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เปาโล ทิโมธี นา โจ้ดมาย ชา่บ้าบ ท่ี 1 แต้ม
เคอ ยา้ง
1 ทิโมธี

เปาโล ยาง ยา่ม่าง ม่าง เมอ ทิโมธี นา โจ้ดมาย 2 ชา่บ้าบ
แต้ม ป่ี ช�ี โจ้ดมาย 2 ชา่บ้าบ แฮ้ยา่ ทิโมธี โจ้ดมาย ชา่บ้า
บ ท่ี 1 แน ชา่บ้าบ ท่ี 2 แฮง้ยา้� ทิโมธี แน เปาโล เยด่ อาง
ชา่ง อางเก่ยอางเลิง้ กา� เปาโล เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ
ทิโมธี นา ตอย ล่ากาน วา่ ป่ีชี�่ ไม้ ยางนา อางเมิง แฮ้เมิง
ก้อง ครสิเตียนม้องน้าม อางมู โย้เวอ อางเลิง่ อางตูกอาง
พาน ตอล้า ชี แฮง้ ปล่องฮูปล่องพลา ป่ีง แนนอ� ยาว เจ้ง
ยา้ ฮู มยา้ง แง� ทิโมธี ครสิเตียนม้องน้าม แฮอ้อืนา ปีนแต
ปีนนา ยา้ ปล่อง แงแน� ยา ยองนา ปล่อง ยอง อางมู โย้
เวอ ชฺา้ง ออืนา แช้ยู้ ค่าตอง ยอคา เพล่อ ป่ีง� ไม้ ยองนา
ครสิเตียนชฺา้ง จ่ีวดี แฮง้ กงา่เกิง้ แน ไจ ป่ีง แนนอ�

เปาโล โจ้ดมาย ชา่บ้าบ ท่ี 1 แต้ม ทิโมธี นา ป่ี ชี่ แฮ้ยา่�
ยา ทิโมธี นา ครสิเตียนม้องน้าม อางมู โย้เวอ ยอคา แช้ยู้
อางเลิง่ แฮง้ ม่าอูบ่ แง� แน อางเลิง่ อางตูกอางพาน ตอล้า
เมอ บ้าเจอล้อแม้ ฮา แงแน ม่าอูบ่ แง� ยาว จ้า โจ้ดมาย ชา่
บ้าบ ท่ี 2 แฮย้า่ เปาโล ยาง คอก ออ้ง เมอ แต้ม ช�ี แฮญ้่าม
เมอ ยา เยง้ แง� ยา ชา ซ้ีฺ ยา้งญา จาแงแน� แฮง้ยา้ เปาโล
มือ ยาง จ่ีวดี ไจ อางเลิง่ แฮง้ จ่ี เคิน ช�ี เปาโล ปีนแตปีน
นา ยา้ ทิโมธี นา นืงบาแฮง่ ป่ี แง� แน น้ีแม้แน ม่าอูบ่ แง�
ยาง ม่าอูบ่ ชี แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ โว� ต่ืน เจ่ออางเลิง่� ก่าม
โอด่ อางเลิง่ แน นืงบาแก่นจ่าง อางเลิง่ ออื คาตา ยา้แน�
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โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จ่ีต่าง ยา่ง
1 กงา เปาโล พระเยซูครสิต์ ศิษย์เอก เป� ไม้ พาจาว กงู

นา อางบล่าบ ปล่องปูนป่ีล่าฮู มาง แน พระเยซูครสิต์ กงู นื
งบาแก่นจ่าง มาง เยด่ กงานา แชยู้้ พระเยซูครสิต์ ศิษยเ์อก
เพล่อ ป่ี ล่า ป้าน่อ� 2 ทิโมธี เวอ� กงา นางนา แต้ม ซฺ้า ล่าง
เป� นายา่ กงา อางยา่ ชอ้ด ยา้� ไม้ กงา นางนา ม่าอูบ่ พระ
เยซู นา เจ่อ ป่ี ล่า ป้าน่อ�
พาจาว กงู อางโบง้ มาง เวอ� แน พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดี

อางซ้ืง มาง เวอ� ทิโมธี นา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ปาว� แน ยาง
นา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาด้ืง ป่ี ปาว�

ม่าอูบ่จ่ีต่าง อางซี ยา่ง
3-4 ทิโมธี เวอ� กงา มาซิโดเนีย แควน โยเ้วอ ชา แล เมอ�

กงายา่ นางนา เอเฟซัส อางเมิง โยเ้วอ ด้ืง แลน แล่ว แน ป้า
ล่าแอ�่ ไม้ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืนา ม่า อางเลิง่ อางซี ม่าอู่บ แฮง้
วา่ง ป่ีง แนนอ� แน ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืนา ม่า อางเลิง่ จองไจ
บ่าจา ออืนา ต่ีนต้อง แฮง้ วา่ง ป่ีง แนนอ� แน ชฺา้ง ท่ือบ่า
ออืนา ม่า ค้าแต้ ชฺา้ง ออื อางเลิง่ แต่ง ยาว อูบ่ ไก ล้า ชี่ แฮง้
เจ่อ ชี่ แฮง้ วา่ง ป่ีง แนนอ� ไม้ น้ียา่ พาจาว มาง ล่ากาน โย้
เวอ เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าฮาย ตอล้า ป่ี� จ้า ฮา ซีแล กา ป่ี กาน
แง� ไม้ พาจาว มาง ล่ากาน น้ีง วา่ เปิน กงากาง น้ียา่ ยาง
นา เจ่อ น้ีงญา� 5 กงา นางนา น้ีแม้แน ม่า ล่าง น้ียา่� ไม้
กงา ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา ม้าม้า แน ลาก ลางกา ป่ี ซ้ี
ค้า� แน ยองนา วีไ่ซป้านญา จา ยาว แบ ป่ี ซ้ีค้า น้ีเลิง่ อาง
ซี น้ีเลิง่ อางกงา่อางเกิง แน� แน ยองนา ม้าม้า แน เจ่อ
ป่ี ซ้ีค้า� 6 ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ ค้าแต้ น้ีแม้แน ยา้ ฮา คูแง�
จ้า อาม้ือ ยอ อางเลิง่ น้ีออืนา วี ยาว อางเลิง่ อางจ่าง จอง
ไจ บ่าจา ออื จ่ี ช�ี 7ยองมู น้ียา่ โมเสส อางล้ีบอางล่าว แฮง้
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ม่าอูบ่ฮู เพล่อ คู ซ้ี แง� ยองมู น้ียา่ ปีนแตปีนนา ยา้ ม่าอูบ่
คูแง� จ้า ยอง อางโต แฮง้ บ่าแบจ่าแล่ ยอง ม่าอูบ่ แฮ้ อาง
ซี แน�

8 กงู อางแบ ยา้ อางล้ีบอางล่าว น้ียา่ จาวา่แน กงู กงา่
เกิง้ แน ฮา เค่ ยาว อางแม่น แน� 9 กงู อางแบ ยา้ อางล้ี
บอางล่าว น้ียา่ ชฺา้ง พาจาว มาง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ อางน้า
จ่า ออืนา ไจ ป่ีง บ่าอา่ แน� จ้า ชฺา้ง อางล้ีบอางล่าว ฮา ซี ชี
ออืนา แน ชฺา้ง อางล้ีบอางล่าว บ่าฮายเค่ ออืนา ไจ ป่ีง� แน
ชฺา้ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ ออืนา แน ชฺา้งอางบล่าบ ออืนา
ไจ ป่ีง� แน ชฺา้ง บ่าแม่น ออืนา แน ชฺา้ง� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
อางบล่าบ ฮา แฮง้ ม่อนซ้า ออืนา ไจ ป่ีง� แน ชฺา้ง อางบา
อางโบง้ นา แซ่เตอ ออืนา แน ชฺา้ง ฮากนา แซ่ ออืนา ไจ ป่ีง�
10แน ชฺา้ง ป้องก้า อางเลิง่ อางซี ฮา คูชี ออืนา แน ค่าพ่ายา่
ต่องค่าพ่ายา่ แน ยูด้ื่ง กาง ออืนา ไจ ป่ีง� แน ค่าบายา่ต่อง
ค่าบายา่ แน ยูด้ื่ง กาง ออืนา ไจ ป่ีง� แน ชฺา้ง ฮากนา ชู ก่อง
ออืนา แน ชฺา้ง แล่จ่อบ ออืนา ไจ ป่ีง� แน ชฺา้ง ก่ามค่าน ป่ี
ชี่ แฮง้แม้แน บ่าฮา เค่ ออืนา แน ชฺา้ง ม่าอู่บจ่ีต่าง อางกงา่
อางเกิง แฮง้นา บ่าฮา เค่ ออืนา ไจ ป่ี แง� 11 ม่าอู่บจ่ีต่าง
อางกงา่อางเกิง น้ีออื พาจาว อางฮื่อ มาง อางเลิง่ อางแม่น
แฮง้นา อางตู้� พาจาว ม้า กงานา อางเลิง่ อางแม่น น้ีเลิง่
ป่ี ล่าแง� ไม้ กงานา ชฺา้ง ออืนา ป่าว ม่า ป่ี ล่าง แนนอ�

พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ยา้ง
12กงา พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ขอบคุณ ฮา

แง� ยา กงานา แฮง่ ป่ี ล่า ชี่ มาง ยา้� กงา ยางนา ขอบคุณ
ฮา น้ียา่� ไม้ ยา กงานา ชฺา้ง อางซืออางปลอง แน ฮู ล่าง�
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แน ยา กงานา แช้ยู้ ยาง ล่ากาน แฮง้ วา่ ป่ี ล่าแง� 13 ค้า
แต้ กงายา่ พระเยซูครสิต์ นา จ่ี ฮูยา้ แง� แน ยาง ชฺา้ง ออื
นา คาม แง� แน ค้าแต้ กงา ชฺา้ง อางโซ้กอางไล้� จ้า บ้า
เจอล้อแม้เวมิ พาจาว มาง กงานา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง� ไม้
ยา อางแบ นอ� กงา แฮแ้ม้ ฮา ชี แฮย้า่ กงา พระเยซูครสิต์
นา บ่าเจ่อ กาซ้ืง แฮง้ ปาปาย ยา้แน� แฮง้ยา้ ค่าตอง อาง
ซีอางบล่าบ ฮา ชี แน บ่าแบจ่าแล่ง� 14 กงู จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า
นาบาตา ยา้ กงานา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง� ยา กงานา ฮาย
ยางนา เจ่อ ป่ี ล่าง แน ฮากนา ลาก ป่ี ล่าแง� ยาวน้ียา่ กงา
พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ชี แฮง้ ปาปาย
ยา้�

15 ม่าอู่บจ่ีต่าง น้ีม้า อางเลิง่ ม้าม้า อางเจ่อจ่ากงากา�
ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮ้ น้ีแม้แน จ่ี แง� �พระเยซูครสิต์ ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ ชฺา้ง เกิด้ ลือ ชี น้ียา่� ไม้ ชฺา้ง อางบล่าบ ออืนา
อางบล่าบ ปล่องปูน ลือ ป่ีง แนนอ� แน� ยาว กงายา่ ชฺา้
งอางบล่าบ ออื อางมู โยเ้วอ ชฺา้ง บ่าแม่น เลิน่เลิน่ มาง ยา้�
16 จ้า น้ีงยา้ พาจาว มาง กงานา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง น้ียา่�
ไม้ พระเยซูครสิต์ นา กงา ชฺา้ง บ่าแม่น เลิน่เลิน่ เพล่อ ชี น้ี
มางนา ปีนแตปีนนา แน โอด่ ป่ีง แนนอ� ไม้ น่อง เวอ ชฺา้ง
พระเยซูครสิต์ นา เจ่อ ล้า ยาว พาจาว มางก้อง ท่ืงกงา่ แน
จ่ีวดีม้าม้า กงาจา แล ออืนา กงาแบ กงามยา้ง ป่ีง แนนอ�
17พาจาว กูญ่าม แน ก่าซ้าด เพล่อ แล มาง เวอ� นา ซ้ีฺนืง
บ่าจา แน อา่ซ่าง มาง นางนา บ่าฮู มยา้ง ล่า� แน นาง ญา
พาจาว ม้าม้า แน� พาจาว เวอ� ชฺา้ง ออืนา นางนา นาบท้ือ
แน สรรเสรญิ ฮา แล ป่ี ปาว� อาเมน�

ทิโมธี ล่ากาน ยา่ง
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18 ทิโมธี กงา อางยา่ มาง เวอ� กงา นางนา ม่ายฮา ป่ี
ล่าง น้ียา่ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื มอ ยาว นางนา จ่ี เคอ
ล่าชี่ แฮง้แม้แน ยา้� ไม้ นางนา กงา ม่า ล่าชี่ แฮง้แม้แน
ฮายยาว แฮง่ จา พาจาว มาง ล่ากาน แฮง้ วา่ แล แล่ ป่ี
ล่าง แนนอ� 19 พระเยซูครสิต์ มางนา เจ่อ แลน แล่ โว�
แน นาง อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง แน แบ ชี ออื ฮาย แลน
แล่โว� ไม้ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ ยอง อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง
แน แบ ชี ออื บ่าต่ือ ฮา กา� แฮง้ยา้ ยอง เจ่อ แฮง้ วี คูช�ี
20 ชฺา้ง แฮ้ออื อางมู โย้เวอ ฮีเมเนอัส แน อเล็กซานเดอร์
เยด่ คาตา ยา้ จา แง� แฮง้ยา้ กงาม มือ เยด่นา วีบ่่ากไจ ป่ี
แอ�่ กงา เยด่นา ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา ป่ี แอ� ไม้ เยด่
นา กงาแบ ป่ีง� พาจาว มางนา บ่าจ่ี ฮูยา้ แล่โจ แน�

2
พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮา แฮง้ แน ไว้ แฮง้ ม่าอูบ่ ยา้ง

1 อางเลิง่ คาโคลาโค กงา นางนา ม่าอู่บ ล่าง น้ียา่� กงา
นางนา แน ครสิเตียน คาโคลาโค ออืนา น้ีแม้ แน ฮา ป่ี ล่า
เปิน แง� พาจาว มางก้อง ค่าตอง กงาซ้ีง แฮง้ ป้า โว� แน
ฮาก กงาซ้ีง แฮง้ คาตา แน ป้า ป่ี โว� แน พาจาว มางนา
ขอบคุณฮา โว� 2 ต่ืน ก่าซ้าด ออืนา แน ชฺา้ง ล่าท่ี อางจา ออื
นา คาตา แน ก่ามป่อน ป้า ป่ี โว� ไม้ กงูนา กยา้บ แน จ่ีวดี
ไจ จาด้ืง ป่ี ล่าง� แน ท่ืงกงา่ แน ด้ืง บ่าป่ี ซีแล กา แนนอ�
แน กงูนา จ่ีวดี ไจ พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา แน นาบท้ือ
ป่ี ล่าง� แน กงา่เกิง้ แน จ่ีวดี ไจ ป่ี ล่าง แนนอ� 3 น้ีแม้ ฮา
น้ียา่ อางแม่น� แน พาจาว กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูนป่ีล่า
ฮู มาง นืงบาจาบ แง� 4 พาจาว น้ีม้า ชฺา้ง คาโคลาโค ออื
นา อางบล่าบ กงาปูน แล่ ป่ี ซ่ีง แน อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ แบ
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ป่ี ซ่ี แง� 5 ไม้ พาจาว ม้าม้า น้ียา่ ท่ือม่าง ญา จา แง� แน
ชฺา้ง พาจาว มางนา แน ชฺา้ง ออืนา ฮา แม่น ลางกา แล่ ป่ีง
ม้า ท่ือม่าง ญา จา แง� ชฺา้ง แฮม้้า พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง เกิด้
ลือ ชี มาง ยา้� 6 พระเยซู ซ้ีฺ ชี น้ียา่� ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค
แด่ยา่ ยา่เจ่น เพล่อ คูชี ออืนา ปล่องปูน ป่ีง แนนอ� ยาว
น้ียา่ ฮาย กงาแบ กงามยา้ง ป่ีง� พาจาว ม้า ชฺา้ง ออืนา อา
งบล่าบ ปล่องปูน ป่ี ซ่ีง แน� ยาว พาจาว ม้า ยาง อางญ่าม
ซฺ้า ชี ชี แฮง้ เคิน ล้า เมอ ชฺา้ง ออืนา ปล่อง แง� 7 น้ีงยา้ พา
จาว มาง กงานา พระเยซู ศิษยเ์อก เพล่อ ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� แน
อางเลิง่ อางแม่น ป่าวฮู เพล่อ ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� กงา ยวิชฺา้งบ่า
อา่ ออืนา ม่าอูบ่ พระเยซู นา เจ่อ ป่ีง แน ยองนา อางเลิง่ ม้า
ม้า แฮง้ ม่าอูบ่ แง� กงา อางเลิง่ ม้าม้า จ่ี แง� บ่ากงา จ้อบ
เป�

8กงา ครสิเตียนม้องน้าม ค่าพ่ายา่ ออืนา ยอง ท่ืงกงา่ แน
พาจาว มางนา บอกไว้ ก่ามป่อน ป้า คู เมอ� อา่ซ่าง มางนา
นืงบาบ่าค่า ป่ีซ่ี แน อา่ซ่าง มางนา เจิน้เจ้อ บ่าจ่ีเจ้ ลางกา
ป่ีซ่ี�

9 กงายา่ ค่าบายา่ ออืนา กยา้บ แน จ่ีวดี ไจ ป่ี ซ่ีค้า� แน
ยองนา ซู้ม แน แต่งจี แล่ ป่ี ซ่ีค้า� กงา ยองนา ค่าตอง
ต้ามค้ืง แฮง้ นาบาตา แน บ่าแต่งบ่าจ่ี แล่ ป่ีซ่ี� แน กงา
ยองนา อางเกิ่งอางก้อ อางฮู่ อางคา ค่าม เย ไข่มุก เย แน
ชี่ ออืนา บ่าป่ี ยอ้ง แล่ ป่ีซ่ี� แน กงา ยองนา อางก่าอาง
ตูม อางฮู่ อางคา ออื บ่าก่าบ่าตูม แล่ ป่ี ซ่ี� 10 ไม้ ค่าบายา่
ออืนา ฮา มาง ป่ีง น้ียา่ แต่งจี แล่ยาว ปาปาย แน บ่าอา่�
จ้า ยองนา ฮา มาง ป่ีง น้ียา่ ยอง อางเลิง่ อางแม่น ฮา แฮง้
ปาปาย ยา้� น้ีแม้แนยาว ค่าบายา่ นอง เวอ� อางเลิง่ อาง
แม่น ฮา คู ปาว� นอง พาจาว มางนา นืงบาชี ชีแฮง้นา ซู้ม
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แน� 11 โบสถ์ คล้าว โย้เวอ ค่าพ่าย่า ออื ม่าอู่บ เมอ� ค่า
บายา่ น้ียา่ กยา้บ แน ด้ืงน้า ซูม แง� แน ค่าพ่ายา่ ออื ม่าอู่
บ แฮง้ น้าจ่าง ซูม แง� 12 กงายา่ ค่าบายา่ ออืนา ค่าพ่าย่า
ล่อบ่าปา แน บ่าป่ี ฮื่อ� แน ค่าบายา่ น้ีงนา ค่าพ่าย่า ออืนา
บ่าป่ี ม่าอู่บ� จ้า กงา ค่าพ่าย่า ออื ม่าอู่บ เมอ ค่าบายา่ ออื
นา กยา้บ แน ด้ืงน้า ป่ี แง� 13 ไม้ พาจาว ม้า ค่าพ่าย่า แต่
งออน ฮา ชี อางเม้ง อาดัม แน� ยาว น่อง โย้เวอ ค่าบายา่
แต่ง ชี อางเม้ง เอวา แน� 14 แน ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง
จ้อบ ชี ม้า อาดัม นา บ่าอา่� จ้า เอวา นา จ้อบ ช�ี แฮง้ยา้
เอวา มือ อางบล่าบ ฮา ช�ี 15 จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ จาวา่แน
ยอง พาจาว มางนา ม้าม้า แน ลาก ยาว� ปีนแตปีนนา แน
เจ่อ ยาว� ยอง นืงบา แฮง้ เซิฺง่ซฺ้าง ยาว� แน พาจาว มาง
นา เจ่อ ชี่ แฮง้นา ซู้ม แน จ่ีวดี ไจ ยาว� ค่าบายา่ น้ียา่ กงา
ปูน แล่ คูง เย� ไม้ ยอง อางยา่ เกิด้ จ่า เมิม พาจาว มาง
ปล่อง เย� ยองนา ซ้ีฺ แอ เคอ แน บ่าป่ี ด้า เย�

3
ครสิเตียน อางมู โยเ้วอ ยอคา ออื

1 จ่ีต่าง น้ีม้า อางเลิง่ ม้าม้า อางเจ่อจ่ากงากา� จ่ีต่าง
แฮ้ น้ีแม้แน จ่ี แง� �อา่ซ่าง ครสิเตียนชฺา้ง ออื ยอคา เพ
ล่อ ซ่ีง แง� *ชฺา้ง แฮ้ม้า ล่ากาน อางแม่น วา่ ซ่ีง แง��
2 ครสิเตียนม้องน้าม ยอคา เพล่อ ซูม ออืยา่� ชฺา้ง เจิน้เจ้
ออางซีจ่ีคาแม้บ่าจา ออื เป� ยา ค่าบา ท่ือม่าง ญา กงายู้
แง แน ยา จู้ บ่าจา� ค่าตอง นืงบา แฮง้นา อางเค้ จ่าแล่
กงากา� ก่ามกืด อางจา� ฮาก อางนาบอางท้ือ� ฮากนา ฮู
* 3:1 3:1 ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ฮูพลาฮู น้ียา่ ค่าพ่ายา่ แช้ ชี ชี ออื ยา
วา� ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ฮูพลา ป่ีง เย� บ่าอา่มมือ �ชฺา้ง ฮูพลาฮู� แน
�ครสิเตียนชฺา้ง ยอคา� แน ฮา้ว เย (กิจการ ปาบ 20:17, 28; เอเฟซัส 4:11;
ทิตัส 1:5-9).
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พลา นา อางซอ� แน ฮากนา อางม่าอางอูบ่ กงากา� 3 แต่
ค่า บ่าต่าง ม่าว บ่อ� ฮากนา อางเลิง่ ซฺ้า ต่ือ นา บ่าซอ� จ้า
อางเซิ่งอางไซ่ด่อล่อ อางด่อ� ฮากนา อางเลิง่ ซฺ้า จ่ีเจ้ นา
บ่าซอ� พลู้ นา บ่าลาก� 4 ค่าตอง ยูม้ชฺา้ง ออืนา ฮูพลา อาง
แม่น� ยาง อางยา่ อมื ม่าอู่บ อางน้า แน ยางนา นาบาตา
ยา้ นาบท้ือ แง� 5 ไม้ จาวา่แน ค่าตอง ยูม้ชฺา้ง ออืนา บ่าฮู
บ่าพลา โกล้ม กา ยาว� บ้าเจอล้อแม้ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา
ฮูพลา กงากา แง� 6แน ชฺา้ง แฮม้้า พาจาว มางนา เจ่อ ซ่ืฺอ
ออื บ่าอา่ เป� แฮแ้ม้บ่าอา่ยาว ยา ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง
แม้แน แอน้ จ่าแล่ง นามบ่าแบ� ยาว พาจาว มาง ยางนา วี่
บ่ากไจ ป่ีง ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา วีบ่่ากไจ ป่ีชี่ แฮง้แม้
แน ยา้� 7 อา่จ่ามมือ ครสิเตียนม้องน้าม ยอคา เพล่อ ซูม
ออื� ครสิเตียนชฺา้ง บ่าอา่ ออื ชฺา้ง อางแม่น แน โญกญอ ชี
ออื ยา้� ไม้ แฮแ้ม้ บ่าอา่ยาว ยาง มือ ยอคา บ่าเพล่อ ตอกา
แน ล่ากาน แฮง้ บ่าวา่ กงากา� น้ียา่ ซาตานแด่ยา่ยอคา
มาง ซอ ยา้ง� แน ยางนา อางบล่าบ จ้อบ ฮา ป่ีง ยา้ง�

ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา ปล่องฮู ออื
8ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา ปล่องฮู เพล่อ น้ีง ท่ือชา่งกาน

ญา เป� ชฺา้ง แฮม้างนา ฮาก นาบท้ือ� ชฺา้ง แมก่าท่ือเจ่อ นื
งบาท่ือเจ่อ แน ชี่ ออื บ่าอา่� แต่ค่า บ่าต่าง ม่าว บ่อ� พลู้
นา บ่าลาก� 9 ยา พาจาว มาง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้นา อาง
เจ่อ� แน กงา่เกิง้ แน ฮา เค่ แง� 10 ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา
ปล่องฮู ชา เพล่อ ออืนา นืงบาเจ้อฮู ปาโน� นืงบาเจ้อฮู ยาว
เจิน้เจ้ออางซีจ่ีคาแม้บ่าจา ยาว ชฺา้ง แฮ้มางนา ครสิเตียน
ชฺา้ง ออืนา ปล่องฮู เพล่อ ป่ี โว� 11 ค่าบายา่ ครสิเตียนชฺา้ง
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ออืนา ปล่องฮู เพล่อ ชี อมื † ท่ือชา่งกานญา เป� ค่าบายา่
ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ปล่องฮู เพล่อ ซูม ออืยา่ ชฺา้ง ฮาก อาง
นาบอางท้ือ ออื เป� ยา ฮากนา บ่าจ่ี ก่างพยา ป่ี� ค่าตอง นื
งบา แฮง้นา อางเค้ จ่าแล่ กงากา� แน นืงบาอางชี กงากา
กูเลิง่ ยา้� 12 ค่าพ่าย่า ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ปล่องฮู เพล่อ
ชี อมื ท่ือชา่งกานญา� ค่าพ่ายา่ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ปล่อง
ฮู เพล่อ ซูม ออืยา่ ค่าบา ท่ือม่าง ญา กงายู้ แง� แน ยา จู้
บ่าจา� ยา ค่าตอง ยูม้ชฺา้ง ออืนา ฮูพลา อางแม่น แน ยาง
อางยา่ ออืนา ม่าอู่บจ่า อางแม่น� 13 ไม้ ครสิเตียนชฺา้ง ออื
นา ปล่องฮู น้ียา่ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ปล่อง อางแม่น แน
ยาว� ฮาก นาบท้ือ แง� แน ยา พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ อาง
แม่น แฮง้ ฮากนา อางม่า จอ กา�

พระเยซู อางเลิง่ ม้าม้า ยา้ง
14 กงายา่ นืงบาแก่นจ่าง บ่ามล่าง ยา้ นางนา กงาบ่อซฺ้า

ลือ ล่าง แน� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ กงายา่ นางนา โจ้ดมาย
แต้ม ซฺ้า ล่าแง� 15 ไม้ กงา ลือ กล่าม ยาว� นา โจ้ดมาย
น้ี ชา่บ้าบ ก้อง กงาแบ แง� พาจาว มาง ชฺา้ง ออื ล้อแม้
แน ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดี กงาไจ แงแน� พาจาว มาง ยูม้ น้ียา่
ครสิเตียนชฺา้ง ออื ยา้� แน ยอ พาจาว มาง ยูม้ โยเ้วอ ยูม้ยื้ง
ออื ยา้� แน ยอ ฮากนา ปล่อง พระเยซู อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้
แบ ป่ี แง�

16พาจาว มาง กงูนา พระเยซู อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ แบ ป่ี
ล่าชี่ น้ียา่ นาบาตา ยา้ แม่น แง� ยาว อา่ซ่างมาง บ่าจ่ี กงา
กา น้ีเลิง่ อางเลิง่ ม้าม้า บ่าอา่ แน� พระเยซู อางเลิง่ ม้าม้า
น้ียา่ น้ีแม้แน เป�
† 3:11 3:11 ครสิเตียนชฺา้ง นา ฮูพลาฮู ค่าบายา่ น้ียา่� กาเทอกา
ครสิเตียนชฺา้ง นา ฮูพลาฮู ค่าพ่ายา่ ออื ค่าบา ออืนา ฮา เป�
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พระเยซู ชฺา้ง เกิด้ ลือ ช�ี
อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ฮาย กงาแบ กงา
มยา้ง ป่ีง ญา� น้ีเลิง่ อางเลิง่ ม้าม้า แน�

เท่วาด่า อมื อางมยา้ง คูยา้�
ยาง อางเลิง่ น้ียา่ ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด ออืนา ป่าว กงาแบ
ป่ีงญา�

ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืยา่ ยางนา เจ่อ คูงญา�
ยาว พาจาว มาง ยางนา มู่งท่า ซ่ืฺย ตา แลน ญา�

4
ม่าอูบ่จ่ีต่าง อางซี ยา้ง

1 อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ม้า เจ้ง ยา้ น้ีแม้แน จ่ี
ชี ช�ี กาญ่าม โยเ้วอ ชฺา้งอางเมิง อางนืง อางญ่าม ลีน แฮง้
เคิน ล้า เมอ� ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ พาจาว มางนา เจ่อ ชี แฮง้
วา่ง ยาว� แด่ยา่ แล่จ่อบ ออืนา เจ่อ คูง� แน ยอง ม่าอู่บจ่ี
ต่าง แฮง้ ฮา เค่ คูแง� 2 ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮ้ออืยา่ ชฺา้ง แมก่า
ท่ือเจ่อ นืงบาท่ือเจ่อ แน ชี่ ออื ฮากนา จ่ี จ้อบ แฮง้ยา้� ยอ
อางซีอางบล่าบ ฮายา แล่ คูช�ี แฮง้ยา้ บ่าแบจ่าแล่ง ค่า
ตอง อางซีอางบล่าบ ฮาย ชี แน� 3 ยอ ฮากนา น้ีแม้แน ม่า
อูบ่ แง อางบีอ่างบล้อง บ่ายู้ โจ� แน จฺ่าเกิง่ ท่ือบ่า ออืนา บ่า
จฺ่า โจ แน� จ้า ม้าม้า น้ียา่ พาจาว ม้า จฺ่าเกิง่ แต่ง ชฺา้ง ยาง
นา เจ่อ ยาว อางเลิง่ ม้าม้า แบน ชี ออืนา ป่ี แง� ไม้ ยอง
นา ยางนา ขอบคุณ ฮา ยาว จฺ่า ป่ีง แนนอ� 4 พาจาว มาง
แต่ง ชี่ น้ีออื อางแม่น แอน่ ญา� จฺ่าเกิง่ แฮง้ ยู้ ยาว ยาง
นา ขอบคุณ ฮา ยาว อางจฺ่า กงากา แอน่ ญา� 5 ไม้ พาจาว
จ่ีต่าง แน อธษิฐาน ฮา แฮ้ยา่ จฺ่าเกิง่ ออืนา ฮา เซิฺง่ซฺ้าง ป่ีง
ญ้า�
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พระเยซูครสิต์ ม่าง ยา่เจ่น อางแม่น เพล่อ ยา้ง
6 ทิโมธี เวอ� นาง น้ีเลิง่ ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา ม่าอู่

บ ยาว� แน นาง พาจาว เจ่อ ชี แฮ้มาง ม่าอู่บจ่ีต่าง ม้าม้า
แฮง้ ฮา เค่ ยาว� นายา่ พระเยซูครสิต์ ยา่เจ่น อางแม่น เพ
ล่อ แง� 7 ชฺา้ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ ออื อางเลิง่ แต่ง ฮา
กนา อูบ่น้า ป่ี แฮง้นา บ่าต่ีนบ่าต่อง โจ� จ้า จ่ีวดี ไจ พาจาว
มางนา ล่ากาน วา่ ป่ี แฮง้ เล่นแบ แล่ ปาว� 8 กงู อางโต
น้ีงนา ฮา แฮง่ จา แก่นคา ป่ีง น้ียา่ อางแม่น� จ้า พาจาว
มางนา แก่นคา แน เจ่อ น้ียา่ กงู อางโต น้ีงนา ฮาย แฮง่
จา แก่นคา ป่ีง แฮง้ ล่อบ่าปา แม่น แล่ง� แน กงู พาจาว
มางนา แก่นคา แน เจ่อ น้ียา่ กงูนา ฮาย จองไจ กงาบู้ ป่ี
ล่าง� ต่ืน อาม้ือ กงู ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ จ่ีวดีแต่จา เมอ� แน
กาญ่าม โยเ้วอ กงู มู่งท่า เวอ ด้ืง เมอ คาตา ยา้� 9กงา จ่ี น้ี
ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน อางเจ่อจ่ากงา กาเป� 10 กงู ปีนแต
ปีนนา แน ล่ากาน วา่ เมิด่ น้ียา่� ไม้ พาจาว อางแต่ มางนา
นืงบาแก่นจ่าง แฮง้ ปาปาย ยา้� พาจาว น้ีม้า ชฺา้ง คาโคลา
โค ออืนา อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ีฮู มาง ยา้� จ้า ยา ชฺา้ง ยาง
นา เจ่อ คูชี ออืนา ญา ปล่อง แง�

11 กงา นางนา ม่าอูบ่ ล่าชี่ แฮง้แม้แน ยองนา ม่าอูบ่ โว�
12 อา่ซ่าง มางนา นางนา บ่าป่ี ฮูยา้ ล่าโจ� ไม้ นาง อา่ญู
อางอี แฮง้ ปาปาย แน� จ้า ชฺา้ง พาจาว มางนา เจ่อ ชี่ ออื
นา ฮา มยา้ง ป่ี โว� นายา่ บ้าเจอล้อแม้ จ่ี แง� บ้าเจอล้อ
แม้ จ่ีวดี ไจ แง� บ้าเจอล้อแม้ ฮากนา ลาก แง� บ้าเจอล้อ
แม้ พระเยซู นา เจ่อ แง แน นาง เซิฺง่ซฺ้าง แฮ้ บ้าเจอล้อแม้
แน� 13 ปีนแตปีนนา แน โบสถ์ โย้เวอ ค่องชา่ง ออืนา พระ
คัมภีร์ แฮง้ อา้น น้า ป่ี โว� ยองนา นืงบาแฮ่ง ป่ี ยาว ม่าอู่
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บ โว� กงา พ่าว ลือ แล่ เมอ เคอ แน� 14พาจาว มาง นาง
นา พรสวรรค์ ป่ี ล่าชี่ แฮง้นา บ่าลู่ม โจ� พรสวรรค์ แฮ้ยา่
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื แน ครสิเตียนชฺา้ง ยอคา ออื นาง
นา ล่าปู่โบ่ย* ก่ามป่อน ป้า ป่ี ล่า เมอ แน นาง อางเลิง่ แฮง้
มอ เมอ นาง พรสวรรค์ กงาบู้ ชี แฮง้ยา้� 15 อางเลิง่ น้ีออื
ปีนแตปีนนา แน ฮา โว� แน ยองนา แม่น แน ฮูพลา โว�
ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา กงามยา้ง ป่ี เซฺ้อ� นา พาจาว มาง
นา ล้อม้อก เจ่อ แงแน� 16 แม่น แน จ่ีวดี ไจ โว แน แม่น
แน ฮากนา ม่าอู่บ โว� อางเลิง่ น้ีออื ปีนแตปีนนา แน ฮา
แลน แล่ โว� ไม้ จาวา่แน นาง น้ีแม้ ฮา กงากา ยาว� ต่ืน
นาง อางโต แน ชฺา้ง นาง ม่าอูบ่จ่ีต่าง ชี่ แฮง้นา น้าจ่า ชี่ ออื
คาตา ยา้� อางบล่าบ กงา ปูน จ่ีวดีม้าม้า กงาจา คูแง�

5
อางล้ีบอางล่าว ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดี ไจ จาด้ืง คูง ยา้ง

1 ยา่ม่าง ค่าพ่าย่า ออืนา บ่าอี่ บ่าจ่ี โจ� จ้า ยองนา ม่าอู่
บ โว นาง อางโบ้ง นา จ่ีชา่ง แม้แน� ยา่ค่า ออืนา ม่าอู่บ โว
ค่าตอง อางแพ้ นา ม่าอู่บ ชี แม้แน� 2 ยา่ม่าง ค่าบายา่ ออื
นา ม่าอู่บ โว นาง อางบา นา จ่ีชา่ง แม้แน� ยา่บี่ ออืนา ม่า
อูบ่ โว ค่าตอง อางป่อ นา ม่าอูบ่ ชี แม้แน� ยองนา เจิน้เจ้อ
บ่าแม่น ออื บ่าเยง่ชา่ง โจ�

แมม้าย นา ฮูพลา ยา้ง
3แมม้าย ยา่ชา่งม้องน้าม อางยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ

บ่าจา ออืนา ฮูพลา โว� 4 จ้า จาวา่แน แมม้าย ล้อมาง อาง
ยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ จา แง� ยาง อางยา่อางคยา้ อา

* 4:14 4:14 ล่าปู่โบ่ย น้ียา่ ชฺา้ง ท่ือม่าง นา ต้างแต่ง ล่ากาน วา่ ป่ี แง�
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งอา่นอางซ้ืฺอ ออืนา ศาสนา อางล้ีบอางล่าว เวอ ม่าอู่บ ค่า
ตอง ยูม้ชฺา้ง ออืนา ฮูพลา ป่ีชี่ แฮง้ เล่นแบแล่ ป่ี โว� ศาสนา
อางล้ีบอางล่าว เวอ กงูนา ม่า ค่าตอง อางบา อางโบง้ อางฮู่
อางพี่ กงูนา ปอ ค่อ ล่าชี่ ออืนา ฮูพลา ป่ี ล่าง� ไม้ น้ีแม้ ฮา
น้ียา่ พาจาว มาง นืงบาจาบ แง� 5 แมม้าย อางยา่อางคยา้
อางอา่นอางซ้ืฺอ บ่าจา แน ชฺา้ง ฮูพลาฮู บ่าจา ออืยา่ พาจาว
มางนา นืงบาแก่นจ่าง� แน ยอ พาจาว มางนา อธษิฐาน
ฮา ป้า ปล่อง ป่ี แง� ต่ืน มู่งค่ี นืงก้อง ยา้� 6 จ้า แมม้าย
ค่าตอง ตานฮา วา แน ม่อนซ้า กวา่ ออืยา่ อางแต่ เวมิ ซ้ีฺน
ชี แน ท่ือชา่งกานญา� 7 อางเลิง่ น้ีออื ครสิเตียนม้องน้าม
ออืนา ม่าอูบ่ โว� ไม้ อา่ซ่าง มางนา ยองนา น้ีแม้แน บ่าป่ี จ่ี
แนนอ� ยอ แมม้าย ออืนา แม่น แน บ่าฮูบ่าพลา แน� 8 จ้า
อา่ซ่าง ค่าตอง ยูม้ชฺา้ง แน ค่าตอง ยา่ชา่งม้องน้าม ออืนา
บ่าฮูบ่าพลา แง� ยา พาจาว มางนา เจ่อ แฮง้ วี ช�ี แน ยา
ชฺา้ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ ออื ล่อบ่าปา ก่างพยา แอ แง�

9 ชฺา้ง แมม้าย อางพ่า เวอ อาง เม้ง แต้ม กาน ยาว�
ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา ปล่อง ฮูพลา ป่ี กงากาง ออืยา่
อา่ญู่ 60 ปี เวอ จาย แล ออื เป� แน ยา ค่าตอง อางบล้อ
ง มางนา อางซืออางปลอง ชา่ง� 10 ยางนา ชฺา้ง อางแม่น
แน ฮาก นาบท้ือ คูแง� ยา ค่าตอง อางยา่ ออืนา ฮูพลา อาง
แม่น� ยา ฮากนา ฮูพลา อางแม่น� ยา ครสิเตียนม้องน้าม
ออืนา ล่ากาน ปล่อง วา่ ช�ี ยา ชฺา้ง ตูกพานลาบ้าบ ชี ออืนา
ปล่อง ช�ี แน ยา ปีนแตปีนนา ยา้ อางเลิง่ อางแม่น กูยา่ง
กูเจ้อ ออื ฮา ช�ี

11-12 แมม้าย อางนู่มอางกาม ออืนา แมม้าย อางพ่า โย้
เวอ อางเม้ง บ่าป่ี แต้ม กาน โจ� ไม้ แมม้าย อางพ่า โย้เวอ
อางเม้ง แต้ม กาน ยาว ครสิเตียนม้องน้าม ออื ฮูพลา แง�
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แน ยอง อางบล้อง อางซ่ืฺอ ยู้ แล่ ซ่ี เมอ ยอ บ่ายู้ แล่กงา กา
ก้าน� ไม้ แมม้าย น้ียา่ แมม้าย อางพ่า โยเ้วอ อางเม้ง แต้ม
กาน ยาว พระเยซูครสิต์ นา ก่ามค่าน ป่ี แง� พาจาว มาง
นา กูญ่าม ยา้ ล่ากาน วา่ ป่ี แงแน� จ้า จาวา่แน อางบล้อง
อางซ่ืฺอ ยู้ แล่ ยาว พระเยซูครสิต์ นา ก่ามค่าน ป่ี ชี ชี แฮง้ ซี
แง� 13 อา่จ่ามมือ ยองนา ฮาย ชฺา้ง อางคล่ือ เพล่อ ป่ี แง�
น้ีแม้แนยาว ยองมู น้ีง ฮาก ยูม้ เวอ ซฺ้า บ่อยกวา่ แง� น้ี ยูม้
ก้อง ออ้ง บ่อ แล� แฮ้ยูม้ ก้อง ออ้ง บ่อ แล แน� ฮาก ยูม้
ออืเมอ ซฺ้า บ่อยกวา่ เวมิ บ่าตืก� ฮากนา ค่าว จ่ี แง� แน
ฮาก อางเลิง่ ออื แบ ซ้ี แง� แน อางเลิง่ จ่ีคาแม้ บ่าอา่ ออื
จ่ี แง� 14 น้ีงยา้ กงา แมม้าย อางนู่มอางกาม ออืนา อางบ
ล้อง อางซ่ืฺอ ยู้ แล่ ป่ี ซ่ี แง� แน อางยา่ จา ป่ี ซ่ี แง� แน ค่า
ตอง ยูม้ แฮง้ ฮูพลา ป่ี ซ่ี แง� ไม้ ชฺา้ง กงูมู น้ีงนา เม้อ ล่าง
ออืนา เจิน้เจ้อ บ่าป่ี จ่ี กงูนา ฮาย ก่างพยา ป่ี ล่า แนนอ�
15 กงา น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่� ไม้ แมม้าย ท่ือบ่า จา แง� พาจาว
มาง ยองนา อางเลิง่ ฮา ป่ี ซ่ีง ออื ฮา แฮง้ วา่ง ยาว ซาตาน
แด่ยา่ยอคา มางนา เค่ ช�ี

16 ค่าบายา่ ครสิเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ อา่ซ่าง ก้อง
ค่าตอง ยูม้ชฺา้ง โย้เวอ แมม้าย จา แง� ยางนา แมม้าย แฮ้
มางนา ปล่อง ฮูพลา ป่ี โว� แน ครสิเตียนม้องน้าม ท่ือบ่า
ออืนา น้ีเลิง่ นา บ่าป่ี พี้ ล้อง โจ� ไม้ ยองมู แฮง้ แมม้าย
อางยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ บ่าจา ออืนา ปล่อง ฮูพลา
คาไล�

ครสิเตียนชฺา้ง ยอคา อางเลิง่ แฮง้ ม่าอูบ่ ยา้ง
17ครสิเตียนชฺา้ง ยอคา ล่ากาน วา่ อางแม่น ออืนา พลู้ ป่ี

โว� แน นาบท้ือ คูโว� ยอง ล่ากาน วา่ เมิด่ คูชี แฮง้นา ซูม
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แน� ชฺา้ง ปีนแตปีนนา แน อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ออืนา
แน พาจาวจ่ีต่าง ม่าอู่บ ออืนา ค้าแจ้ ยา้ ยองนา พลู้ ป่ี คูโว
แน นาบท้ือ คูโว� ไม้ ยอ นาบาตา ยา้ ล่ากาน วา่ เมิด่ คูแง�
18พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�อา่มยา่ง ออืนา ล่ากาน ไจ เมอ� ยอง ม่านป่อง โย้เวอ

เจิน้เจ้อ บ่าวาบ ป่ี โจ�� ✡

แน �ชฺา้ง ล่ากาน วา่ คูชี ออืยา่ ล่ากานวา่ฮู่ กงาบู้ แฮง้ ซูม
แง�� ✡

19 อา่ซ่าง ครสิเตียนชฺา้ง ยอคา ล้อมางนา อางเลิง่ บ่า
แม่น ฮา ชี แน จ่ี แง� จาวา่แน พี่ญ่าน 2 คู่น บ่าอา่ยาว
3 คู่น บ่าจา ยาว บ่าน่าจ่า แคน โจ� 20ครสิเตียนชฺา้ง ยอคา
ล้อมาง อางเลิง่ อางซี อางบล่าบ ฮา แง� ครสิเตียนม้องน้า
ม ออื ล้าก้า โยเ้วอ อีจ่ี่ โว� ไม้ อา่ซ่าง มางนา ยาง ฮา ชี แม้
แน บ่าฮาจอ กาป่ี แนนอ�

21 ทิโมธี เวอ� พาจาว แนพระเยซูครสิต์ แน เท่วาด่า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง ออืยา่ กงานา อางมยา้ง ล่ายา้� ยาว กงายา่
ยอง ล้าก้า นู้เวอ นางนา ปีนแตปีนนา แน ม่าย ล่า ปานา�
กงา ม่าอูบ่ ล่าชี่ น้ีออื ฮา โว� อา่ซ่างมางนา แมก่า บ่าชี โจ�
แน อา่ซ่างมางนา ซ่ืงกงา่บ่ากยา่ โจ�

22 ครสิเตียนชฺา้ง ยอคา ชา เพล่อ ออืนา อางแค้นอางล้อ
ง แน บ่าต้างแต่ง เพล่อ ป่ี แคน โจ� แม่น แน ฮู ปาโน� ไม้
ยางนา อางไว่ แน ต้าง ครสิเตียนชฺา้ง ยอคา เพล่อ ป่ี ยาว�
ยาง อางบล่าบ ฮา ยาว� นาง มือ ยางก้อง ท่ืงกงา่ แน อา
งบล่าบ ฮา ชี แน ท่ือชา่งกานญา� แม่น แน ค่าตอง อางโต
แฮง้นา ฮูพลา จ่าแล่ว� อางบล่าบ บ่าฮา โจ�

✡ 5:18 5:18 เฉลยธรรมบัญญัติ 25:4 ✡ 5:18 5:18 ลูกา 10:7
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23 ทิโมธี เวอ� ล้าง แฮง้ แอ่ แน บ่าต่าง โจ� จ้า อา่งูน่
แต่ค่า แฮง้ อางอี้ ต้าง โว� แน นาง ป่องปอง ด้า แฮง้ โปยว
ป่ี คาไล�

24 ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื อางบล่าบ ฮา ชี น้ียา่ เจ้ง ยา้ ฮู มยา้ง
แง� อา่ซ่างมาง อางแบ แอน่ ญา� พาจาว ม้า ต้าดต่อน
ยางนา วี่บ่ากไจ ป่ีง แน� จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื อางบล่าบ ฮา
ชี น้ียา่ น่อง เมินญา กงามยา้ง แง� 25 ท่ือชา่งกานญา เป�
ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี แฮง้ เจ้ง ยา้ ฮู มยา้ง
แง� จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี แฮ้ยา่ เจ้ง
แน บ่ามยา่ง� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ บ่าโชง ชี กงากา�

6
ยา่เจ่น แน เจ้านาย อางเลิง่ ยา่ง

1 ครสิเตียนม้องน้าม ยา่เจ่น เพล่อ คูชี ออืยา่ ค่าตอง เจ้า
นาย ออืนา นาบท้ือ โว� ไม้ ฮากนาพาจาว มางนา แน กงู ม่า
อู่บจ่ีต่าง แฮง้นา บ่าป่ี จ่ี ฮูยา้ แนนอ� 2 จ้า อา่ซ่าง เจ้านาย
มาง พาจาว มางนา เจ่อ แง� ค่าตอง เจ้านาย แฮม้างนา บ่า
ฮูยา้ โจ� จ้า ยางนา แม่น แน ล่ากาน วา่ ป่ี โว� ไม้ ยอง ล่า
กาน วา่ ป่ี ยาว จองไจ กงาบู้ ชี แฮม้้า ยอง ครสิเตียนม้องน้า
ม ลาก มาง ยา้�
ทิโมธี เวอ� น้ียา่ นาง ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา กงาม่า

กงาอูบ่ ยา้ง ยา้� แน ยองนา กงา ป้า ฮา ป่ีง ยา้ง ยา้เป�

ม่าอูบ่จ่ีต่าง อางซี แน อางจาอางปาง ม้าม้า ยา้ง
3-4 อา่ซ่าง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ อางเลิง่ น้ีออื นา บ่าตู่ แง�

แน พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวีดอางซ้ืง มาง ม่าอู่บจ่ีต่าง ม้าม้า
แฮง้นา บ่าตู่ แง� แน กงู พาจาว มาง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้นา
บ่าตู่ แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า แบจ่าแล่ง� ยา เจิน้เจ้อ บ่าแบบ่าบู่�
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ยา อางเลิง่ บ่ากงา่บ่าเกิง ออื ฮา ซ้ีง� ยา ฮากนา จ่ีเจ้ อาง
คา� ยา ฮากนา อี่ ซีแล ชา่ง อางคา� น้ีงยา้ ชฺา้ง ออืนา ฮาย
เจอค้อย กาป่ีง� ชฺา้ง ออืนา ฮาย ฮาก ล่อบ่าปา แน เลิน่เลอ
ป่ี ซ่ี แง� ชฺา้ง ออืนา ฮาย จ่ี ฮูยา้ กาป่ีง� แน ชฺา้ง ออืนา ฮาย
นืงบาบ่าชี่ กาป่ีง� 5แน ชฺา้ง ก่ามกืด บ่าจา แน ชฺา้ง ค่าตอง
ก่ามค่าน ฮา ชี แฮง้แม้แน บ่าฮา เค่ ออืนา ฮา บ่าวา่งบ่าซ่า
ว แน ซีแล จ่ีเจ้ กา ป่ีง� ชฺา้ง น้ีออื เยง้ แง ศาสนา อางเลิง่
น้ีง ไจ ซฺ้ามี จฺ่า น้ียา่ ยองนา อางฮา จาปาง ป่ี กงากา แน�

6กงู จาปาง พลู้ บยา่ แน จา น้ียา่ กงูนา ม้าม้า แน บ่ากงา
ฮา นืงบาต่องม่อนซ้า ป่ี ล่า กงากา� จ้า กงู พาจาว มางนา
เจ่อ น้ียา่ แน กงู อางเกิ่งอางก้อ จา ชี แฮง้นา นืงบาจาบ น้ี
ยา่ กงูนา ม้าม้า ยา้ ฮา นืงบาต่องม่อนซ้า ป่ี ล่า กงากา แง�
7กงู เกิด้ ลือ เมอ กงู เจิน้เจ้อ บ่ากงา ฮา้น ลือ� ท่ือชา่งกาน
ญา เป กงู ซ้ีฺ เมิม เจิน้เจ้อ บ่ากงา ฮา้น แอ� 8 น้ีแม้แนยาว
จาวา่แน กงู ฮา่ง จฺ่าเกิง่ จฺ่าเซฺ่อ แน อางก่าอางตูม ก่าตูมแล่
เซฺ่อ จาน ยาว นืงบาจาบ คูปาว� 9 จ้า ชฺา้ง จาปาง คู ซ้ีง ออื
ยา่ ป้าดจาซ้ีฺ ยา้ พลู้ ซฺ้า คูแง� อางเลิง่ อางจ่าง จองไจ บ่า
จา ออืยา่ ยองนา จ้อบ อางซี อางบล่าบ ฮา ป่ีง� แน ยองนา
ฮา ก่างพยา โปยว แอ ป่ี แง� 10พลู้ นา ลาก น้ียา่ ชฺา้ง ออื
นา ฮาย อางเลิง่ บ่าแม่น กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ฮา ป่ี แง� ชฺา้ง ท่ือ
บ่า ออืยา่ พลู้ นา ลาก แฮง้ ปาปาย ยา้ พาจาว มางนา เจ่อ
แฮง้ วี คูแง� แน นาบาตา ยา้ นืงบาต่องลาบ้าบ แง�

อางเลิง่ กาบ่ากาเจ้อ นอง แบ คาแม้แน ชี่ ออื
11 ทิโมธี เวอ� จ้า นา พาจาว มาง ชฺา้ง เป� อางเลิง่ บ่า

แม่น น้ีออืนา บ่าต่ีนบ่าต่อง โจ� พาจาว มาง นืงบาจาบ
แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ โว� ปีนแตปีนนา แน พาจาว มาง ม่าอู่
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บจ่ีต่าง ม้าม้า แฮง้ ฮายเค่ โว� พาจาว มางนา เจ่อ โว� ฮา
กนา ลาก โว� ก่ามโอด่ จา โว� แน อางเซิง่อางไซ่ด่อล่อ ด่อ
แน จา โว� 12 ยาว แฮง่ โค แน พาจาว มางนา เจ่อ แลน
แล่ว� นาง จ่ีวีดม้าม้า กงาบู้ เมอ เคอ แน� ไม้ พาจาว ม้า
นางนา แชยู้้ ยางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า จา แล ป่ี ล่าง�
นาง ชฺา้ง อางบยา่ ล้าก้า โย้เวอ พระเยซู นา เจ่อ ชี แน จ่ี
ชี่ แฮง้แม้แน ยา้� 13 พาจาว กูยา่งกูเจ้อ ออืนา จ่ีวดี ป่ีชี่
มาง� แน พระเยซูครสิต์ ผู้วา่ ปอนทัส ปีลาต ล้าก้า เวอ พา
จาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ จ่ี ชี่ มาง� เยด่ กงานา อางม
ยา้ง ล่ายา้� 14กงา เยด่ ล้าก้า นู้เวอ ยา้ นางนา น้ีแม้แน ม่า
ล่าง� กงา นางนา ม่าอู่บ ล่าชี่ น้ีง กูยา่งกูเจ้อ แน ฮา โว�
พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง พ่าวลือ แล่ แฮนื้ง เมอ
เคอ แน� 15พาจาว ม้า ยาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮง้ เคิน ล้า
เมอ� พระเยซูครสิต์ นา ชฺา้ง อางเมิง นู้เวอ พ่าว ลือ แล่ ป่ี
แง� พาจาว น้ีม้า ชฺา้ง ออืนา ก่ามป่อน ป่ี มาง ยา้� แน พา
จาว อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง ยา้� ยา ก่าซ้าดยอคา มาง ยา้�
แน จ่ีวดีอางซ้ืง ยอคา มาง ยา้� 16พาจาว น้ีม้า ซ้ีฺนืง บ่าจา
แน ยาง ท่ือม่าง ญา ซ้ีฺนืง บ่าจา แน� ยา อางแปล้นอางซ้า
ชฺา้ง ออื บ่าออ่ง แล เคอ กาง โยเ้วอ ด้ืง แง� ยางนา อา่ซ่าง
มาง บ่ามยา่ง กางซ้ืง� แน อา่ซ่าง มาง ยางนา บ่า ฮูมยา้ง
กงากา� พาจาว เวอ� ล่าท่ี จา แล โว� แน นางนา ชฺา้ง ออื
นา สรรเสรญิ ฮา แล ป่ี ปาว� อาเมน�

17 ทิโมธี เวอ� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อามือ ชฺา้ง อางจาอาง
ปาง พลู้ บยา่ แน จา คูชี ออืนา ม่าอู่บ โว� บ่าจาบ่าปางจ่า
แล่ โจ� แน ยอง พลู้ บยา่ แน จา ชี แฮง้นา นืงบาบ่าแก่นจ่า
โจ แน� ไม้ พลู้ น้ียา่ โค นืง อางจา� จ้า ยองนา ม่าอู่บ โว�
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พาจาว มางนา นืงบาแก่นจ่า โว แน� พาจาว น้ีม้า นาบา
ตา นืงบาอางแม่น� ยา กงูนา กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ป่ี ล่าง� ไม้ กงู
นา นืงบาต่องม่อนซ้า ป่ี ล่าง แนนอ� 18 ชฺา้ง อางจาอางปาง
แฮอ้อืนา อางเลิง่ อางแม่น บยา่ แน ม่าย ฮา ป่ี โว� ยองนา
อางเลิง่ อางแม่น ฮา แฮง้ จาปาง ป่ี ปาว� ยองนา ม่า โว บ่า
ท่ี คู โจ แน� จ้า ฮากนา อางเกิง่อางก้อ เป่ิง ป่ี คู ปาว แน�
19 ไม้ น้ีแม้แน ฮา น้ียา่ ค่าตอง อางเกิ่งอางก้อ แฮง้ มู่งท่า
โยเ้วอ กอยชอ้น ชี น้อ� ยาว กาญ่าม เวอ ยอง มือ มู่งท่า โย้
เวอ จ่ีวดีม้าม้า กงาจา คูแง�

20 ทิโมธี เวอ� พาจาว มาง นางนา ล่ากาน ป่ี วา่ ป่ี ล่าชี่
น้ีง วา่ แลน แล่โว� แน ชฺา้ง พาจาว มางนา จ่ี ฮูยา้ ออืนา
บ่าต่ีนบ่าต่อง โจ� แน ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืนา อางเลิง่ อางจ่าง
จองไจ บ่าจา ออืนา บ่าจ่ีเจ้ ชา่ง โจ� ไม้ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่
อางเลิง่ บ่ากงา่บ่าเกิง ออืนา อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง แน
เยง้ แง� 21 ไม้ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ อางเลิง่ บ่ากงา่บ่าเกิง ออื
นา เจ่อ แง� แฮง้ยา้ ยอง พาจาว มางนา เจ่อ แฮง้ วี แง�
พาจาว เวอ� ทิโมธี นา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ปาว�
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