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ꞌTan Pôn tẻm sư pay ha ꞌpi ꞌnọng

n ng ꞌmướng ꞌPhi‑ꞌlịp‑poi

1

1 ꞌSúm

khỏi ꞌchư Pôn kéng Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu, phủ ꞌkhớng nả ꞌviạk Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt, ꞌmí sư ꞌmá ha m t ꞌchu ꞌc n phủ pên dên ꞌpay Chảu Pua
ꞌPhạ dú ꞌhôm ꞌngáu Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt, t ng cá thảu ké phủ bớng ꞌdéng uôn
ꞌpá c p ꞌpứng phủ ꞌchoi nả ꞌviạk m t ꞌsúm ꞌh m dú n ng ꞌmướng ꞌPhi‑ꞌlịp‑poi.
2 Khỏi đé so Chảu ꞌPhạ phủ pên ꞌPo ꞌsúm ꞌháu c p ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt Chảu Chom
ꞌháu ꞌnặn phớng ꞌdứa công ꞌphún hảư ꞌpi ꞌnọng đảy súc sáng bang chaư.
3–5 ꞌPi ꞌnọng đảy ꞌhuôm nả ꞌviạk páo kháo ꞌhung saư ꞌtoi ꞌsúm khỏi ꞌmá té
c c ꞌtạu ꞌhọt ꞌkhạy ꞌnị. ꞌSướng ꞌnặn ꞌchớ đaư khỏi ng m ꞌhọt ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ
ꞌlớng ꞌlớng đảy ꞌdọn Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌháu ꞌpưa ꞌpi ꞌnọng, ꞌmuôn
ꞌmớng đé so ꞌTan chảu dú ꞌlớng ꞌlớng. 6 Khỏi m n chaư ꞌva, ꞌTan chảu phủ
t ng c c sảng ꞌviạk đi dú cuông chaư ꞌpi ꞌnọng, ꞌsứ đaư ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌchí sảng
nả ꞌviạk ꞌnị hảư ꞌlẹo ꞌtạu ꞌhọt ꞌmự Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt táo ꞌl ng ꞌmá. 7 Khỏi
ng m ha ꞌpi ꞌnọng ꞌchu ꞌc n ꞌcơ ꞌnặn ꞌcọ ꞌmen, ꞌpưa ꞌva ꞌlớng ꞌchớ khỏi ꞌmí
chaư ꞌhặc ꞌpi ꞌnọng. ꞌChớ đaư ꞌpi ꞌnọng phaư ꞌcọ ꞌkhớng ꞌchoi nả ꞌviạk Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu phớng ꞌdứa hảư ꞌnặn ꞌtoi khỏi, báu ꞌva ꞌchớ ꞌchọ sỏi l c phúk ꞌlam ꞌvạy
kéng ꞌchớ đảy ꞌvạu pảy che au kháo ꞌhung saư ꞌvạy. 8 Khỏi so Chảu Pua ꞌPhạ
pên chứng hảư, khỏi ꞌmí chaư ꞌhặc é thơng ꞌpi ꞌnọng ꞌchu ꞌc n, ꞌsướng Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌhặc sương ꞌpi ꞌnọng ꞌnặn lo.
9 Khỏi đé so Chảu Pua ꞌPhạ phớng ꞌdứa hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌnhương ꞌmự ꞌnhương
ꞌmí chaư ꞌhặc căn tứm khửn, hảư ꞌhụ n ng ꞌlu ng phít ꞌlu ng ꞌmen, 10 ꞌpưa ꞌpi
ꞌnọng ch ng ꞌchí ꞌhụ ch c ꞌlưạk au ꞌtáng đi ꞌsứa m t, ꞌchí đảy pên ꞌc n ꞌpẹk saư,
báu ꞌmí săng chê đảy, ꞌtạu ꞌhọt ꞌmự Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt táo ꞌl ng ꞌmá. 11 ꞌPi
ꞌnọng đảy pên ꞌc n đi ꞌmí ꞌmen ꞌchu ꞌnéo ꞌdọn Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt hảư pên,
ꞌdệt hảư sỏng ꞌnhó ꞌchư siêng Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌhung ꞌhướng.
ꞌTan Pôn ꞌchọ dú ꞌtú, kháo ꞌhung saư ꞌnhương ꞌpe quảng ók
12 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, khỏi é hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ, ꞌpứng ꞌviạk pên ók hảư
khỏi ꞌnặn ꞌchoi hảư kháo ꞌhung saư Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnhương ꞌpe quảng ók pay,
13 chao lính phảu ꞌhướn pua ꞌt ng cá ꞌchu ꞌc n ꞌt ng lai phaư ꞌcọ ꞌhụ ꞌva khỏi
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ꞌPhi‑ꞌlịp‑poi 1.14– 28

chu p sáu au sỏi l c phúk ꞌlam ꞌvạy ꞌpộ khỏi ꞌkhớng nả ꞌviạk Chảu ꞌKha‑ꞌlịt.
14 ꞌMưa ꞌpi ꞌnọng [ꞌtáng ꞌmướng Lôm ꞌnị] hên khỏi chu p ꞌnéo ꞌnặn, ꞌphớn lai
ch ng ꞌmí chaư m n ꞌpơng inh ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom, ꞌpưa hảư sau ꞌmí
chaư cả ꞌngán páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ báu dản săng. 15 ꞌMen dú, ꞌpứng
phủ páo kháo ꞌviạk Chảu ꞌKha‑ꞌlịt, ꞌmí ꞌc n ꞌcọ páo kháo ꞌdọn hơng ꞌch ng
é ꞌlưn ꞌsứa khỏi, hák ꞌva phủ ꞌmí chaư ꞌsư é páo kháo ꞌcọ ꞌmí. 16 ꞌPứng phủ
ꞌnị ꞌmí chaư ꞌhặc khỏi, ch ng páo kháo ꞌviạk Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌdọn sau ꞌhụ ꞌva
khỏi téng ꞌmá ꞌvạu pảy che au kháo ꞌhung saư ꞌnặn ꞌvạy. 17 ꞌNh ng ꞌpứng phủ
ꞌnặn ꞌpưa ꞌmí chaư păn phái páo kháo ꞌviạk Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌnéo chaư báu ꞌsư,
sau ng m ꞌva ꞌnhương ꞌchí ꞌdệt hảư khỏi kh chaư tứm ꞌchớ đang thứk sỏi l c
phúk ꞌlam ꞌvạy.
18 ꞌNéo đaư ꞌcọ ꞌmặc, pên ꞌsứ đaư pay máư, ꞌviạk páo kháo Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌtoi
chaư ꞌsư ꞌhứ ꞌva báu ꞌsư, ꞌchư siêng Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌcọ hák đảy páo dai pay,
khỏi ꞌcọ ꞌmuôn ꞌmớng. Báu sút ꞌto ꞌnặn, khỏi ꞌcọ ꞌnh ng ꞌchí ꞌmuôn ꞌmớng
ꞌmứa nả máư, 19 ꞌpưa đảy ꞌdọn ꞌpi ꞌnọng đé so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌpọm
ꞌt ng cá Khuôn Saư Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌchoi au, khỏi ch ng ꞌchí m n chaư.
20 Khỏi mong ꞌcóng ꞌchưa ꞌva, ꞌchí báu nả ꞌhại nả ai, ꞌchí ꞌmí chaư cả ꞌdệt hảư
ꞌchư siêng Chảu ꞌKha‑ꞌlịt đảy ꞌhung ꞌhướng ꞌsướng ꞌlớng ꞌdệt ꞌmá, báu ꞌva
khỏi ꞌnh ng ꞌhứ ꞌva tai. 21 ꞌChớ khỏi ꞌnh ng ꞌmí ꞌchua ꞌlới dú ꞌcọ ꞌpưa Chảu
ꞌKha‑ꞌlịt, ꞌva m t ꞌchua ꞌlới sia ꞌcọ ꞌvén ꞌchí pên đi hảư khỏi máư. 22 ꞌVa khỏi
ꞌnh ng ꞌmí ꞌchua ꞌlới dú ꞌcọ ꞌchí đảy sứp ꞌdệt ꞌviạk đi ꞌmá sú ꞌTan chảu. ꞌSướng
ꞌnặn khỏi ꞌcọ báu ꞌhụ ꞌva ꞌchí ꞌlưạk au ꞌnéo đaư. 23 Song ꞌtáng ꞌnị ꞌcọ hák
ꞌlạk ꞌt ng chaư khỏi dú. Khỏi pháư ꞌmón é ꞌmứa dú ꞌtoi Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌcọ
ꞌvén ꞌchí đi ꞌsứa. 24 Hák khỏi ꞌnh ng ꞌmí ꞌchua ꞌlới dú ꞌcọ ꞌvén ꞌmí lởi hảư
ꞌpi ꞌnọng. 25 Pên ꞌsướng ꞌvạu ꞌnặn ꞌtẹ, khỏi ch ng ꞌhụ ꞌva ꞌchí m n ꞌdứn, dú ꞌtoi
ꞌpi ꞌnọng ꞌchu ꞌc n, ꞌpưa ꞌchoi ꞌpi ꞌnọng đảy ꞌmuôn hom ꞌmí chaư ꞌchưa tứm
ꞌtén ꞌmứa nả. 26 ꞌSướng ꞌnặn ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ ꞌchí sút chaư ꞌmuôn ꞌmớng sỏng ꞌnhó
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌchoi hảư khỏi đảy ꞌcứn ꞌmá dam ꞌpi ꞌnọng.
27 ꞌMí ꞌto hảư ꞌpi ꞌnọng cứ nả ꞌviạk kin ꞌlu ng dú sôm đáng pên ꞌc n ꞌchưa
kháo ꞌhung saư ꞌviạk Chảu ꞌKha‑ꞌlịt. ꞌVa khỏi đảy ꞌmá dam ꞌpi ꞌnọng ꞌhứ
báu đảy ꞌmá, hák ꞌchí đảy ꞌnghín kháo ꞌva, ꞌpi ꞌnọng ꞌmí ꞌnặm ꞌnưng chaư
điêu, cứ chaư m n, ꞌchoi căn tó ꞌs n pảy che au ꞌquám ꞌchưa kháo ꞌhung saư
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. 28 Báu dản săng n ng ꞌpứng phủ kh t khoang p t ꞌnạt, pên mai
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ꞌPhi‑ꞌlịp‑poi 1.29– 2.11

hảư ꞌhụ, sau ꞌchí ꞌchọ đ p siêu, hák ꞌpi ꞌnọng ꞌchí đảy khói sia báp ꞌsội, ꞌviạk
ꞌnị ꞌmá té Chảu Pua ꞌPhạ. 29 Chảu Pua ꞌPhạ phớng ꞌdứa au ꞌpi ꞌnọng, báu sút
ꞌto pông chaư ꞌchưa Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌto ꞌnặn, hák ꞌnh ng đảy báp ꞌmo khó
chaư ꞌpưa ꞌTan chảu máư. 30 ꞌPi ꞌnọng ꞌcọ ꞌmí ꞌphớn tó ꞌs n phen kh t khoang
ꞌsướng ꞌpi ꞌnọng đảy hên khỏi tó ꞌs n ꞌmá té cón ꞌnặn, ꞌkhạy ꞌnị ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ
ꞌnh ng đảy ꞌnghín khỏi tó ꞌs n dú.

2

Hảư hu n chaư ꞌl ng ꞌhặc ꞌpéng căn ꞌsướng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt
1 ꞌViạk

dú cuông ꞌhôm ꞌngáu Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌnặn ꞌmí ꞌnéo tủm ꞌpúa chaư
ꞌháu khửn. ꞌViạk ꞌTan chảu ꞌhặc ꞌpéng ꞌháu đảy ún m c ún chaư. Đảy
Chảu Khuôn Saư kin dú c p ꞌháu, kéng đảy ꞌmí chaư ín đu ꞌhặc ꞌpéng căn.
2 ꞌSướng ꞌnặn khỏi so hảư ꞌpi ꞌnọng kin dú ꞌmen căn, ꞌmí chaư ꞌhặc ꞌpéng căn,
pên ꞌnặm ꞌnưng chaư điêu căn, ꞌdệt hảư khỏi đảy ꞌmuôn ꞌmớng l m lai.
3 Báu ꞌva ꞌviạk săng ꞌcọ ꞌnhá khéng ꞌlưn ꞌsứa căn. ꞌNhá ảng chảu pên nháư
ꞌsứa sáu. Phaư ꞌcọ hảư hu n chaư ha căn, hảư ng m ha phủ ứn đi ꞌsứa chảu.
4 ꞌPi ꞌnọng phaư ꞌcọ ꞌnhá ha ꞌnéo lởi phái điêu chảu, hák ng m ꞌmí lởi hảư phủ
ứn é. 5 Hảư hu n chaư ha căn ꞌsướng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌmí ꞌnặn:
6 Chảu ꞌGiê‑ꞌsu hák pên ꞌsướng điêu Chảu Pua ꞌPhạ
Hák báu căm ꞌqui n ꞌvạy pên nháư ꞌto Chảu Pua ꞌPhạ.
7 Chảu ꞌGiê‑ꞌsu hák ꞌchịu ꞌváng sia ꞌchu ꞌnéo
dón ꞌmo ꞌl ng ꞌmá nh n pên ꞌsướng điêu ꞌc n ꞌchạư
bi n pên ꞌmo ꞌkính ꞌsướng ꞌc n ꞌt ng lai hảư hên.
8 Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ók ꞌmá ꞌmo ꞌkính pên phủ ꞌc n
ꞌTan chảu hu n chaư ꞌl ng ꞌmá sú ꞌquám Chảu ꞌPo chao tai
Tai n ng ꞌt ng ꞌmạy tháng khen.
9 ꞌSướng ꞌnặn Chảu Pua ꞌPhạ ch ng ꞌnhó ꞌTan chảu khửn sung sút pên nháư
ꞌsứa m t
Hảư ꞌchư siêng ꞌTan chảu đảy dú ꞌt ng ꞌchu ꞌchư siêng
10 ꞌMưa đảy ꞌnghín ꞌchư siêng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
Báu ꞌva cá ꞌmướng ꞌphạ, ꞌt ng đin, ꞌhứ ꞌva cỏng đin
ꞌchu hua kháu ꞌcọ ꞌchí ꞌtạu ꞌl ng ꞌlạy.
11 ꞌLẹo m t ꞌchu ꞌquám pák đảy nh n páo ꞌva, ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt pên
Chảu Chom
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ꞌPhi‑ꞌlịp‑poi 2.12– 24
ꞌPưa hảư ꞌchư siêng Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo đảy ꞌhung ꞌhướng.
ꞌDệt ꞌc n hảư sôm đáng pên ꞌlụk Chảu Pua ꞌPhạ
12 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc sương, ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ hák ꞌlớng ꞌlớng sú ꞌquám bók son,
báu ꞌva ꞌchớ khỏi dú ꞌtoi ꞌhứ ꞌva báu dú ꞌcọ ꞌnhương hảư ꞌpi ꞌnọng n dản s n
ꞌs n Chảu Pua ꞌPhạ, hảư kin dú sôm đáng phủ đảy khói sia báp ꞌsội. 13 Hák
ꞌmen Chảu Pua ꞌPhạ pên phủ uôn chaư ꞌpi ꞌnọng ꞌvứa ng m ꞌvứa ꞌdệt ꞌtoi chaư
ꞌTan chảu.
14 Báu ꞌva ꞌdệt ꞌviạk săng, ꞌnhá đảy ch m ꞌcháng ꞌcại thiêng căn, 15 ꞌpưa hảư
pên ꞌc n chaư ꞌpẹk saư báu ꞌmí phít săng, sôm đáng pên ꞌlụk Chảu Pua ꞌPhạ
báu ꞌmí ꞌlu ng chê ꞌmưa ꞌchớ ꞌnh ng đang ꞌdệt ꞌc n ꞌtoi phái ꞌmướng ꞌlum
chaư ꞌcột chan, pỉn sia ꞌquám ꞌmen ꞌtẹ, hảư ꞌpi ꞌnọng kin dú ꞌlu ng ꞌhung saư
n ng ꞌpứng sau, pên ꞌsướng đuông đao ꞌhung saư dú cá ꞌphạ, 16 ꞌchớ ꞌpi ꞌnọng
au kháo ꞌhung saư ꞌmí ꞌchua ꞌlới máư pay páo hảư sau. ꞌVa ꞌpi ꞌnọng ꞌdệt đảy
ꞌsướng ꞌnặn, ꞌhọt ꞌmự Chảu ꞌKha‑ꞌlịt táo ꞌl ng ꞌmá, khỏi ꞌcọ ꞌchí ꞌmí ꞌlu ng
ảng ꞌva nả ꞌviạk ꞌdệt kéng ꞌlen n c nưới n ng ꞌpi ꞌnọng ꞌnặn báu sia ꞌlạ cá đaư.
17 Ta ꞌva ꞌchọ khả tai [ꞌpưa Chảu ꞌKha‑ꞌlịt], hảư ꞌlượt khỏi lay ók pên ꞌsướng
ꞌchương vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌhuôm ꞌquám ꞌchưa ꞌpi ꞌnọng, khỏi ꞌcọ sôm
chaư ꞌmuôn ꞌmớng ꞌtoi ꞌpi ꞌnọng ꞌchu ꞌc n. 18 ꞌPi ꞌnọng ꞌcọ au căn sôm chaư
ꞌmuôn ꞌmớng ꞌtoi khỏi ꞌsướng điêu.
ꞌTan Pôn ꞌchí s ng Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu kéng Ê‑pa‑ꞌphô pay ha ꞌpi ꞌnọng.
19 Khỏi

ꞌcọ mong ꞌcóng ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom hảư khỏi s ng ꞌtan
Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu pay ha ꞌpi ꞌnọng cuông ꞌdan chăm ꞌnị, ꞌchớ đaư khỏi đảy ꞌnghín
kháo ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ ꞌchí ún chaư. 20 Khỏi ꞌcọ ꞌmí ꞌto Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu ꞌnặm ꞌnưng
chaư điêu c p khỏi lo ꞌmá nả ꞌviạk ꞌpi ꞌnọng ꞌtẹ 21 ꞌPứng phủ ứn ꞌmặc ha ꞌnéo
lởi hảư phái điêu chảu, báu ha ꞌnéo lởi hảư Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt. 22 ꞌPi ꞌnọng
ꞌcọ đảy hên ꞌva Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu pên phủ ꞌchưa chaư đảy. ꞌTan ꞌdệt nả ꞌviạk kháo
ꞌhung saư ꞌtoi khỏi pék ꞌsướng ꞌpo c p ꞌlụk. 23 ꞌSướng ꞌnặn ꞌchớ đaư khỏi
đảy kháo ꞌviạk ꞌhại đi ꞌchí pên ók ꞌnéo đaư, khỏi ꞌcọ mong ꞌcóng ꞌchí s ng
Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu pay ha ꞌpi ꞌnọng ngay. 24 Khỏi au chaư ꞌpơng inh tó ꞌGiê‑ꞌsu phủ
pên Chảu Chom ꞌva, khỏi ꞌcọ ꞌchí đảy pay ha ꞌpi ꞌnọng cuông ꞌdan chăm ꞌnị.
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ꞌPhi‑ꞌlịp‑poi 2.25 –3.6
25 Khỏi

ng m ꞌchí ꞌchọ s ng ꞌtan Ê‑pa‑ꞌphô ꞌcứn ꞌmứa ha ꞌpi ꞌnọng. ꞌMưa
cón ꞌpi ꞌnọng đảy s ng ꞌtan ꞌmá ꞌchoi dưa khỏi ꞌpứng ꞌchương ꞌcợn sủ. ꞌTan
Ê‑pa‑ꞌphô đảy pên ꞌpi ꞌnọng ꞌdệt ꞌviạk kh ꞌsướng lính ꞌtặp sớc dú pheng sảng
pheng eo c p khỏi. 26 ꞌTan Ê‑pa‑ꞌphô mong ꞌcóng é hên ꞌpi ꞌnọng ꞌchu ꞌc n,
ꞌtan ꞌcọ ng m kh chaư lai ꞌmưa ꞌhụ ꞌva ꞌpi ꞌnọng đảy ꞌnghín kháo ꞌtan dú
báu ꞌkhặn. 27 ꞌTan Ê‑pa‑ꞌphô pên ꞌbệng n c báu cang ꞌchí khói tai. Hák ꞌva
Chảu Pua ꞌPhạ ín đu ꞌchoi dưa ꞌtan, báu ꞌmen ín đu ꞌtan phủ điêu, ꞌt ng cá
khỏi é, khỏi ch ng ꞌchí báu đảy kh ꞌlẹo kh tứm. 28 ꞌSướng ꞌnặn khỏi ch ng
ꞌhọn chaư s ng ꞌtan Ê‑pa‑ꞌphô ꞌcứn ꞌmứa ha ꞌpi ꞌnọng, hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌmuôn
chaư ꞌchớ hên ꞌtan, ꞌlẹo khỏi ꞌcọ ꞌchí đảy sáng chaư ꞌtoi máư. 29 Hảư ꞌpi ꞌnọng
sút chaư ꞌch m ꞌmuôn tỏn ꞌhặp au ꞌtan Ê‑pa‑ꞌphô cuông ꞌhôm ꞌngáu ꞌGiê‑ꞌsu
phủ pên Chảu Chom. Hảư sỏng ꞌnhó au phủ đaư pên ꞌsướng ꞌtan phủ ꞌnị.
30 ꞌTan báu sia đai ꞌchua ꞌlới chảu ꞌmá ꞌkhớng nả ꞌviạk Chảu ꞌKha‑ꞌlịt, ꞌdệt nả
ꞌviạk ꞌchoi dưa khỏi tang nả ꞌpi ꞌnọng ꞌnéo ꞌchí báu ꞌdệt đảy.

3

Cáo ảng ꞌto ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
1 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, ꞌnh ng ꞌmí nả ꞌviạk ꞌnị tứm. Hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌmí chaư
ꞌmuôn ꞌmớng dú cuông ꞌhôm ꞌngáu ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom. Khỏi
đảy tẻm ꞌlau ꞌpứng nả ꞌviạk ꞌnị ꞌmá tơn ꞌpi ꞌnọng máư ꞌcọ báu ꞌmí ꞌviạk săng
ꞌphi n khỏi, hák ꞌchí ꞌmí ꞌlu ng đi pảy p c hảư ꞌpi ꞌnọng tứm. 2 Hảư ꞌchự hiêm
m t ꞌc n ꞌdệt ꞌnéo ác ꞌhại ꞌsướng ma, sau bók hảư pát ꞌnựa năng [ch ng ꞌchí
đảy khói sia báp ꞌsội]. 3 Hák ꞌva ꞌháu ảng tó ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt,
ꞌtứ ꞌva đảy ꞌdệt ꞌhịt t t mai ꞌlẹo. ꞌHáu vảy ꞌháu ꞌTan chảu ꞌtoi Khuôn Saư Chảu
Pua ꞌPhạ uôn ꞌpá, báu ꞌpơng inh săng chảu ꞌmo ꞌháu cá đaư. 4 ꞌVa ꞌsịn chảu
ꞌmo khỏi ꞌcọ hák ꞌmí ꞌlu ng ꞌpơng . Phaư ꞌhiạk ꞌva ꞌpơng chảu ꞌmo chảu đảy,
khỏi ꞌcọ ꞌnh ng ꞌchí ꞌvén ꞌsứa ꞌnặn máư. 5 ꞌMưa ók ꞌmá đảy pét ꞌmự, khỏi đảy
ꞌdệt ꞌhịt t t mai ꞌlẹo. Khỏi pên ꞌchựa sai ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên, ꞌmen chủm ꞌchựa pú
Bên‑da‑ꞌmin, pên ꞌc n ꞌHệp‑ꞌlơ ꞌtẹ.* ꞌVạu ꞌhọt ꞌviạk kin dú ꞌtoi ꞌluột Chảu
Pua ꞌPhạ bók ꞌvạy ꞌnặn, khỏi ꞌcọ pên ꞌc n ꞌPha‑ꞌli‑ꞌsai ꞌnặn lo.* 6 ꞌVạu ꞌhọt ꞌviạk
ꞌhọn ꞌhún, khỏi đảy ꞌnạp têng m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. ꞌVạu ꞌhọt ꞌviạk
ꞌlu ng ꞌmen ꞌtoi ꞌluột Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌvạy, khỏi ꞌcọ báu ꞌmí ꞌlu ng chê.
3:5 ꞌC n ꞌHệp‑ꞌlơ, kẻ ók ꞌmen ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên.
3:5 ꞌC n ꞌPha‑ꞌli‑ꞌsai ꞌmen ꞌc n ảng ꞌhiạk ꞌtoi ꞌluột Chảu Pua ꞌPhạ ꞌtẹ.
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ꞌPhi‑ꞌlịp‑poi 3.7 –19
7 Té

cón khỏi ꞌkhới ꞌva, ꞌmí lởi ꞌn m chảu ꞌmo chảu. ꞌKhạy ꞌnị khỏi ꞌcọ
hên ꞌva, báu ꞌmí lởi săng m t n ng ꞌmo chảu, ꞌmí ꞌto ꞌpơng inh c p Chảu
ꞌKha‑ꞌlịt. 8 ꞌSứa ꞌnặn máư, ꞌchu khu ꞌchu ꞌnéo khỏi ꞌcọ hên báu ꞌmí lởi săng
ꞌpưa khỏi ꞌchí đảy ꞌnéo quí ꞌpéng ꞌsứa m t, ꞌnặn ꞌcọ ꞌmen ꞌviạk ꞌhụ đi ꞌGiê‑ꞌsu
ꞌKha‑ꞌlịt pên Chảu Chom ꞌháu. Khỏi ch ng đảy hóp thỉm sia m t ꞌchu khu ꞌchu
ꞌnéo ꞌpưa ꞌTan chảu. ꞌChu khu ꞌchu ꞌnéo ꞌnặn khỏi ꞌtứ ꞌva pên ꞌsướng nhính
nhửa ꞌpưa đảy Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌmá pên Chảu Chom, 9 đảy dú cuông ꞌhôm ꞌngáu
ꞌTan chảu, ꞌmí chaư ꞌpẹk saư báu ꞌmen ꞌdọn ꞌdệt ꞌtoi ꞌluột Chảu Pua ꞌPhạ bók
ꞌvạy cá đaư, ꞌmen ꞌdọn khỏi đảy pông chaư ꞌchưa Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌló, Chảu Pua
ꞌPhạ hảư pên ꞌc n ꞌpẹk saư ꞌcọ ꞌdọn ꞌmí chaư ꞌchưa. 10 Khỏi é ꞌhụ đi Chảu
ꞌKha‑ꞌlịt, ꞌviạk phép ꞌqui n ꞌTan chảu tai ꞌlẹo ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá. Khỏi é ꞌhuôm
báp ꞌmo khó chaư pék ꞌsướng ꞌTan chảu, đảy tai ꞌsướng ꞌTan chảu ꞌcọ đi.
11 Mong ꞌcóng khỏi tai ꞌlẹo đảy ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌlới.
Au chaư sáư ꞌviạk pay nả, ꞌviạk cáu lăng hảư ꞌlứm sia.
12 Khỏi

báu ꞌh ꞌva đảy ꞌtoi ꞌláng áo m t ꞌlẹo cá đaư, báu ꞌh đảy ꞌmen
m t ꞌchu ꞌlu ng. Khỏi ꞌnh ng cứ chaư pay nả ꞌpưa hảư sôm đáng pên ꞌc n
ꞌTan chảu, ꞌdọn ꞌva Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt đảy ꞌlưạk au khỏi ꞌmá pên ꞌc n
ꞌTan chảu ꞌlẹo. 13 ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, khỏi báu ng m ꞌva khỏi đảy ꞌlẹo. ꞌMí
ꞌto ꞌviạk điêu, khỏi ꞌdệt ꞌnéo ꞌviạk cáu lăng cai ꞌmá ꞌlẹo hảư ꞌlứm sia, khỏi c
ꞌhéng au chaư sáư ꞌviạk pay nả. 14 Khỏi ch ng cứ chaư ꞌsướng khéng ꞌlen pay
ꞌhọt l c mai au ꞌnéo sưởng dú ꞌt ng ꞌphạ, ꞌsướng ăn Chảu Pua ꞌPhạ đảy khék
au khỏi ꞌdọn Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt. 15 ꞌSúm ꞌháu phủ đaư đảy ꞌhụ ch c đi ꞌtoi
ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo, ꞌcọ ꞌchọ ng m ꞌsướng khỏi ꞌvạu ꞌmá ꞌnặn. ꞌVa ꞌpi
ꞌnọng ng m pay ꞌtáng ứn, Chảu Pua ꞌPhạ hák ꞌchí hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ chẻng.
16 ꞌSướng ꞌnặn ꞌháu ꞌhụ ꞌhọt ꞌdan đaư ꞌlẹo ꞌcọ hảư cứ ꞌdan ꞌnặn pay nả.
Phủ kin dú kh t khoang ꞌlu ng ꞌtáng Chảu ꞌKha‑ꞌlịt
17 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, hảư au căn ꞌdệt ꞌtoi ꞌngươn ꞌhói khỏi, ꞌlẹo hảư ꞌlé
bớng ꞌpứng phủ ꞌdệt ꞌtoi ꞌngươn ꞌhói ꞌsúm khỏi ꞌdệt ꞌmá ꞌnặn. 18 ꞌSướng khỏi
đảy ꞌvạu lai ꞌtưa ꞌlẹo, ꞌkhạy khỏi ꞌvạu ꞌlau máư ꞌt ng ꞌnặm ta t c, ꞌnh ng ꞌmí
ꞌpứng phủ kin dú kh t khoang ꞌlu ng ꞌtáng Chảu ꞌKha‑ꞌlịt tai ꞌt ng ꞌmạy tháng
khen ꞌnặn. 19 Sau au ꞌtọng chảu ꞌdệt pên chảu chom. ꞌNéo ꞌhại u i sôm đáng
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ꞌPhi‑ꞌlịp‑poi 3.20 –4.9

nả ꞌhại sau cáo ảng ꞌva ꞌmen ꞌnéo đi. Sau ng m ꞌhọt ꞌto ꞌviạk ꞌmướng ꞌlum
ꞌnị thôi. ꞌViạk pay nả, ꞌpứng ꞌc n ꞌnặn ꞌcọ ꞌchí ꞌchọ đ p siêu sia. 20 ꞌSúm ꞌháu
lỏ pên dên ꞌmướng ꞌphạ, ꞌháu ꞌcóng thả phủ ꞌchoi hảư khói sia báp ꞌsội, ꞌmen
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên Chảu Chom ꞌnặn ꞌl ng ꞌmá té ꞌmướng ꞌphạ. 21 ꞌTan
chảu ꞌmí phép nháư ꞌqui n luông hảư ꞌchu ăn ꞌchu ꞌnéo ꞌl ng dú cỏng ꞌqui n
ꞌTan chảu m t, ꞌchí pi n ꞌmo ꞌkính ꞌnọi t m ꞌsúm ꞌháu hảư pên ꞌsướng ꞌmo
ꞌkính ăn ꞌhung ꞌhướng ꞌTan chảu.

4

Bók son ꞌviạk kin ꞌlu ng dú
1 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, khỏi é thơng ꞌpi ꞌnọng, ꞌpưa ꞌpi ꞌnọng ꞌdệt hảư khỏi
ꞌmuôn ꞌmớng, đảy ꞌhung nả ꞌmá ta ꞌdọn. ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc sương ꞌháu ꞌhới,
hảư au căn m n m c ꞌmá chaư dú cuông ꞌhôm ꞌngáu ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu
Chom ꞌnớ.
2 Khỏi so ꞌnáng Du‑đia c p ꞌnáng ꞌSin‑ti‑ꞌkhê, hảư pay ꞌmá ha sú căn ꞌsướng
ưởi ꞌnọng dú cuông ꞌhôm ꞌngáu ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom. 3 ꞌLẹo khỏi so ꞌpi
phủ chaư ꞌsư ꞌhuôm ꞌviạk ꞌtoi khỏi, hảư ꞌchoi song ꞌnáng ꞌnị ꞌmen căn sia ꞌnớ.
Song ꞌnáng ꞌnị ꞌpọm c p ꞌtan Ca‑ꞌlêm ꞌt ng cá phủ ứn é, ꞌkhới đảy ꞌhuôm tó
ꞌs n ꞌkhớng ꞌviạk páo kháo ꞌhung saư ꞌtoi khỏi. ꞌChư sau đảy tẻm ꞌvạy n ng
ꞌpặp s ꞌc n ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌlới ꞌlẹo.
4 Hảư ꞌmí chaư ꞌmuôn ꞌmớng ꞌlớng ꞌlớng dú cuông ꞌhôm ꞌngáu ꞌGiê‑ꞌsu phủ
pên Chảu Chom. Khỏi so ꞌvạu ꞌlau máư, hảư ꞌmuôn ꞌmớng khửn ꞌnớ. 5 Hảư ꞌmí
chaư ón van tó ꞌpi ꞌnọng ꞌchu ꞌc n, ꞌpưa ꞌva ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom chăm
ꞌmá ꞌhọt ꞌlẹo. 6 ꞌNhá đảy ꞌpu n lo săng, ꞌchu ꞌnéo hảư cáo vảy ꞌháu, đé so, đảy
ꞌdọn cáo ꞌquám ꞌpứng ꞌviạk chảu é đảy tó Chảu Pua ꞌPhạ. 7 ꞌViạk súc sáng
bang chaư ꞌmá té Chảu Pua ꞌPhạ ꞌsứa sia ăn phủ ꞌc n ꞌhụ, ꞌTan chảu ꞌchí pảy
che chaư ꞌt ng cá ꞌlu ng ng m khong ꞌpi ꞌnọng ꞌvạy cuông ꞌhôm ꞌngáu Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt.
8 ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, ꞌnh ng ꞌmí nả ꞌviạk ꞌnị tứm. ꞌNéo đaư ꞌmí ꞌtẹ, ꞌnéo sôm
đáng sỏng ꞌnhó, ꞌnéo pên ꞌlu ng ꞌmen, ꞌnéo ꞌpẹk saư, ꞌnéo ꞌhặc ꞌpéng, ꞌnéo ꞌchư
siêng đi, ꞌnéo đi ꞌmí ꞌmen ꞌchọ sưng, hảư ꞌpi ꞌnọng ng m au ꞌpứng ꞌnéo ꞌvạu
ꞌmá ꞌnặn. 9 Hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌdệt ꞌtoi ꞌsướng ꞌquám đảy ép ꞌhụ, ꞌnghín khỏi bók
son ꞌnặn. Hảư ꞌdệt ꞌtoi ꞌviạk kin ꞌlu ng dú ꞌsướng đảy hên khỏi ꞌdệt ꞌmá ꞌnặn.
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ꞌLẹo Chảu Pua ꞌPhạ phủ hảư ꞌháu đảy súc sáng bang chaư ꞌcọ ꞌchí dú c p ꞌnặp
pheng ꞌpi ꞌnọng.
Đảy ꞌdọn ꞌpi ꞌnọng ꞌmí chaư quảng sảng ꞌdáo
10 ꞌMưa

cón ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ ꞌlớng ꞌchớ ꞌmí chaư quảng sảng ꞌdáo ꞌchoi khỏi,
hák ꞌva báu ꞌmí ꞌlu ng ꞌchí ꞌdệt. ꞌKhạy ꞌnị ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ ꞌnh ng ng m ꞌhọt
khỏi máư, khỏi ꞌcọ sút chaư ꞌmuôn ꞌmớng dú cuông ꞌhôm ꞌngáu ꞌGiê‑ꞌsu phủ
pên Chảu Chom. 11 Khỏi ꞌvạu ꞌnéo ꞌnị ꞌcọ báu ꞌmen khỏi thi u săng, ꞌpưa khỏi
đảy ép ꞌhụ, ꞌva hák ꞌmí ꞌnéo đaư khỏi ꞌcọ sáng chaư dú. 12 Khỏi ꞌhụ ch c
ꞌchớ thi u kéng ꞌchớ ꞌmí lai chao lưa, khỏi đảy ép ꞌhụ báu ꞌva dú bón đaư
ꞌchớ đaư, kin ím ꞌhứ ꞌva ứt dák ꞌmí ꞌlộn lưa ꞌhứ ꞌva báu ꞌpó, khỏi ꞌcọ ꞌlớng
ꞌchớ sáng chaư. 13 Khỏi ꞌchịu đảy ꞌchu ꞌnéo ꞌdọn Chảu ꞌKha‑ꞌlịt phớng ꞌdứa
tứm ꞌhéng hảư khỏi.
14 ꞌPi ꞌnọng ꞌmí chaư quảng ꞌhặc ꞌpéng ꞌchoi khỏi ꞌchớ ꞌdạk ꞌchá ꞌcọ pên
ꞌviạk đi. 15 ꞌPi ꞌnọng ꞌPhi‑ꞌlịp‑poi ꞌhới, ꞌmưa khỏi páo kháo ꞌhung saư hảư ꞌpi
ꞌnọng ꞌtưa té ꞌkhoẹk ꞌlẹo ꞌchí ók tỉnh ꞌMa‑kê‑đô‑ꞌnia pay ꞌmướng ứn ꞌnặn ꞌcọ
ꞌsướng ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ ꞌnặn lo, báu ꞌmí m t ꞌsúm ꞌh m ứn ꞌmá ꞌchoi khỏi cá đaư,
ꞌmí ꞌto ꞌpi ꞌnọng ꞌsúm ꞌh m ꞌPhi‑ꞌlịp‑poi ꞌmá ꞌchoi khỏi thôi. 16 ꞌChớ khỏi
ꞌnh ng dú ꞌmướng ꞌThê‑ꞌsa‑ꞌlôn, ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ hák đảy ꞌkhớng phák ꞌchương
ꞌmá ꞌchoi khỏi lai ꞌtưa.* 17 ꞌCọ báu ꞌmen khỏi pháư ꞌmón é đảy ꞌchương khong
cá đaư. Hák ꞌva khỏi é hảư Chảu Pua ꞌPhạ phớng ꞌdứa công ꞌphún tứm hảư
ꞌpi ꞌnọng. 18 ꞌChương ꞌpi ꞌnọng đảy phák ꞌmá ꞌtoi ꞌtan Ê‑pa‑ꞌphô ꞌnặn khỏi
ꞌcọ đảy nh n, ꞌkhạy ꞌcọ ꞌmí ꞌpó no m t ꞌlẹo. ꞌChương phák ꞌnặn pên ꞌsướng
ꞌchương ꞌsớ ai hom van Chảu Pua ꞌPhạ sôm đáng nh n kéng ꞌpó chaư. 19 Ăn
đaư ꞌpi ꞌnọng ꞌcợn, Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌháu ꞌcọ ꞌchí phớng ꞌdứa ăn
ꞌhăng ꞌmí ꞌhung ꞌhướng ꞌTan chảu cuông ꞌhôm ꞌngáu Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt.
20 So sỏng ꞌnhó ăn ꞌhung ꞌhướng Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo ꞌsúm ꞌháu
báu sút báu ꞌtún, ꞌa‑ꞌmen.
21 So phák ꞌquám tham kháo ha ꞌpi ꞌnọng ꞌchu ꞌc n phủ pên dên ꞌpay Chảu
Pua ꞌPhạ cuông ꞌhôm ꞌngáu Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt. ꞌPứng ꞌpi ꞌnọng dú ꞌtoi khỏi
ꞌtáng ꞌnị ꞌcọ ꞌmí ꞌquám tham kháo ha ꞌpi ꞌnọng. 22 ꞌChu ꞌc n pên dên ꞌpay Chảu
4:16 ꞌMướng ꞌPhi‑ꞌlịp‑poi kéng ꞌmướng ꞌThê‑ꞌsa‑ꞌlôn ꞌmen dú tỉnh
ꞌMa‑kê‑đô‑ꞌnia.
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ꞌPhi‑ꞌlịp‑poi 4.23

Pua ꞌPhạ ꞌtáng ꞌnị phaư ꞌcọ phák ꞌquám tham kháo ha. ꞌPứng phủ ꞌdệt ꞌviạk
ꞌhướn pua ꞌcọ tham kháo ha ꞌpi ꞌnọng ꞌvén lai.
23 So công ꞌphún ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên Chảu Chom dú c p ꞌnặp pheng
ꞌpi ꞌnọng.
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