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เปาโล ทิโมธี นา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 2 แต้ม
เคอ ย้าง

2 ทิโมธี

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
เปาโล พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก เพล่อ ชี มาง ย้าเป,
ไม้ พาจาว มา กงานา แช้ยู้ ล่า ป้าน่ อ. แน ยา กงานา ก่าม
ค่าน จี่วด
ี ปี่ อางเลิง่ แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ป่าว ม่า ปี่ ล่าง. ก่ามค่า
น จี่วด
ี ปี่ อางเลิง่ แฮ้ยา่ กงู พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน
จี่วด
ี กงาจากงาดื้ง แล คูง แฮ้งย้า. 2 ทิโมธี เวอ, กงา นางนา
แต้ม ซฺ้า ล่าง เป. นาย่า กงา อางย่า ช้อด ย้า. ไม้ กงา นาง
นา ม่าอูบ
่ พระเยซู นา เจ่อ ปี่ ล่า ป้าน่ อ.
1 กงา

พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ, แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี
อางซื้ง มาง เวอ, ทิโมธี นา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว. แน ยางนา
ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
ทิโมธี นา นื งบาแฮ่ง ปี่ ย้าง
กงาย่า พาจาว กงา แฮ่ง โค แน ล่า กาน ว่า ปี่ มางนา
ขอบคุณ ฮา แง, ค้าแต้ อ่าฮู้ อ่าพี้ ยอง ฮา ชี แฮ้งแม้แน ย้า.
ทิโมธี เวอ, กงาย่า นางนา กูนืง ย้า อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่าง, ตื่น
มู่งคี่ แน นื้ งก้อง เวอ คาตา ย้า. แน กงาย่า นางนา อธิษฐาน
ฮา ปี่ ล่า เมอ, กู เทอ ย้า นาง จี่ วด
ี แฮ้ง นา พาจาว มางนา
ขอบคุณ ฮา แง. 4 ทิ โมธี เวอ, ไกง้ เจิก
่ กา เมอ กงาย่า นาง
อูง้ ชี แฮ้ง นา ปื้ อซฺ้า แง. แน กงาย่า นี้ เลิง่ นา ปื้ อซฺ้า เมอ,
3
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นางนา นาบาตา ย้า มย้าง ล่า ซี่ แง. กงาย่า นางนา แมก่ า
กงามย้าง ล่ายาว, นาบาตา ย้า นื งบาต่องม่อนซ้า แง.
5 กงาย่า นาง พาจาว มางนา เจ่อ ชี แฮ้งนา ปื้ อซฺ้า แง.

กงา
อางแบ ย้า อามื้อ นา พาจาว มางนา ม้าม้า ย้า เจ่อ แงแน,
ค้า แต้ เวอ นางพี่ โลอิส แน นางบา ยู นีส เย่ด พาจาว มาง
นา เจ่อ ชี แฮ้งแม้แน ย้า. 6 นี้ งย้า กงา นางนา นี้ แม้แน ม่า
ล่าง นี้ ยา่ , พาจาว มาง นางนา พรสวรรค์ ปี่ ล่าชี่ แฮ้งนา บ่า
ลู่ ม โจ แน. พรสวรรค์ นี้ ยา่ กงา นางนา ล่าปู่โบ่ย ก่ามป่อน
ปี่ ล่า เมอ พาจาว มาง นางนา พรสวรรค์ ปี่ ล่าชี่ แฮ้งย้า. ทิ
โมธี เวอ, นาง พรสวรรค์ กงาบู้ ชี แฮ้ง ไจ โว, กย้าบ แน บ่า
กอ ชี โจ! 7 ไม้ พาจาว มาง กงูนา นื งบา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ยา่ , กงูนา
บ่า กงา ฮา ชฺา้ ง แค อางคา เพล่อ ปี่ ล่า, จ้า กงู นา ฮา แฮ่ง
จา แก่นคา ปี่ ล่าง. แน ฮากนา ลาก ปี่ ล่าง. แน ค่าตอง นื
งบา แฮ้งนา เค้ จ่าแล่ กงา ปี่ แง.
8 จี่ วด
ี อางซื้ง มาง อางเลิง่ แฮ้ง ฮากนา ม่าแบ ปี่ แฮ้งนา
บ่าซ่าจอ โจ. แน กงา พระเยซูคริสต์ นา ฮูจ่าปาปาย นั กโทษ
เพล่อ ชี่ แฮ้งนา บ่าซ่าจอ โจ. จ้า พาจาว มาง นางนา ล่าที่ ปี่
แฮ่ง จา แก่นคา ปี่ ล่าชี่ นี้ ง ไจ กงาก้อง ทื่งกง่า แน โอ้ด ตูก
พานลาบ้าบ อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ป่าว ม่า ปาว.
9 พาจาว ม้า กงู นา ปล่อง อางบล่า บ ปูน ปี่ ล่าง. แน กงู นา
ฮ้าว ยาง ชฺา้ ง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าง. แน ยาง นี้ แม้
แน ฮา นี้ ยา่ กงู อางเลิง่ อางแม่น ฮา แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า, จ้า
ยาง กงูนา แช้ยู้ ล่าชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า, แน ยาง กงูนา ลากซื่
งกง่ากย้า ล่างแฮ้ง ปาปาย ย้า. ยา พระเยซูคริสต์ นา ลากซื่
งกง่ากย้า อางเลิง่ นี้ ง ปี่ ชี, ยาง ชฺา้ งอางเมิง บ่าแต่ง กาซื้ง
แนฮาเมอ ย้า, ไม้ พระเยซูคริสต์ นา ฮ้าน กงูนา ปี่ ลือ ปี่ ล่าง
แนนอ. 10 พระเยซู คริสต์ กงู นา อางบล่า บ ปล่องปูน ปี่ ล่า
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ฮู มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี นี้ ยา่ , กงูนา ฮาแบ
ปี่ ล่าง พาจาว ม้า กงู นา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง แน. ยาว อา
มื้อ พระเยซูคริสต์ มือ ซฺี้ อางเลิง่ โย้เวอ ล่าที่ แฮ้ง ก่างพยา
วี ญ้า. แน ยา อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ไจ จี่วด
ี ม้าม้า ซฺี้นืง บ่า
จา อางเลิง่ แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ม่าแบ ปี่ แง.
11 พาจาว ม้า กงานา แช้ยู้ พระเยซู ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ ล่าง
ญ้า. แน ยา กงานา อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง ป่าว ฮากนา ม่าอู่
บ ปี่ ล่าแง. 12 นี้ งย้า กงา นี้ แม้แน โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ นี้ ยา่ .
จ้า กงา บ่าซ่าจอ, ไม้ กงาย่า พระเยซู คริสต์ กงา นื งบาชี ชี
แฮ้มางนา อางแบ กงากา นอ. แน กงา อางแบ ย้า, ยา กงา
นา ยาง ล่ากาน ว่า ปี่ ล่า ชี่ นี้ ง ปล่องฮูปล่องพลา ล่าง, ยาง
พ่าว ลือ แล่ เมอ เคอ ย้าแน.
13 ทิ โมธี เวอ, กงา นางนา ม่า อู่ บ จี่ ต่าง อางกง่า อางเกิง
ม่าอู่บ ล่า ชี่ แฮ้ง ปีนแตปีนนา แน ฮายเค่ โว. แน พระเยซู
คริสต์ นา เจ่อ แลน แล่ โว แน ฮากนา ลาก โว, ไม้ นา พระ
เยซู คริสต์ ก้อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน เพลิน
่ ป้าน่ อ. 14 พาจาว
มาง นางนา ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง นาง นื งบา โย้เวอ กอ ชี
โว! ยาว อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นาง นื งบา โย้เวอ
ดื้ง ชี มาง พาจาว มาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง ปล่อง ฮูพลา ล่าแง,
ไม้ อ่าซ่าง มางนา ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้งนา บ่าปี่ เพ่น แนนอ.
15 นาง อางแบ ย้า เอเชีย แควน* โย้เวอ ชฺา
้ ง คาโคลาโค
อือ ย่า กงานา วี ล่า โค คูชี แน, ตื่น ฟี เจลัส แน เฮอร์โมเก
เนส เย่ด คาตา ย้าแน.
16 จี่ ว ด
ี อางซื้ง เวอ, โอเนสิ โฟรัส ยูม
้ ชฺา้ ง อือนา ก่ามป่อน
ปี่ ปาว, ไม้ ยา กงานา อางเลิง้ ย้า นื งบาแฮ่ง ปี่ ล่า แง. แน
*

1:15 1:15 เอเชีย แควน นี้ ยา่ ประเทศ ตุรกี มู่งนื่ งกลาป่ากย่า ดื้ง แง.
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ยา กงา นั กโทษ เพล่อ ชี นี้ งนา บ่า ซ่า จอ. 17 จ้า ยา ซฺ้ อก
ย้า โรม อางเมิง นู้เวอ เคิน ล้ายาว กงานา ซฺ้ากว่า ล่าชี.่ แน
ยา กงานา มย้าง ล่าแอ่ เคอ ย้า ซฺ้ากว่า ล่าชี.่ 18 ทิ โมธี เวอ,
นา นาบาตา ย้า แบ แม่นแม่น แง, กงา เอเฟซัส อางเมิง โย้
เวอ ดื้ง เมอ, ยา กงานา ล้อม้ อก ปล่องวาน ล่า ชี่ แน. จี่ วีด
อางซื้ง เวอ, นาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา อางซี ต้าดต่อ
น แฮ้นืง, โอเนสิโฟรัส นา คาตา แน ลากซื่งกง่ากย้า ปาว.

2

พระเยซูคริสต์ ตาฮ้าน อางซืออางปลอง มาง
1 กงา อางย่า ย่า ค่า เวอ, พาจาว มาง กงู นา ลากซื่ งกง่า
กย้า ล่าชี่ นี้ ง นางนา ฮา แฮ่งจา แก่นคา ปี่ ล่าปาว. พาจาว
มาง กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าชี่ นี้ ยา่ , ไม้ กงู พระเยซูคริสต์
ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. 2 ทิโมธี เวอ,
ม่า อู่บ จี่ ต่าง กงา ชฺา้ ง อางบย่า อือ นา ป่าว ม่า อู่บ เมอ นาง
กงากย่า ชี นี้ ง, ชฺา้ ง นื งบาอางชี กงากา ฮากนา ม่าอูบ
่ อางก
งา อือนา ม่าอูบ
่ แอ โว!
3 กงาก้อง ทื่งกง่า แน ตูกพานลาบ้าบ ปาว, พระเยซูคริสต์
ตาฮ้าน อางซืออางปลอง ทื่อม่าง แม้แน. 4 ตาฮ้าน เพลิน
่ แอ
ยาว, อ่าซ่าง มางมือ ค่าตอง ยูม
้ โย้เวอ อางเลิง่ อือนา บ่าตี่
นบ่าต่อง ก้าน, ไม้ ยา ค่าตอง เจ้านาย มางนา ล่ากาน ว่าปี่
ซี่ก้าน แง, ไม้ เจ้านาย มางนา ยางนา นื งบาจาบ ปี่ ง แนนอ.
5 ชฺา
้ ง กีฬา บ่อ แค่ง ลางกา อืม ทื่อ ช่างกานญา, ยอ อางลี้
บอางล่าว วา แน กงา แค่ง ลางกา เปิน แง. ยาว น่ อง โย้เวอ
ยอง มือ ก่าจ่าฮู มาง ล่างว่าน แฮ้ง กงาบู้ คูแง. 6 น่าว่าฮู ล่า
กาน ว่า เมิด
่ ชี มางนา กอซื่อ กงา ชี แฮ้ง ฮากฮู่ฮากเล้ เวอ
เปิ่ ง ปี่ ออน ฮา นี้ ย่า อางซูม ย้า. 7 ทิ โมธี เวอ, กงา นางนา
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อางเลิง่ จี่น้า ปี่ ล่าชี่ นี้ ง แม่น แน เย้งฮู แล่ว, ไม้ จี่วด
ี อางซื้ง
ม้า นางนา อางเลิง่ คาโคลาโค นี้ งนา ฮายแบ ปี่ ล่าง.
8 บ่าลู่ม โจ, กงา อางเลิง
่ แฮ้ยา่ พระ
่ อางแม่น ป่าว ม่าอูบ
เยซู คริสต์ ซฺี้ ยาว อางซฺ่ือ แต่ ล้า แล่ ชี่ อางเลิง่ แฮ้งย้า แน.
ยา ก่าซ้าด ดาวิด* ก้อง อางเจ้อ ซื้บลือ ชี 9 กงา อามื้อ โอ้ด
ตูกพานลาบ้าบ นี้ ยา่ , แน กงานา นั กโทษ แม้แน โซ่ พือชี้ ล่า
ชี่ นี้ ยา่ , ไม้ กงา อางเลิง่ อางแม่น นี้ เลิง่ ป่าว ม่าอู่บ ชี แฮ้ง
ปาปาย ย้า. จ้า พาจาวจี่ต่าง นี้ ยา่ โซ่ บ่าพือ ชี้ กงากา. 10 นี้
งย้า กงา กู ยา่ งกู เจ้อ แน โอ้ด แง, ไม้ กงาย่า พาจาว มาง
ชฺา้ ง แช้ยู้ ชี อือนา ฮูจ่าง น้ อ, ไม้ ยองนา อางบล่าบ กงาปูน
แล่ ปี่ ง แนนอ. ยอ พระเยซูคริสต์ ปาปาย ย้า อางบล่าบ กงา
ปูน แล่ง. ยาว ยองมู นี้ ยา่ มู่งท่า โย้เวอ พาจาว มางก้อง ทื่
งกง่า แน กงาดื้ง แล แง.
11 นี้ ยา
่ อางเลิง่ ม้าม้า แน อางเจ่อจ่า กงากา.
จาว่าแน กงู พระเยซู ก้อง ทื่งกง่า แน ซฺี้น ยาว,
กงูม มือ ยางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี กงาไจ จาดื้ง แง.
12 จาว่าแน กงู โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ แลน แล่ยาว,
กงูม ยางก้อง ทื่งกง่า ย้า ก่าซ้าด กงาเพล่อ แง.
จาว่าแน กงู ยางนา วี ยาว,
ยาง คาตา ย้า กงูนา วี ล่าแง.
13 จาว่าแน กงู บ่าซือบ่าปลอง เวิม,
ยา ซือปลอง แล แล่แง,
ไม้ ม้าม้า นี้ ยา่ ยา อางซืออางปลอง แฮ้งย้า ค่าตอง นา
บ่าจ่อบจ่าแล่ กงากา แง.
ล่ากานว่าฮู พาจาว มาง นื งบาจาบ ชี มาง

*

2:8 2:8 ก่าซ้าด ดาวิด ย่า อิสราเอลชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด. ยาง ซฺี้ 1,000 ปี เคิน ยาว
พระเยซู มือ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี.
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เวอ, กงา นางนา ม่าอู่บ ล่าชี่ อือ คริสเตียนม้อง
น้า ม อือ นา เลิง้ เลิง้ แน ม่า อู่ บ โว. แน พาจาว มาง ล้า ก้า
โย้ เวอ ยองนา ปีน แตปีน นา แน นี้ แม้ แน ม่า อู่ บ โว, จี่ ต่าง
อางเลิง่ อือ นา บ่า จี่ เจ้ ลางกา โจ แน, ไม้ นี้ แม้ แน ฮา นี้ ยา่
อางจ่าง แน เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา, จ้า ชฺา้ ง กงากย่า ชี อือนา
ฮา นื งบาต่องลาบ้าบ ปี่ กานแง.
15 ทิ โมธี เวอ, กู ยา
่ งกู เจ้อ แน ฮา พาจาว มางนา นื งบา
จาบ ปี่ ปาว. แฮ่ง โค แน ล่ากาน ว่า โว, ไม้ นางนา บ่าปี่ ซฺ่า
จอ แล่ แนนอ. พาจาวจี่ ต่าง ม้า ม้า แฮ้ง กง่า เกิง้ แน ม่า อู่
บ โว! 16 ม่า อู่บ จี่ ต่าง อางจ่าง จองไจ บ่า จา พาจาว มางนา
จี่ ฮูยา้ อือนา บ่าตี่ นบ่าต่อง โจ, ไม้ นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา ฮาย พา
จาว มางก้อง เจิ่กอ่อกแอ ปี่ แง. 17 ยอง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ยา่
ม้าป้อ ชฺา้ ง อางซฺ่าอางคอ เวอ จฺ่า บย่า อ่อกแอ อือ ช้อดย้า.
แน ชฺา้ ง นี้ ป้าค้า ม่าอูบ
่ อือ อางมู โย้เวอ ฮีเมเนอัส แน ฟีเลทั
ส เย่ด คาตา ย้า จา แง. 18 ชฺา้ ง นี้ เย่ด อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้งนา
วี ชี. แน เย่ด คริสเตียนม้องน้าม ทื่อบ่า อือ เจ่อ แฮ้ง ก่างพ
ยา ฮา ซืกซาก ปี่ แง, ไม้ เย่ด ยองนา นี้ แม้แน ม่าอู่บ แง, ซฺี้
ยาว อางซฺ่ือ แต่ล้า แล่ง อางนื ง แฮ้นืง ปูน ล้าน ญ้า แน.
19 จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม พาจาวจี่ต่าง นี้ ยา
่ อางเลิง่ ม้าม้า,
อางแก่นอางคา แน อางโอ้ด, ลอบา ซื่อ อางฮื่อ อือ ช้อด ย้า.
แน ลอบา ซื่อ โย้เวอ นี้ แม้แน อางไล่ แต้ม ชี ชี, “จี่วด
ี อางซื้ง
ม้า ยาง ชฺา้ ง อือ นา อางแบ กงากา”✡ แน “อ่า ซ่าง นี้ แม้ จี่
แง, ยา จี่วด
ี อางซื้ง มาง ชฺา้ ง แน. ยา อางเลิง่ บ่าแม่น กูยา่ ง
กูเจ้อ ฮา แฮ้ง กงาว่าง แง” แน.✡
20 ยูม
้ อางฮื่อ โย้เวอ อางเกิง่ อางก้อไจเซฺ่อ อือย่า ค่าม แน
✡

2:19 2:19 กันดารวิถี 16:5

✡

2:19 2:19 อิสยาห์ 52:11
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พลู้ ไจ แต่ง ชี อือ แอ่ แน จา บ่า อ่า, จ้า ล่า ไม แน นื้ งชฺา่
อางเนิ ง ไจ แต่ง ชี อือ คาตา ย้า จา แง. อางเกิ่ งอางก้อ ไจ
เซฺ่อ กาบ่ากาเจ้อ อือย่า ล่ากาน ปีนแตปีนนา จา เมอ ชี้ ไจ
แง, จ้า อางเกิง่ อางก้อไจเซฺ่อ กาบ่ากาเจ้อ อือย่า กูนืง ย้า ไจ
แง. 21 นี้ แม้ แนยาว อ่า ซ่าง ค่า ตอง อางโต โย้ เวอ เจิน
้ เจ้อ
อางเลิง่ บ่าแม่น บ่าปี่ จา แน ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แง. พาจาว มาง
ยางนา ไจ ล่ากาน ปีนแตปีนนา ว่า ปี่ แง, ไม้ ยา ค่าตอง อาง
โต แฮ้ง พาจาว มางนา ท่าน ป้าน่ อ, ไม้ พาจาว ยาง เจ้านาย
เพล่อ ชี นี้ มางนา อางเลิง่ อางแม่น กู ยา่ งกู เจ้อ อือ ฮา ปี่
แนนอ.
22 ทิโมธี

เวอ, นื งบาบ่าล่อง โจ, ย่าบี่ยา่ ค่า ป้องก้า ตานฮา
อางจา อือ แม้แน. อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง ฮา แลน แล่ โว,
พาจาว มางนา เจ่อ แลน แล่ โว, ฮากนา ลาก แลน แล่ โว.
แน ชฺา้ ง จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ปีนแตปีนนา แน บอกไว้ ชี อือ
ก้อง แม่น แน ทื่ งกง่า แน จาดื้ ง โว! 23 ทิ โมธี เวอ, อางเลิง่
อางจ่าง จี่เจ้ กาง แฮ้งนา บ่าตี่นบ่าต่อง โจ, แน อางเลิง่ จอง
ไจ บ่าจา อือ จี่เจ้ กาง แฮ้งนา บ่าตี่นบ่าต่อง โจ, ไม้ นา อาง
แบ ย้า แฮ้แม้ ฮา แฮ้ยา่ ชฺา้ ง อือนา ฮา ซีแล ลางกา ปี่ แงแน.
24 ทิโมธี เวอ, นา จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง. นี้ แม้
แนยาว อ่า ซ่าง มางนา บ่า ซี บ่า แลช่าง โจ, ชฺา้ ง คาโคลาโค
อือนา ซื่งกง่ากย้า โว, ฮากนา แม่น แน ม่าอูบ
่ โว แน ก่ามโอ่
25
ด จา แน ม่า อู่บ โว, ชฺา้ ง นาง ม่า อู่บ จี่ ต่าง แฮ้ง นา บ่า น่า
จ่า อือนา บ่าอี่ โจ, จ้า ยองนา แม่น แน ม่าอู่บ โว! ไม้ กาเท
อกา พาจาว ม้า ยองนา อางฮา นื งบาเพ่น ปี่ นามบ่าแบ, ไม้
ค่าตอง อางซี แน ยองนา แบจ่าแล่ ปี่ ง, แน ยองนา อางเลิง่
ม้า ม้า แฮ้ง แบ ปี่ ง แนนอ. 26 ยาว ยองมู แฮ้ง ก่า มกืด จา
ล้า แง. แน ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มาง ค่ามตู่ โย้เวอ อ่อกฮื่น

2 ทิโมธี 3:1

8

2 ทิโมธี 3:8

คูแง. ซาตานแด่ยา่ ยอคา นี้ ม้า ยองนา ชูชี ชี, ไม้ ยองนา ยาง
นื งบาจาบวา แน ฮา เค่ ปี่ ง แนนอ.

3

ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางนื งอางญ่าม ลีน ย้าง
1 ทิ โมธี เวอ, แบ ชี ปาว, กาญ่าม เวอ ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ
อางนื งอางญ่าม ลีน แฮ้ง เคิน ล้า เมอ นาบาตา ย้า ตูกพาน
ลาบ้าบ แงแน, 2 ไม้ ชฺา้ ง อือย่า ค่าตอง แอ่ แน จองไจ กงา
ซี้แง, พลู้ นา ลาก แง, จี่โอ่ดจ่าแล่ง, อ่อนจ่าแล่ง, ฮากนา จี่
ฮูยา้ แง, อางบา อางโบ้ง นา บ่าน่าจ่า, ชฺา้ ง ค่าตอง นา ปล่อง
ชี อือนา บ่าซื อบ่าปลอง ช่าง, พาจาว มางนา ฮูยา้ แง. 3 ฮา
กนา ซื่งกง่าบ่ากย่า, นื งบาบ่าแม่น, ฮากนา จี่ ก่างพยา ปี่ แง,
ฮากนา ตื่อ อางคา, อางโซ้กอางไล้, อางเลิง่ อางแม่น อือนา
เม้อ แง, 4 นื งบาบ่าชี่ กงากา, นื งบาอางล้อง ไล้ แอ อางคา, อู้
จ่าแล่ง อางคา, ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ อางม่อนอางซ้า
อือ นา ลาก แง, พาจาว มางนา ลาก แฮ้ง ล่อ บ่า ปา. 5 ยอง
ม่านป่อง นี้ ยา่ พาจาว มางนา เจ่อ แงแน จี่ แง, จ้า ยอง นื
งบา แฮ้ยา่ พาจาวจี่ต่าง แฮ้งนา บ่าฮา เค่. นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง
นี้ ออ
ื เจ้อ ก้อง เว่อ แน ฮื่น โว!
6 ไม้ ชฺา
ื อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง. ค่ องช่าง
้ ง นี้ ออ
อือ ยูม
้ คล้า ว โย้ เวอ อ้อ งแล ค่า บาย่า อางจ่าง, อางบล่า บ
แน ตานฮา กูยา่ งกูเจ้อ จา ชี อือนา จ้อบ แล แง. 7 ค่าบาย่า
นี้ ออ
ื อางเลิง่ อางซฺ่ือ อือ นา เล่น ลู้ นา อางซอ คู, จ้า ยองมู
นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้งนา ม้าม้า แน บ่าแบ กางซื้ง. 8 ยัน
เนส แน ยัมเบรส์*✡เย่ด โมเสส นา บ้าเจอล้อแม้ ฮา ก่างพ
ยา ปี่ ชี,่ ชฺา้ ง นี้ อม
ื อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้งนา แฮ้แม้ ย้า ฮา ก่างพ
*

3:8 3:8 ยันเนส แน ยัมเบรส์ เย่ด หมอผี เย. เย่ด ก่าซ้าด ฟาโรห์ นา ล่ากาน
ปล่อง ว่า แง. ✡ 3:8 3:8 อพยพ 7:11-22
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ยา ปี่ แง. ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ย่า นื งบา บ่าแม่นไล่บ่าแม่นค่าด แน ยอ
ม้าม้า แน บ่ากงา เจ่อ คู. 9 ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ย่า อางมล่าง แน นี้ แม้
บ่า ฮา แล แล่ กงากา, ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ย่า กงามย้าง
แง ยองมู นี้ ยา่ ล้อม้อก จ่าง แงแน, ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ยัน
เนส แน ยัมเบรส์ เย่ด อางจ่าง แฮ้ง กงามย้าง คูชี แฮ้งแม้
แน ย้า.
เปาโล ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ต่องลีน ย่าง
10 จ้า ทิโมธี เวอ, นา กงา ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้งนา อางแบ ย้า.
แน นา อางแบ ย้า กงา บ้าเจอล้อแม้ จี่วด
ี ไจ แง, กงา จี่วด
ี
นู้เวอ กงา บ้าเจอ ฮา ซีง แน. ทิโมธี เวอ, ฮูปาว กงา บ้าเจอ
ล้อแม้ เจ่อ แง, บ้าเจอล้อแม้ ก่ามโอ่ด จา แง, บ้าเจอล้อแม้
ลาก แง, กงา แฮ่ง โค แน พาจาว มางนา ล่า กาน ว่า ปี่ นี้
ย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แง, 11 กงานา ฮาก ล้อม้อก คาม ล่าแง,
แน กงา ล้อม้อก ตูกพานลาบ้าบ แงแน. ทิโมธี เวอ, นา อาง
แบ ย้า กงา อันทิโอก อางเมิง, อิโคนี ยูม อางเมิง แน ลิสตรา
อางเมิง โย้เวอ ดื้ง เมอ กงาก้อง บ้าเจอ อางเลิง่ ตอล้า ชีแน.
กงานา ฮาก นาบาตา ย้า คาม ล่าง, ยาว กงาม โอ้ด ชี้ แอ!
จ้า จี่วด
ี อางซื้ง ม้า กงานา กูเทอ ย้า ปล่องปูน ปี่ ล่าแง. 12 ม้า
ม้า นี้ ยา่ ชฺา้ ง คาโคลาโค พาจาว มางนา ฮาย นื งบาจาบ ปี่ ซี่
ยาว ปาปาย พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ คูชี อือนา ฮาก คาม แง.
13 แน ชฺา
้ ง บ่าแม่น แน ชฺา้ งแล่จ่อบ อือย่า อางอ้าน แฮ้ง ล่อ
บ่าปา อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา แล่ แง. ยองมู นี้ ยา่ ฮากนา จ้อบ
แง. แน ยองต่องยอง ย้า จ้อบ กาแง.
14 จ้า ทิโมธี เวอ, นาง อางเลิง
่ ม้าม้า เล่นแบ แล่ชี่ แฮ้ง แน
ปีน แตปีน นา แน เจ่อ ชี แฮ้ง เจ่อ แลน แล่ ปาว, ไม้ นา อาง
แบ ย้า ชฺา้ ง นางนา ม่า อู่ บ ล่า ชี่ อือ ย่า นื งบาอางชี กงากา
แน. 15 แน นาย่า พระคัมภีร ์ อางเซฺิง่ อางซฺ้าง นี้ งนา นาง ย่า
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เก แนฮาเมอ จาย ย้า แบกงา กาแง. พระคัมภีร ์ นี้ ยา่ นาง
นา ฮาย แบบู้ ปี่ ล่าง, นาง แบบู้ ยาว พระเยซูคริสต์ นา นื งบา
ชี แง, นาง พระเยซู คริสต์ นา นื งบาชี ยาว จี่ วีดม้า ม้า กงา
บู้ แง. 16 พระคัมภีร ์ โย้เวอ ม่าอู่บจี่ต่าง คาโคลาโค นี้ ยา่ พา
จาว มาง ชฺา้ ง อือนา ม่า แต้ม ปี่ ชี,่ ไม้ ชฺา้ ง อือนา อางเลิง่ ม้า
ม้า แฮ้ง ม่าอูบ
่ แนนอ, แน ชฺา้ ง อางซี ฮา ชี อือนา จี่ แนนอ,
แน ชฺา้ ง อางซี ฮา ชี อือนา ม่า นื งบาเพ่น อางเลิง่ อางกง่า
อางเกิง ฮา ปี่ ง แนนอ, แน ชฺา้ ง อือนา ม่าอู่บ กง่าเกิง้ แน จี่
วีด ไจ ปี่ ง พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้แน, 17 ไม้ ชฺา้ ง พา
จาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ คูชี อือนา แฮ่ง โค แน ล่ากานว่า
กงา ปี่ ง, แน กูญ่าม แน อางเลิง่ อางแม่น กูยา่ งกูเจ้อ อือ ฮา
กงา ปี่ ง แนนอ.
1

4

ทิ โมธี เวอ, กาญ่าม โย้ เวอ พระเยซู คริสต์ ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แง. ยา ชฺา้ ง อางแต่ แน ชฺา้ ง อางซฺี้
อือ นา อางซี ต้าดต่อ นฮู มาง ย้า. นี้ แม้ แนยาว กงาย่า พา
จาว มาง ล้าก้า นู้เวอ แน พระเยซูคริสต์ ล้าก้า นู้เวอ นางนา
นี้ แม้ แน ม่า ล่า ปานา, 2 พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ง ชฺา้ ง อือ นา ป่าว
ม่า โว! กูนืงกูญ่าม แน ป่าว ม่าอูบ
่ โว, ชฺา้ ง อือ น้า ล่า บ่าน่า
ล่า เวิม จาคาปี่ ว. ชฺา้ ง อือ นา ม่า แบ ปี่ ว ยอ บ้า เจอ กงาฮา
แงแน, ยอง อางซี ฮา เมอ ยองนา ม่าอู่บ โว, ยองนา นื งบา
แฮ่ง ปี่ โว, แน ก่ามโอ่ด จา แน ม่าอูบ
่ โว!
3 ไม้

อางนื ง อางญ่าม ทื่อญ่าม จา แง, ชฺา้ ง อือย่า ม่าอูบ
่ จี่
ต่าง จองไจ อางจา แฮ้งนา บ่าน่า แน, จ้า ยอ ค่าตอง นื งบา
จาบวา แน ฮา คูแง. แน ยองมู นี้ ย่า คู่ บย่า แน ซฺ้า ช้อน
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แง, ไม้ คู่ นี้ ออ
ื นา ยอง อางเลิง่ กงากย่า ซีง อือ จี่ ปี่ ง แนนอ.
4 ยองมู นี้ ย่า อางเลิง
่ ม้า ม้า แฮ้ง นา บ่า น่า คู, จ้า ชฺา้ ง อือ
อางเลิง่ แต่ง ยาว อูบ
่ ไกล้า ชีแฮ้ง น้า คูแง. 5 ทิโมธี เวอ, บ้า
เจอ อางเลิง่ ตอล้า เวิม จาคาปี่ ว ค่าตอง นื งบา แฮ้งนา เค้
จ่า แล่ กงา ปี่ โว, อางตู กอางพาน นา โอ้ด โว, พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ชฺา้ ง อือ นา ป่าว ม่า โว, แน พาจาว
มาง นางนา ล่ากานว่า ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง กูยา่ งกูเจ้อ แน ว่า เปิ้ น
เซฺิง่ ปี่ โว!
6 อามื้อ

กงา ซฺี้ ญ่าม เคิน ญา. กงา จี่วด
ี นี้ ยา่ พาจาว มาง
อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ เพลิน
่ ชี แน ทื่อช่างกานญา. 7 กงาย่า พา
จาว มางนา แฮ่ง โค ย้า ล่า กานว่า ปี่ แอ, ชฺา้ ง แฮ่ง โค แน
ฮื่น แค่ง ชี อือ ช้อดย้า. แน กงาย่า พาจาว มาง กงานา ล่า
กาน ว่า ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง ว่า เปิ้ นเซฺิง่ ย่า, ชฺา้ ง ฮื่น แล แก้บ้า ต่อง
ลีน โย้ เวอ เคอ แล ชี อือ ช้ อดย้า. แน กงา อามือ เคอ ย้า
พาจาว มางนา เจ่อ แง. 8 แน อามื้อ ก่า จ่า ฮู มาง ล่างว่าน
แฮ้ยา่ กงานา ล่อ ยู้ แล ปี่ ล่าแง. กงา ล่างว่าน กงาบู้ แฮ้ยา่
พาจาว มาง ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา แล แฮ้งย้า.
แน กงานา ล่างว่าน ปี่ ล่าฮู ม้า จี่วด
ี อางซื้ง กง่าเกิง้ แน อาง
ซี ต้าดต่อน มาง ย้า. ยา กงานา ยาง พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เวอ
ล่างว่าน แฮ้มาง ปี่ ล่า แง. แน ยา กงานา ทื่อ ม่าง แน ล่าง
ว่าน ปี่ ล่าง บ่า อ่า, จ้า ยา ชฺา้ ง คาโคลาโค ยาง พ่าวลือ แล่
แฮ้นืง นา ปีนแตปีนนา แน ล่อ คูชี อือนา คาตา ย้า ปี่ แง.
เปาโล ยาง อางเลิง่ แฮ้ง จี่เคอ ย้าง

9 ทิโมธี เวอ, กงานา อางไว่ แน ซฺ้า ลือ ล่า โว! 10 ไม้ เดมาส

ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ตานฮา อือนา ลาก แง. แฮ้งย้า กงานา วี
ล่า แง. แน ยา เธสะโลนิ กา อางเมิง โย้ เวอ แลน ญ้า. ยาว
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เครสเซนส์ กาลาเทีย แควน โย้เวอ แลน ญ้า. แน ทิตัส ดาล
มาเทีย แควน โย้เวอ แลน ญ้า. 11 ลูกา ทื่อม่าง ญา กงาก้อง
ทื่งกง่า แน ดื้ง แง. ทิโมธี เวอ, มาระโก นา คาตา แน ซฺ่ืยลืน
โว, ไม้ ยา กงานา ล่า กาน อางปล่องว่า ล่า กงากา. 12 กงา
ย่า ที คิกั ส นา เอเฟซัส อางเมิง โย้ เวอ แล ปี่ แอ่. 13 ทิ โมธี
เวอ, กงาย่า ค่าลาวอางเง้โลบแล่ เซฺ่อ แฮ้ง คารปัส นา กอชี
ปี่ แอ่. ยา โตรอัส อางเมิง เวอ ดื้ง แง. นี้ แม้แนยาว นาง กงา
นา ซฺ้า ลือ ล่าเมอ, กงา ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ แฮ้ง คาตา
แน ฮ้านลืน ล่าโว. ตื่น ปาบ อือ คาตา ย้า ฮ้านลืน ล่าโว, แน
ปาบอางยอ ซ้าดอางคอ ไจ แต่ง ชี แฮ้งนา บ่าลู่ม ล่าโจ.
14 อเล็กซานเดอร์ ทองแดง ซ้าล้า, ยา กงานา นาบาตา ย้า
คาม ล่าแง. จ้า กาญ่าม โย้เวอ จี่วด
ี อางซื้ง ม้า ยางนา วีบ
่ ่า
15
กไจ ปี่ แง, ยาง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้งนา ซูม แน. ทิโมธี เวอ,
อเล็กซานเดอร์ นา นื งบา บ่าชี่ โจ, จ้า แม่น แน อางโต แล่ม
แล่ โว! ไม้ ยา ปีน แตปีน นา ย้า กงู ม่า อู่ บ จี่ ต่าง นี้ งนา ฮา
ก่างพยา ปี่ แง.
16 กงานา ต่องก่าต่าง อางซี ต้าดต่อน ล่าชี่ แฮ้นืง, อ่าซ่าง
มาง กงานา บ่าปล่อง ล่า. ยองมู คาโคลาโค แฮ้ยา่ กงานา วี
ล่าง. พาจาว เวอ, ยองนา อางซี อางบล่าบ บ่ายู่ โจ. 17 จ้า จี่วี
ดอางซื้ง ม้า กงาก้อง ดื้ง แง. แน ยา กงานา แฮ่งจา แก่นคา
ปี่ ล่าง. แฮ้งย้า กงามมือ พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง แฮ่ง โค แน ป่าว
แอ, ไม้ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า คาโคลาโค อือนา กงากย่า ปี่ ง แนนอ.
นี้ งย้า กงา ซฺี้ แฮ้ง กงาปูน แล่ชี่ นี้ ยา่ เป. 18 แน ชฺา้ ง อือ กงา
นา ก่างพยา ล่าเมอ, จี่วด
ี อางซื้ง ม้า กูเทอ ย้า กงานา ปล่อง
ล่าง, ยา กงานา อางเลิง่ บ่าแม่น แฮ้ออ
ื ก้อง ปล่องปูน ปี่ ล่า
แง. แน ยา กงานา ยาง มู่งท่า อางเมิง โย้เวอ ซฺ่ืย อ้องแล ล่า
แง. จี่วด
ี อางซื้ง เวอ, สรรเสริญจี่ต่าง กงาบู้ แล โว! อาเมน.
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โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ จี่ต่าง ย่าง
ทิ โมธี เวอ, ปริส สิ ล ลา แน อาควิลลา เย่ด นา ม่า ล่าว,
กงา โมงซฺ้า แงแน. โอเนสิ โฟรัส ยูม
้ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา
คาตา แน ม่า ล่าว, กงา โมงซฺ้า แงแน. 20 เอรัส ทัส โคริน
ธ์ อางเมิง โย้เวอ ดื้งจาช่าแง. จ้า โตรฟีมัส บ่าจาบ่าดื่ งบื้อ,
แฮ้งย้า กงาม ยางนา มิ เลทั ส อางเมิง โย้เวอ ชี้ชา่ แอ่. 21 ทิ
โมธี เวอ, อางไว่ แน ลือ โว, แน ช่อ มย่า บ่า เคอฮู้ เวอ, กงา
ก้อง เคอลือออน ฮา ปี่ โว!
ยู บูลัส, ปู เดนส์, ลี นัส, คลาวเดีย แน คริสเตียนม้ องน้า ม
คาโคลาโค อือ กงานา ม่า นางนา ม่า ปี่ ล่าง, ยอ นางนา โมง
ซฺ้า ล่าง แน.
22 จี่วด
ี อางซื้ง เวอ, ทิโมธี นื งบา โย้เวอ ดื้ง ล่าปาว.
พาจาว เวอ, ยองมู คาโคลาโค แฮ้ง นา ลากซื่ งกง่า กย้า
ปาว.
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