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เปาโล ทิโมธี นา โจ้ดมาย ชา่บ้าบ ท่ี 2 แต้ม
เคอ ยา้ง
2 ทิโมธี

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จ่ีต่าง ยา่ง
1กงา เปาโล พระเยซูครสิต์ ศิษยเ์อก เพล่อ ชี มาง ยา้เป�

ไม้ พาจาว มา กงานา แช้ยู้ ล่า ป้าน่อ� แน ยา กงานา ก่าม
ค่าน จ่ีวดี ป่ี อางเลิง่ แฮง้ ชฺา้ง ออืนา ป่าว ม่า ป่ี ล่าง� ก่าม
ค่าน จ่ีวดี ป่ี อางเลิง่ แฮ้ยา่ กงู พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ืงกงา่
แน จ่ีวดี กงาจากงาด้ืง แล คูง แฮง้ยา้� 2 ทิโมธี เวอ� กงา
นางนา แต้ม ซฺ้า ล่าง เป� นายา่ กงา อางยา่ ชอ้ด ยา้� ไม้
กงา นางนา ม่าอูบ่ พระเยซู 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�

ทิโมธี นา นืงบาแฮง่ ป่ี ยา้ง
3 กงายา่ พาจาว กงา แฮง่ โค แน ล่ากาน วา่ ป่ี มางนา

ขอบคุณ ฮา แง� ค้าแต้ อา่ฮู้ อา่พี้ ยอง ฮา ชี แฮง้แม้แน
ยา้� ทิโมธี เวอ� กงายา่ นางนา กูนืง ยา้ อธษิฐาน ฮา ป่ี
ล่าง� ต่ืน มู่งค่ี แน น้ืงก้อง เวอ คาตา ยา้� แน กงายา่ นาง
นา อธษิฐาน ฮา ป่ี ล่า เมอ� กูเทอ ยา้ นาง จ่ีวดี แฮง้นา พา
จาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง� 4 ทิโมธี เวอ� ไกง้ เจิก่ กา
เมอ กงายา่ นาง อูง้ ชี แฮง้นา ป้ือซฺ้า แง� แน กงายา่ น้ีเลิง่
นา ป้ือซฺ้า เมอ� นางนา นาบาตา ยา้ มยา้ง ล่า ซ่ี แง� กงา
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ยา่ นางนา แมก่า กงามยา้ง ล่ายาว� นาบาตา ยา้ นืงบาต่อ
งม่อนซ้า แง�

5 กงายา่ นาง พาจาว มางนา เจ่อ ชี แฮง้นา ป้ือซฺ้า แง�
กงา อางแบ ยา้ อาม้ือ นา พาจาว มางนา ม้าม้า ยา้ เจ่อ
แงแน� ค้าแต้ เวอ นางพี่ โลอสิ แน นางบา ยูนีส เยด่ พา
จาว มางนา เจ่อ ชี แฮง้แม้แน ยา้� 6 น้ีงยา้ กงา นางนา น้ี
แม้แน ม่า ล่าง น้ียา่� พาจาว มาง นางนา พรสวรรค์ ป่ี ล่า
ชี่ แฮง้นา บ่าลู่ม โจ แน� พรสวรรค์ น้ียา่ กงา นางนา ล่าปู่
โบ่ย ก่ามป่อน ป่ี ล่า เมอ พาจาว มาง นางนา พรสวรรค์ ป่ี
ล่าชี่ แฮง้ยา้� ทิโมธี เวอ� นาง พรสวรรค์ กงาบู้ ชี แฮง้ ไจ
โว� กยา้บ แน บ่ากอ ชี โจ� 7 ไม้ พาจาว มาง กงูนา นืงบา ป่ี
ล่าชี่ แฮย้า่� กงูนา บ่ากงา ฮา ชฺา้ง แค อางคา เพล่อ ป่ี ล่า�
จ้า กงูนา ฮา แฮง่ จา แก่นคา ป่ี ล่าง� แน ฮากนา ลาก ป่ี
ล่าง� แน ค่าตอง นืงบา แฮง้นา เค้ จ่าแล่ กงา ป่ี แง�

8 จ่ีวีดอางซ้ืง มาง อางเลิง่ แฮง้ ฮากนา ม่าแบ ป่ี แฮง้
นา บ่าซ่าจอ โจ� แน กงา พระเยซูครสิต์ นา ฮูจ่าปาปาย
นักโทษ เพล่อ ชี่ แฮง้นา บ่าซ่าจอ โจ� จ้า พาจาว มาง นาง
นา ล่าท่ี ป่ี แฮง่ จา แก่นคา ป่ี ล่าชี่ น้ีง ไจ กงาก้อง ท่ืงก
งา่ แน โอด้ ตูกพานลาบ้าบ อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ชฺา้ง ออื
นา ป่าว ม่า ปาว� 9พาจาว ม้า กงูนา ปล่อง อางบล่าบ ปูน
ป่ี ล่าง� แน กงูนา ฮา้ว ยาง ชฺา้ง อางเซิฺ่งอางซฺ้าง เพล่อ ป่ี
ล่าง� แน ยาง น้ีแม้แน ฮา น้ียา่ กงู อางเลิง่ อางแม่น ฮา
แฮง้ ปาปาย บ่าอา่� จ้า ยาง กงูนา แช้ยู้ ล่าชี่ แฮง้ ปาปาย
ยา้� แน ยาง กงูนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่างแฮง้ ปาปาย ยา้�
ยา พระเยซูครสิต์ นา ลากซ่ืงกงา่กยา้ อางเลิง่ น้ีง ป่ี ช�ี ยาง
ชฺา้งอางเมิง บ่าแต่ง กาซ้ืง แนฮาเมอ ยา้� ไม้ พระเยซูครสิต์
นา ฮา้น กงูนา ป่ี ลือ ป่ี ล่าง แนนอ� 10พระเยซูครสิต์ กงูนา
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อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ี ล่าฮู มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง เกิด้
ลือ ชี น้ียา่� กงูนา ฮาแบ ป่ี ล่าง พาจาว ม้า กงูนา ลากซ่ืงก
งา่กยา้ ล่าง แน� ยาว อาม้ือ พระเยซูครสิต์ มือ ซ้ีฺ อางเลิง่
โยเ้วอ ล่าท่ี แฮง้ ก่างพยา วี ญ้า� แน ยา อางเลิง่ อางแม่น
แฮง้ ไจ จ่ีวดีม้าม้า ซ้ีฺนืง บ่าจา อางเลิง่ แฮง้ ชฺา้ง ออืนา ม่า
แบ ป่ี แง�

11พาจาว ม้า กงานา แชยู้้ พระเยซู ศิษยเ์อก เพล่อ ป่ี ล่าง
ญ้า� แน ยา กงานา อางเลิง่ อางแม่น น้ีง ป่าว ฮากนา ม่า
อู่บ ป่ี ล่าแง� 12 น้ีงยา้ กงา น้ีแม้แน โอด้ ตูกพานลาบ้าบ
น้ียา่� จ้า กงา บ่าซ่าจอ� ไม้ กงายา่ พระเยซูครสิต์ กงา นื
งบาชี ชี แฮ้มางนา อางแบ กงากา นอ� แน กงา อางแบ
ยา้� ยา กงานา ยาง ล่ากาน วา่ ป่ี ล่า ชี่ น้ีง ปล่องฮูปล่อง
พลา ล่าง� ยาง พ่าว ลือ แล่ เมอ เคอ ยา้แน�

13 ทิโมธี เวอ� กงา นางนา ม่าอู่บจ่ีต่าง อางกงา่อางเกิง
ม่าอูบ่ ล่า ชี่ แฮง้ ปีนแตปีนนา แน ฮายเค่ โว� แน พระเยซู
ครสิต์ นา เจ่อแลน แล่โว แน ฮากนา ลาก โว� ไม้ นา พระ
เยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพลิน่ ป้าน่อ� 14พาจาว
มาง นางนา ม่าอู่บจ่ีต่าง ป่ี ล่าชี่ แฮง้ นาง นืงบา โย้เวอ กอ
ชี โว� ยาว อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง นาง นืงบา โย้
เวอ ด้ืง ชี มาง พาจาว มาง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ ปล่อง ฮูพลา
ล่าแง� ไม้ อา่ซ่าง มางนา ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้นา บ่าป่ี เพ่น
แนนอ�

15 นาง อางแบ ยา้ เอเชยี แควน* โย้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค
ออืยา่ กงานา วี ล่า โค คูชี แน� ต่ืน ฟีเจลัส แน เฮอรโ์มเก
เนส เยด่ คาตา ยา้แน�
* 1:15 1:15 เอเชยี แควน น้ียา่ ประเทศ ตุรกี มู่งน่ืงกลาป่ากยา่ ด้ืง แง�



2 ทิโมธี 1:16 iv 2 ทิโมธี 2:5

16 จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ� โอเนสิโฟรสั ยูม้ชฺา้ง ออืนา ก่ามป่อน
ป่ี ปาว� ไม้ ยา กงานา อางเลิง้ ยา้ นืงบาแฮง่ ป่ี ล่าแง� แน
ยา กงา นักโทษ เพล่อ ชี น้ีงนา บ่าซ่าจอ� 17 จ้า ยา ซฺ้อก ยา้
โรม อางเมิง นู้เวอ เคิน ล้ายาว กงานา ซฺ้ากวา่ ล่าชี�่ แน ยา
กงานา มยา้ง ล่าแอ่ เคอ ยา้ ซฺ้ากวา่ ล่าชี�่ 18 ทิโมธี เวอ�
นา นาบาตา ยา้ แบ แม่นแม่น แง� กงา เอเฟซัส อางเมิง โย้
เวอ ด้ืง เมอ� ยา กงานา ล้อม้อก ปล่องวาน ล่าชี่ แน� จ่ีวดี
อางซ้ืง เวอ� นาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา อางซี ต้าด
ต่อน แฮนื้ง� โอเนสิโฟรสั นา คาตา แน ลากซ่ืงกงา่กยา้
ปาว�

2
พระเยซูครสิต์ ตาฮา้น อางซืออางปลอง มาง

1 กงา อางยา่ยา่ค่า เวอ� พาจาว มาง กงูนา ลากซ่ืงกงา่
กยา้ ล่าชี่ น้ีง นางนา ฮา แฮง่จา แก่นคา ป่ี ล่าปาว� พาจาว
มาง กงูนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าชี่ น้ียา่� ไม้ กงู พระเยซูครสิต์
ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ชี แฮง้ ปาปาย ยา้� 2 ทิโมธี
เวอ� ม่าอู่บจ่ีต่าง กงา ชฺา้ง อางบยา่ ออืนา ป่าว ม่าอู่บ เมอ
นาง กงากยา่ ชี น้ีง� ชฺา้ง นืงบาอางชี กงากา ฮากนา ม่าอูบ่
อางกงา ออืนา ม่าอูบ่ แอ โว�

3 กงาก้อง ท่ืงกงา่ แน ตูกพานลาบ้าบ ปาว� พระเยซู
ครสิต์ ตาฮา้น อางซืออางปลอง ท่ือม่าง แม้แน� 4 ตาฮา้น
เพลิน่ แอ ยาว� อา่ซ่าง มางมือ ค่าตอง ยูม้ โย้เวอ อางเลิง่
ออืนา บ่าต่ีนบ่าต่อง ก้าน� ไม้ ยา ค่าตอง เจ้านาย มางนา
ล่ากาน วา่ป่ี ซ่ีก้าน แง� ไม้ เจ้านาย มางนา ยางนา นืงบา
จาบ ป่ีง แนนอ� 5 ชฺา้ง กีฬา บ่อ แค่ง ลางกา อมื ท่ือชา่ง
กานญา� ยอ อางล้ีบอางล่าว วา แน กงา แค่ง ลางกา เปิน
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แง� ยาว น่อง โย้เวอ ยอง มือ ก่าจ่าฮู มาง ล่างวา่น แฮง้
กงาบู้ คูแง� 6 น่าวา่ฮู ล่ากาน วา่ เมิด่ ชี มางนา กอซ่ือ กงา
ชี แฮง้ ฮากฮู่ฮากเล้ เวอ เป่ิง ป่ีออน ฮา น้ียา่ อางซูม ยา้�
7 ทิโมธี เวอ� กงา นางนา อางเลิง่ จ่ีน้า ป่ี ล่าชี่ น้ีง แม่น แน
เย้งฮู แล่ว� ไม้ จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า นางนา อางเลิง่ คาโคลาโค
น้ีงนา ฮายแบ ป่ี ล่าง�

8บ่าลู่ม โจ� กงา อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่าอูบ่ แฮย้า่ พระ
เยซูครสิต์ ซ้ีฺ ยาว อางซ่ืฺอ แต่ล้า แล่ชี่ อางเลิง่ แฮง้ยา้ แน�
ยา ก่าซ้าด ดาวดิ* ก้อง อางเจ้อ ซ้ืบลือ ชี 9 กงา อาม้ือ โอด้
ตูกพานลาบ้าบ น้ียา่� แน กงานา นักโทษ แม้แน โซ่ พือชี้
ล่าชี่ น้ียา่� ไม้ กงา อางเลิง่ อางแม่น น้ีเลิง่ ป่าว ม่าอู่บ ชี
แฮง้ ปาปาย ยา้� จ้า พาจาวจ่ีต่าง น้ียา่ โซ่ บ่าพือ ชี้ กงา
กา� 10 น้ีงยา้ กงา กูยา่งกูเจ้อ แน โอด้ แง� ไม้ กงายา่ พา
จาว มาง ชฺา้ง แช้ยู้ ชี ออืนา ฮูจ่าง น้อ� ไม้ ยองนา อางบล่า
บ กงาปูน แล่ ป่ีง แนนอ� ยอ พระเยซูครสิต์ ปาปาย ยา้ อา
งบล่าบ กงาปูน แล่ง� ยาว ยองมู น้ียา่ มู่งท่า โยเ้วอ พาจาว
มางก้อง ท่ืงกงา่ แน กงาด้ืง แล แง�

11 น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน อางเจ่อจ่า กงากา�
จาวา่แน กงู พระเยซู ก้อง ท่ืงกงา่ แน ซ้ีฺน ยาว�

กงูม มือ ยางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดี กงาไจ จาด้ืง แง�
12 จาวา่แน กงู โอด้ ตูกพานลาบ้าบ แลน แล่ยาว�

กงูม ยางก้อง ท่ืงกงา่ ยา้ ก่าซ้าด กงาเพล่อ แง�
จาวา่แน กงู ยางนา วี ยาว�

ยาง คาตา ยา้ กงูนา วี ล่าแง�
13 จาวา่แน กงู บ่าซือบ่าปลอง เวมิ�
* 2:8 2:8 ก่าซ้าด ดาวดิ ยา่ อสิราเอลชฺา้ง ออื ก่าซ้าด� ยาง ซ้ีฺ 1,000 ปี เคิน
ยาว พระเยซู มือ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง เกิด้ ลือ ช�ี
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ยา ซือปลอง แล แล่แง�
ไม้ ม้าม้า น้ียา่ ยา อางซืออางปลอง แฮง้ยา้ ค่าตอง นา
บ่าจ่อบจ่าแล่ กงากา แง�

ล่ากานวา่ฮู พาจาว มาง นืงบาจาบ ชี มาง
14 ทิโมธี เวอ� กงา นางนา ม่าอูบ่ ล่าชี่ ออื ครสิเตียนม้อง

น้าม ออืนา เลิง้เลิง้ แน ม่าอู่บ โว� แน พาจาว มาง ล้าก้า
โย้เวอ ยองนา ปีนแตปีนนา แน น้ีแม้แน ม่าอู่บ โว� จ่ีต่าง
อางเลิง่ ออืนา บ่าจ่ีเจ้ ลางกา โจ แน� ไม้ น้ีแม้แน ฮา น้ียา่
อางจ่าง แน เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา� จ้า ชฺา้ง กงากยา่ ชี ออื
นา ฮา นืงบาต่องลาบ้าบ ป่ี กานแง�

15 ทิโมธี เวอ� กูยา่งกูเจ้อ แน ฮา พาจาว มางนา นืงบา
จาบ ป่ี ปาว� แฮง่ โค แน ล่ากาน วา่ โว� ไม้ นางนา บ่าป่ี ซฺ่า
จอ แล่ แนนอ� พาจาวจ่ีต่าง ม้าม้า แฮง้ กงา่เกิง้ แน ม่าอู่
บ โว� 16 ม่าอู่บจ่ีต่าง อางจ่าง จองไจ บ่าจา พาจาว มางนา
จ่ีฮูยา้ ออืนา บ่าต่ีนบ่าต่อง โจ� ไม้ น้ียา่ ชฺา้ง ออืนา ฮาย พา
จาว มางก้อง เจิก่ออ่กแอ ป่ี แง� 17 ยอง ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮย้า่
ม้าป้อ ชฺา้ง อางซฺ่าอางคอ เวอ จฺ่า บยา่ ออ่กแอ ออื ชอ้ดยา้�
แน ชฺา้ง น้ีป้าค้า ม่าอูบ่ ออื อางมู โยเ้วอ ฮเีมเนอสั แน ฟีเลทั
ส เยด่ คาตา ยา้ จา แง� 18 ชฺา้ง น้ีเยด่ อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้
นา วี ช�ี แน เยด่ ครสิเตียนม้องน้าม ท่ือบ่า ออื เจ่อ แฮง้
ก่างพยา ฮา ซืกซาก ป่ี แง� ไม้ เยด่ ยองนา น้ีแม้แน ม่าอู่บ
แง� ซ้ีฺ ยาว อางซ่ืฺอ แต่ล้า แล่ง อางนืง แฮนื้ง ปูน ล้าน ญ้า
แน�

19 จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ พาจาวจ่ีต่าง น้ียา่ อางเลิง่ ม้า
ม้า� อางแก่นอางคา แน อางโอ้ด� ลอบา ซ่ือ อางฮื่อ ออื
ชอ้ด ยา้� แน ลอบา ซ่ือ โย้เวอ น้ีแม้แน อางไล่ แต้ม ชี ช�ี
�จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า ยาง ชฺา้ง ออืนา อางแบ กงากา�✡ แน �อา่
✡ 2:19 2:19 กันดารวถีิ 16:5
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ซ่าง น้ีแม้ จ่ี แง� ยา จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ชฺา้ง แน� ยา อางเลิง่
บ่าแม่น กูยา่งกูเจ้อ ฮา แฮง้ กงาวา่ง แง� แน�✡

20 ยูม้ อางฮื่อ โย้เวอ อางเกิ่งอางก้อไจเซฺ่อ ออืยา่ ค่าม
แน พลู้ ไจ แต่ง ชี ออื แอ่ แน จา บ่าอา่� จ้า ล่าไม แน น้ืงชฺา่
อางเนิง ไจ แต่ง ชี ออื คาตา ยา้ จา แง� อางเกิ่งอางก้อไจ
เซฺ่อ กาบ่ากาเจ้อ ออืยา่ ล่ากาน ปีนแตปีนนา จา เมอ ชี้ ไจ
แง� จ้า อางเกิ่งอางก้อไจเซฺ่อ กาบ่ากาเจ้อ ออืยา่ กูนืง ยา้
ไจ แง� 21 น้ีแม้แนยาว อา่ซ่าง ค่าตอง อางโต โย้เวอ เจิน้
เจ้อ อางเลิง่ บ่าแม่น บ่าป่ีจา แน ฮา เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี แง� พา
จาว มาง ยางนา ไจ ล่ากาน ปีนแตปีนนา วา่ ป่ี แง� ไม้ ยา
ค่าตอง อางโต แฮง้ พาจาว มางนา ท่าน ป้าน่อ� ไม้ พาจาว
ยาง เจ้านาย เพล่อ ชี น้ีมางนา อางเลิง่ อางแม่น กูยา่งกูเจ้อ
ออื ฮา ป่ี แนนอ�

22 ทิโมธี เวอ� นืงบาบ่าล่อง โจ� ยา่บี่ยา่ค่า ป้องก้า ตาน
ฮา อางจา ออื แม้แน� อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ฮา แลน
แล่ โว� พาจาว มางนา เจ่อ แลน แล่ โว� ฮากนา ลาก แลน
แล่ โว� แน ชฺา้ง จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ปีนแตปีนนา แน บอก
ไว้ ชี ออื ก้อง แม่นแน ท่ืงกงา่แน จาด้ืง โว� 23 ทิโมธี เวอ�
อางเลิง่ อางจ่าง จ่ีเจ้ กาง แฮง้นา บ่าต่ีนบ่าต่อง โจ� แน
อางเลิง่ จองไจ บ่าจา ออื จ่ีเจ้ กาง แฮง้นา บ่าต่ีนบ่าต่อง
โจ� ไม้ นา อางแบ ยา้ แฮแ้ม้ ฮา แฮย้า่ ชฺา้ง ออืนา ฮา ซีแล
ลางกา ป่ี แงแน� 24 ทิโมธี เวอ� นา จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ล่า
กาน วา่ ป่ี แง� น้ีแม้แนยาว อา่ซ่าง มางนา บ่าซีบ่าแลชา่ง
โจ� ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ซ่ืงกงา่กยา้ โว� ฮากนา แม่น แน
ม่าอู่บ โว แน ก่ามโอ่ด จา แน ม่าอู่บ โว� 25 ชฺา้ง นาง ม่าอู่
บจ่ีต่าง แฮง้นา บ่าน่าจ่า ออืนา บ่าอี่ โจ� จ้า ยองนา แม่น
แน ม่าอู่บ โว� ไม้ กาเทอกา พาจาว ม้า ยองนา อางฮา นื
✡ 2:19 2:19 อสิยาห์ 52:11
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งบาเพ่น ป่ี นามบ่าแบ� ไม้ ค่าตอง อางซี แน ยองนา แบ
จ่าแล่ ป่ีง� แน ยองนา อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ แบ ป่ีง แนนอ�
26ยาว ยองมู แฮง้ ก่ามกืด จา ล้า แง� แน ซาตานแด่ยา่ยอ
คา มาง ค่ามตู่ โยเ้วอ ออ่กฮื่น คูแง� ซาตานแด่ยา่ยอคา น้ี
ม้า ยองนา ชูชี ช�ี ไม้ ยองนา ยาง นืงบาจาบวา แน ฮา เค่
ป่ีง แนนอ�

3
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางนืงอางญ่าม ลีน ยา้ง

1 ทิโมธี เวอ� แบ ชี ปาว� กาญ่าม เวอ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
อางนืงอางญ่าม ลีน แฮง้ เคิน ล้า เมอ นาบาตา ยา้ ตูกพาน
ลาบ้าบ แงแน� 2 ไม้ ชฺา้ง ออืยา่ ค่าตอง แอ่ แน จองไจ กงา
ซ้ีแง� พลู้ นา ลาก แง� จ่ีโอด่จ่าแล่ง� ออ่นจ่าแล่ง� ฮากนา
จ่ี ฮูยา้ แง� อางบา อางโบ้ง นา บ่าน่าจ่า� ชฺา้ง ค่าตอง นา
ปล่องชี ออืนา บ่าซือบ่าปลอง ชา่ง� พาจาวมางนา ฮูยา้ แง�
3 ฮากนา ซ่ืงกงา่บ่ากยา่� นืงบาบ่าแม่น� ฮากนา จ่ี ก่างพ
ยา ป่ี แง� ฮากนา ต่ือ อางคา� อางโซ้กอางไล้� อางเลิง่ อาง
แม่น ออืนา เม้อ แง� 4 นืงบาบ่าชี่ กงากา� นืงบาอางล้อง
ไล้ แอ อางคา� อูจ่้าแล่ง อางคา� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่
อางม่อนอางซ้า ออืนา ลาก แง� พาจาว มางนา ลาก แฮง้
ล่อบ่าปา� 5 ยอง ม่านป่อง น้ียา่ พาจาว มางนา เจ่อ แงแน
จ่ี แง� จ้า ยอง นืงบา แฮย้า่ พาจาวจ่ีต่าง แฮง้นา บ่าฮา เค่�
น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง น้ีออืเจ้อ ก้อง เวอ่ แน ฮื่น โว�

6 ไม้ ชฺา้ง น้ีออื อางมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง� ค่องชา่ง
ออื ยูม้ คล้าว โย้เวอ ออ้งแล ค่าบายา่ อางจ่าง� อางบล่าบ
แน ตานฮา กูยา่งกูเจ้อ จา ชี ออืนา จ้อบ แล แง� 7 ค่าบา
ยา่ น้ีออื อางเลิง่ อางซ่ืฺอ ออืนา เล่นลู้ นา อางซอ คู� จ้า ยอ
งมู น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้นา ม้าม้า แน บ่าแบ กางซ้ืง�
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8 ยนัเนส แน ยมัเบรส์*✡เยด่ โมเสส นา บ้าเจอล้อแม้ ฮา
ก่างพยา ป่ีชี�่ ชฺา้ง น้ีอมื อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้นา แฮ้แม้ ยา้
ฮา ก่างพยา ป่ี แง� ชฺา้ง น้ีออืยา่ นืงบา บ่าแม่นไล่บ่าแม่น
ค่าด แน ยอ ม้าม้า แน บ่ากงา เจ่อ คู� 9 ชฺา้ง น้ีออืยา่ อางม
ล่าง แน น้ีแม้ บ่าฮา แล แล่ กงากา� ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค ออื
ยา่ กงามยา้ง แง ยองมู น้ียา่ ล้อม้อก จ่าง แงแน� ชฺา้ง คาโค
ลาโค ออื ยนัเนส แน ยมัเบรส์ เยด่ อางจ่าง แฮง้ กงามยา้ง
คูชี แฮง้แม้แน ยา้�

เปาโล ม่าอูบ่จ่ีต่าง ต่องลีน ยา่ง
10 จ้า ทิโมธี เวอ� นา กงา ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้นา อางแบ

ยา้� แน นา อางแบ ยา้ กงา บ้าเจอล้อแม้ จ่ีวดี ไจ แง� กงา
จ่ีวดี นู้เวอ กงา บ้าเจอ ฮา ซีง แน� ทิโมธี เวอ� ฮูปาว กงา
บ้าเจอล้อแม้ เจ่อ แง� บ้าเจอล้อแม้ ก่ามโอ่ด จา แง� บ้า
เจอล้อแม้ ลาก แง� กงา แฮง่ โค แน พาจาว มางนา ล่า
กาน วา่ ป่ี น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้ จา แง� 11 กงานา ฮาก ล้อม้
อก คาม ล่าแง� แน กงา ล้อม้อก ตูกพานลาบ้าบ แงแน� ทิ
โมธี เวอ� นา อางแบ ยา้ กงา อนัทิโอก อางเมิง� อิโคนียูม
อางเมิง แน ลิสตรา อางเมิง โยเ้วอ ด้ืง เมอ กงาก้อง บ้าเจอ
อางเลิง่ ตอล้า ชแีน� กงานา ฮาก นาบาตา ยา้ คาม ล่าง�
ยาว กงาม โอด้ ชี้ แอ� จ้า จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า กงานา กูเทอ ยา้
ปล่องปูน ป่ี ล่าแง� 12 ม้าม้า น้ียา่ ชฺา้ง คาโคลาโค พาจาว
มางนา ฮาย นืงบาจาบ ป่ี ซ่ี ยาว ปาปาย พระเยซูครสิต์ นา
เจ่อ คูชี ออืนา ฮาก คาม แง� 13 แน ชฺา้ง บ่าแม่น แน ชฺา้ง
แล่จ่อบ ออืยา่ อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา
* 3:8 3:8 ยนัเนส แน ยมัเบรส์ เยด่ หมอผี เย� เยด่ ก่าซ้าด ฟาโรห์ นา ล่ากาน
ปล่อง วา่ แง� ✡ 3:8 3:8 อพยพ 7:11-22
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แล่แง� ยองมู น้ียา่ ฮากนา จ้อบ แง� แน ยองต่องยอง ยา้
จ้อบ กาแง�

14 จ้า ทิโมธี เวอ� นาง อางเลิง่ ม้าม้า เล่นแบ แล่ชี่ แฮง้
แน ปีนแตปีนนา แน เจ่อ ชี แฮง้ เจ่อแลน แล่ปาว� ไม้ นา
อางแบ ยา้ ชฺา้ง นางนา ม่าอู่บ ล่าชี่ ออืยา่ นืงบาอางชี กงา
กา แน� 15 แน นายา่ พระคัมภีร์ อางเซิฺ่งอางซฺ้าง น้ีงนา
นาง ยา่เก แนฮาเมอ จาย ยา้ แบกงา กาแง� พระคัมภีร์ น้ี
ยา่ นางนา ฮาย แบบู้ ป่ี ล่าง� นาง แบบู้ ยาว พระเยซูครสิต์
นา นืงบาชี แง� นาง พระเยซูครสิต์ นา นืงบาชี ยาว จ่ีวดีม้า
ม้า กงาบู้ แง� 16 พระคัมภีร์ โย้เวอ ม่าอู่บจ่ีต่าง คาโคลา
โค น้ียา่ พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา ม่า แต้ม ป่ีชี�่ ไม้ ชฺา้ง ออื
นา อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ ม่าอู่บ แนนอ� แน ชฺา้ง อางซี ฮา ชี
ออืนา จ่ี แนนอ� แน ชฺา้ง อางซี ฮา ชี ออืนา ม่า นืงบาเพ่น
อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ฮา ป่ีง แนนอ� แน ชฺา้ง ออืนา ม่า
อูบ่ กงา่เกิง้ แน จ่ีวดี ไจ ป่ีง พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮง้แม้
แน� 17 ไม้ ชฺา้ง พาจาว มางนา ล่ากาน วา่ ป่ี คูชี ออืนา แฮง่
โค แน ล่ากานวา่ กงา ป่ีง� แน กูญ่าม แน อางเลิง่ อางแม่น
กูยา่งกูเจ้อ ออื ฮากงา ป่ีง แนนอ�

4
1 ทิโมธี เวอ� กาญ่าม โย้เวอ พระเยซูครสิต์ ชฺา้งอางเมิง

นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แง� ยา ชฺา้ง อางแต่ แน ชฺา้ง อางซ้ีฺ
ออืนา อางซี ต้าดต่อนฮู มาง ยา้� น้ีแม้แนยาว กงายา่ พา
จาว มาง ล้าก้า นู้เวอ แน พระเยซูครสิต์ ล้าก้า นู้เวอ นางนา
น้ีแม้แน ม่า ล่าปานา� 2พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ชฺา้ง ออืนา ป่าว
ม่า โว� กูนืงกูญ่าม แน ป่าว ม่าอู่บ โว� ชฺา้ง ออื น้า ล่า บ่า
น่า ล่าเวมิ จาคาป่ีว� ชฺา้ง ออืนา ม่า แบ ป่ีว ยอ บ้าเจอ กงา
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ฮา แงแน� ยอง อางซี ฮา เมอ ยองนา ม่าอูบ่ โว� ยองนา นื
งบาแฮง่ ป่ี โว� แน ก่ามโอด่ จา แน ม่าอูบ่ โว�

3 ไม้ อางนืง อางญ่าม ท่ือญ่าม จา แง� ชฺา้ง ออืยา่ ม่าอู่
บจ่ีต่าง จองไจ อางจา แฮง้นา บ่าน่า แน� จ้า ยอ ค่าตอง
นืงบาจาบวา แน ฮา คูแง� แน ยองมู น้ียา่ คู่ บยา่ แน ซฺ้า
ชอ้น แง� ไม้ คู่ น้ีออืนา ยอง อางเลิง่ กงากยา่ ซีง ออื จ่ี ป่ีง
แนนอ� 4 ยองมู น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้นา บ่าน่า คู� จ้า
ชฺา้ง ออื อางเลิง่ แต่ง ยาว อูบ่ ไกล้า ชีแฮง้ น้า คูแง� 5 ทิ
โมธี เวอ� บ้าเจอ อางเลิง่ ตอล้า เวมิ จาคาป่ีว ค่าตอง นื
งบา แฮง้นา เค้ จ่าแล่กงา ป่ี โว� อางตูกอางพาน นา โอด้
โว� พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ชฺา้ง ออืนา ป่าว ม่า
โว� แน พาจาว มาง นางนา ล่ากานวา่ ป่ี ล่าชี่ แฮง้ กูยา่งกู
เจ้อ แน วา่ เป้ินเซิฺง่ ป่ี โว�

6 อาม้ือ กงา ซ้ีฺ ญ่าม เคิน ญา� กงา จ่ีวดี น้ียา่ พาจาว
มาง อางเกิง่ท่านเซฺ่อ เพลิน่ ชี แน ท่ือชา่งกานญา� 7 กงา
ยา่ พาจาว มางนา แฮง่ โค ยา้ ล่ากานวา่ ป่ี แอ� ชฺา้ง แฮง่
โค แน ฮื่น แค่ง ชี ออื ชอ้ดยา้� แน กงายา่ พาจาว มาง กงา
นา ล่ากาน วา่ ป่ี ล่าชี่ แฮง้ วา่ เป้ินเซิฺง่ ยา่� ชฺา้ง ฮื่น แล แก้
บ้า ต่องลีน โย้เวอ เคอ แล ชี ออื ช้อดยา้� แน กงา อามือ
เคอ ยา้ พาจาว มางนา เจ่อ แง� 8 แน อาม้ือ ก่าจ่าฮู มาง
ล่างวา่น แฮ้ยา่ กงานา ล่อ ยู้ แล ป่ี ล่าแง� กงา ล่างวา่น
กงาบู้ แฮ้ยา่ พาจาว มาง ก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวีดม้าม้า กงา
จา แล แฮง้ยา้� แน กงานา ล่างวา่น ป่ี ล่าฮู ม้า จ่ีวดีอางซ้ืง
กงา่เกิง้ แน อางซี ต้าดต่อน มาง ยา้� ยา กงานา ยาง พ่าว
ลือ แล่ แฮนื้ง เวอ ล่างวา่น แฮ้มาง ป่ี ล่าแง� แน ยา กงา
นา ท่ือม่าง แน ล่างวา่น ป่ี ล่าง บ่าอา่� จ้า ยา ชฺา้ง คาโคลา
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โค ยาง พ่าวลือ แล่ แฮนื้ง นา ปีนแตปีนนา แน ล่อ คูชี ออื
นา คาตา ยา้ ป่ี แง�

เปาโล ยาง อางเลิง่ แฮง้ จ่ีเคอ ยา้ง
9 ทิโมธี เวอ� กงานา อางไว่ แน ซฺ้า ลือ ล่า โว� 10 ไม้ เด

มาส ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ตานฮา ออืนา ลาก แง� แฮง้ยา้ กงา
นา วี ล่าแง� แน ยา เธสะโลนิกา อางเมิง โยเ้วอ แลน ญ้า�
ยาว เครสเซนส์ กาลาเทีย แควน โยเ้วอ แลน ญ้า� แน ทิตั
ส ดาลมาเทีย แควน โย้เวอ แลน ญ้า� 11 ลูกา ท่ือม่าง ญา
กงาก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง แง� ทิโมธี เวอ� มาระโก นา คาตา
แน ซ่ืฺยลืน โว� ไม้ ยา กงานา ล่ากาน อางปล่องวา่ ล่า กงา
กา� 12กงายา่ ทีคิกัส นา เอเฟซัส อางเมิง โยเ้วอ แล ป่ี แอ�่
13 ทิโมธี เวอ� กงายา่ ค่าลาวอางเงโ้ลบแล่เซฺ่อ แฮง้ คารปัส
นา กอชี ป่ี แอ�่ ยา โตรอสั อางเมิง เวอ ด้ืง แง� น้ีแม้แน
ยาว นาง กงานา ซฺ้า ลือ ล่าเมอ� กงา ค่าลาวอางเงโ้ลบแล่
เซฺ่อ แฮง้ คาตา แน ฮา้นลืน ล่าโว� ต่ืน ปาบ ออื คาตา ยา้
ฮา้นลืน ล่าโว� แน ปาบอางยอ ซ้าดอางคอ ไจ แต่ง ชี แฮง้
นา บ่าลู่ม ล่าโจ�

14 อเล็กซานเดอร์ ทองแดง ซ้าล้า� ยา กงานา นาบาตา
ยา้ คาม ล่าแง� จ้า กาญ่าม โยเ้วอ จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า ยางนา วี่
บ่ากไจ ป่ี แง� ยาง อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้นา ซูม แน� 15 ทิโมธี
เวอ� อเล็กซานเดอร์ นา นืงบา บ่าชี่ โจ� จ้า แม่น แน อาง
โต แล่ม แล่ โว� ไม้ ยา ปีนแตปีนนา ยา้ กงู ม่าอูบ่จ่ีต่าง น้ีง
นา ฮา ก่างพยา ป่ี แง�

16 กงานา ต่องก่าต่าง อางซี ต้าดต่อน ล่าชี่ แฮนื้ง� อา่
ซ่าง มาง กงานา บ่าปล่อง ล่า� ยองมู คาโคลาโค แฮ้ยา่
กงานา วี ล่าง� พาจาว เวอ� ยองนา อางซี อางบล่าบ บ่า
ยู่ โจ� 17 จ้า จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า กงาก้อง ด้ืง แง� แน ยา กงา
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นา แฮ่งจา แก่นคา ป่ี ล่าง� แฮง้ยา้ กงามมือ พาจาวจ่ีต่าง
แฮง้ แฮง่ โค แน ป่าว แอ� ไม้ ยวิชฺา้งบ่าอา่ คาโคลาโค ออื
นา กงากยา่ ป่ีง แนนอ� น้ีงยา้ กงา ซ้ีฺ แฮง้ กงาปูน แล่ชี่
น้ียา่ เป� 18 แน ชฺา้ง ออื กงานา ก่างพยา ล่าเมอ� จ่ีวีด
อางซ้ืง ม้า กูเทอ ยา้ กงานา ปล่อง ล่าง� ยา กงานา อางเลิง่
บ่าแม่น แฮอ้อืก้อง ปล่องปูน ป่ี ล่าแง� แน ยา กงานา ยาง
มู่งท่า อางเมิง โย้เวอ ซ่ืฺย ออ้งแล ล่าแง� จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ�
สรรเสรญิจ่ีต่าง กงาบู้ แล โว� อาเมน�

โจ้ดมาย ต่องลีน โยเ้วอ จ่ีต่าง ยา่ง
19 ทิโมธี เวอ� ปรสิสิลลา แน อาควลิลา เยด่นา ม่า ล่าว�

กงา โมงซฺ้า แงแน� โอเนสิโฟรสั ยูม้ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา
คาตา แน ม่า ล่าว� กงา โมงซฺ้า แงแน� 20 เอรสัทัส โครนิธ์
อางเมิง โย้เวอ ด้ืงจาชา่แง� จ้า โตรฟีมัส บ่าจาบ่าด่ืงบื้อ�
แฮง้ยา้ กงาม ยางนา มิเลทัส อางเมิง โยเ้วอ ชีช้า่แอ�่ 21 ทิ
โมธี เวอ� อางไว่ แน ลือ โว� แน ชอ่มยา่ บ่าเคอฮู้ เวอ� กงา
ก้อง เคอลือออน ฮา ป่ี โว�
ยูบูลัส� ปูเดนส์� ลีนัส� คลาวเดีย แน ครสิเตียนม้องน้า

ม คาโคลาโค ออื กงานา ม่า นางนา ม่า ป่ี ล่าง� ยอ นางนา
โมงซฺ้า ล่าง แน�

22 จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ� ทิโมธี นืงบา โยเ้วอ ด้ืง ล่าปาว�
พาจาว เวอ� ยองมู คาโคลาโค แฮง้นา ลากซ่ืงกงา่กยา้

ปาว�
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