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ꞌTan Pôn tẻm sư pay ha ꞌtan ꞌPhi‑ꞌlê‑ꞌmôn

1

1 Khỏi

ꞌchư Pôn, phủ pên ꞌtú ꞌpộ đảy ꞌkhớng nả ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
ꞌKha‑ꞌlịt, c p Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu phủ pên ꞌpi ꞌnọng pông chaư ꞌchưa Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu.
So tẻm sư ꞌmá ha ꞌPhi‑ꞌlê‑ꞌmôn ꞌnọng ꞌhặc sương đảy ꞌdệt ꞌviạk ꞌtoi căn,
2 ꞌpọm c p ꞌnáng p‑ꞌphia ưởi ꞌnọng ꞌháu, ꞌtan ꞌA‑ꞌkhi‑pô phủ pên ꞌpi ꞌnọng
kheng ꞌngán tó sớc ꞌhuôm ꞌháu, ꞌt ng cá m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌmặc
ꞌsúm căn n ng ꞌhướn ꞌnọng.
3 So Chảu ꞌPhạ phủ pên ꞌPo ꞌsúm ꞌháu c p ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên Chảu
Chom phớng ꞌdứa công ꞌphún hảư ꞌpi ꞌnọng súc sáng bang chaư.
4 Khỏi đé so Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌháu ꞌchớ đaư ꞌcọ ng m ꞌhọt ꞌnọng
kéng cáo ꞌquám đảy ꞌdọn ꞌTan chảu, 5 ꞌpưa ꞌva khỏi đảy ꞌnghín kháo ꞌva ꞌnọng
pông chaư ꞌchưa ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom, kéng đảy ꞌhặc ꞌpéng ꞌpứng phủ
pên dên ꞌpay ꞌTan chảu. 6 Khỏi đé so Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌháu ꞌhuôm chaư
ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt, ꞌlẹo ꞌnọng ch ng ꞌchí ꞌhụ ꞌchu khu đi ꞌmí n ng
ꞌhôm ꞌngáu ꞌTan chảu. 7 ꞌNọng ꞌhặc sương, ꞌnọng đảy tủm ꞌpúa chaư dên ꞌpay
Chảu Pua ꞌPhạ, đảy ꞌmí chaư ꞌhặc ꞌnéo ꞌnặn ꞌcọ ꞌpá khỏi ꞌmuôn hom, pản ꞌpúa
chaư khỏi lai.
Đé so ꞌtan ꞌPhi‑ꞌlê‑ꞌmôn ꞌpưa dáng ꞌdóm hảư Ô‑ꞌnê‑ꞌsi‑ꞌmô
8 ꞌSướng

ꞌnặn khỏi pên ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌKha‑ꞌlịt, ꞌmí ꞌqui n bók
ꞌnọng ꞌdệt ꞌpứng ꞌviạk pên ꞌdệt, 9 hák ꞌva khỏi ꞌchưa ꞌnọng ꞌmí chaư ꞌhặc, khỏi
ch ng ꞌmí ꞌquám so ꞌhọt ꞌnọng. Khỏi Pôn pên ꞌc n thảu ké ꞌlẹo, ꞌsặm ꞌto ꞌkhạy
ꞌnị khỏi pên ꞌtú dú ꞌpộ đảy ꞌkhớng nả ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt. 10 Khỏi
so ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng au Ô‑ꞌnê‑ꞌsi‑ꞌmô ꞌnị é ꞌnớ. ꞌChớ khỏi dú ꞌtú ꞌcọ đảy bók
ꞌm n ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, khỏi ch ng đu ꞌm n ꞌsướng ꞌlụk dú cuông ꞌhôm
ꞌngáu ꞌTan chảu. 11 ꞌChớ cón ꞌnọng báu đảy ꞌdọn săng ꞌm n, ꞌkhạy ꞌnị ꞌháu
ꞌt ng song ꞌcọ ꞌchí đảy ꞌdọn ꞌm n. 12 ꞌChăm ꞌva ꞌm n pên ꞌlụk ꞌhặc ꞌpéng, khỏi
ꞌnh ng s ng ꞌm n ꞌcứn ꞌmá ha ꞌnọng. 13 Chaư khỏi ꞌtẹ é hảư ꞌm n dú ꞌtoi, ꞌpưa
tang ꞌnọng ꞌchạư soi khỏi cuông ꞌchớ ꞌnh ng dú ꞌtú ꞌpộ páo kháo ꞌhung saư.
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ꞌPhi‑ꞌlê‑ꞌmôn 1.14–25

14 Hák

ꞌva khỏi báu é ꞌdệt cai chaư ꞌnọng, nả ꞌviạk ꞌnọng ꞌchí ꞌhặc ꞌpéng
hảư ꞌm n dú ꞌchoi khỏi ꞌnặn báu ꞌmen kh m hảư ꞌnọng ꞌchoi, ꞌdệt ꞌtoi chaư
đi ꞌmí ꞌmuôn ꞌló. 15 ꞌMí ꞌtưa Ô‑ꞌnê‑ꞌsi‑ꞌmô đảy páy ꞌnọng pay s c ꞌdan, ꞌlẹo
ꞌnọng ꞌcọ ꞌchí đảy ꞌm n ꞌcứn ꞌmá dú ꞌtoi ꞌlới ꞌlới. 16 ꞌKhạy báu bớng ꞌm n ꞌto
pên khỏi ꞌchạư, hák đi ꞌsứa ꞌnặn máư, ꞌm n pên ꞌpi ꞌnọng ꞌhặc sương. Khỏi
ꞌhặc ꞌm n lai, ꞌlẹo ꞌnọng ꞌcọ ꞌchí ꞌhặc ꞌm n ꞌvén ꞌsứa máư. ꞌM n đảy pên khỏi
ꞌchạư ꞌviạk ꞌnọng, ꞌlẹo ꞌcọ pên ꞌpi ꞌnọng dú cuông ꞌhôm ꞌngáu ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên
Chảu Chom.
17 ꞌVa ꞌnọng ꞌtứ khỏi pên ꞌpi ꞌnọng ꞌdệt ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌtoi căn, so hảư
ꞌnọng tỏn au Ô‑ꞌnê‑ꞌsi‑ꞌmô ꞌsướng đảy tỏn au khỏi ꞌnớ. 18 ꞌVa té cón ꞌm n đảy
ꞌdệt săng phít ꞌnọng ꞌhứ ꞌva pên ꞌnợ ꞌnọng ꞌto đaư, hảư tính au n ng khỏi. 19 Sư
ꞌnị ꞌmen ꞌmứ khỏi tẻm lo, khỏi ꞌchư Pôn, hák ꞌchí păng hảư ꞌnọng. ꞌLẹo chính
ꞌmo ꞌnọng pên ꞌnợ khỏi ꞌnặn ꞌnhá ꞌvạu ꞌhọt. 20 ꞌHáu pên ꞌpi ꞌnọng căn ꞌhuôm
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên Chảu Chom, khỏi ch ng é so ꞌnọng ꞌchoi hảư khỏi
đảy ꞌláng đi ꞌnặn n ng ꞌnọng. So hảư ꞌnọng tủm ꞌpúa chaư khỏi ꞌpưa Chảu
ꞌKha‑ꞌlịt é ꞌnớ. 21 Khỏi m n chaư ꞌva, ꞌnọng ꞌchí ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám khỏi so ꞌmá,
ch ng tẻm sư ꞌnị ꞌmá ha, ꞌcọ ꞌhụ ch c ꞌva ꞌnọng ꞌchí ꞌdệt ꞌsứa ꞌquám khỏi ꞌvạu
ꞌnị máư.
22 ꞌNéo ꞌnưng máư, so hảư ꞌnọng ꞌtọn bón dú ꞌvạy thả khỏi é, khỏi mong
ꞌcóng tó Chảu Pua ꞌPhạ ꞌsứ đaư ꞌcọ ꞌchí nh n ꞌquám ꞌpi ꞌnọng đé so ꞌTan chảu,
hảư khỏi đảy ꞌcứn ꞌmá ha ꞌpi ꞌnọng.
23 ꞌTan Ê‑pa‑ꞌpha đảy pên ꞌtú ꞌtoi khỏi ꞌpộ Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt, ꞌtan ꞌcọ
ꞌmí ꞌquám tham kháo ha ꞌnọng. 24 ꞌSướng điêu căn ꞌtan ꞌMa‑ꞌla‑cô, ꞌtan
ꞌA‑ꞌlịt‑ta‑ꞌkhô, ꞌtan Đê‑ꞌma kéng ꞌtan ꞌLu‑ca, ꞌt ng sí ꞌc n sau ꞌcọ ꞌdệt ꞌviạk
ꞌtoi khỏi.
25 So công ꞌphún ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên Chảu Chom dú c p ꞌnặp pheng
ꞌpi ꞌnọng.
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