂອດ.
ໄລ່ ຕະ ຕາ ອໍ ໂຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ໄລ່ ຕາ ເບີນ
ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ. ໄລ່ ຕາ ດັງ ຊາ
ແອີນ. ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 3 ໄລ່
ຕາ ເບີນ ອາໂຢ່ະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ໄລ່ ຕາ ແອອ໌ ອີ
ຣາຕອຍ ກະ ເຢົ່ າ. ໄລ່ ຕູນ ເລືອຍໆ ເຢົ່ າ. ໄລ່ ຕາ
ດັງ ກຍາອ໌ ອໍ ຈະ ເບມີ. ໄລ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ເຮາະ. ໄລ່
ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ອ.ໍ 4 ໄລ່ ປ່ອງ ໂອນ ເນົ່ າ
ຕະ ເຢົ່ າ ໄລ່. ໄລ່ ຕະ ຢຸ່ຮໆ. ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ
ປັຣນາຍ ເນົ່ າ ອາຕີ ໄລ່, ຍ່ອນ ໄລ່ ຄ່ຶດ ໄລ່ ດັງ ກາ
ເລີຍ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ກະ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາ
ນະ ຣ່ໍອ໌, ກາເລີຍ ແຕ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 5 ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ຊາງ ນ່ະ ໄລ່ ຢຳນັ່ບ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ມາ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, ໄລ່ ຕາ ເບນີ
ປຣ່ອມ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ໄລ່. ອຶງເຄາະ
ໄມ່ ວຍາຣ ເຢີ່ ງ ແຕ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ. 6 ເບີນ
ກວາຍ ແຕ ມູ່ ກັອຍ ກາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ປັຣຕ່ຶ ມັຮ ກວາຍ ມັນແຊມ ຕາປູ່ນ ປັຣ
ນາຍ ຕາ ປຍາຍ໌, ມັຮ ໄລ່ ປາຍ. ມັນແຊມ ກັອຍ
ລາ ຊາກູລ ກະ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ຊາອ່ຶຍ ອຶນຕັອງ ລາລ່ື,
ກະ ໄວ່ ລາລ່ື ໄລ່ ປຣ່ອມ ຕາປູ່ນ ຣານະ ຕາ ປຍາຍ໌.
7 ມັນແຊມ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ຣຍານ ເລືອຍໆ ແຕ ຊາ
ອ່ຶຍ ປັຣນາຍ, ມາ ໄລ່ ຕາ ເກ່ີຍ ດັງ ແຕ ປັຣນາຍ
ປຍາຍ໌. 8 ກວາຍ ກັອຍ ຣາຈຽນ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ປ
ຍາຍ໌, ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ລາ ຕາ ອໍ, ກະ ຕາ ແອອ໌
ອີ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄລ່ ກັອຍ ລາ
ນ່ະ ບາຣ ນະ ຢາເນ ກະ ຢຳເບຣ ກາ ຣາຈຽນ ລ່ັຮ
ກະ ໂມເຊ ແຕ ອຶມແບິ ເຕ່. 9 ມາ ຣານະ ໄລ່ ບາຣ
ນະ ກັອຍ ຕະ, ລາ ອາປັຮ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາ
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ຍ ເຮີມ ໄລ່ ຕະ ຕາ ປຍາຍ໌. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ໄລ່
ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຣາຈຽນ ກະ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່, ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປັຣຕ່ຶ ນັ່ອງ ໂອນ ກວາຍ ຕາປູ່ນ
ຣານະ ໄລ່, ຍ່ອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ເຮີມ ຣານະ
ໄລ່ ລາ ຣານະ ຊາກູລ.

10 ມາ ໄມ່ ຕາປູ່ນ ເຈ່ີ ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ.
ໄມ່ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ອໍ ເກົາ ຕະ. ກະ ໄມ່ ດັງ ເຈ່ີ ຣາ
ນະ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ອາມົງ່ ເກົາ.
ໄມ່ ດັງ ເກົາ ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື; ເກົາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ນ່ະ
ກູແຕອ໌; ເກົາ ອາໂຢ່ະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌; ກະ ເກົາ ຈີວ໌
ເລືອຍໆ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. 11 ໄມ່ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ກວາຍ ຕະ
ເກົາ, ກະ ເກົາ ເບິ ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ. ເນົ່ າ ຕະ ເກົາ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ອັນຕີໂອເຄຍ, ເມືອງ ອີໂກນອົີມ, ກະ ເມືອງ
ລີຊະຕຣາ. ມັຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ, ເກົາ ຈີວ໌ ອຶນແຍ່
ະ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເກົາ, ອັນ ອາລ່ັອຮ
ເກົາ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ. 12 ໄກຣ ລາລ່ື
ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ
ເຢຊູ ກຣີດ, ກວາຍ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ຣາມຮົ ເນົ່ າ ຕະ
ອັນ. 13 ມາ ມັຮ ກວາຍ ຕາ ອໍ ກະ ໄລ່ ກາ ຕະ ອຶນ
ຕີ ອາໂລກ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກູ່ ຣາໄງ
ໄລ່ ແກີດ ຕາ ອໍ ຊາອ່ຶຍ ອາຊັອຮ ແອັນ. ໄລ່ ອາ
ໂລກ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອາໂລກ
ລ່ັຮ ໄລ່ ເຕ່.

ປາຕັບ ໂອນ ຕີໂມທຽວ ຊາແຍີ ແຕ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

14 ມາ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຊາແຍີ ເລືອຍໆ ມັຮ ຣານະ
ໄມ່ ຣຍານ ເຈ່ີ. ຣານະ ກັອຍ ໄມ່ ດັງ ເຈ່ີ ລາ ປ
ຍາຍ໌, ຍ່ອນ ໄມ່ ດັງ ແຕ ເນົ່ າ ໄມ່ ຣຍານ ຣານະ
ກັອຍ. 15 ບັອງ ກາ ໄມ່ ອຶນນັ່ອງ ແກດໆ, ໄມ່ ຣ
ຍານ ດັງ ເຈ່ີ ແຕ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ປຶ່ ງ
ປັຣນາຍ ໄນ່ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ໄມ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຣາໄງອ໌່ ຣາ
ລ່ັງ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ໄນ່ ເຕ່ອ໌ ປັຣຕ່ຶ ໂອນ ໄມ່ ຊາອຳ ເຢຊູ
ກຣີດ, ອັນ ກາ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄມ່. 16 ກູ່ ຊັນຕອຍ໌
ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ
ໂອນ ກວາຍ ຄຽນ ມັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ
ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ກັອຍ ລາ ອໍ ດອ໌ໍ ອາຕີ ກວາຍ
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ດອ໌ໍ ກາແອັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ
ຣານະ ຕາ ອ,ໍ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ໂອນ ກວາຍ ຕະ ຣານະ
ອໍ ແອັນ, ກະ ດອ໌ໍ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ອຶງເຄາະ ຕະ ນານະ່
ເຕ່ອ໌ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
17 ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ກວາຍ ກາ ຕະ ຣາ
ນະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບນີ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ອຶງເຄາະ ເບີ

ນ ດອ໌ໍ ຕະ ກູ່ ຣານະ ອໍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ
ຕະ.
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ໂປໂລ ປາຕັບ ຕີໂມທຽວ ໂອນ ປາໄຣ່ຮ ຕະ

1 ເກົາ ປາຕັບ ໄມ່ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢຊູ ກຣີດ, ອັນ ກາ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ
ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ເຈ່ີ ອັນ ຕະ ຊົດ ກະ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ ກະ ໄລ່ ກາ ກຈີູດ
ເຈ່ີ, ປາຍ: 2 ອຶງເຄາະ ໄມ່ ອາຕີ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ປຍາຍ໌ ຕາໄງ ແລ່ະ, ອຶງເຄາະ ໄມ່
ອາຕີ ຕາໄງ ກັອຍ. ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ເກຣາະ ຕາໄງ ເນົ່ າ
ປາຍ ປຍາຍ໌ ປາເນ່ນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ອຶງເຄາະ ໄມ່ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ໄລ່ ເບນີ ໂລ່
ຍຮ. ອຶງເຄາະ ໄມ່ ກາແອັຮ ໂອນ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ຕະ
ນັ່ອງ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ກະ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ອາຕີ ໂອນ ໄລ່
ດັງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ແອັນ ລາ ອໍ ໂອນ ໄລ່ ຕາປູ່ນ.
ມາ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ອາຕີ ລາເວືາຍ, ອຶນໂຈຍ ກຸນເຕົາ
ຢໍອ໌ ໄລ່ ດັງ ແຕ່ິ. 3 ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ, ເບີນ ຕາໄງ
ກວາຍ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ ນັ່ອງ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ໄລ່ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີ
ມ. ໄລ່ ຈ່ໍອ໌ ເລືອຍໆ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ກາ
ໄລ່ ມັ່ກ ຊາງັດ. 4 ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ງວາຍ ຊັອງ ແຕ
ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ເນົ່ າ
ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປື່ ນ ຕຍາ. 5 ມາ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ລາວ່ັງ
ເລືອຍໆ ແຕ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄມ່. ອຶງເຄາະ
ໄມ່ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ກະ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ອາຕີ
ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມັຮ ຣາ
ນະ ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄມ່ ຕະ, ອຶງເຄາະ
ໄມ່ ຕະ ໂອນ ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ກັອຍ.

ໂປໂລ ແຈ່ະ ອີ ກຈີູດ
6ຊານ່ໍ ຈະ ເກົາ ລາ ນ່ະ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ ອີ ມ່ອບ ຊາງ

ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ແດີຍ ອາມົ່ງ ເກົາ ແຈ່ະ ອີ
ແວັດ ເຈ່ີ. 7 ເກົາ ລາ ນ່ະ ຣາຈ່ິລ ເຣືາບ ເຈ່ີ ກະ ເຢືາງ
ຊາຕານ. ເກົາ ຕະ ແມິ່ມ ເຈ່ີ ຣານະ ເກົາ; ເກົາ ລາ
ນ່ະ ກວາຍ ກາ ຕາລຸ່ຮ ຣາຊິງ ກາ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ປໍ ອຶນ
ຕຸ ປັຣຊົດ. ກະ ເກົາ ຢຸມ ດອ໌ໍ ເລືອຍໆ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ເກົາ ຊາອຳ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 8ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ອັນ ກາ ຕັດຊ່ີນ ຕານັອ່ງ, ອັນ ກຽມ ດອ໌ໍ ໂອນ
ເກົາ ເບນີ ຣາເນີ່ອ໌ ກາ ເກືາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ຍ່ອນ ອັນ
ໂອນ ເກົາ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ. ປັຣ
ແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ເບີນ ເກືາ
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ກັອຍ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ອັນ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ.
ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ໂອນ ແອີງ ເກົາ ຊັອງ. ອັນ ໂອນ
ກູ່ ນະ ກາ ອຶງກ່ອງ ເລືອຍໆ ຕາໄງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ
ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່.

ປັຣນາຍ ປັຣຊົດ ໂປໂລ ປາຕັບ ຕີໂມທຽວ
9 ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ໄວ່ ປໍ ເກົາ, 10 ຍ່ອນ

ເດມາ ຕັຮ ເກົາ ເຈ່ີ. ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຕາ ປູ່ ນ ຣາ
ນະ ຣ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ນ່ະກັອຍ ອັນ ເປາະ ປໍ
ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ ແອັນ. ເກເຊັນ ເປາະ ປໍ ແຄງ
ຄາລາເຕຍ, ກະ ຕີໂຕ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ດັນມາເຕຍ.
11 ຊານ່ໍ ເບີນ ມານະ ລູກາ ຊັອງ ແອີດ ກະ ເກົາ.
ອຶງເຄາະ ໄມ່ ເດີງ ກາ ມາຣະໂກ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ ເຕ່,
ຍ່ອນ ອັນ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ເກົາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 12 ເກົາ ແປຣີ ຕີຄີໂກ ເປາະ ປໍ ເມືອງ ເອເພໂຊ.
13 ແຕ່ີອ໌ ໄມ່ ເປາະ ປໍ ເກົາ, ແຊອ໌ ໄມ່ ເດີງ ອາຢັ່ ອຮ
ຕ່ອງ ເກົາ. ອາຢັ່ ອຮ ກັອຍ ເກົາ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ດຸງ ກາຣະ
ໂປ ເມືອງ ໂທອາດ. ກະ ແຊອ໌ ໄມ່ ເດີງ ກາ ປຶ່ ງ ເກົາ.
ມາ ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ, ລາ ເກົາ ອີ ເບີນ ປຶ່ ງ
ອຶງກັຣ ກາ ເກົາ ດອ໌ໍ ປໍ ກັອຍ.

14ອາເລັກຊັນເດີ, ອັນ ກາ ກວາຍ ເຈືາງ ຊາປັ່ ນ,
ອັນ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໂຈະ ເກົາ ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ເຈ່ີ. ປັຣ
ແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ກັຣລັຮ ແດີອ໌
ມັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ ອັນ ຕະ. 15 ມາ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ລາ
ວ່ັງ ອໍ ແຕ ອັນ, ຍ່ອນ ອັນ ຣາຄັດ ເລືອຍໆ ແຕ
ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ.

16 ເຮີບ ແຕ ຕາແບິ ກວາຍ ຊົດ ຕາແບີບ ເກົາ,
ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ອາຕີ ຈ່ອຍ ເກົາ. ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາ
ຍ ຕັຮ ເກົາ. ມາ ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນ
ໂຈຍ ນັ່ບ ໂລ່ຍຮ ໄລ່ ກັອຍ ຕະ. 17 ມາ ອຶນນັ່ອງ
ເຢຊູ ກຣີດ ແອີດ ຈ່ອຍ ເກົາ ກະ ໂອນ ເກົາ ເບີນ
ເຣ່ງ ເລືອຍໆ. ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ເຕ່ອ໌ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເບີນ ດັງ ເຕ່. ເຢຊູ ກຣີ
ດ ຈ່ອຍ ເກົາ ໂອນ ວຍາຣ ແວັດ ແຕ ແບອ໌ ກູລາ.
18 ເກົາ ດັງ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ
ອາມົ່ງ ເກົາ ໂອນ ແວັດ ແຕ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ, ກະ
ໂອນ ເກົາ ແອີດ ຊົດ ແດີຍ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ອັນ ຊົດ ຕ່ຶງ
ມັນລ່ັອງ. ອຶງເຄາະ ໄຮ ຍ່ອງ ເລືອຍໆ ຣາມຶ່ຮ ອັນ
ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກມູ.ໍ ອາແມນ.*

ປັຣນາຍ ກັຣບັນ ກັຣຊວານ ປັຣຊົດ
19 ເກົາ ແຊອ໌ ຕາແບີບ ກາຮານ ໄລ່ ບາຣ ນະ

ປີຊະກີລາ ກະ ອາກີລາ, ກະ ເກົາ ອີ ກາຮານ ອຶນແຍ່

ະ ດຸງຊູ ໂອເນຊີໂພໂຣ ແຮີ. 20 ເອຣາຊະໂຕ ອຶນ
ນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂກຣິນໂທ, ກະ ເກົາ ໂອນ ໂທ
ພີໂມ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ມີເລໂຕ, ຍ່ອນ
ອັນ ອາອ່ີ. 21 ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ປາໄຣ່ຮ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ
ອຶນໂຍ່ງ ແຕ່ີອ໌ ກາໄຊ ຊາແງດ. ອຶນແຍະ່ ມັຮ ແຊມ
ອາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໄນ່ ຕາແບີບ ກາຮານ ໄມ່ ເຕ່,
ກາ ຢູບູໂລ, ປູເດັນ, ລີໂນ ກະ ກະໂລເດຍ.

22 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນເຈົາ ໄຮ ແອີດ ເລືອ
ຍໆ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່. ກະ ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຈ່ອຍ ເມືາດ ເລືອຍໆ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ.

* 4:18 4:18 ປັຣນາຍ 'ອາແມນ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ກຣ່ັກ ນ່ະກັອຍ' ແຕີລາ 'ແຊອ໌ ໂອນ ແກີດ ນ່ະກັອຍ.'
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ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໂປໂລ ຄຽນ ໂອນ
ຕີໂຕ

ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ຕີໂຕ.

ອັນ ຄຽນ ມາຮ 63 ກູມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ຕີໂຕ
ລາ ກວາຍ ນຸ່ມ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ, ມາ ອັນ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. ໂປໂລ ໂອນ
ຕີໂຕ ແອີດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ໂບດ ກະເຣເຕ, ເຢືາອ໌ ໂອນ
ຈ່ອຍ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ແກີດ
ເຣ່ງ ກະ ປື່ ດ ອາຊັອຮ. ປຶ່ ງ ໄນ່ ອາຕີ ໂອນ ຕີໂຕ
ໄປ ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ ກາ ອັນ ອຶງເຄາະ ຕະ, ລາ ນ່ະໄນ່:
ມວຍ ລາ ຣຽຮ ກວາຍ ກາ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ບາຣ
ລາ ອາຣຍານ ກວາຍ ອາຈວາຍຮໆ, ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌
ອາຕີ ລ່ັຮ ກວາຍ ນຸ່ມ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ໄປ ລາ
ໂອນ ອັນ ອາຕີ ໄລ່ ແອີດ ຣາຕອຍ ກະ ກູ່ ນະ ກວາ
ຍ, ກະ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ລາເວືາຍ ໂຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌.

1 ເກົາ ລາ ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່. ເກົາ
ລາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ເກົາ ລາ
ກວາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ
ຣານະ ອັນ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເກົາ ເປາະ ອາຕີ
ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ອັນ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອັນ
ຣຽຮ, ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ແກີດ ຊາອຳ ຊັງໄກຣ ລາລ່ື
ແອັນ, ກະ ໂອນ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ ໄລ່. 2 ໄຮ ອຶງກ່ອງ ເບີນ
ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ ອັນ ຕາ ຢວາຮ ແຕງ ມັນລ່ັອງ ກູແຕອ໌ ໄນ່.
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເກ່ີຍ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ. 3 ເຈ່ີ
ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ອັນ ຊັອງ ຊັງໄກຣ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາຕີ ປັຣນາຍ ອັນ ໂອນ ກວາຍ ດັງ. ຍ່ອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກາ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ, ດັງ ເກົາ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ອັນ ປຍາຍ໌ ອໍ, ນ່ະກັອຍ ອັນ ແປຣີ ເກົາ ອາ
ຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 4 ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌
ຊາອົຮ ຕີໂຕ. ໄມ່ ລາ ນ່ະ ກອນ ເກົາ, ຍ່ອນ ໄມ່ ຊາ
ອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເກົາ. ເກົາ ແຊອ໌
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອັນ
ກາ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄມ່ ກະ ໂອນ ໄມ່
ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.

ຣານະ ຕີໂຕ ຕະ ຕ່ຶງ ໂບດ ກະເຣເຕ

5 ບັອງ ກາ ກັອຍ ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ແອີດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ
ໂບດ ກະເຣເຕ ດອ໌ໍ ໄມ່ ຕະ ໂອນ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ກາ
ໄຮ ຕະ ມາ ຕາ ຢວາຮ ເຈ່ີ. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄມ່
ຣຽຮ ມັຮ ກວາຍ ຕະ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ກູ່ ເມືອງ
ຕ່ຶງ ໂບດ ກັອຍ, ນ່ະ ເກົາ ປາຕັບ ໄມ່ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ
ເຈ່ີ. 6 ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄມ່ ຣຽຮ ກວາຍ ກາ ຕາ
ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຕິ ໄລ່. ກວາຍ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ເບີ
ນ ລາກວຍ ມານຳ ຊັອງ. ກອນ ອາໄກ ໄລ່ ອຶງເຄາະ
ຊາອຳ ເຢຊູ ເຕ່, ກະ ກອນ ອາໄກ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌
ຕະ ຢຸ່ຮໆ ກະ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ. 7 ຍ່ອນ ກວາຍ
ກັອຍ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ
ໄລ່ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕິ ໄລ່. ອຶງ
ເຄາະ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ແກີດ ກວາຍ ອາຊັອຮ ຈະ ເບມີ;
ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ກຸນເຕົາ ອຶງຄ່ືນ; ອຶງເຄາະ ໄລ່
ຕາ ເບີນ ມັ່ກ ບັຼອງ; ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ແກີດ
ກວາຍ ແຣ່ັງ; ກະ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ
ຕາ ອໍ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ປຣະ. 8 ມາ ກວາຍ ກາ ຊົດ ມູ່
ກາ ຊາອຳ, ໄລ່ ອຶງເຄາະ ຕະ ປັ່ ງ ມັ່ດ ມຸ່ຮ ໂຈະ ຕາ
ມອຍ. ອຶງເຄາະ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ເລືອຍໆ ຣາ
ນະ ອໍ; ອຶງເຄາະ ໄລ່ ກຍາອ໌ ອໍ ຈະ ໄລ່ ເບີມ; ອຶງ
ເຄາະ ໄລ່ ຕະ ຕານັ່ອງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ; ອຶງເຄາະ
ໄລ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອໍ; ກະ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ຕະ
ໂອນ ຣາປຍາຍ໌ ອໍ. 9 ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຢຸມ ດອ໌ໍ ເລືອ
ຍໆ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄລ່ ຊາອຳ ເຈ່ີ ກາ ຊັງໄກຣ ກະ
ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ປັຣນາຍ ເນົ່ າ
ອາຕີ ໄລ່ ເຈ່ີ, ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ປັຣນາຍ ປ
ຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຢຸມ
ດອ໌ໍ ປັຣນາຍ ກັອຍ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ອາຕີ
ແບຼງ ລາລ່ື ແອັນ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຣາຄັດ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌
ຣາຄັດ ນັ່ອງ.

ອຶງເຄາະ ໄມ່ ກາແອັຮ ກະ ອາຕີ ກວາຍ ກະເຣເຕ
10 ເບີນ ກຼຶ່ງ ນະ ກວາຍ ຊາອຳ ກາ ຕາ ແອອ໌ ອີ

ຊາງັດ ກວາຍ ຊົດ ໄລ່. ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ຕາ
ແກີດ ເກືາ ເລືອຍໆ, ກະ ໄລ່ ຣາພິ ກວາຍ ການ່ໍອ໌.
ຊາອ່ຶຍ ນ່ະ ກວາຍ ໄນ່ ລາ ແຕ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ
ໄລ່ ອາຕີ ອຶງເຄາະ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ ຕາປູ່ນ ຄານອດ
ອິດຊະຣາເອລ.* 11 ອຶງເຄາະ ໄຮ ກປູັດ ແບອ໌ ໄລ່,
ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາລຸຮ ມັຮ ດຸງຊູ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ກະ ອາ
ຕີ ຣາມຶ່ ຮ ກາ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌, ດອ໌ໍ ຈ່ໍອ໌ ກຳໄລ
ແຕ ມັຮ ຣານະ ກາ ຕາ ເບີນ ຕານັ່ອງ. 12 ເບີນ
ມານະ ກວາຍ ກະເຣເຕ, ກາ ອາຕີ ຊາອ່ຶຍ ແຕ ຣາ

* 1:10 1:10 ຣ່ີດ ກັອຍ ເນົ່ າ ກິດ ບີ່ອ໌ ອຶງກັຣ ແຕ ເກຣ່ີງ ຣາເລົາ.
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ນະ ກາ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌. ອັນ ອາຕີ ປາຍ: "ກວາ
ຍ ກະເຣເຕ, ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ເລືອຍໆ ກະ
ເຢົ່ າ. ໄລ່ ລາ ແຣ່ັງ ລາລ່ື. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຈາ ປາໄຊ, ມາ
ໄລ່ ອາລ່ັຮ ອີ ຕະ ຣານະ."

13 ປັຣນາຍ ກາ ອັນ ປາຍ ກັອຍ ລາ ປຍາຍ໌.
ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ກາແອັຮ ເຣ່ງ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ
ອຶນໂຈຍ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ແກີດ ຊາ
ອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ. 14 ກາແອັຮ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ
ຊາງັດ ປື່ ນ ຕຍາ ແຕ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເກ່ີຍ
ຕະ ອຶນຕີ, ແຕີລາ ຣາມຶ່ຮ ປາຕັບ ແຕ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌, ໄລ່ ກາ ຕັຮ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌. 15 ອຶນແຍ່
ະ ຣານະ ກວາຍ ຕະ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ
ອໍ, ຄັນ ໄລ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອໍ. ມາ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ໂລ່ຍຮ ກະ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ກຣ່ັກ
ລາລ່ື, ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ໄລ່ ຕະ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ລາ ຕາ ເບນີ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ. ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່
ຄ່ຶດ, ກະ ຣານະ ໄລ່ ຕະ ລາ ຣຸ່ງ ອຶນແຍະ່. 16 ແບອ໌
ໄລ່ ປາຍ ໄລ່ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ຣານະ ໄລ່ ຕະ
ລາ ຕາ ເບີນ ຊັງໄກຣ ກະ ແບອ໌ ໄລ່ ປາຍ. ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ຊາອັຣ ໄລ່. ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ກະ ໄລ່ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ.

2
ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໂອນ ກວາຍ ເທົາ, ກວາຍ

ນຸ່ມ, ກະ ກວາຍ ຊູລ
1 ມາ ໄມ່ ອຶງເຄາະ ອາຕີ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ

ດັງ ໄລ່ ອຶງເຄາະ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຣ່ັກ ລາລ່ື. 2 ອຶງເຄາະ ໄມ່ ອາຕີ
ມັຮ ກວາຍ ອາຈວາຍຮ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ຕາຕ່ອຍ໌ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄລ່. ໂອນ ໄລ່ ແອີດ ແພບ ກະ
ຄູ່ນ ອໍ, ກະ ໂອນ ໄລ່ ກຍາອ໌ ອໍ ຈະ ໄລ່ ເບີມ, ກະ
ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື, ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ, ກະ
ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄລ່.

3 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ໄມ່ ອຶງເຄາະ ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ
ອາຢ່ະ, ໂອນ ໄລ່ ແອີດ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອຶງ
ເຄາະ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ຕາແມີຍຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ກະ
ອຶນໂຈຍ ມັ່ກ ບຼັອງ. ມາ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ມັນຕ່ັດ ຄູ່ນ 4 ໂຈະ ມັຮ ມັນແຊມ ກາ ຕາແບິ ເບີນ
ກາຢາອ໌, ໂອນ ມັນແຊມ ກັອຍ ດັງ ອາໂຢ່ະ ກອນ
ກາຢາອ໌ ໄລ່. 5 ອຶງເຄາະ ມັນແຊມ ນຸ່ມ ກັອຍ ດັງ
ກຍາອ໌ ອໍ ຈະ ໄລ່ ເບມີ, ກະ ໂອນ ໄລ່ ແອີດ ມັນຕ່ັດ
ອໍ. ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ຊາແຣິງ ຕ່ຶງ ດຸງ ໄລ່.
ອຶງເຄາະ ໄລ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ອ,ໍ ກະ ອຶງເຄາະ
ໄລ່ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ກາຢາອ໌ ໄລ່. ຄັນ ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ,

ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕິ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ.

6 ອຶງເຄາະ ໄມ່ ອາຕີ ອາລ່ົບ ອາລ່ີ ເລືອຍໆ ໂອນ
ມັຮ ກວາຍ ຣາເລົາ ນຸ່ມ ເຕ່ອ໌ ດັງ ກຍາອ໌ ອໍ ຈະ ໄລ່
ເບີມ. 7 ກູ່ ຣານະ ໄມ່ ຕະ, ອຶງເຄາະ ຕະ ໂອນ ປ
ຍາຍ໌, ຍ່ອນ ໄມ່ ລາ ແກີດ ເຕຣ່ງ ໂອນ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌. ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ໄມ່ ອາຕີ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶງ
ເຄາະ ໄມ່ ອາປັຮ ໄມ່ ລາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ, ກາ ຕະ
ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ. 8 ມັຮ ປັຣນາຍ ໄມ່ ຕະ ອຶນຕີ,
ອຶງເຄາະ ໄມ່ ປາຍ ໂອນ ປຍາຍ໌ ເລືອຍໆ. ນ່ະກັອຍ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕິ ປາຍ ໄມ່ ຕາ ອໍ. ເຈ່ີ
ໄລ່ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຣາຈຽນ ກະ ໄມ່, ໄລ່ ຊັອງ ກູມາລ,
ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ເຮີມ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ ອຶນ
ເຕ່ົາ ອີ ປາຍ ໄຮ.

9 ອຶງເຄາະ ໄມ່ ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ ຊູລ ໂອນ ໄລ່
ອີດ ຣາງຶ່ຮ ເນືາຍ ໄລ່. ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕະ ກູ່ ຣານະ
ໂອນ ເນືາຍ ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌. ອຶງເຄາະ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ຣາ
ຈຽນ ກະ ເນືາຍ ໄລ່. 10 ກະ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ
ຕວຍ໌ ເກຣ່ີງ ເນືາຍ ໄລ່. ມາ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕະ ເລືອ
ຍໆ ໂອນ ເນືາຍ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ຄັນ ກວາ
ຍ ຊູລ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຮີມ ອໍ ຣານະ
ໄລ່ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ເຕ່ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ກວາຍ
11 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເຈ່ີ ຣານະ ຈ່ອຍ ເມືາດ

ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ດັງ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.
12ນ່ະກັອຍ ໄຮ ດັງ ອັນ ຢໍອ໌ ໄຮ ຕັຮ ຣານະ ກາ ຕາ
ເບນີ ຊັງໄກຣ ແຕ ຣານະ ອັນ. ໄຮ ອຶນໂຈຍ ຕາປູ່ນ
ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ເບີມ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌
ໄຮ ດັງ ກຍາອ໌ ອໍ ຈະ ໄຮ ເບີມ, ກະ ອັນ ຢໍອ໌ ໄຮ
ແອີດ ຕານັ່ອງ. ອັນ ຢໍອ໌ ໄຮ ຕາປູ່ນ ແອີງ ຣານະ
ອັນ ຊັອງ ບັອງ ກາ ໄຮ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່, 13ບັອງ ກາ ໄຮ ແອີດ ອຶງກ່ອງ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ.່ ຕາໄງ ກັອຍ ໄຮ ເບນີ
ເຮີມ ເຢຊູ ກຣີດ, ອັນ ກາ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ. ອັນ
ເບີນ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ, ກະ ອັນ ລາ ມູເຈິງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. 14 ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ິ ຈີວ໌ ກູຈີດ ຕາງ
ໄຮ, ດອ໌ໍ ໄທ ລ່ັຮ ໄຮ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ, ໂອນ ໄຮ
ແກີດ ບຣັຮ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ
ໄຮ ແກີດ ກອນແຊມ ອັນ, ລາ ອຶມພາ ແຕ ກວາຍ
ກາ ຕາ ແກີນ ກອນແຊມ ອັນ. ກະ ໄຮ ອູອຍາຣ ອູ
ໄອອ໌ ລາລ່ື ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ອ.ໍ
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15 ໄມ່ ເບນີ ອຳນາດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ນ່ະກັອຍ
ອຶງເຄາະ ໄມ່ ອາຕີ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ປາຕັບ
ໄມ່. ອຶງເຄາະ ໄມ່ ອາຕີ ກະ ກາແອັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ,
ຄັນ ໄລ່ ຕະ ຕາ ປຍາຍ໌. ກະ ມັຮ ຣານະ ໄມ່ ຕະ,
ອຶນໂຈຍ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ພາມາດ ໄມ່.

3
ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໂອນ ກວາຍ ຊາອຳ

1 ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕາໄມຮ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ໂອນ
ໄລ່ ຊາງັດ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ກະ ໄລ່ ກາ ເບນີ ອຳນາດ
ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ອຶງເຄາະ ໄລ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ
ກູ່ ຣານະ ອ.ໍ 2 ກວາຍ ຊາອຳ ຕາ ເຕ່ອ໌ ພາມາດ
ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ມາ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ແອີດ
ຣາຕອຍ ກະ ກູ່ ນະ ກວາຍ. ອຶງເຄາະ ໄລ່ ເບີນ
ຣາງຶ່ຮ ເມ່ນ ກະ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ລາເວືາຍ ໂຈະ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌.

3 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ໄຮ ລາ ຊາກູລ ນ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່.
ໄຮ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ໄຮ
ຊາງັດ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ກວາຍ ອາໂລກ. ນ່ະກັອຍ
ຈະ ໄຮ ແກີດ ຊູລ ໂອນ ຣານະ ຕາ ອໍ, ກະ ໄຮ ຕະ
ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌. ໄຮ ຣາອວານ ເລືອ
ຍໆ, ກະ ໄຮ ຊັຣແມງ ອີ ເບີນ ເກຣ່ີງ ເຢົ່ າ ແຮີ.
ໄຮ ມານະ ຊາອັຣ ມານະ. 4 ມາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ໄຮ ດັງ ອັນ ອາໂຢ່ະ ໄຮ, ກະ
ອັນ ອີ ຈ່ອຍ ໄຮ, 5 ຕາໄງ ກັອຍ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ໄຮ. ອັນ ຕາ ເບີນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ ຍ່ອນ ໄຮ ຕະ
ຣານະ ຕານັອ່ງ ອໍ. ມາ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ ຍ່ອນ
ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄຮ. ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄຮ. ໄນ່ ລາ ນ່ະ ອັນ ອາເຣືາວ ຣາງຶ່ຮ
ໄຮ. ກະ ອັນ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ,
ນ່ະ ໄຮ ຕາແບິ ຣ່ັຮ ລ່ັຮ ຕາໄມ. 6 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ໄຮ ເບນີ ຣາເວືາຍ ອັນ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ
ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອັນ ກາ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ.
7 ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ, ນ່ະກັອຍ ໄຮ
ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ຈຸງ ເຕ່ ມັຮ ມູ່ນ ກາ ອັນ
ປຣ່ອມ ໂອນ ກອນ ອາໄກ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ອຶງ
ກ່ອງ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.

8 ໄກຣ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ປຍາຍ໌ ອຶນແຍ່ະ.
ເກົາ ຢໍອ໌ ໄມ່ ອາຕີ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ກວາ
ຍ ກາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໂອນ ໄລ່ ຕະ ເລືອຍໆ
ຣານະ ອໍ ຊັອງ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ລາ ເບີນ ເກືາ ອຶນ
ແຍະ່, ກະ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ. 9 ເກົາ
ຢໍອ໌ ໄມ່ ວຍາຣ ແຕ ໄລ່ ກາ ຣາຈຽນ ຕາ ແກີດ ເກືາ,
ກະ ໄລ່ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຣາໂລຍຮ ກະ ໄມ່ ແຕ ຄານອດ

ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ແຕ ປຶ່ ງ ເນົ່ າ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ
ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄລ່. ຄັນ ຣາຈຽນ ແຕ ຣາມຶ່
ຮ ໄນ່, ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ. 10 ຄັນ ເບີ
ນ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ເຍືາ ມາ ແຕ່ີອ໌ ຣາຍົວະ ໂອນ ເຍືາ
ຣາຕັຮ ແກີດ ຊາອ່ຶຍ ຈຸ່ມ, ອຶງເຄາະ ໄມ່ ກາແອັຮ
ກວາຍ ກັອຍ ມູ ເຮີບ, ບາຣ ເຮີບ ເວືາຍ. ແວັດ
ກັອຍ, ຄັນ ອຶນນັ່ອງ ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ ຊາ, ໄມ່
ອຶນໂຈຍ ຣາບູລ ນັ່ອງ ກະ ອັນ. 11 ຍ່ອນ ໄມ່ ດັງ
ກວາຍ ກັອຍ ແກຼິ ຣານາ. ອັນ ດັງ ໂລ່ຍຮ ມາ ອຶນ
ນັ່ອງ ອັນ ອີ ຕະ, ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕະ ຊັຣນັ່ຮ ຈະ
ອັນ ເບີມ.

ປັຣນາຍ ປາຕັບ ປັຣຊົດ ໂອນ ຕີໂຕ
12 ພໍກາ ເກົາ ແປຣີ ອາເຕມາ ແຕີລາ ຕີຄີ ໂກ

ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄມ່, ເກົາ ຢໍອ໌ ໄມ່ ເປາະ ແຕ່ິ ປໍ ເກົາ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ນີໂກໂປລີ. ເກົາ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກັອຍ ເຕ່ົາ ອຶນແຍ່ະ ກາໄຊ ຊາແງດ. 13 ກະ ເກົາ
ແຊອ໌ ໄມ່ ຈ່ອຍ ເຊນັດ ກະ ອາໂປໂລ. ເຊນັດ ລາ
ກວາຍ ກາ ດັງ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ຄານອດ. ອຶນເຕ່ົາ
ໄລ່ ແອິ ບັອງ ກາ ໄລ່ ອີ ເປາະ, ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ຈ່ອຍ
ໄລ່ ເກຣ່ີງ ກັອຍ. 14 ອຶງເຄາະ ໄມ່ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ
ຕ່ຶງ ມູ່ ໄຮ ຣຍານ ເລືອຍໆ ຕະ ຣານະ ອໍ. ນ່ະກັອຍ
ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຈ່ອຍ ຣັງອອຍ ເຢົ່ າ ໄລ່ ກາ ແອິ. ອຶນໂຈຍ
ໂອນ ໄລ່ ແອີດ ເມືາດ ຊັອງ, ຍ່ອນ ຣານະ ກັອຍ ຕາ
ເບນີ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ.

15 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ແອີດ ກະ ເກົາ ພາອ໌
ປັຣນາຍ ກາຮານ ໄມ່ ເຕ່. ແຊອ໌ ໄມ່ ກັຣບັນ ກັຣຊ
ວານ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຢົ່ າ ກາ ອາໂຢ່ະ ກະ ຊາອຳ ມັນ
ຕຸ ກະ ໄຮ. ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເຍືາ.
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ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໂປໂລ ຄຽນ ໂອນ
ພເີລໂມນ

ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ພີເລ

ໂມນ ມາຮ 63 ກູມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ພີເລໂມນ
ລາ ກວາຍ ຊາອຳ ແຕ ເມືອງ ໂກໂລຊາຍ. ເບີນ
ມານະ ຊູລ ຣາມຶ່ຮ ໂອເນຊີໂມ ກາ ຕາລຸ່ຮ ແຕ ພີ
ເລໂມນ, 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 ກໂູກຼຍ໌ ພເີລ
ໂມນ, ແຊອ໌ ອັນ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໂອເນຊີໂມ ກະ ຣ່ັບ
ແກີດ ນ່ະ ແຊມອາຍ ອັນ ເບມີ.

1 ເກົາ ລາ ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາ
ອົຮ ເຢົ່ າ ເກົາ ພີເລໂມນ, 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 ກູຕົງ ລາ
ລ່ື ຕະ ຣານະ 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, ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ ກະ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ບັນ
ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.

ພີເລໂມນ 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. 5ຍ່ອນ
ເກົາ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ ໄມ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ກຣ່ັກ
ລາລ່ື, ກະ ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາ
ອຳ ອັນ. 6 ໄຮ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ຍ່ອນ ໄຮ ຊາອຳ
ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ໄມ່ ດັງ ແຈງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ ອັນ ໂອນ ໄຮ ເບີ
ນ ຍ່ອນ ໄຮ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ.
7ອາແອມ ເອີຍ, ເກົາ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ໄມ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ອາ
ໂຢ່ະ. ກະ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ, ໄລ່ ຊັອງ ໄປຣຮ ລ່ັຮ

ຍ່ອນ ໄມ່ ຈ່ອຍ ໄລ່. ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ຕາລ່ືນ ຣາງຶ່ຮ
ເກົາ ເຕ່.

ໂປໂລ ຈ່ອຍ ໂອເນຊີໂມ
8ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ໂອນ ເກົາ ເບນີ 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 ອາໂຢ່ະ 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 ໄມ່. 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 ກ່ໍ
ອ໌. 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. 14 ມາ 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 ມັນເຕຣືາ ອັນ ເບີນ ແອີດ ຊົດ
ແດີຍ ກະ ໄມ່. 16 ຊານ່ໍ ອັນ ຕາ ເບີນ ແກີດ 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 ອາ
ໂຢ່ະ 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 ກວາ
ຍ ຊູລ, ກະ ມາຮ ກວາຍ ແຊມອາຍ ເຕ່, ຍ່ອນ ເຍືາ
ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ມັນຕຸ.

17 ຄັນ ເກົາ ກະ ໄມ່ ມາ ຣາຕອຍ ລາລ່ື, ເກົາ
ແຊອ໌ ໄມ່ ຣ່ັບ ອໍ ໂອເນຊີໂມ ນ່ະ ໄມ່ ຣ່ັບ ເກົາ ເຕ່.
18 ຄັນ ອັນ ມາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂຈະ ໄມ່, ແຕີລາ ອັນ ຕູ່
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ໄມ່, ໂອນ ໄມ່ ອີດ ແຕ ເກົາ. 19 ເກົາ ໂປໂລ ຄຽນ
ປັຣນາຍ ໄນ່ ແຕ ອາຕີ ເກົາ ເບີມ: ນ່ະ ໄນ່ ເກົາ
ປຣ່ອມ ກລັູຮ 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 ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ. ຄັນ ໄມ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ
ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ຍ່ອນ ເກົາ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ
ກຣີດ. 21 ບັອງ ກາ ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ
ໄນ່, ເກົາ ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ໄມ່ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ,
ກະ ໄມ່ ຕະ ກາເລີຍ ແຕ ປັຣນາຍ 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 ອຶງ
ກ່ອງ 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.
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ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ພາອ໌ ໂອນ ກວາຍ
ເຮັບເຣີ

ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ໄນ່ ກວາຍ ກາ ຄຽນ ພາອ໌ ຊາອົຮ

ມັຮ ກວາຍ ເຮັບເຣີ (ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ), ຕາ
ເບີນ ເນົ່ າ ກາ ດັງ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ກາ ຄຽນ ປຶ່ ງ ໄນ່,
ມາ ອັນ ຄຽນ ມາຮ 64 ກູມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ.
ບັອງ ກັອຍ ເນົ່ າ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື ກວາຍ ຊາອຳ,
ເຕ່ົາ ຕາ ເບີນ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ ນັ່ອງ. ປັຣ
ນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ອາເລືາມ ໄລ່ ໂອນ ຊາອຳ ຈັບ ລາລ່ື
ແອັນ, ກະ ອາຕີ ເຢຊູ ແຕ່ິ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ.
ເນົ່ າ ຄຽນ 3 ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ນ່ະ

ໄນ່: ມວຍ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ອາມົ່ງ ຊົດ
ແດີຍ, ອັນ ຊາງັດ ອຶມປ່ໍ ອັນ, ກະ ອັນ ຈີວ໌ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ປື່ ດ ກາເລີຍ
ອຶນແຍ່ະ ແຕ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແຕ ມັຮ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ກະ ແຕ ໂມເຊ ແຮີ. ບາຣ ລາ ເຢຊູ ແຕ່ິ ລາ ກວາ
ຍ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຊົດ ແດີຍ, ກະ ເບນີ ອຳນາດ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່
ະ ແຕ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ການ່ໍອ໌. ໄປ ລາ ແອີງ
ເຢຊູ ແຕ່ິ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ
ໂອນ ແວັດ ແຕ ໂລ່ຍຮ ກະ ກູຈີດ. ເຢຊູ ໂອນ ໄຮ
ເບີນ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ.
ຕ່ຶງ ປຸ່ນ 11, ເນົ່ າ ອາຕີ ແຕ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຈຍ

ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາລ່ື. ກະ ເນົ່ າ ປາຍ ນ່ະໄນ່
ແຮີ: ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຕະ ໂອນ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ຄັນ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ຍ່ອນ ແຕ ກອນ ອັນ
1 ແຕ ອຶມແບິ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອາຈວາຍຮ

ອາເຈ່ຮ ໄຮ ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ກະ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຍ່ອນ
ແຕ ມັຮ ກວາຍ ຕາງ ປັຣນາຍ ອັນ. 2ມາ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ປັຣຊົດ ໄນ່, ອັນ ອາຕີ ໄຮ ຍ່ອນ ແຕ ກອນ ອັນ
ແຕ່ິ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາລາ ອຶນ
ແຍະ່ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ, ກະ ຍ່ອນ ແຕ ອັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕງ ມັນລ່ັອງ ກແູຕອ໌. 3ອາງອ່ືຣ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ
ລາ ມາຮ ອາງອ່ືຣ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ອັນ ມູ
ເຈິງ ເລ່ີຍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ກູ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ

ແກີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ອັນ ກຍາອ໌ ດອ໌ໍ ລາ ຍ່ອນ
ແຕ ປັຣນາຍ ອັນ ກາ ເບີນ ອຳນາດ ລາລ່ື. ແວັດ
ອັນ ອາປິ່ ດ ມັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ, ເຈ່ີ ອັນ ຊັອຮ ລ່ັຮ
ປໍ ມັນລ່ັອງ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ
ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ.

ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ເທວາ
ດາ ອັນ

4 ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ
ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມູເຈິງ ຣາມຶ່ຮ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ
ອັນ ລາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ຣາມຶ່ ຮ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ເທວາ
ດາ ກັອຍ. 5 ຕາ ເບີນ ເທວາດາ ອາແລ່ະ ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ງີ່ນ ປາຍ:
"ໄມ່ ລາ ກອນ ເກົາ.

ຕາໄງ ໄນ່ ເກົາ ແກີດ ອຶມປ່ໍ ໄມ່."
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ປາຍ ແຕ ເທວາດາ ອາ
ແລ່ະ ປາຍ:
"ເກົາ ລາ ອຶມປ່ໍ ອັນ.

ອັນ ລາ ກອນ ເກົາ."
6 ມາ ບັອງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ແປຣີ ກອນ ກ່ັລ
ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ອັນ ປາຍ:
"ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶງເຄາະ

ຊາງ ກອນ ກັອຍ."
7 ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ເທວາດາ ອັນ:
"ອັນ ໂອນ ເທວາດາ ອັນ ແກີດ ນ່ະ ກຢູາລ,

ກະ ອັນ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຕະ ຣານະ ອັນ ແກີດ
ນ່ະ ປັຣລາ ອູ່ຍຮ."

8 ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ໂຈະ ກອນ ອັນ ນ່ະໄນ່:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີຍ, ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກມູໍ ລາ ຊົດ

ເລືອຍໆ ປໍ ໄມ່!
ໄມ່ ຕະ ຊົດ ຕານັ່ອງ ລາລ່ື.

9 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕານັອ່ງ ອໍ, ໄມ່ ອາໂຢ່ະ.
ມາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ, ໄມ່ ຊາອັຣ.

ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ເຢືາງ ໄມ່,
ອັນ ຣຽຮ ໂອນ ໄມ່ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ຣ່ໍອ໌
ກາເລີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ ໄລ່ ກາ ແອີດ ກະ ໄມ່."

10 ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຕ່:
"ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ແຕ ຕາແບິ ໄມ່ ແຕງ ກແູຕອ໌,

ກະ ມັນລ່ັອງ ແຮີ ລາ ອາຕີ ໄມ່ ແຕງ.
11 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ແກີດ ປິ່ ດ

ເລີຍ,
ມາ ໄມ່ ຕາ ເກ່ີຍ ປິ່ ດ.

ຣາມຶ່ຮ ໄມ່ ແຕງ ກັອຍ ແກີດ ຣາແຮອ໌ ນ່ະ ອາຣິ ອາ
ໂຍຮ.

12 ເຈ່ີ ໄມ່ ປອມ ດອ໌ໍ ມັນລ່ັອງ ກແູຕອ໌ ນ່ະ ອາຢັ່ ອຮ
ຕ່ີ ອາໂຍຮ,
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ມູເຈິງ ເນົ່ າ ທຣາວ ໂຈະ ອາຢັ່ ອຮ ຕາໄມ.
ມາ ໄມ່ ຕາ ເກ່ີຍ ຣາປຽນ,

ກະ ອາຍຸ່ ໄມ່ ລາ ອຶນນັ່ອງ ເລືອຍໆ."
13 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເກ່ີຍ ອາຕີ ມານະ ເທວາດາ
ອັນ ປາຍ:
"ໄມ່ ຕາກູ ແອີດ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເກົາ

ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ແລ່ະ ເກົາ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຢໍອ໌
ອີ ກາຈີດ ໄມ່

ແອີດ ປື່ ນ ຕາລາງ ອາເຢີງ ໄມ່, ແກີດ ຊູລ
ໄມ່."

14 ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ມັຮ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ
ກັອຍ ລາ ນານ່ະ? ເທວາດາ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ເຢືາງ
ກາ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ເຈ່ີ ອັນ ໂອນ
ເທວາດາ ກັອຍ ເປາະ ຣາຈ່ອຍ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌
ອີ ຣ່ັບ ຣານະ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ.

2
ອຶງເຄາະ ໄຮ ເນ່ ໂອນ ອໍ

1ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ໄຮ ຕາປູ່ນ ກຣ່ັກ ລາ
ລ່ື ປັຣນາຍ ໄຮ ຊັອງ ເຈ່ີ. ໄຮ ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ
ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ແອີດ ຊາເບິງ ເລືອຍໆ. 2ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ຣານາ ເທວາດາ ອັນ ລາ ປຍາຍ໌. ກະ
ຄັນ ກວາຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ ກະ ຕາ ເບນີ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ ກັອຍ
ຕາປູ່ນ ຣານະ ໄລ່ ຕະ. 3 ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານະ່ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຈະ ໄຮ, ຄັນ ໄຮ ຕາ ແອອ໌ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ກາ ປື່ ດ ລາລ່ື ໄນ່, ລາ ປັຣນາຍ ອັນ ອີ ຈ່ອຍ
ອາມົ່ງ ໄຮ? ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຢຊູ
ກຣີດ, ອາຕີ ປັຣນາຍ ໄນ່. ແວັດ ກັອຍ ໄລ່ ກາ
ຊາງັດ ອັນ ແອັນ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ໄຮ. 4 ກະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ໄຮ ດັງ ປຍາຍ໌ ໄລ່ ປາຍ,
ຍ່ອນ ອັນ ໂອນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ, ກະ
ອັນ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ. ກະ ອາແລ່
ະ ອັນ ຣຽຮ, ອັນ ໂອນ ຣາເວືາຍ ອັນ ຈ່ອຍ ກວາ
ຍ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ອ.ໍ

ເຢຊູ ກຣີດ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ
5 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ໂອນ ເທວາດາ ອັນ

ຊົດ ມັຮ ກຣວາງ ກແູຕອ໌ ອັນ ອີ ແຕງ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ ເກົາ ອີ ອາຕີ ເຍືາ. 6 ມາ ເບີນ ກວາຍ ຄຽນ
ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
"ອຶນເຕ່ົາ ອໍ ເຍືາ ເຮີມ ກວາຍ,

ມາ ເຍືາ ຄ່ຶດ ແຕ ໄລ່?
ອຶນເຕ່ົາ ອໍ ເຍືາ ເຮີມ ໄລ່,

ມາ ເຍືາ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ?

7 ເຍືາ ໂອນ ໄລ່ ແອີດ ປື່ ນ ບີ່ ອ໌ ເທວາດາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ.

ເຍືາ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ອຳນາດ ອາງ ອ່ືຣ ນ່ະ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ເກ່ີຍ ເບນີ,

ໂອນ ເນົ່ າ ຢຳນັ່ບ ໄລ່.
8 ກະ ເຍືາ ໂອນ ໄລ່ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍ

ອ໌."
ປັຣນາຍ ໄນ່ ປາຍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາ
ຍ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ. ມາ ຊານ່ໍ ໄຮ ຕາ ຢ
ວາຮ ເຮີມ ກວາຍ ຊົດ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.
9 ມາ ໄຮ ເຮີມ ເຢຊ.ູ ອັນ ແອີດ ປື່ ນ ບີ່ອ໌ ເທວາດາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ອັນ ກຈີູດ ຕາງ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ກວາຍ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ
ຕະ ກວາຍ. ອັນ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກະ ກຈີູດ; ເຈ່ີ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ເບນີ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ນ່ະ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ເກ່ີຍ ເບີນ, ໂອນ ເນົ່ າ ຢຳນັ່ບ ອັນ. 10 ປ
ຍາຍ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ແຕງ ອຶນແຍ່ະ ກູ່
ຣາມຶ່ຮ ກະ ກຍາອ໌ ອຶນແຍະ່ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ, ປຍາຍ໌ ອັນ
ໂອນ ເຢຊູ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຕະ ໂອນ ແມິ່ມ ຣາ
ນະ ອັນ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ຊາອ່ຶຍ ກວາຍ ແກີດ
ກອນ ອັນ ກະ ຈຸງ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ ອັນ ເຕ່,
ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຈີວ໌ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ,
ດອ໌ໍ ອາໂຢ່ງ ຣານາ ໂອນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ມັຮ ກວາຍ
ກັອຍ. 11 ອັນ ກາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ແກີດ ບຣັຮ
ອໍ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອັນ ຕະ ບຣັຮ ອ,ໍ ອຶນແຍະ່
ໄລ່ ກັອຍ ເບນີ ແອີງ ມວຍ ອຶມປ່ໍ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ
ເຢຊູ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ກມູາລ ດອ໌ໍ ໄລ່ ລາ ແຊມອາຍ
ອັນ. 12 ເຢຊູ ປາຍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນ່ະໄນ່:
"ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ແຊມອາຍ ເກົາ ດັງ ແຕ ຣາມຶ່ ຮ

ໄມ່.
ປໍ ອຶນຕຸ ໄລ່ ໂຣ່ມ, ເກົາ ລາ ຍ່ອງ ໄມ່."

13 ກະ ອັນ ປາຍ ແອັນ:
"ເກົາ ຊາອຳ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."
ກະ ອັນ ປາຍ ແອັນ:
"ເກົາ ແອີດ ອຶນໄນ່, ເກົາ ກະ ມັຮ ກອນ ອາໄກ ກາ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ເບີນ."
14 ຍ່ອນ ອຶນ ແຍ່ ະ ມັຮ ກອນ ອາ ໄກ ເຢືາງ

ເຈົາຣາ ຊີ ລາ ເບີນ ໄຊອ໌ ກະ ອາຮາມ, ນ່ະກັອຍ
ເຢຊູ ແກີດ ມູເຈິງ ກວາຍ ເຕ່. ອັນ ເບີນ ໄຊອ໌
ກະ ອາຮາມ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ອັນ ກູ ຈີດ, ດອ໌ໍ ຕາລຸຮ
ຕັຮ ເຢືາງ ຊາຕານ, ອັນ ກາ ເບີນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌
ກາຈີດ ກວາຍ. 15 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ເຕ່ອ໌ ອາໂຣຍຮ
ມັຮ ກວາຍ ກາ ອຶງກັອຮ ກູ ຈີດ, ກະ ແກີດ ຊູລ
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ແດີຍ ອາມົ່ງ. 16 ໄຮ ດັງ
ອັນ ຕາ ເບີນ ຈ່ອຍ ອຶນເຕ່ົາ ມັຮ ເທວາດາ ເຢືາງ
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ເຈົາຣາຊີ. ມາ ອັນ ຈ່ອຍ ມັຮ ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ.
17ນ່ະກັອຍ, ເຢຊູ ອຶງເຄາະ ແກີດ ມູເຈິງ ແຊມອາຍ
ອັນ, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ອັນ ແກີດ ກວາຍ ກາ ຕາລາ ຣ່ີດ
ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່. ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ
ຕະ ໄລ່, ກະ ອັນ ຕະ ປຍາຍ໌ ເລືອຍໆ ຣານະ ອັນ
ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕະ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ
ໂລ່ຍຮ ໄລ່. 18 ຈະ ອັນ ແຕ່ິ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ກາ
ຢໍອ໌ ອີ ປັຣຕ່ຶ ອັນ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ຍ່ອນ ອັນ
ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ເຕ່ອ໌ ອັນ ຣາຈ່ອຍ ມັຮ ກວາ
ຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ກາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ກາ ຢໍອ໌ ອີ
ປັຣຕ່ຶ ໄລ່ ຕະ ໂລ່ຍຮ.

3
ເຢຊູ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ໂມເຊ

1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ ລາ ນ່ະ
ແຊມອາຍ ເກົາ ເຕ່. ເຍືາ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ເຈ່ີ.
ແຊອ໌ ເຍືາ ຄ່ຶດ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ອັນ ລາ ມານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ
ອັນ, ກະ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ມູ່ ໄຮ. 2 ອັນ ຕະ ປຍາຍ໌ ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ໂອນ ອັນ,
ມູເຈິງ ໂມເຊ ຕະ ປຍາຍ໌ ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ນັ່ດ ດອ໌ໍ ໂອນ ອັນ ຕະ ຕ່ຶງ ດຸງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.*
3 ຄັນ ເບນີ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕະ ດຸງ, ກວາຍ ຕາ
ເບນີ ຍ່ອງ ດຸງ ກັອຍ. ມາ ໄລ່ ຍ່ອງ ກວາຍ ກາ ຕະ
ດຸງ ກັອຍ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ເຢຊູ ກຣີດ
ກາເລີຍ ແຕ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ໂມເຊ. 4 ກູ່ ດຸງ ເບນີ ແກີດ
ລາ ຍ່ອນ ກວາຍ ຕະ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ອຶນ
ແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ. 5 ໂມເຊ ຕະ ປຍາຍ໌ ຣານະ ອັນ
ຕ່ຶງ ດຸງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ອັນ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ຕະ
ຣານະ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ. ອັນ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ມັຮ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ອາປັຮ ອຶນຕູ່ນ. 6 ມາ
ເຢຊູ ກຣີດ ຕະ ປຍາຍ໌ ອຶນແຍະ່ ຣານະ ອັນ ຕ່ຶງ ດຸງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ນ່ະ ກອນ ຣາເມືາ ກາ ຕາລາ ເຕ່
ດຸງ ກັອຍ. ກະ ໄຮ ລາ ແຕ ດຸງ ອັນ ເຕ່, ຄັນ ໄຮ
ຊາເບິງ ເລືອຍໆ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ຍັ່ນ ລາລ່ື ອຶງກ່ອງ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ເບນີ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ.

ກວາຍ ກາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ
7 ນ່ະກັອຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ປາຍ:

"ຕາໄງ ໄນ່ ຄັນ ເຍືາ ຊັອງ ຊຽງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ
ໂຈະ ເຍືາ:

8 'ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກ່ັອງ ຣາງຶ່ຮ
ນ່ະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ເຍືາ ແຕ ອຶມແບິ ຕະ ຕ່ຶງ

ອຶນຕຸ ຕຍາຮ,
ບັອງ ກາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ກະ ລ່ອງ ອັນ.

9 ອຶນແຍ່ະ ປູນ ຈ່ິດ ກູມໍ ໄລ່ ເຮີມ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ
ເກົາ ຕະ ຈ່ອຍ ໄລ່,

ມາ ອຶນນັ່ອງ ໄລ່ ລ່ອງ ເກົາ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ.
10 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຊັອງ ອວານ ກະ ໄລ່, ເຈ່ີ ປາຍ:

"ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ເກົາ,
ກະ ໄລ່ ຕາ ແອອ໌ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ ປາ
ຕັບ."

11 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຄີນ ປາຍ:
'ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກມູ,ໍ ເກົາ ຕາ ໂອນ ໄລ່ ມູ່ດ
ຣາລູ່

ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກາ ເກົາ ກຽມ ດອ໌ໍ.'"
12 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກຍາອ໌ ຈັບ

ລາລ່ື ອຶນໂຈຍ ໂອນ ເນົ່ າ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ
ຕາ ອໍ ກະ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ, ເຈ່ີ ງວາຍ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ລາ ເຢືາງ ອາມົ່ງ. 13 ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ມານະ ກາແອັຮ ມານະ ກູ່ ຣາໄງ, ບັອງ ກາ ອຶນນັ່ອງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໄຮ ກະ ອຶນນັ່ອງ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ຊາ
ງັດ. ອຶນໂຈຍ ໂອນ ມານະ ອາແລ່ະ ແກີດ ກ່ັອງ
ຣາງຶ່ຮ ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ຕາ ອໍ ອາໂລກ ອັນ ໂອນ
ຄ່ຶດ ຣ່ໍອ໌ ອໍ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. 14 ອຶນແຍະ່ ນະ ໄຮ
ລາ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ຄັນ ໄຮ ຊາເບິງ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຊາອຳ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຕ່ົາ ອຶນແຍ່ະ
ແດີຍ ໄຮ. 15 ຍ່ອນ ໄຮ ຊັອງ ເຈ່ີ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
"ຕາໄງ ໄນ່ ຄັນ ເຍືາ ຊັອງ ຊຽງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ

ໂຈະ ເຍືາ,
ອຶນໂຈຍ ກ່ັອງ ຣາງຶ່ຮ ນ່ະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ
ເຍືາ

ກາ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ
ຕຍາຮ."

16ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊັອງ ມາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາ
ງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ກາ ໂມເຊ ເດີງ
ອາລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ ແຕ ອຶມແບິ. 17 ກະ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ ອຶນ
ແຍ່ະ ປູນ ຈ່ິດ ກູມໍ ກັອຍ? ອັນ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ ໂຈະ
ໄລ່ ກາ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ໄລ່ ກາ ກຈີູດ ອຶນແຍະ່ ຕ່ຶງ ອຶນ
ຕຸ ຕຍາຮ. 18ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ອັນ ຄີນ, ຕາ
ໂອນ ໄລ່ ມູ່ດ ຣາລູ່ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກາ ອັນ ກຽມ ດອ໌ໍ?

* 3:2 3:2 ດຸງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຊາກຳ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ອັນ.
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ໄລ່ ກາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ ອັນ. 19 ນ່ະກັອຍ ໄຮ
ດັງ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ.

4
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຽມ ດອ໌ໍ ອຶນຕຸ ຣາລູ່

1 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນນັ່ອງ ເອີອ໌ ໂອນ ໄຮ ມູ່ດ
ຣາລູ່ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກາ ອັນ ກຽມ ດອ໌ໍ. ນ່ະກັອຍ ອຶງ
ເຄາະ ໄຮ ເນ່ ອໍ, ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ໄຮ ຕາ ດັງ ເບີນ
ມູ່ດ. 2 ໄກຣ ລາລ່ື ໄຮ ເບີນ ຊັອງ ເຕ່ ປັຣນາຍ ອໍ
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູເຈິງ ໄລ່ ກັອຍ. ມາ ປັຣນາຍ
ກັອຍ ຕາ ເບນີ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ໄລ່, ຍ່ອນ
ໄລ່ ຊັອງ ມາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ. 3 ມາ ໄຮ ກາ ຊາອຳ,
ໄຮ ເບນີ ມູ່ດ ຣາລູ່ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ປາຍ:
"ເກົາ ຄີນ ປາຍ: 'ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກມູ,ໍ

ເກົາ ຕາ ໂອນ ໄລ່ ມູ່ດ ຣາລູ່ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກາ
ເກົາ ກຽມ ດອ໌ໍ.'"

ມາ ອັນ ຕະ ແມິ່ມ ຣານະ ກັອຍ ແຕ ຕາແບິ ອັນ
ແຕງ ມັນລ່ັອງ ກແູຕອ໌. 4ຍ່ອນ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບ,ິ ອັນ ປາຍ ແຕ ຕາໄງ ຕາປູ່ລ
ນ່ະໄນ່:
"ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຕາປູ່ລ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣາລູ່,

ຍ່ອນ ອັນ ຕະ ແມິ່ມ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ
ອັນ ຕະ."

5 ກະ ອັນ ປາຍ ແອັນ ແຕ ຣານະ ໄນ່:
"ຊົດ ແດີຍ ເກົາ ຕາ ໂອນ ໄລ່ ມູ່ດ ຣາລູ່

ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກາ ເກົາ ກຽມ ດອ໌ໍ."
6 ໄລ່ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ

ອຶນໂຍ່ງ, ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ປໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ຍ່ອນ
ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ອັນ. ມາ ອຶນນັ່ອງ ເບນີ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ອຶນຕຸ ກັອຍ. 7 ດູ່ນ ແຕ ກັອຍ
ແອັນ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ລ່ັຮ ແຕ "ຕາໄງ ໄນ່,"
ບັອງ ກາ ອັນ ໂອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ໄນ່:
"ຕາໄງ ໄນ່ ຄັນ ເຍືາ ຊັອງ ຊຽງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ

ໂຈະ ເຍືາ,
ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກ່ັອງ ຣາງຶ່ຮ."

8 ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ໂຢຊວຍ ເດີງ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ມູ່ດ ຣາລູ່ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຽມ ດອ໌ໍ ໂອນ ໄລ່, ອັນ ຕາ ເບີ
ນ ປາຍ ນັ່ອງ ແຕ ຕາໄງ ການ່ໍອ໌. 9 ນ່ະກັອຍ, ອຶນ
ນັອ່ງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ
ອັນ ເບີນ ຕາໄງ ຣາລູ່. 10 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ມູ່ດ
ຣາລູ່ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຽມ ດອ໌ໍ, ກວາຍ
ກັອຍ ເບີນ ຣາລູ່ ແຕ ມັຮ ຣານະ ອັນ ຕະ, ມູເຈິງ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣາລູ່ ເຕ່ ແຕ່ີອ໌ ອັນ ຕະ ແມິ່ມ ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ຣານະ ອັນ ອີ ຕະ.

11 ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ໄຮ ປາໄຣ່ຮ ລາລ່ື ໂອນ
ໄຮ ເບີນ ມູ່ດ ຣາລູ່ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ກຽມ ດອ໌ໍ ກັອຍ. ໄຮ ຕາ ແອອ໌ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ເບນີ ມູ່ດ ນ່ະ ກວາຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ກັອຍ,
ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 12 ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ແບຼງ ກະ ອາມົ່ງ. ນ່ະ ມວຍ
ປຼາ ດາວ ກາ ເບິ ບາຣ ກ່ັຮ ຈ່ັດ ຈະ ໄຮ ໂອນ ໄຊອ໌
ກະ ອຶງຮາງ ແກີດ ຣາຕັຮ, ມາຮ ກັອຍ ເຕ່ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູ່ດ ປັຼຮ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາ
ຍ. ອັນ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຄ່ຶດ ກະ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ. 13 ຕາ ເບີ
ນ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ເຕ່ອ໌ ເນົ່ າ ປາໂຕ່ະ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກູ່ ຣາມຶ່ຮ, ແກີດ ເປິຮ ອາລ່ັອຮ
ກະ ອາປັຮ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ ກາ ຊົດ ໄຮ.

ເຢຊູ ລາ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

14 ອຶງເຄາະ ໄຮ ຢຸມ ດອ໌ໍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຊາອຳ
ເຈ່ີ, ຍ່ອນ ໄຮ ເບນີ ມານະ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ
ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໄຮ. ອັນ ກັອຍ ປື່ ດ
ກະ ຊົດ. ອັນ ລາ ເຢຊູ ກຣີດ, ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ອັນ ກາ ຊັອຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ເຈ່ີ. 15 ເຢຊູ ກຣີດ
ກາ ຕາລາ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໄຮ, ອັນ
ເຕ່ອ໌ ດັງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ອຽວ໌ ກະ ໂລ່ຍຮ, ຍ່ອນ ບັອງ
ອຶນໂຍ່ງ ອັນ ຈີວ໌ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ອີ ປັຣຕ່ຶ ອັນ ຕະ
ໂລ່ຍຮ, ມາ ອັນ ຕາ ເບນີ ຕະ. 16ນ່ະກັອຍ ໄຮ ຕາ
ເບນີ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຊອ໌ ອັນ ຈ່ອຍ ໄຮ, ຍ່ອນ ອັນ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ
ຕະ ໄຮ, ກະ ອັນ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ ແຕ່ີອ໌ ໄຮ ເບີນ
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ອຶນເຕ່ົາ.

5
1 ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ

ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ເນົ່ າ
ຣຽຮ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ກະ ເນົ່ າ ໂອນ ອັນ ຈ່ອຍ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ແຊອ໌ ກະ ງີ່ນ
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ເຕ່ອ໌ ກຍາກ ຊັນ
ຕຣ່ັນ ກະ ຊາງ ເກຣ່ີງ ການ່ໍອ໌ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄລ່. 2 ອັນ ກາ ຕາລາ ຣ່ີດ ໄນ່ ຊັອງ
ອາໂຢ່ະ ຕະ ໂຈະ ກວາຍ ຊາກູລ ກະ ກວາຍ ແກຼິ ຣາ
ນາ, ຍ່ອນ ອັນ ລາ ກວາຍ ອຽວ໌ ນ່ະ ໄລ່ ກັອຍ
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ເຕ່. 3ກະ ແຕ່ີອ໌ ອັນ ກຍາກ ຊັນຕຣ່ັນ ແຊອ໌ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ອຶງເຄາະ ອັນ
ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ອັນ ແຮີ.

4ຕາ ເບນີ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ຣຽຮ ເບມີ ຕະ
ຣານະ ປື່ ດ ໄນ່. ອຶງເຄາະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ອັນ,
ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ອາໂຣນ ແຕ ອຶມແບິ. 5 ມູ
ເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາ ເບີນ ຈຸງ ອາຊັອຮ
ຈະ ອັນ ເບມີ ຢໍອ໌ ອີ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ອັນ, ກະ
ອາຕີ ອັນ ປາຍ:
"ໄມ່ ລາ ກອນ ເກົາ.

ຕາໄງ ໄນ່ ເກົາ ແກີດ ອຶມປ່ໍ ໄມ່."
6 ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຕ່ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌:
"ໄມ່ ລາ ແກີດ ກວາຍ ຕາລາ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກູມ,ໍ
ຕາປູ່ນ ຕ່ຶງ ອຳນາດ ເມລຄີເຊເດັກ."

7 ບັອງ ກາ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນນັ່ອງ ແກີດ ກວາຍ
ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ອັນ ເກົາແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນ
ແຍ່ະ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ອັນ ເຍືາມຍີ່ດ ເຣ່ງ ລາລ່ື,
ບັອງ ກາ ອັນ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາວ
ຍາຣ ໂອນ ອັນ ແວັດ ແຕ ກຈີູດ. ຍ່ອນ ອັນ ຊາງັດ
ກະ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຊາງັດ ອັນ. 8 ຕາມ ອັນ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ມາ ອຶງເຄາະ ອັນ ຣຍານ ຊາງັດ ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່
ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. 9 ແຕ່ີອ໌ ອັນ ຕະ ແມິ່ມ ອຶນແຍ່ະ, ເຈ່ີ
ອັນ ແກີດ ນ່ະ ກ່ັລ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອຶນແຍະ່ ໄລ່ ກາ ຊາ
ງັດ ອັນ ໂອນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. 10ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ດອ໌ໍ ອັນ ລາ ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ
ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາປູ່ນ ຕ່ຶງ ອຳນາດ ເມລຄີເຊ
ເດັກ.

ໄຮ ແກີດ ຊາຊາຍ ຕ່ຶງ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
11 ເບີນ ປັຣນາຍ ຮິ ຢໍອ໌ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ຣາມຶ່ຮ

ໄນ່, ມາ ຮິ ຊັອງ ກ່ັດ ອາຕີ, ຍ່ອນ ເຍືາ ນ່ະ ຕຸ່ງ ກູ
ຕູຣ. 12 ຊານ່ໍ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ລາ ເຍືາ ແກີດ ອາຈານ
ອາຕີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ມາ ອຶນນັ່ອງ ອຶງເຄາະ ເນົ່ າ ອາ
ຕີ ລ່ັຮ ເຍືາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ຕາແບິ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຍືາ ລາ ນ່ະ ອຶນນັອ່ງ ໂຍະ ຕົຮ, ຕາ
ຢວາຮ ເຕ່ອ໌ ຈາ ໄຊອ໌. 13ກວາຍ ກາ ອຶນນັ່ອງ ໂຍະ
ຕົຮ, ອັນ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ແຕ ປັຣນາຍ ຕານັອ່ງ ອ,ໍ
ຍ່ອນ ອັນ ອຶນນັ່ອງ ນ່ະ ກັຣແນນ. 14 ມາ ອັນ ກາ
ຈາ ໄຊອ໌, ອັນ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ຊາຊາຍ. ອັນ ດັງ ເຈ່ີ
ຣຽຮ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກະ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອ.ໍ

6
1ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ໄຮ ອຶນໂຈຍ ຣຍານ ນັ່ອງ ປັຣ

ນາຍ ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ອຶງເຄາະ ໄຮ ຣ
ຍານ ປັຣນາຍ ຕາໄມ ແອັນ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ເຕ່ອ໌
ແກີດ ຊາຊາຍ ຕ່ຶງ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄຮ ຕາ
ເບີນ ອາຕີ ນັ່ອງ ມັຮ ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື ໄຮ ງີ່ນ ໂລ່
ຍຮ ກະ ງວາຍ ແຕ ຣານະ ກາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາ
ມົ່ງ, ເຈ່ີ ໄຮ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອັນ. 2 ໄຮ ຕາ
ເບນີ ອາຕີ ນັ່ອງ ແຕ ເນົ່ າ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ກະ ເນົ່ າ
ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ໄລ່ ຕະ
ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄຮ ຕາ ເບນີ ອາຕີ ນັ່ອງ ແຕ
ກວາຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ ກະ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. 3 ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຈ່ອຍ, ຊານ່ໍ ໄຮ ຣຍານ ປັຣນາຍ ຕາໄມ ແອັນ.
4 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ກາ ຕັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ນານະ່ ເຕ່ອ໌ ກວາຍ ກັອຍ ງີ່ນ ລ່ັຮ ກະ ຊາອຳ ລ່ັຮ?
ກວາຍ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ແອີດ ຕ່ຶງ ປັ່ ງ ເຕ່. ໄລ່ ຈ່ີມ
ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ. ໄລ່ ຈຸງ
ເຕ່ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 5 ໄລ່ ດັງ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ອໍ ອຶນແຍ່ະ, ກະ ໄລ່ ຊັອງ ເຈ່ີ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ຈ່ອຍ ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ. 6 ມາ ຄັນ ໄລ່ ຕັຮ ຣານະ ກັອຍ, ຕາ ເຕ່ອ໌
ເນົ່ າ ເດີງ ໄລ່ ງີ່ນ ລ່ັຮ ກະ ຊາອຳ ລ່ັຮ ເຢຊ.ູ ບັອງ
ກາ ກັອຍ ນ່ະ ໄລ່ ແຕັຮ ລ່ັຮ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງ
ກັງ ກະ ນ່ະ ໄລ່ ພາມາດ ອັນ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌. 7 ເກົາ ຊາກຳ ແຕ ກແູຕອ໌ ແອັນ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຈ່ອຍ ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ ໂອນ ກູແຕອ໌ ອໍ. ກູແຕອ໌ ກັອຍ
ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌ ເມືາ, ເຈ່ີ ອາເມືາ ບັດ ບາຍ ຈ່ອຍ ກວາ
ຍ ກາ ຕະ ກູແຕອ໌ ກັອຍ. 8 ມາ ຄັນ ກູແຕອ໌ ອາ
ເມືາ ແອີງ ບັດ ຊັຣເລືາ ຊັອງ, ກແູຕອ໌ ກັອຍ ຕາ ເບີ
ນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາແລີຍຮ
ກະ ອັນ ຕັຮ ເລ່ີຍ ກແູຕອ໌ ກັອຍ.

9ອາລັອຮ ເອີຍ! ຮິ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ. ຮິ ປາຍ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ໄນ່, ມາ ຮິ ຕາ ເບີນ ຄ່ຶດ
ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ. ຮິ ຄ່ຶດ ເຍືາ ຕະ ມັຮ ຣານະ ປ
ຍາຍ໌ ໂອນ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ເຈ່ີ. 10 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກູ່ ນະ ເບນີ ເກືາ ແຕ ຣາ
ນະ ອັນ ຕະ. ກະ ອັນ ຕາ ເບີນ ຊາລີຣ ມັຮ ຣານະ
ອໍ ເຍືາ ຕະ, ກະ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ເກ່ີຍ ຈ່ອຍ ກວາຍ
ຊາອຳ ເຕ່ົາ ຊານ່ໍ ຍ່ອນ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ອັນ. 11 ກະ ຮິ
ຢໍອ໌ ລາລ່ື ເຍືາ ປາໄຣ່ຮ ຕະ ເລືອຍໆ ນ່ະກັອຍ ເຕ່ົາ
ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ; ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ອຶງກ່ອງ,
ເຍືາ ເບີນ. 12 ຮິ ຕາ ແອອ໌ ເຍືາ ແກີດ ປາງາຍ. ມາ
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ຮິ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ກະ ຈີວ໌ ເລືອຍໆ
ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ໂອນ
ເຍືາ.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອັນ ຄີນ
13 ພໍກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອັບຣາຮາມ,

ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຄີນ ກະ ອັບຣາຮາມ. ມາ ຍ່ອນ ອັນ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ກູອ໌ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ປື່ ດ ກາເລີຍ, ອັນ
ກູອ໌ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ເບມີ, 14 ກະ ປາຍ:
"ໄກຣ ລາລ່ື ເກົາ ໂອນ ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄມ່,

ກະ ເກົາ ໂອນ ຈຸ່ມເຈືອ ໄມ່ ຣ່ຶຮ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື
ແອັນ."

15 ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ອັບຣາຮາມ ຈີວ໌ ກະ ອຶງກ່ອງ ດູ່ນ ລາ
ລ່ື, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ເບນີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ
ເອີອ໌ ອີ ໂອນ. 16 ແຕ່ີອ໌ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ຄີນ
ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ອັນ ກູອ໌ ຣາມຶ່ຮ ກາ ປື່ ດ ກາ
ເລີຍ ແຕ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣາຈຽນ ນັ່ອງ.
17 ມາຮ ກັອຍ ເຕ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ
ໂອນ ກວາຍ ກາ ອັນ ເອີອ໌, ໂອນ ໄລ່ ດັງ ກຣ່ັກ
ລາລ່ື ອັນ ຕາ ເກ່ີຍ ຣາປຽນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ເອີ
ອ໌. ນ່ະກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ອັນ ປຣ່ອມ, ອັນ ຄີນ ກະ ໄລ່.
18 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ຄີນ, ນ່ະກັອຍ
ຕາ ເກ່ີຍ ແກີດ ຣາປຽນ, ກະ ໄຮ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ກາ
ຕາລຸ່ຮ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ເກຣ່າະ ອຶນເຕ່ົາ,
ມາ ອຶງເຄາະ ໄຮ ອຶງກ່ອງ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ອັນ
ປຣ່ອມ ກະ ໄຮ. 19 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ອຶງກ່ອງ ຕະ
ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ແກີດ ຊາເບິງ. ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ເນົ່ າ
ປາຢຸ່ງ ກ່ິນ ປື່ ນ ຕົວະ ໂອນ ແອີດ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ
ອຶງກ່ອງ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄຮ ເບີນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນ
ຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ, ນ່ະ ໄຮ ເປາະ ພາ ອາຣິ
ເນົ່ າ ກາຕັງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ
ປື່ ດ. 20 ເຢຊູ ມູ່ດ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ
ໂອນ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຈ່ອຍ ໄຮ. ອັນ ແກີດ ກວາຍ ກາ
ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ
ແດີຍ, ຕາປູ່ນ ແຕ ອຳນາດ ເມລຄີເຊເດັກ.

7
ເມລຄີເຊເດັກ

1 ເມລຄີ ເຊ ເດັກ ໄນ່ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກຣ
ວາງ ຊາເລັມ, ກະ ອັນ ລາ ກວາຍ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາ ຊີ, ລາ ເຢືາງ ກາ ຊົດ ລາ ລ່ື. ບັອງ ກາ
ອັບຣາຮາມ ເຈົາ ລ່ັຮ ແຕ ຣາຊູ່ ກະ ກາຈີດ ຕັຮ
ມັຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ການ່ໍອ໌, ເມລຄີເຊເດັກ ຣາມົ

ຮ ອັນ ກະ ປາຍ ບຸ່ນ ໂອນ ອັນ. 2 ເຈ່ີ ມັຮ ເກ
ຣ່ີງ ກາ ອັບຣາຮາມ ອີດ ແຕ ມັຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ກັອຍ, ອັນ ມ່ອບ ໂອນ ເມລຄີເຊເດັກ ມວຍ ປຸ່ນ
ແຕ ມວຍ ຈ່ິດ ປຸ່ນ. (ຣາມຶ່ຮ ເມລຄີເຊເດັກ, ຄັນ
ອຶນຕີ ລ່ັຮ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ຕານັ່ອງ. ກະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຊາເລັມ ອຶນຕີ ລ່ັຮ
ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ອຽນ ອໍ.) 3 ໄຮ ຕາ ເບີນ ຊັອງ
ເນົ່ າ ອາຕີ ແຕ ອຶມປ່ໍ ແຕີລາ ອຶມເປ່ອ໌ ອັນ, ແຕີ
ລາ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອັນ. ໄຮ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ເນົ່ າ ອາ
ຕີ ແຕ ອັນ ແກີດ ແຕີລາ ອັນ ກູຈີດ. ອັນ ລາ ນ່ະ
ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່; ອັນ ແກີດ ກວາຍ ຊາງ
ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ແດີຍ.

4 ເຕ່ອ໌ ໄຮ ດັງ ອຳນາດ ເມລຄີເຊເດັກ ລາ ປື່ ດ,
ຍ່ອນ ອັບຣາຮາມ, ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ອັນ ມ່ອບ ໂອນ ເມລຄີ
ເຊເດັກ ປຸ່ນ ມັນຈ່ິດ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ເກຣ່ີງ ອັນ ອີດ
ແຕ ອັນ ຣາຊູ່. 5 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ຈຸ່ມເຈືອ
ເລວີ ໂອນ ໄລ່ ອີດ ປຸ່ນ ມັນຈ່ິດ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ການ່ໍອ໌. ມາ ໄລ່ ກາ ໂອນ
ກັອຍ ລາ ມູເຈິງ ມູ່ ເລວີ ເຕ່, ຈຸ່ມເຈືອ ອັບຣາຮາມ
ອຶນແຍ່ ະ. 6 ເມລຄີ ເຊເດັກ ລາ ຕາ ແກີນ ຈຸ່ມ
ເຈືອ ເລວີ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ອັນ ອີດ ປຸ່ນ ມັນຈ່ິດ ແຕ
ອັບຣາຮາມ. ກະ ອັນ ໂອນ ບຸ່ນ ປໍ ອັບຣາຮາມ,
ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ອີ ຈ່ອຍ. 7 ກູ່ ນະ
ດັງ ອຶນແຍ່ະ, ຄັນ ອັນ ກາ ໂອນ ບຸ່ນ ປໍ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ອຶງເຄາະ ອັນ ກັອຍ ເບີນ ອຳນາດ ປື່ ດ ກາ
ເລີຍ ແຕ ກວາຍ ກາ ຣ່ັບ ບຸ່ນ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ
ດັງ ເມລຄີເຊເດັກ ເບີນ ອຳນາດ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ
ອັບຣາຮາມ. 8 ກະ ມັຮ ກວາຍ ຈຸ່ມເຈືອ ເລວີ ກາ
ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ເບີນ ອຳນາດ ອີດ
ປຸ່ນ ມັນຈ່ິດ ແຕ ແຊມອາຍ ການ່ໍອ໌, ມາ ໄລ່ ອຶນ
ນັ່ອງ ເຕ່ອ໌ ກູ ຈີດ. ມາ ເມລຄີເຊເດັກ, ກາ ອີດ
ປຸ່ນ ມັນຈ່ິດ ກັອຍ, ເນົ່ າ ປາຍ ອັນ ອຶນນັ່ອງ ອາ
ມົ່ງ. 9 ກະ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ຊາກຳ ປາຍ: ຈຸ່ມ ເລວີ ກາ
ເກ່ີຍ ອີດ ປຸ່ນ ມັນຈ່ິດ ແຕ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ
ການ່ໍອ໌, ອັນ ໂອນ ປຸ່ນ ມັນຈ່ິດ ປໍ ເມລຄີເຊເດັກ
ບັອງ ອັບຣາຮາມ ມ່ອບ ປຸ່ນ ມັນຈ່ິດ ໂອນ ປໍ ອັນ,
10 ຍ່ອນ ບັອງ ກາ ອັບຣາຮາມ ມ່ອບ ປຸ່ນ ມັນຈ່ິດ
ໂອນ ເມລຄີເຊເດັກ, ເລວີ ຕາ ຢວາຮ ແກີດ. ອັນ
ລາ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ຈະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ
ອັນ, ອັບຣາຮາມ.

ເຢຊູ ລາ ນ່ະ ເມລຄີເຊເດັກ
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11 ຍ່ອນ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ຈຸ່ມ ເລວີ, ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ເບີນ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ
ຣານາ ໂມເຊ. ຄັນ ມູ່ ເລວີ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ປຍາຍ໌ ອຶນແຍ່ະ, ເນົ່ າ ຕາ ເບີນ ປາຍ ນັ່ອງ ອຶງ
ເຄາະ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕາປູ່ນ ແຕ ອຳນາດ ເມລຄີເຊເດັກ, ຕາ ເບນີ ຕາປູ່
ນ ແຕ ອຳນາດ ອາໂຣນ, ຈຸ່ມເຈືອ ເລວີ. 12 ຍ່ອນ
ຄັນ ຣາປຽນ ອຳນາດ ກວາຍ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ໄກຣ ລາລ່ື ຣາປຽນ ຄານອດ ເຕ່. 13 ໄກຣ ລາ
ລ່ື ເຢຊ,ູ ອັນ ກາ ຮິ ອາຕີ ເຍືາ, ອັນ ລາ ແຕ ຈຸ່ມ
ເຈືອ ການ່ໍອ໌, ຈຸ່ມເຈືອ ກາ ຕາ ເກ່ີຍ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 14 ໄຮ ດັງ ແຈງ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຢຊູ ກຣີ
ດ, ແຕ່ີອ໌ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ຢູດາ. ກະ ໂມເຊ ຕາ ເກ່ີຍ
ປາຍ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ຢູດາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ກວາຍ
ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 15ນ່ະກັອຍ ໄຮ ດັງ ໄກຣ
ລາລ່ື ຄານອດ ກັອຍ ແກີດ ຣາປຽນ, ຍ່ອນ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ແອັນ ແກີດ ກວາຍ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ນ່ະ ເມລຄີເຊເດັກ. 16 ອັນ ຕາ ເບີນ ແກີດ ກວາຍ
ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາປູ່ນ ຕ່ຶງ ຄານອດ ກວາ
ຍ ເກ່ີຍ ແປຣີ. ມາ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ແກີດ ກວາ
ຍ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແດີຍ ອາມົ່ງ ອັນ
ຕາ ເກ່ີຍ ແກີດ ປິ່ ດ. 17 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
"ໄມ່ ລາ ແກີດ ກວາຍ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ

ແດີຍ,
ຕາປູ່ນ ລ່ັຮ ອຳນາດ ເມລຄີເຊເດັກ."

18 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ລາ ອັນ ດອ໌ໍ
ລ່ັຮ ຄານອດ ຕຍາ, ຍ່ອນ ຄານອດ ກັອຍ ແກີດ
ຕາ ເບນີ ແບຼງ ນັ່ອງ, ກະ ຕາ ເບນີ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອຶນ
ເຕ່ົາ. 19 ຄານອດ ໂມເຊ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣາມຶ່ຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ ໂອນ ແກີດ ປຍາຍ໌. ມາ ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ໄຮ ອຶງກ່ອງ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກາເລີຍ ແອັນ, ເຕ່ອ໌
ໄຮ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 20 ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ເຢຊູ ແກີດ ກວາຍ ຊາງ ຣ່ີດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ຄີນ. ມັຮ ຈຸ່ມເຈືອ ເລວີ, ອັນ
ຕາ ເບນີ ຄີນ ກະ ໄລ່. 21 ມາ ເຢຊູ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຄີນ, ຍ່ອນ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄີນ,

ກະ ອັນ ຕາ ເກ່ີຍ ຣາປຽນ!
ໄມ່ ລາ ແກີດ ກວາຍ ຊາງ ຣ່ີດ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ແດີຍ."

22 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ຈຸງ ມ່ອບ ຈະ ອັນ ເບີມ
ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ປັຣນາຍ
ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ແອັນ.

23 ຈຸ່ມ ເລວີ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຊາ
ອ່ຶຍ ກວາຍ. ມາ ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ດູ່ນ, ຍ່ອນ ແຕ່ີອ໌
ປາເນ່ນ ໄລ່ ອຶງເຄາະ ກຈີູດ. 24 ມາ ເຢຊູ ກຣີດ ອາ
ມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ; ນ່ະກັອຍ ອັນ ເຕ່ອ໌ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຊົດ ແດີຍ. 25ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ເຕ່ອ໌
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ ກູ່ ນະ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຣານາ ອັນ, ຍ່ອນ ອັນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ,
ກະ ອັນ ຣາແຊອ໌ ເລືອຍໆ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດອ໌ໍ
ຈ່ອຍ ໄລ່.

26ປຍາຍ໌ ລາ ໄຮ ເບນີ ເຈ່ີ ກວາຍ ຕາລາ ອຶນແຍ່
ະ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນ່ະ ເຢຊ.ູ ອັນ ລາ ຕານັ່
ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ລາ ບຣັຮ ອໍ.
ອັນ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ. ອັນ ລາ ອຶມ
ພາ ແຕ ກວາຍ ກາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ. ກະ ອັນ ແອີດ
ຕ່ຶງ ແປີງ ມັນລ່ັອງ. 27 ອັນ ລາ ຕາ ແກີນ ນ່ະ ກວາ
ຍ ຕາລາ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ກູ່
ຣາໄງ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ກຍາກ ຊັນຕຣ່ັນ, ເຈ່ີ ມ່ອບ ຊາງ
ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່
ຍຮ ໄລ່ ເວືາຍ, ກັອຍ ແຕ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ
ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ມາ ເຢຊູ ມ່ອບ ຊາງ ແອີງ
ມວຍ ເຮີບ ຊັອງ. ພໍກາ ອັນ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ລາ ອັນ ມ່ອບ ຈະ ອັນ ເບມີ. 28 ຕາປູ່ນ
ຄານອດ ໂມເຊ, ເນົ່ າ ໂອນ ກວາຍ ຕາລາ ອຶນແຍ່
ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ກວາຍ ກັອຍ
ອຶນນັ່ອງ ເບນີ ໂລ່ຍຮ. ມາ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຄອດ ລາ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ ຄານອດ ໂມເຊ. ກະ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ ໂອນ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ຕາລາ
ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ກອນ
ກັອຍ ຕາ ເກ່ີຍ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ເຕ່ົາ ຊົດ ແດີຍ.

8
ເຢຊູ ຕາລາ ອຶນ ແຍ່ ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ
1 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ ອານ່ໍ, ປັຣ

ນາຍ ກັອຍ ລາ ນ່ະໄນ່: ໄຮ ເບນີ ມານະ ຕາລາ ອຶນ
ແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໄຮ. ອັນ
ແອີດ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ.
2 ອັນ ຕະ ຣານະ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ດຸງ
ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ດຸງ ກັອຍ ລາ ຕາ ແກີນ
ດຸງ ກວາຍ ຕະ. ດຸງ ກັອຍ ລາ ດຸງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕະ.
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3 ກວາຍ ອາແລ່ ະ ກາ ຕາລາ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ເນົ່ າ ຈົຮ ອັນ ໂອນ ກຍາກ ຊັນຕຣ່ັນ ກະ
ມ່ອບ ຊາງ ເກຣ່ີງ ການ່ໍອ໌ ແຮີ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ກາ ຕາລາ ຣ່ີດ ຊາງ ໂອນ ໄຮ,
ອຶງເຄາະ ອັນ ເບນີ ເຕ່ ເກຣ່ີງ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 4 ຄັນ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ອັນ
ຕາ ເບີນ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ເບີນ ເຈ່ີ
ກວາຍ ຕະ ຣານະ ມ່ອບ ເກຣ່ີງ ຊາງ ຕາປູ່ນ ຕ່ຶງ ຄາ
ນອດ ອິດຊະຣາເອລ. 5 ຣານະ ໄລ່ ກັອຍ ຕະ, ລາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ໄຮ ດັງ ຣານະ ເຢຊູ ຕະ
ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ
ໂມເຊ, ແຕ່ີອ໌ ອັນ ອີ ຕະ ດຸງ ຊາງ ອາຣິ, ປາຍ:
"ອຶງເຄາະ ໄມ່ ເນ່ ອໍ ໂອນ ຕະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ

ຕາປູ່ນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ອາປັຮ ໂອນ ໄມ່ ເຮີມ
ຕ່ຶງ ປັຣແລີ ກົຮ ໄນ.່"

6 ມາ ເຢຊູ ກຣີດ ເບນີ ຣານະ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ຣາ
ນະ ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ມູ
ເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ກະ
ກວາຍ ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ຣາມຶ່ຮ
ອັນ ປັຣຄັນ ກະ ກວາຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ຍ່ອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ຕະ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ. 7 ຄັນ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ ກັອຍ ລາ ອໍ ອຶນແຍ່ະ ກະ ຕາ ເບີນ ແອິ ມວຍ
ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ປັຣ
ຄັນ ນັ່ອງ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ. 8 ມາ ອັນ ເຮີມ ຕາ ເບນີ
ປຍາຍ໌ ຢວາຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ປັຣຄັນ ກັອຍ, ຍ່ອນ
ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
'ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອຶນຕູ່ນ,

ເກົາ ອີ ປັຣຄັນ ລ່ັຮ ກະ ກວາຍ ອິດຊະຣາ
ເອລ,

ກະ ກວາຍ ຢູດາ ແຮີ.
9 ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ປັຣຄັນ ຕາໄມ ກັອຍ ລາ ຕາ ເບີນ

ນັ່ອງ
ນ່ະ ເກົາ ປັຣຄັນ ກະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄລ່
ແຕ ອຶນໂຍ່ງ,

ບັອງ ກາ ເກົາ ເຕິ ອາຕີ ເດີງ ອາຊວຍ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ
ກຣວາງ ເອຢິບ.

ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ປັຣຄັນ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຕາປູ່ນ.
ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຣາມິ່ ງ ນັ່ອງ ກວາຍ
ກັອຍ.'

ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ.
10 ມາ ເກົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແອັນ:

'ອຶນຕູ່ນ ໄນ່ ເກົາ ອີ ປັຣຄັນ ກະ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ.

ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ປາຕັບ ໄລ່,
ເກົາ ອີ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່,
ນ່ະ ເກົາ ຄຽນ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່.

ເກົາ ແກີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄລ່,
ກະ ໄລ່ ແກີດ ກວາຍ ເກົາ.

11 ຕາ ເບີນ ນັ່ອງ ມານະ ອາຕີ ມານະ,
ກະ ແຊມອາຍ ປາ ຕັບ ແຊມອາຍ, ປາຍ:
"ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,"

ຍ່ອນ ໄລ່ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ເກົາ,
ກາ ກວາຍ ກອນແຊມ ກາ ກວາຍ ຊົດ.

12 ເຈ່ີ ເກົາ ອີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ,
ກະ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊາແຍີ ນັ່ອງ ມັຮ ໂລ່ຍຮ
ໄລ່.'"

13 ແຕ່ີອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ອັນ ປັຣຄັນ ຣາມຶ່
ຮ ຕາໄມ ແອັນ, ຣາມຶ່ຮ ອັນ ປັຣຄັນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ
ແກີດ ຕາ ເບີນ ແບຼງ ນັ່ອງ. ກະ ຣາມຶ່ຮ ຕຍາ ກາ
ຕາ ເບີນ ແບຼງ ນັ່ອງ, ລາ ແຈ່ະ ອີ ແກີດ ປິ່ ດ.

9
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ

1ຕາປູ່ນ ຕ່ຶງ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ອຶນ
ໂຍ່ງ, ລາ ເບນີ ຄານອດ ອຶງເຄາະ ກວາຍ ຕາປູ່ນ ຄັນ
ຢໍອ໌ ອີ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ເບີນ ເຕ່ ດຸງ ຊາງ
ອາຣິ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕະ. 2 ດຸງ ຊາງ ກັອຍ
ເບີນ ບາຣ ກຼຸງ. ກຼຸງ ມວຍ ກັອຍ ເບີນ ຕາກຍາງ,
ກະ ເບີນ ກາເຈ່ີງ ເນົ່ າ ໂຈະ ໂດຍ ບຸຮ ມ່ອບ ຊາງ
ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຼຸງ ກັອຍ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ກຼຸງ ບຣັຮ
ອໍ. 3 ມາ ຢັ່ ຮ ກຣັອງ ອາຣິ ບາຣ ກັອຍ, ເບີນ ກຼຸງ
ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ກຼຸງ ເຈຍ ບຣັຮ ອໍ. 4 ກຼຸງ ກັອຍ ເບນີ ຊັນ
ເຕຣືາງ ແຢງ ດອ໌ໍ ຈັອງ ເກຣ່ີງ ປາຮວມ, ກະ ເບີນ
ມານຳ ຮ່ີບ. ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຮ່ີບ ກັອຍ ລາ "ຮ່ີບ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ." ຮ່ີບ ກັອຍ ເນົ່ າ ລູ່ບ ອຶນແຍ່ະ
ແຢງ; ເຈ່ີ ເນົ່ າ ໂຈະ ຕ່ຶງ ຮ່ີບ ກັອຍ ມານຳ ໂອ ແຢງ
ກາ ເບີນ ເກຣ່ີງ 'ມານາ' ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຈມ
ໂອນ ໄລ່ ຈາ ບັອງ ກາ ໄລ່ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຕຍາຮ.
ກະ ເນົ່ າ ໂຈະ ເຕ່ ມານຳ ຣາແລີງ ຄອງ ອາໂຣນ. ຣາ
ແລີງ ກັອຍ ໄບອ໌ ແກີດ ໂກຍ໌ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ອາໂຣນ. ກະ ເນົ່ າ ໂຈະ ເຕ່
ມັຮ ຕາເປືາງ ຕາເມົາ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ປັຣ
ນາຍ ອັນ ປັຣຄັນ ກະ ໄລ່. 5 ຕ່ຶງ ແປີງ ຮ່ີບ ເບີນ
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ບາຣ ລຳ ຣູ່ບ 'ເຄຣູບ' ອາງອ່ືຣ.* ໄລ່ ແອີດ ແປີງ
ຮ່ີບ ກັອຍ, ໄລ່ ຕໍ ເມືາງ ມັນຕຸ ເປືຼາງ ຊານງັ ກະ ເນ່
ອາແຊງ ປໍ ອຶນແຕິບ ຮ່ີບ. ອຶນແຕິບ ກັອຍ ເນົ່ າ
ດອ໌ໍ "ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ." ມາ ຊານ່ໍ
ຮິ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ຊາອ່ຶຍ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.

6 ແມິ່ມ ເນົ່ າ ກຽມ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ,
ມູ່ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູ່ດ ລ່ັອຮ ເລືອ
ຍໆ ຕ່ຶງ ກຼຸງ ມວຍ ດອ໌ໍ ຕະ ຣານະ ໄລ່. 7 ມາ ຕ່ຶງ
ກຼຸງ ບາຣ, ແອີງ ມານະ ກວາຍ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ
ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ. ອັນ
ມູ່ດ ມວຍ ກູມໍ ມວຍ ເຮີບ, ກະ ອຶງເຄາະ ອັນ ເດີງ
ອາຮາມ ຊັນຕຣ່ັນ ມ່ອບ ແຊອ໌ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ອັນ ກະ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ອັນ ແຮີ. 8 ເນົ່ າ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ດັງ
ລາ ກວາຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ຢວາຮ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ບັອງ ອຶນນັ່ອງ ເບນີ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ.
9ມາ ດຸງ ກັອຍ ລາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ກັອຍ
ດັງ ເນົ່ າ ເກ່ີຍ ກຍາກ ຊັນຕຣ່ັນ ກະ ຊາງ ເກຣ່ີງ ກາ
ນ່ໍອ໌ ແຮີ ຕ່ຶງ ກັອຍ, ມາ ມັຮ ຣ່ີດ ເນົ່ າ ຕະ ກັອຍ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ແກີດ ປຍາຍ໌. 10 ມັຮ ຣ່ີດ
ກັອຍ ອາຕີ ແຕ ຊັຣນາ ຈາ, ແດີອ໌ ງ່ອຍ,໌ ກະ ຣ່ີດ
ຕະ ບຣັຮ. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ອາຕີ ແຕ
ຈະ ກວາຍ ຊັອງ, ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ອຶງ
ເຄາະ ຕະ ມັຮ ຣ່ີດ ກັອຍ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ອັນ ຕະ ໂອນ
ແກີດ ແດີຍ ຕາໄມ ແອັນ.

ເຢຊູ ມ່ອບ ຊາງ ຈະ ອັນ ເບມີ
11 ມາ ບັອງ ກາ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌, ອັນ ແກີດ

ກວາຍ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ກະ ອັນ ເດີງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ
ໂອນ ໄຮ. ອັນ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ກາເລີຍ
ກະ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ດຸງ ຊາງ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ດຸງ ຊາງ
ອັນ ລາ ຕາ ແກີນ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ຕະ. 12 ເຢຊູ
ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ ອັນ ມູ່ດ ເລ່ີຍ ປໍ ອຶນ
ຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ. ອັນ ຕາ ເບນີ ເດີງ ອາຮາມ
ອຶມແບອ໌ ກະ ຕາແກງ, ມາ ອັນ ເດີງ ອາຮາມ ອັນ
ເບມີ. ເຈ່ີ ອັນ ຕະ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ກວາຍ ແກີດ ຣາກຼັຮ
ແຕ ໂລ່ຍຮ ໄລ່ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກມູ.ໍ 13 ເນົ່ າ ເກ່ີຍ
ປາຣ່ິຮ ອາຮາມ ອຶມແບອ໌ ກະ ຕາແກງ ທູນ ຕ່ຶງ ຈະ
ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ ບຣັຮ ປວາຍ ຣ່ີດ. ແຕີລາ ໄລ່

ເຢຍີ ບັອຮ ແຕ ຕາແກງ ຕາເຊີ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ. ຕະ
ນ່ະກັອຍ ລາ ນ່ະ ເນົ່ າ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ
ປຍາຍ໌ ລ່ັຮ. 14 ມາ ຄັນ ອາຮາມ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ໂອນ
ກວາຍ ແກີດ ບຣັຮ ລ່ັຮ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ ເຕ່ອ໌ ອາຮາມ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ ບຣັຮ ລ່ັຮ. ຍ່ອນ
ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມານະ ກາ ຕາ ເບີນ
ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ, ອັນ ຊາງ ຈະ ອັນ ເບມີ ໂອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ
ບຣັຮ ລ່ັຮ ດອ໌ໍ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

15 ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ປັຣແຕ່ີອ໌ ປັຣ
ນາຍ. ອັນ ເດີງ ປັຣນາຍ ຕາໄມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປັຣຄັນ ກະ ກວາຍ. ເຈ່ີ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຣຽຮ ເບນີ ມັຮ ມູ່ນ ອັນ ປຣ່ອມ ຈ່ອຍ ໄລ່ ຊົດ
ແດີຍ ເລ່ີຍ ກູມ.ໍ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ມູ່ນ ກັອຍ, ລາ
ຍ່ອນ ເບນີ ກວາຍ ກຈີູດ ຕາງ ໄລ່ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ມັຮ ໂລ່ຍຮ ໄລ່ ຕະ ເຈ່ີ ໂຈະ ປັຣຄັນ
ຕຍາ. 16 ຄັນ ເບນີ ກວາຍ ຕະ ເຈຍ ອຶມແປອ໌ ມູ່ນ
ອັນ ແວັດ ອັນ ກຈີູດ, ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ຢວາຮ
ເຈຍ ກັອຍ ບັອງ ກາ ກວາຍ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ.
17 ອຶງເຄາະ ເນົ່ າ ດັງ ໄກຣ ລາລ່ື ກວາຍ ກັອຍ ກູ
ຈີດ, ນ່ະ ເຕ່ອ໌ ເນົ່ າ ອຶມແປອ໌ ມູ່ນ ກັອຍ. 18 ມູເຈິງ
ກັອຍ ເຕ່, ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ, ອຶງເຄາະ ເບີນ ເຕ່ ອາຮາມ, ນ່ະ ເຕ່ອ໌ ຣາມຶ່ຮ
ກາ ເອີອ໌ ກັອຍ ແກີດ ປຍາຍ໌. 19 ແວັດ ໂມເຊ ອາຕີ
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ, ເຈ່ີ ອັນ ອີດ ອາຮາມ ຕາແກງ ກະ
ອາຮາມ ອຶມແບອ໌ ກັຣຈຸ ກະ ແດີອ໌. ອັນ ອີດ ມວຍ
ຣາມຶ່ຮ ບັດ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ 'ຮູຊົບ,' ກະ ໂຈະ ອຶນໄຊ ກເູຊົາ
ຕະ ແຕ ໂຊະ ແກະ. ເຈ່ີ ອັນ ປາຣ່ິຮ ອາຮາມ ກັອຍ
ຕ່ຶງ ເຈຍ ປານອມ ຄານອດ ກະ ຕ່ຶງ ອຶນແຍ່ະ ກວາ
ຍ ກັອຍ. ກະ ອັນ ອາຕີ ປາຍ: 20 "ອາຮາມ ໄນ່
ຕະ ໂອນ ແກີດ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ປັຣຄັນ ກະ ເຍືາ."

21 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ໂມເຊ ປາຣ່ິຮ ອາຮາມ ຕ່ຶງ
ດຸງ ຊາງ ອາຣິ ກະ ຕ່ຶງ ອຶນແຍ່ ະ ເກ ຣ່ີງ ຕາແດີງ
ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ. 22 ໄກຣ ລາລ່ື, ຕາປູ່ນ ຄາ
ນອດ ກັອຍ, ມັ່ນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ລາ ອຶງເຄາະ ຕະ ບຣັຮ
ຍ່ອນ ອາຮາມ, ກະ ຄັນ ຕາ ເບີນ ໂອນ ອາຮາມ,
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ. 23 ນ່ະກັອຍ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ
ກາ ເນົ່ າ ດວຍ໌ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ອຶງເຄາະ

* 9:5 9:5 ເຄຣູບ ໄນ່ ລາ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ເທວາດາ ກາ ຕະ ມັຮ ຣານະ ອຶມພາ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ.
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ເນົ່ າ ຕະ ບຣັຮ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ກັອຍ. ມາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ອຶງເຄາະ ເບີນ ເກຣ່ີງ ຊາງ ອໍ ກາເລີຍ
ແຕ ເກຣ່ີງ ໄນ່. 24 ນ່ະກັອຍ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາ ເບີ
ນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ກວາຍ ຕະ, ຍ່ອນ ດຸງ ກັອຍ
ເນົ່ າ ຕະ ດວຍ໌ ນ່ະ ດຸງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ລ່ື. ມາ
ເຢຊູ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ກະ ແອີດ ອຶງກັອຍ ຊານ່ໍ,
ດອ໌ໍ ປັຣແຕ່ີອ໌ ປັຣນາຍ ຈ່ອຍ ໄຮ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 25 ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາປູ່ນ ຕ່ຶງ ຄານອດ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ, ອັນ ເກ່ີຍ ມູ່ດ ກູ່ ກູມໍ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແອີດ, ເດີງ ອາມູ່ດ ກາ ອາຮາມ ຊັນຕຣ່ັນ
ແຮີ. ມາ ເຢຊູ ຕາ ເບີນ ອາມູ່ດ ເກຣ່ີງ ຊາງ ຊາອ່ຶຍ
ເຮີບ ນ່ະ ກັອຍ. 26 ຄັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ອັນ
ຈີວ໌ ກູຈີດ ຊາອ່ຶຍ ເຮີບ ເຈ່ີ ແຕ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕງ ມັນລ່ັອງ ກູແຕອ໌. ມາ ຊານ່ໍ ອັນ ແຕ່ີອ໌
ມວຍ ເຮີບ ລາ ກູ່ ເຈ່ີ, ບັອງ ກາ ແຈ່ະ ອີ ອຶນແຍ່ະ
ແດີຍ ໄນ່. ອັນ ອາປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາ
ຍ, ຍ່ອນ ອັນ ມ່ອບ ຊາງ ຈະ ອັນ ເບມີ. 27 ກູ່ ນະ
ກວາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ມວຍ ເຮີບ ຊັອງ
ອຶງເຄາະ ກູຈີດ. ກະ ແວັດ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕັດຊ່ີນ ລ່ັຮ ໄລ່. 28 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ເຢຊູ ກຣີດ
ກຈີູດ ຊາງ ຈະ ອັນ, ລາ ມວຍ ເຮີບ ຊັອງ. ປັຣແນີ
ມັນເຕຣືາ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ມວຍ ເຮີບ ແອັນ. ມາ
ເຮີບ ກັອຍ ອັນ ຕາ ເບີນ ຕາງ ນັ່ອງ ໂລ່ຍຮ ກວາ
ຍ, ມາ ອັນ ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່ ກາ ອຶງກ່ອງ ອັນ.

10
ຄານອດ ຕຍາ ລາ ນ່ະ ມູ່ລ ຊັອງ

1 ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ຣານາ ໂມເຊ
ລາ ນ່ະ ມູ່ລ ຊັອງ, ຢໍອ໌ ອາຕີ ແຕ ຣາມຶ່ ຮ ອໍ ກາ
ແຕ່ີອ໌ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ. ມາ ຄານອດ ກັອຍ ຕາ
ເບີນ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ມັຮ ເກຣ່ີງ
ເນົ່ າ ມ່ອບ ຊາງ ກູ່ ກູມໍ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ກັອຍ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແກີດ ປຍາຍ໌ ອຶນແຍ່ະ. 2 ຄັນ ມັຮ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ
ມ່ອບ ຊາງ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ຕະ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາ
ຍ ກາ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ບຣັຮ ອໍ, ເຈ່ີ ກວາ
ຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ໂລ່ຍຮ ນັ່ອງ, ກະ ຕາ ເບນີ
ຕຸ່ຮ ມ່ອບ ຊາງ ລ່ັຮ ນັ່ອງ. 3 ມາ ກູ່ ກມູໍ ໄລ່ ມ່ອບ
ເລືອຍໆ ນ່ະ ໄລ່ ຊາແຍີ ເລືອຍໆ ມັຮ ໂລ່ຍຮ ໄລ່
ຕະ, 4ຍ່ອນ ອາຮາມ ຕາແກງ ກະ ອຶມແບອ໌ ລາ ຕາ
ເກ່ີຍ ເຕ່ອ໌ ອາປິ່ ດ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ.

5ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ພໍກາ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່ ອັນ ອາຕີ ໂຈະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
"ໄມ່ ຕາ ແອອ໌ ໂອນ ເນົ່ າ ກຍາກ ຊັນຕຣ່ັນ ກະ

ມ່ອບ ເກຣ່ີງ ການ່ໍອ໌ ແຮີ ໂອນ ໄມ່.
ມາ ໄມ່ ກຽມ ດອ໌ໍ ເຈ່ີ ໂອນ ເກົາ ແກີດ ຈະ
ກວາຍ.

6 ໄມ່ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ເນົ່ າ ບຸຮ ຊັນຕຣ່ັນ
ກະ ຊາງ ເກຣ່ີງ ດອ໌ໍ ອາປິ່ ດ ໂລ່ຍຮ.

7 ເຈ່ີ ເກົາ ປາຍ: 'ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ເຈ່ີ,
ຢໍອ໌ ອີ ຕາ ປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄມ,່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເອີຍ!

ເນົ່ າ ຄຽນ ເຈ່ີ ແຕ ເກົາ ຕະ ຣານະ ໄນ່
ຕ່ຶງ ເຈຍ ປານອມ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ.'"

8 ອານ່ໍ ໄຮ ຊັອງ ເຢຊູ ກຣີດ ປາຍ: "ໄມ່ ຕາ ແອອ໌
ເນົ່ າ ກຍາກ ຊັນຕຣ່ັນ ກະ ມ່ອບ ເກຣ່ີງ ການ່ໍ ອ໌
ແຮີ, ແຕີລາ ບຸຮ ຊັນຕຣ່ັນ ກະ ຊາງ ເກຣ່ີງ ດອ໌ໍ ອາ
ປິ່ ດ ໂລ່ຍຮ ຍ່ອນ ໄມ່ ຕາ ເບີນ ຣ່ໍອ໌ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ." ມາ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ ປາຕັບ ອຶງ
ເຄາະ ຕະ ນ່ະກັອຍ.

9 ເຈ່ີ ເຢຊູ ປາຍ ແອັນ: "ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່ ຢໍອ໌
ອີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີຍ."
ນ່ະກັອຍ ໄຮ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປຽນ ຣານະ

ມ່ອບ ຊາງ ຕຍາ, ເຈ່ີ ເດີງ ຣານະ ມ່ອບ ຊາງ ຕາໄມ
ແອັນ. 10 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຢໍອ໌, ອັນ
ຕະ ໂອນ ໄຮ ແກີດ ບຣັຮ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ, ຍ່ອນ
ເຢຊູ ກຣີດ ກຈີູດ ຕາງ ໄຮ ມວຍ ເຮີບ ກັອຍ ແຕ່ິ.

11 ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ, ອັນ ຕະ ເລືອຍໆ
ກູ່ ຣາໄງ, ກະ ອັນ ມ່ອບ ຊາງ ເລືອຍໆ ເກຣ່ີງ ໂອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ເກຣ່ີງ ກັອຍ ຕາ ເກ່ີຍ ເຕ່ອ໌ ອາ
ປິ່ ດ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ. 12 ມາ ກວາຍ ໄນ່, ອັນ ມ່ອບ
ມວຍ ເຮີບ ກັອຍ ແຕ່ິ, ດອ໌ໍ ເຕ່ອ໌ ອາປິ່ ດ ໂລ່ຍຮ
ຕ່ຶງ ກູ່ ແດີຍ ກວາຍ. ແວັດ ກັອຍ ອັນ ຕາກູ ຢັ່ ຮ
ອາຕາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 13 ອັນ ຕາກູ ອຶງກັອຍ,
ເກຣາະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ຕາ
ແອອ໌ ຊາງັດ ອັນ, ແອີດ ປື່ ນ ຕາລາງ ອາເຢີງ ອັນ.
14 ອັນ ມ່ອບ ຊາງ ມວຍ ເຮີບ ກັອຍ, ລາ ອັນ ຕະ
ໂອນ ກວາຍ ຊາອຳ ຊົດ ກຣວາງ ກູແຕອ໌ ແກີດ ປ
ຍາຍ໌ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 15 ກະ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຮີ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ກັອຍ. ອັນ
ປາຍ ອຶນໂຍ່ງ:
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16 "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ: 'ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ແອັນ
ເກົາ ປັຣຄັນ ກະ ໄລ່.

ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ປາຕັບ ໄລ່,
ລາ ນ່ະ ເກົາ ຄຽນ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ແຕ່ິ.'"

17 ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ ແອັນ:
"ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊາແຍີ ນັ່ອງ ມັຮ ໂລ່ຍຮ ກະ ຣານະ

ຕາ ອໍ ໄລ່ ຕະ ເຈ່ີ."
18 ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ເຈ່ີ, ຕາ ເບີນ
ຕຸ່ຮ ກຍາກ ນັ່ອງ ຊັນຕຣ່ັນ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕັຮ ໂລ່ຍຮ.

ໄຮ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
19 ເຈ່ີ, ແຊມອາຍ ເອີຍ, ເຕ່ອ໌ ໄຮ ແກີດ ຍັ່ນ ລາ

ລ່ື. ໄຮ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ, ລາ
ຍ່ອນ ແຕ ອາຮາມ ເຢຊູ ກຣີດ. 20 ອັນ ເປິຮ ຣາ
ນາ ຕາໄມ, ຣານາ ອາມົ່ງ, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ມູ່ດ ປໍ
ອຶນຕຸ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ, ຍ່ອນ ອັນ ໂອນ
ແກີດ ຣາແຮອ໌ ຈະ ອັນ, ມູເຈິງ ອາຣິ ກາຕັງ ອຶນ
ຕຸ ກັອຍ ແກີດ ຣາແຮອ໌ ເຕ່. 21 ໄຮ ເບີນ ກວາຍ
ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ປື່ ດ ລາລ່ື. ອັນ ຊົດ
ອຶນແຍະ່ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ.
22 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ໄຮ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຕານັອ່ງ ກະ ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື. ຣາງຶ່ຮ
ໄຮ ແກີດ ບຣັຮ ເຈ່ີ, ຕາ ເບີນ ຊັອງ ໂລ່ຍຮ ນັ່ອງ,
ມູເຈິງ ຈະ ໄຮ ລາ ບຣັຮ ເຕ່, ຍ່ອນ ໄຮ ອຶມເປີ່ ຍ
ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ບຣັຮ. 23 ອຶງເຄາະ ໄຮ ຢຸມ ເລືອຍໆ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ອຶງກ່ອງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຍ່ອນ
ໄຮ ດັງ ອັນ ກາ ເອີອ໌ ກະ ໄຮ ລ່ື ອັນ ຕະ. 24 ກະ
ອຶງເຄາະ ໄຮ ມານະ ຈ່ອຍ ມານະ ໂອນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ
ອາໂຢ່ະ ກະ ຕະ ຣານະ ອໍ. 25 ເຍືາ ອຶງເຄາະ ໂຣ່ມ
ມັນຕຸ, ອຶນໂຈຍ ກັຣຢັ່ ຮ ນ່ະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕະ.
ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປາໄຣ່ຮ ລາລ່ື ມານະ ປັຣຕ່ຶ ມານະ
ເດີງ ຕະ ຣານະ ອໍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ເຮີມ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ປັຣຊົດ.

26 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຣ່ັບ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ
ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ອັນ ກູດຸ ເລືອຍໆ
ຕະ ຣານະ ຕາ ປຍາຍ໌, ຕາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ
ເຕ່ອ໌ ຕະ ໂອນ ປິ່ ດ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ກັອຍ. 27 ມາ
ກວາຍ ກັອຍ ແອີດ ເກຣ່າະ ເລືອຍໆ ຕາໄງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ, ກະ ໂອນ ອັນ ເປາະ ປໍ
ອຶນຕຸ ອູ່ຍຮ ເບຼີ ຮາງ ລາລ່ື. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ຕາ ແອອ໌ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶງເຄາະ ແອີດ
ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ. 28 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບີ

ນ ຊາງັດ ຄານອດ ໂມເຊ ອາຕີ, ເນົ່ າ ກາຈີດ ກວາຍ
ກັອຍ, ເນົ່ າ ຕາ ເບນີ ດອ໌ໍ ນັອ່ງ. ຄັນ ເບນີ ບາຣ ໄປ
ນະ ປາຍ ໄລ່ ເຮີມ ເຕ່ ອັນ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ເຈ່ີ ເນົ່ າ ກາ
ຈີດ ແຕ່ິ. 29 ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານະ່ ເຍືາ ຄ່ຶດ ປຍາຍ໌
ເນົ່ າ ຕະ ໂຈະ ກວາຍ ກາ ຊາເຕືາຍ໌ ລຳປີ ກອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ? ກວາຍ ກັອຍ ຄ່ຶດ ອາຮາມ ເຢຊູ ກຣີດ
ຕາ ເບີນ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ອາຮາມ ກັອຍ ແຕ່ິ ຕະ
ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ອັນ ອີ ຣາຕອຍ
ກະ ໄຮ. ກະ ກວາຍ ກັອຍ ພາມາດ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກາ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ກວາຍ ກັອຍ ອຶນຕັອງ ກາເລີຍ ແອັນ. 30 ໄຮ ດັງ
ເຈ່ີ ອັນ ກາ ປາຍ:
"ເກົາ ໄນ່ ແຕ່ິ ກລັູຮ ເກືາ ມັຮ ຣານະ ໄລ່ ຕະ."
ກະ ເນົ່ າ ປາຍ ແອັນ ນ່ະໄນ່:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ ອັນ."
31 ກ່ັດ ລາລ່ື ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອາຕີ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ ເຢືາງ ອາມົ່ງ.

32 ໂອນ ເຍືາ ຊາແຍີ ມັຮ ຕາໄງ ອຶນໂຍ່ງ ກັອຍ
ບັອງ ກາ ເຍືາ ຕາແບິ ຊາອຳ, ກະ ປັ່ ງ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປາເລືາງ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ເນົ່ າ ຕະ ຊາ
ອ່ຶຍ ລາລ່ື ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໂຈະ ເຍືາ, ມາ ເຍືາ ອຶນ
ນັ່ອງ ແອີດ ຊາເບິງ ອໍ. 33 ເບີນ ເນົ່ າ ພາມາດ ກະ
ຕະ ເຍືາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ. ກະ ເບີນ ເນົ່ າ ຕະ
ເຢົ່ າ ເຍືາ, ມາ ເຍືາ ປຣ່ອມ ຈີວ໌ ມັນຕຸ ກະ ເຢົ່ າ ເຕ່.
34 ເຍືາ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຈ່ອຍ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເນົ່ າ
ໂກບ ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. ກະ ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ ຕາລຸຮ ອຶນແຍະ່
ເກຣ່ີງ ເກຣ່ົາ ເຍືາ, ເຍືາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ, ຍ່ອນ ເຍືາ
ດັງ ເຍືາ ເບີນ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ເກຣ່ີງ ອໍ ກາເລີຍ, ກະ
ເກຣ່ີງ ກັອຍ ເນົ່ າ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕາລຸຮ. 35 ນ່ະກັອຍ
ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ ນ່ະ ເຍືາ ເບີນ ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ, ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ກັອຍ ເບີນ ເກືາ ຊາອ່ຶຍ ລາ
ລ່ື ໂອນ ເຍືາ. 36 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈີວ໌ ເລືອຍໆ, ເຈ່ີ
ແວັດ ເຍືາ ຕະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຕະ, ອັນ ໂອນ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກາ ອັນ ເອີອ໌
ເຈ່ີ. 37 ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ:
"ອຶນນັ່ອງ ບີ່ ອ໌ ຕາໄງ, ອັນ ກາ ປາຍ ແຕ່ີອ໌, ອັນ

ແຕ່ີອ໌.
ອັນ ຕາ ເບີນ ເກຣາະ ນັອ່ງ.

38 ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ແກີດ ອາມົ່ງ
ຍ່ອນ ອັນ ຊາອຳ.

ມາ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກັຣລູນ ລ່ັຮ ປໍ ກຣັອງ,
ເກົາ ຊັອງ ຕາ ແອອ໌ ນັ່ອງ ກວາຍ ກັອຍ."
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39ມາ ໄຮ ລາ ຕາ ເບນີ ນ່ະ ກວາຍ ກາ ກັຣລູນ ລ່ັຮ
ປໍ ກຣັອງ, ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໄລ່. ໄຮ ລາ ກວາ
ຍ ກາ ຊາອຳ ເລືອຍໆ, ເຈ່ີ ຣາເວືາຍ ໄຮ ແກີດ ອາ
ມົງ່ ເລືອຍໆ.

11
ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ

1 ໄຮ ຊາອຳ ລາ ນ່ະ ໄຮ ເບນີ ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ
ໄຮ ອຶງກ່ອງ, ນ່ະ ໄຮ ເຮີມ ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຕາ
ຢວາຮ ເຮີມ. 2 ມັຮ ກວາຍ ແຕ ອຶມແບິ ກາ ຊາອຳ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ປາຍ ອໍ ກວາຍ ກັອຍ.

3 ຍ່ອນ ໄຮ ຊາອຳ, ໄຮ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ
ມັນ ລ່ັອງ ກູ ແຕອ໌ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ ອັນ
ປາຍ. ນ່ະກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ມັຮ ຣາມຶ່
ຮ ໄຮ ເຮີມ ກະ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ.

4 ຍ່ອນ ອາເບລ ຊາອຳ, ອັນ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເກຣ່ີງ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ກາອິນ ຊາງ.
ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ອາເບລ ລາ ກວາຍ
ຕານັອ່ງ ອໍ, ຍ່ອນ ອັນ ເຮີມ ປຍາຍ໌ ເກຣ່ີງ ອາເບລ
ຊາງ. ນ່ະກັອຍ ອາເບລ ກຈີູດ ດູ່ນ ເຈ່ີ, ມາ ນ່ະ ອັນ
ອຶນນັ່ອງ ອາຕີ ໄຮ.

5 ຍ່ອນ ເອນົກ ຊາອຳ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາໂຣນ
ອັນ ໂອນ ອັນ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ. ປາຢຶ່ ຮ ເລ່ີຍ ເອ
ນົກ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຊງ ອີດ ເຈ່ີ. ຍ່ອນ
ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ຢວາຮ ແຊງ ອີດ
ອັນ, ເນົ່ າ ປາຍ ເອນົກ ຕະ ໂອນ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 6 ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄັນ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ. ຍ່ອນ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາ
ຍ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ຊາອຳ ປາຍ ເບນີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກືາ ປໍ ໄລ່ ກາ ຈ່ໍອ໌ ອັນ.

7ຍ່ອນ ໂນອາ ຊາອຳ, ອັນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ, ເຈ່ີ ອັນ ຕະ ຕົວະ ປື່ ດ, ຍ່ອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອັນ ອຶນໂຍ່ງ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌
ຣາມຶ່ຮ ເນົ່ າ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ຢວາຮ. ນ່ະກັອຍ ດຸງຊູ
ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ. ກະ ຍ່ອນ ເນົ່ າ ເຮີມ ອັນ ຕະ ຣາ
ນະ ອໍ ກັອຍ, ນ່ະກັອຍ ເນົ່ າ ດັງ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ກັອຍ ຕາ ອໍ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ
ໂນອາ ລາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ ຍ່ອນ
ໂນອາ ຊາອຳ.

8 ຍ່ອນ ອັບຣາຮາມ ຊາອຳ, ອັນ ຕະ ຕາປູ່ນ
ແຕ່ີອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນຕຸ
ກັອຍ ເປາະ ປໍ ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີ
ອ໌ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ໂອນ ອັບຣາຮາມ ຕາລາ

ເລ່ີຍ. ເຈ່ີ ອັບຣາຮາມ ເປາະ ຊັອງ, ຕາ ດັງ ປໍ ແລ່
ະ ອັນ ອີ ເປາະ. 9 ຍ່ອນ ອັບຣາຮາມ ຊາອຳ, ອັນ
ແອີດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ໂອນ
ອັນ ຕາລາ, ມາ ອັນ ແອີດ ນ່ະ ກວາຍ ຕາມອຍ
ຊັອງ. ອັນ ແອີດ ດຸງ ອາຣິ ມັນຕຸ ກະ ກອນ ອາ
ເຈົາ ອັນ, ອີຊາກ ກະ ຢາໂຄບ, ໄລ່ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເອີອ໌ ຈຸງ ເຕ່ ມູ່ນ ກັອຍ. 10 ອັນ ອຶງກ່ອງ ເບີ
ນ ເມືອງ ປື່ ດ, ເມືອງ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ຕະ, ມາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ຕະ.

11ຊາຣາ, ລາກວຍ ອັບຣາຮາມ, ລາ ກວາຍ ກາ
ແດງ, ແວັດ ເຈ່ີ ປາເນ່ນ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣາເມືາ. ມາ
ຍ່ອນ ອັນ ຊາອຳ, ອັນ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ຕະ ຣາເມືາ,
ຍ່ອນ ອັນ ຊາງັດ ໄກຣ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເອີອ໌ ກະ ອັນ. 12ຕາມ ອັບຣາຮາມ ລາ ເທົາ ກົງ
ຣາກົງ ເຈ່ີ, ມາ ຣ່ຶຮ ແຕ ອັນ ແກີດ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື ກວາ
ຍ, ນ່ະ ມັນໂຕຣ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ນ່ະ ຊາງາຍ໌ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ
ແດີອ໌ ທາເລ ຕາ ເຣືາບ ນັ່ບ ນັ່ອງ.

13 ມັຮ ກວາຍ ກາ ຮິ ອາຕີ ອານ່ໍ, ໄລ່ ກຈີູດ ຕາ
ຢວາຮ ເບີນ ຣ່ັບ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌
ກະ ໄລ່. ມາ ໄລ່ ເຮີມ ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ມາ ອຶນ
ນັ່ອງ ເຢີ່ ງ. ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ,
ກະ ໄລ່ ງີ່ນ ປາຍ ໄລ່ ລາ ກວາຍ ຕາມອຍ, ກວາຍ
ແຕ ກຣວາງ ການ່ໍອ໌, ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 14 ກວາຍ
ກາ ງີ່ນ ນ່ະກັອຍ, ໄຮ ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ໄລ່ ຈ່ໍອ໌ ກຣ
ວາງ ຕາໄມ ໂອນ ໄລ່ ແອີດ. 15 ມາ ຄັນ ໄລ່ ຄ່ຶດ
ເລືອຍໆ ແຕ ກຣວາງ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ລາ
ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກຣວາງ ກັອຍ. 16 ມາ ໄລ່ ອີ
ເບນີ ກຣວາງ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ, ລາ ກຣ
ວາງ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີ
ນ ຊັອງ ກູມາລ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອັນ ລາ ເຢືາງ ໄລ່, ຍ່ອນ
ອັນ ກຽມ ດອ໌ໍ ມວຍ ເມືອງ ໂອນ ໄລ່.

17 ຍ່ອນ ອັບຣາຮາມ ຊາອຳ, ອັນ ປຣ່ອມ ກ
ຍາກ ຊາງ ກອນ ອັນ ອີຊາກ ແຕ່ີອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ລ່ອງ. ອັນ ຊັອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ອັນ ລາ
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ ເບີນ ຈຸ່ມເຈືອ ຊາອ່ຶຍ, ມາ
ອຶນນັ່ອງ ອັນ ປຣ່ອມ ຊາງ ກອນ ອັນ ມານະ ກັອຍ
ແຕ່ິ. 18 ກອນ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຈ່ີ ນ່ະ
ໄນ່: "ຍ່ອນ ແຕ ອີຊາກ ເກົາ ຕະ ໂອນ ໄມ່ ເບນີ ຈຸ່ມ
ເຈືອ."
19 ມາ ອັບຣາຮາມ ຄ່ຶດ ເຕ່ອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ກອນ ກັອຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ລ່ັຮ ກອນ ກັອຍ ນ່ະ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ
ກຈີູດ ເຕ່.
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20 ຍ່ອນ ອີຊາກ ຊາ ອຳ, ອັນ ໂອນ ບຸ່ນ ປໍ
ຢາໂຄບ ກະ ເອຊາວ ຕາປູ່ນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ຢວາຮ
ແຕ່ີອ໌.

21 ຍ່ອນ ຢາໂຄບ ຊາອຳ, ແຕ່ີອ໌ ອັນ ແຈ່ະ ອີ ກູ
ຈີດ, ອັນ ໂອນ ບຸ່ນ ປໍ ກອນ ໂຢເຊັບ. ກະ ອັນ
ຕາກ່ະ ໂຈະ ຣາແລີງ ອັນ, ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

22 ຍ່ອນ ໂຢເຊັບ ຊາອຳ, ແຕ່ີອ໌ ອັນ ແຈ່ະ ອີ ກູ
ຈີດ, ອັນ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ
ເອຢິບ. ເຈ່ີ ອັນ ປາຕັບ ໂອນ ໄລ່ ເດີງ ກາ ອຶງຮາງ
ອັນ ແຮີ.

23 ຍ່ອນ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ ໂມເຊ ຊາອຳ, ໄລ່ ປາ
ໂຕ່ະ ອັນ ອຶນແຍະ່ ໄປ ກາໄຊ ນັ່ບ ແຕ ຕາໄງ ອຶມເປ່
ອ໌ ອັນ ຣ່ັຮ. ຍ່ອນ ໄລ່ ເຮີມ ອັນ ອຶມພາ ແຕ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌, ກະ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ປັຣ
ນາຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ປາຍ.

24ຍ່ອນ ໂມເຊ ຊາອຳ, ແຕ່ີອ໌ ອັນ ແກີດ ຊາຊາຍ
ເຈ່ີ, ອັນ ຕາ ໂອນ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ນັ່ອງ ອັນ ລາ ອາເຈົາ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເອຢິບ,* 25 ຍ່ອນ ອັນ ຄ່ຶດ ອໍ ກາ
ເລີຍ ອັນ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມັນຕຸ ກະ ກວາຍ
ກາ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕາ
ປູ່ນ ຣາມຶ່ຮ ໂລ່ຍຮ ໂອນ ອັນ ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ມາໂຮຍ
ຊັອງ. 26 ກະ ອັນ ຄ່ຶດ ຄັນ ຈີວ໌ ເນົ່ າ ປາຍ ອັນ,
ຍ່ອນ ອັນ ຕາປູ່ນ ກຣີດ, ລາ ເກືາ ກາເລີຍ ແຕ
ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ຊຸ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ເອຢິບ. ອັນ ຄ່ຶດ
ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ອັນ ອຶງກ່ອງ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ອັນ ເບີນ ເກືາ ຊາອ່ຶຍ ແອັນ.

27 ຍ່ອນ ໂມເຊ ຊາອຳ, ອັນ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ
ເອຢິບ. ອັນ ຕາ ເບີນ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ໂຍ່ບ ອັນ. ມາ ອັນ ຈີວ໌ ເລືອຍໆ, ນ່ະ ອັນ
ເຮີມ ອັນ ກາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເນົ່ າ ເຮີມ. 28 ຍ່ອນ ໂມເຊ
ຊາອຳ, ອັນ ໂອນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາປູ່ນ
ມັຮ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ໂອນ ໄລ່ ຕະ
ຕ່ຶງ ຕາໄງ ອາກຼັຮ,† ກະ ອັນ ປາຣ່ິຮ ອາຮາມ ແຮີ.
ເຈ່ີ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາຈີດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກອນ ກ່ັລ ກວາຍ ເອຢິບ, ມາ ຕາ ເບີນ ຕະ ອຶນ
ເຕ່ົາ ກະ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ.

29ຍ່ອນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຊາອຳ, ເຕ່ອ໌ ໄລ່
ເປາະ ເປີຼຍ ຊັອງ ແດີອ໌ ທາເລ ກູເຊົາ. ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກາຢັ່ ຮ ແດີອ໌ ໂອນ ໄລ່ ເປາະ ນ່ະ ເນົ່ າ ເປາະ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌ ໂຄ. ມາ ແຕ່ີອ໌ ມັຮ ກວາຍ ເອຢິບ ເປາະ ຕາ

ປູ່ນ ໄລ່, ກວາຍ ເອຢິບ ຊາລາ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ແດີອ໌
ກັອຍ.

30 ຍ່ອນ ກວາຍ ອິດຊະຣາ ເອລ ຊາອຳ, ໄລ່
ເປາະ ວຽລ ວຍາງ ເມືອງ ເຢຣີໂກ. ເຈ່ີ ແວັດ ໄລ່
ວຽລ ອຶນແຍ່ະ ຕາປູ່ລ ຕາໄງ, ວຍາງ ກັອຍ ແກີດ
ຣາລ່ິຮ.

31 ຣາຮາບ ລາ ມານະ ມັນແຊມ ກາ ຈິ ຈະ, ມາ
ຍ່ອນ ອັນ ຊາອຳ, ອັນ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ ກະ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣີໂກ, ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ
ຕະ ຕາປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ເບນີ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ
ອັນ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ເປາະ
ຕາຕ່ອຍ໌ ເມືອງ ກັອຍ, ເຈ່ີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ລ່ັອຮ
ອຽນ ອໍ.

32 ມາ ນ່ະ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ງີ່ນ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ຊາ
ອຳ ກັອຍ? ຄັນ ເກົາ ເມືາຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣານະ
ໄລ່ ຕະ, ລາ ຕາ ເຣືາບ ເລ່ີຮ. ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ລາລ່ຶບ
ອາຕີ ແຕ ກີເດໂອນ, ບາຣັກ, ແຊມຊັນ, ເຢັບທາ,
ດາວິດ, ຊາມູເອລ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 33 ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ, ໄລ່ ຣາຈ່ິລ
ເຣືາບ ກຣວາງ ການ່ໍອ໌, ໄລ່ ຕະ ຣານະ ຊັງໄກຣ ອໍ,
ກະ ໄລ່ ຣ່ັບ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌. ຍ່ອນ
ໄລ່ ຊາອຳ, ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຕະ ໂອນ ຊິງ ແກີດ ກູແມມ
ແບອ໌, 34 ໄລ່ ຈູຍຮ ອູ່ຍຮ ຮາງ ລາລ່ື, ກະ ໄລ່ ວ
ຍາຣ ແຕ ປຼາ ດາວ. ໄລ່ ອຽວ໌ ມາ ແກີດ ເຣ່ງ ແອັນ.
ໄລ່ ແກີດ ຍັ່ນ ລາລ່ື ຣາຊູ່, ເຈ່ີ ໂອນ ຈຸ່ມ ຕາຮານ
ແຕ ກຣວາງ ການ່ໍອ໌ ຊັຣແລີດ ອຶນແຍ່ະ. 35 ເບີ
ນ ມັນແຊມ, ກາ ເບີນ ກອນ ກາຢາອ໌ ອັນ ກູຈີດ,
ເຈ່ີ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ກະ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເນົ່ າ ຕະ
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື ກະ ກາຈີດ. ມາ ໄລ່ ຈີວ໌ ເລືອຍໆ,
ຕາ ແອອ໌ ອີ ງີ່ນ ຣາມຶ່ຮ ເນົ່ າ ໂອນ ໄລ່ ງີ່ນ, ເຈ່ີ ເນົ່ າ
ອາໂຣຍຮ. ຍ່ອນ ໄລ່ ຊັອງ ອໍ ກາເລີຍ ອາມົ່ງ ເລືອ
ຍໆ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 36 ກະ ເບີນ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌ ເນົ່ າ ປາອຽບ, ເນົ່ າ ປຍາຍຮ, ເນົ່ າ ຊັດ, ເນົ່ າ
ໂຈະ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. 37 ເນົ່ າ ຕະ ໄລ່ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ, ອັນ
ກາ ເນົ່ າ ແກຼງ ແຕ ຕາເມົາ, ອັນ ກາ ເນົ່ າ ໂຊດ ບາຣ
ແບະ, ອັນ ກາ ເນົ່ າ ກັຣໄປຮ ແຕ ດາວ. ກວາຍ ຊາ
ອຳ ກັອຍ ຕັອກ ເກຣ່ີງ ອຶງກັຣ ແກະ ກະ ອຶງກັຣ
ອຶມແບອ໌, ຍ່ອນ ໄລ່ ແອິ, ກະ ໄລ່ ຈີວ໌ ໂຕຍ໌ ບາບ
ເນົ່ າ ຕະ ໄລ່. 38 ມັຮ ກວາຍ ກາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່
ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ, ຕາ ໄກຣ ໄລ່ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌
ໄນ່. ໄກຣ ລາລ່ື ລາ ໄລ່ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ອໍ ກາເລີຍ

* 11:24 11:24 ຍ່ອນ ກອນ ມັນແຊມ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເອຢິບ ອີດ ອາເມືາ ອັນ. † 11:28 11:28 ຕາໄງ ອາກຼັຮ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ
ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ຊາລັຮ ດຸງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ ກາຈີດ ກອນ ຣາເລົາ ກ່ັລ ໄລ່.
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ແຕ ໄນ່. ມາ ໄລ່ ເປາະ ປໍ ໄນ່ ປໍ ກັອຍ ແອີດ ຕ່ຶງ
ອຶນຕຸ ຕຍາຮ ກະ ຕ່ຶງ ກົຮ. ໄລ່ ແອີດ ຕ່ຶງ ກ່ືບ ກະ
ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ກູແຕອ໌. 39 ອຶນແຍ່ະ ໄລ່ ໄນ່ ລາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ປຍາຍ໌ ໄລ່ ຕະ ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ. ມາ
ອັນ ຕາ ເບີນ ໂອນ ຢວາຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ອັນ ເອີອ໌
ກະ ໄລ່. 40 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣາມັ່ດ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ຮ ອໍ
ກັອຍ ໂອນ ໄຮ ແອັນ ເບີນ. ອຶງເຄາະ ແຕ່ີອ໌ ແດີຍ
ໄຮ ແອັນ, ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ແມິ່ມ ຣານະ ປື່ ດ
ກາ ອັນ ເອີອ໌ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ.

12
ໄຮ ເນ່ ປໍ ເຢຊູ

1 ເຈ່ີ ຊານ່ໍ, ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ ລາ ນ່ະ ໄລ່ ແອີດ ເນ່ ເລືອຍໆ ປໍ ໄຮ ກາ ຊາອຳ
ອຶນຕູ່ນ. ນ່ະ ໄຮ ຕຳໂປຣ ຕາລຸ່ຮ, ອາແລ່ະ ເຣືາບ
ຕາລຸ່ຮ ເຢີ່ ງ ລາລ່ື ມາ ໄວ່ ກາເລີຍ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ອຶງ
ເຄາະ ຕັຮ ຊັອງ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ມາ ກາຕ່ັອງ ໄຮ.
ກະ ໄຮ ວຍາຣ ຊັອງ ຣາມຶ່ຮ ໂລ່ຍຮ ກາ ຕະ ໂອນ
ອຽນ ແດິມ. ເຈ່ີ ໄຮ ຕາລຸ່ຮ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ຊົດ ຣານາ
ເນົ່ າ ໂອນ ໄຮ ຕາລຸ່ຮ. 2 ໄຮ ເນ່ ເລືອຍໆ ປໍ ເຢຊ.ູ
ອັນ ລາ ແປີຼ ເຕຣືາຍ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຊາອຳ. ອັນ
ເຮີມ ຣາມຶ່ຮ ຣ່ໍອ໌ ອຶນຕູ່ນ, ເຈ່ີ ອັນ ຈີວ໌ ກູຈີດ ຕ່ຶງ
ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ອັນ ຕາ ເບີນ ຄ່ຶດ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ
ເນົ່ າ ຕະ ອັນ. ເຈ່ີ ຊານ່ໍ ອັນ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປໍ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ. 3 ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຄ່ຶດ ເລືອຍໆ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອັນ ກາ ຈີວ໌
ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ຕະ ອັນ. ຄັນ ເຍືາ
ຄ່ຶດ ແຕ ອັນ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ລາແກັຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ, ກະ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ເປ່ ຣາງຶ່ຮ.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂຈະ ໂຕ່ດ
4 ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ຢວາຮ ເນົ່ າ ຈ່ັດ ເຍືາ

ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. 5 ກະ
ເຍືາ ຊາລີຣ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເຍືາ,
ກາ ອັນ ດອ໌ໍ ກອນ ອັນ. ອັນ ປາຍ:
"ມັຮ ກອນ ເກົາ ເອີຍ, ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ
ແຕ່ີອ໌ ອັນ ກາແອັຮ ເຍືາ.

ກະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອວານ
ແຕ່ີອ໌ ອັນ ໂຈະ ໂຕ່ດ ເຍືາ.

6 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ກວາຍ,
ນ່ະກັອຍ ອັນ ໂຈະ ໂຕ່ດ.

ກະ ອັນ ໂຈະ ໂຕ່ດ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ອັນ ງີ່ນ ກອນ
ອັນ."

7 ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂຈະ ໂຕ່ດ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຈີວ໌ ໂຕ່ດ ກັອຍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ອັນ ງີ່ນ ເຍືາ
ລາ ກອນ. ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເບີນ
ກອນ ມາ ຕາ ເກ່ີຍ ໂຈະ ໂຕ່ດ ກອນ ອັນ. 8 ມາ
ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ໂຈະ ໂຕ່ດ ເຍືາ ນ່ະ ອັນ
ໂຈະ ໂຕ່ດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກອນ ອັນ, ເຍືາ ຕາ ແກີນ
ກອນ ອັນ. ເຍືາ ລາ ນ່ະ ກອນ ຕຸງ ຊັອງ. 9 ອຶມປ່ໍ
ໄຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ໄລ່ ເກ່ີຍ ໂຈະ ໂຕ່ດ ໄຮ, ກະ ໄຮ
ຢຳນັ່ບ ໄລ່. ແກຼີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ ອຶງເຄາະ ໄຮ ຢຳ
ນັ່ບ ອຶມປ່ໍ ໄຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ແຕ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ເບນີ ອາ
ມົ່ງ. 10 ອຶມປ່ໍ ໄຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ໄລ່ ໂຈະ ໂຕ່ດ ໄຮ
ບັອງ ກາ ໄຮ ອຶນນັ່ອງ ກັຣແນນ. ກະ ໄລ່ ໂຈະ ໂຕ່
ດ ໄຮ ລາ ຕາປູ່ນ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຄ່ຶດ ປຍາຍ໌. ມາ
ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂຈະ ໂຕ່ດ ໄຮ, ລາ ອັນ ຕະ ໂອນ
ໄຮ ເບນີ ເກືາ ແຕ ຣານະ ອັນ ໂຈະ ໂຕ່ດ, ຍ່ອນ ອັນ
ຢໍອ໌ ໄຮ ຈຸງ ເຕ່ ກະ ອັນ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອໍ. 11 ບັອງ
ກາ ເນົ່ າ ໂຈະ ໂຕ່ດ ໄຮ, ໄຮ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌. ໄຮ
ຊັອງ ຕຸ່ຮ. ມາ ແວັດ ກັອຍ, ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂຈະ ໂຕ່ດ ແກີດ ຕານັອ່ງ ອໍ ກະ ໄລ່ ແອີດ
ອຽນ ອ.ໍ

ກາແອັຮ ລ່ັຮ ໄລ່
12 ເຈ່ີ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາລຸ່ຮ ນ່ະ ກວາຍ ເບນີ ບັນ

ເຣ່ງ, ກະ ອຶນໂຈຍ ຊັອງ ເປ່ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. 13 ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ເປາະ ຣານາ ຕານັ່ອງ. ຄັນ ນ່ະກັອຍ,
ກວາຍ ໂຢດ ຕາ ເບີນ ແດິມ ຕ່ຶງ ຣານາ, ມາ ອັນ
ແກີດ ແບຣັຮ.

14 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກູດຸ ອີ ຣາຕອຍ ກະ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ກວາຍ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກູດຸ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ
ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອໍ. ຍ່ອນ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ
ນ່ະກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 15 ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ລາວ່ັງ, ອຶນໂຈຍ ໂອນ ເນົ່ າ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ ຣາຕັຮ
ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ. ອຶນໂຈຍ
ໂອນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແກີດ ນ່ະ ເຣ່ຮ ອຶນຕັງ ອາ
ແຮັຣ ດັຮ ກະ ປື່ ດ ອາຊັອຮ, ເຈ່ີ ຕະ ຣຸ່ງ ຊາອ່ຶຍ
ນະ ກວາຍ. 16 ອຶນໂຈຍ ໂອນ ມັນແຊມ ຣາເລົາ
ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ ບິ ມັນຕຸ ຄັນ ຕາ ເບີນ ລາກວຍ ກາ
ຢາອ໌. ອຶນໂຈຍ ໂອນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຕະ ໂອນ ຣາ
ນະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂລ່ ເມືາດ ນ່ະ ເອຊາວ. ອັນ ຢໍອ໌
ອີ ຈາ ມວຍ ເປ່ລ, ເຈ່ີ ອັນ ຈິ ຊິດ ກອນ ກ່ັລ ກາ
ອັນ ຕາລາ ກັອຍ. 17 ເຍືາ ດັງ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ອັນ
ຢໍອ໌ ອຶມປ່ໍ ອັນ ໂອນ ບຸ່ນ ປໍ ອັນ. ອັນ ເຍືາມ ລູ
ເລືາອ໌ ອູອາຣ, ມາ ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເບນີ ນັ່ອງ ຣາມຶ່ຮ
ອັນ ຕັຮ ເຈ່ີ.
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ປັຣນາຍ ປັຣຄັນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ກະ ປັຣນາຍ
ປັຣຄັນ ຊານ່ໍ

18 ເຍືາ ຕາ ເບນີ ນ່ະ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ
ອຶມແບິ ບັອງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ກະ ໄລ່. ໄລ່
ເຮີມ ກະ ເຕ່ອ໌ ຊາປ່ະ ກົຮ ຊີນາຍ. ອຶນແຍ່ະ ໄລ່
ເຮີມ ປັຣລາ ອູ່ຍຮ ຕ່ຶງ ກົຮ ກັອຍ, ການຳ ຣາຍີ່
ດ, ປາອັດ, ກະ ກູຢາລ ຣາປູ່ອ໌. 19 ໄລ່ ຊັອງ ເນົ່ າ
ປົຼງ ແກ, ກະ ໄລ່ ຊັອງ ຊຽງ ປາຕັບ. ມາ ໄລ່ ແຊອ໌
ອຶນໂຈຍ ປາຕັບ ນັ່ອງ ນ່ະກັອຍ, 20 ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ
ເຣືາບ ຊາງັດ ຊຽງ ກາ ປາຕັບ ໄລ່. ອັນ ປາຕັບ
ປາຍ:
"ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຕີລາ ຊັນຕຣ່ັນ ອຶນເຕ່ົາ ມາ

ອາຕູຍຮ ກົຮ ກັອຍ,
ອຶງເຄາະ ກາຈີດ ອັນ ແກຼງ ໂຈະ ຕາເມົາ."

21ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເນົ່ າ ເຮີມ ກັອຍ, ລາ ເນົ່ າ ອຶງກັອຮ.
ກະ ໂມເຊ ປາຍ:
"ເກົາ ກາໄກ່ຮ ກະ ອຶງກັອຮ."

22ມາ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກົຮ ຊີໂອນ. ກົຮ ຊີໂອນ ໄນ່
ຊາກຳ ແຕ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ເມືອງ
ກັອຍ ລາ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ, ອັນ ກາ
ເຢືາງ ອາມົ່ງ. ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ເທວາດາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື, ຕາ ເຣືາບ ນັ່ບ. 23 ກະ
ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ ມັຮ ກອນ ກ່ັລ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂຣ່ມ ຣ່ໍອ໌, ໄລ່ ກາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ເນົ່ າ ຄຽນ ດອ໌ໍ ເຈ່ີ
ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ
ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ. ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອຶນຕຸ
ເບີນ ຣາເວືາຍ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ. ແມິ່ມ ອຶນແຍ່
ະ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່
ຕະ, ເຈ່ີ ຣາເວືາຍ ໄລ່ ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ. 24 ກະ
ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊ,ູ ອັນ ກາ ປັຣແຕ່ີອ໌ ປັຣນາຍ ຕາ
ໄມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ກະ ເຍືາ. ເຍືາ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ອາຮາມ ເຢຊູ ກາ ເນົ່ າ ປາຣ່ິຮ ກັອຍ. ອາຮາມ
ກັອຍ ອາປັຮ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ອາຮາມ ອາ
ເບລ. 25 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລາວ່ັງ ອໍ, ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌
ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ ປາຍ
ກະ ເຍືາ. ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ຣານາ ໂມເຊ, ໄກຣ ລາ
ລ່ື ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ແຕ ເນົ່ າ ຕະ ໂຕ່
ດ ໄລ່. ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ວຍາຣ ແຕ
ເນົ່ າ ຕະ ໂຕ່ດ ໄຮ, ຄັນ ໄຮ ມາ ງວາຍ ແຕ ອັນ ກາ
ອາຕີ ແຕ ມັນລ່ັອງ. 26 ບັອງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ ກັອຍ, ແບອ໌ ອັນ ຕະ ໂອນ ກູ
ແຕອ໌ ຣາໄມ່. ມາ ຊານ່ໍ ອັນ ເອີອ໌ ປາຍ:
"ອຶນນັ່ອງ ມວຍ ເຮີບ ແອັນ ເກົາ ໂອນ ຣາໄມ່ ລ່ັຮ,

ລາ ຕາ ເບນີ ແອີງ ກແູຕອ໌ ຊັອງ, ມາ ກາ ມັນ
ລ່ັອງ ແຮີ."

27ຍ່ອນ ອັນ ປາຍ "ອຶນນັ່ອງ ມວຍ ເຮີບ ແອັນ,"
ໄຮ ດັງ ອັນ ອີ ຕາລຸຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ
ປາຍ ຣາໄມ່ ກັອຍ, ລາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ແຕງ ເຈ່ີ.
ມາ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ກາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣາ ໄມ່, ອຶນນັ່ອງ
ປຼອດ.

28 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ໄຮ ຊາແອີນ ໄຮ ເບີນ ກຣ
ວາງ ກາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣາໄມ່. ໄຮ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຢຳນັ່ບ ກະ ອຶງກັອຮ ອັນ, 29 ຍ່ອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄຮ ລາ ນ່ະ ປັຣລາ ອູ່ຍຮ ກາ ກາດ
ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ.

13
ໄຮ ຕະ ໂອນ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

1 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ ນ່ະ ແຊມ
ອາຍ. 2 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາລີຣ ອຶງເຄາະ ຕະ ມັ່ດ ມຸ່ຮ
ປັ່ ງ ໂຈະ ກວາຍ ຕາມອຍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ດັງ ກວາ
ຍ ກັອຍ ລາ ເນົ່ າ. ເບີນ ກວາຍ ກາ ແຈມ ກຍາອ໌
ກວາຍ ຕາມອຍ, ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ດັງ ຕາມອຍ
ກັອຍ ລາ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 3 ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ຊາແຍີ ຕະ ອໍ ກະ ກວາຍ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌,
ນ່ະ ເຍືາ ລາ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌ ກະ ໄລ່ ເຕ່.
ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຍີ ເຕ່ ກວາຍ ກາ ຣາມຮົ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ, ນ່ະ ເຍືາ ລາ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ ເຕ່.

4 ມັນແຊມ ຣາເລົາ ອີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ລາ
ອໍ ລາລ່ື, ມາ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ມານະ ຕານັ່ອງ ອໍ ໂຈະ
ມານະ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ບິ ມັນຕຸ ມາ ຕາ
ເບີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌, ແຕີລາ ກວາຍ ອາແລ່ະ
ມາ ໂກ່ະ ໂຈະ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ເນົ່ າ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ ກັອຍ.

5 ຕ່ຶງ ແດີຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ, ອຶນໂຈຍ ຊາລາອ໌ ຢໍອ໌
ອີ ເບີນ ປຣະ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ແຕ
ມັຮ ເກຣ່ີງ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ເບີນ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ປາຍ:
"ເກົາ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ເຍືາ.

ເກົາ ຕາ ເກ່ີຍ ຕັຮ ເຍືາ."
6 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຍັ່ນ ປາຍ:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ຈ່ອຍ ເກົາ.

ເກົາ ຕາ ເບນີ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ.
ກວາຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ ໂຈະ ເກົາ."

7 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຍີ ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ງ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ເຍືາ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ໄລ່ ກັອຍ ອາຕີ ເຍືາ ປັຣ
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ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ແຕ ແດີຍ
ອາມົ່ງ ໄລ່, ເຈ່ີ ເຍືາ ຊາອຳ ດວຍ໌ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່.

8 ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ມູເຈິງ ແຕ ອຶມແບິ ເຕ່ົາ ຊານ່ໍ
ກະ ເຕ່ົາ ຊົດ ອຶນແຍະ່ ແດີຍ.

9 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ເນົ່ າ ເດີງ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຊາ
ອ່ຶຍ ປັຣນາຍ ອຶມພາ ແຕ ປັຣນາຍ ກາ ເຍືາ ເກ່ີ
ຍ ຕາປູ່ນ. ອໍ ລາລ່ື ລາ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ແກີດ ເຣ່ງ ອາ
ຊັອຮ ຍ່ອນ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ.
ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ຍ່ອນ ໄຮ
ຕາປູ່ນ ແຕ ຣ່ີດ ຊັຣນາ ຈາ. ໄລ່ ກາ ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ
ກັອຍ, ຣ່ີດ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຈ່ອຍ ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່.
10 ໄຮ ເບີນ ເຕ່ ຣ່ີດ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ມາ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈຸງ ຣ່ີດ ໄຮ. 11 ອັນ ກາ ຕາລາ ອຶນແຍ່
ະ ແຕ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາປູ່ນ ຄານອດ
ອິດຊະຣາເອລ, ອັນ ເດີງ ອາຮາມ ຊັນຕຣ່ັນ ມູ່ດ
ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ດອ໌ໍ ອາປິ່ ດ ໂລ່
ຍຮ ກວາຍ. ມາ ຈະ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ ເນົ່ າ ບຸຮ ຢັ່ ຮ
ນ່ໍອ໌ ເມືອງ. 12 ມາຮ ກັອຍ ເຕ່ ເຢຊູ ຈີວ໌ ກູຈີດ
ຢັ່ ຮ ນ່ໍອ໌ ຕ່ົງ ວຍາງ ເມືອງ, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຕັຮ ໂລ່
ຍຮ ກວາຍ ຍ່ອນ ອາຮາມ ອັນ ເບີມ. 13 ເຈ່ີ ໄຮ
ແອັນ, ໂອນ ໄຮ ລ່ັອຮ ກະ ອັນ, ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມັນ
ຕຸ ກະ ອັນ. 14 ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ໄຮ ຕາ ເບີ
ນ ເມືອງ ອຶນເຕ່ົາ ມາ ແອີດ ຊົດ ແດີຍ, ມາ ໄຮ ອຶງ
ກ່ອງ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເບີນ ເມືອງ ກາ ໄຮ ເຕ່ອ໌
ແອີດ ຊົດ ແດີຍ. 15 ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ໄຮ ຍ່ອງ
ເລືອຍໆ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ
ນ່ະ ໄຮ ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣນາຍ
ຍ່ອງ ອັນ, ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ປັຣແຕ່ີອ໌ ປັຣ
ນາຍ ຍ່ອງ ກັອຍ. 16 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາລີຣ ຕະ ຣາ
ນະ ອໍ ກະ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ. ຄັນ ເຍືາ ຕະ ບາຣ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ ລາ ນ່ະ ເຍືາ ຊາງ ເກຣ່ີງ ກາ ຕະ ໂອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື.

17 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ກວາຍ ອາໂຢ່ງ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ, ກະ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຊັອງ ຢໍອ໌, ຍ່ອນ ໄລ່ ລາ
ກວາຍ ເນ່ ຊາລີອ໌ ຣາເວືາຍ ເຍືາ. ກະ ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ, ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຕະ, ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕາແບີບ ລ່ັຮ ໄລ່. ຄັນ ເຍືາ ຊາງັດ, ໄລ່ ຊັອງ
ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ຈ່ອຍ ເຍືາ ນ່ະກັອຍ. ມາ ຄັນ ເຍືາ ຕາ
ເບນີ ຊາງັດ, ໄລ່ ຊັອງ ຕຸ່ຮ. ກະ ຄັນ ເຍືາ ຕະ ໂອນ
ໄລ່ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາ ຕາ ເບນີ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ

ເຍືາ. 18 ແຊອ໌ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ຮິ. ຣາງຶ່ຮ ຮິ
ຊັອງ ຣາຕອຍ ລາລ່ື ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຮິ ຊັອງ
ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ເລືອຍໆ ຣານະ ປຍາຍ໌. 19 ມາ ແຊອ໌
ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ເກົາ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື, ໂອນ ເຕ່ອ໌
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເກົາ ໂອນ ໄວ່ ຣາມຮົ ລ່ັຮ ເຍືາ.

ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ໄລ່
20-21 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ເຢຊູ ກຣີ

ດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. ເຢຊູ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ກຍາອ໌ ອໍ ແກະ
ອັນ, ຍ່ອນ ອັນ ໂອນ ອາຮາມ ອັນ ໂອນ ແກີດ ປ
ຍາຍ໌ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ກະ ກວາຍ.
ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ຕາລາ ຣາມຶ່ຮ
ອຽນ ອໍ, ຈ່ອຍ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ
ປຍາຍ໌ ຣານະ ອັນ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຕະ. ເກົາ ແຊອ໌ ອັນ
ຕະ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊັອງ
ຣ່ໍອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ, ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ໂອນ
ໄຮ ຍ່ອງ ເລືອຍໆ ເຢຊູ ກຣີດ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກູ
ມ.ໍ ອາແມນ.*

ປັຣນາຍ ປັຣຊົດ
22 ກະ ເກົາ ແຊອ໌ ກູກຸຮ ເຍືາ, ແຊມອາຍ ເອີຍ!

ແຊອ໌ ເຍືາ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ກາແອັຮ ເຍືາ,
ຍ່ອນ ເກົາ ຄຽນ ເຈຍ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ໂອນ
ເຍືາ, ມາ ເກົາ ຄຽນ ບີ່ອ໌ ຊັອງ. 23 ເກົາ ອາຕີ ໂອນ
ເຍືາ ດັງ ເນົ່ າ ອາໂຣຍຮ ເຈ່ີ ຕີໂມທຽວ, ລາ ແຊມ
ອາຍ ໄຮ. ຄັນ ອັນ ມາ ແຕ່ີອ໌ ໄວ່ ປໍ ເກົາ, ເກົາ ເດີງ
ອັນ ເປາະ ກະ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ເປາະ ຊາອົຮ ເຍືາ.

24 ແຊອ໌ ພາອ໌ ເຍືາ ກາຮານ ເລ່ີຍ ມັຮ ກວາຍ
ຕາລາ ດຸງ ຊາງ ເຍືາ, ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ຊາ
ອຳ ການ່ໍອ໌. ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ອີຕາລີ ໄນ່
ພາອ໌ ຊາອົຮ ເຍືາ ເຕ່.

25 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເລືອ
ຍໆ ອຶນແຍ່ະ ນະ ເຍືາ.

* 13:20-21 13:20-21 ປັຣນາຍ 'ອາແມນ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ກຣ່ັກ ນ່ະກັອຍ' ແຕີລາ 'ແຊອ໌ ໂອນ ແກີດ ນ່ະກັອຍ.'
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ຢາໂກໂບ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ

ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ປຶ່ ງ ໄນ່ ຢາໂກໂບ ຄຽນ ມາຮ 50 ກມູໍ ແວັດ ເຢຊູ

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

ຍ ຊຸ ກະ ກວາຍ ກາດີດ; ອຶນໂຈຍ ຕະ ຕາ ເບນີ ຣາ
ລີ. ອັນ ອາຕີ ລາ ອຶນໂຈຍ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ
ເດີງ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ຍ່ອນ ຣານະ ຕາ ອໍ
ອຶນຈຸງ ລ່ັອຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ. ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
ອຶງເຄາະ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ ກຍາອ໌ ອໍ
ເລືາຍຮ ເບີມ, ອຶງເຄາະ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອໍ, ກະ
ອຶງເຄາະ ອາແຊງ ຈະ. ອັນ ອາຕີ ແຕ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ຣາໄງອ໌່ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ກວາ
ຍ ແຮີ.
ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ອາຕີ ໄຮ ອຶງເຄາະ ຊາງັດ

ກະ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ຕາ ແກີນ
ຊາອຳ ຊັອງ, ມາ ຕາ ເບີນ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ.

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

ຣາມຶ່ຮ ຊາອຳ ກະ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ
2 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ມັຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ອຶນເຕ່ົາ ກາ

ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ນັ່ບ ຣານະ ກັອຍ ລາ
ຣານະ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ, 3 ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ຣານະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
ໄນ່ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຣ່ງ ອາ
ຊັອຮ. ເຈ່ີ ຣານະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໄນ່ ຈ່ອຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ ແກີດ ເຣືາບ ຈີວ໌. 4 ຄັນ ເຣືາບ ຈີວ໌ ຣານະ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ, ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ. ນ່ະກັອຍ
ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ແອິ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ

ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 5 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ແຕ ເຍືາ ມາ ຕາ ເບີນ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ, ໂອນ
ອັນ ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ອັນ ເບີນ ຣາມຶ່ ຮ ກັອຍ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕາ ເກ່ີຍ ໂຍ່ບ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ແຊອ໌ ແຕ
ອັນ. 6 ມາ ຄັນ ເຍືາ ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຊາອຳ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕາ ເບີນ ໂອນ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ແຊອ໌. ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ມາ ກູຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ກັອຍ ລາ ມູເຈິງ
ແດີອ໌ ປ່ອງ ກຢູາລ ຕະ. 7 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຄ່ຶດ
ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຕາ ເບີນ ອຶງກ່ອງ ຣ່ັບ ຣາມຶ່ຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ ອັນ ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 8ກວາຍ ກັອຍ
ແກີດ ບາຣ ຣາງຶ່ຮ, ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ລາ
ຕາ ເບນີ ແກີດ ຈັບ.

ກວາຍ ຕຸ່ຮ ກາດີດ ກະ ກວາຍ ຊຸ
9ມັຮ ແຊມອາຍ ກວາຍ ຊາອຳ ກາ ຕຸ່ຮ ກາດີດ,

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

ກວາຍ ກາ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
12 ບຸ່ນ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ,

ຍ່ອນ ແວັດ ອັນ ຈີວ໌, ອັນ ເບີນ ເກືາ ອາມົ່ງ ຊົດ
ແດີຍ ເລ່ີຍ ກູມ.ໍ* ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ດອ໌ໍ ໂອນ
ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ະ ອັນ ເບີນ ອາ
ມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກູມ.ໍ 13 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ
ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ງ ອັນ ຕະ ຣານະ ກັອຍ, ຍ່ອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເກ່ີຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ກະ ຕາ ເກ່ີຍ
ອາໂຢ່ງ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. 14 ມາ ກວາຍ ກູ
ຄ່ຶດ ຕາມມັຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເບີມ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ
ຕາມມັຮ. ນ່ະກັອຍ ຣາງຶ່ຮ ຕາມມັຮ ໄນ່ ອາໂຢ່ງ
ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. 15 ຄັນ ຣານະ ຕາ

* 1:12 1:12 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ເກືາ ໄນ່ ລາ ຊາກຳ ນ່ະ ກຸນຕຣວາອ໌ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ.
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ອໍ ເບີນ ດັຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ, ເຈ່ີ ກວາຍ ກັອຍ
ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ກະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ໄນ່ ປື່ ດ ອາ
ຊັອຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ອຶນຕູ່ນ
ກວາຍ ກັອຍ ກູຈີດ. 16 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ
ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ອຶນໂຈຍ ໂອນ
ເນົ່ າ ອາໂລກ ເຍືາ. 17 ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກະ ປື່ ດ ກາ ໄຮ
ເບີນ, ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແຊງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ
ມັນລ່ັອງ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ເຈ່ີ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ປັ່ ງ ແຕ
ມັນລ່ັອງ. ຣາມຶ່ຮ ປັ່ ງ ໄນ່ ຣາປຽນ ເລືອຍ, ພວາອ໌
ກະ ທູ່ບ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ປຽນ, ກູ່
ກູມໍ ອັນ ມູເຈິງ ເລືອຍ. 18 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ
ໄຮ ໂອນ ແກີດ ກອນ ອາໄກ ອັນ ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ປ
ຍາຍ໌ ແຕ ອັນ. ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ແກີດ
ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ອັນ ແຕງ.

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

ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄນ່ ເກົາ
ອາຕີ ເຍືາ. ກູ່ ນະ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ຊາງັດ ໄຈ, ມາ ປາຍ
ລາເວືາຍ, ກະ ອຶນໂຈຍ ໄຈ ໂຍ່ບ, 20 ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ
ໂຍ່ບ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
21 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ຕາ
ອໍ ເຍືາ ດຸ ຕະ, ກະ ຣານະ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຕາ ອ.ໍ
ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ຣ່ັບ ປັຣນາຍ
ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບນີ ໂຈະ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ຍ່ອນ
ປັຣນາຍ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ຣາເວືາຍ ເຍືາ ເບີນ ອາ
ມົງ່ ເລືອຍໆ.

22 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປວາຍ ອໍ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາງັດ ມູງິ່ດ, ເຈ່ີ ເຍືາ ຊາ
ລີຣ ແຕ່ິ. ຄັນ ເຍືາ ເບີນ ຊັອງ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ປວາຍ ລາລ່ື, ເຍືາ ອາ
ໂລກ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີມ. 23 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ
ຊັອງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ
ປວາຍ ອໍ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ກັອຍ, ອັນ ລາ ນ່ະ ກວາ
ຍ ກາ ຊາລ່ັງ ມູ່ລ ຕ່ຶງ ຊັຣລ່ັງ. 24 ອັນ ເຮີມ ມູ່ລ
ອັນ ແຈງ ອໍ, ເຈ່ີ ອັນ ລ່ັອຮ ຕັຮ, ກະ ອັນ ຊາລີຣ
ແຕ ຈະ ອັນ ເບີມ. 25 ບຸ່ນ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ອີດ
ຈັບ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ປັຣ
ນາຍ ກາ ເຕ່ອ໌ ອາກຼັຮ ກວາຍ ແຕ ຕະ ຊູລ ຣານະ
ໂລ່ຍຮ. ກວາຍ ກັອຍ ປວາຍ ເລືອຍ ປັຣນາຍ ອ.ໍ
ອັນ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ມູງິ່ດ, ເຈ່ີ ຊາລີຣ ແຕ່ິ. ອັນ
ຕະ ມັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ ອາຕີ. ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ
ບຸ່ນ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມັຮ ຣານະ ອັນ ຕະ.

26 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຄ່ຶດ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຕານັອ່ງ
ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ອັນ ຕາ ດັງ ກາ
ແອັຮ ເລືາຍຮ ອັນ, ກວາຍ ກັອຍ ອາໂລກ ຈະ ອັນ
ເບີມ. ອັນ ຊາອຳ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ.
27 ຣານະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ນັ່ບ ຕານັ່
ອງ ອໍ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ລາ ນ່ະໄນ່: ມວຍ
ລາ ຈ່ອຍ ອາກັນ ກມູາຍ ກອນ ກມູູ່ຍ໌ ແຕ ມັຮ ໄລ່
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ກະ ບາຣ ລາ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ຣານະ ຕາ
ອໍ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່.

2
ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶມພາ ໂຈະ ກວາຍ ຊຸ ກະ ກວາຍ

ກາດີດ
1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ເບີນ ຊາອຳ ເຈ່ີ ເຢຊູ

ກຣີດ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ອັນ ກາ ເບີນ ອຳນາດ ກາເລີຍ
ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ
ອຶມພາ ໂຈະ ກວາຍ ຊຸ ກະ ກວາຍ ກາດີດ. 2 ຄັນ
ບາຣ ນະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ດຸງ ໂຣ່ມ ເຍືາ. ມານະ ລາ ກວາ
ຍ ຊຸ. ອັນ ໂຈະ ພູມື່ ແຢງ ກະ ໂຈະ ກົນ ອາຢັ່ ອຮ
ໄບອ໌ ອໍ. ມາ ມານະ ແອັນ ລາ ກວາຍ ກາດີດ. ອັນ
ໂຈະ ກົນ ອາຢັ່ ອຮ ປຣ່ັງ ປຣ່ິງ. 3ດຸ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ລາ
ລ່ື ກວາຍ ກາ ໂຈະ ກົນ ອາຢັ່ ອຮ ອ,ໍ ກະ ເຍືາ ອາຕີ
ອັນ ຕາກູ ປໍ ຕ່ີ. ມາ ກວາຍ ກາດີດ ເຍືາ ໂອນ ອັນ
ຕາຢຶ່ ງ, ແຕີລາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ເຕືາບ ແຈ່ະ ອາເຢີງ ເຍືາ.
4 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຕະ ອຶມພາ ກວາຍ ໄນ່ ກະ ກວາຍ
ກັອຍ, ກະ ເຍືາ ຕັດຊ່ີນ ນ່ະກັອຍ ຕາ ໄກຣ.

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

8ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບນີ ປັຣນາຍ ປາ
ຕັບ ປື່ ດ ລາລ່ື ປາຍ:
"ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ ມູເຈິງ ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ຈະ

ເຍືາ ເບມີ."
ຄັນ ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໄນ່, ລາ ເຍືາ

ຕະ ໄກຣ. 9 ມາ ຄັນ ເຍືາ ຕະ ອຶມພາ ກວາຍ ໄນ່
ກະ ກວາຍ ກັອຍ, ລາ ເຍືາ ຕັຮ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ປາ
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ຕັບ ໄນ່. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ,
ຍ່ອນ ເຍືາ ຕັຮ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ອັນ ປາຕັບ. 10 ຄັນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕັຮ ມວຍ ຣາມຶ່ ຮ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ, ກັອຍ ລາ ມູເຈິງ ອັນ
ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ.
11 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ປັຣນາຍ ໄນ່:
"ອຶນໂຈຍ ບິ ກະ ລາກວຍ ເນົ່ າ."
ກະ ອັນ ປາຕັບ ປາຍ ແອັນ:

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

ເຍືາ ກາຈີດ ກວາຍ, ຣານະ ກັອຍ ລາ ມູເຈິງ ເຍືາ
ຕັຮ ອຶນແຍ່ ະ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ ປາ ຕັບ.
12ນ່ະກັອຍ, ຊັນຕອຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ປາຍ, ກະ ຣາ
ນະ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຕະ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຍີ ນ່ະໄນ່:
ອຶນຕູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ ກາ ຢຳນັ່ບ
ອັນ ກະ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຢຳນັ່ບ ປັຣນາຍ ອັນ
ປາຕັບ, ຍ່ອນ ອັນ ປາຕັບ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ໄນ່ ດອ໌ໍ
ອາກຼັຮ ກວາຍ ແຕ ຕະ ຊູລ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. 13 ຄັນ
ໄຮ ຕາ ເບີນ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ອຶນຕູ່ນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຕ່ ໄຮ. ມາ
ຄັນ ໄຮ ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ອຶນຕູ່ນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຕ່ ໄຮ, ກະ ອັນ ຕາ ເບນີ ຕັດ
ຊ່ີນ ໄຮ.

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

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

18 ແຕ່ີອ໌ ກາ ເບນີ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ:
"ເບນີ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ຊັອງ, ກະ ເບນີ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌ ກາ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ ເມືາດ ຊັອງ." ມາ ປຍາຍ໌ ຕາ
ແອີຍ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ: "ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ອາ
ປັຮ ໂອນ ເກົາ ດັງ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢຊູ ເຈ່ີ, ຄັນ ເຍືາ

ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ? ມາ ເກົາ
ອີ ອາປັຮ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ເກົາ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ລາ ຍ່ອນ
ແຕ ຣານະ ເກົາ ຕະ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ." 19 ເຍືາ ຊາອຳ ເຈ່ີ
ເບີນ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ກາ ປື່ ດ. ອໍ ລາລ່ື
ເຍືາ ຊາອຳ ນ່ະກັອຍ. ມາ ອຶນແຍະ່ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ລາ
ຊາອຳ ນ່ະກັອຍ ເຕ່, ກະ ອຶນແຍະ່ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຊັອງ
ອຶງກັອຮ ລາລ່ື ອັນ. 20 ຄັນ ເຍືາ ຊາອຳ ນ່ະກັອຍ
ຊັອງ, ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ຊາອ່ຶຍ. ຊານ່ໍ ເກົາ ອີ ອາ
ຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ, ຄັນ ກວາຍ ຊາອຳ, ມາ ຕາ ເບີນ
ຕະ ຣານະ ອໍ, ມັຮ ອັນ ຊາອຳ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ແກີດ
ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ. 21 ເຍືາ ຊາແຍີ ແຕ ອັບຣາຮາມ, ລາ
ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ. ອັນ ລາ ກວາຍ ຕານັ່ອງ
ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ອັນ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ອັນ
ໂອນ ກຍາກ ກອນ ອັນ, ອີຊາກ, ຕ່ຶງ ຊັນເຕຣືາງ
ຣ່ີດ. ກະ ອັບຣາຮາມ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ. 22 ເຍືາ ດັງ ອັບຣາຮາມ ຕາ ເບີ
ນ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເມືາດ ຊັອງ, ມາ ອັນ ຕະ
ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອັນ. ຍ່ອນ
ອັບຣາຮາມ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ອາປັຮ ອັນ ຊາອຳ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຣ່ງ ລາລ່ື. 23 ນ່ະກັອຍ ຊັງໄກຣ
ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ.
ອັນ ອາຕີ ແຕ ອັບຣາຮາມ ນ່ະໄນ່:
"ອັບຣາຮາມ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,

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

ກະ ກວາຍ ການ່ໍ ອ໌ ດອ໌ໍ ອັບຣາຮາມ ລາ ເຢົ່ າ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 24 ເຈ່ີ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ດັງ, ຄັນ ກວາ
ຍ ຊາອຳ ມາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ, ກວາ
ຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ແກີດ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ມາ ຄັນ ກວາຍ ຊາອຳ ກະ ຕະ ຣານະ ອໍ,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ກວາຍ ກັອຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ອັນ. 25 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ເບີນ ມານະ ມັນ
ແຊມ ແຕ ອຶມແບິ ຣາມຶ່ ຮ ຣາຮາບ. ບັອງ ກັອຍ
ອັນ ລາ ກວາຍ ຈິ ຈະ. ມາ ຕາໄງ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ
ອິດຊະຣາເອລ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ວ່ີລ ອັນ, ອັນ ຈ່ອຍ ກວາ
ຍ ກັອຍ. ແຕ່ີອ໌ ກວາຍ ການ່ໍ ອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ກາຈີດ
ກວາຍ ກັອຍ, ຣາຮາບ ຈ່ອຍ ໄລ່ ໂອນ ລ່ັອຮ ຣາ
ນາ ການ່ໍອ໌ ແອັນ. ຍ່ອນ ຣາຮາບ ຕະ ຣານະ ກັອຍ,
ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ຣາຮາບ ລາ ກວາຍ
ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ. 26 ຄັນ ເບີນ ຈະ, ມາ
ແອິ ຣາເວືາຍ, ຈະ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ອາມົ່ງ. ມູເຈິງ
ກັອຍ ເຕ່, ຄັນ ຊາອຳ ມາ ແອິ ຣານະ ອໍ, ຣານະ ຊາ
ອຳ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ອາມົ່ງ ເຕ່.

* 2:17 2:17 ແຕີລາ ຣານະ ຊາອຳ ອັນ ກູຈີດ ເຈ່ີ.
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3
ເລືາຍຮ ກວາຍ

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

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

ຍ໌ ແດີອ໌ ກລ່ິູຮ ມາ ເບນີ ແດີອ໌ ແອມ ກະ ແດີອ໌ ຕາ
ແອມ? 12 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ກ່ັລ ລາວ່ັຮ ຕາ ເກ່ີ
ຍ ແກີດ ປາໄລ ອາໂປ່ນ. ກະ ວ່ັຣ ອາງຸ່ນ ຕາ ເກ່ີຍ
ແກີດ ປາໄລ ລາວ່ັຮ. ກະ ມວຍ ປັຣໂລ່ຍ໌ ແດີອ໌ ກູ
ລ່ິຮ ກາ ຕາ ອໍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ແດີອ໌ ອໍ ແຮີ.

ຣາງຶ່ຮ ຣາໄງອ໌່ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
13 ເບີນ ມາ ຕາ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ ກາ

ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ກະ ແຄວ໌? ຄັນ ເບນີ, ອຶງເຄາະ ກວາ
ຍ ກັອຍ ແອີດ ອຽນ ອໍ ກະ ຕະ ຣານະ ອໍ ເລືອຍໆ,
ມາ ອຶງເຄາະ ອັນ ຕາ ແອອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ອັນ.
ເຈ່ີ ເນົ່ າ ດັງ ອັນ ລາ ກວາຍ ຣາໄງ່ອ໌. 14 ຄັນ ເຍືາ
ມານະ ບວາຮ ແຕ ມານະ, ກະ ມານະ ອີ ກາເລີຍ ແຕ
ມານະ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ປາຍ ເຍືາ ຣາໄງ່ອ໌. ຄັນ ເຍືາ
ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ປາຍ ອາໂລກ ຊັອງ. 15 ຣາໄງ່
ອ໌ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ມັນລ່ັອງ, ມາ ແຕ່ີອ໌
ແຕ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ກະ ແຕ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ຊັອງ. 16 ອຶນ
ຕຸ ແລ່ະ ເບີນ ມານະ ບວາຮ ແຕ ມານະ, ກະ ມານະ
ອີ ກາເລີຍ ແຕ ມານະ, ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ
ຣານະ ໂລ່ຍຮ ກະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ອໍ ຕຸ່ກ ຣາມຶ່
ຮ. 17ມາ ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ
ຣາໄງອ໌່ ແຕ ອັນ, ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື ໄຮ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ອໍ.
ອຶນຕູ່ນ ແອັນ, ໄຮ ຕາ ເບີນ ຣາໂລຍຮ ກະ ເຢົ່ າ.
ໄຮ ຕະ ອຶນຕີ ອໍ. ໄຮ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ເຢົ່ າ. ໄຮ ຊັອງ
ອາໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ໄຮ ຕະ ເລືອຍໆ ຣານະ
ອໍ. ໄຮ ຕາ ເບີນ ແກີດ ບາຣ ຣາງຶ່ຮ. ກະ ໄຮ ຕາ
ເບີນ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ. 18 ຄັນ ໄຮ ມານະ ຕະ ອໍ
ໂຈະ ມານະ, ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ໄຮ ແກີດ ຊັງໄກຣ. ເຈ່ີ
ເຕ່ອ໌ ໄຮ ຕະ ເລືອຍ ຣານະ ອໍ.

4
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ
1 ນານ່ະ ເຍືາ ເບີນ ມານະ ຣາໂລຍຮ ກະ ມານະ,

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

ມາ ອັນ ຈ່ອຍ ເມືາດ ກວາຍ ກາ ອາແຊງ ຈະ
ເບມີ."

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

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

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

ໄຮ ຕາ ເບີນ ດັງ ຣານະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ

13 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເບີນ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ ກາ ດຸ
ປາຍ: "ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ຮິ ອີ ເປາະ ປໍ ວ່ີລ ປໍ
ຕິຮ. ຮິ ແອີດ ປໍ ກັອຍ ມວຍ ກູມ.ໍ ກະ ຮິ ຈິແຈີງ
ແຮີ, ເບີນ ປຣະ ກຳໄລ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື." 14 ມາ ເຍືາ
ຕາ ເບີນ ດັງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ຕາໄງ ປັຣແນີ. ແດີຍ
ອາມົ່ງ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ອຶນເຕ່ົາ? ແດີຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ ລາ
ນ່ະ ແດີອ໌ ຕາລຸ. ແດີອ໌ ຕາລຸ ກັອຍ ອັນ ແອີດ ມູງິ່ດ
ຊັອງ, ເຈ່ີ ອັນ ປິ່ ດ. 15ຄາອ໌ ເຍືາ ປາຍ: "ຄັນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ, ຮິ ອາມົ່ງ, ຮິ ເບີນ ຕະ ອາໄນ່, ຕະ
ອາກັອຍ." 16ມາ ຊານ່ໍ ເຍືາ ຊັອງ ອຽນ ລາລ່ື ອີດ
ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບມີ. ມາ ເຍືາ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ ລາ ຕາ ອໍ.
17 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ດັງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ອໍ, ມາ
ອັນ ຕາ ເບນີ ຕະ ຣານະ ກັອຍ, ກວາຍ ກັອຍ ເບນີ
ໂລ່ຍຮ.

5
ກວາຍ ຊຸ ມາ ປັຣຈ່ົກ

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

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

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

9 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເຍືາ ມານະ ອຶນໂຈຍ ບູແບະ
ບູບື່ບ ແຕ ມານະ, ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ຕັດຊ່ີ
ນ ເຍືາ. ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ອັນ ກາ ອີ ຕັດຊ່ີນ ໄຮ. ອັນ
ແອີດ ກູອ໌ ຢັ່ ຮ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ເຈ່ີ. 10 ແຊມອາຍ ເອີຍ!
ເຍືາ ຊາແຍີ ແຕ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບ.ິ ບັອງ ໄລ່ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຊາອ່ຶຍ. ມາ
ໄລ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ນ່ະ ກູແຕອ໌. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຕາ
ປູ່ນ ນ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່. 11 ເຈ່ີ ໄຮ ດັງ ຄັນ ເບີນ
ກວາຍ ເຣືາບ ຈີວ໌ ຣານະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ໄລ່ ກັອຍ ເບນີ
ບຸ່ນ ຊາອ່ຶຍ. ເຍືາ ເບີນ ຊັອງ ເຈ່ີ ເບີນ ມານະ ຣາມຶ່
ຮ ໂຢບ. ອັນ ຣາມົຮ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ອັນ ແອີດ
ຈີວ໌ ຊັອງ. ແວັດ ໂຢບ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ອັນ ເບນີ ລ່ັຮ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ແອັນ.
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ອັນ ຊັອງ ອາ
ໂຢ່ະ ຕະ ກວາຍ.

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

ປັຣນາຍ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
13 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ ມາ

ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ອຶງເຄາະ ອັນ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອັນ. ກະ ຄັນ ເບນີ ກວາຍ ອາແລ່ະ
ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ ມາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌, ອຶງເຄາະ ອັນ ລາ ຍ່ອງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 14 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຕ
ຈຸ່ມ ເຍືາ ມາ ຕ່ິ ອາອ່ີ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເປາະ ອີດ ໄລ່
ກາ ຕະ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ ເຈ່ີ ໂອນ ກວາຍ
ຊົດ ກັອຍ ອາເຕືາ ແດີອ໌ ອຶນຊ່ີງ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ຕ່ິ,
ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປົວ ກວາຍ ຕ່ິ ກັອຍ. 15 ຄັນ
ໄລ່ ຊາອຳ ເຣ່ງ, ໄລ່ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ກວາຍ ຕ່ິ ກັອຍ

ແກີດ ແບຣັຮ, ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກວາ
ຍ ກັອຍ ແກີດ ແບຣັຮ. ຄັນ ກວາຍ ຕ່ິ ເບີນ ຕະ
ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ
ກັອຍ. 16 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶມປຣ່ອມ ງີ່ນ
ໂລ່ຍຮ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມານະ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ
ມານະ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຍືາ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ບັນ. ຄັນ ກວາ
ຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ມາ ເກົາແຊອ໌, ປັຣນາຍ ອັນ ແກີດ
ແບຼງ. 17 ເອລີຢາ ລາ ກວາຍ ນ່ະ ໄຮ ເຕ່. ອັນ ເກົາ
ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ໂອນ
ຕາ ເບີນ ເມືາ ນັ່ອງ. ເຈ່ີ ຕາ ເບີນ ເມືາ ນັ່ອງ ອຶນ
ແຍ່ະ ໄປ ກູມໍ ມູ່ ຕາດ່ີ. 18 ແວັດ ກັອຍ ອັນ ເກົາ
ແຊອ໌ ໂອນ ເມືາ ລ່ັຮ. ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເມືາ
ແຊງ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໂອນ ແກີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ເກຣ່ີງ
ຊັຣນົຮ.

19 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ
ແຕ ເຍືາ ມາ ແກຼິ ແຕ ຣານາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອໍ ໂອນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຈ່ອຍ ອັນ ໂອນ ລ່ົບ ລ່ັຮ ປວາຍ ຣາ
ນາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 20 ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ດັງ ນ່ະໄນ່:
ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຈ່ອຍ ກວາຍ ແກຼິ ຣານາ ໂອນ
ລ່ົບ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ຣານາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກັອຍ
ຈ່ອຍ ຣາເວືາຍ ອັນ ເບນີ ຣາມຮົ ລ່ັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໂລ່ຍຮ
ອັນ.
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ເປໂຕ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ມວຍ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ເປໂຕ ລາ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ

ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ. ເປໂຕ ຄຽນ ປຶ່ ງ ມວຍ
ໄນ່ ມາຮ 63-64 ກມູໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ອັນ ພາອ໌
ຊາອົຮ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ກາ
ແອີດ ອຶມປຣາຍຮ ອຶມປຣັງ ກູ່ ກຣວາງ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌
ໄນ່.
ມັຮ ປັຣນາຍ ໄນ່ ເປໂຕ ຄຽນ ດອ໌ໍ ອາເລືາມ ມັຮ

ກວາຍ ຊາອຳ ກາ ຣາມົຮ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ,
ໂອນ ໄລ່ ຢຸມ ຈັບ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄລ່ ຊາອຳ. ອັນ
ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກູຈີດ ກະ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ກະ ປັຣແນີ
ມັນເຕຣືາ ເມ່ນ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ເຮີບ ກາ ບາຣ.
ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ອຶງເຄາະ ຣາມົຮ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ອີ ລ່ອງ ໄລ່, ກະ ໂອນ ໄລ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ
ເຣືາບ ຈີວ໌. ອຶງເຄາະ ແອີດ ຊາເບິງ ອໍ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່
ຊາອຳ, ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອຶນຕູ່ນ, ລ່ື ໄລ່ ເບີນ ຣ່ັບ
ເກືາ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.

1 ເກົາ ລາ ເປໂຕ, ລາ ກວາຍ ກາ ເຢຊູ ກຣີດ
ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ. ເກົາ ຄຽນ
ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ແອີດ ອຶມປຣາຍຮ ອຶມປຣັງ ກູ່ ອຶນຕຸ ຕ່ຶງ
ມັຮ ກາ ແຄງ ປົນໂຕ, ຄາລາເຕຍ, ກາປາໂດເກຍ,
ເອເຊຍ, ກະ ບີທີເນຍ. 2 ເຍືາ ລາ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອຶມປ່ໍ ໄຮ ຣຽຮ, ຍ່ອນ ອັນ ດັງ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ແອີງ ຣານະ ອັນ
ຊັອງ, ຍ່ອນ ແຕ ຣາເວືາຍ ອັນ, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຊາ
ງັດ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ ບຣັຮ ຍ່ອນ
ອາຮາມ ອັນ.
ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ ຊາ

ອ່ຶຍ ລາລ່ື ກະ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ
ເລືອຍໆ.

ໄຮ ອຶງກ່ອງ ມູ່ນ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
3 ໄຮ ຊາແອີນ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ເຢຊູ

ກຣີດ ອຶນເຈົາ ໄຮ. ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ
ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄຮ, ນ່ະກັອຍ ອັນ ໂອນ ໄຮ ແກີດ ລ່ັຮ
ຕາໄມ ແອັນ ກະ ອຶງກ່ອງ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ
ຍ່ອນ ອັນ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ.

4 ນ່ະກັອຍ ໄຮ ແດັກ ປາແດັກ ອຶງກ່ອງ ມູ່ນ ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດອ໌ໍ ໂອນ ໄຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ມູ່ນ
ກັອຍ ຕາ ເກ່ີຍ ແກີດ ລາບວຍ໌ ອຶນໂຊະ, ຕາ ເກ່ີ
ຍ ຣຸ່ງ, ກະ ຕາ ເກ່ີຍ ແກີດ ໂງ່ດ. 5 ມູ່ນ ກັອຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດອ໌ໍ ໂອນ ເຍືາ. ກະ ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາ
ອຳ, ອຳນາດ ອັນ ກຍາອ໌ ເຍືາ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອັນ
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ. ຣານະ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ,
ອັນ ກຽມ ດອ໌ໍ ອຶນໂຍ່ງ ຢໍອ໌ ອີ ອາປັຮ ແຕ່ີອ໌ ຕາ
ໄງ ປັຣຊົດ ເລ່ີຍ. 6 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື.
ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ
ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. 7 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ ດອ໌ໍ ລ່ອງ ເຍືາ ຊາອຳ ລາລ່ື
ມາ ຕາ ເບີນ. ແຢງ ລາ ເກຣ່ີງ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຊັອງ.
ມາ ຄັນ ເນົ່ າ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ປາຍ ເຈຍ ແຢງ ມາ ຕາ ເບີ
ນ, ເນົ່ າ ເກ່ີຍ ລ່ອງ ແຕ ອູ່ຍຮ. ມາ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຊາ
ອຳ ລາ ອໍ ແກຼີຍ ແຕ ແຢງ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ນ່ະກັອຍ
ອຶງເຄາະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລ່ອງ ເຈຍ ເຍືາ ຊາອຳ, ມາ
ຕາ ເບນີ. ຄັນ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ຊາອຳ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຍ່ອງ ເຍືາ ກະ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຍ່ອງ ເຕ່ ເຍືາ,
ຕ່ຶງ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່.
8 ເຢຊູ ກຣີດ, ເຍືາ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ, ມາ ອຶນນັ່ອງ
ເຍືາ ອາໂຢ່ະ ອັນ. ເຍືາ ຕາ ເບີນ ເຮີມ ອັນ ຊານ່ໍ,
ມາ ອຶນນັ່ອງ ເຍືາ ຊາອຳ ອັນ, ກະ ເຍືາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌
ບູຍ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ. ຕາ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ອີ
ປາຍ ນັ່ອງ ຣາງຶ່ຮ ຣ່ໍອ໌ ກັອຍ. 9ຣາມຶ່ຮ ກາ ເຍືາ ເບີ
ນ ຣ່ັບ ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ກັອຍ ລາ ຣາເວືາຍ ເຍືາ
ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.

10 ຄັນ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ກັອຍ,
ມັຮ ກວາຍ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມ
ແບິ, ໄລ່ ຈາຈ່ໍອ໌ ກະ ຣຍານ ເລືອຍໆ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ.
ໄລ່ ກັອຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ. 11 ໄລ່ ຢໍອ໌
ອີ ດັງ ແຕ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກະ ແດີຍ ອຶນເຕ່ົາ ຣາ
ເວືາຍ ກຣີດ ອາຕີ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, ພໍກາ ຣາເວືາຍ
ກັອຍ ອາປັຮ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ກຣີດ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ, ກະ ອຶນຕູ່ນ ກັອຍ ອັນ ເບນີ ອຳນາດ ປື່ ດ ລາ
ລ່ື. 12 ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ຕາ ເບີນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄລ່,
ມາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເນົ່ າ ອາຕີ ອຶນ
ໂຍ່ງ ກັອຍ, ຊານ່ໍ ກວາຍ ກາ ເດີງ ປັຣນາຍ ອໍ ໂອນ
ເຍືາ, ລາ ຍ່ອນ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ
ມັນລ່ັອງ ແປຣີ ໄລ່ ເປາະ ອາຕີ, ໄລ່ ອາຕີ ແຕ່ີອ໌
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ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ມາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ກາ
ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຢໍອ໌ ອີ ດັງ ເຕ່.

ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ
13 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ ເກຣາ

ະ ລາລົງ ລາໂລຍ໌ ເລືອຍໆ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກຍາອ໌
ອໍ ຈະ ເຍືາ ເບີມ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແດັກ ປາແດັກ ອຶງ
ກ່ອງ ເລືອຍໆ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອີ
ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ
ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່. 14 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ເລືອຍ ອຶມ
ປ່ໍ ເຍືາ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ອຶນໂຈຍ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ ຣາ
ນະ ຕາ ອໍ ກາ ເຍືາ ເກ່ີຍ ຢໍອ໌ ບັອງ ກາ ເຍືາ ຕາ ຢ
ວາຮ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 15 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ກາ ກູອ໌ ເຍືາ ລາ ບຣັຮ ອໍ, ນ່ະກັອຍ ກູ່ ຣານະ ເຍືາ
ຕະ ອຶງເຄາະ ແກີດ ບຣັຮ ອໍ ເຕ່. 16 ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ແກີດ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
"ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແກີດ ບຣັຮ ອໍ,

ຍ່ອນ ເກົາ ລາ ເຢືາງ ກາ ບຣັຮ ອໍ."
17 ເຍືາ ດອ໌ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ. ອັນ

ລາ ເຢືາງ ກາ ຕັດຊ່ີນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ລາ ລີຣາລີ
ອຶນແຍ່ະ, ກະ ອັນ ຕັດຊ່ີນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ຕາປູ່ນ
ມັຮ ຣານະ ໄລ່ ຕະ. ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ຊົດ ແດີຍ ອາ
ມົງ່ ເຍືາ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ອຶງເຄາະ ຢຳນັ່ບ ເລືອຍໆ
ອັນ. 18 ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໄທ ລ່ັຮ ເຍືາ ແຕ ຣານະ ຕາ ເບີນ ແກີດ
ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ. ຣານະ ກັອຍ ລາ ແຕ ອາຈວາຍຮ ອາ
ເຈ່ຮ ເຍືາ. ຕ່ຶງ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄທ ລ່ັຮ ເຍືາ,
ອັນ ຕາ ເບີນ ໂອນ ປຣະ, ແຢງ, ແຕີລາ ເກຣ່ີງ ກາ
ເຕ່ອ໌ ແກີດ ປິ່ ດ. 19 ມາ ອັນ ໄທ ເຍືາ ແຕ ເກຣ່ີງ
ປາຊິ ລາລ່ື, ລາ ອາຮາມ ເຢຊູ ກຣີດ. ເຢຊູ ກຣີດ
ລາ ນ່ະ ແກະ ກອນ ອໍ, ຕາ ກາ ເບນີ ຊາຣ່ີ ອຶນເຕ່ົາ.
ແກະ ກັອຍ ເນົ່ າ ກຍາກ ຕາງ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ, ໂອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ກັອຍ. 20 ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶງເຄາະ ຕະ ຣາ
ນະ ໄນ່ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອັນ ຕາ ຢວາຮ ແຕງ ມັນລ່ັອງ
ກແູຕອ໌; ມາ ຕ່ຶງ ແດີຍ ປັຣຊົດ ໄນ່ ອັນ ອາປັຮ ເຢຊູ
ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ເຍືາ. 21 ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ, ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຊາ
ອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ, ກະ ໂອນ ເຢຊູ ເບນີ ອຳນາດ
ປື່ ດ ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ
ອຶງກ່ອງ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ແຕ ອັນ.

22 ຊານ່ໍ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ ບຣັຮ ອໍ, ລາ ຍ່ອນ
ເຍືາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ກະ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ມັຮ

ແຊມອາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. ເຈ່ີ ໂອນ ເຍືາ
ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ. 23 ຍ່ອນ
ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ ປັຣນາຍ ອາມົ່ງ
ກະ ຕາ ເກ່ີຍ ຣາປຽນ, ເຍືາ ລາ ນ່ະ ເນົ່ າ ຣ່ັຮ ລ່ັຮ.
ກະ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ. 24 ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ
ປາຍ ເຈ່ີ:
"ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ລາ ນ່ະ ບັດ.

ກະ ອຳນາດ ກວາຍ ລາ ນ່ະ ປຍາຣ ບັດ.
ບັດ ແກີດ ຣ່ັອຮ; ປຍາຣ ອັນ ຊາຣອຍ;

25ມາ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນນັ່ອງ ເລືອ
ຍໆ ເຕ່ົາ ຊົດ ອຶນແຍ່ະ ແດີຍ."

ກະ ປັຣນາຍ ກັອຍ ເນົ່ າ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ.

2
ຕາເມົາ ອາມົ່ງ

1 ເຈ່ີ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັຮ ອຶນແຍະ່ ຣານະ ຕາ ອໍ.
ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ; ກະ ອຶນໂຈຍ ຕະ
ມາມ ອໍ ມາ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ; ອຶນໂຈຍ ຊັຣແມງ ເກຣ່ີງ
ເຢົ່ າ; ກະ ອຶນໂຈຍ ຕາແມີຍຮ ເຢົ່ າ. 2 ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ກຸນເຕົາ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນ່ະ
ກັຣແນນ ຕາແບິ ແກີດ ເຣືາງ ແດີອ໌ ຕົຮ. ນ່ະກັອຍ
ເຍືາ ປື່ ດ ອາຊັອຮ ແກີດ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ແອັນ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ, ກະ ເຍືາ ເບີນ ອາມົ່ງ
ເລືອຍໆ, 3 ຍ່ອນ ເຍືາ ລ່ອງ ຊາລີອ໌ ເຈ່ີ ແຕ ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຍືາ.

4 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ກຣີດ. ອັນ ລາ
ນ່ະ ຕາເມົາ ກາ ອາມົ່ງ ກາ ກວາຍ ແກຼງ ຕັຮ. ມາ ຕາ
ເມົາ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຊິ ລາລ່ື ກະ ອັນ ຣຽຮ
ເບີມ. 5 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢຊູ ນ່ະ ເຍືາ ລາ
ຕາເມົາ ກາ ອາມົ່ງ ເຕ່, ເຈ່ີ ມ່ອບ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອີດ ເຍືາ ຕະ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຍືາ ແກີດ
ນ່ະ ກວາຍ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ດຸງ ກັອຍ.
ເຍືາ ຊາງ ເກຣ່ີງ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ. 6 ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
"ເກົາ ຣຽຮ ມວຍ ໂກກ ຕາເມົາ ແຕລ ກາ ປາຊິ ລາ

ລ່ື
ດອ໌ໍ ປື່ ນ ກາຈ່ົກ ດຸງ ກາ ເກົາ ຕະ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ຊີໂອນ.

ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ຕາເມົາ ກັອຍ
ຕາ ເກ່ີຍ ເບີນ ຊັອງ ກມູາລ ອຶນເຕ່ົາ."
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7 ເຍືາ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ, ເຍືາ ປາຊິ ລາລ່ື ຕາເມົາ
ກັອຍ, ມາ ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ, ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ອຶມແບິ ນ່ະໄນ່:
"ໂກກ ຕາເມົາ ກວາຍ ກາ ຕະ ດຸງ ຕັຮ ເຈ່ີ,

ໄກຣ ລາລ່ື ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຮີມ ຕາເມົາ ກັອຍ
ລາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນແຍະ່ ຕາເມົາ ການ່ໍ
ອ໌.

ເຈ່ີ ໄລ່ ອີດ ກະ ກາຕາອ໌ ຕ່ຶງ ກາຈ່ົກ ດຸງ."
8 ກະ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ
ເຕ່:
"ຕາເມົາ ໄນ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດອ໌ໍ ໂອນ

ກວາຍ ກຕ່ົູຮ, ເຈ່ີ ໄລ່ ແດິມ."
ເນົ່ າ ປາຍ ກວາຍ ກູຕ່ົຮ ຕາເມົາ ກັອຍ ລາ ຍ່ອນ
ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ໂອນ ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ.

9 ມາ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ.
ເຍືາ ແກີດ ກວາຍ ຊາງ ຣ່ີດ ໂອນ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ.
ເຍືາ ລາ ກວາຍ ບຣັຮ ອໍ. ເຍືາ ລາ ກວາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາລາ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ເຍືາ ໂອນ
ແກີດ ກວາຍ ຍ່ອງ ອັນ ກາ ກູອ໌ ເຍືາ. ອັນ ກູອ໌
ເຍືາ ໂອນ ລ່ັອຮ ແຕ ການຳ ເຈ່ີ ມູ່ດ ແອີດ ຕ່ຶງ ປັ່ ງ
ກາ ອັນ ກຽມ ດອ໌ໍ. 10 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຍືາ ຕາ ເບີ
ນ ແກີດ ຈຸ່ມ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ຊານ່ໍ ເຍືາ ລາ ຈຸ່ມ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ຢວາຮ
ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຍືາ, ມາ ຊານ່ໍ ອັນ ອາໂຢ່ະ ຕະ
ເຍືາ.

ຊູລ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
11 ອາລັອຮ ເອີຍ! ເຍືາ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ອຶມພາ

ກຣວາງ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ນ່ະ ກວາຍ ແອີດ ມາໂຮຍ
ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຈະ ໄຮ ເກ່ີຍ ຢໍອ໌, ອຶນ
ໂຈຍ ໂອນ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ຕາລຸຮ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. 12 ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ອໍ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ ຢວາຮ
ຊາອຳ ເຮີມ. ຄັນ ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ ຢໍອ໌
ອີ ຕູນ ປາຍ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອ,ໍ ອຶນແຍ່ະ ໄລ່
ເຮີມ ຣານະ ເຍືາ ຕະ ລາ ອໍ. ເຈ່ີ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີດ
ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ກາ ໄລ່ ກັອຍ ແຮີ ຍ່ອງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

13 ອຶງ ເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໄນ່ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ຊາງັດ
ໄລ່, ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ, ອັນ ກາ ຊົດ ລາລ່ື, 14 ກາ
ແລງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ, ໄລ່ ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ແປຣີ
ໂອນ ໂຈະ ໂຕ່ດ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ ກະ ຍ່ອງ ກວາຍ ອໍ.
15 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ກປູັດ
ແບອ໌ ກວາຍ ຊາກູລ. ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕິ ນັ່ອງ ເຍືາ,

ຄັນ ເຍືາ ຕະ ເລືອຍໆ ຣານະ ອໍ. 16 ເຍືາ ຕາ ເບີ
ນ ແກີດ ຊູລ ອາແລ່ະ, ມາ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ປາຍ
ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ
ແກີດ ຊູລ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ນ່ະ ຊູລ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 17 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ,
ກະ ອາໂຢ່ະ ອຶນແຍ່ະ ກວາຍ ຊາອຳ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ອຶງກັອຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ຢຳນັ່ບ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ.

ເຢຊູ ກຣີດ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
18 ມັຮ ເຍືາ ກາ ຕະ ຣານະ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌,

ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາງັດ ກະ ຢຳນັ່ບ ເນືາຍ ເຍືາ, ຕາ ເບີ
ນ ແອີງ ເນືາຍ ກາ ລາເວືາຍ ກະ ອໍ ໂຈະ ເຍືາ ຊັອງ,
ມາ ກາ ອັນ ກາ ເຮາະ ແຮີ. 19 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ບຸ່ນ ປໍ ກວາຍ ກາ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ເນົ່ າ ຕະ ໂຈະ ໄລ່
ຍ່ອນ ໄລ່ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 20 ຄັນ
ເຍືາ ຈີວ໌ ເນົ່ າ ຕະ ເຍືາ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ຣາມຶ່
ຮ ຈີວ໌ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ຍ່ອງ ເຍືາ ອຶນ
ເຕ່ົາ. ມາ ຄັນ ເຍືາ ຈີວ໌ ເນົ່ າ ຕະ ເຍືາ ມາ ເຍືາ ຕາ
ເບີນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ, ຣາມຶ່ຮ ຈີວ໌ ກັອຍ ເບີນ
ເກືາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 21 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ກູອ໌ ເຍືາ ໂອນ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ມາຮ ກັອຍ
ເຕ່ ເຢຊູ ກຣີດ ຈີວ໌ ໂອນ ເຍືາ; ເຈ່ີ ອັນ ອາໂຢ່ງ ໂອນ
ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ອັນ ເຕ່. 22 ອັນ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂລ່
ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ, ກະ ອັນ ຕາ ເກ່ີຍ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ
ອຶນເຕ່ົາ. 23 ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ ອາເຢ່ ພາມາດ, ອັນ ຕາ
ເບີນ ຣາຈຽນ ລ່ັຮ. ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ ຕະ ອັນ, ຕາ ເບີນ
ປາລ່ືດ ອຶນເຕ່ົາ ໂຈະ ໄລ່. ມາ ອຶນເນີ່ມ ອັນ ມ່ອບ
ຈະ ອັນ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ຕັດຊ່ີນ ປ
ຍາຍ໌ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. 24 ເຢຊູ ກຣີດ ເດີງ
ຕ່ຶງ ຈະ ອັນ ເບມີ ມັຮ ໂລ່ຍຮ ກາ ໄຮ ຕະ, ບັອງ ກາ
ອັນ ກູຈີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ອັນ ຈີວ໌ ນ່ະກັອຍ
ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ກູຈີດ ແຕ ຣານະ ຕຍາ, ຣານະ ກາ
ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ເຈ່ີ ແກີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ຣານະ
ຕາໄມ ແອັນ, ລາ ຣານະ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຕານັອ່ງ ອໍ.
ຍ່ອນ ແຕ ເບິ ຕ່ຶງ ຈະ ອັນ, ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ແກີດ ບັນ
ລ່ັຮ. 25 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ແກະ ກາ ແກຼິ ຣາ
ນາ, ມາ ຊານ່ໍ ເຍືາ ລ່ົບ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ອັນ ກາ ກຍາອ໌
ຣາເວືາຍ ເຍືາ.

3
ລາກວຍ ກະ ກາຢາອ໌

1 ມາຮ ກັອຍ ເຕ່ ເຍືາ ກາ ແກີດ ລາກວຍ, ອຶງ
ເຄາະ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ກາຢາອ໌ ເຍືາ. ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ,
ດອ໌ໍ ໂອນ ກາຢາອ໌ ເຍືາ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ປັຣນາຍ
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ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຣາລ່ິຮ ລ່ັຮ ຣາງຶ່ຮ ແຕ່ີອ໌ ໄລ່
ເຮີມ ຣານະ ເຍືາ ຕະ. ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ອາຕີ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ໄລ່, 2 ຍ່ອນ ໄລ່ ເຮີມ
ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ຕະ ລາ ອໍ, ກະ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ໄລ່.
3 ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ແຕ ຈະ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ອ,ໍ ແຕີ
ລາ ແຕ ໂຊະ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ອໍ, ແຕີລາ ແຕ ຈຸ່, ກັອງ,
ພູມື່, ກະ ແຊັນ ອາຢັ່ ອຮ ອ.ໍ 4 ມາ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ
ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກາ ລ່ັອຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ. ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກັອຍ
ລາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ລາເວືາຍ ກະ ລາເມ່ນ. ຣາງຶ່ຮ ອໍ
ກັອຍ ຕາ ເກ່ີຍ ແກີດ ປິ່ ດ, ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາ
ຊິ ລາລ່ື. 5 ມັນແຊມ ແຕ ອຶມແບິ ກາ ປັ່ ອງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອໍ ນ່ະກັອຍ. ໄລ່ ອີດ
ຣາງຶ່ຮ ກາຢາອ໌ ໄລ່. 6 ມາຮ ກັອຍ ເຕ່ ຊາຣາ, ລາ
ກວຍ ອັບຣາຮາມ, ຊາງັດ ກາຢາອ໌ ອັນ ກະ ດອ໌ໍ
ອັນ ລາ: "ເນືາຍ ເກົາ." ເຍືາ ລາ ນ່ະ ກອນ ອາໄກ
ຊາຣາ ຄັນ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ປຍາຍ໌ ກະ ຕາ ເບນີ ອຶງ
ກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ.

7 ກະ ເຍືາ ກາ ກາຢາອ໌, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ຕະ
ໂອນ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ລາກວຍ ເຍືາ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາ
ແຍີ ໄລ່ ລາ ອຽວ໌ ກາເລີຍ ແຕ ເຍືາ, ຍ່ອນ ໄລ່ ລາ
ກວາຍ ມັນແຊມ. ໄລ່ ຈຸງ ເຕ່ ກະ ເຍືາ ມັຮ ມູ່ນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປຣ່ອມ ໂອນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ຄັນ
ເຍືາ ຕະ ອໍ ນ່ະກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ອັນ.

ເຍືາ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຍ່ອນ ຕະ ຣານະ ຕານັອ່ງ ອໍ
8 ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ປັຣຊົດ ເລ່ີຍ ແຕ ອຶນແຍ່

ະ ມັຮ ປັຣນາຍ ອານ່ໍ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ ມວຍ
ຣາງຶ່ຮ, ມານະ ຈ່ອຍ ມານະ, ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໂຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ກະ ຕາ ເບີນ ໂອດ ອຶນເຕ່ົາ. 9 ຄັນ ເນົ່ າ ຕະ ແຕີລາ
ປາຍ ເຍືາ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກັຣລັຮ ແດີອ໌ ໂຈະ ກວາຍ
ກັອຍ. ມາ ໂອນ ເຍືາ ປາຍ ບຸ່ນ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ,
ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ເຍືາ ກະ ປຣ່ອມ ອີ ໂອນ
ບຸ່ນ ປໍ ເຍືາ. 10 ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ
ອຶມແບິ ປາຍ:
"ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ແດີຍ ອາ

ມົ່ງ ອັນ,
ອຶງເຄາະ ອັນ ດັງ ກຍາອ໌ ແບອ໌ ອັນ ເບີມ
ອຶນໂຈຍ ປາຍ ຕາ ອໍ
ກະ ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ.

11 ອຶງເຄາະ ອັນ ວຍາຣ ເຢີ່ ງ ແຕ ຣານະ ຕາ ອໍ,
ເຈ່ີ ຕະ ຣານະ ອໍ ແອັນ.

ອຶງເຄາະ ອັນ ຈ່ໍອ໌ ຣານະ ອຽນ ອໍ
ກະ ຕາປູ່ນ ຣານະ ກັອຍ.

12 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເນ່ ເລືອຍໆ ປໍ ກວາຍ
ຕານັ່ອງ ອໍ,

ກະ ອັນ ປາແຈງ ກຕູູຣ ບັອງ ກາ ໄລ່ ເກົາແຊອ໌
ແຕ ອັນ.

ມາ ອັນ ງວາຍ ແຕ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ."
13 ຄັນ ເຍືາ ມາ ແດັກ ປາແດັກ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣາ

ນະ ອໍ, ຕາ ເບນີ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ເຍືາ.
14ມາ ຄັນ ເຍືາ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕະ ຣານະ
ຕານັ່ອງ ອໍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ບຸ່ນ ປໍ ເຍືາ. ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ກວາຍ, ກະ ອຶນໂຈຍ ອຸກ ແຕ
ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ. 15 ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ເຢຊູ
ກຣີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ກະ ໂອນ ອັນ ແກີດ ອຶນເຈົາ
ເຍືາ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ອຶນໂຍ່ງ ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ
ເຍືາ ອີ ຕາແອີຍ ຄັນ ເນົ່ າ ຕາແບີບ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ
ອຶງກ່ອງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 16 ມາ ໂອນ ເຍືາ ອາ
ຕີ ລາເວືາຍ ກະ ມັນຕ່ັດ ກະ ຄູ່ນ ໂຈະ ກວາຍ ກາ
ຕາແບີບ. ເຍືາ ຕະ ເປາະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌
ຕິ ເບີມ. ນ່ະກັອຍ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ປາຍ
ຕາ ອໍ ແຕ ຣານະ ອໍ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ກຣີດ,
ໄລ່ ກັອຍ ແກີດ ກູມາລ ຕະ. 17 ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ຄາອ໌ ເຍືາ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ອໍ, ແຕ ຍ່ອນ ເຍືາ ຕະ
ຣານະ ໂລ່ຍຮ. 18 ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ິ ຈີວ໌ ກຈີູດ ໂອນ
ເຍືາ. ເບີນ ມວຍ ເຮີບ ກັອຍ ອັນ ຈີວ໌ ກູຈີດ ຕາງ
ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ. ອັນ ລາ ກວາ
ຍ ອໍ ມາ ອຶນນັ່ອງ ອັນ ກູຈີດ ຕາງ ລ່ັຮ ກວາຍ ຕາ
ອໍ, ດອ໌ໍ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຈ່ອຍ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ຈະ ອັນ ເນົ່ າ ກາຈີດ, ມາ ຣາເວືາຍ ອັນ
ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. 19 ເຈ່ີ ຣາເວືາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ເປາະ
ອາຕີ ມັຮ ຣານະ ອັນ ຕະ ປໍ ຣາເວືາຍ ກາ ເນົ່ າ ໂກບ
ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກ່ໍອ໌. 20ຣາເວືາຍ ກັອຍ ລາ ຣາເວືາຍ ກວາ
ຍ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ບັອງ ກາ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໂນອາ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເກຣາະ ໂນອາ ຕະ ໂອນ
ເຈ່ີ ຕົວະ. ເຈ່ີ ແອີງ ໄລ່ ຕາກ່ອລ ນະ ແອີດ ຕ່ຶງ ຕົວະ
ກັອຍ ເບນີ ອາມົ່ງ ແວັດ ແຕ ແດີອ໌ ລ່ຶບ. 21 ໄນ່ ລາ
ຊາກຳ ແຕ ໄຮ ເບນີ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ ແຕ ແດີອ໌ ກາ ເນົ່ າ
ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ແດີອ໌ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຈ່ອຍ ຕະ
ບຣັຮ ຈະ ກວາຍ, ມາ ອັນ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຍືາ ແຊອ໌
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຕະ ບຣັຮ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ເຍືາ
ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ອາ
ມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກູຈີດ. 22 ກະ ອັນ ຊັອຮ ລ່ັຮ ປໍ ມັນ
ລ່ັອງ, ຕາກູ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ແຕ ກັອຍ
ອັນ ຊົດ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຳນາດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ.
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4
ເຍືາ ຕະ ອຶມພາ ແອັນ

1 ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຕ່ຶງ
ຈະ ອັນ, ເຍືາ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ມູເຈິງ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່.
ຍ່ອນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຕ່ຶງ ຈະ ອັນ,
ລາ ຕາ ເບີນ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂລ່ຍຮ ນັ່ອງ. 2 ນ່ະກັອຍ
ອຶນແຍ່ະ ແດີຍ ອາມົ່ງ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ
ຣາມຶ່ຮ ຈະ ເຍືາ ເກ່ີຍ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ, ມາ ເຍືາ ຕາປູ່
ນ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 3 ແປະ ເຈ່ີ ເຍືາ ຕະ ນ່ະ
ກວາຍ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເກ່ີຍ ຕະ.
ບັອງ ກັອຍ ເຍືາ ເກ່ີຍ ຕະ ຣານະ ກມູາລ. ເຍືາ ຢໍອ໌
ອີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ອໍ. ເຍືາ ງ່ອຍ໌ ຈາ ກູຕາ ກູລ
ຍາອ໌. ກະ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ກາ
ເຍືາ ຊາງ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌. 4ຊານ່ໍ ໄລ່ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາ
ອຳ, ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື ເຍືາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຕະ ນັ່ອງ
ຣານະ ຕາ ອໍ ກະ ຣານະ ຢຸ່ຮໆ ກະ ໄລ່. ເຈ່ີ ໄລ່ ອາ
ເຢ່ ພາມາດ ເຍືາ. 5 ມາ ໄກຣ ລາລ່ື, ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ໄລ່ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ຣາມົຮ ອັນ ກາ ຕັດຊ່ີນ
ກູ່ ນະ ກວາຍ, ໄລ່ ກາ ອາມົ່ງ, ກະ ໄລ່ ກາ ກຈີູດ ເຈ່ີ.
6 ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ
ເນົ່ າ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ກາ ກຈີູດ. ໄລ່ ຈີວ໌ ກຈີູດ ມູ
ເຈິງ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່. ມາ ປັຣນາຍ
ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄລ່ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຣາເວືາຍ ໄລ່ ອາມົ່ງ
ມູເຈິງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່.

ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຕະ
7 ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ຕາໄງ ປັຣຊົດ. ອຶງເຄາະ

ເຍືາ ກຍາອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບມີ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາ
ຕ່ອຍ໌ ເລືອຍໆ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ໂອນ
ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 8 ປື່ ດ ກາ
ເລີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌ ລາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ. ຄັນ ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ມານະ ຕາ
ເບີນ ນັ່ບ ໂລ່ຍຮ ມານະ. 9 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ປັ່ ງ
ມັ່ດ ມຸ່ຮ ໂຈະ ຕາມອຍ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ກະ ອຶນ
ໂຈຍ ປູປົ່ ກ. 10 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ
ຣ່ັບ ອຶມພາ ຣານະ ຕະ. ມາ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ຕະ, ອຶງເຄາະ ອັນ ຕະ ຣານະ
ກັອຍ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ລ່ັຮ ເຢົ່ າ, ຍ່ອນ ຣານະ ກັອຍ ລາ
ຕາ ແກີນ ຣານະ ອັນ ເບີມ. ມາ ຣານະ ກັອຍ ລາ
ຣານະ ອັນ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄປຼຮ ລ່ັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
11 ອາແລ່ະ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງ

ເຄາະ ອັນ ອາຕີ ມູເຈິງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອັນ.
ອາແລ່ະ ກາ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ, ອຶງເຄາະ ອັນ ຈ່ອຍ ອຶນ
ແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອັນ
ເຕ່. ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕະ ປຍາຍ໌ ນ່ະກັອຍ,
ເນົ່ າ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.
ອຶງເຄາະ ໄຮ ຍ່ອງ ເລືອຍໆ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ
ອັນ ແຕ່ິ ຕາລາ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ຊົດ ກະ ອຶນແຍ່ະ
ຣາມຶ່ຮ ອຳນາດ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກມູ.ໍ ອາແມນ.*

ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
12ອາລັອຮ ເອີຍ! ອຶນໂຈຍ ງຶ່ດ ເຍືາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ

ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຊານ່ໍ. ອຶນໂຈຍ ຊັນຕັຣ ແຕ ຣາມຶ່
ຮ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. 13 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌,
ຍ່ອນ ເຍືາ ຈຸງ ເຕ່ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
ກັອຍ. ເຈ່ີ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ແຕ່ີອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາປັຮ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ເຍືາ
ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ລາລ່ື. 14 ຄັນ ເນົ່ າ ປາຍ ເຍືາ ຍ່ອນ
ເຍືາ ຕາປູ່ນ ເຢຊູ ກຣີດ, ໄນ່ ລາ ບຸ່ນ ລາລ່ື ໂອນ
ເຍືາ, ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ເບີນ ອາງ
ອ່ືຣ ແກຼີຍ ແຕ ການ່ໍອ໌, ລາ ແອີດ ກະ ເຍືາ. 15 ຄັນ
ເຍືາ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຍ່ອນ ເຍືາ ກາຈີດ ກວາຍ, ແຕີ
ລາ ເຍືາ ຕຕູວຍ໌, ແຕີລາ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ, ແຕີ
ລາ ເຍືາ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ຄ່ຶດ ເຍືາ ເບີນ ເກືາ ຍ່ອນ ເຍືາ ຣາມົຮ ກະ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ ກັອຍ. 16 ມາ ຄັນ ເຍືາ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຍ່ອນ
ເນົ່ າ ປາຍ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ,
ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊັອງ ກູມາລ, ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາ
ແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ເຍືາ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.

17 ແຈ່ະ ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີ
ນ ລ່ັຮ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ. ຄັນ ໄຮ ມາ ອັນ ຕັດ
ຊ່ີນ ອຶນໂຍ່ງ, ນານ່ະ ອັນ ຕາແບີບ ໄລ່ ກາ ອຶນຕູ່ນ
ແອັນ, ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ເລ່ີຍ ປັຣນາຍ ອໍ
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 18 ຍ່ອນ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ປາຍ:
"ຄັນ ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ມາ ຊັອງ ກ່ັດ

ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຕັດຊ່ີນ ໂອນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ,
ນານ່ະ ແອັນ ອີ ແກີດ ໂຈະ ກວາຍ ກາ ຕະ ໂລ່ຍຮ

ກະ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ?"

19 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ຈີວ໌ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ອໍ ກະ

* 4:11 4:11 ປັຣນາຍ 'ອາແມນ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ກຣ່ັກ ນ່ະກັອຍ' ແຕີລາ 'ແຊອ໌ ໂອນ ແກີດ ນ່ະກັອຍ.'
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ມ່ອບ ດອ໌ໍ ຣາເວືາຍ ໄລ່ ປໍ ອັນ ກາ ແຕງ ໄລ່. ອຶນ
ເຕ່ົາ ອັນ ເອີອ໌, ເມ່ນ ອັນ ຕະ.

5
ກວາຍ ກາ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ

1 ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ປາຕັບ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊົດ
ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ເກົາ ລາ ກວາຍ ຊົດ ມັຮ ເຍືາ ເຕ່.
ມັດ່ ເກົາ ເຮີມ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ເຢຊູ ກຣີດ ຈີວ໌.
ກະ ເກົາ ອຶງກ່ອງ ເຕ່ ເບນີ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ອາງອ່ືຣ
ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 2 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເນ່
ອໍ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ, ມູເຈິງ ກວາຍ
ກາ ກຍາອ໌ ແກະ ເນ່ ອໍ ລາລ່ື ແກະ ອັນ. ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ຕະ ນ່ະ ເນົ່ າ ມັນຕຣຸ່ ເຍືາ, ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ຕະ ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ, ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຢໍອ໌ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ຣາ
ນະ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ປຣະ ຊາອ່ຶຍ, ມາ ເຍືາ ຕະ
ຍ່ອນ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ. 3 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາ
ຊັອຮ ຈະ ໂຈະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ມາ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ
ລາເວືາຍ ດອ໌ໍ ອາໂຢ່ງ ໄລ່. 4 ເຈ່ີ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ພໍກາ ອັນ ກາ ຣາບັນ ກຍາອ໌ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາ
ຍ ແຕ່ີອ໌, ອັນ ໂອນ ເຍືາ ຕາປື່ ງ ກຸນຕຣວາອ໌ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ກາ ອາງອ່ືຣ ລາລ່ື ກະ ຕາ ເກ່ີຍ ໂງ່ດ.

5 ເຍືາ ກາ ກວາຍ ນຸ່ມ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອີດ ຣາງຶ່ຮ
ກວາຍ ຊາຊາຍ. ກະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເຍືາ, ມານະ ອຶນ
ໂຈຍ ໂອດ ໂຈະ ມານະ, ມານະ ອຶນໂຈຍ ອາຊັອຮ ຈະ
ໂຈະ ມານະ. ຍ່ອນ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ
ອຶມແບິ ປາຍ:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດອ໌ໍ ມັ່ດ ໂຈະ ກວາຍ ກາ ໂອດ,

ມາ ອັນ ຈ່ອຍ ເມືາດ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ ອາ
ຊັອຮ ຈະ."

6 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາແຊງ ຈະ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ; ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ອັນ ຊັອງ ປຍາຍ໌, ອັນ ອາ
ຊັອຮ ເຍືາ. 7ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ອຸກ, ເຍືາ ມ່ອບ
ໂອນ ອັນ, ຍ່ອນ ອັນ ກູຣຍາອ໌ ດອ໌ໍ ເຍືາ.

8 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກຍາອ໌ ໂອນ ອໍ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ເນ່ ເລືອຍໆ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ຊາຕານ, ອັນ ກາ ຢໍອ໌ ອີ
ຕະ ເຍືາ, ອັນ ລາ ນ່ະ ຊິງ ແອີດ ຣ່ີງ ເລືອຍໆ ຢໍອ໌
ອີ ປາລັອງ ກັບ ເຍືາ. 9 ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາອຳ
ຈັບ ລາລ່ື ກະ ຕາຢຶ່ ງ ຣາຈ່ິລ ລ່ັຮ ອັນ, ຍ່ອນ ເຍືາ
ດັງ ມັຮ ແຊມອາຍ ເຍືາ ກາ ຊາອຳ ກູ່ ອຶນຕຸ ຣາມຮົ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມູເຈິງ ເຍືາ ເຕ່. 10 ກະ ແວັດ
ເຍືາ ຈີວ໌ ມາໂຮຍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ຊາເບິງ ອໍ, ກະ ໂອນ

ເຍືາ ແກີດ ເຣ່ງ ກະ ຄາຍັງ ກາເລີຍ ແອັນ. ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ ໄຮ ອຶງເຄາະ ເບີນ, ກະ ອັນ ກູອ໌ ໄຮ ໂອນ ຈຸງ
ເຕ່ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ອັນ ເຕ່ົາ ຊົດ ອຶນແຍະ່ ແດີຍ,
ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. 11 ໂອນ ອັນ ກັອຍ ແຕ່ິ
ແກີດ ຊົດ ເຕ່ົາ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກມູ.ໍ ອາແມນ.

ປັຣນາຍ ຊາອົຮ
12 ເກົາ ຄຽນ ບີ່ ອ໌ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ

ເຍືາ ຍ່ອນ ແຕ ຊີລາວານ ຈ່ອຍ ເກົາ. ຊີລາວານ
ລາ ແຊມອາຍ ຣາຕອຍ ລາລ່ື ກະ ເກົາ. ເກົາ ຄຽນ
ບີ່ ອ໌ ປັຣນາຍ ໄນ່ ດອ໌ໍ ປາຕັບ ເຍືາ ກະ ອາຕີ ໂອນ
ເຍືາ ດັງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ຊາອຳ ເຈ່ີ ລາ ປຍາຍ໌ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ນ່ະກັອຍ. ອຶງ ເຄາະ ເຍືາ ຊາເບິງ
ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.

13 ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ບາບີໂລນ, ໄລ່ ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ມັນຕຸ ກະ ເຍືາ,ພາອ໌ ປັຣນາຍ
ຊາອົຮ ເຍືາ; ກາ ກອນ ເກົາ, ມາຣະໂກ ແຮີ ພາອ໌
ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ເຕ່. 14 ແຊອ໌ ເຍືາ ມານະ ກັຣບັນ
ກັຣຊວານ ກາຮານ ອໍ ໂຈະ ມານະ. ນ່ະກັອຍ ເນົ່ າ
ດັງ ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ. ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຈ່ອຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ
ໂອນ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.
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ເປໂຕ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ບາຣ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ເປໂຕ ຄຽນ ປຶ່ ງ ບາຣ ໄນ່ ມາຮ 66 ກູມໍ ແວັດ

ເຢຊູ ແກີດ. ປັຣນາຍ ໄນ່ ອັນ ພາອ໌ ຊາອົຮ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ນ່ະ ອັນ ເຕ່. ອັນ ຄຽນ ກາໄຕ່ຮ ກະ ອາ
ຕີ ໄລ່ ແຕ ມັຮ ກວາຍ ກາ ນ່ະ ໄລ່ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ປາຍ ເຢຊູ
ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ເຮີບ ກາ ບາຣ. ໄລ່ ປາຍ ເຢຊູ ປັຣຄັນ
ດູ່ນ ເຈ່ີ, ມາ ຕາ ເຮີມ ອັນ ແຕ່ີອ໌. ມາ ປັຣນາຍ ແຕ
ປຶ່ ງ ໄນ່ ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ລາ ເມ່ນ
ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ເຮີບ ກາ ບາຣ, ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອຶນນັ່ອງ ເຢີດ ຕາໄງ ກາໄຊ ກູມ,ໍ ຍ່ອນ
ອັນ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ມານະ ອາແລ່ະ ມາ ປິ່ ດ. ມາ
ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກູ່ ນະ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ງີ່ນ ໂລ່ຍຮ, ເຈ່ີ
ຕັຮ ມັຮ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ກາ ໄລ່ ເກ່ີຍ ຕະ ໂອນ ໄລ່
ເບີນ ຣ່ັບ ແດີຍ ອາມົ່ງ ຕາໄມ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.

1 ເກົາ ລາ ຊີໂມນ ເປໂຕ, ລາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ
ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ກະ ກວາຍ ອັນ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ.
ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ກາ ຊາອຳ
ມູເຈິງ ຮິ ຊາອຳ ເຕ່. ຍ່ອນ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ຕານັ່ອງ ອໍ
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອັນ ກາ
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ, ໄຮ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ ກາ ໄຮ ປາ
ຊິ ລາລ່ື. 2 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ
ເຍືາ, ກະ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ຊາ
ອ່ຶຍ ອາຊັອຮ ແອັນ, ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກະ ເຢຊ,ູ ອຶນເຈົາ ໄຮ.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ກະ ຣຽຮ ໄຮ
3 ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ເບີນ ອຳນາດ ແຕ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ດອ໌ໍ ເຕ່ອ໌
ໄຮ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ແດີຍ ອາມົ່ງ ໄຮ.
ໄຮ ເບນີ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ຍ່ອນ ໄຮ ດັງ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ເຈ່ີ, ອັນ ກາ ກູອ໌ ໄຮ ໂອນ ເບີນ ອຳນາດ ອາງ
ອ່ືຣ ກະ ຣາງຶ່ຮ ອໍ ລາລ່ື ມູເຈິງ ອັນ ເຕ່. 4 ນ່ະກັອຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄຮ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່
ຮ ປື່ ດ ກະ ປາຊິ ລາລ່ື. ອັນ ໂອນ ໄຮ ແກີດ ມວຍ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ. ຄັນ ເຍືາ ແກີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ແວັດ
ມັຮ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ປັຣຕ່ຶ ເຍືາ ຕະ

ຣານະ ຕາ ອໍ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ
ຕາ ອໍ ກັອຍ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນ
ແຍ່ະ. 5 ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ນ່ະກັອຍ ເຈ່ີ,
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປາໄຣ່ຮ ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ
ມັນຕ່ັດ ຄູ່ນ ມູເຈິງ ເຢຊູ ແອັນ. ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ແກີດ
ມັນຕ່ັດ ຄູ່ນ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຣຍານ ແອັນ ໂອນ ເບີ
ນ ຣາງຶ່ຮ ດັງ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
6 ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ດັງ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຣຍານ ແອັນ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ກຍາອ໌ ອໍ
ຈະ ເຍືາ ເບີມ. ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ດັງ ກຍາອ໌ ອໍ ຈະ ເຍືາ
ເບີມ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຣຍານ ແອັນ ຈີວ໌ ໂອນ ຣາມຶ່
ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ເຣືາບ ຈີວ໌ ຣາມຶ່ ຮ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຣຍານ ແອັນ ຕະ ຣານະ ໂອນ
ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 7 ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ດັງ ຕະ ຣາ
ນະ ໂອນ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ຣຍານ ແອັນ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຣາຈ່ອຍ ແຊມອາຍ ເຍືາ.
ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຣາຈ່ອຍ ແຊມອາຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ຣຍານ ແອັນ ໂອນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ ມູເຈິງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ໄຮ ເຕ່. 8 ຄັນ ເຍືາ ເບີນ
ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ອໍ ໄນ່, ກະ ຄັນ ເຍືາ ໂອນ ຣານະ ໄນ່
ແກີດ ປື່ ດ ອາຊັອຮ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ນ່ະກັອຍ ມັຮ
ຣານະ ໄນ່ ແກີດ ປາໄລ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ກະ ເຍືາ ເບີ
ນ ເກືາ ແຕ ຣານະ ເຍືາ ຕະ. ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ເກືາ
ກັອຍ ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ,
ອຶນເຈົາ ໄຮ. 9 ມາ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແອິ ຣານະ
ອໍ ໄນ່, ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ນ່ະ ກວາຍ ແຊີມ ກະ
ຊູດ ມັ່ດ, ຍ່ອນ ອັນ ຊາລີຣ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ
ໂລ່ຍຮ ອັນ ຕະ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ.

10 ນ່ະກັອຍ ແຊມອາຍ ເອີຍ, ອຶງ ເຄາະ ເຍືາ
ປາໄຣ່ຮ ຕະ ໂອນ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ແອັນ,
ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ກະ ຣຽຮ ເຍືາ. ຄັນ ເຍືາ
ຕະ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ງວາຍ ແຕ ເຍືາ ຊາອຳ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 11 ເຈ່ີ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກຽມ ດອ໌ໍ ຣານາ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ແອີດ
ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢຊູ ກຣີດ ຊົດ. ເຢຊູ
ໄນ່, ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ, ກະ ອັນ ລາ ອຶນເຈົາ ໄຮ.

12 ເກົາ ດັງ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ແຕ ຣານະ ໄນ່, ກະ
ເຍືາ ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ຣາມຶ່ຮ ປຍາຍ໌ ໄນ່ ກາ ເຍືາ
ຣ່ັບ ເຈ່ີ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ເກົາ ຢໍອ໌ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ເຍືາ
ຊາແຍີ ເລືອຍໆ ແຕ ຣານະ ໄນ.່ 13 ມາແລ່ະ ດູ່ນ
ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ, ເກົາ ຄ່ຶດ ລາ ອໍ ເກົາ ຕາໄມຮ
ລ່ັຮ ເຍືາ, ໂອນ ເຍືາ ຄ່ຶດ ເລືອຍໆ ແຕ ຣານະ ໄນ່.
14 ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ເກົາ ກູຈີດ, ນ່ະ
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ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ອາຕີ ເກົາ ເຈ່ີ. 15 ມາ
ເກົາ ປາໄຣ່ຮ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຊາແຍີ ກູ່ ຣາມຶ່
ຮ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ກາ ເກົາ ກຈີູດ ເຈ່ີ.

ເປໂຕ ເຮີມ ຣູ່ບເຣືາງ ເຢຊູ ເຈ່ີ
16 ແຕ່ີອ໌ ຮິ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນ

ເຈົາ ໄຮ, ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ກະ ອັນ ເບີ
ນ ອຳນາດ ປື່ ດ ລາລ່ື, ຮິ ຕາ ເບີນ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣ
ນາຍ ເນົ່ າ ເມືາຍ ຊັອງ; ມາ ໄກຣ ລາລ່ື ມັ່ດ ຮິ ເຮີມ
ເຈ່ີ ອຳນາດ ອັນ. 17 ບັອງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມ
ປ່ໍ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ຢຳນັ່ບ ກະ ຍ່ອງ ເຢຊ,ູ ບັອງ ກາ
ກັອຍ ຮິ ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເຕ່. ເບີນ ຊຽງ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ກະ ເຢຊູ ປາຍ: "ໄນ່ ລາ ກອນ
ເກົາ, ກາ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື. ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ຕະ, ລາ
ເກົາ ຣ່ໍອ໌ ອຶນແຍ່ະ."

18 ໄກຣ ລາລ່ື, ຮິ ແຕ່ິ ຊັອງ ຊຽງ ແຕ ມັນລ່ັອງ
ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ບັອງ ກາ ຮິ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ
ຕ່ຶງ ກົຮ, ກະ ຮິ ເຮີມ ເຢຊູ ຊຳບຼີນ ຈະ ອັນ ແກີດ
ຣູ່ບເຣືາງ ອຶມພາ ແອັນ.

19 ກະ ແກຼີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ, ຮິ ຊັອງ ກະ ດັງ
ເຈ່ີ ມັຮ ປັຣນາຍ ກວາຍ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕ ອຶມແບິ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ. ອໍ ໂອນ ເຍືາ ຊາງັດ
ກະ ນັ່ບ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄລ່, ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ກັອຍ
ລາ ນ່ະ ຕາກຍາງ ກາ ປາເລືາງ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ,
ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ກະ ມັນໂຕຣ ໂປຣ່ງ ປາເລືາງ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ.* 20 ມາ ຊານ່ໍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດັງ
ກຣ່ັກ ລາລ່ື ນ່ະໄນ່: ກູ່ ປັຣນາຍ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ຕາ ແກີນ ຈຸງ ລ່ັອຮ ແຕ
ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ. 21 ມາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາ
ຕີ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ດັງ ກູ່ ປັຣນາຍ ກັອຍ ໂອນ
ໄລ່ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

2
ກວາຍ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ປ

ຍາຍ໌
1 ແຕ ອຶມແບິ, ເບີນ ກວາຍ ກາ ປາຍ ໄລ່ ອາຕີ

ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ໄລ່ ອາຕີ ໂອນ
ກອນແຊມ ຕາ ປຍາຍ໌. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ປັຣແນີ
ມັນເຕຣືາ ເບນີ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ກະ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌. ໄລ່ ຕະ ໂອນ
ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແກີດ ຣຸ່ງ. ກະ ໄລ່ ຕັຮ ອຶນເຈົາ
ກາ ໄທ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕະ ໂອນ ຣາເວືາຍ ໄລ່

ເບີມ ແກີດ ປິ່ ດ ມວຍ ຕາຣ່ືບ. 2 ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາ
ຍ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ມັຮ ຣານະ ຕັງຮາງ ກາ ໄລ່ ຕະ.
ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ, ເບີນ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌ ພາມາດ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
3 ໄລ່ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ປຍາຍ໌,
ໄລ່ ບູບວກ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ກຳໄລ ແຕ ເຍືາ.
ແຕ ບັອງ ອາໄຣ່ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ອີ ຕະ
ໄລ່, ກະ ຕາ ເບນີ ດູ່ນ ນັ່ອງ ອັນ ອາປິ່ ດ ໄລ່.

4 ໄກຣ ລາລ່ື, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ອາວຍາຣ
ໂຕ່ດ ແຕ ເທວາດາ ອັນ ກາ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ມາ ອັນ
ອາປັອງ ຕັຮ ໄລ່ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. ອຶນຕຸ ກັອຍ ລາ
ການຳ ລາລ່ື. ເນົ່ າ ຊັດ ເທວາດາ ກັອຍ ແຕ ອຶນໄຊ
ໂຊ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເຕ່ົາ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ໄລ່. 5 ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີ
ນ ອາວຍາຣ ເຕ່ ໂຕ່ດ ມັຮ ກວາຍ ແຕ ອຶມແບິ,
ບັອງ ກາ ຣາລາ ແດີອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ
ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ແອີງ ດຸງຊູ ໂນອາ ໄລ່ ຕາກ່ອລ ນະ, ຍ່ອນ ໂນອາ
ລາ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 6 ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈັອງ ບາຣ ເມືອງ ໂຊໂດມ
ກະ ໂກໂມຣາ ຈົນ ແກີດ ບັອຮ. ອັນ ອາປິ່ ດ ບາຣ ວ່ີ
ລ ກັອຍ, ດອ໌ໍ ແກີດ ເຕຣ່ງ ໂອນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ອຶນຕູ່ນ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ອີ ຕະ ໂຈະ ກວາຍ ກາ
ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ອັນ. 7 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາ
ມົ່ງ ມານະ ໂລດ ຊັອງ ໂອນ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ,
ຍ່ອນ ໂລດ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຕານັອ່ງ ອ,ໍ ກະ ຣາງຶ່ຮ ອັນ
ຊັອງ ຕ່ິ ເຮີມ ມັຮ ກວາຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຕະ ເລືອ
ຍໆ ຣານະ ຕາ ອໍ. 8 ໂລດ ໄນ່, ອັນ ແອີດ ອຶນດີ
ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ. ກູ່ ຣາໄງ ອັນ ເຮີມ ກະ ຊັອງ
ມັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ. ມາ ອັນ ເບີນ
ຣາງຶ່ຮ ຕານັ່ອງ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ຊັອງ ຕ່ິ ລາລ່ື ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ອັນ ເຮີມ ມັຮ ກວາຍ ຕະ ເລືອ
ຍໆ ຣານະ ຕາ ອໍ ນ່ະກັອຍ. 9 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາງັດ ອັນ. ອັນ ອາ
ແຣ່ິ ໄລ່ ໂອນ ແວັດ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາເຕາະ ອີ ຕະ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣາ
ນະ ຕາ ອໍ ເຕ່ົາ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອັນ ຕັດຊ່ີນ ໄລ່.
10 ໄກຣ ລາລ່ື, ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂຈະ ກວາຍ ກາ
ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ການິ່ດ ຕາ ອໍ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ
ກະ ພາມາດ ອຳນາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

ຕາ ປຍາຍ໌, ໄລ່ ລາ ຍັ່ນ ລາລ່ື ກະ ໄລ່ ອາຊັອຮ ຈະ
* 1:19 1:19 ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ອາຕີ ແຕ ຕາໄງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ກະ ເຢຊູ ລາ ນ່ະ ມັນໂຕຣ ໂປຣ່ງ ກາ ປາເລືາງ ຕາຣ່ືບ, ເຈ່ີ ຕະ
ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ລາລ່ື.
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ເບມີ. ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ ພາມາດ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຊົດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 11 ມາ ກາ ເທວາ
ດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ກາ ເຣ່ງ ກະ ເບີນ ອຳນາດ
ປື່ ດ ກາເລີຍ, ໄລ່ ຕາ ຍັ່ນ ພາມາດ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຊົດ ກັອຍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
12 ມາ ໄລ່ ກາ ອາຕີ ຕາ ປຍາຍ໌ ກັອຍ, ໄລ່ ລາ ນ່ະ
ຊັນຕຣ່ັນ ກາ ຕາ ເບີນ ກູຄ່ຶດ ອຶນເຕ່ົາ. ອຶມເປ່ອ໌
ໄລ່ ຣ່ັຮ ໄລ່ ໂອນ ເນົ່ າ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ໂກບ ກະ ກາຈີດ
ໄລ່. ໄລ່ ພາມາດ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ຕາ ຢວາຮ
ດັງ. ນ່ະກັອຍ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ, ໄລ່ ແກີດ ປິ່ ດ
ນ່ະ ຊັນຕຣ່ັນ ເຕ່, 13 ກະ ໄລ່ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມູເຈິງ
ໄລ່ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໂຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່. ໄລ່ ຊາ
ແຣິງ ລາລ່ື ອີ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກາ ບັອງ ອຶນນັ່ອງ
ຕາໄງ. ໄລ່ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ເກຣ່ີງ ແປຣ່ິ ກາ ແຕັດ ຕ່ຶງ
ອາຣິ ກຼອ໌ໍ, ເຈ່ີ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ຊັອງ ກມູາລ. ໄລ່ ຢໍອ໌
ອີ ບູບວກ ບັອງ ກາ ໄລ່ ຈາ ມັນຕຸ ກະ ເຍືາ ຕ່ຶງ ຕາ
ໄງ ເຍືາ ໂຣ່ມ ຈາ ຣ່ໍອ໌. 14 ແຕ່ີອ໌ ມັ່ດ ໄລ່ ເຮີມ ກວາ
ຍ ມັນແຊມ ອາແລ່ະ, ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຄ່ຶດ ເລືອຍໆ ຢໍອ໌
ອີ ເບີນ ມັນແຊມ ກັອຍ. ໄລ່ ຕາ ເກ່ີຍ ແວັດ ຕະ
ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ໄລ່ ປັຣຕ່ຶ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ
ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ໂອນ ຕະ ຕາ ອໍ. ໄລ່ ແຄວ໌ ອີດ
ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ. ໄກຣ ລາ
ລ່ື, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປິ່ ດ ໄລ່!
15 ໄລ່ ຕັຮ ຣານາ ຕານັ່ອງ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ແກຼິ ຣາ
ນາ, ເຈ່ີ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ກວາຍ ອຶມ
ແບິ ຣາມຶ່ຮ ບາລາອາມ, ກອນ ຣາເລົາ ເບອໍ. ອັນ
ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ປຣະ ເກືາ ແຕ ຣານະ ຕາ ອໍ ອັນ ຕະ.
16 ມາ ເບນີ ອາແຊັຮ ແຈລ ຕິ ອັນ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ອາ
ຕີ ແຕ່ີອ໌ ຊຽງ ກວາຍ. ນ່ະກັອຍ ບາລາອາມ ດັງ
ຢຸ່ຮ ລາລ່ື ອັນ ອີ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ.

17 ໄລ່ ກາ ອາຕີ ຕາ ປຍາຍ໌ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ປັຣໂລ່
ຍ໌ ກາ ແອິ ແດີອ໌. ກະ ໄລ່ ນ່ະ ຕາລຸ່ ກາ ກຢູາລ ແປ່ິຼ
ເດີງ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດອ໌ໍ ມວຍ ອຶນຕຸ ການຳ ຣາຍີ່
ດ ກາ ໄລ່ ອຶງເຄາະ ແອີດ. 18 ໄລ່ ກັອຍ ອາຕີ ຢໍອ໌
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຄ່ຶດ ໄລ່ ລາ ກວາຍ ແຄວ໌, ມາ ປັຣ
ນາຍ ໄລ່ ປາຍ ລາ ຊາກູລ. ໄລ່ ປາຍ ຕາ ເບີນ ອຶນ
ເຕ່ົາ ຣາເລົາ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຕາ ອໍ ໂຈະ ມັນແຊມ.
ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ປັຣຕ່ຶ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ຕາ ຢ
ວາຮ ເຣ່ງ, ກວາຍ ກາ ຕາແບິ ລ່ັອຮ ແຕ ຣານະ ຕາ
ອໍ, ໂອນ ໄລ່ ຕະ ລ່ັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ ຊາ. 19 ໄລ່ ກາ
ອາຕີ ກັອຍ, ໄລ່ ເອີອ໌ ກະ ກວາຍ ຊາອຳ ໂອນ ເຕ່ອ໌
ຕະ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຊັອງ ຢໍອ໌. ມາ ໄລ່ ກາ ອາ

ຕີ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ແຕ່ິ ລາ ກວາຍ ຊູລ; ໄລ່ ລາ ຊູລ
ໂອນ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ກະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາປິ່ ດ ໄລ່. ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ປັຣຕ່ຶ
ໂອນ ກວາຍ ຕະ, ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ຊູລ ໂອນ ຣາ
ນະ ກັອຍ. 20 ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ເບນີ ກວາຍ ອາແລ່ະ
ກາ ແວັດ ແຕ ຣານະ ຕາ ອໍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຍ່ອນ ອັນ
ດັງ ແຕ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຢຊູ ກຣີດ, ອັນ ກາ ຈ່ອຍ ອາ
ມົ່ງ ໄຮ, ມາ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ ປັຣ
ຕ່ຶ ລ່ັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ຊາ, ນ່ະກັອຍ
ແດີຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ຕາ ອໍ ແກຼີຍ ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ ແອັນ. 21 ໄລ່ ກາ ດັງ ເຈ່ີ ຣານາ ຕານັ່ອງ
ອໍ, ມາ ໄລ່ ລ່ົບ ຕາປູ່ນ ລ່ັຮ ຣານາ ຕາ ອໍ, ຄາອ໌ ໄລ່
ຕາ ເບນີ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແຕ
ໄລ່ ດັງ ເຈ່ີ ມາ ໄລ່ ລ່ົບ ຕາປູ່ນ ລ່ັຮ ຣານາ ໂລ່ຍຮ.
22 ໄລ່ ກາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ຕະ ໂອນ ແກີດ ຣາປ
ຍາຍ໌ ມັຮ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ກາ ປາຍ: "ອາຈໍ ກູຕາ,
ເຈ່ີ ອັນ ລ່ົບ ຈາ ລ່ັຮ ກັຣຕາ ອັນ," ກະ "ອາລ່ີອ໌
ອຶມເປີ່ ຍ ແດີອ໌ ແກີດ ບຣັຮ ເຈ່ີ, ແວັດ ກັອຍ ອັນ
ເປາະ ເລືາອ໌ ຕ່ຶງ ຣາໂລ່ອ໌ ຊາ."

3
ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ

1 ອາລັອຮ ເອີຍ, ເກົາ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ.
ໄນ່ ລາ ເຮີບ ກາ ບາຣ ເຈ່ີ ກາ ເກົາ ຄຽນ ເຈຍ ປັຣ
ນາຍ ຊາອົຮ ໂອນ ເຍືາ. ເກົາ ຄຽນ ອາໄມ່ຮ ໂອນ
ເຍືາ ຄ່ຶດ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ເກົາ ອາຕີ
ເຍືາ ເຈ່ີ. 2 ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ມັຮ ປັຣນາຍ
ກວາຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຊາ
ແຍີ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ແຕ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ອັນ ກາ
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ. ປັຣນາຍ ປາຕັບ ກັອຍ ມັຮ ກວາ
ຍ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ. 3 ຕາ
ແບິ ລາລ່ື ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດັງ ນ່ະໄນ່: ບັອງ ກາ ແຈ່ະ
ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ, ເບນີ ກວາຍ ອີ ອີດ ຣາງຶ່ຮ
ໄລ່ ເບີມ. ໄລ່ ກັອຍ ອາເຢ່ ພາມາດ ເຍືາ. 4 ໄລ່
ປາຍ: "ເຢຊູ ໄນ່, ອັນ ເອີອ໌ ປາຍ ອີ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ.
ມາ ອຶນແລ່ະ ເຍືາ ເຮີມ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ? ແຕ ຕາໄງ
ອັນ ເອີອ໌ ນ່ະກັອຍ, ຊາອ່ຶຍ ກວາຍ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ມາ
ຕາ ເຮີມ ອຶນເຕ່ົາ ຢວາຮ. ແຕ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕງ ມັນລ່ັອງ ກແູຕອ໌ ລາ ມັນຕ່ັດ ກັອຍ ເອີຍ໌,
ຕາ ເຮີມ ແກີດ ອຶນເຕ່ົາ."

5 ໄລ່ ກາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຄ່ຶດ ປາຍ:
ຕາແບິ ລາລ່ື, ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
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ປາຍ, ມາ ແກີດ ມັນລ່ັອງ ກູແຕອ໌. ອັນ ແຕງ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່ ໂອນ ລ່ັອຮ ແຕ ແດີອ໌ ກະ ໂອນ ເບີນ
ແດີອ໌. 6 ກະ ກູແຕອ໌ ບັອງ ກັອຍ ແກີດ ຣາລຸຮ
ລ່ັຮ ຍ່ອນ ແຕ ແດີອ໌ ລ່ຶບ. 7 ມາ ຊານ່ໍ, ຍ່ອນ ແຕ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ, ນັ່ອງ ອັນ ດອ໌ໍ ມັນ
ລ່ັອງ ກະ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ອັນ ດອ໌ໍ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ
ອັນ ຕັດຊ່ີນ ກະ ອາປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ໂລ່
ຍຮ. ຕາໄງ ກັອຍ ອັນ ຈັອງ ມັນລ່ັອງ ກແູຕອ໌ ໄນ່.

8 ອາລັອຮ ເອີຍ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາລີຣ ມວຍ
ຣາມຶ່ຮ ໄນ່: ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ມວຍ ຕາໄງ ລາ ມູ
ເຈິງ ມວຍ ປັ່ ນ ກູມ,ໍ ກະ ມວຍ ປັ່ ນ ກູມໍ ລາ ມູເຈິງ
ມວຍ ຕາໄງ. 9 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຢູດ ແຕ
ຣານະ ອັນ ເອີອ໌, ນ່ະ ກວາຍ ຄ່ຶດ ປາຍ ອັນ ຢູດ.
ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ລາເວືາຍ ລາແຮີຍ ກະ ເຍືາ.
ອັນ ອຶງກ່ອຍ ຢວາຣ ຕາ ໂອນ ມານະ ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ແກີດ ກຈີູດ ປິ່ ດ, ມາ ອັນ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ
ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ.

10 ມາ ປຍາຍ໌ ລາ ລ່ື ເບີນ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີດ
ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ, ຕາໄງ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ຊາແວງ ເກ່ີ
ຍ ແຕ່ີອ໌, ຕ່ຶງ ປາເນ່ນ ກາ ໄຮ ຕາ ເບີນ ຄ່ຶດ ອຶນ
ເຕ່ົາ. ຕາໄງ ກັອຍ ເນົ່ າ ຊັອງ ໂຮ ຣາລາ ກາແຕິບ
ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ເຈ່ີ ປິ່ ດ ມັນລ່ັອງ. ມັຮ ເກຣ່ີງ ຕ່ຶງ
ມັນລ່ັອງ ກະ ກແູຕອ໌ ແກີດ ຮົດ ນ່ະ ເນົ່ າ ຈັອງ. ກະ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ແກີດ ປິ່ ດ.
11 ຄັນ ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ແກີດ
ຣາລຸຮ ອຶນແຍ່ະ, ເຈ່ີ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຄ່ຶດ ອໍ
ໂອນ ເຍືາ ຕະ? ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມ່ອບ ຈະ ເຍືາ ໂອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຈ່ີ ຕະ ຣານະ ອັນ ຊັອງ. 12 ກະ
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶງກ່ອງ ເລືອຍໆ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ກະ ຕະ ຣານະ ໂອນ ໄວ່ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ
ກັອຍ, ລາ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈັອງ ອາປິ່ ດ ມັນ
ລ່ັອງ ກະ ຕະ ໂອນ ຮົດ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ
ມັນລ່ັອງ ກະ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌. 13 ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເອີອ໌ ອີ ໂອນ ມັນລ່ັອງ ຕາໄມ ກະ ກູແຕອ໌ ຕາໄມ,
ເຈ່ີ ນ່ະກັອຍ ໄຮ ອຶງກ່ອງ. ອຶນຕຸ ກັອຍ ລາ ອຶນຕຸ
ເນົ່ າ ຕະ ແອີງ ຣານະ ຕານັ່ອງ ອໍ ຊັອງ.

14 ນ່ະກັອຍ, ອາລັອຮ ເອີຍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ອຶງ
ກ່ອງ ຣາມຶ່ ຮ ກັອຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປາໄຣ່ຮ ເລືອ
ຍໆ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຮີມ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ອໍ
ກະ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ; ກະ ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ແອີດ ອຽນ ອໍ ກະ ອັນ. 15 ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶງກ່ອຍ ຢວາຣ ໂອນ

ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ແກີດ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ແຊມອາຍ ໄຮ,
ໂປໂລ, ຄຽນ ອາຕີ ເຍືາ ມາຮ ໄນ່ ເຕ່, ຍ່ອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ແກີດ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ເຕ່ອ໌ ຄຽນ
ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໂອນ ເຍືາ. 16 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ປັຣ
ນາຍ ຊາອົຮ ໂປໂລ ຄຽນ, ອັນ ເກ່ີຍ ອາຕີ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ກັອຍ ເບີນ ອຶນ
ຕຸ ກາ ກ່ັດ ໂອນ ໄຮ ຕາຕ່ອຍ໌. ມັຮ ອຶນຕຸ ກັອຍ,
ກວາຍ ຊາກູລ ກະ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ຈັບ,
ໄລ່ ປຽນ ແຕ ປັຣນາຍ ໂປໂລ ອີ ອາຕີ. ກະ ໄລ່ ຕະ
ນ່ະກັອຍ ເຕ່ ແຕ ປັຣນາຍ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ລາ ໄລ່ ອາປິ່ ດ
ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ.

17 ອາລັອຮ ເອີຍ, ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່.
ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເນ່ ໂອນ ອໍ ອຶນໂຈຍ ໂອນ
ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປັຣຕ່ຶ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ເຈ່ີ
ເຍືາ ຊາປີລ ແຕ ອຶນຕຸ ຈັບ ລາລ່ື. 18 ມາ ໂອນ
ເຍືາ ກັຣຕວນ ອາຊັອຮ ຕ່ຶງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ດັງ ແຕ
ອັນ. ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ກະ ປັຣນາຍ ຍ່ອງ ແອີດ
ເລືອຍໆ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ອັນ ກາ
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ, ແຕ ຊານ່ໍ ໂອນ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ
ປັຣຊົດ. ອາແມນ.
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ໂຢຮັນ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ມວຍ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂຢຮັນ ລາ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ

ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ. ອັນ ຄຽນ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ໄນ່ ມາຮ 90 ກມູໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ບັອງ ກາ ອັນ
ຄຽນ ປຶ່ ງ ໄນ່, ລາ ເທົາ ລາລ່ື ເຈ່ີ. ອັນ ພາອ໌ ປັຣ
ນາຍ ໄນ່ ດອ໌ໍ ຊາອົຮ ມັຮ ກອນ ຣາມອນ ອັນ ຕ່ຶງ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ອັນ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ, ກະ ດອ໌ໍ ເຢຊູ
ລາ ປັຣນາຍ ອາມົງ່. ອັນ ງີ່ນ ແຕ ອັນ ເຮີມ ເຢຊ,ູ
ກະ ເບນີ ຊາປ່ະ ຈະ ເຢຊ.ູ ນ່ະກັອຍ, ເຕ່ອ໌ ອັນ ອາ
ຕີ ແຈງ ກະ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ແຕ ມັຮ ຣານະ ກາ ເຢຊູ
ຕະ ເຈ່ີ, ກະ ແຕ ມັຮ ຊັນຕອຍ໌ ເຢຊູ ອາຕີ.
ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ໄນ່ ອາຕີ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ

ຣາມຶ່ຮ ປັ່ ງ, ກະ ກາໄຕ່ຮ ອາຕີ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
ໂອນ ຕາຢັຮ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣາມຶ່ຮ ປັ່ ງ ໄນ່. ອັນ ປາຕັບ
ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌, ຍ່ອນ
ໄລ່ ອີ ກາຢັ່ ຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ໂອນ ແກີດ ຊາອ່ຶຍ ຈຸ່ມ.
ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ ເຢຊູ ຕາ ແກີນ ກອນ ເຢືາງ
ແກີດ ກວາຍ; ໄລ່ ຄ່ຶດ ຣານະ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ຕາ ເບນີ
ຕຸ່ຮ ອຶງເຄາະ ແກີດ ຣາຕອຍ, ແຕີລາ ອາໂຢ່ະ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌.
ປັຣນາຍ ໄນ່ ແກີດ ເຕຣ່ງ ກາໄຕ່ຮ ມັຮ ກວາຍ

ຊາອຳ ກະ ໂອນ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ປາຊິ ຣາງຶ່ຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່. "ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ກາ ຈະ
ຈ່ັນ ກວາຍ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ, ມັ່ດ ກວາຍ ເຮີມ
ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ຄ່ຶດ ໄລ່ ອໍ ກາເລີຍ
ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ຕາ ເບນີ ແຕ່ີອ໌
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ມາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ແດີຍ
ໄນ່ ຊັອງ" (2:16).

ປັຣນາຍ ກາ ອາມົ່ງ
1 ຮິ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ດອ໌ໍ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ປັຣ

ນາຍ ກາ ອາມົ່ງ.* ອັນ ແອີດ ອາມົ່ງ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ຢວາຮ ແຕງ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ. ຮິ ຊັອງ ຊຽງ ອັນ ອາຕີ, ມັ່ດ ຮິ ເຮີມ ກະ ເນ່
ເລືອຍໆ ອັນ, ກະ ອາຕີ ຮິ ຊາປ່ະ ຈະ ອັນ. 2 ໄກຣ
ລາລ່ື ປັຣນາຍ ກາ ອາມົ່ງ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ຮິ ເຈ່ີ, ກະ ຮິ

ແຕ່ິ ເຮີມ ອັນ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ຮິ ຄຽນ ອາ
ຕີ ເຍືາ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. ປັຣນາຍ ອາມົ່ງ ໄນ່, ອັນ
ແອີດ ຊົດ ແດີຍ ຕາ ເກ່ີຍ ປິ່ ດ, ກະ ແຕ ອຶມແບິ,
ອັນ ແອີດ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ອັນ. 3 ຮິ
ຄຽນ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ມັຮ ຣານະ ຮິ ເຮີມ ກະ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຮິ ຊັອງ ແຕ ອັນ, ຍ່ອນ ຮິ ຢໍອ໌ ເຍືາ
ແອີດ ຣາຕອຍ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ຮິ, ນ່ະ ຮິ ແອີດ
ຣາຕອຍ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ກະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ອັນ, ເຕ່. 4 ນ່ະກັອຍ ຮິ ຄຽນ
ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ† ເບີນ ແອີງ ຣາມຶ່ຮ
ຣ່ໍອ໌ ຊັອງ.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ກ່ັລ ປັ່ ງ
5 ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ຮິ ຊັອງ ເຢຊູ ອາຕີ, ກະ ຮິ

ຢໍອ໌ ເຍືາ ດັງ ເຕ່: ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ
ຣາມຶ່ຮ ປັ່ ງ. ກະ ຣາມຶ່ຮ ການຳ ອາແລ່ະ ຕາ ເຕ່ອ໌
ແອີດ ກະ ອັນ. 6 ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ແບອ໌ ໄຮ ປາຍ
ໄຮ ແອີດ ຣາຕອຍ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ມາ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ອຶນນັ່ອງ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ,
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ໄຮ ຕາຢັຮ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ.
ໄຮ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ຊັອງ. ປັຣນາຍ ໄຮ ປາຍ
ຕາ ເບນີ ຊັງໄກຣ ກະ ຣານະ ໄຮ ຕະ. 7 ຄັນ ໄຮ ຕາ
ຢັຮ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ປັ່ ງ, ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ອຶນຕຸ
ປັ່ ງ, ນ່ະກັອຍ ໄຮ ແກີດ ມານະ ຣາຕອຍ ກະ ມານະ.
ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ໂລ່ຍຮ ໄຮ ຍ່ອນ
ກອນ ອັນ, ເຢຊ,ູ ກູຈີດ ຕາງ ໄຮ.

8 ຄັນ ໄຮ ປາຍ ໄຮ ຕາ ເບີນ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ, ກັອຍ ລາ ໄຮ ອາໂລກ ຈະ ໄຮ
ເບີມ. ກະ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ປ
ຍາຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ. 9 ຄັນ ໄຮ ງີ່ນ ອຶນແຍ່ະ ຣານະ ໂລ່
ຍຮ ໄຮ ຕະ, ໄຮ ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ
ນ່ະ ອັນ ເອີອ໌ ເຈ່ີ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຕານັອ່ງ
ເລືອຍໆ. ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ
ໂລ່ຍຮ ໄຮ, ກະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ແກີດ ບຣັຮ ອ,ໍ ຕາ
ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ນັ່ອງ. 10 ຄັນ ໄຮ ປາຍ ໄຮ
ຕາ ເກ່ີຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ, ປັຣນາຍ ກັອຍ ລາ
ນ່ະ ໄຮ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂລກ, ຍ່ອນ ອັນ
ປາຍ ກູ່ ນະ ກວາຍ ລາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ.‡ ນ່ະກັອຍ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ໄຮ.

* 1:1 1:1 ປັຣນາຍ ກາ ອາມົ່ງ ລາ ເຢຊູ ກຣີດ. † 1:4 1:4 "ໄຮ" ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ໄນ່ ເບີນ ປັຣນາຍ ຕຍາ ປາຍ: "ເຍືາ." ‡ 1:10
1:10 ເນ່ ຕ່ຶງ ໂຣມ 3:23.
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2
ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ ໄຮ

1ມັຮ ກາ ກອນ ຣາມອນ ເກົາ ເອີຍ! ເກົາ ຄຽນ
ອາຕີ ເຍືາ ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ວຍາຣ ແຕ
ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ມາ ຄັນ ເບີນ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ ຕະ
ຣານະ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ, ເບນີ ເຢຊູ ກຣີດ ແຊອ໌ ຕາງ
ໄຮ, ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶມປ່ໍ ໄຮ ຕັຮ ມັຮ ໂລ່ຍຮ
ໄຮ. ເຢຊູ ລາ ຕານັ່ອງ ອໍ ລາລ່ື. 2 ອັນ ແຕ່ິ ກູຈີດ
ຕາງ ໂອນ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄຮ, ກະ ໂອນ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ.

3 ຄັນ ໄຮ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ
ໂອນ ໄຮ, ເຕ່ອ໌ ໄຮ ປາຍ ໄຮ ດັງ ອັນ. 4 ມາ ຄັນ
ເບນີ ກວາຍ ປາຍ ນ່ະໄນ່: "ເກົາ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເຈ່ີ," ມາ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ, ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ອຶນຕີ ອາ
ໂລກ ຊັອງ, ກະ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕາ ເບີນ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. 5 ມາ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ກາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄກຣ
ລາລ່ື ກວາຍ ກັອຍ ອາໂຢ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນແຍ່
ະ ຣາງຶ່ຮ ຣາແຮີ ອັນ. ຄັນ ໄຮ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄຮ
ດັງ ກຣ່ັກ ໄຮ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 6 ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ປາຍ ອັນ ເບນີ ມວຍ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ
ຕະ ນ່ະ ເຢຊູ ຕະ ເຕ່.

ປັຣນາຍ ປາຕັບ ຕຍາ ແກີດ ນ່ະ ຕາໄມ ແອັນ
7 ອາລັອຮ ເອີຍ! ປັຣນາຍ ເກົາ ຄຽນ ປາຕັບ

ເຍືາ ຊານ່ໍ ລາ ຕາ ແກີນ ປັຣນາຍ ຕາໄມ. ມາ ປັຣ
ນາຍ ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ຕຍາ ກາ ເຍືາ ເບີນ
ແຕ ຕາໄງ ເຍືາ ຕາແບິ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ
ກຣີດ. ປັຣນາຍ ປາຕັບ ຕຍາ ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ເນົ່ າ
ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ. 8 ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ຄຽນ
ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ປັຣນາຍ ຕາ
ໄມ ເຕ່. ມັຮ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໄນ່ ລາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື
ແຕ ເຢຊູ ໂອນ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ. ຍ່ອນ ການຳ ບັອງ
ອຶນແຍ່ະ, ກະ ປັ່ ງ ກາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ປາເລືາງ ເຈ່ີ.

9 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ປາຍ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນ
ຕຸ ປັ່ ງ ມາ ອັນ ຊາອັຣ ແຊມອາຍ ອັນ, ໄກຣ ລາ
ລ່ື ກວາຍ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກາ
ນຳ. 10 ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ອາໂຢ່ະ ແຊມອາຍ
ອັນ, ກວາຍ ກັອຍ ແອີດ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ປັ່ ງ.
ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ອຶງກັອຮ ແດິມ.
11ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຊາອັຣ ແຊມອາຍ ອັນ, ກວາ
ຍ ກັອຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ. ກະ ອັນ ຕາຢັຮ

ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ ຕາ ດັງ ປໍ ແລ່ະໆ, ຍ່ອນ ການຳ
ກັອຍ ຕະ ໂອນ ອັນ ແກີດ ນ່ະ ກວາຍ ຊູດ ມັ່ດ.

12 ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ກາ ອຶນ
ນັ່ອງ ກັຣແນນ, ຍ່ອນ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕັຮ ເຈ່ີ ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ ຮ ເຢຊູ ກຣີດ. 13 ເກົາ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ກາ ແກີດ ອຶມປ່ໍ,
ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ເຢຊ,ູ ອັນ ກາ ແອີດ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ຕາ
ຢວາຮ ເບນີ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ. ເກົາ ຄຽນ ປັຣ
ນາຍ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ກາ ກວາຍ ນຸ່ມ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຣາ
ຈ່ິລ ເຣືາບ ເຈ່ີ ເຢືາງ ຊາຕານ. 14ກະ ເກົາ ຄຽນ ປັຣ
ນາຍ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ກາ ອຶນນັ່ອງ ກັຣແນນ, ຍ່ອນ
ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ. ເກົາ ຄຽນ
ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ກາ ແກີດ ອຶມປ່ໍ, ຍ່ອນ ເຍືາ
ດັງ ເຢຊູ, ອັນ ກາ ແອີດ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ຕາ ຢວາຮ
ເບີນ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ. ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ
ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ກາ ກວາຍ ນຸ່ມ, ຍ່ອນ ເຍືາ ລາ ບັນ
ເຣ່ງ ລາລ່ື. ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ເລືອຍໆ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ກະ ເຍືາ ຣາຈ່ິລ ເຣືາບ ເຈ່ີ ເຢືາງ
ຊາຕານ.

15 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ປາຊິ ຣານະ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໄນ່, ກະ ອຶນໂຈຍ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ.່ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ປາຊິ ຣາ
ນະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ອັນ ຕາ ເບີນ ປາຊິ ຣານະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 16 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່
ກາ ຈະຈ່ັນ ກວາຍ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ, ມັ່ດ ກວາຍ
ເຮີມ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ຄ່ຶດ ໄລ່ ອໍ ກາ
ເລີຍ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ຕາ ເບນີ
ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ມາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ແດີຍ ໄນ່ ຊັອງ. 17 ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່
ກວາຍ ເກ່ີຍ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍະ່. ມາ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ກາ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ
ເບນີ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.

ເບນີ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ອາປິ່ ດ ຣານະ ເຢຊູ
18 ກອນ ຣາມອນ ເອີຍ! ແດີຍ ໄນ່ ລາ ແດີຍ

ປັຣຊົດ ເລ່ີຍ. ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ ເນົ່ າ ປາຍ ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ເບນີ ມານະ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ປາຍ ອັນ ລາ
ກຣີດ, ມາ ໄກຣ ລາລ່ື ອັນ ອີ ອາປິ່ ດ ຣານະ ເຢຊູ
ກຣີດ. ມາ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ, ຊານ່ໍ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ກຼຶ່ງ ກວາ
ຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ອາປິ່ ດ ຣານະ ເຢຊ.ູ ນ່ະກັອຍ ໄຮ ດັງ
ແດີຍ ໄນ່ ລາ ແດີຍ ປັຣຊົດ. 19 ມັຮ ກວາຍ ກຼຶ່ງ
ກັອຍ, ໄລ່ ອຶນຈຸງ ລ່ັອຮ ເບີມ ແຕ ມູ່ ໄຮ, ຍ່ອນ
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ໄລ່ ຕາ ເບີນ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ໄຮ. ຄັນ ໄລ່ ມວຍ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ໄຮ, ໄລ່ ແອີດ ເລ່ີຍ ກະ ໄຮ. ມາ ພໍກາ
ໄລ່ ລ່ັອຮ, ໄລ່ ອາປັຮ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ
ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ໄລ່ ຕາ ແກີນ ມູ່ ໄຮ.

20 ມາ ເຍືາ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ອຶນແຍ່ະ
ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌. 21 ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ
ເຍືາ, ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌, ຕາ ແກີນ
ເຍືາ ຕາ ຢວາຮ ດັງ. ກະ ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ກຣ່ັກ ລາ
ລ່ື ປັຣນາຍ ອາໂລກ ຕາ ເກ່ີຍ ລ່ັອຮ ແຕ ປັຣນາຍ
ປຍາຍ໌.

22 ໄກຣ ລາລ່ື ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ປາຍ ເຢຊູ ຕາ
ເບນີ ກຣີດ, ກວາຍ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ອາໂລກ. ກະ
ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ອາປິ່ ດ ຣານະ ເຢຊູ. ກວາຍ ກັອຍ ກາ
ແລີຍຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ ກອນ ອັນ
ແຮີ. 23ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ກາແລີຍຮ ກອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ລາ ມູເຈິງ ອັນ ກາແລີຍຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອຶມປ່ໍ ໄຮ ເຕ່. ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ກອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອຶມປ່ໍ ໄຮ ເຕ່.

24ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກຍາອ໌ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ ອຶນແຍະ່ ປັຣນາຍ ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ ແຕ ຕາໄງ ເຍືາ
ຕາແບິ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ ຄັນ ເຍືາ ກຍາອ໌ ເລືອຍໆ ອຶນ
ແຍ່ະ ປັຣນາຍ ກັອຍ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ເຍືາ ແອີດ
ຣາຕອຍ ເລືອຍໆ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶມປ່ໍ ໄຮ,
ກະ ກອນ ອັນ ແຮີ. 25 ກະ ໄນ່ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເອີອ໌ ເຈ່ີ ກະ ໄຮ, ໂອນ ເບນີ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.

26 ເກົາ ຄຽນ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄນ່ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ
ດັງ ແຕ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ພິ ເຍືາ ໂອນ ຕັຮ ຣາ
ນະ ເຢຊ.ູ 27ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ຣາ
ເວືາຍ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ຍ່ອນ ເຍືາ ເບີ
ນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະກັອຍ ຕາ ເບີນ ອຶງ
ເຄາະ ເບນີ ກວາຍ ອາຕີ ເຍືາ ຣານະ ອາແລ່ະ ປຍາຍ໌
ກະ ຣານະ ອາແລ່ະ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌. ໄກຣ ລາລ່ື ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ກະ ອຶນແຍ່ະ ປັຣນາຍ ອັນ ອາ
ຕີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ, ປັຣນາຍ ກັອຍ ລາ ປຍາຍ໌ ອຶນ
ແຍະ່, ອັນ ຕາ ເບນີ ພິ ເຍືາ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ ເລືອຍໆ ແກີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ
ເຢຊູ ກຣີດ.

28 ເຈ່ີ ຊານ່ໍ, ກອນ ຣາມອນ ເອີຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ແອີດ ເລືອຍໆ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ໂອນ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ໄຮ ຍັ່ນ ລາລ່ື ກະ ຕາ ເບນີ ກມູາລ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ
ຕ່ຶງ ຕາໄງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 29 ເຍືາ

ດັງ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕານັ່ອງ ອໍ; ນ່ະກັອຍ ເຍືາ
ດັງ ເຕ່ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕະ ຕານັອ່ງ ອ,ໍ ກວາຍ
ກັອຍ ແກີດ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ.

3
ໄຮ ແກີດ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

1 ໂອນ ເຍືາ ຄ່ຶດ ເນ່, ມາແລ່ ະ ຊາ ອ່ຶຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ອາໂຢ່ະ ໄຮ. ຍ່ອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ໄຮ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ດອ໌ໍ ໄຮ ລາ
ກອນ ອາໄກ ອັນ. ໄກຣ ລາລ່ື ໄຮ ລາ ກອນ ອັນ.
ມາ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ໄລ່
ຕາ ເບີນ ດັງ ໄຮ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕາ ຢວາຮ ດັງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 2 ຊານ່ໍ, ອາລັອຮ ເອີຍ, ໄຮ ລາ ກອນ
ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ. ມາ ໄຮ ຕາ ຢວາຮ ດັງ
ແຈງ, ແວັດ ໄຮ ແອີດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຈະ ໄຮ ແກີດ
ຣູ່ບເຣືາງ ນານ່ະ ແອັນ. ມາ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ດັງ
ໄກຣ ລາລ່ື ລາ ນ່ະໄນ່: ຕ່ຶງ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌
ລ່ັຮ, ໄຮ ແກີດ ນ່ະ ເຢຊູ ເຕ່, ຍ່ອນ ຕາໄງ ກັອຍ ໄຮ
ເບນີ ເຮີມ ຣູ່ບເຣືາງ ເຢຊູ ໄກຣ ລາລ່ື. 3ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ກາ ອຶງກ່ອງ ເບນີ ເຮີມ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ,
ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ໂອນ ບຣັຮ ອໍ ຣາງຶ່ຮ ອັນ, ນ່ະ
ເຢຊູ ກຣີດ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອໍ ເຕ່.

4 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ກວາຍ ກັອຍ
ຕັຮ ເຈ່ີ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ຄັນ ກວາຍ
ຕັຮ ຄານອດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແຕ່ິ ໂລ່
ຍຮ. 5 ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌
ໄນ່ ດອ໌ໍ ຈີວ໌ ກູຈີດ ຕາງ ກະ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄຮ. ກະ
ເຍືາ ດັງ ເຕ່ ເຢຊູ ກຣີດ ຕາ ເກ່ີຍ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ. 6 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ແອີດ ມວຍ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ, ອັນ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ນັ່ອງ.
ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ດຸ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ກວາຍ ກັອຍ
ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ເຢຊູ ກະ ຕາ ເບນີ ດັງ ອັນ.

7 ກອນ ຣາມອນ ເອີຍ! ອຶນໂຈຍ ໂອນ ເນົ່ າ
ພິ ເຍືາ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕະ ຣານະ ຕານັ່ອງ
ອໍ, ກວາຍ ກັອຍ ຕານັ່ອງ ອໍ ມູເຈິງ ເຢຊູ ຕານັ່ອງ
ອໍ ເຕ່. 8 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕະ ເລືອຍໆ ຣາ
ນະ ຕາ ອ,ໍ ກວາຍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ຊາຕານ.
ເຢືາງ ຊາຕານ ຕະ ເລືອຍໆ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ແຕ ອຶມ
ແບິ ອຶມແບີນ ລາລ່ື. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ກອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ດອ໌ໍ ອາປິ່ ດ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ຊາຕານ ຕະ.
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9 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ແກີດ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເຈ່ີ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຕະ ໂລ່ຍຮ ນັ່ອງ,
ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ແອີດ ເລ່ີຍ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກັອຍ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ນັ່ອງ, ຍ່ອນ ອັນ ລາ
ກອນ ຣາເມືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 10 ໄນ່ ລາ ຕະ ໂອນ
ໄຮ ເຕ່ອ໌ ດັງ ກວາຍ ອາແລ່ະ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ລາ ກອນ ເຢືາງ ຊາຕານ:
ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ເບີນ ຕານັ່ອງ
ອໍ ກະ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ, ກວາຍ
ກັອຍ ຕາ ແກີນ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ລາ
ກອນ ເຢືາງ ຊາຕານ.

ອຶງເຄາະ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ
11 ໄກຣ ລາລ່ື, ແຕ ຕາໄງ ເຍືາ ຕາແບິ ຊາອຳ ເຢຊູ

ກຣີດ, ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໄນ່: ໄຮ ອຶງ
ເຄາະ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ. 12 ໄຮ ອຶນ
ໂຈຍ ຕະ ນ່ະ ກາອິນ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ຊາຕານ ຕາລາ,
ກະ ອັນ ກາຈີດ ອາແອມ ອັນ. ຍ່ອນ ນານ່ະ ອັນ
ກາຈີດ ອາແອມ ອັນ? ຍ່ອນ ກາອິນ ຕະ ຣານະ ຕາ
ອໍ, ມາ ອາແອມ ອັນ ຕະ ຣານະ ຕານັ່ອງ ອໍ.

13 ນ່ະກັອຍ ແຊມອາຍ ເອີຍ, ເຍືາ ອຶນ ໂຈຍ
ຊັອງ ງຶ່ດ ຄັນ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່ ມາ ຊາອັຣ ເຍືາ. 14 ຄັນ ໄຮ ອາໂຢ່ະ ມັຮ ແຊມ
ອາຍ ໄຮ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ໄນ່ ລາ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ
ໄຮ ຕາ ເບນີ ນັ່ອງ ນ່ະ ກຈີູດ, ມາ ໄຮ ລາ ນ່ະ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ ເຈ່ີ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບີນ ອາໂຢ່ະ
ເຢົ່ າ, ກວາຍ ກັອຍ ນ່ະ ອຶນນັ່ອງ ກຈີູດ. 15 ກວາຍ
ອາແລ່ະ ມາ ຊາອັຣ ແຊມອາຍ ອັນ, ກວາຍ ກັອຍ
ລາ ມູເຈິງ ກວາຍ ກາ ກາຈີດ ກວາຍ. ກະ ເຍືາ ດັງ
ເຈ່ີ ກວາຍ ກາ ກາຈີດ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ເບີນ ອາ
ມົງ່ ເລືອຍໆ. 16 ນານ່ະ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ດັງ ຣານະ ອາ
ໂຢ່ະ? ໄຮ ດັງ ຣານະ ໄນ່ ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ຈີວ໌
ປິ່ ດ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຕາງ ໂອນ ໄຮ. ປຍາຍ໌ ລາລ່ື, ລາ
ໄຮ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ປິ່ ດ ຣາງຶ່ຮ ຈ່ອຍ ແຊມອາຍ ໄຮ
ເຕ່. 17 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເບີນ ກູ່ ຕັອກ ຄຳ
ຈາ, ເຈ່ີ ເຮີມ ແຊມອາຍ ອັນ ແອິ, ມາ ອັນ ຕາ ເບນີ
ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ, ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ກວາຍ ກັອຍ
ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 18 ກອນ
ຣາມອນ ເອີຍ, ຄັນ ໄຮ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ, ອຶງເຄາະ ໄຮ
ອຶນໂຈຍ ອາໂຢ່ະ ແອີງ ແບອ໌ ຊັອງ. ມາ ອຶງເຄາະ ໄຮ
ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ຣາງຶ່ຮ, ກະ ອຶງເຄາະ ໄຮ
ຕະ ຣານະ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ປາຍ ໄຮ ເບີນ
ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ.

ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ເກຣ່າະ ອຶນເຕ່ົາ
19 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ໄຮ ດັງ ແຈງ ໄຮ ລາ ກອນ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. ກະ ຣາງຶ່ຮ
ໄຮ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ເກຣ່າະ ອຶນເຕ່ົາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 20 ຄັນ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ຕິ ຈະ ໄຮ ເບີມ, ອຶງ
ເຄາະ ໄຮ ອຶນໂຈຍ ເກຣ່າະ ອຶນເຕ່ົາ, ຍ່ອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ລາ ຊົດ ກາເລີຍ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ, ກະ ອັນ
ດັງ ອຶນແຍະ່ ຕຸ່ກ ຣາມຶ່ຮ.

21 ອາລັອຮ ເອີຍ! ຄັນ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ຕາ ເບີນ ຕິ
ຈະ ໄຮ ເບມີ, ເຕ່ອ໌ ໄຮ ແກີດ ຍັ່ນ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ແຈ່ະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 22 ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ໄຮ ແຊອ໌ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ,
ຍ່ອນ ໄຮ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ແຕ ອັນ, ກະ ໄຮ
ຕະ ມັຮ ຣານະ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄຮ ຕະ. 23 ໄນ່
ລາ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ ໄຮ: ອຶງເຄາະ
ໄຮ ຊາອຳ ຣາມຶ່ຮ ກອນ ອັນ, ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ອຶງ
ເຄາະ ໄຮ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ ນ່ະ ເຢຊູ ປາຕັບ ໄຮ
ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ. 24ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ, ກວາຍ ກັອຍ ແອີດ
ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ກວາຍ ກັອຍ. ຍ່ອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣາເວືາຍ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ,
ນ່ະກັອຍ ໄຮ ດັງ ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ
ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ໄຮ.

4
ລ່ອງ ເນ່ ມັຮ ກວາຍ

1 ອາລັອຮ ເອີຍ! ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາອຳ ກູ່ ນະ
ກວາຍ ກາ ປາຍ ອັນ ເບນີ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລ່ອງ ເນ່ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ, ໂອນ ເຍືາ ດັງ ໄກຣ ລາລ່ື ໄລ່
ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມາ ຕາ ເບີນ, ຍ່ອນ ເບີ
ນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ເປາະ ປໍ ໄນ່ ເປາະ ປໍ ກັອຍ ອາໂລກ
ປາຍ ໄລ່ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 2 ໄນ່
ລາ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ດັງ ກວາຍ ເບນີ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ມາ ຕາ ເບນີ: ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ງີ່ນ ເຢຊູ
ກຣີດ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ກວາຍ, ເຕ່ອ໌
ເຍືາ ດັງ ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ. 3ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບີ
ນ ງີ່ນ ປາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາ
ຍ, ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ດັງ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ກວາຍ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ອັນ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ອາປິ່ ດ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. ເຍືາ
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ຊັອງ ເຈ່ີ ເນົ່ າ ປາຍ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເບີນ ມານະ
ກາ ນ່ະກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ກະ ໄກຣ ລາລ່ື
ອັນ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ.

4 ມາ ເຍືາ ກາ ກອນ ຣາມອນ ເອີຍ, ເຍືາ ແກີດ
ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ. ກະ ເຍືາ ເຣືາບ ເຈ່ີ ມັຮ
ກວາຍ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ປຍາຍ໌, ຍ່ອນ ເຍືາ
ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ເຍືາ. ກະ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ອັນ
ກາ ແອີດ ກະ ໄລ່ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່.
5ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ແຕ ແດີຍ ໄນ່ ຊັອງ,
ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ໄລ່ ອາຕີ ລາ ຕາປູ່ນ ຣາ
ນະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ກະ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍ ອ໌ ກາ
ຕາປູ່ນ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ໄລ່ ປາຍ. 6ມາ ໄຮ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ກວາຍ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໄຮ ປາຍ. ມາ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕາ ເບີນ ດັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໄຮ. ໄນ່
ລາ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ເຕ່ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເບນີ ຣາເວືາຍ
ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເບນີ ຣາເວືາຍ ຕາ
ເບີນ ປຍາຍ໌.

ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
7 ອາລັອຮ ເອີຍ! ໄຮ ອຶງ ເຄາະ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ

ມານະ ອາ ໂຢ່ະ ມານະ, ຍ່ອນ ຣາງຶ່ຮ ອາ ໂຢ່ະ ລາ
ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ອາ
ໂຢ່ະ ເຢົ່ າ, ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ກະ ກວາຍ ກັອຍ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 8 ກວາຍ
ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບນີ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ
ເບີນ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ
ກ່ັລ ຣາມຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ. 9 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ໂອນ
ໄຮ ດັງ ອັນ ອາໂຢ່ະ ໄຮ ນ່ະໄນ່: ອັນ ເບີນ ກອນ
ມານຳ ຊັອງ, ມາ ອັນ ແປຣີ ກອນ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ກູແຕອ໌ ໄນ່ ໂອນ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ ແຕ
ກອນ ອັນ. 10 ໄນ່ ລາ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື:
ຕາ ແກີນ ໄຮ ອາໂຢ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ໄກຣ ລາ
ລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ໄຮ, ກະ ອັນ ແປຣີ ກອນ
ອັນ ກຈີູດ ຕາງ ໂອນ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ໄຮ.

11 ອາລັອຮ ເອີຍ! ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາ
ໂຢ່ະ ໄຮ ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ໄຮ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ມານະ
ອາໂຢ່ະ ມານະ ເຕ່. 12 ອາແລ່ະ ລາ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ຄັນ ໄຮ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ,
ໄຮ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ໄຮ,
ກະ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ແຕ ອັນ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ໄຮ.

13 ເຕ່ອ໌ ໄຮ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ ແອີດ ມວຍ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ໄຮ ກະ ໄຮ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ,
ຍ່ອນ ອັນ ໂອນ ຣາເວືາຍ ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ.
14 ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ, ກະ ໄຮ ອາຕີ ເລືອຍໆ ໂອນ ກວາ
ຍ ດັງ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶມປ່ໍ ໄຮ ແປຣີ ກອນ ອັນ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ໂອນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ກວາຍ. 15 ໄກຣ ລາລ່ື ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ງີ່ນ
ປາຍ ເຢຊູ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ກວາຍ ກັອຍ, ກະ ກວາ
ຍ ກັອຍ ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່.
16ນ່ະກັອຍ ຊານ່ໍ ໄຮ ດັງ ກະ ໄຮ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາໂຢ່ະ ໄຮ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື.
ໄກຣ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ກ່ັລ ອາໂຢ່ະ. ກວາ

ຍ ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ, ກວາຍ ກັອຍ
ແອີດ ເລືອຍໆ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ເລືອຍໆ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ກວາ
ຍ ກັອຍ ເຕ່. 17ນ່ະກັອຍ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ. ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ, ໄຮ
ເຕ່ອ໌ ຕາຢຶ່ ງ ຍັ່ນ ລາລ່ື ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ, ຍ່ອນ ບັອງ
ກາ ໄຮ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ລາ ມວຍ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ເຕ່. 18 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເບີນ
ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ອຶງກັອຮ
ອຶນເຕ່ົາ. ຄັນ ໄຮ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ, ໄຮ ຕາ ເບີ
ນ ນັ່ອງ ຣາງຶ່ຮ ອຶງກັອຮ. ມາ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ອາປິ່ ດ
ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ອຶງກັອຮ ກັອຍ. ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ກາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອຶງກັອຮ, ກວາຍ
ກັອຍ ຕາ ຢວາຮ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ, ຍ່ອນ ອັນ
ອຶນນັ່ອງ ອຶງກັອຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ອັນ.

19 ໄຮ ເຕ່ອ໌ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ຍ່ອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ໄຮ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ. 20 ຄັນ ເບນີ
ກວາຍ ປາຍ ນ່ະໄນ່: "ເກົາ ອາໂຢ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,"
ມາ ກວາຍ ກັອຍ ຊາອັຣ ແຊມອາຍ ອັນ, ກວາຍ
ກັອຍ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ຊັອງ. ຄັນ ກວາຍ ກັອຍ
ຕາ ເບນີ ອາໂຢ່ະ ແຊມອາຍ ກາ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ
ອັນ, ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ອັນ ອາໂຢ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາ
ອັນ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ເລ່ີຍ? 21 ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ
ເຢຊູ ກຣີດ ປາຕັບ ໂອນ ໄຮ ເຈ່ີ ນ່ະໄນ່: ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ມາ ອາໂຢ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ອຶງ
ເຄາະ ອາໂຢ່ະ ແຊມອາຍ ອັນ ແຮີ.
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ໄຮ ຣາຈ່ິລ ເຣືາບ ມັຮ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່
1 ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ປາຍ ອັນ ລາ

ກຣີດ, ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາ
ມົງ່ ກວາຍ, ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ອາໂຢ່ະ ອຶມປ່ໍ ໄລ່. ຄັນ ໄລ່ ອາໂຢ່ະ ອຶມປ່ໍ, ໄລ່ ອາ
ໂຢ່ະ ກາ ກອນ ອັນ ເຕ່. 2 ໄນ່ ລາ ໄຮ ດັງ ໄຮ ອາ
ໂຢ່ະ ມັຮ ກອນ ອາໄກ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ: ໄຮ ອາໂຢ່ະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ໄຮ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ ປາຕັບ.
3 ໄຮ ດັງ ປາຍ ໄຮ ອາໂຢ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຄັນ ໄຮ
ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ ປາຕັບ. ກະ ມັຮ ປັຣນາຍ
ອັນ ປາຕັບ ຕາ ເບີນ ອຶນຕັອງ ມາແລ່ະ ໂອນ ໄຮ,
4ຍ່ອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແກີດ ກອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຣາຈ່ິລ ເຣືາບ ມັຮ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່. ຍ່ອນ ນານ່ະ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ຣາຈ່ິລ ເຣືາບ ມັຮ ຣາ
ນະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່? ໄກຣ ລາລ່ື ໄຮ ເຣືາບ ຣາຈ່ິລ ລາ
ຍ່ອນ ໄຮ ຊາອຳ ເຢຊູ. 5 ກວາຍ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ຣາ
ຈ່ິລ ເຣືາບ ມັຮ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່? ໄກຣ ລາລ່ື
ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ໄລ່ ກັອຍ ເຣືາບ ຣາຈ່ິລ ມັຮ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່.

ໄປ ຣາມຶ່ຮ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ
6 ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ອັນ ແກຼວ

ບາຣ ຣາມຶ່ຮ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ອັນ ລາ ມານະ ກາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ.
ມວຍ ລາ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ກາ ເຢຊູ ຣ່ັບ. ມາ ອັນ ຕາ
ເບີນ ແກຼວ ແອີງ ຣາມຶ່ຮ ແດີອ໌ ຊັອງ. ອັນ ແກຼວ
ກາ ຣາມຶ່ ຮ ບາຣ ແຮີ. ຣາມຶ່ ຮ ບາຣ ລາ ອາຮາມ
ກາ ລ່ັອຮ ແຕ ຈະ ອັນ ຕາໄງ ອັນ ກູຈີດ ຕາງ ໄຮ.
ກະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ເຕ່,
ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ກ່ັລ ຣາມຶ່ຮ ປ
ຍາຍ໌. 7 ເບນີ ໄປ ຣາມຶ່ຮ ກາ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.
8ມວຍ ລາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ບາຣ ລາ ຣ່ີດ
ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ໄປ ລາ ອາຮາມ ກາ ລ່ັອຮ ແຕ ຈະ ເຢຊ.ູ
ນ່ະກັອຍ ໄປ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ອາຕີ ມູເຈິງ ອຶນແຍ່ະ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ. 9 ຄັນ ໄຮ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ກວາຍ ອາ
ຕີ, ຣານະ ກັອຍ ລາ ອໍ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປື່ ດ
ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ. ນ່ະກັອຍ ອໍ ກາເລີຍ ໄຮ ຊາ
ງັດ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ກອນ
ອັນ. 10 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຊາອຳ ກອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ດັງ ແຈງ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ
ປາຍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ກອນ
ອັນ ລາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຕາ ເບນີ

ຊາອຳ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ນ່ະ ອັນ
ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂລກ, ຍ່ອນ ກວາຍ ກັອຍ
ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາ
ຕີ ແຕ ກອນ ອັນ. 11 ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ໄຮ ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ລາ ນ່ະໄນ່: ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ
ໄຮ ເບນີ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ, ກະ ໄຮ ເບນີ ອາມົ່ງ ເລືອ
ຍໆ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ກອນ ອັນ. 12 ກວາຍ ອາແລ່ະ
ກາ ເບນີ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ເບນີ
ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບີນ
ເບນີ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ
ເບນີ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.

ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ
13 ເກົາ ຄຽນ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ກາ

ຊາອຳ ຣາມຶ່ຮ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ, ໂອນ ເຍືາ
ດັງ ເຍືາ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. 14 ຄັນ ເບີນ ອຶນ
ເຕ່ົາ ໄຮ ຢໍອ໌ ອີ ແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄຮ ຕາ
ເບີນ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຊອ໌ ແຕ ອັນ, ຍ່ອນ ໄຮ
ດັງ ຄັນ ໄຮ ແຊອ໌ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ
ອັນ, ອັນ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄຮ. 15 ກະ ຄັນ ໄຮ ດັງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ປັຣນາຍ ໄຮ ແຊອ໌ ແຕ ອັນ,
ໄຮ ດັງ ໄກຣ ລາລ່ື ອັນ ໂອນ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄຮ ແຊອ໌
ແຕ ອັນ.

16 ຄັນ ອາແລ່ະ ກາ ເຮີມ ມານະ ແຊມອາຍ ຕະ
ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ອຶງເຄາະ ອັນ ເກົາແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ລ່ົບ ລ່ັຮ, ເຈ່ີ ອັນ ເບນີ
ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ຄັນ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຕັຮ
ເລີຍ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ
ອັນ ນ່ະກັອຍ. ມາ ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ກາ ຕັຮ ເລີຍ
ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌
ກຈີູດ ເລີຍ. ກະ ເກົາ ຕາ ເບນີ ແປຣີ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌
ຈ່ອຍ ກວາຍ ກາ ນ່ະກັອຍ. 17ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ກວາ
ຍ ຕະ ມາ ຕາ ເບີນ ຕານັ່ອງ ອໍ, ຣານະ ກັອຍ ລາ
ໂລ່ຍຮ. ມາ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ກາ ຕາ ເບນີ ໂອນ ກວາຍ
ກຈີູດ ເລີຍ.

18 ໄຮ ດັງ ປາຍ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ແກີດ ກອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຕະ ນັ່ອງ
ຣານະ ໂລ່ຍຮ, ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ, ກອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ແອີດ ກຍາອ໌ ເລືອຍໆ ອັນ. ນ່ະກັອຍ
ເຢືາງ ຊາຕານ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ອັນ.

19 ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ ໄຮ ລາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່,
ລາ ເຢືາງ ຊາຕານ ຕະ ຊົດ ໄລ່.

20 ກະ ໄຮ ດັງ ກຣ່ັກ ລາ ລ່ື ເຕ່, ກອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ດອ໌ໍ ເປິຮ ຣາງຶ່ຮ
ໄຮ ໂອນ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ ເຢືາງ ປຍາຍ໌. ໄຮ
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ແອີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ, ຍ່ອນ ໄຮ ແອີດ ມວຍ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ກອນ ອັນ, ເຢຊູ ກຣີດ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕ່ິ ລາ ເຢືາງ ປຍາຍ໌, ກະ ແອີງ ອັນ ແຕ່ິ ເຕ່ອ໌ ໂອນ
ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.

21 ກອນ ຣາມອນ ເອີຍ! ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກຍາອ໌
ອໍ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ເຢືາງ
ກາ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌.
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ໂຢຮັນ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ບາຣ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂຢຮັນ ຄຽນ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ບາຣ ໄນ່ ມາຮ 90

ກູມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ໂຢຮັນ ລາ ມານະ ແຕ ມູ່
ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ.
ບັອງ ກາ ອັນ ຄຽນ ປຶ່ ງ ໄນ່, ລາ ເທົາ ລາລ່ື ເຈ່ີ.
ອັນ ພາອ໌ ຊາອົຮ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ມາ ອັນ ຊາກຳ
ມູ່ ກັອຍ ແກີດ ນ່ະ ມານະ ມັນແຊມ ກະ ມັຮ ກອນ
ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ເຈ່ີ. ໂຢຮັນ ອາຕີ
ແຕ ມານະ ອຶງເຄາະ ອາໂຢ່ະ ມານະ, ກະ ອຶງເຄາະ ຕາ
ຕ່ອຍ໌ ໂອນ ອໍ ແຕ ມູ່ ກາ ອາຕີ ຕາ ເບີນ ຕານັ່ອງ
ຍ່ອນ ຢໍອ໌ ອີ ອາປິ່ ດ ມັຮ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ.

1 ເກົາ ລາ ອາຈວາຍຮ ເທົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່
ພາອ໌ ຊາອົຮ ເຍືາ, ມັນແຊມ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຣຽຮ ກະ ມັຮ ກອນ ອັນ.* ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ.
ມາ ຕາ ເບນີ ແອີງ ເກົາ ຊັອງ, ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ດັງ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ລາ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ ເຕ່. 2ປັຣ
ນາຍ ປຍາຍ໌ ກັອຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ຊານ່ໍ, ເຕ່ົາ
ຊົດ ແດີຍ. ຍ່ອນ ຮິ ເບນີ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ກັອຍ,
ຮິ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ.

3 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ
ກຣີດ, ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ, ອາ
ໂຢ່ະ ຕະ ໄຮ ກະ ໂອນ ໄຮ ແອີດ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.
ໄຮ ເບີນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ຄັນ ໄຮ ຕະ ເລືອຍໆ
ຣານະ ປຍາຍ໌ ກະ ໄຮ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ.

ຣາງຶ່ຮ ປຍາຍ໌ ກະ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ
4 ເກົາ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ເກົາ ຣາມົຮ ມັຮ ກອນ ໄມ່ ກາ

ຕາປູ່ນ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ຣານະ ປຍາຍ໌ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ປາຕັບ ໂອນ ໄຮ ຕະ. 5 ອາມ່ໍອ໌
ເອີຍ, ຊານ່ໍ ເກົາ ແຊອ໌ ອາຕີ ເຍືາ ນ່ະໄນ່: ໄຮ ອຶງ
ເຄາະ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ. ປັຣນາຍ ໄນ່ ເກົາ ປາ
ຕັບ ເຍືາ ລາ ຕາ ແກີນ ປັຣນາຍ ຕາໄມ. ມາ ໄກຣ
ລາລ່ື ໄຮ ເບນີ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໄນ່ ແຕ ໄຮ ຕາ
ແບິ ຊາອຳ. 6 ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ລາ ນ່ະໄນ່: ໄຮ ຕາປູ່
ນ ເລືອຍໆ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ.
ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໄນ່ ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ ແຕ ຕາໄງ ເຍືາ
ຕາແບິ ຊາອຳ, ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ດັງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ
ປຍາຍ໌ ໂອນ ເຍືາ ຕາປູ່ນ.

7ມາ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ກວາຍ ເປາະ ປໍ ໄນ່ ເປາະ
ປໍ ກັອຍ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຣາພິ. ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ເບນີ
ງີ່ນ ປາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາ
ຍ. ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ອາຕີ ພ,ິ ກະ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ອາ
ປິ່ ດ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. 8 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ກຍາອ໌ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ໂອນ ມັຮ ຣານະ
ຮິ ຕະ ຈ່ອຍ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ແອິ ເກືາ. ນ່ະກັອຍ ປັຣ
ແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ເກືາ
ອໍ ລາລ່ື ແຕ ຣານະ ເຍືາ ຕະ.

9 ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ອາຕີ ເປີຼຍ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ
ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ
ແອີດ ກະ ກວາຍ ກັອຍ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ
ຕາປູ່ນ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ກອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ແອີດ ກະ ກວາຍ ກັອຍ. 10 ຄັນ ເບີ
ນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ມາ ອັນ ຕາ ເບີ
ນ ປຣ່ອມ ກະ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ອັນ ອາ
ຕີ ປັຣນາຍ ຣາພິ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ການື່ຍ ໂອນ ອັນ
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ ເຍືາ. ກະ ອຶນໂຈຍ ຣ່ັບໂຈມ ອັນ ຣ່ໍອ໌
ອໍ. 11 ກວາຍ ອາແລ່ະ ຣ່ັບໂຈມ ກວາຍ ກັອຍ, ລາ
ນ່ະ ອັນ ປຣ່ອມ ກະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ
ເຕ່.

ໂຢຮັນ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ຊາອົຮ ໄລ່
12 ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ປັຣນາຍ

ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ເຍືາ, ມາ ເກົາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຄຽນ ຕ່ຶງ
ເຈຍ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ເກົາ ອຶງກ່ອງ ອີ ເປາະ
ຊາອົຮ ເຍືາ, ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ມັນຕຸ ກະ
ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ມານະ ຕະ ອຶນ
ຕີ ກະ ມານະ.

13 ມັຮ ກອນ ອາແອມ ໄມ່ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຣຽຮ,† ໄລ່ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄມ່ ເຕ່.

* 1:1 1:1 "ມັນແຊມ ກະ ມັຮ ກອນ ອັນ" ລາ ຊາກຳ ແຕ ດຸງ ຊາງ ກະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. † 1:13 1:13 "ມັຮ ກອນ
ອາແອມ ໄມ່ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ" ລາ ຊາກຳ ແຕ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ກາ ໂຢຮັນ ແອີດ.
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ໂຢຮັນ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄປ

ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂຢຮັນ ຄຽນ ປຶ່ ງ ໄປ ໄນ່ ມາຮ 90 ກູມໍ ແວັດ

ເຢຊູ ແກີດ. ອັນ ພາອ໌ ຊາອົຮ ກວາຍ ອາໂຢ່ງ ຕ່ຶງ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ຣາມຶ່ຮ ໄຄໂຢ. ໂຢຮັນ ຍ່ອງ ໄຄໂຢ
ຍ່ອນ ອັນ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ອີ ຣາຈ່ອຍ ມັຮ ກວາຍ ຊາ
ອຳ. ໂຢຮັນ ກາໄຕ່ຮ ໄຄໂຢ ອຶງເຄາະ ຕາຕ່ອຍ໌ ແຕ
ມານະ ກວາຍ ຣາມຶ່ຮ ດີໂອເທເພ. ດີໂອເທເພ ລາ
ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ລາລ່ື, ກະ ອັນ ຕາ ເບີ
ນ ຣ່ັບໂຈມ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ມາ ໂຢຮັນ ຍ່ອງ ມານະ ກວາຍ ຣາມຶ່ຮ ເດເມທິ
ໂອ, ຍ່ອນ ເດເມທິໂອ ຕະ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ຕະ.

1 ເກົາ ລາ ອາຈວາຍຮ ເທົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່
ພາອ໌ ຊາອົຮ ເຢົ່ າ ເກົາ, ໄຄໂຢ, ກາ ຣາຕອຍ ລາລ່ື
ກະ ເກົາ. ເກົາ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ໄມ່.

2 ເຢົ່ າ ເອີຍ, ເກົາ ເກ່ີຍ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ໄມ່, ແຊອ໌
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຈະ ໄມ່ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ
ອໍ ເລືອຍໆ ມູເຈິງ ຣາເວືາຍ ໄມ່ ເຕ່. 3 ພໍກາ ແຊມ
ອາຍ ໄຮ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ, ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື, ຍ່ອນ
ໄລ່ ອາຕີ ເກົາ ໄມ່ ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ປ
ຍາຍ໌. ກະ ໄລ່ ປາຍ ໄມ່ ຕະ ຕາປູ່ນ ເລືອຍໆ ປັຣ
ນາຍ ປຍາຍ໌. 4 ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ກາເລີຍ ແຕ ຣາມຶ່
ຮ ການ່ໍອ໌ ລາ ເກົາ ດັງ ມັຮ ກອນ ຣາມອນ ເກົາ ຕ່ຶງ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕະ ຕາປູ່ນ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.

ໄຄໂຢ ຕະ ຈີວ໌ ລາລ່ື ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ
5 ເຢົ່ າ ເອີຍ, ໄມ່ ຕະ ປຍາຍ໌ ລາ ລ່ື ແຕ່ີອ໌ ໄມ່

ຈ່ອຍ ມັຮ ແຊມອາຍ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ກາ ໄລ່
ກວາຍ ຕາມອຍ ແຮີ. 6 ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ອາຕີ
ເຈ່ີ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ອຶນໄນ່
ດັງ ໄມ່ ຕະ ເລືອຍໆ ຣານະ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ. ກະ ເກົາ
ຢໍອ໌ ໄມ່ ຈ່ອຍ ເລືອຍໆ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ກາ ມູ່ດ
ຊາອົຮ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ໄມ່ ໂອນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ແອິ ອຶນ
ເຕ່ົາ ບັອງ ກາ ໄລ່ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ຄັນ ໄມ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄນ່ ລາ ນ່ະ ໄມ່ ຕະ ອໍ ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. 7ຍ່ອນ ກວາຍ ກັອຍ ເປາະ ຕະ
ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຣ່ັບ ອຶນເຕ່ົາ
ແຕ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ. 8 ນ່ະກັອຍ

ໄຮ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ ອຶງເຄາະ ຈ່ອຍ ໄລ່ ກາ ເປາະ ຕະ
ຣານະ ເຢຊູ. ຄັນ ໄຮ ຈ່ອຍ ໄລ່, ໄຮ ເບີນ ຈຸງ ເຕ່
ຣານະ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢຊູ
ກຣີດ.

ດີໂອເທເພ ກະ ເດເມທິໂອ
9 ເກົາ ຄຽນ ອຶນໂຍ່ງ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໂອນ ອຶນ

ແຍະ່ ມູ່ ເຍືາ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ. ມາ ດີໂອເທເພ ຕາ ເບນີ
ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ, ຍ່ອນ ອັນ ອາຊັອຮ ຈະ ອັນ
ເບີມ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ປື່ ດ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ. 10 ນ່ະກັອຍ
ຄັນ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊາລີຣ ມັຮ
ຣານະ ອັນ ຕະ. ອັນ ຕະ ອຶນຕີ ຕາ ອໍ ແຕ ຮິ, ກະ
ອັນ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ. ມາຮ ກັອຍ
ອຶນນັ່ອງ ຕາ ປຣຍາອ໌, ອັນ ຕາ ເບນີ ຣ່ັບໂຈມ ມັຮ
ແຊມອາຍ ກາ ເປາະ ຕະ ຣານະ ເຢຊ.ູ ກະ ອັນ ຕາ
ເບີນ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຕ ມູ່ ເຍືາ ຈ່ອຍ ໄລ່
ກັອຍ. ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ເຍືາ ມາ ຢໍອ໌ ອີ
ຈ່ອຍ ໄລ່ ກາ ເປາະ ຕະ ຣານະ ເຢຊ,ູ ດີໂອເທເພ
ຕູ່ຍຮ ກວາຍ ກັອຍ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາອຳ.

11 ເຢົ່ າ ເອີຍ, ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ດວຍ໌ ຣານະ ຕາ ອໍ,
ມາ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ດວຍ໌ ຣານະ ອໍ ຊັອງ. ອັນ ກາ ຕະ
ຣານະ ອ,ໍ ອັນ ກັອຍ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ
ອັນ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ, ອັນ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ດັງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

12 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ປາຍ ເດເມທິໂອ ລາ
ກວາຍ ອໍ. ກະ ມັຮ ຣານະ ອັນ ຕະ ລາ ຊັງໄກຣ ກະ
ຣານະ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ກວາຍ, ກາ ຮິ ແຮີ, ອາຕີ ອໍ ແຕ ອັນ. ກະ ເຍືາ
ດັງ ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ ລາ ປຍາຍ໌.

ໂຢຮັນ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອົຮ ໄລ່
13 ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ປັຣນາຍ

ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ເຍືາ, ມາ ເກົາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຄຽນ ຕ່ຶງ
ເຈຍ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 14 ມາ ເກົາ ຢໍອ໌ ລາ
ລ່ື ອີ ເປາະ ຊາອົຮ ເຍືາ, ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ອີ ຕະ
ອຶນຕີ ມັນຕຸ ກະ ເຍືາ.

15 ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ
ເລືອຍໆ. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຢົ່ າ ໄມ່ ກາ ແອີດ ມັນຕຸ
ກະ ເກົາ, ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ກາຮານ ໄມ່ ເຕ່. ກະ ເກົາ ຢໍອ໌
ອີ ກາຮານ ເຕ່ ມູ ເຈີ ມານະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຢົ່ າ ໄຮ
ກາ ແອີດ ກະ ໄມ່ ປໍ ກັອຍ.
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ຢູດາ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ

ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ຢູດາ ຄຽນ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ໄນ່ ມາຮ 70-80 ກູ

ມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ຢູດາ ລາ ອາແອມ ເຢຊູ ກະ
ຢາໂກໂບ. ອັນ ອາຕີ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ດັງ
ປາຍ, ເບນີ ມັຮ ກວາຍ ກາ ດອ໌ໍ ໄລ່ ເບມີ ລາ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ກະ ມູ່ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ມາ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ຕັງຮາງ, ໄລ່ ກາແລີຍຮ ເຢຊູ
ກຣີດ, ກະ ໄລ່ ຕະ ມັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ.
ນ່ະກັອຍ, ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ອຶງເຄາະ ຈ່ິລ ລ່ັຮ ມັຮ
ຣານະ ກາ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ມາ ອີ ອາປິ່ ດ ແຕ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

1 ເກົາ ລາ ຢູດາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ໂອນ
ເຍືາ. ເກົາ ລາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ.
ກະ ເກົາ ລາ ອາແອມ ຢາໂກໂບ. ເກົາ ຄຽນ ໂອນ
ເຍືາ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂອນ ແກີດ ກອນ ອາ
ໄກ ອັນ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື
ເຍືາ. ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ກຍາອ໌ ເຍືາ ຊົດ ແດີຍ. 2 ເກົາ
ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ
ຕະ, ຣາງຶ່ຮ ອຽນ ອໍ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ແກຼີຍ ກຼິລ.

ຍ່ອນ ນານະ່ ຢູດາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່?
3ອາລັອຮ ເອີຍ! ເກົາ ຄ່ຶດ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ ຢໍອ໌

ລາລ່ື ອີ ຄຽນ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂອນ ໄຮ ດັງ
ເຈ່ີ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ອຶງເຄາະ ຊາອຳ ແຕ ອັນ. ອຶນແຍະ່
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ມວຍ ເຈີ ຊັອງ.
ແວັດ ແຕ ກັອຍ ອັນ ຕາ ເບນີ ໂອນ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ.
ນ່ະກັອຍ ຊານ່ໍ ເກົາ ຄຽນ ອາຕີ ເຍືາ, ເຍືາ ກູຣຍາອ໌
ຈັບ ລາລ່ື ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ຊາອຳ ເຈ່ີ. 4 ມາ ເບີນ
ກວາຍ ອາຕີ ເຍືາ ປັຣນາຍ ຕາ ປຍາຍ໌. ໄລ່ ກັອຍ
ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ຢໍອ໌ ອີ ຕາລຸຮ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌
ກາ ໄຮ ຊາອຳ. ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໄຮ ຊາອ່ຶຍ ເຈ່ີ, ອັນ ຕັຮ ໂລ່
ຍຮ ໄຮ. ມາ ໄລ່ ກັອຍ ຄ່ຶດ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ຕັງ
ຮາງ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ນັ່ບ ນັ່ອງ ໂລ່
ຍຮ ໄລ່. ກະ ໄລ່ ກາແລີຍຮ ເຢຊູ ກຣີດ, ອັນ ກາ
ແກີດ ຊົດ ກະ ແກີດ ອຶນເຈົາ ໄຮ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ກວາຍ ຄຽນ ແຕ ອຶມແບິ ອາຕີ ແຕ ໄລ່. ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ອີ ຕະ ໄລ່.

ຢູດາ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍ ແຕ ອຶມແບິ
5 ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ແຕ

ອຶມແບິ. ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ເຍືາ ຊາ
ແຍີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ແຕ ອຶມແບິ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ. ອັນ ເດີງ ອາ
ລ່ັອຮ ໄລ່ ກັອຍ ແຕ ກຣວາງ ເອຢິບ. ມາ ແວັດ
ກັອຍ ເບີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ເບີນ ຊາ
ອຳ ນັ່ອງ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປິ່ ດ ໄລ່.
6 ອໍ ໂອນ ເຍືາ ຊາແຍີ ເຕ່ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ເບີນ ມວຍ ຈຸ່ມ ເທວາດາ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ
ແອີດ ນັ່ອງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄລ່ ຕາລາ.
ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັດ ໄລ່ ແຕ ອຶນໄຊ ໂຊ
ໂອນ ໄລ່ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາ
ໄງ ປັຣຊົດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ. 7 ກະ ອໍ ໂອນ ເຍືາ ຊາແຍີ ເຕ່ ບາຣ ເມືອງ
ໂຊໂດມ ກະ ໂກໂມຣາ, ກະ ມັຮ ວ່ີລ ການ່ໍອ໌ ແອີດ
ອຶມແປຣ ກັອຍ ເຕ່. ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ມູເຈິງ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ກວາ
ຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ລາລ່ື.
ໄລ່ ມັນແຊມ ຣາເລົາ ຕາ ເບີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌
ມາ ບິ ມັນຕຸ, ກະ ໄລ່ ອີ ເບີນ ຣາເລົາ ຣາຕວາອ໌
ຣາເລົາ, ມັນແຊມ ຣາຕວາອ໌ ມັນແຊມ. ນ່ະກັອຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາ ຊີ ຕະ ກວາຍ ກັອຍ. ອັນ ຕາລຸຮ
ເມືອງ ກັອຍ, ອາປັອງ ອູ່ຍຮ ແຕ ມັນລ່ັອງ ໂອນ
ກາດ ອຶນແຍ່ະ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ
ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ອັນ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ໂຈະ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ.

8 ໄລ່ ກາ ມູ່ດ ຕາລຸຮ ຕ່ຶງ ມູ່ ໄຮ, ໄລ່ ຕະ ມູເຈິງ
ກວາຍ ແຕ ອຶມແບິ ກັອຍ ເຕ່. ໄລ່ ລາ ນ່ະ ກວາ
ຍ ຣາເລົາ ອຶມເປົາ ຊັອງ. ໄລ່ ຕະ ຕັງຮາງ ກະ ຈະ
ໄລ່. ໄລ່ ຕາ ຢໍອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາລາ ໄລ່. ກະ
ໄລ່ ພາມາດ ມັຮ ອຳນາດ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
9ມາ ມຄີາເອລ, ອັນ ກາ ຊົດ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ອັນ ຕາ ຍັ່ນ ປາຍ ຕາ ອໍ ໂຈະ ເຢືາງ ຊາຕານ.
ບັອງ ກາ ມີຄາ ເອລ ຕຳໂປຣ ກະ ເຢືາງ ຊາຕານ,
ຍ່ອນ ເຢືາງ ຊາຕານ ອີ ເບີນ ກູມູ່ຍ໌ ໂມເຊ, ມີຄາ
ເອລ ຕາ ເບີນ ປາຍ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ຕາ ອໍ
ແຕ ເຢືາງ ຊາຕານ. ມາ ມີຄາເອລ ປາຍ ຊັອງ ໂຈະ
ເຢືາງ ຊາຕານ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ຕະ ໂຕ່ດ ໄມ່!"
10 ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ມູ່ດ ຕາລຸຮ ກັອຍ, ໄລ່ ຕະ
ອຶນຕີ ຕາ ອໍ ເລືອຍໆ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ເທວາ
ດາ ອັນ. ມາ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່
ຮ ກັອຍ. ໄລ່ ດັງ ແອີງ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຊັອງ.
ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ລາ ນ່ະ ຊັນຕຣ່ັນ ກາ ຕາ ດັງ ຄ່ຶດ ອຶນ
ເຕ່ົາ. ໄລ່ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກະ ຕາລຸຮ ຈະ ໄລ່ ເບີ
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ມ.
11 ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ

ໄລ່ ຣາມົຮ ໂຕຍ໌ ບາບ ລາລ່ື, ຍ່ອນ ໄລ່ ດວຍ໌ ນ່ະ
ກາອິນ ຕະ ແຕ ອຶມແບິ. ກະ ໄລ່ ຕະ ນ່ະ ບາລາອາມ
ຕະ ແຕ ອຶມແບິ ເຕ່. ບາລາອາມ ປັຣຕ່ຶ ຈຸ່ມ ອິດຊະ
ຣາເອລ ຕັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ອັນ ຢໍອ໌
ອີ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຊານົກ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. ກະ ໄລ່ ຕະ
ນ່ະ ໂກຣາ ຕະ ແຕ ອຶມແບິ ເຕ່. ໂກຣາ ລາ ມານະ
ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕຳໂປຣ ອີ ຕະ ຊົດ ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕາ ໂອນ ອັນ ເບີນ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປິ່ ດ ມັຮ
ກວາຍ ແຕ ອຶມແບິ ກັອຍ. ກະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ
ອັນ ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ ກາ ມູ່ດ ຕາລຸຮ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ລາ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. 12 ກວາຍ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ
ຈາ ມັນຕຸ ກະ ເຍືາ ເຕ່, ບັອງ ກາ ເຍືາ ໂຣ່ມ ຈາ ຣ່ໍອ໌.
ມາ ໄລ່ ຄ່ຶດ ແຕ ຈະ ໄລ່ ເບີມ ຊັອງ. ກະ ໄລ່ ຕາ
ເບີນ ຢຳນັ່ບ ອາແລ່ະ. ໄລ່ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ຣາມິ່ລ.
ເນົ່ າ ເຮີມ ຣາມິ່ລ ກັອຍ, ເຈ່ີ ເນົ່ າ ປາຍ ແຈ່ະ ອີ ເມືາ,
ມາ ກູຢາລ ເດີງ ຣາມິ່ລ ກັອຍ ເປາະ ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌
ແອັນ. ນ່ະກັອຍ ຕາ ເບີນ ເມືາ ອຶນເຕ່ົາ. ກະ ໄລ່
ກັອຍ ລາ ນ່ະ ອາລ່ອງ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ປາໄລ,
ມາ ຕາ ເບີນ ປາໄລ. ເຈ່ີ ເນົ່ າ ເຣ່ີອ໌ ກ່ັລ ກັອຍ ກະ
ເຣ່ຮ. ນ່ະກັອຍ ອາລ່ອງ ກັອຍ ນ່ະ ບາຣ ເຮີບ ກູ
ຈີດ. ມວຍ ລາ ອັນ ຕາ ເບີນ ແກີດ ປາໄລ. ບາຣ
ແອັນ ລາ ເນົ່ າ ເຣ່ີອ໌ ຕັຮ ກາ ເຣ່ຮ. ເຈ່ີ ກວາຍ ກາ
ມູ່ດ ຕາລຸຮ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ ລາ ມູເຈິງ ອາລ່ອງ ກັອຍ
ເຕ່. 13 ກວາຍ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ແດີອ໌ ທາເລ ປ່ອງ
ເລືອຍໆ ແກີດ ປູປົ່ ຮ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ
ຕາ ອໍ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ. ກະ ກວາຍ ກັອຍ
ນ່ະ ມັນໂຕຣ ອາແຕີຍ ອຶນຕຸ.* ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ
ດອ໌ໍ ເຈ່ີ ອຶນຕຸ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ແອີດ. ອຶນຕຸ ກັອຍ
ລາ ການຳ ເລືອຍໆ. ກະ ໄລ່ ຕາ ນາຍ ເບີນ ລ່ັອຮ
ແຕ ກັອຍ.

14-15 ເບີນ ມານະ ແຕ ອຶມແບິ ຣາມຶ່ຮ ເອນົກ.
ເອນົກ ໄນ່ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ ອາດາມ. ນັ່ບ ແຕ ແດີຍ
ອາດາມ ຕາປັ່ ດ ແດີຍ ແອັນ, ເຈ່ີ ແຕ່ີອ໌ ແດີຍ ເອ
ນົກ. ເອນົກ ອາຕີ ດອ໌ໍ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ ແຕ ກວາ
ຍ ກາ ມູ່ດ ຕາລຸຮ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ອັນ ປາຍ ນ່ະ
ໄນ່ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ: "ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອຶນເຈົາ ໄຮ
ແຕ່ີອ໌ ຕັດຊ່ີນ ລ່ັຮ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. ກະ ຊາ
ອ່ຶຍ ລາລ່ື ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ກະ ອັນ
ເຕ່. ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ອຶນ
ແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ໄລ່
ກາ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ, ຍ່ອນ ໄລ່ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ຕາ

ອໍ, ກະ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."
16 ກວາຍ ກາ ມູ່ດ ຕາລຸຮ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ໄລ່

ບູແບະ ບູບື່ບ, ຕາ ນາຍ ຣ່ໍອ໌ ມັຮ ຣານະ ໄລ່ ຕະ.
ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ ຊັອງ. ກະ ໄລ່
ຍ່ອງ ຈະ ໄລ່ ເບີມ. ກະ ໄລ່ ຍ່ອງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ເລ່ີຍ ແຕ ກວາຍ ກັອຍ.

ຣາມຶ່ຮ ປາຕັບ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
17ອາລັອຮ ເອີຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຍີ ມັຮ ປັຣ

ນາຍ ແຕ ມູ່ ໄລ່ ກາ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຣຽຮ
ປາຈຸ່ຮ. ໄລ່ ປາຍ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ ແຕ ກວາຍ ໄນ່.
18 ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ ນ່ະໄນ່: "ພໍກາ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌
ຕາໄງ ປັຣຊົດ, ເບີນ ກວາຍ ຣາຢອຍ໌ ພາມາດ ຣາ
ນະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄລ່ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາ
ນະ ຕາ ອໍ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ, ກະ ໄລ່ ຕາ ເບີນ
ຊາງັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."

19 ໄລ່ ກາ ມູ່ດ ຕາລຸຮ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ໄລ່
ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ກາຢັ່ ຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ໄລ່ ຕາປູ່ນ
ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ ຊັອງ. ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 20 ອາລັອຮ ເອີຍ! ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ຕະ ມູເຈິງ ກວາຍ ກັອຍ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ
ຊາອຳ ເຈ່ີ ລາ ອໍ, ຍ່ອນ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ ແກີດ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ. ບັອງ ກາ
ເຍືາ ເກົາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແຊອ໌ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຍືາ ເກົາ ປຍາຍ໌. 21 ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ
ແຈ່ະ ອັນ ເລືອຍໆ. ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ,
ອັນ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ຕະ ໂອນ ປັຣ
ແນີ ມັນເຕຣືາ ໄຮ ເບີນ ແອີດ ຊົດ ແດີຍ ກະ ອັນ.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶງກ່ອງ ເລືອຍໆ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.

22 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄລ່ ກາ
ອຶນນັ່ອງ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ກຄ່ຶູດ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄລ່ ຊາ
ອຳ ກັອຍ. 23 ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຈ່ະ ອີ ຕະ ຣາ
ນະ ໂລ່ຍຮ, ໄລ່ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ແຈ່ະ ອີ ຊາ
ປິ່ ລ ຕ່ຶງ ອູ່ຍຮ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກາຕ່ັອງ ອາລ່ັອຮ
ໄລ່ ກັອຍ ແຕ ອູ່ຍຮ ກັອຍ. ກະ ເບີນ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌, ໄລ່ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ເຈ່ີ. ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄລ່ ກັອຍ, ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ເນ່ ໂອນ ອໍ, ອຶງກັອຮ ເຍືາ ແອັນ ແຕັດ ໂລ່ຍຮ ແຕ
ໄລ່.

ໂອນ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
* 1:13 1:13 ອັນ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ ໄລ່ ຕັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາປູ່ນ ຣານະ ການ່ໍອ໌.
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24 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ກຍາອ໌ ເຍືາ ກຣ່ັກ ລາລ່ື
ໂອນ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ແດິມ ຍ່ອນ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ຕາຢຶ່ ງ ຍັ່ນ ລາລ່ື
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ອັນ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ກວາຍ. ຕາໄງ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ຕິ ອຶນ
ເຕ່ົາ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ, ຍ່ອນ ເຍືາ ລາ ຕານັ່ອງ ລາລ່ື ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ.
25 ເບນີ ແອີງ ມານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ. ອັນ ຈ່ອຍ
ອາມົ່ງ ໄຮ ຍ່ອນ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ,
ຕະ ເຈ່ີ. ອຶງເຄາະ ໄຮ ຍ່ອງ ເລືອຍໆ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ອຶງເຄາະ ອັນ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ປື່ ດ ລາລ່ື.
ອຶງເຄາະ ອັນ ຊົດ ກູ່ ອຶນຕຸ. ອຶງເຄາະ ອັນ ເບີນ
ອຳນາດ ແກຼີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌. ອັນ ແຕ່ິ ຕະ
ຊົດ ແຕ ຕາແບິ ແຕ່ີອ໌ ຊານ່ໍ, ກະ ຈົນ ຊົດ ອຶນແຍະ່
ແດີຍ. ອາແມນ.†

† 1:25 1:25 ປັຣນາຍ 'ອາແມນ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ກຣ່ັກ ນ່ະກັອຍ' ແຕີລາ 'ແຊອ໌ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ນ່ະກັອຍ.'
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ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເລືາຍ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ປຶ່ ງ ອາປັຮ ເລືາຍ ໄນ່ ໂຢຮັນ ຄຽນ ມາຮ 90 ກູ

ມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ບັອງ ກັອຍ ໂຢຮັນ ແອີດ ໂຕ່
ດ ຕ່ຶງ ໂບດ ປັດໂມ. ເບນີ ມວຍ ຕາໄງ ຣາລູ່, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເລືາຍ ໂອນ ອັນ ເຮີມ ຊາອ່ຶຍ ຣາ
ນະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ໂອນ ອັນ
ຄຽນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ ກັອຍ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ, ເຈ່ີ ພາອ໌ ໂອນ ປໍ ຕາປູ່ລ ຈຸ່ມ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
ຕ່ຶງ ກຣວາງ 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 ຣານະ ກາ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕໍ ເລືອຍໆ
ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ. ກະ ອຶນນັ່ອງ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌
ແອັນ ກາ ອາປັຮ ອັນ. ມັຮ ກວາຍ ແຕ ແດີຍ ອຶມ
ແບິ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຊານ່ໍ, ໄລ່ ອານ ແຕ ປຶ່ ງ ໄນ່, ມາ ຕາ
ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ດັງ ແຈງ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ປາໂຕ່ະ
ກັອຍ. ມາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ດັງ ປາຍ ແອີງ
ເຢຊູ ກຣີດ 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 ອາງ
ອ່ືຣ ລາລ່ື ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໂຢຮັນ ເຮີມ ແກະ
ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເປຮິ ປຶ່ ງ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ
ກາ ເບີນ ຣ່ັບ ແດີຍ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອີ ໂອນ ເກືາ ປໍ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຈຍ ຊາອຳ, ກະ
ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ຕາໄມ ກະ ກູແຕອ໌
ຕາໄມ. ອຶນຕຸ ກັອຍ ລາ ປັ່ ງ ອາງອ່ືຣ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ.

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
ຣາມຶ່ ຮ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຢຊູ ດັງ ດອ໌ໍ
ອັນ ອາຕີ ລ່ັຮ ໂອນ ກວາຍ 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 ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ, ນ່ະ ເກົາ ຄຽນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ໄນ່. ຍ່ອນ ມັຮ ຣາ
ນະ 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 ເຈົາຣາ
ຊີ, ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ຈ່ອຍ
ເມືາດ ເຍືາ ກະ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ເຢືາງ ກາ ອາມົ່ງ ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື
ຈົນ ແຕ່ີອ໌ ຊານ່ໍ, ກະ ຈົນ ແຕ່ີອ໌ ປັຣຊົດ ເລ່ີຍ. ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ແອີດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກາ
ເຈ່ີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາກ,ູ ອັນ ເບນີ ຕາປູ່ລ ຣາມຶ່ຮ
ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ກວາຍ. 5 ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ອັນ ກາ ອາຕີ
ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. ອັນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກູຈີດ ອຶນໂຍ່ງ
ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ກະ ອັນ ຊົດ ກູ່ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ 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, ອຶມ
ປ່ໍ ອັນ. ເຢຊູ ກຣີດ ຊົດ ເລືອຍໆ! ໂອນ ໄຮ ຍ່ອງ
ເລືອຍໆ ອັນ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກມູ!ໍ ອາແມນ.*

7 ຕິຮ! ເຍືາ ເນ!່ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ອຶນດີ ຣາມິ່
ລ! ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ກູ່ ນະ ກວາຍ ເຮີມ ອັນ, ກາ
ໄລ່ ກາ ຈ່ັດ ອັນ ແຮີ. ກະ ກູ່ ຈຸ່ມ ກວາຍ ກາ ແອີດ
ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ເຍືາມ ກູ
ໂກຼຍ໌ 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 ອຶນແຍ່
ະ ແດີຍ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ: "ເກົາ ລາ
ແປີຼ ຊອຍ† ເກົາ ລາ ແອີດ ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື ເຕ່ົາ

* 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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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 ເລືອຍໆ 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 ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ຍ່ອນ ເກົາ
ອາຕີ ຣານະ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. 10 ຕ່ຶງ ຕາໄງ
ຣາລູ່ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ. ກະ ເບີນ ມວຍ
ຊຽງ ອາຕີ ເຣ່ງ ລາ ລ່ື ຢັ່ ຮ ກຣັອງ ເກົາ ນ່ະ ເນົ່ າ
ປົຼງ ແກ. 11 ຊຽງ ກັອຍ ແປຣີ ເກົາ ປາຍ: "ອຶງ
ເຄາະ ໄມ່ ຄຽນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ກູ່ ຣາມຶ່ ຮ ກາ ໄມ່ ເຮີມ;
ເຈ່ີ ໄມ່ ພາອ໌ ໂອນ ຕາປູ່ລ ມູ່ ກວາຍ 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 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 ກປູາຍຮ;‡ 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 ຕາ
ປູ່ລ ກຼອງ ມັນໂຕຣ. ແບອ໌ ອັນ ກູລົລ ອາລ່ັອຮ ມູ
ປຼາ ດາວ ກາ ເບິ ບາຣ ກ່ັຮ. ກະ ເມືາງ ອັນ ປັ່ ງ ນ່ະ
ມັດ່ ມານາງ ປາເລືາງ ຕ່ຶງ ຕີລມູ່ລ. 17 ພໍກາ ເກົາ
ເຮີມ ມານະ ກັອຍ, ເກົາ ແດິມ ແຈ່ະ ອາເຢີງ ອັນ
ນ່ະ ເກົາ ກູຈີດ. 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 ອາມົ່ງ. ເກົາ ກູຈີດ ເຈ່ີ,
ມາ ຊານ່ໍ ເກົາ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກມູ.ໍ ເກົາ ເບີ
ນ ອຳນາດ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກູຈີດ ກະ ເກົາ ເບີນ ກອນ
ກາແຈ ກາ ເຕ່ອ໌ ເປຮິ ອຶນຕຸ ກາ ເບນີ ກວາຍ ກຈີູດ

ແອີດ. 19 ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຄຽນ ມັຮ ຣາມຶ່
ຮ ກາ ໄມ່ ເຮີມ ເຈ່ີ, ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄມ່ ເຮີມ ຊາ
ນ່ໍ, ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ. 20 ຊານ່ໍ
ເກົາ ອາຕີ ແຈງ ໂອນ ໄມ່ ດັງ ແຕ ຕາປູ່ລ ກຼອງ ມັນ
ໂຕຣ ກາ ໄມ່ ເຮີມ ເກົາ ຢຸມ ຕ່ຶງ ອາຕີ ອາຕາ, ກະ
ແຕ ຕາປູ່ລ ໂຣ່ງ ຕາກຍາງ ແຢງ. ຕາປູ່ລ ກຼອງ ມັນ
ໂຕຣ, 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:
"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 ຣານະ ເກົາ, ກະ ເຍືາ ຈີວ໌ ເລືອ
ຍໆ. 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 ຕາປູ່ນ 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
ອາໂຢ່ະ 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 ເບນີ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ;
ເຈ່ີ ເກົາ ອີດ ລ່ັຮ ໂຣ່ງ ຕາກຍາງ ເຍືາ ແຕ ອຶນຕຸ ອັນ
ແອີດ. 6ມາ ເກົາ ຍ່ອງ ເຍືາ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ: ເຍືາ ຊາ
ອັຣ ມັຮ ຣານະ ກວາຍ ນີໂກລາຍເຕ ຕະ, ນ່ະ ເກົາ
ຊາອັຣ ຣານະ ກັອຍ ເຕ່.

7 "ອາແລ່ະ ເບີນ ກູຕູຣ, ໂອນ ໄລ່ ຊາງັດ ມັຮ
ປັຣນາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂຈະ ມັຮ ມູ່
ກາ ຊາອຳ! ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຣາຊູ່ ເຣືາບ ມັຮ ຣາ
ນະ ຕາ ອ,ໍ ເກົາ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ຈາ ປາໄລ ແຕ

‡ 1:14 1:14 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ປາຍ ລ່ັຮ ລາ: "ຮິມະ."
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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 ນ່ະໄນ່: ໄນ່ ລາ ປັຣ
ນາຍ 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 ເບນີ ອຶນເຕ່ົາ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ,
ຍ່ອນ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ບຸ່ນ ຊາອ່ຶຍ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ! ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຊ.ຸ ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ແຕ
ມັຮ ກວາຍ ກາ ປາຍ ໄລ່ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ,
ມາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ໄລ່ ເກ່ີຍ ຕູນ
ອາປິດ ເລືອຍໆ ເຍືາ. ໄລ່ ກັອຍ ແກີດ ມູ່ ກາ ຕາ
ປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ຊາຕານ. 10 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຶງ
ກັອຮ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ 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, ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຕານັ່ອງ ອໍ ເລືອຍໆ ໂຈະ ເກົາ; ເຈ່ີ ເກົາ
ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ເກືາ* ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.

11 "ອາແລ່ະ ເບີນ ກູຕູຣ, ໂອນ ໄລ່ ຊາງັດ ມັຮ
ປັຣນາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂຈະ ມັຮ ມູ່
ກາ ຊາອຳ! ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຣາຊູ່ ເຣືາບ ມັຮ ຣາ
ນະ ຕາ ອ,ໍ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ກວາຍ ກັອຍ ກຈີູດ,
ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ໄກຣ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່
ຍຮ."

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 ກາ
ຈີດ ອັນຕິປາ ຍ່ອນ ອັນ ອາຕີ ປຍາຍ໌ ແຕ ເກົາ,

ເຍືາ ຕາ ເບນີ ກາແລີຍຮ ເກົາ. ເນົ່ າ ກາຈີດ ອັນ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ເຍືາ ແຕ່ິ, ລາ ອຶນຕຸ ກາ ເຢືາງ ຊາຕານ ແອີດ,
ມາ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຕັຮ ເກົາ. 14ມາ ອຶນນັ່ອງ ເບນີ ບີ່
ອ໌ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເກົາ ອີ ຕິ ເຍືາ. ມວຍ ລາ ເບນີ ກວາ
ຍ ແຕ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣານະ ມານະ ຣາມຶ່ ຮ
ບາລາອາມ. ບາລາອາມ ໄນ່ ອາຕີ ບັອງ ອາໄຣ່ ໂອນ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ບາລາກ ປັຣຕ່ຶ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະ
ຣາເອລ ຕະ ໂລ່ຍຮ. ອັນ ໂອນ ໄລ່ ຈາ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ
ຈູຈຳ ຊາງ ຣູ່ບ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌, ກະ ອັນ ໂອນ ໄລ່ ມັນ
ແຊມ ຣາເລົາ ກາ ຕາ ແກີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ບິ ມັນ
ຕຸ. 15 ກະ ບາຣ ແອັນ, ເບີນ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ
ຕາປູ່ນ ຣານະ ກວາຍ ນີໂກລາຍເຕ. 16 ນ່ະກັອຍ,
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 ເບີນ ກູຕູຣ, ໂອນ ໄລ່ ຊາງັດ ມັຮ
ປັຣນາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂຈະ ມັຮ ມູ່
ກາ ຊາອຳ! ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຣາຊູ່ ເຣືາບ ມັຮ ຣາ
ນະ ຕາ ອ,ໍ ເກົາ ແຈມ ຣາເວືາຍ ກວາຍ ກັອຍ ມູເຈິງ
ເກົາ ແຈມ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຕ ອຶມແບິ ແຕ
ຊັຣນາ ຈາ ກາ ໄລ່ ດອ໌ໍ ມານາ. ກະ ເກົາ ໂອນ ກວາ
ຍ ກັອຍ ເບີນ ຕາເມົາ ກຼອ໌ໍ. ຕ່ຶງ ຕາເມົາ ກັອຍ ເກົາ
ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ຕາໄມ. ແອີງ ກວາຍ ກາ ຣ່ັບ ຕາເມົາ
ກັອຍ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ດັງ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌ 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 ເບນີ ອາ
ເຢີງ ນ່ະ ຊາປັ່ ນ ຣາເຣືາອ໌ ລາຈ່ັຮ.

19 "ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ຕະ. ເກົາ ດັງ
ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ, ຊາອຳ, ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ, ກະ
ຈີວ໌ ເລືອຍໆ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ເກົາ ດັງ ເຍືາ ຕະ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ຊານ່ໍ ຊາອ່ຶຍ ກາເລີຍ ແຕ ເຍືາ ຕະ
ແຕ ຕາແບິ. 20 ມາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ
ເກົາ ອີ ຕິ ເຍືາ. ເຍືາ ເກ່ີຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ມັນແຊມ
ຣາມຶ່ຮ ເຢຊາເບລ, ອັນ ກາ ປາຍ ອັນ ລາ ກວາຍ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ອາຕີ ກະ

* 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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ປັຣຕ່ຶ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ເກົາ ໂອນ ມັນ
ແຊມ ຣາເລົາ ກາ ຕາ ເບນີ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ບິ ມັນ
ຕຸ, ກະ ອັນ ໂອນ ໄລ່ ຈາ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ ຈູຈຳ ຊາງ ຣູ່ບ
ເຢືາງ ການ່ໍອ໌. 21 ເກົາ ແປຣີ ອັນ ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ
ຕາໄມ ແອັນ, ມາ ອັນ ຕາ ແອອ໌ ອີ ປຽນ ແຕ ອັນ
ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕາມມັຮ. 22 ນ່ະກັອຍ, ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ 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 ຣາມຮົ ໂຕຍ໌ ບາບ ມັນຕຸ ກະ ມັນ
ແຊມ ກັອຍ ເຕ່. 23 ເກົາ ອີ ກາຈີດ ມັຮ ກອນ ອາ
ໄກ ອັນ. ນ່ະກັອຍ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ກູ່ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ດັງ ແຈງ ເກົາ ລາ ເຢືາງ ກາ ດັງ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ມິ່ດ ລ່ອມ ກວາຍ. ເກົາ ກລັູຮ 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 ເບີ
ນ ແປຣີ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ຕະ ຣານະ ການ່ໍອ໌ ແອັນ.
25 ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຢຸມ ໂອນ ຈັບ ລາລ່ື ມັຮ ຣາມຶ່
ຮ ອໍ ກາ ເຍືາ ເບນີ ເຈ່ີ, ຈົນ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເກົາ ແຕ່ີອ໌
ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ 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 ເບີນ
ຊົດ ມັຮ ກຣວາງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 27 ເກົາ ໂອນ ອັນ
ເບີນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ປຍາຍຮ ລາບວຍ໌ ມັຮ ກວາຍ
ຕາ ອໍ, ນ່ະ ອັນ ຢຸມ ກ່ອນ ຕາອ໌ ດອ໌ໍ ປຍາຍຮ ອາ
ແດັຮ ກແູຕອ໌ ໂອນ ປັຼຮ ມຸ່ນ ອຶນແຍະ່. 28ອຳນາດ
ກັອຍ ລາ ມູເຈິງ ອຳນາດ ເກົາ ຣ່ັບ ແຕ ອຶມປ່ໍ ເກົາ.
ກະ ເກົາ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ມັນໂຕຣ ໂປຣ່ງ
ກາ ປາເລືາງ ປ່ືຼ ປັ່ ງ ລາລ່ື.

29 "ອາແລ່ະ ເບີນ ກູຕູຣ, 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
1 "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຄຽນ ໂອນ ເທວາດາ ກາ ຈ່ອຍ

ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ຊາເດ ນ່ະໄນ່: ໄນ່ ລາ ປັຣ
ນາຍ 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 ກາ

ນ່ໍອ໌ ເຮີມ ນ່ະ ເຍືາ ຕະ ຕາປູ່ນ ເກົາ, ມາ ເຍືາ ຕາ
ເບີນ ຕາປູ່ນ ເກົາ. ໄນ່ ລາ ນ່ະ ເນົ່ າ ປາຍ ເຍືາ ອາ
ມົ່ງ, ມາ ເຍືາ ກູຈີດ! 2 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາແມີ! ອາ
ໄມ່ຮ ລ່ັຮ ຣາງຶ່ຮ ອໍ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ແຕ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຕະ ອໍ ນ່ະກັອຍ,
ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ຣາງຶ່ຮ ກັອຍ ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່
ະ. ເກົາ ເຮີມ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ຕະ ລາ ຕາ ຢວາຮ ປ
ຍາຍ໌ ລາລ່ື ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 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 ບີ່ ອ໌
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 ອໍ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ກວາຍ ກັອຍ ເບີ
ນ ແຊິບ ເກຣ່ີງ ກຼອ໌ໍ ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່. ກະ ເກົາ ຕາ
ເບີນ ອາປິ່ ດ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ແຕ ປຶ່ ງ ກາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ
ກວາຍ ກາ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອຶມປ່ໍ ເກົາ
ກະ ມັຮ ເທວາດາ ອັນ, ເກົາ ຣ່ັບ ກວາຍ ກັອຍ ລາ
ກວາຍ ເກົາ.

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

ປັຣນາຍ ເຢຊູ ອາຕີ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ພລີາເດັນເພຍ

7 "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຄຽນ ໂອນ ເທວາດາ ກາ ຈ່ອຍ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ພລີາເດັນເພຍ ນ່ະໄນ່: ໄນ່
ລາ ປັຣນາຍ ແຕ ອັນ ກາ ບຣັຮ ອໍ ກະ ປຍາຍ໌ ເລືອ
ຍໆ. ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ຢຸມ ກອນ ກາແຈ ແຕ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ດາວິດ. ແຕ່ີອ໌ ອັນ ກາໄຕ່ຮ ກູຕ່ົງ,
ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ເປິຮ. ກະ ແຕ່ີອ໌ ອັນ ເປິຮ ກູ
ຕ່ົງ, ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ກາໄຕ່ຮ ນັ່ອງ.

8 "ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ຕະ. ເຍືາ ຕາ ເບີ
ນ ອຳນາດ ບີ່ອ໌ ລາລ່ື, ມາ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເກົາ
ກະ ຕາ ເບນີ ກາແລີຍຮ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ. ນ່ະກັອຍ, ເກົາ
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ເປຮິ ກຕ່ົູງ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ, ກະ ກຕ່ົູງ ກັອຍ ຕາ
ເບີນ ເນົ່ າ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ກາໄຕ່ຮ. 9 ເບີນ ມັຮ ກວາ
ຍ 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 ຣາໂກລ ກະ ຄຣາບ ແຈ່ະ ອາເຢີງ
ເຍືາ. ເຈ່ີ ໄລ່ ເບີນ ດັງ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ. 10 ຍ່ອນ
ເຍືາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ມັຮ ປັຣ
ນາຍ ເກົາ ປາຕັບ ເຍືາ, ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຕະ ໂອນ ເຍືາ
ຕາ ເບີນ ຣາມົຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູ່ ກຣວາງ ໂອນ ລ່ອງ ກູ່ ນະ ກວາ
ຍ 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 ອາ
ແລ່ະ ມາ ຣາຊູ່ ເຣືາບ ມັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ, ເກົາ ຕະ
ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ນ່ະ ຕາໂນລ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ
ປື່ ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.† 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 ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ເມືອງ ກັອຍ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ. ກະ ເກົາ
ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ຕາໄມ ເກົາ ຕ່ຶງ ກວາຍ ກັອຍ ແຮີ.

13 "ອາແລ່ະ ເບີນ ກູຕູຣ, 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 ນ່ະໄນ:່ ໄນ່ ລາ
ປັຣນາຍ ແຕ ອັນ ກາ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ອາແມນ. ເຕ່ອ໌
ເຍືາ ຊາອຳ ມັຮ ປັຣນາຍ ອັນ ປາຍ ລາ ປຍາຍ໌ ເລືອ
ຍໆ. 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 ເບີນ ຕັຮ ເລ່ີຍ ເກົາ. ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຢໍອ໌ ລາລ່ື
ເຍືາ ຊາອຳ ແຕີລາ ຕາ ເບນີ 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 ປຣຍາອ໌ ລາລ່ື.'
ມາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ເຍືາ ລາ ໂຕຍ໌ ບາບ, ຕຸ່ຮ ກາ
ດີດ, ຊູດ ມັ່ດ, ກະ ແອີດ ມູລາໂລ່ະ. 18 ເກົາ ອາ
ຕີ ເຍືາ ປາຍ: ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແຈີງ ແຢງ ກາ ເນົ່ າ ໂຕະ
ແຕ ເກົາ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ແກີດ ຊຸ ເບນີ ກຣ່ັກ ລາລ່ື.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແຈີງ ເກຣ່ີງ ກຼອ໌ໍ ແຕ ເກົາ ໂອນ ເຍືາ
ແຊິບ, ໂອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ 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 ໂຕ່
ດ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອູອ
ຍາຣ ອູໄອອ໌ ລາລ່ື ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ, ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ. 20 ຊານ່ໍ ເກົາ ແອີດ ຕາ
ຢຶ່ 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 ມາ
ຣາຊູ່ ເຣືາບ ມັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ, ເກົາ ໂອນ ກວາຍ
ກັອຍ ຕາກູ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເກົາ ຊົດ, ມູ
ເຈິງ ເກົາ ຣາຊູ່ ເຣືາບ ມັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ, ເຈ່ີ ເກົາ ເບີ
ນ ຕາກູ ມັນຕຸ ກະ ອຶມປ່ໍ ເກົາ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ອັນ ຊົດ.

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

4
ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາກູ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ມັນ

ລ່ັອງ
1 ແວັດ ກັອຍ ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ເນົ່ າ ເປິ

ຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ເຈ່ີ ເກົາ ຊັອງ ມວຍ ຊຽງ ເຣ່ງ ລາ
ລ່ື 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 ປັຣ
ແນີ ມັນເຕຣືາ."

2 ບັອງ ກາ ກັອຍ ແຕ່ິ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ. ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ມານຳ ກາ

* 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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ເຈ່ີງ ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເກ່ີຍ ຕາກູ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນ
ລ່ັອງ. ກະ ເກົາ ເຮີມ ມານະ ແອີດ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີ
ງ ກັອຍ. 3 ຣູ່ບເຣືາງ ອັນ ປາເລືາງ ປັ່ ງ ນ່ະ ປັ່ ງ ປາ
ເລືາງ ແຕ ຕາເມົາ ກາ ເບີນ ເກືາ ເປ່ງ ລາລ່ື. ເນົ່ າ
ດອ໌ໍ ຕາເມົາ ໄນ່ ລາ ແກວມະນໂີຊດ ກະ ແກວພິລາ.
ກະ ເບນີ ມາເຣ່ງ ຢັ່ ອງ ປາເລືາງ ຈວບ ອຶນແຍະ່ ອຶນ
ຕຸ ອັນ ຕາກ.ູ ມາເຣ່ງ ຢັ່ ອງ ໄນ່ ປາເລືາງ ນ່ະ ຕາ
ເມົາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ແກວມໍຣະກົດ. 4 ແອີດ ອຶມແປຣ
ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກູ, ເບີນ ບາຣ ຈ່ິດ ລາ
ປູນ ກາເຈ່ີງ ແອັນ. ກະ ເບນີ 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 ເບນີ ຕາລ
ຍາຣ ກະ ຊຽງ ນ່ະ ກຣ່ຶມ. ກະ ເບີນ ຕາປູ່ລ ລຳ
ຕາບອງ ເບຼີ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອຶນຕຸ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກ.ູ
ຕາປູ່ລ ລຳ ຕາບອງ ກັອຍ ລາ ຕາປູ່ລ ຣາມຶ່ຮ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ກວາຍ. 6 ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ອຶນຕຸ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກ,ູ ເກົາ ເຮີມ ແກວ
ຕາວ່ັຮ ນ່ະ ແດີອ໌ ທາເລ. ແກວ ກັອຍ ຣາລ່ັງ ລາ
ລ່ື. ເບີນ ປູນ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ ແອີດ ອຶມແປຣ ກາເຈ່ີ
ງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກ.ູ ປູນ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ
ເບນີ ມັ່ດ ຊາອ່ຶຍ ກຼອງ, ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກະ ຢັ່ ຮ ກຣັອງ.
7 ຊັນຕຣ່ັນ ມວຍ ເບີນ ຣູ່ບເຣືາງ ນ່ະ ຊິງ. ຊັນ
ຕຣ່ັນ ບາຣ ເບນີ ຣູ່ບເຣືາງ ນ່ະ ຕາແກງ. ຊັນຕຣ່ັນ
ໄປ ເບີນ ມາມ ນ່ະ ກວາຍ. ກະ ຊັນຕຣ່ັນ ປູນ ເບີ
ນ ຣູ່ບເຣືາງ ນ່ະ ແຈມ ກາລາງ ບັອງ ກາ ອັນ ເປ
ຣິຮ. 8 ກູ່ ປູນ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ ເບີນ ຕາປັ່ ດ
ລຳ ຊານງັ. ໄລ່ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ມັ່ດ ຈວບ ຈະ, ກາ ຕ່ຶງ
ປື່ ນ ຊານັງ ແຮີ. ຕາໄງ ກະ ຊາເດົາ ໄລ່ ປາຍ ເລືອ
ຍໆ:
"ບຣັຮ ອໍ, ບຣັຮ ອໍ, 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, ຢຳ
ນັບ່, 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 ອາ

ມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ. ກະ ໄລ່ ຕວດ ກຸນຕຣວາອ໌ ແຢງ
ແຕ ແປີຼ ໄລ່. ເຈ່ີ ໄລ່ ອາຈຸຮ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ຕາກູ. ກະ ໄລ່ ປາຍ:
11 "ກູກຮຸ 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 ຣາມຶ່ ຮ ກັອຍ ແກີດ ລາ ຍ່ອນ ເຍືາ ຢໍອ໌
ນ່ະກັອຍ."

5
ແກະ ກອນ ກາ ກູຈີດ ຕາງ ກວາຍ

1 ແວັດ ກັອຍ ເກົາ ເຮີມ ອັນ ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາ
ເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ, ຕ່ຶງ ອາຕີ ອາຕາ ອັນ ຢຸມ ປາ
ນອມ ເຈຍ ກາ ເນົ່ າ ຄຽນ ອຶນແຍ່ະ ບາຣ ຕຣັຮ.
ກະ ເນົ່ າ ກາຕິຮ ຕາ ຕາປູ່ລ ອຶນຕຸ. 2 ເກົາ ເຮີມ ເຕ່
ມວຍ ເທວາດາ, ອັນ ກາ ບັນ ເຣ່ງ ລາລ່ື. ອັນ ຕາ
ແບີບ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ເນົ່ າ ເບີນ ອຳນາດ ປຍາຍ໌
ແຈອ໌ ອາລ່ັອຮ ຕາ ແຕ ປານອມ ເຈຍ ໄນ່, ເຈ່ີ ເປິ
ຮ 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 ລາ
ລ່ື ຍ່ອນ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເບີນ ອຳນາດ ປຍາຍ໌ ເປິຮ
ກະ ເນ່ ຕ່ຶງ ປານອມ ເຈຍ ກັອຍ. 5 ເຈ່ີ ເບນີ ມານະ
ແຕ ມູ່ ກວາຍ ເທົາ ກັອຍ ອາຕີ ເກົາ ປາຍ: "ອຶນ
ໂຈຍ 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 ເນ;່ 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 ກວາ
ຍ ຈວບ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ.່ 7 ແກະ ກອນ
ກັອຍ ເປາະ ອີດ ປານອມ ເຈຍ ກັອຍ ແຕ ອາຕີ ອາ
ຕາ ອັນ ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. 8ບັອງ
ກາ ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ປູນ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ ກະ
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ບາຣ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ນະ ກວາຍ ເທົາ, ໄລ່ ກຼຸ່ ຣາໂກລ
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ແກະ ກອນ ກັອຍ. ກະ ກູ່ ນະ ໄລ່ ເບີນ
ມານະ ມວຍ ລຳ ພີນ, ກະ ມານະ ມວຍ ແບງ ຕາ
ງານ ແຢງ ກາ ປັ່ ນ ເກຣ່ີງ ປາຮວມ. ເກຣ່ີງ ປາຮວມ
ກັອຍ ລາ ມັຮ ປັຣນາຍ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເກົາແຊອ໌. 9ກະ 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 ປັຣ
ນາຍ,

ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ, ກະ ກູ່ ກຣວາງ.
10 ເຍືາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ມວຍ ກຣ

ວາງ.
ໄລ່ ຕະ ນ່ະ ກວາຍ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ກະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ເບີນ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ
ກແູຕອ໌ ໄນ່."

11ບັອງ 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 ເທວາ
ດາ ກັອຍ, ຕາ ເຣືາບ ນັ່ບ ນັ່ອງ. 12 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ເທວາດາ ກັອຍ ລາ ຍ່ອງ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ:
"ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ເນົ່ າ ຢຳນັ່ບ, ເນົ່ າ ຍ່ອງ,

ກະ ເນົ່ າ ຊາແອີນ ແກະ ກອນ ກາ ເນົ່ າ ກາຈີດ
ເຈ່ີ,

ຍ່ອນ ອັນ ເບນີ ອຳນາດ, ເບີນ ມູ່ນ,
ເບີນ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ, ກະ ເບນີ ເຣ່ງ!"

13 ກະ ເກົາ ຊັອງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນ
ລ່ັອງ, ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌, ປື່ ນ ກແູຕອ໌, ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາເລ,
ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ມັຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕງ ເຈ່ີ. ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ປາຍ ນ່ະໄນ່:
"ອຶງເຄາະ ໄຮ ຍ່ອງ ກະ ຢຳນັ່ບ ເລືອຍໆ

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 ຊັນ ຕຣ່ັນ 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 ຊັນຕຣ່ັນ ມາ
ນຳ 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. ກວາ
ຍ ກາ ຈ່ິຮ ອາແຊັຮ ກັອຍ ຢຸມ ມວຍ ລຳ ຊານາ.
ເນົ່ າ ໂອນ ອັນ ເບນີ 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. ອາ
ແຊັຮ ກັອຍ ລາ ກູເຊົາ. ກວາຍ ກາ ຈ່ິຮ ອາແຊັຮ
ກັອຍ, ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ຕະ ໂອນ ກວາຍ
ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ມານະ ຣາຈ່ິລ ໂຈະ ມານະ, ມານະ ກາ
ຈີດ 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 ອາ
ຕີ ເກົາ: "ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່!"
ເກົາ ເນ່ ປໍ ກັອຍ, ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ລຳ ອາ

ແຊັຮ ກູມ. ອັນ ກາ ຈ່ິຮ ອາແຊັຮ ກັອຍ, ອັນ ຢຸມ
ມວຍ ລຳ ຈ່ິງ ເນົ່ າ ແຕັດ. 6 ກະ 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 ບັຼອງ ແຕ ປາໄລ ອາງຸ່ນ!"
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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 ອາ
ແຊັຮ ປຸ່ຼ. ອັນ ກາ ຈ່ິຮ ອາແຊັຮ ກັອຍ ເບີນ ຣາມຶ່
ຮ 'ກູຈີດ', ກະ ເບີນ ມານະ ແອັນ ຕາປູ່ນ ອຶນຕູ່ນ
ກຣັອງ ກວາຍ ກັອຍ. ກວາຍ ກາ ບາຣ ກັອຍ ເບີ
ນ 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 ກູຈີດ ມາເຍືາຍຮ ຊາລາອ໌. ອັນ ກາ ກູຈີດ ອາ
ອ່ີ. ອັນ ກາ ກູຈີດ ຍ່ອນ ແຕ ຊັນຕຣ່ັນ 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 ກວາຍ 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 ກູ
ແຕອ໌? 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 ບີ່ ອ໌ ຕາ
ໄງ, ຈົນ ເນົ່ າ ກາຈີດ ກູ່ ນະ ມັຮ ແຊມອາຍ ກະ ເຢົ່ າ
ເຍືາ ກາ ເນົ່ າ ອີ ກາຈີດ ມູເຈິງ ເຍືາ ເຕ່."

12 ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ແກະ ກອນ ກັອຍ ແຈອ໌ ອາ
ລ່ັອຮ ອຶນຕຸ ກາ ຕາປັ່ ດ ແອັນ. ເຈ່ີ ກູແຕອ໌ ຣາ
ໄມ່ ກູ ກ່ືດ ຮັບ ລາລ່ື; ມັ່ດ ມານາງ ແກີດ ການຳ
ນ່ະ ອາຣິ ກູມ ກາຕັງ; ກະ ຣາລ່ັງ ກາໄຊ ແກີດ ກູ
ເຊົາ ນ່ະ ອາຮາມ. 13 ເຈ່ີ ມັຮ ມັນໂຕຣ ແຕ ມັນ
ລ່ັອງ ຊາແລັຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌, ນ່ະ ປາໄລ ລາວ່ັຮ ອາ
ໂຮະ 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 ກແູຕອ໌ ກະ ມັຮ ກວາຍ ຊົດ ການ່ໍອ໌, ມັຮ ກວາ
ຍ ຊົດ ຕາຮານ, ມັຮ ກວາຍ ຊຸ ເບີນ, 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 ຕາໄງ ໄລ່ ກັຣລັຮ ແດີອ໌. ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ວ
ຍາຣ 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 ເປິບ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່, ມານະ ມວຍ
ເປິບ. ໄລ່ ກາຕັງ ກູຢາລ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ປູນ ເປິ
ບ ກັອຍ, ໂອນ ກູຢາລ ຕາ ເບີນ ແປ່ິຼ ນັ່ອງ ໂຈະ ກູ
ແຕອ໌, ແຕີລາ ໂຈະ ແດີອ໌ ທາເລ, ແຕີລາ ໂຈະ ອາ
ລ່ອງ ອາໄລ່. 2 ກະ ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ເທວາດາ ການ່ໍ
ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ຢັ່ ຮ ມານາງ ລ່ັອຮ. ອັນ ຢຸມ ເກຣ່ີງ
ກາຕິຮ ຕາ ໂຈະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ອັນ ກາ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ, ງີ່ນ ປາຍ ກວາຍ ອັນ.
ເທວາດາ ກັອຍ ກູອ໌ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປູນ ນະ ເທວາດາ
ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເບີນ ອຳນາດ ຕາລຸຮ ກູ
ແຕອ໌ ກະ ແດີອ໌ ທາເລ. 3 ອັນ ອາຕີ ປູນ ນະ ເທວາ
ດາ ກັອຍ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ໂຈະ ກູ
ແຕອ໌, 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 ເບນີ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ປັ່ ນ ນະ.
ແຕ ມູ່ ກາດ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ປັ່ ນ ນະ.
6 ແຕ ມູ່ ອາເຊ ເບນີ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ປັ່ ນ ນະ.
ແຕ ມູ່ ເນັບທາລີ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ປັ່ ນ

ນະ.
ແຕ ມູ່ ມານາເຊ ເບນີ 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 ເບນີ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ປັ່ ນ ນະ.
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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 ເນ,່ 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 ອຶງກວາງ ຕາວາອ໌.
10 ໄລ່ ກູອ໌ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄຮ,
ອັນ ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ, ກະ ແກະ
ກອນ ກັອຍ, ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ!"

11 ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເທວາດາ ແອີດ ຕາ
ຢຶ່ ງ ອຶມແປຣ ກາເຈ່ີງ ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກ,ູ ອຶມ
ແປຣ ມັຮ ກວາຍ ເທົາ, ກະ ອຶມແປຣ ປູນ ລຳ ຊັນ
ຕຣ່ັນ. ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເທວາດາ ກັອຍ ກຼຸ່ ຣາ
ໂກລ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກາເຈ່ີງ ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກ,ູ ກະ
ໄລ່ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ປາຍ: 12 "ອາແມນ! ອຶງ
ເຄາະ ໄຮ ຍ່ອງ, ຢຳນັ່ບ, ກະ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໄຮ, ຍ່ອນ ອັນ ເບີນ ອາງອ່ືຣ, ເບີນ ອຳນາດ,
ເບນີ ເຣ່ງ, ກະ ເບນີ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ. ໂອນ ອຶນແຍະ່
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ອັນ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກູມ!ໍ
ອາແມນ!"

13 ເຈ່ີ ເບນີ ມານະ ແຕ ມູ່ ກວາຍ ເທົາ ກັອຍ ຕາ
ແບີບ ເກົາ ປາຍ: "ກວາຍ ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່ ກາ ແຊິບ ອາ
ຢັ່ 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 ກູແຕອ໌.
ໄລ່ ປົ່ ຮ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ໄລ່ ໂອນ ແກີດ ກຼອ໌ໍ ລາລ່ື ເຈ່ີ.
ຍ່ອນ ອາຮາມ ແກະ ກອນ ກັອຍ, ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ໄລ່
ແກີດ ກຼອ໌ໍ. 15ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ຕາ
ຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດອ໌ໍ ຕະ ຣານະ ອັນ ກູ່
ຣາໄງ ກູ່ ຊາເດົາ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ອັນ. ອັນ ກາ ຕາ
ກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກັອຍ, ອັນ ກຍາອ໌ ປາ
ຊິ ເລືອຍໆ ໄລ່. 16 ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ມາເຍືາຍຮ
ຊາລາອ໌ ນັ່ອງ; ກະ ມັ່ດ ມານາງ, ແຕີລາ ພວາອ໌ ກາ
ກເູຕົາ, ລາ ຕາ ເບນີ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ຊັອງ ອາອ່ີ ນັ່ອງ,

17 ຍ່ອນ ແກະ ກອນ ກາ ແອີດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກາເຈ່ີ
ງ ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກ,ູ ອັນ ແຈມ ໄລ່. ອັນ
ແຕ່ິ ແກີດ ກວາຍ ເນ່ ຊາລີອ໌ ໄລ່, ເດີງ ໄລ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ແດີອ໌ ກັອຮ ກາ ໂອນ ອາມົ່ງ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປ
ວາດ ຊັຣລ່ັງ ມັ່ດ ກູ່ ຕັນເຢາະ ແຕ ມັ່ດ ໄລ່."

8
ແກະ ກອນ ແຈອ໌ ອາລ່ັອຮ ຕາ ອຶນຕຸ ກາ ຕາ

ປູ່ລ
1ບັອງ ກາ ແກະ ກອນ ກັອຍ ແຈອ໌ ອາລ່ັອຮ ຕາ

ອຶນຕຸ ກາ ຕາປູ່ລ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ກັອຍ, ຣາງຍາອ໌ ຕ່ຶງ ມັນ
ລ່ັອງ; ຕາ ເບີນ ອຶນນັຣ່ ອຶນເຕ່ົາ ມາຮ ຕາດ່ີ ຊາ
ໂມງ. 2 ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ຕາປູ່ລ ນະ ເທວາດາ ກາ ຕາ
ຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ເບີນ ເນົ່ າ ອາ
ແວີຍ ໂອນ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ລຳ ແກ.

3 ເບີນ ມວຍ ເທວາດາ ການ່ໍ ອ໌ ແຕ່ີອ໌. ອັນ
ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ແຈ່ະ ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. 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 ເກ
ຣ່ີງ ກັອຍ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ຊັນເຕຣືາງ ຣ່ີດ
ແຢງ ກາ ແອີດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາ
ກ.ູ ອັນ ຊາງ ເກຣ່ີງ ປາຮວມ ກັອຍ ມັນຕຸ ກະ ມັຮ
ປັຣນາຍ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ກວາຍ 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 ອາແດັຮ ປໍ ກູ
ແຕອ໌. ເຈ່ີ ແກີດ ກຣ່ຶມ ກະ ຊຽງ ຕັນດ່ືຣ, ແກີດ
ຕາລຍາຣ, ກະ ກູແຕອ໌ ກກ່ືູດ.

ຕາປູ່ລ ເທວາດາ ປົຼງ ແກ
6 ເຈ່ີ ໄລ່ ຕາປູ່ລ ນະ ເທວາດາ ກາ ເບີນ ຕາປູ່

ລ ລຳ ແກ, ໄລ່ ກຽມ ດອ໌ໍ ອີ ປົຼງ ແກ. 7 ເທວາດາ
ກາ ມວຍ, ອັນ ປົຼງ ແກ ອັນ. ເຈ່ີ ເບນີ ປາແຣລ ກະ
ອູ່ຍຮ ກັຣຈຸ ກະ ອາຮາມ ແຊງ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ເຈ່ີ
ກາດ ມວຍ ວັກ ແຕ ໄປ ວັກ ກແູຕອ໌ ໄນ່. ກະ ກາດ
ເຕ່ ມວຍ ວັກ ແຕ ໄປ ວັກ ມັຮ ອາລ່ອງ ອາໄລ່ ຕ່ຶງ
ກແູຕອ໌. ກະ ມັຮ ກາ ບັດ ລາ ກາດ ອຶນແຍະ່.
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8 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ບາຣ ແອັນ ປົຼງ ແກ
ອັນ. ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ນ່ະ ກົຮ ປື່ ດ ລາລ່ື ກາ ເບີຼ ອູ່ຍຮ
ເນົ່ າ ອາປັອງ ຕັຮ ປໍ ແດີອ໌ ທາເລ. ເຈ່ີ ມວຍ ວັກ
ແຕ ໄປ ວັກ ແດີອ໌ ທາເລ ແກີດ ນ່ະ ອາຮາມ. 9ມັຮ
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 ອຶນແຍະ່.

10 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ໄປ ແອັນ ປົຼງ ແກ
ອັນ. ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ກຼອງ ມັນໂຕຣ ປື່ ດ ລາລ່ື
ເບຼີ ນ່ະ ອາຣາ. ມັນໂຕຣ ກັອຍ ຊາແລັຮ ແຕ ມັນ
ລ່ັອງ ປຍາຍ໌ ມວຍ ວັກ ແຕ ໄປ ວັກ ແດີອ໌ ຕາເລ່
ກະ ແດີອ໌ ກັອຮ. 11 ຣາມຶ່ຮ ມັນໂຕຣ ກັອຍ ລາ:
'ເກຣ່ີງ ອຶນຕັງ.' ນ່ະກັອຍ, ມວຍ ວັກ ແຕ ໄປ ວັກ
ແດີອ໌ ແກີດ ອຶນຕັງ. ກຼຶ່ງ ກວາຍ ກາ ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌
ກັອຍ ກູຈີດ ອຶນແຍ່ະ, ຍ່ອນ ແດີອ໌ ກັອຍ ອຶນຕັງ
ລາລ່ື.

12 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ປູນ ແອັນ ປົຼງ ແກ
ອັນ. ເຈ່ີ ມັ່ດ ມານາງ ກະ ຣາລ່ັງ ກາໄຊ ກະ ມັຮ ມັນ
ໂຕຣ, 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 ລາລ່ື!
ບາບ ລາລ່ື ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌, ຍ່ອນ ເບີ
ນ ໄປ ນະ ເທວາດາ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ອີ ປົຼງ ແກ ໄລ່!"

9
1 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ເຊີງ ແອັນ ປົຼງ ແກ

ອັນ. ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ກຼອງ ມັນໂຕຣ ກາ ຊາ
ແລັຮ ແຕ ມັນລ່ັອງ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກແູຕອ໌. ມັນໂຕຣ ໄນ່
ເບນີ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ອັນ ເປຮິ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. 2 ບັອງ
ກາ ມັນໂຕຣ ກັອຍ ເປິຮ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ, ເບີນ ປາຮ
ຍາອ໌ ລ່ັອຮ ແຕ ປຣຸ່ງ ກັອຍ ຊັອຮ 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.
3ກະ ເບນີ ລາມ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ລ່ັອຮ ແຕ ປາຮຍາອ໌,
ກະ ແຊງ ປໍ ກູແຕອ໌. ໄລ່ ເບີນ ອຳນາດ ຕະ ມູເຈິງ
ຕຸ່ງເຕືາງ. 4 ເບີນ ເນົ່ າ ແປຣີ ລາມ ກັອຍ ອຶນໂຈຍ
ຕະ ຣຸ່ງ ບັດ ບາຍ, ແຕີລາ ອາລ່ອງ ອາໄລ່, 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. 5ລາມ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌
ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກຈີູດ ເລ່ີຍ, ມາ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຕະ ໂອນ
ຕ່ິ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ອຶນແຍະ່ ເຊີງ ກາໄຊ. ຕ່ິ ກັອຍ ນ່ະ ເນົ່ າ
ຈີວ໌ ຕ່ິ ບັອງ ກາ ຕຸ່ງເຕືາງ ຊູຍ.໌ 6 ຕ່ຶງ ເຊີງ ກາໄຊ
ກັອຍ, ກວາຍ ຈ່ໍອ໌ ຣານາ ກູຈີດ ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ
ຣາມົຮ. ໄລ່ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ລາລ່ື ຢໍອ໌ ອີ ກູຈີດ,
ມາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ກຈີູດ.

7 ລາມ 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. 10 ລາມ ກັອຍ ເບີ
ນ ຊອຍ ນ່ະ ຊອຍ ຕຸ່ງເຕືາງ; ເຕ່ອ໌ ອັນ ຊູຍ໌ ກວາ
ຍ. 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 ອິດຊະ
ຣາເອລ 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 ເບນີ ບາຣ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ແອັນ ອີ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ກວາຍ.

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 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌.

16 ເທວາດາ ກັອຍ ກຽມ ຕາຮານ ກາ ຈ່ິຮ ອາ
ແຊັຮ. ເກົາ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ ຕາຮານ ກັອຍ ກຼຶ່ງ ບາຣ
ຣ່ອຍ ລານ ນະ. 17ກະ ເນົ່ າ ອາປັຮ ໂອນ ເກົາ ເຮີມ

* 9:11 9:11 ບາຣ ປັຣນາຍ ອາບັດໂດນ ກະ ອາປູລິໂອນ ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ອັນ ກາ ຕາລຸຮ.'
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ກວາຍ ກະ ອາແຊັຮ ກັອຍ. ກວາຍ ກັອຍ ແຊິບ ອາ
ຢັ່ 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 ເບີນ ອູ່
ຍຮ, ປາຮຍາອ໌, ກະ ກາເຈຍ ລ່ັອຮ ແຕ ແບອ໌ ອາ
ແຊັຮ ກັອຍ. 18ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌,
ມວຍ ວັກ ແຕ ໄປ ວັກ ກຈີູດ ຍ່ອນ ອູ່ຍຮ, ແຕີລາ
ປາຮຍາອ໌, ແຕີລາ ກາເຈຍ ກາ ລ່ັອຮ ແຕ ແບອ໌ ອາ
ແຊັຮ ກັອຍ. 19 ມັຮ ອາແຊັຮ ກັອຍ ເບີນ ບາຣ
ຣາມຶ່ຮ ປຼາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຕຸ່ຮ ກວາຍ. ມວຍ ລາ ແບອ໌,
ກະ ບາຣ ລາ ຊອຍ, ຍ່ອນ ຊອຍ ອັນ ເບນີ ນ່ະ ແປີຼ
ກຊັູນ.

20 ມາ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ
ຍ່ອນ ອາແຊັຮ ກັອຍ ຕະ, ອຶນນັ່ອງ ໄລ່ ຕາ ແອອ໌
ປຽນ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແຕ ມັຮ ຣານະ ໂລ່ຍຮ
ອາຕີ ໄລ່ ຕະ. ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ຊາງ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກະ
ຣູ່ບ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌ ກາ ໄລ່ ຕະ ແຕ ແຢງ, ປຣະ, ຊາ
ປັ່ ນ, ຕາເມົາ, ກະ ອາລ່ອງ. ມາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣູ່ບ
ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ, ຕາ ເຕ່ອ໌ ຊັອງ, ກະ ຕາ ເຕ່ອ໌
ປູເປາະ. 21ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ປຽນ ແກີດ
ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ໂລ່ຍຮ ແຕ ໄລ່ ກາຈີດ ກວາຍ, ໄລ່ ຕາ
ປູ່ນ ຣານະ ກວາຍ ມ,ໍ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ລາກວຍ ກາ
ຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕຸ, ກະ ໄລ່ ຕູຕວຍ໌.

10
ໂຢຮັນ ຈາ ມວຍ ປຶ່ ງ ແກດ

1 ແວັດ ກັອຍ ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ນະ ແອັນ ເທວາ
ດາ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ. ອັນ ບັນ ເຣ່ງ ລາລ່ື, ກະ
ອັນ ແຊິບ ອາຢັ່ ອຮ ນ່ະ ຣາມິ່ລ. ເບນີ ມາເຣ່ງ ຢັ່ ອງ
ແອີດ ແປີງ ແປີຼ ອັນ. ມາມ ອັນ ນ່ະ ມັ່ດ ມານາງ,
ກະ ອາເຢງີ ອັນ ລາ ນ່ະ ຕາໂນລ ກາ ເບີຼ ອູ່ຍຮ. 2 ຕ່ຶງ
ອາຕີ ອັນ ຢຸມ ມວຍ ປານອມ ເຈຍ ແກດ, ເນົ່ າ ເປິ
ຮ ດອ໌ໍ. ອາເຢງີ ຢັ່ ຮ ອາຕາ ອັນ ຊາເຕືາຍ໌ ຕ່ຶງ ແດີອ໌
ທາເລ, ອາເຢີງ ຢັ່ ຮ ອາເວ່ຣ ອັນ ຊາເຕືາຍ໌ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌. 3 ອັນ ກູອ໌ ເຣ່ງ ລາລ່ື ນ່ະ ຊິງ ອາຣ່ື. ແວັດ
ອັນ ກູອ໌ ນ່ະກັອຍ, ເບນີ ກຣ່ຶມ ຕັນດ່ືຣ ຕາປູ່ລ ເຈີ
ເຣ່ງ ລາລ່ື. 4 ແວັດ ກຣ່ຶມ ກັອຍ ຕັນດ່ືຣ, ເກົາ ຄ່ຶດ
ອີ ຄຽນ ມັຮ ປັຣນາຍ ຊຽງ ກຣ່ຶມ ຕັນດ່ືຣ ປາຍ.
ມາ ເກົາ ຊັອງ ມວຍ ຊຽງ ການ່ໍອ໌ ອາຕີ ເກົາ ແຕ ມັນ
ລ່ັອງ 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 ກູແຕອ໌; ອັນ ອາແຣ່ິ ອາຕີ ອາຕາ ປໍ
ມັນລ່ັອງ. 6 ກະ ອັນ ຄີນ, ອັນ ກູອ໌ ຣາມຶ່ຮ 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 ເບີນ
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 ອຶນ
ໂຍ່ງ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ອັນ ເດີງ ອາຕີ
ຕາງ ປັຣນາຍ ກັອຍ.

8 ແວັດ ກັອຍ, ຊຽງ ກາ ອາຕີ ເກົາ ແຕ ມັນ
ລ່ັອງ, 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."

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 ອາ ຕີ ເກົາ
ປາຍ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ອາຕີ ຕາງ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາ ຊີ ອີ ອາ ຕີ ແຕ ຊາ ອ່ຶຍ ຈຸ່ມ ກວາຍ, ຊາ
ອ່ຶຍ ກຣວາງ, ຊາອ່ຶຍ ປັຣນາຍ, ກະ ຊາອ່ຶຍ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ."

11
ບາຣ ນະ ກາ ກູຈີດ ມາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ອາຕີ ແຕ

ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
1 ແວັດ ກັອຍ, ເນົ່ າ ໂອນ ເກົາ ມວຍ ອຶນແຕຣ່ັຮ

ອາລ່ອງ ນ່ະ ຕຳເປ່ກ, ເຈ່ີ ເນົ່ າ ແປຣີ ເກົາ ປາຍ: "ໄມ່
ເປາະ ເຕ່ກ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ຊັນເຕຣືາງ
ຣ່ີດ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກັອຍ ແຕ ອາລ່ອງ ໄນ່. 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 ອຶນ
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ຕຸ ກັອຍ ເນົ່ າ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດ
ຊະຣາເອລ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ. ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ກວາຍ
ກັອຍ ແກີດ ຊົດ ຊາເຕືາຍ໌ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ
ອຶນແຍ່ະ ປູນ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ກາໄຊ. 3 ເກົາ ແປຣີ
ບາຣ ນະ ເປາະ ປໍ ກັອຍ ອາຕີ 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 ອາລ່ອງ ອາໂປ່ນ ກະ ນ່ະ ບາຣ
ໂຣ່ງ ຕາກຍາງ ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ ກາ ອຶນ
ເຈົາ ອຶນແຍ່ະ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 5 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ມາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ, ເບີນ ອູ່
ຍຮ ລ່ັອຮ ແຕ ແບອ໌ ໄລ່ ໂອນ ກາຈີດ 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, ເບນີ ມວຍ
ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ຊັອຮ ແຕ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ 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 ອຶນ
ເຈົາ 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 ເຈົາຣາ
ຊີ. 9 ເບີນ ກວາຍ ແຕ ກູ່ ຊາແນັດ ກວາຍ, ກູ່ ຈຸ່ມ
ກວາຍ, ກູ່ ປັຣນາຍ ກວາຍ, ກະ ກູ່ ກຣວາງ ກວາ
ຍ, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ເນ່ ຈະ ບາຣ ນະ ກັອຍ ອຶນ
ແຍ່ະ ໄປ ຕາໄງ ຕາດ່ີ, ກະ ຕາ ໂອນ ເນົ່ າ ແຕິບ ໄລ່
ບາຣ ນະ ກັອຍ. 10 ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌, 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 ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຍ່ອນ ແຕ
ບາຣ ນະ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກັອຍ.

11 ພໍກາ ແວັດ ໄປ ຕາໄງ ຕາ ດ່ີ ກັອຍ, ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ມູ່ດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ຈະ ບາຣ ນະ
ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ອາມົ່ງ ກະ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ. ມັຮ ກວາ
ຍ ກາ ເຮີມ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ໄລ່ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ລາ
ລ່ື. 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 ກວາຍ ກາ ຊາອັຣ ບາຣ ນະ ກັອຍ,
ໄລ່ ເຮີມ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 13 ມວຍ ເປຣິຮ ກັອຍ ກູ
ແຕອ໌ ກູກ່ືດ ຮັບ ລາລ່ື; ເຈ່ີ ເມືອງ ກັອຍ ຣາລຸຮ
ມວຍ ວັກ ແຕ ມວຍ ຈ່ິດ ວັກ. ເບີນ ຕາປູ່ລ ປັ່ ນ
ນະ ກວາຍ ກຈີູດ 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 ເບນີ ມັຮ ກາ ຊຽງ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ປາຍ
ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ຊານ່ໍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຊົດ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່ ເຈົາ ລ່ັຮ ອຶນແຍ່ະ ປໍ ອຶນເຈົາ ໄຮ ກະ ປໍ
ອັນ ກາ ອຶນເຈົາ ໄຮ ຣຽຮ ໂອນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາ
ຍ. ອັນ ຊົດ ແຕ ໄນ່, ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ, ໂອນ ຈົນ ຊົດ
ແດີຍ ເລ່ີຍ ກມູ!ໍ"

16 ແວັດ ກັອຍ, ໄລ່ ບາຣ ຈ່ິດ ລາ ປູນ ນະ ກວາ
ຍ ເທົາ ກາ ຕາກູ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶນ
ແຍະ່ ໄລ່ ກັອຍ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ກະ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
17 ໄລ່ ປາຍ ນ່ະໄນ່: "ເອີ ອຶນເຈົາ ຮິ ເອີຍ! ເຍືາ
ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ຊົດ ແກຼີຍ ແຕ ການ່ໍ
ອ໌! ເຍືາ ລາ ເຢືາງ ກາ ອາມົ່ງ ຊານ່ໍ, ກະ ເຍືາ ລາ
ເຢືາງ ກາ ອາມົງ່ ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື. ຮິ ຊາແອີນ ເຍືາ
ອີດ ອຳນາດ ປື່ ດ ເຍືາ, ກະ ຊານ່ໍ ເຍືາ ຊົດ ກູ່ ຣາມຶ່
ຮ. 18 ມັຮ ກາ ກຣວາງ ກູແຕອ໌ ຊັອງ ອວານ ໂຈະ
ເຍືາ. ມາ ຊານ່ໍ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຍືາ ຕະ ລ່ັຮ ກວາຍ
ກັອຍ. ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ປາເນ່ນ ເຍືາ ຕັດຊ່ີນ ມັຮ ກວາ
ຍ 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 ກວາ
ຍ ກາ ຕາລຸຮ ກູແຕອ໌."



ອາປັຮ ເລືາຍ 11:19 404 ອາປັຮ ເລືາຍ 12:17

19 ເຈ່ີ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ເນົ່ າ ເປິຮ ກູຕ່ົງ ດຸງ
ຊາງ ປື່ ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ເກົາ ເຮີມ ແອີດ ຕ່ຶງ
ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ຮ່ີບ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ກະ
ກວາຍ. ແວັດ ກັອຍ ເບນີ ຕາລຍາຣ, ເບນີ ຊາອ່ຶຍ
ຊຽງ ຕັນດ່ືຣ, ເບີນ ກຣ່ຶມ, ເບີນ ກູແຕອ໌ ກູກ່ືດ,
ກະ ເບນີ ປາແຣລ ປື່ ດ ລາລ່ື.

12
ມັນແຊມ ກະ ງວງ

1 ແວັດ ກັອຍ, ເບນີ ຣານະ ຄານະ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ມັນ
ລ່ັອງ. ເບີນ ມານະ ມັນແຊມ, ເກຣ່ີງ ອັນ ລາ ນ່ະ
ມັ່ດ ມານາງ. ອັນ ຕາຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ ຣາລ່ັງ ກາໄຊ. ກະ
ອັນ ຕາປື່ ງ ກຸນຕຣວາອ໌ ກາ ເບີນ 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 ກຸນຕຣ
ວາອ໌ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. 4 ຊອຍ ອັນ ກູວຍາລ ມວຍ
ວັກ ແຕ ໄປ ວັກ ມັຮ ກຼອງ ມັນໂຕຣ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນ
ລ່ັອງ, ເຈ່ີ ແກຼງ ມັນໂຕຣ ກັອຍ ປໍ ກູແຕອ໌. 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 ເດີ
ງ ເດິຮ ກອນ ກັອຍ ປໍ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາກູ
ຊົດ. 6 ມັນແຊມ ກັອຍ, ອັນ ຕາລຸ່ຮ ປໍ ອຶນຕຸ ຕ
ຍາຮ. ປໍ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຽມ ດອ໌ໍ ເຈ່ີ ອຶນ
ຕຸ ໂອນ ອັນ ແອີດ. ກະ ເນົ່ າ ແຈມ ອັນ ອຶນແຍ່ະ
ມວຍ ປັ່ ນ ບາຣ ຣ່ອຍ ຕາປັ່ ດ ຈ່ິດ ຕາໄງ.

ງວງ ກັອຍ ເປ່ ແຕ ເທວາດາ
7 ແວັດ ກັອຍ ເນົ່ າ ຕະ ເຊິກ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ເບີ

ນ ມຄີາເອລ, ອັນ ກາ ຊົດ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເທວາດາ,
ອັນ ເດີງ ເທວາດາ ກັອຍ ເປາະ ຣາຊູ່ ກະ ງວງ. ກະ
ງວງ ກັອຍ ເດີງ ເທວາດາ ອັນ ເປາະ ຣາຊູ່ ເຕ່. 8ມາ
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 ກຊັູນ ແຕ ອຶມແບ.ິ ອັນ ຊົດ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ເຢືາງ ຕາ ອໍ. ອັນ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ຊາຕານ
ກາ ພິ ກູ່ ນະ ກວາຍ. ເນົ່ າ ຕາແກລ ອາປັອງ ຕັຮ
ອັນ ປໍ ກແູຕອ໌, ກະ ມັຮ ກາ ເທວາດາ ອັນ ແຮີ.

10ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ຊັອງ ຊຽງ ເຣ່ງ ລາລ່ື ແອີດ
ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ປາຍ: "ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາ
ມົ່ງ ກວາຍ ເຈ່ີ! ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ອັນ ເບີ
ນ ອຳນາດ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ! ຊານ່ໍ ກຣີດ, ອັນ
ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ດອ໌ໍ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາ
ຍ, ອັນ ຕະ ຊົດ ເຕ່! ໄກຣ ລາລ່ື, 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 ມັນລ່ັອງ 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, ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ແອີນ ແຈີ! ມາ ບາບ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູ
ແຕອ໌ 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 ມັນ
ແຊມ ກາ ຣ່ັຮ ກອນ ຣາເລົາ ກັອຍ. 14 ມາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ມັນແຊມ ກັອຍ ເບນີ ຊານງັ ນ່ະ ຊານັ
ງ ແຈມ ກາລາງ ປື່ ດ ລາລ່ື, ໂອນ ອັນ ເຕ່ອ໌ ປັຣ ປໍ
ອຶນຕຸ ຕຍາຮ ປໍ ອຶນຕຸ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ 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 ອາລ່ັອຮ ແດີອ໌
ແຕ ແບອ໌ ອັນ ແກີດ ນ່ະ ແດີອ໌ ຕາເລ່. ອັນ ຢໍອ໌
ອີ ໂອນ ແດີອ໌ ປາໂຣນ ມັນແຊມ ກັອຍ. 16 ມາ ກູ
ແຕອ໌ 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 ເບີ
ນ ກອນ ອາໄກ ການ່ໍອ໌ ແຮີ. ນ່ະກັອຍ ງວງ ເປາະ
ຣາຊູ່ ກະ ກອນ ອາໄກ ກັອຍ. ກອນ ອາໄກ ກັອຍ
ລາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.



ອາປັຮ ເລືາຍ 12:18 405 ອາປັຮ ເລືາຍ 13:18

18 ກະ ງວງ ກັອຍ ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ ປຶ່ ຮ ແດີອ໌ ທາ
ເລ.
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ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກາ ມວຍ ລ່ັອຮ ແຕ ແດີອ໌ ທາ

ເລ
1 ແວັດ ກັອຍ ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ

ແຣ່ັງ ລ່ັອຮ ແຕ ແດີອ໌ ທາເລ. ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ ເບີ
ນ 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 ເບີນ ອຳນາດ ແຕ ອັນ. ກະ ອັນ ໂອນ ຊັນ
ຕຣ່ັນ ກັອຍ ຕະ ຊົດ ປື່ ດ ລາລ່ື ມູເຈິງ ອັນ ເຕ່.
3 ມານຳ ແປີຼ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກັອຍ ເບີນ ເບິ ນ່ະ
ເນົ່ າ ໄປ່ອ໌ ອັນ ມັ່ນ ອີ ກູຈີດ. 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 ຊັນຕຣ່ັນ
ກັອຍ ເບີນ ຊົດ ມູເຈິງ ອັນ ເຕ່. ກະ ໄລ່ ຊາງ ຊັນ
ຕຣ່ັນ ກັອຍ ແຮີ. ໄລ່ ຕາແບີບ ປາຍ: "ເບີນ ເນົ່ າ
ກາ ປື່ ດ ມູເຈິງ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ໄນ່? ກະ ເນົ່ າ ກາ
ເຕ່ອ໌ ຣາຊູ່ ກະ ອັນ?"

5 ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກັອຍ ອາຕີ ປັຣນາຍ ໂອດ,
ກະ ປັຣນາຍ ພາມາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ອັນ ເບີ
ນ ອຳນາດ ຕະ ຊົດ ເບນີ ປູນ ຈ່ິດ ລາ ບາຣ ກາໄຊ.
6 ອັນ ກາຮາ ແບອ໌ ພາມາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຣາມຶ່
ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, 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 ກວາຍ, ກະ ກູ່ ກຣ
ວາງ ກວາຍ. 8 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ
ກູແຕອ໌, ໄລ່ ຊາງ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກັອຍ. ແອີງ ໄລ່
ກາ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ກາ ເນົ່ າ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ກວາ
ຍ ກາ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາງ ອັນ. ປຶ່ ງ
ກັອຍ ລາ ຄອງ ແກະ ກອນ ກາ ຈີວ໌ ກຈີູດ ນ່ະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ດອ໌ໍ ໂອນ ອັນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ຢວາຮ ແຕງ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ.

9ອາແລ່ະ ເບນີ ກຕູູຣ, ໂອນ ໄລ່ ຊາງັດ! 10ກວາ
ຍ 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 ກູຈີດ ແຕ ດາວ, ກວາຍ ກັອຍ
ອຶງເຄາະ ກຈີູດ ແຕ ດາວ. ນ່ະກັອຍ, ກູ່ ນະ ກວາຍ
ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຈີວ໌
ກະ ຊາອຳ 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 ກູດຸ ກູແຕອ໌ ກະ ມັຮ ກວາ
ຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ອຶງເຄາະ ຊາງ ຊັນຕຣ່ັນ
ແຣ່ັງ ກາ ມວຍ ກັອຍ, ຊັນຕຣ່ັນ ກາ ເບິ ມັ່ນ ອີ ກູ
ຈີດ, ມາ ແກີດ ແບຣັຮ ລ່ັຮ. 13 ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ
ກາ ບາຣ ໄນ່, ອັນ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ຣານະ ຄານະ.
ອັນ ຕະ ໂອນ ອູ່ຍຮ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ ແຕ່ີອ໌ ປໍ
ກູແຕອ໌ ຢັ່ ຮ 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 ຊັນ
ຕຣ່ັນ ກາ ມວຍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ຣູ່ບ ກັອຍ ເຕ່ອ໌
ຕະ ອຶນຕີ ກະ ເຕ່ອ໌ ອັນ ກາຈີດ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ
ຕາ ເບນີ ຊາງ ອັນ. 16 ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ ກດູຸ ກູ່ ນະ
ກວາຍ, ກວາຍ ແກດ ກະ ກວາຍ ປື່ ດ, ກວາຍ ຊຸ
ກະ ກວາຍ ກາດີດ, ກວາຍ ຊູລ ກະ ກວາຍ ຕາ ເບີ
ນ ຊູລ, ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ຕ່ຶງ ອາຕີ ອາ
ຕາ ແຕີລາ ຕ່ຶງ ກາລຍາອ໌ ໄລ່. 17 ກວາຍ ອາແລ່ະ
ມາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອັນ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ຈິແຈີງ ອຶນເຕ່ົາ. ຣາມຶ່ ຮ ກັອຍ ລາ ຣາມຶ່ ຮ
ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ, ແຕີລາ ເບີ ເຕ່ນ ຣາມຶ່ຮ ຊັນຕຣ່ັນ
ແຣ່ັງ.

18ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ລາ ອຶນຕຣູ່ ລາລ່ື. ກວາຍ ອາແລ່
ະ ມາ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ, ເຕ່ອ໌ ອັນ ດັງ ແຕ ເບີ ຣາມຶ່ຮ
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ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ, ຍ່ອນ ເບີ ໄນ່ ເຕ່ນ ຣາມຶ່ຮ ກວາ
ຍ. 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 ເບີນ ຣາມຶ່ ຮ ອັນ ກະ ຣາມຶ່ ຮ ອຶມປ່ໍ ອັນ ຕ່ຶງ
ກາລຍາອ໌ ໄລ່. 2 ເກົາ ຊັອງ ມວຍ ຊຽງ ແຕ ມັນ
ລ່ັອງ 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 ກວາຍ 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 ກູແຕອ໌.
4 ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ກາ
ນ່ໍອ໌. 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. 5 ກວາ
ຍ ກັອຍ ຕາ ເກ່ີຍ ປາຍ ອາໂລກ, ກະ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ
ເຕ່ອ໌ ຕິ ໄລ່.

ໄປ ນະ ເທວາດາ
6 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ນະ ແອັນ ເທວາ

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

8 ເບີນ ເທວາດາ ກາ ບາຣ ແອັນ ຕາປູ່ນ ເທວາ
ດາ ກາ ມວຍ. ເທວາດາ ກາ ບາຣ ປາຍ: "ຣາລຸຮ
ເຈ່ີ! ຣາລຸຮ ເຈ່ີ! ເມືອງ ບາບີໂລນ ປື່ ດ ຣາລຸຮ ເຈ່ີ!

ອັນ ປັຣຕ່ຶ ກວາຍ ກູ່ ກຣວາງ ໂອນ ມັນແຊມ ກະ
ຣາເລົາ ຕະ ຣານະ ຕັງຮາງ, ໄນ່ ລາ ນ່ະ ອັນ ໂອນ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ກູ່ ກຣວາງ ງ່ອຍ໌ ບັຼອງ ອັນ ໂອນ ໄລ່
ບູລ."

9 ເບີນ ເທວາດາ ກາ ໄປ ແອັນ ຕາປູ່ນ ບາຣ ນະ
ເທວາດາ ອຶນໂຍ່ງ. ອັນ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື "ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ 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 ຈີວ໌ ງ່ອຍ໌ ບຼັອງ ກາ
ເຣ່ງ ລາລ່ື ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ບັຼອງ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ລາ ຊາກຳ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ
ອຶງຄ່ືນ ລາລ່ື ໂຈະ ກວາຍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ກວາຍ ກັອຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື ແຕ ອູ່
ຍຮ 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 ຣາມຶ່ ຮ ຊັນ
ຕຣ່ັນ ກັອຍ ຕ່ຶງ ຈະ ໄລ່, ໄລ່ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ
ເລືອຍໆ, ກາ ຕາໄງ ກາ ຊາເດົາ ຕາ ແກີດ ປິ່ ດ."

12 ນ່ະກັອຍ, ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ປູ່ ນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອຶງເຄາະ ແອີດ ຈີວ໌ ເລືອຍໆ. ໄລ່ ໄນ່ ລາ
ກວາຍ ກາ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາ
ຕັບ, ກະ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ຈັບ ລາລ່ື.

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

ລ່ື. ຍ່ອນ ກວາຍ ກັອຍ ເບນີ ຣາລູ່ ແຕ ຣານະ ອຶນ
ຕັອງ 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 ເບນີ ມານະ ຕາກູ ຕ່ຶງ ຣາມິ່ລ ກັອຍ. ອັນ
ເບີນ ຣູ່ບເຣືາງ ນ່ະ ກອນ ເຢືາງ ແກີດ ກວາຍ. ອັນ
ຕາປື່ ງ ກຸນຕຣວາອ໌ ແຢງ ຕ່ຶງ ແປີຼ ອັນ, ກະ ອາຕີ
ອັນ ຢຸມ ມວຍ ປຼາ ຣາວຍານ ເບິ ລາລ່ື. 15ກະ ເບນີ
ມວຍ ນ່ະ ເທວາດາ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ກະ ອັນ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ໂຈະ ອັນ ກາ
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ຕາກູ ຕ່ຶງ ຣາມິ່ລ ປາຍ: "ແຊອ໌ ເຍືາ ຣ່ິ ແຕ ຣາວ
ຍານ ເຍືາ, ຍ່ອນ ທຣໍ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ຈີນ ອຶນແຍ່ະ
ເຈ່ີ. ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ ປາເນ່ນ ເຍືາ ຣ່ິ ທຣໍ ກັອຍ."

16 ເຈ່ີ ອັນ ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ຣາມິ່ລ, ອັນ ຊາເວຍ ຣ່ິ
ມູ ຕາລັບ ແຕ ຣາວຍານ ອັນ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌. ເຈ່ີ ອັນ
ເບີນ ອຶນແຍ່ະ ທຣໍ ອັນ ແຕ ກແູຕອ໌ 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 ເຈົາຣາ
ຊີ. ອັນ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື ໂຈະ ເທວາດາ ກາ ຕາແຢອ໌
ຣາວຍານ ເບິ ກັອຍ: "ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຣ່ິ ອຶງກຸ ປາໄລ
ອາງຸ່ນ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ແຕ ຣາວຍານ ໄມ່, ຍ່ອນ ປາໄລ
ອາງຸ່ນ ຈີນ ເຈ່ີ!"

19 ເຈ່ີ ເທວາດາ ກັອຍ ຊາເວຍ ຣ່ິ ປາໄລ ອາງຸ່ນ
ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ແຕ ຣາວຍານ ອັນ ມວຍ ຕາລັບ. ອັນ
ອີດ ເຈ່ີ ອັນ ແກຼງ ປາໄລ ກັອຍ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ປັດ
ແດີອ໌ ອາງຸ່ນ ໂອນ ຮອຍ ໂຈະ ຕ່ຶງ ຣາເລ່າະ. ອຶນ
ຕຸ 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 ເບນີ 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 ມັນ

ລ່ັອງ, ປື່ ດ ລາລ່ື ກະ ຄານະ ລາລ່ື. ເບນີ ຕາປູ່ລ ນະ
ເທວາດາ, ໄລ່ ຕາລາ ຕາປູ່ລ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ປັຣ
ຊົດ ເລ່ີຍ. ຍ່ອນ ແວັດ ມັຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ອຶງຄ່ືນ ນັ່ອງ.

2 ເກົາ ເຮີມ ນ່ະ ແດີອ໌ ທາເລ ຕະ ແຕ ຊັຣລ່ັງ ກັຣ
ຈຸ ກະ ອູ່ຍຮ. ກະ ເບີນ ກວາຍ ຕາຢຶ່ ງ ລຍາບ ປຶ່ ຮ
ແດີອ໌ ທາເລ ກັອຍ. ກວາຍ ກັອຍ ລາ ໄລ່ ກາ ຣາຊູ່
ເຣືາບ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກະ ຣູ່ບ ອັນ, ກະ ໄລ່ ຕາ ເບີ
ນ ປຣ່ອມ ເບີນ ເບີ ກາ ເຕ່ນ ຣາມຶ່ຮ ອັນ. ໄລ່ ຕາ

ຢຶ່ 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 ເຈົາຣາ
ຊີ 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 ກວາ
ຍ.*

ຣານະ ເຍືາ ລາ ຕານັອ່ງ ກະ ປຍາຍ໌ ເລືອຍໆ.
4 ເອີ ອຶນເຈົາ ເອີຍ! ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ກາ ຕາ ເບນີ ຢຳ

ນັ່ບ ເຍືາ.
ກະ ຕາ ເບນີ ເນົ່ າ ກາ ຕາ ເບນີ 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 ຕານັອ່ງ ອໍ ເລືອຍໆ."
ຕາປູ່ລ ຕາງານ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື

5 ແວັດ ກັອຍ ເກົາ ເນ່, ເຈ່ີ ເກົາ ເຮີມ ຕ່ຶງ ມັນ
ລ່ັອງ ເນົ່ າ ເປິຮ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ
ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ. 6 ໄລ່ ຕາ ປູ່ລ ນະ
ເທວາດາ ກາ ເບີນ ຕາປູ່ລ ຣາມຶ່ ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ປັຣ
ຊົດ, ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ. ໄລ່ ແຊິບ ເກ
ຣ່ີງ ເນົ່ າ ຕະ ແຕ ອາຣິ ກຼອ໌ໍ ບຣັຮ ອໍ ລາລ່ື, ກະ ໄລ່
ກາຕ່ັນ ກັນຕ່ັນ ແຢງ ຕ່ຶງ ອາເປີ່ ມ ໄລ່. 7 ເຈ່ີ ມານຳ
ແຕ ປູນ ລຳ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ, ອັນ ມ່ອບ ໂອນ ຕາ
ປູ່ລ ເທວາດາ ກັອຍ ມານະ ມວຍ ຕາງານ ແຢງ. ຕາ
ປູ່ລ ຕາງານ ກັອຍ ລາ ປັ່ ນ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ, ອີ
ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ. 8 ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ກະ ອຳນາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຼຮ ອຶນແຍະ່ ຕ່ຶງ ດຸງ
ຊາງ ປື່ ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນ່ະ ປາຮຍາອ໌. ນ່ະກັອຍ
ຕາ ເບີນ 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

* 15:3 15:3 ແຕີລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກາ ຕາ ເກ່ີຍ ປິ່ ດ.



ອາປັຮ ເລືາຍ 16:1 408 ອາປັຮ ເລືາຍ 16:19

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

2 ເຈ່ີ ເທວາດາ ກາ ມວຍ, ອັນ ເປາະ ທໍອ໌ ຕາ
ງານ ອັນ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌. ເຈ່ີ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເບີນ
ຣາມຶ່ຮ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ຕ່ຶງ ຈະ ໄລ່, ກະ ໄລ່ ກາ ຊາງ
ຣູ່ບ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ, ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ບູ
ເບິ ປັລດົງ ປັຼຮ ຈະ ໄລ່.

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

4 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ໄປ ແອັນ ທໍອ໌ ຕາ
ງານ ອັນ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ຕາເລ່ ກະ ແດີອ໌ ກັອຮ. ເຈ່ີ
ແດີອ໌ ກັອຍ ແກີດ ອາຮາມ. 5 ເກົາ ຊັອງ ເທວາດາ
ກາ ຕາລາ ແດີອ໌ ປາຍ: "ເອີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີຍ!
ເຍືາ ລາ ເຢືາງ ກາ ອາມົ່ງ ຊານ່ໍ, ກະ ເຍືາ ອາມົ່ງ ແຕ
ຕາແບິ ລາລ່ື! ເຍືາ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ຕະ ໂຕ່ດ ກວາຍ, ເຍືາ ຕະ ຕານັອ່ງ ລາ
ລ່ື, 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 ກາ
ນ່ໍອ໌."

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 ຕານັອ່ງ
ລາລ່ື!"

8 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ປູນ ແອັນ ທໍອ໌ ຕາ
ງານ ອັນ ຕ່ຶງ ມັ່ດ ມານາງ. ເຈ່ີ ມັ່ດ ມານາງ ເບີນ
ອຳນາດ ກາດ ຈະ ກວາຍ ຍ່ອນ ເຈຍ ກູເຕົາ ລາລ່ື.
9ນ່ະກັອຍ, 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
ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

10 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ເຊີງ ແອັນ ທໍອ໌
ຕາງານ ອັນ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກາ ຕາກູ
ຕະ ຊົດ. ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ອຶນຕຸ ອັນ ຕະ ຊົດ ແກີດ

ການຳ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ແອີດ ປໍ ກັອຍ, ໄລ່ ກາ
ເຕຣືອກ ກາແນງ ກາບາງ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຊັອງ ຕ່ິ ລາ
ລ່ື. 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.

12ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ຕາປັ່ ດ ແອັນ ທໍອ໌
ຕາງານ ອັນ ຕ່ຶງ ຕາເລ່ 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 ເບນີ 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 ລາ
ລ່ື ກວາຍ ກາ ເນ່ ກຣ່ັກ ລາລ່ື. ກວາຍ ກັອຍ ລາ
ນ່ະ ອັນ ແອີດ ຕາງວຍ ເລືອຍໆ. ອັນ ຕາ ເບີນ
ຕວດ ອາຢັ່ ອຮ, ເຈ່ີ ເປາະ ບ.ິ ນ່ະກັອຍ ຕາ ເບີນ
ເນົ່ າ ແຕ່ີອ໌ ມົ່ຮ ອັນ ແອີດ ມູລາໂລ່ະ, ກະ ອັນ ຕາ
ເບີນ ກມູາລ ອຶນເຕ່ົາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌."

16 ໄປ ລຳ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ປາໂຣມ ມັຮ ເຕືາວ
ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກວາຍ ອິດຊະຣາ ເອລ ດອ໌ໍ
ອາມາເຄໂດນ.

17 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ກາ ຕາປູ່ລ ແອັນ ທໍອ໌
ຕາງານ ອັນ ອຶນດີ ມັນລ່ັອງ ກະ ກູແຕອ໌. ເຈ່ີ ເບີ
ນ ມວຍ ຊຽງ ແຕ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກູ ຕ່ຶງ
ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ປາຍ: "ແມິ່ມ ອຶນແຍ່
ະ ເຈ່ີ!"

18 ເຈ່ີ ເບີນ ຕາລຍາຣ, ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຊຽງ ຕັນ
ດ່ືຣ, ເບີນ ຊຽງ ກຣ່ຶມ ເຣ່ງ ລາ ລ່ື, ກະ ເບີນ ກູ
ແຕອ໌ ກູກ່ືດ ຮັບ ລາລ່ື. ແຕ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕງ ກວາຍ, ຕາ ເກ່ີຍ ເບີນ ກູແຕອ໌ ກູກ່ືດ ຮັບ
ມາຮ ກັອຍ. ອັນ ກູກ່ືດ ເຮີບ ໄນ່ ລາ ຮັບ ແກຼີຍ
ອຶນແຍ່ະ ແຕ ເຮີບ ການ່ໍອ໌! 19 ເມືອງ ປື່ ດ ຣາລຸຮ
ແກີດ ໄປ ວັກ. ກະ ມັຮ ກາ ເມືອງ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກາ
ນ່ໍອ໌ ລາ ຣາລຸຮ ເຕ່. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາແຍີ ເມືອງ



ອາປັຮ ເລືາຍ 16:20 409 ອາປັຮ ເລືາຍ 17:13

ປື່ ດ ກັອຍ, ລາ ເມືອງ ບາບີໂລນ. ອັນ ໂອນ ເມືອງ
ກັອຍ ງ່ອຍ໌ ບັຼອງ ແຕ ຕາງານ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຕາ
ງານ ບັຼອງ ກັອຍ ລາ ຊາກຳ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີ
ນ 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 ເຈົາຣາ
ຊີ, 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 ເທວາດາ ກາ ຢຸມ ຕາປູ່ລ ແບງ ຕາ
ງານ ກັອຍ, ອັນ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເກົາ ກະ ອາຕີ ເກົາ ປາຍ:
"ໄມ່ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່. ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ເຮີມ ຣານະ ອຶນ
ເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ 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 ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ບິ ມັນຕຸ ກະ
ມັນແຊມ ກັອຍ. ກະ ມັຮ ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌
ແກີດ ບູລ ງ່ອຍ໌ ບຼັອງ ແຕ ມັນແຊມ ກັອຍ. ບັຼອງ
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 ມັນແຊມ
ຕາກູ ຕ່ຶງ ກຣັອງ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກເູຊົາ. ຊັນຕຣ່ັນ
ແຣ່ັງ ກັອຍ ເບນີ ຕາປູ່ລ ລຳ ແປີຼ ກະ ມວຍ ຈ່ິດ ລຳ
ຕາກອຍ, ກະ ອັນ ແກຼວ ຕ່ຶງ ຈະ ອັນ ຊາອ່ຶຍ ປັຣ
ນາຍ ພາມາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 4 ມັນແຊມ 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 ຣາມຶ່
ຮ ປາໂຕ່ະ. ເນົ່ າ ຄຽນ ນ່ະໄນ່: "ໄນ່ ລາ ບາບີໂລນ
ປື່ ດ ລາລ່ື. ອັນ ລາ ອຶມເປ່ອ໌ ກູ່ ນະ ມັນແຊມ ກາ
ຈິ ຈະ, ກະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ແປຣ່ິ ຕ່ຶງ
ກູແຕອ໌."

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

ລາລ່ື. 7 ມາ ເທວາດາ ຕາແບີບ ເກົາ ປາຍ: "ນານ່ະ
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 ເບີນ ນັ່ອງ. ຕາ ເບີ
ນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ອັນ ຊັອຮ ແຕ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. ເຈ່ີ ອັນ
ເບີນ ອາມົ່ງ ບີ່ອ໌ ແອັນ, ມາ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ອັນ
ປິ່ ດ ເລ່ີຍ. ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌,
ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ກາ
ເນົ່ າ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ກາ ເບນີ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ,
ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ຢວາຮ ແຕງ ມັນ
ລ່ັອງ ກູແຕອ໌, ບັອງ ກາ ກວາຍ ກັອຍ ເນ່ ປໍ ຊັນ
ຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ, ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ລາລ່ື. ໄລ່ ຊັອງ ງຶ່ດ ແຕ
ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກັອຍ, ຍ່ອນ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ອັນ ອາ
ມົ່ງ, ມາ ຊານ່ໍ ອັນ ຕາ ເບນີ ນັ່ອງ. ມາ ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ຊາ.

9 "ໄຮ ອຶງເຄາະ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄຮ
ດັງ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. ຕາປູ່ລ ລຳ ແປີຼ ກັອຍ ລາ ຕາ
ປູ່ລ ລຳ ກົຮ. ກະ ມັນແຊມ ກັອຍ ຕາກູ ແອີດ ຕ່ຶງ
ຕາປູ່ລ ລຳ ກົຮ ກັອຍ. ຕາປູ່ລ ລຳ ແປີຼ ລາ ຊາ
ກຳ 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 ເບີນ ແອີດ
ດູ່ນ. 11ກະ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກັອຍ, ອັນ ກາ ອາມົ່ງ
ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, 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 ຢ
ວາຮ ຕະ ຊົດ. ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ຊົດ, ໄລ່ ຕະ ຊົດ ມັນ
ຕຸ ກະ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ, ມາ ໄລ່ ຊົດ ມວຍ ຊາໂມງ
ຊັອງ. 13 ອຶນແຍ່ະ ມວຍ ຈ່ິດ ນະ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ
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ໄນ່, ໄລ່ ຕາປູ່ນ ອຶນແຍ່ະ ມວຍ ຣານະ. ໄລ່ ມ່ອບ
ອຳນາດ ໄລ່ ກະ ອຶນແຍະ່ 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. ອຶນແຍ່
ະ 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
ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ແດີອ໌ ຕາເລ່ ກາ ໄມ່ ເຮີມ ເຈ່ີ, ລາ ອຶນ
ຕຸ ມັນແຊມ ກາ ຈິ ຈະ ຕາກ,ູ ແດີອ໌ ກັອຍ ຊາກຳ
ແຕ ກູ່ ຊາແນັດ ກວາຍ, ກູ່ ຈຸ່ມ ກວາຍ, ກູ່ ກຣວາງ
ກວາຍ, ກະ ກູ່ ປັຣນາຍ ກວາຍ. 16 ມວຍ ຈ່ິດ ລຳ
ຕາກອຍ ກາ ໄມ່ ເຮີມ, ກະ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກັອຍ,
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ຊາອັຣ ມັນ
ແຊມ ກາ ຈິ ຈະ. ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ອີດ ເມືາດ
ອຶນແຍ່ະ ມູ່ນ ອັນ, ກະ ໂອນ ອັນ ແອີດ ມູລາໂລ່
ະ 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 ອຶນ
ແຍ່ະ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຈ່ີ.

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

18
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ຣາລຸຮ ອຶນແຍະ່ ເມືອງ

ບາບີໂລນ
1 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ນະ ແອັນ ເທວາ

ດາ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ. ອັນ ເບນີ ອຳນາດ ປື່ ດ ລາ
ລ່ື. ປັ່ ງ ແຕ ຣູ່ບເຣືາງ ອັນ ປາເລືາງ ປັຼຮ ອຶນແຍ່ະ
ກຣວາງ ກແູຕອ໌. 2 ອັນ ກູອ໌ ເຣ່ງ ລາລ່ື ປາຍ: "ຣາ
ລຸຮ ເຈ່ີ! ຣາລຸຮ ເຈ່ີ! ເມືອງ ບາບີໂລນ ກາ ປື່ ດ ລາ
ລ່ື ຣາລຸຮ ເຈ່ີ! ຊານ່ໍ, ແອີງ ຕາເມ່າະ ກະ ເຢືາງ ຕາ
ອໍ ແອີດ ອຶນຕຸ ເມືອງ ກັອຍ. ກະ ເບີນ ແຈມ ກັລ
ງ ໍ ແອີດ ຕ່ຶງ ກັອຍ ເຕ່. 3 ໄກຣ ລາລ່ື, ເມືອງ ກັອຍ
ໂອນ ກວາຍ ກູ່ ກຣວາງ ງ່ອຍ໌ ບຼັອງ ອັນ. ບຼັອງ
ກັອຍ ຊາກຳ ແຕ ມັຮ ຣານະ ແປຣ່ິ ກວາຍ ຕະ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ແອີດ

ຕ່ຶງ ກູ່ ກຣວາງ, ໄລ່ ປຣ່ອມ ຕະ ຣານະ ແປຣ່ິ ກະ
ເມືອງ ກັອຍ. ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຈິແຈີງ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌, ໄລ່ ກັອຍ ແກີດ ຊຸ ລາລ່ື ຍ່ອນ ເມືອງ ກັອຍ
ມັ່ກ ແອີດ ປຣຍາອ໌ ລາລ່ື."

4 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ຊັອງ ຊຽງ ການ່ໍອ໌ ແຕ ມັນ
ລ່ັອງ ປາຍ ນ່ະໄນ່:
"ເອີ ເຍືາ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເກົາ ເອີຍ!

ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ!
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ ນ່ະ ອັນ;
ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ມັຮ ຣາມຶ່ ຮ 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 ເລືອ
ຍໆ.

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 ກຈີູດ ກຸ່ຮ, ເນົ່ າ ເຍືາມ ກໂູກຼຍ໌, ເນົ່ າ ມາເຍືາຍຮ
ຊາລາອ໌, ກະ ເມືອງ ກັອຍ ເນົ່ າ ຈັອງ ອຶນ
ແຍ່ະ.

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 ກຣ
ວາງ, 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 ກູ ໂກຼຍ໌. 10 ມັຮ ເຕືາວ
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ປັຣເຍືາ ກັອຍ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ, ຍ່ອນ
ໄລ່ ອຶງກັອຮ ໄລ່ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກັອຍ ເຕ່. ກະ ໄລ່
ປາຍ: "ໂຕຍ໌ ບາບ ລາລ່ື! ໂຕຍ໌ ບາບ ລາລ່ື ເມືອງ
ປື່ ດ ກັອຍ, ລາ ເມືອງ ບາບີໂລນ! ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕະ ໂອນ ອັນ ປິ່ ດ ມວຍ ຕາລັບ!"

11 ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຈິແຈີງ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌, ໄລ່
ເຍືາມ ກໂູກຼຍ໌ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ ເຕ່, ຍ່ອນ ຕາ ເບນີ
ເນົ່ າ ອີ ແຈີງ ນັ່ອງ ເກຣ່ີງ ໄລ່. 12 ຕາ ເບີນ ອາແລ່
ະ 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. 13 ຕາ ເບີນ ອາ
ແລ່ະ ອີ ແຈີງ ຊັຣນໍອ໌ ອາລ່ອງ ປາຮວມ, ແຕີລາ ເກ
ຣ່ີງ 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, ອຶນຊ່ີ
ງ ແຕ ປາໄລ ອາໂປ່ນ, ແປງ ໂດຍ ບຸຮ, ທຣໍ, ຕາ
ແກງ, ແກະ, ອາແຊັຮ, ລໍ ອາແຊັຮ, ກວາຍ ຊູລ,
ກາ ແດີຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ແຮີ. 14 ກວາຍ ກາ ຈິແຈີງ
ກັອຍ, ໄລ່ ປາຍ ໂຈະ ເມືອງ ກັອຍ ນ່ະໄນ່: "ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ອໍ ໄມ່ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ, ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ
ປິ່ ດ ເຈ່ີ. ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ປຣຍາອ໌ ກະ ອໍ ມັຮ ໄມ່
ເກ່ີຍ ເບນີ, ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແກີດ ປິ່ ດ ເຕ່. ໄມ່ ຕາ
ເບີນ ຣາມົຮ 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 ກູໂກຼຍ໌. 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 ກເູຊົາ ອ.ໍ ອັນ ຕັອກ ເກຣ່ີງ ແຢງ, ຕາເມົາ ເປ່
ງ, ກະ ເກຣ່ີງ ເປ່ງ ການ່ໍອ໌ ແຮີ! 17ມາ 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 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 ເຢີຍ ພຸ່ນ ກູແຕອ໌ ໂຈະ ຕ່ຶງ
ແປີຼ ໄລ່, ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ໄລ່ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ລາລ່ື. ກະ
ໄລ່ ເຍືາມ ກູໂກຼຍ໌ ປາຍ ນ່ະໄນ່: "ໂຕຍ໌ ບາບ ລາລ່ື!
ໂຕຍ໌ ບາບ ລາລ່ື ເມືອງ ປື່ ດ ໄນ່! ມັຮ ກວາຍ ກາ
ເບນີ ຕົວະ ກາ ເປາະ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ທາເລ ແກີດ ຊຸ ອຶນ
ແຍ່ະ, ຍ່ອນ ເມືອງ ໄນ່ ຊຸ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ມາ ຊານ່ໍ
ອັນ ປິ່ ດ ຕ່ຶງ ມວຍ ຊາໂມງ."

20 ເອີ ເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ເອີຍ! ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ຍ່ອນ ເມືອງ ກັອຍ ຣາ
ລຸຮ! ເຍືາ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, 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 ອຶນໂຍ່ງ!

21 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ນະ ເທວາດາ
ການ່ໍອ໌ ກາ ບັນ ເຣ່ງ ລາລ່ື. ອັນ ອາແຣ່ິ ມວຍ ແພນ
ຕາເມົາ ປື່ ດ ກະ ອຶນຕັອງ ລາລ່ື. ເຈ່ີ ອັນ ອາປັອງ
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, ມູເຈິງ ເກົາ ອາ
ປັອງ ຕັຮ ຕາເມົາ ໄນ່ ເຕ່. ເຈ່ີ ເນົ່ າ ຕາ ເບີນ ເຮີມ
ນັ່ອງ ເມືອງ ກັອຍ. 22 ເນົ່ າ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ ລາ ຊຽງ ກວາຍ ລາ ຍ່ອງ, ຊຽງ ພີນ,
ຊຽງ ຕາຣີລ, ກະ ຊຽງ ແກ. ມັຮ ກວາຍ ເຈືາງ ຕະ
ຣານະ ຕາ ເບນີ ເບນີ ແອີດ ນັ່ອງ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ.
ກະ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ນັ່ອງ ເນົ່ າ ກູກຼົຮ ທຣໍ. 23 ເນົ່ າ
ຕາ ເບີນ ຕາກັດ ນັ່ອງ ຕາກຍາງ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ.
ກະ ເນົ່ າ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ນັອ່ງ ຊຽງ ຣ່ໍອ໌ ບັອງ ກາ
ຣາເລົາ ເປາະ ຈາ ປັຣຊວຍ ລາກວຍ. ແຕ ບັອງ
ອາໄຣ່, ມັຮ ກວາຍ ກາ ຈິແຈີງ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ,
ອຶນແຍະ່ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກູ່ ກຣວາງ ຢຳນັ່ບ ໄລ່. ເມືອງ
ກັອຍ ພິ ກູ່ 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 ອຶນແຍະ່ ມັຮ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ເນົ່ າ ກາຈີດ."

19
1 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ຊັອງ ຊຽງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື
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ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ໄລ່ ປາຍ ເຣ່ງ ລາລ່ື: "ຮາເລ
ລູຢາ!* ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ! ໂອນ
ໄຮ ຍ່ອງ ເລືອຍໆ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄຮ! ກະ ໂອນ
ອັນ ແກີດ ຊົດ ລາລ່ື! 2 ອັນ ຕະ ປຍາຍ໌ ກະ ຕານັ່
ອງ ເລືອຍໆ! ອັນ ຕະ ໂຕ່ດ ເຈ່ີ ມັນແຊມ ກາ ຈິ
ຈະ. ມັນແຊມ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ແປຣ່ິ ເລືອຍໆ,
ກະ ອັນ ປັຣຕ່ຶ ໂອນ ກູ່ ກຣວາງ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ 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 ກາເຈ່ີ

ງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກ.ູ ຊຽງ ກັອຍ ປາຍ ນ່ະໄນ່:
"ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄຮ! ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເຍືາ
ກາ ຕະ ຣານະ ອັນ, ກະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຢຳນັ່ບ
ອັນ, ກວາຍ ປື່ ດ ກະ ກວາຍ ແກດ, ຍ່ອງ ອັນ!"

6ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ຊັອງ ຊຽງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ ລາລ່ື,
ນ່ະ ໂຮ ແດີອ໌ ປື່ ດ, ກະ ນ່ະ ກຣ່ຶມ ຕັນດ່ືຣ ເຣ່ງ ລາ
ລ່ື. ຊຽງ ກັອຍ ປາຍ ນ່ະໄນ່: "ຮາເລລູຢາ! ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ລາ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ກະ ອັນ ຊົດ ແກຼີຍ ອຶນ
ແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌. ອັນ ແກີດ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຊົດ
ແດີຍ! 7 ໂອນ ໄຮ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື! ໂອນ ໄຮ ແອີນ
ເລືອຍໆ! ໂອນ ໄຮ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ! ແຕ່ີອ໌
ເຈ່ີ ຕາໄງ 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 ຣາ
ນະ ຕານັ່ອງ ອໍ ໄລ່ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕະ.)

9 ແວັດ ກັອຍ, ເທວາດາ ອາຕີ ເກົາ ປາຍ: "ອຶງ
ເຄາະ ໄມ່ ຄຽນ ປາຍ: 'ບຸ່ນ ລາລ່ື ມັຮ ກວາຍ ກາ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ການື່ ຍ 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 ຣາ ໂກລ 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 ເຢຊູ. ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຊາງ
ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ! ໄລ່ ກາ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ,
ໄລ່ ກັອຍ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ມູເຈິງ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ
ນາຍ 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 ຕານັ່
ອງ ກະ ປຍາຍ໌ ເລືອຍໆ.' ອັນ ຕັດຊ່ີນ ກະ ຣາຊູ່
ຍ່ອນ ຣານະ ຕານັອ່ງ ອໍ ເລືອຍໆ. 12ມັ່ດ ອັນ ລາ
ນ່ະ ປັຣລາ ອູ່ຍຮ. ອັນ ຕາປື່ ງ ຊາອ່ຶຍ ກຸນຕຣວາອ໌
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. ອັນ ແກຼວ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເນົ່ າ ຄຽນ
ໂອນ ອັນ, ມາ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ດັງ ຣາມຶ່ ຮ 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.' 14 ກຼຶ່ງ
ລາລ່ື ຕາຮານ ແຕ ມັນລ່ັອງ ຕາປູ່ນ ອັນ. ອຶນແຍ່
ະ 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 ກູ
ໂບ 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 ເບີນ ມວຍ
ຣາມຶ່ຮ ເນົ່ າ ຄຽນ ນ່ະໄນ່: "ໄນ່ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ

* 19:1 19:1 ປັຣນາຍ 'ຮາເລລູຢາ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.' † 19:7 19:7 ລາກວຍ ແກະ ກອນ ລາ ຊາກຳ ແຕ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ ‡ 19:15 19:15 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ອັນ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາເຕືາຍ໌ ຕ່ຶງ ຣາເລ່າະ ເນົ່ າ ປັດ
ແດີອ໌ ອາງຸ່ນ."
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ກາເລີຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ການ່ໍອ໌, ກະ ອຶນເຈົາ ກາເລີຍ
ອຶນເຈົາ ການ່ໍອ໌."

ອັນ ກາ ຈ່ິຮ ອາແຊັຮ ກຼອ໌ໍ ຣາ ຈ່ິລ ເຣືາບ ກູ່
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ

17 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ມານະ ເທວາດາ
ແອີດ ຕາຢຶ່ ງ ຕ່ຶງ ມັ່ດ ມານາງ. ອັນ ປາຍ ເຣ່ງ ລາ
ລ່ື ໂຈະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ແຈມ ກາ ປັຣ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ:
"ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່! ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຍືາ ປາໂຣມ ປໍ
ໄນ່! ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ 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 ຣາມຶ່ຮ ກວາ
ຍ, ກວາຍ ຊູລ ກະ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ຊູລ, ກວາຍ
ປື່ ດ ກະ ກວາຍ ແກດ!"

19 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ຊັນ ຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ
ກັອຍ, ກະ ມັຮ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌
ມັນຕຸ ກະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຕາຮານ ໄລ່, ໄລ່ ໂຣ່ມ ຢໍອ໌
ອີ ຣາຊູ່ ກະ ອັນ ກາ ຈ່ິຮ ອາແຊັຮ ກຼອ໌ໍ ກະ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ຕາຮານ ອັນ. 20 ມູ່ ຕາຮານ ອາແຊັຮ ກຼອ໌ໍ
ກັອຍ ໂກບ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ກະ ອັນ ກາ ຕະ ອຶນ
ຕີ ອາໂລກ ປາຍ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ກວາຍ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ກັອຍ, ອັນ ຕະ
ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຄານະ ຈ່ອຍ ຊັນຕຣ່ັນ 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 ອາ
ໂລກ ກັອຍ, ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ, ມາ ເນົ່ າ ອາປັອງ
ຕັຮ ໄລ່ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ ກາ ເບນີ ອູ່ຍຮ ກະ ກາເຈຍ
ເບຼີ ເລືອຍໆ. 21 ກະ ມັຮ ຕາຮານ ຊັນຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ
ກັອຍ, ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ໄລ່ ກູຈີດ ແຕ ດາວ ອັນ ກາ
ຈ່ິຮ ອາແຊັຮ ກັອຍ ກູໂບ ຕ່ຶງ ແບອ໌ ອັນ. ເຈ່ີ ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ແຈມ ແຕ ມັນລ່ັອງ ແຕ່ີອ໌ ຈາ ໄຊອ໌ ກວາ
ຍ ຕາຮານ ກັອຍ ອຶນຈົນ ປາໄຊ ປາອ່ັອຮ.
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ເຢຊູ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ເບນີ ມວຍ ປັ່ ນ ກມູໍ

1 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ນະ ເທວາດາ
ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ. ເທວາດາ ກັອຍ ຢຸມ ກອນ ກາ
ແຈ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. ກະ ອັນ ຢຸມ ມວຍ ອຶນແຕຣ່ັຮ
ອຶນໄຊ ໂຊ ກຣ່ິຮ ລາລ່ື. 2 ອັນ ໂກບ ງວງ ກາ ນ່ະ
ກູຊັນ ແຕ ອຶມແບິ. ງວງ ກັອຍ ຊົດ ກູ່ ເຢືາງ ຕາ
ອໍ, ກະ ອັນ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ຊາຕານ. ເທວາດາ

ກັອຍ ຊັດ ເຢືາງ ຊາຕານ ແຕ ອຶນໄຊ ໂຊ ອຶນແຍ່
ະ ມວຍ ປັ່ ນ ກູມ.ໍ 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 ອາໂຣຍຮ ເຢືາງ ຊາຕານ,
ມາ ເນົ່ າ ຕາ ເບີນ ອາໂຣຍຮ ອັນ ດູ່ນ.

4 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ຊາອ່ຶຍ ກາເຈ່ີງ ຕາກ,ູ
ນ່ະ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ. ໄລ່ ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີ
ງ ກັອຍ, ເບີນ ອຳນາດ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ. ກະ ເກົາ
ເຮີມ ມັຮ ຣາເວືາຍ ກວາຍ ກາ ເນົ່ າ ກັອຮ ຕາກອງ
ຍ່ອນ ໄລ່ ອາຕີ ຣາມຶ່ຮ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢຊູ ກະ ປັຣ
ນາຍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊາງ ຊັນ
ຕຣ່ັນ ແຣ່ັງ ແຕີລາ ຣູ່ບ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ. ກະ ໄລ່
ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ຊັນຕຣ່ັນ ກັອຍ ຕ່ຶງ ກາລ
ຍາອ໌ ໄລ່ ແຕີລາ ຕ່ຶງ ອາຕີ ໄລ່. ໄລ່ ກັອຍ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ ເຈ່ີ, ກະ ໄລ່ ຕະ ຊົດ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ
ອຶນແຍະ່ 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 ເບີ
ນ ກູຈີດ ເຮີບ ກາ ບາຣ ນັ່ອງ, ມາ ໄລ່ ແກີດ ກວາ
ຍ ຊາງ ຣ່ີດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ໄລ່ ເບີນ ຕະ ຊົດ
ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນແຍະ່ ມວຍ ປັ່ ນ ກມູ.ໍ

ເຢືາງ ຊາຕານ ແກີດ ເປ່ ເລືອຍໆ
7 ແວັດ ມວຍ ປັ່ ນ ກູມໍ ກັອຍ, ເນົ່ າ ອາໂຣຍຮ

ເຢືາງ ຊາຕານ ແຕ ກ່ໍອ໌ ກາ ເນົ່ າ ໂກບ ດອ໌ໍ ອັນ.
8 ເຈ່ີ ອັນ ເປາະ ພິ ລ່ັຮ ຊາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ
ຕ່ຶງ ກຣວາງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ກາ
ກຣວາງ ກວາຍ ກັອຍ ລາ ໂກກ ກະ ມາໂກກ. ເຢືາງ
ຊາຕານ ປາໂຣມ ມັຮ ກຣວາງ ກວາຍ 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 ອາ
ໂຢ່ະ. ມາ ເບີນ ອູ່ຍຮ ແຊງ ແຕ ມັນລ່ັອງ ອາປິ່ ດ
ຕັຮ ໄລ່. 10 ແວັດ ກັອຍ, ເນົ່ າ ອາປັອງ ຕັຮ ເຢືາງ
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ຊາຕານ, ອັນ ກາ ພິ ມັຮ ກວາຍ, ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ
ລ່ັຮ. ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ, ອູ່ຍຮ ກະ ກາເຈຍ
ເບີຼ ເລືອຍໆ. ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີນ ກາ ຊັນຕຣ່ັນ
ແຣ່ັງ ກະ ອັນ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ປາຍ ອັນ ອາ
ຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ໄລ່ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ ລາລ່ື ກູ່ ຕາໄງ ຊາເດົາ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກມູ.ໍ

ຕັດຊ່ີນ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ປັຣຊົດ
11 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ມວຍ ລຳ ກາເຈ່ີງ ກຼອ໌ໍ

ປື່ ດ ລາລ່ື ກາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ເກ່ີຍ ຕາກ.ູ ກະ ເກົາ
ເຮີມ ອັນ ກາ ຕາກູ ຕ່ຶງ ກາເຈ່ີງ ກັອຍ. ອຶນແຍ່ະ ກູ
ແຕອ໌ ກະ ມັນລ່ັອງ ປິ່ ດ ແຕ ເມືາງ ອັນ, ເຈ່ີ ຕາ ເບີ
ນ ອາແລ່ະ ເຮີມ ໄລ່ ນັ່ອງ. 12 ກະ ເກົາ ເຮີມ ມັຮ
ກວາຍ ກາ ກຈີູດ ເຈ່ີ, ກວາຍ ປື່ ດ ກະ ກວາຍ ແກດ,
ໄລ່ ຕາຢຶ່ ງ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກາເຈ່ີງ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາກ.ູ
ເຈ່ີ ເນົ່ າ ເປຮິ ມັຮ ກາ ປຶ່ ງ. ເບນີ 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 ກຈີູດ ຕາປູ່ນ ຣານະ ໄລ່ ຕະ, ນ່ະ ເນົ່ າ ຄຽນ
ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ມັຮ ປຶ່ ງ ກັອຍ. 13 ເຈ່ີ ແດີອ໌ ທາເລ ກລັູຮ
ລ່ັຮ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ກູ່ ອຶນຕຸ
ກາ ກວາຍ ກູຈີດ ແອີດ ລາ ກູລັຮ ລ່ັຮ ກູ່ ນະ ກວາ
ຍ ກາ ອັນ ເບນີ. 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: 'ອຶນ
ຕຸ ກູຈີດ ເຮີບ ກາ ບາຣ.' 15 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ
ຕາ ເບີນ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ກາ ເນົ່ າ ຄຽນ
ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ກາ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ, ເນົ່ າ ອາ
ປັອງ ຕັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ.
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1 ແວັດ ກັອຍ, ເກົາ ເຮີມ ມັນລ່ັອງ ຕາໄມ ກະ ກູ
ແຕອ໌ ຕາໄມ. ຍ່ອນ ມັນລ່ັອງ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ກະ ກູ
ແຕອ໌ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ລາ ປິ່ ດ ເຈ່ີ. ກະ ແດີອ໌ ທາເລ
ລາ ປິ່ ດ ເຕ່. 2 ກະ ເກົາ ເຮີມ ເມືອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ລາ ເມືອງ ບຣັຮ ອໍ ລາລ່ື. ເມືອງ ກັອຍ ລາ ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ ຕາໄມ. ເມືອງ ກັອຍ ແຊງ ແຕ ມັນ
ລ່ັອງ, ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເມືອງ ກັອຍ ລາ
ນ່ະ ກໂູມຣ ກາ ກຽມ ດອ໌ໍ ຈະ ອັນ ໂອນ ອໍ, ເຈ່ີ ເກຣາ

ະ ກາຢາອ໌ ແຕ່ີອ໌ ອີດ ອັນ ຕະ ປັຣຊວຍ. 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 ເຈົາຣາ
ຊີ ຈູ່ດ ຕັຮ ອຶນແຍ່ະ ເຈ່ີ ຊັຣລ່ັງ ມັດ່ ໄລ່. ໄລ່ ຕາ
ເບີນ ຈີວ໌ ກູຈີດ ແຕີລາ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ ນັ່ອງ. ໄລ່ ຕາ ເບີນ
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 ອຶນແຍະ່ ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ
ປຍາຍ໌ ລາລ່ື, ເຕ່ອ໌ ເນົ່ າ ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື."

6 ກະ ອັນ ອາຕີ ແອັນ ເກົາ ປາຍ: "ແມິ່ມ ອຶນ
ແຍ່ະ 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.
7ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຣາຈ່ິລ ເຣືາບ ກະ ຣານະ ຕາ ອໍ,
ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ມູ່ນ ນ່ະໄນ່: ເກົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແກີດ ເຢືາງ ອັນ, ກະ ອັນ ແກີດ ກອນ ເກົາ ເຕ່.
8ມາ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ, ອຶນ
ແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ແອີດ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ.
ອູ່ຍຮ ກະ ກາເຈຍ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເບີຼ ເລືອຍໆ,
ກະ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ອຶນຕຸ ກັອຍ ລາ: 'ອຶນຕຸ ກູຈີດ ເຮີບ
ກາ ບາຣ.' ໄລ່ ກາ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ ລາ ກວາຍ
ນ່ະໄນ່: ໄລ່ ກາ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ອີ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ,
ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ກາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ
ຕາ ອ,ໍ ໄລ່ ກາ ກາຈີດ ກວາຍ, ມັນແຊມ ຣາເລົາ ກາ
ຕາ ເບີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕຸ, ໄລ່ ກາ
ຕາປູ່ນ ຣານະ ມ,ໍ ໄລ່ ກາ ຊາງ ຣູ່ບ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌,
ກະ ໄລ່ ກາ ອາຕີ ອາໂລກ."

ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ ຕາໄມ
9 ແວັດ ກັອຍ, ເບນີ 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 ໄນ່.
ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ເຮີມ ກໂູມຣ ກາ ແກີດ ລາກວຍ ແກະ
ກອນ ກັອຍ."
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10 ເຈ່ີ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ເກົາ, ກະ ເທວາດາ ເດີງ ອາຊວຍ ເກົາ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ປັຣແລີ ກົຮ ປື່ ດ ລາລ່ື ກະ ຕ່ີ ລາລ່ື. ແຕ ອຶນ
ຕຸ ກັອຍ ອັນ ໂອນ ເກົາ ເຮີມ ເມືອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ກາ ບຣັຮ ອໍ ລາລ່ື, 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 ແກວມະນໂີຊດ. ຕາເມົາ ເປ່
ງ ກັອຍ ລາ ຣາລ່ັງ ລາລ່ື. 12 ເມືອງ ກັອຍ ເບີນ ວ
ຍາງ ຕາວ່ັຮ ກະ ຕ່ີ. ກະ ອັນ ເບີນ ມວຍ ຈ່ິດ ລາ
ບາຣ ງັ່ຮ ຕ່ົງ. ມວຍ ງັ່ຮ ຕ່ົງ ເບີນ ມານະ ເທວາດາ
ກຍາອ໌. ເນົ່ າ ຄຽນ ຕ່ຶງ ກູຕ່ົງ 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 ມາ
ນາງ ລ່ັອຮ ເບນີ ໄປ ງັ່ຮ ຕ່ົງ. ຢັ່ ຮ ມັ່ດ ມານາງ ປັດ
ເບີນ 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 ຕຳເປ່ກ ເນົ່ າ ຕະ ແຕ ແຢງ. ອັນ
ຢໍອ໌ ອີ ເຕ່ກ ເມືອງ ກັອຍ; ອັນ ອີ ເຕ່ກ ງັ່ຮ ຕ່ົງ;
ກະ ອັນ ອີ ເຕ່ກ ວຍາງ ເມືອງ ກັອຍ ແຕ ຣາແລີງ
ກັອຍ. 16 ປູນ ແຈ ເມືອງ ກັອຍ ຕາວ່ັຮ ກະ ຕ່ີ ລາ
ມູເຈິງ ອຶນແຍະ່. 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 ເບີນ 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 ລາ
ລ່ື ນ່ະ ແກວ. 19 ຕາເມົາ ກາ ເນົ່ າ ຕະ ວຍາງ ກັອຍ
ເນົ່ າ ອາແຕັດ ຕາເມົາ ກາ ອໍ ລາລ່ື ກະ ເປ່ງ ລາລ່ື
ກາ ເບນີ ຣາມຶ່ຮ ນ່ະໄນ່: ມວຍ ລາ ແກວມະນໂີຊດ,
ບາຣ ລາ ໄພທູນ, ໄປ ລາ ໂມຣາ, ປູນ ລາ ມຣໍະກົດ,
20 ເຊີງ ລາ ບຸດ, ຕາປັ່ ດ ລາ ພິລາ, ຕາປູ່ລ ລາ ບຸດ

ຊະບາຄຳ ນຳແກ, ຕາກ່ອລ ລາ ເພທາຍ, ຕາເກ່ຮ
ລາ ບຸດຊະບາຄຳ ນຳອອນ, ມັນຈ່ິດ ລາ ຢົກ, ມັນ
ຈ່ິດ ລາ ມວຍ ລາ ນິນ ກະ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ລາ
ແກວເພທາຍ ອາອູຍ. 21 ກະ ເນົ່ າ ຕະ ມວຍ ຈ່ິດ
ລາ ບາຣ ລຳ ກູຕ່ົງ ແຕ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ກຼອງ ຈຸ່
ເປ່ງ ລາລ່ື ກາ ເນົ່ າ ດອ໌ໍ ໄຄມຸກ, ມວຍ ກູຕ່ົງ ມວຍ
ກຼອງ. ຣານາ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ເນົ່ າ ຕະ ແຕ ແຢງ
ອໍ ລາລ່ື ກະ ຣາລ່ັງ ນ່ະ ແກວ.

22 ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ເກົາ ຕາ ເບນີ ເຮີມ ດຸງ ຊາງ
ອຶນເຕ່ົາ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ຊົດ ແກຼີຍ
ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌, ກະ ແກະ ກອນ ກັອຍ, ໄລ່
ແອີດ ກູ່ ອຶນຕຸ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ, ອຶນ
ຕຸ ອາແລ່ະ 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 ອຶນແຍ່ະ 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, 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 ອາ
ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. 27 ມາ ຣາມຶ່ ຮ ຕາ ອໍ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ. ກວາຍ ແປຣ່ິ ກະ ກວາ
ຍ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ຕາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ເມືອງ
ກັອຍ. ແອີງ ໄລ່ ກາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ກາ ເນົ່ າ
ຄຽນ ຣາມຶ່ ຮ ກວາຍ ກາ ເບີນ 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 ເບີນ ອາລ່ອງ ກາ

ໂອນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ອາລ່ອງ ກັອຍ
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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 ຕາກ,ູ ກາເຈ່ີງ ກັອຍ ແອີດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ກັອຍ. ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຊາງ ເລືອຍໆ ອັນ. 4 ມັຮ ກວາ
ຍ ກັອຍ ເບີນ ເຮີມ ມາມ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ໄລ່
ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄຽນ ດອ໌ໍ ຕ່ຶງ ກາລ
ຍາອ໌ ໄລ່. 5 ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຊາເດົາ
ນັ່ອງ. ນ່ະກັອຍ, ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ
ອີ ເບີນ ຕາກຍາງ. ກະ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ມັ່ດ ມານາງ
ປາເລືາງ ນັ່ອງ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນເຈົາ ໄຮ
ແຕ່ິ ປາເລືາງ 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: "ອຶນ

ແຍ່ະ ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື, ເຕ່ອ໌ ກວາ
ຍ ຊາອຳ ຈັບ ລາລ່ື. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶນເຈົາ ໄຮ,
ອັນ ແປຣີ ເທວາດາ ອັນ ເປາະ ອາປັຮ ໂອນ ມັຮ
ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ 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 ອາຕີ ເກົາ ປາຍ: "ອຶນໂຈຍ ຕະ ນ່ະກັອຍ! ເກົາ
ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມູເຈິງ ໄມ່ ເຕ່, ກະ ມູເຈິງ
ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ກະ ມູເຈິງ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ໄນ່. ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຊາງ ແອີງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ!"

10 ເຈ່ີ ເທວາດາ ກັອຍ ປາຍ ແອັນ ໂຈະ ເກົາ ນ່ະ
ໄນ່: "ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ປາໂຕ່ະ 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 ເບນີ ຣາງຶ່ຮ
ແປຣ່ິ, ໂອນ ອັນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ແປຣ່ິ ທໍໆ. ອັນ ກາ
ຕານັ່ອງ ອໍ, ໂອນ ອັນ ຕານັ່ອງ ອໍ ທໍໆ. ກະ ອັນ
ກາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອ,ໍ ໂອນ ອັນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ
ບຣັຮ ອໍ ທໍໆ."

12ກະ ເຢຊູ ປາຍ ລ່ັຮ ແອັນ: "ເຍືາ ເນ່ ໄນ່! ຕາ
ເບນີ ດູ່ນ ນັ່ອງ ເກົາ ອີ ແຕ່ີອ໌! ບັອງ ກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌,
ເກົາ ເດີງ ເກືາ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ, ຕາປູ່ນ 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 ກວາ
ຍ 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 ກວາ
ຍ ແປຣ່ິ ນ່ະ ອາຈ,ໍ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ
ກວາຍ ມ,ໍ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ລາກວຍ ກາ
ຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕຸ, ມັຮ ກວາຍ ກາ ກາຈີດ ກວາຍ,
ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາງ ຣູ່ບ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌, ມັຮ ກວາຍ
ກາ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ, ກະ ໄລ່ ກາ ອາ
ຕີ 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 ລາ
ລ່ື ຕ່ຶງ ປ່ືຼ."

17 ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ລາກວຍ ແກະ
ກອນ ປາຍ: "ໂອນ ອຶນເຈົາ ແຕ່ີອ໌!"
ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໄນ່, ອຶງເຄາະ

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

ຍ 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 ອາປັຮ ເລືາຍ ໄນ່ ນ່ະໄນ່: ຄັນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເຕີມ ອຶນເຕ່ົາ ແອັນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ
ປັຣນາຍ ອາປັຮ ເລືາຍ ໄນ,່ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ຣາມົຮ ມັຮ ຣາມຶ່

* 22:14 22:14 ກວາຍ ກາ ປົ່ ຮ ໂອນ ບຣັຮ ອາຢັ່ ອຮ ຕ່ີ ລາ ຊາກຳ ແຕ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.



ອາປັຮ ເລືາຍ 22:19 417 ອາປັຮ ເລືາຍ 22:21

ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ເກົາ ຄຽນ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ໄນ່.
19ກະ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕັຮ ມວຍ ປັຣນາຍ
ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ອາປັຮ ເລືາຍ ໄນ່, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ເບີນ
ຈາ ປາໄລ ແຕ ອາລ່ອງ ກາ ໂອນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ອາ
ມົງ່ ເລືອຍໆ. ກະ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ບຣັຮ ອໍ ກັອຍ. ປຶ່ ງ ໄນ່ ອາຕີ ເຈ່ີ ແຕ ອາ
ລ່ອງ ກະ ເມືອງ ກັອຍ.

20 ເຢຊ,ູ ອັນ ກາ ອາຕີ ໂອນ ເກົາ ດັງ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ອັນ ປາຍ: "ໄກຣ ລາລ່ື! ຕາ ເບນີ
ດູ່ນ ນັ່ອງ ເກົາ ອີ ແຕ່ີອ໌!"
ອາແມນ! ແຊອ໌ ໂອນ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ໄວ່, ອຶນເຈົາ

ເຢຊູ ເອີຍ!
21 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢຊ,ູ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ

ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ອັນ.
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