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เปาโล ทิโมธี นา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 1 แต้ม
เคอ ย้าง

1 ทิโมธี

เปาโล ยาง ย่าม่าง ม่าง เมอ ทิโมธี นา โจ้ดมาย 2 ช่าบ้าบ
แต้ม ปี่ ชี. โจ้ ดมาย 2 ช่า บ้า บ แฮ้ยา่ ทิ โมธี โจ้ ดมาย ช่า บ้า
บ ที่ 1 แน ช่า บ้า บ ที่ 2 แฮ้งย้า. ทิ โมธี แน เปาโล เย่ด อาง
ช่าง อางเก่ ยอางเลิง้ กา. เปาโล เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ ทิ
โมธี นา ตอย ล่ากาน ว่า ปี่ ชี,่ ไม้ ยางนา อางเมิง แฮ้เมิง ก้อง
คริสเตียนม้ องน้า ม อางมู โย้ เวอ อางเลิง่ อางตู กอางพาน
ตอล้า ชี แฮ้ง ปล่องฮู ปล่องพลา ปี่ ง แนนอ. ยาว เจ้ง ย้า ฮู
มย้าง แง, ทิโมธี คริสเตียนม้องน้าม แฮ้ออ
ื นา ปีนแตปีนนา
ย้า ปล่อง แงแน. ยา ยองนา ปล่อง ยอง อางมู โย้ เวอ ชฺา้ ง
อือ นา แช้ยู้ ค่า ตอง ยอคา เพล่อ ปี่ ง, ไม้ ยองนา คริสเตียน
ชฺา้ ง จี่วด
ี แฮ้ง กง่าเกิง้ แน ไจ ปี่ ง แนนอ.
เปาโล โจ้ ดมาย ช่า บ้า บ ที่ 1 แต้ม ทิ โมธี นา ปี่ ชี่ แฮ้ ยา่ ,
ยา ทิ โมธี นา คริสเตียนม้ องน้า ม อางมู โย้ เวอ ยอคา แช้ ยู้
อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอูบ
่ แง. แน อางเลิง่ อางตูกอางพาน ตอล้า
เมอ บ้าเจอล้อแม้ ฮา แงแน ม่าอูบ
่ แง. ยาว จ้า โจ้ดมาย ช่า
บ้าบ ที่ 2 แฮ้ยา่ เปาโล ยาง คอก อ้อง เมอ แต้ม ชี. แฮ้ญ่าม
เมอ ยา เย้ง แง, ยา ชา ซฺี้ ย้าง ญา จา แงแน. แฮ้งย้า เปาโล
มือ ยาง จี่วด
ี ไจ อางเลิง่ แฮ้ง จี่ เคิน ชี. เปาโล ปีนแตปีนนา
ย้า ทิโมธี นา นื งบาแฮ่ง ปี่ แง. แน นี้ แม้แน ม่าอู่บ แง, ยาง
ม่า อู่ บ ชี แฮ้ง แม้ แน จี่ วด
ี ไจ โว, ตื่น เจ่อ อางเลิง่ , ก่ามโอ่ ด
อางเลิง่ แน นื งบาแก่นจ่าง อางเลิง่ อือ คาตา ย้าแน.
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โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา เปาโล พระเยซู คริสต์ ศิษย์ เอก เป, ไม้ พาจาว กงู
นา อางบล่าบ ปล่องปูนปี่ ล่าฮู มาง แน พระเยซูคริสต์ กงู นื
งบาแก่นจ่าง มาง เย่ด กงานา แช้ยู้ พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก
เพล่อ ปี่ ล่า ป้าน่ อ. 2 ทิ โมธี เวอ, กงา นางนา แต้ม ซฺ้า ล่าง
เป. นาย่า กงา อางย่า ช้อด ย้า. ไม้ กงา นางนา ม่าอู่บ พระ
เยซู นา เจ่อ ปี่ ล่า ป้าน่ อ.
1

พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ, แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี
อางซื้ง มาง เวอ, ทิโมธี นา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว. แน ยางนา
ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี ย่าง

3-4 ทิโมธี

เวอ, กงา มาซิโดเนี ย แควน โย้เวอ ชา แล เมอ,
กงาย่า นางนา เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ ดื้ง แลน แล่ว แน ป้า
ล่า แอ่, ไม้ ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ นา ม่า อางเลิง่ อางซี ม่า อู่ บ แฮ้ง
ว่าง ปี่ ง แนนอ. แน ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา ม่า อางเลิง่ จองไจ บ่า
จา อือ นา ตี่ น ต้อง แฮ้ง ว่าง ปี่ ง แนนอ. แน ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ
นา ม่า ค้า แต้ ชฺา้ ง อือ อางเลิง่ แต่ง ยาว อูบ
่ ไก ล้า ชี่ แฮ้ง
เจ่อ ชี่ แฮ้ง ว่าง ปี่ ง แนนอ, ไม้ นี้ ยา่ พาจาว มาง ล่ากาน โย้
เวอ เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าฮาย ตอล้า ปี่ , จ้า ฮา ซีแล กา ปี่ กาน
แง, ไม้ พาจาว มาง ล่า กาน นี้ ง ว่า เปิน กงากาง นี้ ยา่ ยาง
นา เจ่อ นี้ งญา. 5 กงา นางนา นี้ แม้แน ม่า ล่าง นี้ ยา่ , ไม้ กงา
คริสเตียนม้ องน้า ม อือ นา ม้า ม้า แน ลาก ลางกา ปี่ ซี้ ค้า.
แน ยองนา วีไ่ ซป้านญา จา ยาว แบ ปี่ ซี้ ค้า นี้ เลิง่ อางซี นี้
เลิง่ อางกง่าอางเกิง แน. แน ยองนา ม้าม้า แน เจ่อ ปี่ ซี้ค้า.
6 ชฺา
้ ง ทื่อบ่า อือย่า ค้าแต้ นี้ แม้แน ย้า ฮา คูแง. จ้า อามื้อ ยอ
อางเลิง่ นี้ ออ
ื นา วี ยาว อางเลิง่ อางจ่าง จองไจ บ่าจา อือ จี่
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ชี. 7 ยองมู นี้ ยา่ โมเสส อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง ม่าอู่บฮู เพล่อ
คู ซี้ แง. ยองมู นี้ ยา่ ปีนแตปีนนา ย้า ม่าอู่บ คูแง. จ้า ยอง
อางโต แฮ้ง บ่าแบจ่าแล่ ยอง ม่าอูบ
่ แฮ้ อางซี แน.
8 กงู อางแบ ย้า อางลี้บอางล่าว นี้ ยา
่ จาว่าแน กงู กง่าเกิง้

แน ฮา เค่ ยาว อางแม่น แน. 9 กงู อางแบ ย้า อางลี้ บอาง
ล่าว นี้ ยา่ ชฺา้ ง พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ ต่าง แฮ้ง อางน้าจ่า อือ
นา ไจ ปี่ ง บ่าอ่า แน, จ้า ชฺา้ ง อางลี้บอางล่าว ฮา ซี ชี อือนา
แน ชฺา้ ง อางลี้บอางล่าว บ่าฮายเค่ อือนา ไจ ปี่ ง, แน ชฺา้ ง พา
จาว มางนา บ่าเจ่อ อือนา แน ชฺา้ งอางบล่าบ อือนา ไจ ปี่ ง,
แน ชฺา้ ง บ่า แม่น อือ นา แน ชฺา้ ง, ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางบ
ล่าบ ฮา แฮ้ง ม่อนซ้า อือนา ไจ ปี่ ง, แน ชฺา้ ง อางบา อางโบ้
ง นา แซ่เตอ อือนา แน ชฺา้ ง ฮากนา แซ่ อือนา ไจ ปี่ ง, 10 แน
ชฺา้ ง ป้องก้า อางเลิง่ อางซี ฮา คูชี อือนา แน ค่า พ่าย่าต่อง
ค่าพ่าย่า แน ยูด
่ ้ืง กาง อือนา ไจ ปี่ ง, แน ค่าบาย่าต่องค่าบา
ย่า แน ยูด
่ ้ ืง กาง อือนา ไจ ปี่ ง, แน ชฺา้ ง ฮากนา ชู ก่อง อือนา
แน ชฺา้ ง แล่ จ่อ บ อือ นา ไจ ปี่ ง, แน ชฺา้ ง ก่ามค่า น ปี่ ชี่ แฮ้ง
แม้แน บ่าฮา เค่ อือนา แน ชฺา้ ง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางกง่าอางเกิง
แฮ้งนา บ่าฮา เค่ อือนา ไจ ปี่ แง. 11 ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางกง่าอาง
เกิง นี้ ออ
ื พาจาว อางฮื่อ มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้งนา อาง
ตู้. พาจาว ม้า กงานา อางเลิง่ อางแม่น นี้ เลิง่ ปี่ ล่าแง, ไม้
กงานา ชฺา้ ง อือนา ป่าว ม่า ปี่ ล่าง แนนอ.
พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ย้าง

12 กงา

พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ขอบคุณ ฮา
แง. ยา กงานา แฮ่ง ปี่ ล่า ชี่ มาง ย้า. กงา ยางนา ขอบคุณ
ฮา นี้ ยา่ , ไม้ ยา กงานา ชฺา้ ง อางซืออางปลอง แน ฮู ล่าง. แน
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ยา กงานา แช้ยู้ ยาง ล่ากาน แฮ้ง ว่า ปี่ ล่าแง. 13 ค้าแต้ กงา
ย่า พระเยซู คริสต์ นา จี่ ฮูยา้ แง. แน ยาง ชฺา้ ง อือนา คาม
แง. แน ค้า แต้ กงา ชฺา้ ง อางโซ้ กอางไล้, จ้า บ้า เจอล้อ แม้
เวิม พาจาว มาง กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง, ไม้ ยา อางแบ
นอ, กงา แฮ้แม้ ฮา ชี แฮ้ยา่ กงา พระเยซู คริสต์ นา บ่าเจ่อ
กาซื้ง แฮ้ง ปาปาย ย้าแน. แฮ้งย้า ค่าตอง อางซีอางบล่าบ
ฮา ชี แน บ่า แบจ่า แล่ง. 14 กงู จี่ วีด อางซื้ง ม้า นาบาตา ย้า
กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง. ยา กงานา ฮาย ยางนา เจ่อ ปี่
ล่าง แน ฮากนา ลาก ปี่ ล่าแง. ยาวนี้ ยา่ กงา พระเยซูคริสต์
ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า.
15 ม่าอู่บจี่ต่าง

นี้ ม้า อางเลิง่ ม้าม้า อางเจ่อจ่ากงากา. ม่า
อู่ บ จี่ ต่าง แฮ้ นี้ แม้ แน จี่ แง, “พระเยซู คริสต์ ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี นี้ ยา่ , ไม้ ชฺา้ ง อางบล่า บ อือ นา อางบ
ล่าบ ปล่องปูน ลือ ปี่ ง แนนอ” แน. ยาว กงาย่า ชฺา้ งอางบล่า
บ อือ อางมู โย้ เวอ ชฺา้ ง บ่า แม่น เลิน
่ เลิน
่ มาง ย้า. 16 จ้า นี้
งย้า พาจาว มาง กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง นี้ ยา่ , ไม้ พระ
เยซู คริสต์ นา กงา ชฺา้ ง บ่าแม่น เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ ชี นี้ มางนา
ปีนแตปีนนา แน โอ่ด ปี่ ง แนนอ, ไม้ น่ อง เวอ ชฺา้ ง พระเยซู
คริสต์ นา เจ่อ ล้า ยาว พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้า
ม้า กงาจา แล อือนา กงาแบ กงามย้าง ปี่ ง แนนอ. 17 พาจาว
กูญ่าม แน ก่าซ้าด เพล่อ แล มาง เวอ, นา ซฺี้นืง บ่าจา แน อ่า
ซ่าง มาง นางนา บ่าฮู มย้าง ล่า. แน นาง ญา พาจาว ม้าม้า
แน. พาจาว เวอ, ชฺา้ ง อือนา นางนา นาบทื้อ แน สรรเสริญ
ฮา แล ปี่ ปาว! อาเมน.
ทิโมธี ล่ากาน ย่าง
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18 ทิโมธี กงา

อางย่า มาง เวอ, กงา นางนา ม่ายฮา ปี่ ล่าง
นี้ ยา่ พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ มอ ยาว นางนา จี่ เคอ ล่า ชี่
แฮ้งแม้แน ย้า, ไม้ นางนา กงา ม่า ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ฮายยาว
แฮ่ง จา พาจาว มาง ล่ากาน แฮ้ง ว่า แล แล่ ปี่ ล่าง แนนอ.
19 พระเยซู คริสต์ มางนา เจ่อ แลน แล่ โว. แน นาง อางเลิง
่
อางกง่าอางเกิง แน แบ ชี อือ ฮาย แลน แล่ โว, ไม้ ชฺา้ ง ทื่อ
บ่า อือย่า ยอง อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง แน แบ ชี อือ บ่าตื่อ
ฮา กา. แฮ้งย้า ยอง เจ่อ แฮ้ง วี คูช.ี 20 ชฺา้ ง แฮ้ ออ
ื อางมู
โย้เวอ ฮีเมเนอัส แน อเล็กซานเดอร์ เย่ด คาตา ย้า จา แง.
แฮ้งย้า กงาม มือ เย่ดนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แอ่, กงา เย่ดนา ซาตาน
แด่ ยา่ ยอคา มางนา ปี่ แอ, ไม้ เย่ด นา กงาแบ ปี่ ง, พาจาว
มางนา บ่าจี่ ฮูยา้ แล่โจ แน.

2
พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา แฮ้ง แน ไว้ แฮ้ง ม่าอูบ
่ ย้าง

อางเลิง่ คาโคลาโค กงา นางนา ม่า อู่ บ ล่าง นี้ ยา่ . กงา
นางนา แน คริสเตียน คาโคลาโค อือนา นี้ แม้ แน ฮา ปี่ ล่า
เปิน แง. พาจาว มางก้ อง ค่า ตอง กงาซี้ ง แฮ้ง ป้า โว. แน
ฮาก กงาซี้ ง แฮ้ง คาตา แน ป้า ปี่ โว. แน พาจาว มางนา
ขอบคุณ ฮา โว. 2 ตื่น ก่าซ้าด อือนา แน ชฺา้ ง ล่าที่ อางจา อือ
นา คาตา แน ก่ามป่อน ป้า ปี่ โว, ไม้ กงูนา กย้าบ แน จี่วด
ี ไจ
จาดื้ง ปี่ ล่าง, แน ทื่งกง่า แน ดื้ง บ่าปี่ ซีแล กา แนนอ. แน
กงู นา จี่ วด
ี ไจ พาจาว มางนา ปีน แตปีน นา แน นาบทื้อ ปี่
ล่าง, แน กง่าเกิง้ แน จี่วด
ี ไจ ปี่ ล่าง แนนอ. 3 นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่
อางแม่น, แน พาจาว กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูนปี่ ล่าฮู มาง
นื งบาจาบ แง. 4 พาจาว นี้ ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา อางบ
ล่าบ กงาปูน แล่ ปี่ ซี่ง แน อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง แบ ปี่ ซี่ แง,
1
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5 ไม้

พาจาว ม้าม้า นี้ ยา่ ทื่อม่าง ญา จา แง. แน ชฺา้ ง พาจาว
มางนา แน ชฺา้ ง อือนา ฮา แม่น ลางกา แล่ ปี่ ง ม้า ทื่อม่าง
ญา จา แง. ชฺา้ ง แฮ้ม้า พระเยซู คริสต์ ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี มาง
6
ย้า. พระเยซู ซฺี้ ชี นี้ ยา่ , ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค แด่ ยา่ ย่า เจ่น
เพล่อ คูชี อือนา ปล่องปูน ปี่ ง แนนอ. ยาว นี้ ยา่ ฮาย กงาแบ
กงามย้าง ปี่ ง, พาจาว ม้า ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่
ซี่ง แน. ยาว พาจาว ม้า ยาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮ้ง เคิน ล้า
เมอ ชฺา้ ง อือนา ปล่อง แง. 7 นี้ งย้า พาจาว มาง กงานา พระ
เยซู ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ . แน อางเลิง่ อางแม่น ป่าว
ฮู เพล่อ ปี่ ล่า ชี่ นี้ ยา่ . กงา ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า อือ นา ม่า อู่ บ พระ
เยซู นา เจ่อ ปี่ ง แน ยองนา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ม่าอู่บ แง.
กงา อางเลิง่ ม้าม้า จี่ แง, บ่ากงา จ้อบ เป!
8 กงา คริสเตียนม้องน้าม ค่าพ่าย่า อือนา ยอง ทื่งกง่า แน

พาจาว มางนา บอกไว้ ก่ามป่อน ป้า คู เมอ, อ่าซ่าง มางนา
นื งบาบ่าค่า ปี่ ซี่ แน อ่าซ่าง มางนา เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ เจ้ ลางกา
ปี่ ซี่.
กงาย่า ค่า บาย่า อือ นา กย้าบ แน จี่ วด
ี ไจ ปี่ ซี่ ค้า. แน
ยองนา ซู้ม แน แต่ง จี แล่ ปี่ ซี่ ค้า. กงา ยองนา ค่า ตอง
ต้ามคื้ง แฮ้ง นาบาตา แน บ่า แต่ง บ่า จี่ แล่ ปี่ ซี่. แน กงา
ยองนา อางเกิ่งอางก้อ อางฮู่ อางคา ค่าม เย ไข่มุก เย แน
ชี่ อือนา บ่าปี่ ย้อง แล่ ปี่ ซี่. แน กงา ยองนา อางก่าอางตูม
อางฮู่ อางคา อือ บ่าก่าบ่าตูม แล่ ปี่ ซี่, 10 ไม้ ค่าบาย่า อือนา
ฮา มาง ปี่ ง นี้ ยา่ แต่งจี แล่ ยาว ปาปาย แน บ่าอ่า. จ้า ยอง
นา ฮา มาง ปี่ ง นี้ ยา่ ยอง อางเลิง่ อางแม่น ฮา แฮ้ง ปาปาย
ย้า. นี้ แม้แนยาว ค่าบาย่า นอง เวอ, อางเลิง่ อางแม่น ฮา คู
ปาว, นอง พาจาว มางนา นื งบาชี ชีแฮ้งนา ซู้ม แน. 11 โบสถ์
9
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คล้าว โย้เวอ ค่าพ่าย่า อือ ม่าอู่บ เมอ, ค่าบาย่า นี้ ยา่ กย้าบ
แน ดื้งน้า ซูม แง. แน ค่าพ่าย่า อือ ม่าอู่บ แฮ้ง น้าจ่าง ซูม
แง. 12 กงาย่า ค่า บาย่า อือ นา ค่า พ่าย่ า ล่อ บ่า ปา แน บ่า ปี่
ฮื่อ, แน ค่าบาย่า นี้ งนา ค่าพ่าย่า อือนา บ่าปี่ ม่าอูบ
่ , จ้า กงา
ค่า พ่าย่ า อือ ม่า อู่ บ เมอ ค่า บาย่า อือ นา กย้าบ แน ดื้ง น้า
ปี่ แง. 13 ไม้ พาจาว ม้า ค่า พ่าย่ า แต่ งออน ฮา ชี อางเม้ง
อาดั ม แน. ยาว น่ อง โย้เวอ ค่าบาย่า แต่ง ชี อางเม้ง เอวา
แน. 14 แน ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง จ้อบ ชี ม้า อาดัม นา บ่า
อ่า, จ้า เอวา นา จ้อบ ชี. แฮ้งย้า เอวา มือ อางบล่าบ ฮา ชี.
15 จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม จาว่าแน ยอง พาจาว มางนา ม้าม้า
แน ลาก ยาว, ปีน แตปีน นา แน เจ่อ ยาว, ยอง นื งบา แฮ้ง
เซฺิง่ ซฺ้าง ยาว. แน พาจาว มางนา เจ่อ ชี่ แฮ้ง นา ซู้ม แน จี่
วีด ไจ ยาว, ค่าบาย่า นี้ ยา่ กงาปูน แล่ คูง เย, ไม้ ยอง อางย่า
เกิด
้ จ่า เมิม พาจาว มาง ปล่อง เย. ยองนา ซฺี้ แอ เคอ แน
บ่าปี่ ด้า เย.

3

คริสเตียน อางมู โย้เวอ ยอคา อือ
นี้ ม้า อางเลิง่ ม้าม้า อางเจ่อจ่ากงากา. จี่ต่าง แฮ้
นี้ แม้ แน จี่ แง, “อ่าซ่าง คริสเตียนชฺา้ ง อือ ยอคา เพล่อ ซี่ง
แง. *ชฺา้ ง แฮ้ม้า ล่ากาน อางแม่น ว่า ซี่ง แง.” 2 คริสเตียน
ม้องน้าม ยอคา เพล่อ ซูม อือย่า, ชฺา้ ง เจิน
้ เจ้ออางซีจี่คาแม้
บ่าจา อือ เป, ยา ค่าบา ทื่อม่าง ญา กงายู้ แง แน ยา จู้ บ่า
จา, ค่าตอง นื งบา แฮ้งนา อางเค้ จ่าแล่ กงากา, ก่ามกืด อาง
จา, ฮาก อางนาบอางทื้อ, ฮากนา ฮูพลา นา อางซอ, แน ฮา
1 จี่ ต่าง

*

3:1 3:1 คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ฮูพลาฮู นี้ ยา่ ค่าพ่าย่า แช้ ชี ชี อือ ยา วา.
คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ฮูพลา ปี่ ง เย. บ่าอ่ามมือ “ชฺา้ ง ฮูพลาฮู” แน “คริสเตียนชฺา้ ง
ยอคา” แน ฮ้าว เย (กิจการ ปาบ 20:17, 28; เอเฟซัส 4:11; ทิตัส 1:5-9).
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กนา อางม่าอางอูบ
่ กงากา, 3 แต่ค่า บ่าต่าง ม่าว บ่อ, ฮากนา
อางเลิง่ ซฺ้า ตื่อ นา บ่าซอ, จ้า อางเซิ่งอางไซ่ด่อล่อ อางด่อ,
ฮากนา อางเลิง่ ซฺ้า จี่เจ้ นา บ่าซอ, พลู้ นา บ่าลาก, 4 ค่าตอง
ยูม
้ ชฺา้ ง อือนา ฮู พลา อางแม่น, ยาง อางย่า อืม ม่าอู่บ อาง
น้า แน ยางนา นาบาตา ย้า นาบทื้อ แง. 5 ไม้ จาว่า แน ค่า
ตอง ยูม
้ ชฺา้ ง อือ นา บ่า ฮู บ่า พลา โกล้ม กา ยาว, บ้า เจอล้อ
แม้ คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ฮูพลา กงากา แง. 6 แน ชฺา้ ง แฮ้ม้า
พาจาว มางนา เจ่อ ซฺ่ือ อือ บ่า อ่า เป. แฮ้ แม้ บ่า อ่า ยาว ยา
ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มาง แม้ แน แอ้น จ่า แล่ง นามบ่า แบ.
ยาว พาจาว มาง ยางนา วี่บ่า กไจ ปี่ ง ซาตานแด่ ยา่ ยอคา
มางนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า. 7 อ่าจ่ามมือ คริสเตียน
ม้องน้าม ยอคา เพล่อ ซูม อือ, คริสเตียนชฺา้ ง บ่าอ่า อือ ชฺา้ ง
อางแม่น แน โญกญอ ชี อือ ย้า, ไม้ แฮ้ แม้ บ่า อ่า ยาว ยาง
มือ ยอคา บ่าเพล่อ ตอกา แน ล่ากาน แฮ้ง บ่าว่า กงากา. นี้
ย่า ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ซอ ย้าง. แน ยางนา อางบล่าบ
จ้อบ ฮา ปี่ ง ย้าง.

คริสเตียนม้องน้าม อือนา ปล่องฮู อือ
8 คริสเตียนม้องน้าม อือนา ปล่องฮู

เพล่อ นี้ ง ทื่อช่างกาน
ญา เป. ชฺา้ ง แฮ้ มางนา ฮาก นาบทื้อ, ชฺา้ ง แมก่ า ทื่อ เจ่อ นื
งบาทื่อเจ่อ แน ชี่ อือ บ่าอ่า. แต่ค่า บ่าต่าง ม่าว บ่อ, พลู้ นา
บ่าลาก. 9 ยา พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้งนา อางเจ่อ. แน
กง่า เกิง้ แน ฮา เค่ แง. 10 คริสเตียนชฺา้ ง อือ นา ปล่องฮู ชา
เพล่อ อือนา นื งบาเจ้อฮู ปาโน. นื งบาเจ้อฮู ยาว เจิน
้ เจ้ออาง
ซี จี่ คาแม้ บ่า จา ยาว ชฺา้ ง แฮ้ มางนา คริสเตียนชฺา้ ง อือ นา
ปล่องฮู เพล่อ ปี่ โว. 11 ค่าบาย่า คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ปล่อง
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ฮู เพล่อ ชี อืม † ทื่อช่างกานญา เป. ค่าบาย่า คริสเตียนชฺา้ ง
อือ นา ปล่องฮู เพล่อ ซูม อือ ย่า ชฺา้ ง ฮาก อางนาบอางทื้อ
อือ เป, ยา ฮากนา บ่า จี่ ก่างพยา ปี่ . ค่า ตอง นื งบา แฮ้ง นา
อางเค้ จ่าแล่ กงากา. แน นื งบาอางชี กงากา กูเลิง่ ย้า. 12 ค่า
พ่าย่า คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ปล่องฮู เพล่อ ชี อืม ทื่อช่างกาน
ญา, ค่า พ่าย่ า คริสเตียนชฺา้ ง อือ นา ปล่องฮู เพล่อ ซูม อือ
ย่า ค่า บา ทื่อ ม่าง ญา กงายู้ แง. แน ยา จู้ บ่า จา, ยา ค่า
ตอง ยูม
้ ชฺา้ ง อือ นา ฮู พลา อางแม่น แน ยาง อางย่า อือ นา
ม่าอู่บจ่า อางแม่น, 13 ไม้ คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ปล่องฮู นี้ ยา่
คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ปล่อง อางแม่น แน ยาว, ฮาก นาบทื้อ
แง. แน ยา พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ฮากนา
อางม่า จอ กา.
พระเยซู อางเลิง่ ม้าม้า ย้าง
กงาย่า นื งบาแก่น จ่าง บ่ามล่าง ย้า นางนา กงาบ่อซฺ้า
ลือ ล่าง แน. จ้า บ้า เจอล้อ แม้ เวิม กงาย่า นางนา โจ้ ดมาย
แต้ม ซฺ้า ล่าแง, 15 ไม้ กงา ลือ กล่าม ยาว, นา โจ้ดมาย นี้ ช่า
บ้าบ ก้อง กงาแบ แง, พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ ล้อแม้แน ทื่งกง่า
แน จี่วด
ี กงาไจ แงแน. พาจาว มาง ยูม
้ นี้ ยา่ คริสเตียนชฺา้ ง
อือ ย้า. แน ยอ พาจาว มาง ยูม
้ โย้เวอ ยูม
้ ยื้ง อือ ย้า. แน ยอ
ฮากนา ปล่อง พระเยซู อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง แบ ปี่ แง.
16 พาจาว มาง กงู นา พระเยซู อางเลิง
่ ม้าม้า แฮ้ง แบ ปี่
ล่าชี่ นี้ ยา่ นาบาตา ย้า แม่น แง. ยาว อ่าซ่างมาง บ่าจี่ กงา
กา นี้ เลิง่ อางเลิง่ ม้าม้า บ่าอ่า แน. พระเยซู อางเลิง่ ม้าม้า
นี้ ยา่ นี้ แม้แน เป,
14

†

3:11 3:11 คริสเตียนชฺา้ ง นา ฮูพลาฮู ค่าบาย่า นี้ ยา่ , กาเทอกา คริสเตียนชฺา้ ง
นา ฮูพลาฮู ค่าพ่าย่า อือ ค่าบา อือนา ฮา เป.
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พระเยซู ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี.
อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ฮาย กงาแบ กงา
มย้าง ปี่ ง ญา. นี้ เลิง่ อางเลิง่ ม้าม้า แน.
เท่วาด่า อืม อางมย้าง คูยา้ .
ยาง อางเลิง่ นี้ ยา่ ชฺา้ ง กูเจ้อกูจาด อือนา ป่าว กงาแบ
ปี่ งญา.
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือย่า ยางนา เจ่อ คูงญา.
ยาว พาจาว มาง ยางนา มู่งท่า ซฺ่ืย ตา แลน ญา.

4
1

ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี ย้าง

อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า เจ้ง ย้า นี้ แม้ แน จี่
ชี ชี, กาญ่าม โย้เวอ ชฺา้ งอางเมิง อางนื ง อางญ่าม ลีน แฮ้ง
เคิน ล้า เมอ, ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ ย่า พาจาว มางนา เจ่อ ชี แฮ้ง
ว่าง ยาว, แด่ ยา่ แล่ จ่อ บ อือ นา เจ่อ คูง. แน ยอง ม่า อู่ บ จี่
ต่าง แฮ้ง ฮา เค่ คูแง. 2 ม่า อู่ บ จี่ ต่าง แฮ้ ออ
ื ย่า ชฺา้ ง แมก่ า
ทื่อ เจ่อ นื งบาทื่อ เจ่อ แน ชี่ อือ ฮากนา จี่ จ้อบ แฮ้งย้า. ยอ
อางซีอางบล่าบ ฮายา แล่ คูช.ี แฮ้งย้า บ่าแบจ่าแล่ง ค่าตอง
อางซีอางบล่าบ ฮาย ชี แน. 3 ยอ ฮากนา นี้ แม้แน ม่าอูบ
่ แง
อางบี่อางบล้อง บ่ายู้ โจ, แน จฺ่าเกิง่ ทื่อบ่า อือนา บ่าจฺ่า โจ
แน. จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ พาจาว ม้า จฺ่าเกิง่ แต่ง ชฺา้ ง ยางนา เจ่อ
ยาว อางเลิง่ ม้าม้า แบน ชี อือนา ปี่ แง, ไม้ ยองนา ยางนา
ขอบคุณ ฮา ยาว จฺ่า ปี่ ง แนนอ. 4 พาจาว มาง แต่ง ชี่ นี้ ออ
ื
อางแม่น แอ่น ญา. จฺ่าเกิง่ แฮ้ง ยู้ ยาว ยางนา ขอบคุณ ฮา
ยาว อางจฺ่า กงากา แอ่น ญา, 5 ไม้ พาจาวจี่ต่าง แน อธิษฐาน
ฮา แฮ้ยา่ จฺ่าเกิง่ อือนา ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ง ญ้า.
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พระเยซูคริสต์ ม่าง ย่าเจ่น อางแม่น เพล่อ ย้าง
6 ทิ โมธี

เวอ, นาง นี้ เลิง่ คริสเตียนม้องน้าม อือนา ม่าอู่บ
ยาว, แน นาง พาจาว เจ่อ ชี แฮ้มาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ม้าม้า แฮ้ง
ฮา เค่ ยาว, นาย่า พระเยซูคริสต์ ย่าเจ่น อางแม่น เพล่อ แง.
7 ชฺา
่ น้า
้ ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือ อางเลิง่ แต่ง ฮากนา อูบ
ปี่ แฮ้งนา บ่าตี่ นบ่าต่อง โจ. จ้า จี่ วด
ี ไจ พาจาว มางนา ล่า
กาน ว่า ปี่ แฮ้ง เล่นแบ แล่ ปาว. 8 กงู อางโต นี้ งนา ฮา แฮ่ง
จา แก่น คา ปี่ ง นี้ ยา่ อางแม่น. จ้า พาจาว มางนา แก่น คา
แน เจ่อ นี้ ยา่ กงู อางโต นี้ งนา ฮาย แฮ่ง จา แก่นคา ปี่ ง แฮ้ง
ล่อบ่าปา แม่น แล่ง. แน กงู พาจาว มางนา แก่นคา แน เจ่อ
นี้ ยา่ กงูนา ฮาย จองไจ กงาบู้ ปี่ ล่าง, ตื่น อามื้อ กงู ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ จี่วด
ี แต่จา เมอ, แน กาญ่าม โย้เวอ กงู มู่งท่า เวอ
ดื้ง เมอ คาตา ย้า. 9 กงา จี่ นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน อางเจ่อ
จ่ากงา กาเป. 10 กงู ปีนแตปีนนา แน ล่ากาน ว่า เมิด
่ นี้ ยา่ ,
ไม้ พาจาว อางแต่ มางนา นื งบาแก่นจ่าง แฮ้ง ปาปาย ย้า.
พาจาว นี้ ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ฮู
มาง ย้า. จ้า ยา ชฺา้ ง ยางนา เจ่อ คูชี อือนา ญา ปล่อง แง.
11 กงา

นางนา ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ยองนา ม่าอู่บ โว!
12 อ่า ซ่าง มางนา นางนา บ่า ปี่ ฮูยา
้ ล่าโจ, ไม้ นาง อ่าญู อา
งอี แฮ้ง ปาปาย แน. จ้า ชฺา้ ง พาจาว มางนา เจ่อ ชี่ อือนา ฮา
มย้าง ปี่ โว, นาย่า บ้าเจอล้อแม้ จี่ แง, บ้าเจอล้อแม้ จี่วด
ี ไจ
แง, บ้าเจอล้อแม้ ฮากนา ลาก แง, บ้าเจอล้อแม้ พระเยซู นา
เจ่อ แง แน นาง เซฺิง่ ซฺ้าง แฮ้ บ้าเจอล้อแม้ แน. 13 ปีนแตปีน
นา แน โบสถ์ โย้เวอ ค่องช่าง อือนา พระคัมภีร ์ แฮ้ง อ้าน น้า
ปี่ โว. ยองนา นื งบาแฮ่ง ปี่ ยาว ม่าอู่บ โว, กงา พ่าว ลือ แล่
เมอ เคอ แน. 14 พาจาว มาง นางนา พรสวรรค์ ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง
นา บ่าลู่ม โจ. พรสวรรค์ แฮ้ยา่ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ แน
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คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา อือ นางนา ล่า ปู่ โบ่ย* ก่ามป่อน ป้า ปี่
ล่า เมอ แน นาง อางเลิง่ แฮ้ง มอ เมอ นาง พรสวรรค์ กงาบู้
ชี แฮ้งย้า. 15 อางเลิง่ นี้ ออ
ื ปีนแตปีนนา แน ฮา โว. แน ยอง
นา แม่น แน ฮูพลา โว, ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา กงามย้าง
ปี่ เซฺ้อ, นา พาจาว มางนา ล้อม้อก เจ่อ แงแน. 16 แม่น แน
จี่วด
ี ไจ โว แน แม่น แน ฮากนา ม่าอูบ
่ โว. อางเลิง่ นี้ ออ
ื ปีน
แตปีนนา แน ฮา แลน แล่ โว, ไม้ จาว่าแน นาง นี้ แม้ ฮา กงา
กา ยาว. ตื่น นาง อางโต แน ชฺา้ ง นาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ชี่ แฮ้งนา
น้าจ่า ชี่ อือ คาตา ย้า. อางบล่าบ กงา ปูน จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา
คูแง.

5

อางลี้บอางล่าว ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ไจ จาดื้ง คูง ย้าง
1 ย่าม่าง ค่าพ่าย่า อือนา บ่าอี่ บ่าจี่ โจ, จ้า ยองนา ม่าอู่บ
โว นาง อางโบ้ง นา จี่ชา่ ง แม้แน. ย่าค่า อือนา ม่าอูบ
่ โว ค่า
2
ตอง อางแพ้ นา ม่าอู่บ ชี แม้ แน. ย่าม่ าง ค่าบาย่า อือนา
ม่า อู่บ โว นาง อางบา นา จี่ ชา่ ง แม้ แน. ย่า บี่ อือ นา ม่า อู่บ
โว ค่าตอง อางป่อ นา ม่าอู่บ ชี แม้แน. ยองนา เจิน
้ เจ้อ บ่า
แม่น อือ บ่าเย่งช่าง โจ.

แมม้าย นา ฮูพลา ย้าง
3 แมม้าย ย่าช่างม้องน้าม อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ ือ
บ่า จา อือนา ฮู พลา โว. 4 จ้า จาว่าแน แมม้า ย ล้อ มาง อาง
ย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ จา แง, ยาง อางย่าอางคย้า อา
งอ่า นอางซฺ้ือ อือ นา ศาสนา อางลี้ บอางล่า ว เวอ ม่า อู่ บ ค่า
ตอง ยูม
้ ชฺา้ ง อือนา ฮูพลา ปี่ ชี่ แฮ้ง เล่นแบ แล่ ปี่ โว. ศาสนา
*

4:14 4:14 ล่าปู่โบ่ย นี้ ยา่ ชฺา้ ง ทื่อม่าง นา ต้างแต่ง ล่ากาน ว่า ปี่ แง.
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อางลี้บอางล่าว เวอ กงูนา ม่า ค่าตอง อางบา อางโบ้ง อางฮู่
อางพี่ กงู นา ปอ ค่อ ล่าชี่ อือนา ฮู พลา ปี่ ล่าง, ไม้ นี้ แม้ ฮา
นี้ ยา่ พาจาว มาง นื งบาจาบ แง. 5 แมม้าย อางย่าอางคย้า
อางอ่านอางซฺ้ือ บ่าจา แน ชฺา้ ง ฮูพลาฮู บ่าจา อือย่า พาจาว
มางนา นื งบาแก่นจ่าง. แน ยอ พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา
ป้า ปล่อง ปี่ แง. ตื่น มู่งคี่ นื งก้อง ย้า. 6 จ้า แมม้าย ค่าตอง
ตานฮา วา แน ม่อนซ้า กว่า อือย่า อางแต่ เวิม ซฺี้น ชี แน ทื่อ
ช่างกานญา. 7 อางเลิง่ นี้ ออ
ื คริสเตียนม้องน้าม อือนา ม่าอู่
บ โว, ไม้ อ่าซ่าง มางนา ยองนา นี้ แม้แน บ่าปี่ จี่ แนนอ, ยอ
แมม้า ย อือ นา แม่น แน บ่า ฮู บ่า พลา แน. 8 จ้า อ่า ซ่าง ค่า
ตอง ยูม
้ ชฺา้ ง แน ค่าตอง ย่าช่างม้องน้าม อือนา บ่าฮูบ่าพลา
แง. ยา พาจาว มางนา เจ่อ แฮ้ง วี ชี. แน ยา ชฺา้ ง พาจาว
มางนา บ่าเจ่อ อือ ล่อบ่าปา ก่างพยา แอ แง.
9 ชฺา
้ ง แม ม้า ย อางพ่า เวอ อาง เม้ง แต้ม กาน ยาว,
คริสเตียนม้องน้าม อือนา ปล่อง ฮูพลา ปี่ กงากาง อือย่า อ่า
ญู่ 60 ปี เวอ จาย แล อือ เป. แน ยา ค่าตอง อางบล้อง มาง
นา อางซืออางปลอง ช่าง. 10 ยางนา ชฺา้ ง อางแม่น แน ฮาก
นาบทื้อ คูแง. ยา ค่าตอง อางย่า อือนา ฮูพลา อางแม่น, ยา
ฮากนา ฮู พลา อางแม่น, ยา คริสเตียนม้ องน้า ม อือ นา ล่า
กาน ปล่อง ว่า ชี, ยา ชฺา้ ง ตูกพานลาบ้าบ ชี อือนา ปล่อง ชี.
แน ยา ปีนแตปีนนา ย้า อางเลิง่ อางแม่น กูยา่ งกูเจ้อ อือ ฮา
ชี.
11-12 แมม้า ย อางนู่ มอางกาม อือ นา แมม้า ย อางพ่า โย้
เวอ อางเม้ง บ่าปี่ แต้ม กาน โจ, ไม้ แมม้าย อางพ่า โย้เวอ
อางเม้ง แต้ม กาน ยาว คริสเตียนม้ องน้า ม อือ ฮู พลา แง.
แน ยอง อางบล้อ ง อางซฺ่ือ ยู้ แล่ ซี่ เมอ ยอ บ่า ยู้ แล่ กงา
กาก้าน, ไม้ แมม้า ย นี้ ย่า แมม้า ย อางพ่า โย้ เวอ อางเม้ง
แต้ม กาน ยาว พระเยซู คริสต์ นา ก่ามค่า น ปี่ แง, พาจาว
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มางนา กูญ่าม ย้า ล่ากาน ว่า ปี่ แงแน. จ้า จาว่าแน อางบ
ล้อ ง อางซฺ่ือ ยู้ แล่ ยาว พระเยซู คริสต์ นา ก่ามค่า น ปี่ ชี ชี
แฮ้ง ซี แง. 13 อ่าจ่ามมือ ยองนา ฮาย ชฺา้ ง อางคลื่อ เพล่อ ปี่
แง. นี้ แม้ แนยาว ยองมู นี้ ง ฮาก ยูม
้ เวอ ซฺ้า บ่อยกว่า แง,
นี้ ยูม
้ ก้อง อ้อง บ่อ แล, แฮ้ยูม
้ ก้อง อ้อง บ่อ แล แน. ฮาก
ยูม
้ อือเมอ ซฺ้า บ่อยกว่า เวิม บ่าตืก, ฮากนา ค่าว จี่ แง. แน
ฮาก อางเลิง่ อือ แบ ซี้ แง. แน อางเลิง่ จี่คาแม้ บ่าอ่า อือ จี่
แง. 14 นี้ งย้า กงา แมม้าย อางนู่มอางกาม อือนา อางบล้อง
อางซฺ่ือ ยู้ แล่ ปี่ ซี่ แง. แน อางย่า จา ปี่ ซี่ แง. แน ค่าตอง
ยูม
้ แฮ้ง ฮูพลา ปี่ ซี่ แง, ไม้ ชฺา้ ง กงูมู นี้ งนา เม้อ ล่าง อือนา
เจิน
้ เจ้อ บ่าปี่ จี่ กงูนา ฮาย ก่างพยา ปี่ ล่า แนนอ. 15 กงา นี้
แม้แน จี่ นี้ ยา่ , ไม้ แมม้าย ทื่อบ่า จา แง. พาจาว มาง ยอง
นา อางเลิง่ ฮา ปี่ ซี่ง อือ ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว ซาตานแด่ยา่ ยอ
คา มางนา เค่ ชี.
16 ค่า บาย่า คริสเตียนม้ องน้า ม อางมู นู้เวอ อ่า ซ่าง ก้อง
ค่า ตอง ยูม
้ ชฺา้ ง โย้เวอ แมม้า ย จา แง, ยางนา แมม้า ย แฮ้
มางนา ปล่อง ฮูพลา ปี่ โว. แน คริสเตียนม้องน้าม ทื่อบ่า อือ
นา นี้ เลิง่ นา บ่าปี่ พี้ล้อง โจ, ไม้ ยองมู แฮ้ง แมม้าย อางย่า
อางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ บ่าจา อือนา ปล่อง ฮูพลา คาไล.
คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอูบ
่ ย้าง
17 คริสเตียนชฺา
้ ง ยอคา ล่า กาน ว่า อางแม่น อือ นา พลู้
ปี่ โว! แน นาบทื้อ คูโว! ยอง ล่า กาน ว่า เมิด
่ คูชี แฮ้ง นา
ซูม แน. ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา แน อางเลิง่ อางแม่น ป่าว อือนา
แน พาจาวจี่ต่าง ม่าอู่บ อือนา ค้าแจ้ ย้า ยองนา พลู้ ปี่ คูโว
แน นาบทื้อ คูโว! ไม้ ยอ นาบาตา ย้า ล่ากาน ว่า เมิด
่ คูแง.
18 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
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“อ่ามย่าง อือนา ล่ากาน ไจ เมอ, ยอง ม่านป่อง โย้เวอ เจิน
้
เจ้อ บ่าวาบ ปี่ โจ!” ✡
แน “ชฺา้ ง ล่ากาน ว่า คูชี อือย่า ล่ากานว่าฮู่ กงาบู้ แฮ้ง ซูม
แง.” ✡
19 อ่าซ่าง คริสเตียนชฺา
้ ง ยอคา ล้อมางนา อางเลิง่ บ่าแม่น
ฮา ชี แน จี่ แง. จาว่าแน พี่ญ่าน 2 คู่น บ่าอ่ายาว 3 คู่น บ่า
จา ยาว บ่า น่า จ่า แคน โจ! 20 คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา ล้อ มาง
อางเลิง่ อางซี อางบล่าบ ฮา แง, คริสเตียนม้องน้าม อือ ล้า
ก้า โย้เวอ อี่จี่ โว, ไม้ อ่าซ่าง มางนา ยาง ฮา ชี แม้แน บ่าฮา
จอ กาปี่ แนนอ.
21 ทิโมธี เวอ, พาจาว แน พระเยซูคริสต์ แน เท่วาด่า อาง
เซฺงิ่ อางซฺ้าง อือย่า กงานา อางมย้าง ล่าย้า. ยาว กงาย่า ยอง
ล้าก้า นู้เวอ นางนา ปีนแตปีนนา แน ม่าย ล่า ปานา, กงา ม่า
อู่บ ล่า ชี่ นี้ ออ
ื ฮา โว, อ่าซ่า งมางนา แมก่ า บ่า ชี โจ, แน อ่า
ซ่างมางนา ซื่งกง่าบ่ากย่า โจ!
22 คริสเตียนชฺา
้ ง ยอคา ชา เพล่อ อือนา อางแค้นอางล้อง
แน บ่าต้างแต่ง เพล่อ ปี่ แคน โจ! แม่น แน ฮู ปาโน, ไม้ ยาง
นา อางไว่ แน ต้าง คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา เพล่อ ปี่ ยาว, ยาง
อางบล่าบ ฮา ยาว, นาง มือ ยางก้อง ทื่งกง่า แน อางบล่าบ
ฮา ชี แน ทื่อช่างกานญา. แม่น แน ค่าตอง อางโต แฮ้งนา
ฮูพลา จ่าแล่ว, อางบล่าบ บ่าฮา โจ.
23 ทิ โมธี เวอ, ล้าง แฮ้ง แอ่ แน บ่าต่าง โจ. จ้า อ่างูน
่ แต่
ค่า แฮ้ง อางอี้ ต้าง โว, แน นาง ป่องปอง ด้า แฮ้ง โปยว ปี่
คาไล.
24 ชฺา
้ ง ทื่อ บ่า อือ อางบล่า บ ฮา ชี นี้ ย่า เจ้ง ย้า ฮู มย้าง
แง. อ่าซ่างมาง อางแบ แอ่น ญา, พาจาว ม้า ต้าดต่อน ยาง
✡
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นา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ง แน. จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ อางบล่าบ ฮา ชี นี้ ยา่
น่ อง เมิน ญา กงามย้าง แง. 25 ทื่อ ช่างกานญา เป, ชฺา้ ง ทื่อ
บ่า อือ อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี แฮ้ง เจ้ง ย้า ฮู มย้าง แง. จ้า
ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี แฮ้ยา่ เจ้ง แน บ่าม
ย่าง, จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม บ่าโชง ชี กงากา.

6

ย่าเจ่น แน เจ้านาย อางเลิง่ ย่าง
ย่าเจ่น เพล่อ คูชี อือย่า ค่าตอง เจ้า
นาย อือนา นาบทื้อ โว, ไม้ ฮากนา พาจาว มางนา แน กงู ม่า
อู่บ จี่ ต่าง แฮ้ง นา บ่า ปี่ จี่ ฮูยา้ แนนอ. 2 จ้า อ่า ซ่าง เจ้า นาย
มาง พาจาว มางนา เจ่อ แง, ค่าตอง เจ้านาย แฮ้มางนา บ่า
ฮูยา้ โจ, จ้า ยางนา แม่น แน ล่า กาน ว่า ปี่ โว, ไม้ ยอง ล่า
กาน ว่า ปี่ ยาว จองไจ กงาบู้ ชี แฮ้ม้า ยอง คริสเตียนม้องน้า
ม ลาก มาง ย้า.
ทิ โมธี เวอ, นี้ ย่า นาง คริสเตียนม้ องน้า ม อือ นา กงาม่า
กงาอูบ
่ ย้าง ย้า. แน ยองนา กงา ป้า ฮา ปี่ ง ย้าง ย้าเป.
1 คริสเตียนม้องน้าม

ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี แน อางจาอางปาง ม้าม้า ย้าง

3-4 อ่าซ่าง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง

แฮ้ง อางเลิง่ นี้ ออ
ื นา บ่าตู่ แง, แน
พระเยซู คริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ม่าอู่บจี่ต่าง ม้าม้า แฮ้ง
นา บ่า ตู่ แง. แน กงู พาจาว มาง ม่า อู่ บ จี่ ต่าง แฮ้ง นา บ่า
ตู่ แง. ชฺา้ ง แฮ้ ม้า แบจ่า แล่ง, ยา เจิน
้ เจ้อ บ่า แบบ่า บู่. ยา
อางเลิง่ บ่ากง่าบ่าเกิง อือ ฮา ซี้ง, ยา ฮากนา จี่เจ้ อางคา, ยา
ฮากนา อี่ ซีแล ช่าง อางคา. นี้ งย้า ชฺา้ ง อือนา ฮาย เจอค้อย
กาปี่ ง, ชฺา้ ง อือนา ฮาย ฮาก ล่อบ่าปา แน เลิน
่ เลอ ปี่ ซี่ แง,
ชฺา้ ง อือนา ฮาย จี่ ฮูยา้ กาปี่ ง. แน ชฺา้ ง อือนา ฮาย นื งบาบ่า

1 ทิโมธี 6:5
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ชี่ กาปี่ ง. 5 แน ชฺา้ ง ก่ามกืด บ่าจา แน ชฺา้ ง ค่าตอง ก่ามค่าน
ฮา ชี แฮ้งแม้แน บ่าฮา เค่ อือนา ฮา บ่าว่างบ่าซ่าว แน ซีแล
จี่ เจ้ กา ปี่ ง. ชฺา้ ง นี้ ออ
ื เย้ง แง ศาสนา อางเลิง่ นี้ ง ไจ ซฺ้า มี
จฺ่า นี้ ยา่ ยองนา อางฮา จาปาง ปี่ กงากา แน.
6 กงู

จาปาง พลู้ บย่า แน จา นี้ ยา่ กงูนา ม้าม้า แน บ่ากงา
ฮา นื งบาต่อ งม่อนซ้า ปี่ ล่า กงากา. จ้า กงู พาจาว มางนา
เจ่อ นี้ ยา่ แน กงู อางเกิ่งอางก้อ จา ชี แฮ้งนา นื งบาจาบ นี้
ย่า กงูนา ม้าม้า ย้า ฮา นื งบาต่องม่อนซ้า ปี่ ล่า กงากา แง.
7 กงู เกิด
้ ลือ เมอ กงู เจิน
้ เจ้อ บ่ากงา ฮ้าน ลือ. ทื่อช่างกาน
ญา เป กงู ซฺี้ เมิม เจิน
้ เจ้อ บ่า กงา ฮ้าน แอ. 8 นี้ แม้ แนยาว
จาว่าแน กงู ฮ่าง จฺ่าเกิง่ จฺ่าเซฺ่อ แน อางก่าอางตูม ก่าตูมแล่
เซฺ่อ จาน ยาว นื งบาจาบ คู ปาว. 9 จ้า ชฺา้ ง จาปาง คู ซี้ง อือ
ย่า ป้า ดจาซฺี้ ย้า พลู้ ซฺ้า คูแง. อางเลิง่ อางจ่าง จองไจ บ่า
จา อือย่า ยองนา จ้อบ อางซี อางบล่าบ ฮา ปี่ ง. แน ยองนา
ฮา ก่างพยา โปยว แอ ปี่ แง. 10 พลู้ นา ลาก นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา
ฮาย อางเลิง่ บ่า แม่น กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า ฮา ปี่ แง. ชฺา้ ง ทื่อ บ่า
อือย่า พลู้ นา ลาก แฮ้ง ปาปาย ย้า พาจาว มางนา เจ่อ แฮ้ง
วี คูแง, แน นาบาตา ย้า นื งบาต่องลาบ้าบ แง.
อางเลิง่ กาบ่ากาเจ้อ นอง แบ คาแม้แน ชี่ อือ
อางเลิง่ บ่าแม่น
นี้ ออ
ื นา บ่า ตี่ นบ่า ต่อง โจ. พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้ง แม้
แน จี่ วด
ี ไจ โว, ปีน แตปีน นา แน พาจาว มาง ม่า อู่ บ จี่ ต่าง
ม้าม้า แฮ้ง ฮายเค่ โว, พาจาว มางนา เจ่อ โว, ฮากนา ลาก
โว, ก่ามโอ่ด จา โว, แน อางเซิง่ อางไซ่ด่อล่อ ด่อ แน จา โว!
12 ยาว แฮ่ง โค แน พาจาว มางนา เจ่อ แลน แล่ว, นาง จี่
วีดม้า ม้า กงาบู้ เมอ เคอ แน, ไม้ พาจาว ม้า นางนา แช้ ยู้
11 ทิโมธี เวอ, จ้า นา พาจาว มาง ชฺา
้ ง เป.

1 ทิโมธี 6:13
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ยางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า จา แล ปี่ ล่าง, นาง ชฺา้ ง อา
งบย่า ล้าก้า โย้เวอ พระเยซู นา เจ่อ ชี แน จี่ ชี่ แฮ้งแม้ แน
ย้า. 13 พาจาว กูยา่ งกูเจ้อ อือนา จี่วด
ี ปี่ ชี่ มาง, แน พระเยซู
คริสต์ ผู้วา่ ปอนทัส ปี ลาต ล้าก้า เวอ พาจาว มาง อางเลิง่
ม้า ม้า แฮ้ง จี่ ชี่ มาง, เย่ด กงานา อางมย้าง ล่า ย้า. 14 กงา
เย่ด ล้า ก้า นู้เวอ ย้า นางนา นี้ แม้ แน ม่า ล่าง, กงา นางนา
ม่าอู่บ ล่าชี่ นี้ ง กู ยา่ งกู เจ้อ แน ฮา โว, พระเยซู คริสต์ กงู จี่
วีด อางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เมอ เคอ แน. 15 พาจาว
ม้า ยาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮ้ง เคิน ล้า เมอ, พระเยซูคริสต์
นา ชฺา้ ง อางเมิง นู้เวอ พ่าว ลือ แล่ ปี่ แง. พาจาว นี้ ม้า ชฺา้ ง
อือนา ก่ามป่อน ปี่ มาง ย้า, แน พาจาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง
ย้า. ยา ก่าซ้าดยอคา มาง ย้า, แน จี่วด
ี อางซื้ง ยอคา มาง ย้า.
16 พาจาว นี้ ม้า ซฺี้นืง บ่าจา แน ยาง ทื่อม่าง ญา ซฺี้นืง บ่าจา
แน. ยา อางแปล้นอางซ้า ชฺา้ ง อือ บ่าอ่อง แล เคอ กาง โย้
เวอ ดื้ง แง. ยางนา อ่าซ่าง มาง บ่ามย่าง กางซื้ง. แน อ่าซ่าง
มาง ยางนา บ่า ฮูมย้าง กงากา. พาจาว เวอ, ล่าที่ จา แล โว!
แน นางนา ชฺา้ ง อือนา สรรเสริญ ฮา แล ปี่ ปาว! อาเมน.
17

ทิ โมธี เวอ, ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อามือ ชฺา้ ง อางจาอาง
ปาง พลู้ บย่า แน จา คูชี อือนา ม่าอูบ
่ โว, บ่าจาบ่าปางจ่าแล่
โจ, แน ยอง พลู้ บย่า แน จา ชี แฮ้งนา นื งบาบ่าแก่นจ่า โจ
แน, ไม้ พลู้ นี้ ยา่ โค นื ง อางจา. จ้า ยองนา ม่าอูบ
่ โว, พาจาว
มางนา นื งบาแก่น จ่า โว แน. พาจาว นี้ ม้า นาบาตา นื งบา
อางแม่น, ยา กงู นา กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า ปี่ ล่าง, ไม้ กงู นา นื งบา
ต่องม่อนซ้า ปี่ ล่าง แนนอ. 18 ชฺา้ ง อางจาอางปาง แฮ้ออ
ื นา
อางเลิง่ อางแม่น บย่า แน ม่าย ฮา ปี่ โว. ยองนา อางเลิง่
อางแม่น ฮา แฮ้ง จาปาง ปี่ ปาว. ยองนา ม่า โว บ่าที่ คู โจ
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แน. จ้า ฮากนา อางเกิง่ อางก้อ เปิ่ ง ปี่ คู ปาว แน, 19 ไม้ นี้ แม้
แน ฮา นี้ ยา่ ค่าตอง อางเกิง่ อางก้อ แฮ้ง มู่งท่า โย้เวอ กอย
ช้อน ชี น้ อ. ยาว กาญ่าม เวอ ยอง มือ มู่งท่า โย้เวอ จี่วด
ี ม้า
ม้า กงาจา คูแง.
20 ทิโมธี เวอ, พาจาว มาง นางนา ล่ากาน ปี่ ว่า ปี่ ล่าชี่ นี้ ง
ว่า แลน แล่ โว. แน ชฺา้ ง พาจาว มางนา จี่ ฮูยา้ อือนา บ่าตี่
นบ่าต่อง โจ. แน ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา อางเลิง่ อางจ่าง จองไจ
บ่า จา อือ นา บ่า จี่ เจ้ ช่าง โจ, ไม้ ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ ย่า อางเลิง่
บ่า กง่า บ่า เกิง อือ นา อางเลิง่ อางกง่า อางเกิง แน เย้ง แง,
21 ไม้ ชฺา
้ ง ทื่อบ่า อือย่า อางเลิง่ บ่ากง่าบ่าเกิง อือนา เจ่อ แง.
แฮ้งย้า ยอง พาจาว มางนา เจ่อ แฮ้ง วี แง.
พาจาว เวอ, ทิโมธี นา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว.
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