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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ทิโมที (ปัป
ลอา�

นังซื รโปะ ปาวโล ละ ทิโมที ปัป ลอา เฮ�ี มัฮ ป ไซฮ ปาว
โล เญอืม อาวต แตะ นึง คอก โฮน รเคะ นึง อ�ื เอจี มัฮ เญื
อม ซดิ ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อ�ื นังซื เฮี ระ ลัก่ มัฮ แตะ ลปุง
ซตอก เกว ไม่ จีวติ ทิโมที ไอฮ� ทิโมที มัฮ ป เรอึม ปาวโล
ไม่ มัฮ แตะ ปุย บุฮ ลัง่� ป เนน ปาวโล โฮวน ฮา ป ไฮญ มัฮ
ไลลวง ไมจ ทิโมที โอต เม่ะมัก่ แตะ� ปาวโล ซตอก ทิโมที
เกือฮ อื อาวต ตอน อาวต ฮมัน นึง กัน รซอฮ แตะ ละ พะ
จาว� ไม่ เกือฮ อื โซะโกะ ฮรกัซา นึง ลปุง เนอมึ ป เอจี ฮมอง
แตะ โครยญ เจือ� เดอมึ ซ เกียฮ เพอกึ ปุย ไฮญ นึง ไลลวง
พะเยซูครติ ตัม ปุก อื ไล แตะ� ปัง โฮวน ป คัม ป ตุง� ปาว
โล ซตอก แนฮ ทิโมที เกือฮ อื ยุฮ แนฮ กัน ไม่ รพาวม เนอึ
ม แตะ�
ปาวโล ซตอก โรฮ อื เกือฮ แฮน ติ แตะ ฮา ลปุง ไอฮพาวม

แตะ ป โอ ไก ป มัฮ� นึง ไก อื งอ่น ป ฆวต รเจ ฆาื ลปุง ญอย
ญัม ตอก เซ� กัน รเจ ตอก เซ มัฮ ป ซ เกือฮ ปุย ซไง ฮา พะ
จาว โน่ง� อฮั เซ�
โนก ฮา เซ ปาวโล เกือฮ ทิโมที โตก ละ ตอก แปน โกะ

แตะ ปิม แตะ นึง จีวติ โกะ แตะ ไอฮ� ไม่ เกือฮ อื ไตม ไล
ลวง รพาวม เจือ� ไม่ รพาวม ลัง่� ไม่ ตอก ไมจ อื โอต ป
โซะ เดอมึ ซ แปน กวนไจ เนอมึ รพาวม ยุฮ พะเยซู�
พะทัม ลอา ทิโมที 2:15 มัฮ คอ ซัมคัน ละ ซ เกือฮ อื กวน

ไจ ยุฮ พะเยซู ยุฮ ลอป ป ปุก รพาวม พะจาว� โบ่ต 4 คอ 2
มัฮ โรฮ คอ ซตอก รเงอ่มึ ซัมคัน นึง ไล ตอก เซ โรฮ�
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1อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซูครติ ตัม
ปุก อื รพาวม พะจาว� เอจี เกือฮ อาึ โฮว ครอฮ ไลลวง จีวติ
ป ซันญา แตะ อาึง ละ เอะ เบือ รโจะ ดิ เอะ รพาวม แตะ ไม่
พะเยซูครติ�

2 รโปะ นังซื ละ ทิโมที ป มัฮ กวน ฮรกั แตะ� ปัว กุนมุ่น
ไม่ กัม ฮรกั กัม แปง� ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ป ฮอยจ
เน่อมึ นึง พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ� ไม่ เน่อมึ นึง พะเยซูครติ
จาว ยุฮ เอะ อาวต ไม่ เปอะ�

ปาวโล ญันด่ี ไม่ พะจาว
3อาึ โตก ลอป ละ ปะ นึง รซอม ไววอน แตะ เตือง ซเงะ่ ร

ซาวม� อาึ ญันด่ี ลอป ไม่ พะจาว เบือ เปอะ� อาึ เอจี รซอฮ
เนอึม ละ พะจาว เซ ไม่ รพาวม โอ รโจฮ ไอฮ ติ แตะ ตอก
จัตเจือ ไพรม แตะ โรฮ� 4 เญอืม โตก ละ เญอืม โอก รบวต
ปะ โฮ� อาึ ฆวต ยุ ลัมเลือ ปะ ฆาื� เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ อาวต
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ กุมปอ� 5อาึ โตก ละ รพาวม เจือ
เนอึม โรวะ เปอะ� มัฮ รพาวม เจือ ตอก รพาวม เจือ โลอี
ป มัฮ เยอืะ เนอึม เปอะ� ไม่ รพาวม เจือ ยูนิเค ป มัฮ มะ
เปอะ� อาึ แจง นึง ไก โรฮ รพาวม เจือ ปะ ตอก เซ โรฮ�
6 มัฮ เซ ป ซตอก อาึ ปะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี โอเอฮี ป ปละ ป
ซาึต พะจาว ละ เปอะ เญือม ยอ่ง อาึ เตะ แตะ ราว เปอะ�
ไมจ เปอะ โกว เนอมึ เกือฮ จเลิน ปุ ปุ� 7ลปุ พะจาว ป เกือฮ
อื ละ เอะ เซ มัฮ โตว ป เกือฮ เอะ ฮลัต นึง โอเอฮี� มัฮ ป
เกือฮ เอะ อาวต ไม่ อมันัต ไม่ รพาวม ฮรกั� ไม่ เกือฮ อื เอะ
ปุน เตียง ไอฮ รพาวม แตะ�

8 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุ โซะกิจ นึง ซ แปน เปอะ ซกิ พญีัน ละ
พะโองจาว ยุฮ เอะ เอ� ปุ โรฮ โซะกิจ ฆาื อาวต อาึ โตะ คอก
นึง รซอฮ แตะ ละ อ�ื ฮา เซ ไมจ เปอะ ญอม โอต เม่ะมัก่
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แตะ ตอก โรฮ โอต ปุย ไฮญ อื เบือ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะ
จาว� ไม่ เปิง เปอะ อมันัต ระ ยุฮ อ�ื 9 พะจาว เอจี เกือฮ
เอะ โปน มัป่ ไม่ กอก อื เอะ แปน ปุย ไน แตะ� มัฮ โตว เบือ
กัน ไมจ ยุฮ เอะ� มัฮ เบือ รพาวม โกะ อื ไม่ กุนมุ่น ยุฮ อ�ื
กุนมุ่น เซ เอจี เกือฮ อื ละ เอะ เน่อมึ เจน เตะ ฆอ รอาวม
ลัง่ เบือ พะเยซูครติ� 10ปเล่ีย เฮี เอจี เกือฮ เอะ ยุง ที อื นึง
ฮอยจ เปลีฮ พะเยซูครติ ติ แตะ ละ ปุย� เอจี มัฮ ป เกือฮ
เอะ โปน มัป่ ยุฮ ฮุ� พะเยซู เซ เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ อมันัต ลัก่
ยุม� ไม่ เอจี เปลีฮ ที อื จีวติ โอ เญือะ เกียฮ ยุม ละ ปุย เบือ
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว� 11 ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะ
จาว เซ� เอจี ดุฮ อาึ แปน ป ครอฮ อื ละ ปุย� ไม่ แปน ป
โฮว ฆรอ ลปุง ตัง อื ไม่ เกือฮ อื อาึ แปน ป เพอกึ ตอม ปุย�
12 มัฮ เซ ป โฮลฮ อาึ โอต โอเอฮี ตอก เฮี ฆาื อ�ื อาึ ปังเมอ
โอ โซะกิจ ฆาื� อาึ ยุง เงอะ พะโองจาว ป อาึง แตะ รพาวม
แตะ นึง อื เซ� แจง นึง ซ ปุน โซะโกะ ฮรกัซา อื นึง ป มอป
อื ละ อาึ เซ ฮอยจ ละ ซเงะ ซ รเตีฮ อื ปุย เซ�

13 ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง เนอึม ป เพอกึ อาึ ละ เปอะ ป
แปน ลักทัน ละ จีวติ เปอะ เซ� ไมจ เปอะ อาวต นัม รพาวม
เจือ ไม่ รพาวม ฮรกั ป โฮลฮ เอะ เบือ รโจะ ดิ รพาวม แตะ
ไม่ พะเยซูครติ� 14 ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา เนอึม นึง โอ
เอฮี ระ ไล ป มอป อื ละ เปอะ เบือ อมันัต ลปุ พะจาว ป อาวต
กไน เอะ เซ�

15ปะ ตึน ซ ยุง เปอะ ละ โปวฮ โม ป อาวต นึง จังวตั เอเซีย
อาึ เตือง โอยจ อื เตือง ฟีเจโล ไม่ เฮโมเกเน�

16 อาึ ปัว พะจาว เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง เญือะ โอเนซิโฟ
โร� นึง เกือฮ อื อาึ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ โฮวน โฮน�
โซะกิจ โตว นึง อื ลอก อาึ เฮลีจ เจอ� 17 เดอมึ มัฮ ฮอยจ อื



ลอา ทิโมที 1:18 iv ลอา ทิโมที 2:10

นึง เวยีง โรม ปุย เซ โฮว ซาวป เอนิ อาึ ฮอยจ ละ ยุ แตะ�
18ปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ เมาะ เรอมึ อื อาึ เญอืม อาวต เตอะ
นึง เวยีง เอเฟโซ โฮ� ปัว พะโองจาว เลียก พาวม โซะ ไง่
นึง ปุย เซ เญือม เอจี เติง ซเงะ รเตีฮ อื ปุย�

2
ตฮนั เนอมึ รพาวม ยุฮ พะเยซู

1 ปะ ป มัฮ กวน เนอะ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
ปุน เรยีง แด่น แตะ เบือ กุนมุ่น โฮลฮ เอะ� นึง รโจะ ดิ แตะ
รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ ฆาื อ�ื 2ลปุง เพอกึ ตอม ฮมอง
เปอะ อฮั อาึ อื ซองนา ปุย โฮวน เซ� ไมจ เปอะ มอป ละ ปุย
เนอมึ รพาวม ป ซ เกียฮ ซึป แม โรฮ อื ละ ปุย ไฮญ� 3 ไมจ
เปอะญอม โอต เม่ะมัก่ แตะ ตอก โรฮ โอต ปุย ไฮญอ�ื ตอก
ตฮนั เนอมึ รพาวม ยุฮ พะเยซูครติ� 4 โม ป แปน ตฮนั แจง
โอ อื เญือะ ซ เกือฮ ติ แตะ เกว ไม่ กัน นึง เญือะ นึง ม่า
แตะ� นึง ฆวต ยุฮ อื ป ปุก รพาวม ฮวันา ยุฮ แตะ� 5 โม
ป แคง กีลา� ดัฮ โอ แคง อื ตัม ปุก อื ไล แตะ โฮ� ซ โฮลฮ
โตว อื ลังวนั แตะ� 6 โม ป ซมา ลโลวง โอเอฮี ไม่ ยุฮ อื กัน
โซะ นึง� ลัง โฮลฮ โซม อื รกา ปุย ป ซมา แตะ เซ� 7 ไมจ
เปอะ งอ่ต ที ป อฮั อาึ ละ เปอะ เซ นึง ซ เรอึม พะโองจาว
เปอะ เกือฮ เปอะ คาวไจ โครยญ เจือ�

8 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ พะเยซูครติ ป มัฮ จัต
เจือ กซัต ด่าวติ� พะจาว เอจี เกือฮ อื โกฮ ไอม แม เน่อมึ
ลัก่ ยุม แตะ ตัม ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป ครอฮ อาึ ละ
ปุย� 9อาึ มัฮ โอต เตอะ เม่ะมัก่ แตะ เบือ ครอฮ แตะ ไลลวง
เซ ปอ ลอก แตะ เฮลีจ ตอก ป ตุต โฮ� ลปุง พะจาว ปังเมอ
โอ ไก ป ปุน โจก อาึง นึง เฮลีจ เจอ� 10 มัฮ เซ ป ญอม อาึ
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โอต โอเอฮี โครยญ เจือ ฆาื อื เบือ โม ป เลือก พะจาว อาึง
เซ� มัฮ โอต เตอะ นึง ซ เกือฮ แตะ โม เซ โปน โรฮ มัป่ เบือ
พะเยซูครติ โรฮ� ไม่ ซ โฮลฮ อื โญตซัก โอ เญาะ ไก ลอยจ�
11 ลปุง เฮี มัฮ ป เนอมึ ป แนม�
เอะ ดัฮ โฮลฮ ยุม ดิ ไม่ พะเยซู โฮ�
ซ โฮลฮ โรฮ ไอม ดิ ไม่�
12 ดัฮ เอะ อาวต ตอน แนฮ ไม่ รพาวม เจือ แตะ�
เอะ ซ โฮลฮ โรฮ ตัตเตียง ดิ โอเอฮี ไม่�
ดัฮ เอะ เม่าะ ยุง แตะ โกะ อื โฮ�
ซ อฮั โรฮ ติ แตะ โอ ยุง เอะ โรฮ�
13 ปัง โอ เอะ เนอมึ รพาวม ละ�
พะโองจาว เนอมึ แนฮ ลัง่ รพาวม ละ เอะ� นึง โอ โกะ อื

เกียฮ แปน ป โอ เนอมึ รพาวม ละ โกะ แตะ�
กัน ป ปุก รพาวม พะจาว

14 ไมจ แนฮ เปอะ เกือฮ ปุย ไตม ไลลวง เซ� ไมจ โรฮ
เปอะ ซตอก รเงอ่มึ ปุย ซองนา พะจาว เกือฮ โอ เก ปุ แตะ
นึง ลปุง ญอย ญัม� โอเอฮี ไล เซ ไก โตว ป มัฮ� มัฮ ตอก ซ
ไลจ โลม โม ป ฮมอง ฆาื อื โน่ง� 15 ไมจ เปอะ ซาวป เนอึม
ซาวป แนม ตอก ซ ปุก แตะ รพาวม พะจาว โครยญ เจือ�
เดอมึ เปอะ ซ แปน ป ยุฮ กัน โอ โฮลฮ โซะ กิจ นึง กัน ยุฮ
แตะ เซ� ไมจ เปอะ ซาวป ตอก ซ เกียฮ เพอกึ แตะ ไม่ โกว
แตะ ลปุง เนอมึ ยุฮ พะจาว ตัม ปุก อื ไล แตะ� 16 ไมจ เปอะ
แฮน ติ แตะ ฮา ลปุง ไอฮ พาวม แตะ ป โอ ไก ป มัฮ� ลปุง
ตอก เซ มัฮ ป เกือฮ ปุย ซไง ฮา พะจาว โน่ง� 17 รซอม เพ
อกึ ตอก เซ มัฮ ตอก เบราะ ราวก ป ฮาื เนะ ปุย ปุ ปุ� ป เพ
อกึ ตอก เซ ลอา ปุย อื มัฮ ฮเีมเนโอ ไม่ ฟีเลโท� 18 ปุย ลอา
เซ เอจี ไฆร ฮา คระ ลปุง เนอมึ ไม่ ซุกซัก อื ยุฮ รพาวม เจือ
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ปุย งอ่น� นึง อฮั อื ปุย เอจี ฟวยจ โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่
ยุม แตะ� 19 ลักทัน ยุฮ พะจาว อาึง ปังเมอ มัฮ ป ตอน เนอึ
ม� นึง เอจี ลัปลอง อื นึง ลปุง ไซฮ แตะ อาึง ตอก เฮ�ี
�พะโองจาว ยุง ป มัฮ ปุย ไน แตะ�� อฮั เซ�
อฮั โรฮ เฮี ติ มวยญ� �ป อฮั ติ แตะ มัฮ ปุย ไน พะจาว

ไมจ อื ละ โปวฮ ป ฆอก ป เบร�� อฮั เซ�
20 ไน เญือะ ระ เญือะ คึ ตึน ซ ไก โดง เดือง กลอง เชือม

นึง โฮวน เจือ� งอ่น อื ยุฮ ปุย นึง ไคร มาื� งอ่น อื ยุฮ อื
นึง โคะ� งอ่น อื ลวน อื นึง เตะ� งอ่น อื โกว ปุย นึง กัน
ระ ไล ละ ซ ปุน อื นาตา แตะ นึง� งอ่น อื โกว อื ละ โอเอฮี
ทัมมด่า� 21 ปุย ดัฮ เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ฮา ป ฆอก ป เบร
โครยญ เจือ โฮ� ซ แปน ตอก กลอง เชอืม โฮลฮ ปุย นา ตา
แตะ นึง� ซ แปน ป ระ ไล ไม่ ไก เนอมึ ป มัฮ อื ละ กุม เญือะ
เซ� ตอก ป เอจี เพรยีง อื อาึง ละ ซ โกว อื นึง กัน ไมจ โค
รยญ เจือ�

22 ไมจ เปอะ แฮน เวยี กัมกุยฮ ฆอก ป กอ ไก ไม่ ปุย นมุ
อาญุ โฮ� ไมจ เปอะ เรยีง รพาวม นึง ฆวต ไอฮ เปอะ รพาวม
ซืไซ แตะ� ไม่ รพาวม เจือ� ไม่ รพาวม ฮรกั� ไม่ ไมจ เปละ
ลโลวง พาวม แตะ� ไมจ เปอะ มัฮ ดิ ไม่ โม ป ปัว พะโองจาว
เรอมึ แตะ ไม่ รพาวม ซงะ่ ซงอม แตะ� 23 ปุ เกว ไม่ กัน เก
ป งาว โต ป งาว ปุ แตะ� กัน ตอก เซ มัฮ ป โอ ซ ไก ป มัฮ
เฟือฮ� เอจี ยุง เปอะ กัน ตอก เซ ซ ลอต แปน รเจ รไซญ
ฆาื อ�ื 24 กวนไจ ยุฮ พะโองจาว ไมจ โตว อื รเจ รไซญ�
ไมจ อื แปน ปุย เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย เตือง โอยจ อ�ื
ไมจ อื เกียฮ เพอกึ ปุย ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� 25 ไมจ อื เกียฮ
ซตอก รเงอ่มึ โม ป เก กัม ฮอน แตะ ไม่ รพาวม ปึกๆ ออนๆ
แตะ� เมอ เตือง อื พะจาว ซ โปฮ คระ ละ อื ละ ซ เฌาะ อื
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โกะ ลโปลฮ อื พาวม แตะ� ฮอยจ ละ ยุง อื ลปุง เนอมึ ยุง่�
26 โม เซ มัฮ ป ปุน พี ระ นึง แฮวะ ยุฮ แตะ เกือฮ อื ยุฮ ตัม
รพาวม แตะ� ดัฮ เอจี ยุง ลปุง เนอมึ โฮ� ซ ยุง แม คิง แตะ
ฆาื อื ไม่ ซ โปน อื แฮวะ ยุฮ พี เซ เบือ อ�ื

3

ซไม ลัก่ ก ลอยจ อื
1 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ คาวไจ โอเอฮี ไล เฮ�ี ซไม ลัก่

ก ลอยจ อื ซ เกิต ป ญัก เนอึม นึง ละ ปุย� 2 ปุย ซ ฆวต
งอ่ต โกะ แตะ โน่ง� ซ ฆวต ไอฮ ลอน มาื� ซ ซาวป อวต ติ
แตะ� ซ เกียฮ ฮุน� ฮลัต โตว นึง ซ อฮั แตะ ป โซะ ป ไซญ
ละ ปุย� เญือะ ซ เนองึ โตว ป อฮั มะเปือะ แตะ� ซ ยุง โตว
ญันด่ี นึง โอเอฮี� ซ นัปทื โตว โอเอฮี ติ เจือ เนอึม� 3 ซ
ฆอก รพาวม� เลียก พาวม โตว นึง ปุ แตะ� ซาวป บรุ เพือ
ปุย� แปน ปุยไฮะ ปุยฮอน� ซวก โฮฮ ซวก วฮิ� ซ เกละยุ ป
ไมจ� 4ซ แปน ป โชะ โซม ปุ โฮมว แตะ� ซ ลุ่ โฮฮ ลุ่ วฮิ� ซ
ทื ติ แตะ คึ� ซ ฮรกั ป มวน ฮา ฮรกั แตะ พะจาว� 5 ไลลวง
ทื อื พะจาว ซ มัฮ ไลลวง ก พริ อื โน่ง� ไลลวง ลปุง เนอมึ ป
มัฮ อมันัต ระ ยุฮ พะจาว เซ� ญอม โตว รปั อื โตะ รพาวม
แตะ� ปุย ตอก เซ ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ติ แตะ ฮา�

6 ปุย ตอก เซ เอจี ไก โรฮ งอ่น ป ซาวป เลียก เญือะ ปรโป
วน เยอื รพาวม ไม่ นาวก รพาวม อื นึง มัป่� ไม่ เกือฮ อื กัม
กุยฮ ฆอก โบว รพาวม แตะ� ปุย โม เซ โฮลฮ กุม รพาวม
ปรโปวน ตอก เซ� 7 ปรโปวน ตอก เซ เคียต โคะ ติ แตะ
ฆวต ฮมอง เพอกึ ปุย แตะ� ปังเมอ โอ เกียฮ ยุง ลปุง เนอมึ
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ยุฮ พะจาว ติ ชวง� 8 ยุฮ ยนัเน ไม่ ยมับะเร* เญือม ตอซู อื
ไม่ ไอ โมเซ ตอก ออฮ� ปรเมะ โม เซ ตอซู โรฮ ไม่ ลปุง เนอึ
ม ตอก เซ โรฮ� รพาวม อื งอ่ต ป โอ ไมจ โน่ง� รพาวม เจือ
อื มัฮ เยอื ป เคิป� 9 กัน ยุฮ โม เซ ซ อาวต ติ เตะ โน่ง� ปุย
เตือง โอยจ อื ซ ยุ ที เมาะ งาว อื ตอก ยุ ปุย งาว ยนัเน ไม่
ยมับะเร เซ โรฮ�

ลปุง ซตอก ปาวโล ลัก่ ก ลอยจ อื
10 ปะ เอจี ยุง ที เปอะ ตอก เพอกึ อาึ ปุย ไม่ กัน ยุฮ ฮุ�

ไม่ ยุง เปอะ ป ระ ฆวต ไอฮ แฮะ นึง จีวติ แตะ� เอจี ยุง
โรฮ เปอะ รพาวม เจือ อาึ อื ไม่ เมาะ ลัง่ รพาวม เมอะ ไม่
รพาวม ฮรกั เกอะ� ไม่ ตอก อาวต เตอะ ไม่ รพาวม ตอน
ฮมัน แตะ� 11 เอจี ยุง โรฮ เปอะ ตอก โอต อาึ คัม ตุง ปุย
แตะ� ไม่ เม่ะมัก่ แตะ โฮวน เจือ� เอจี ยุง เปอะ โครยญ เจือ
ป เกิต ละ อาึ นึง ยว่ง อนัทิโอก ไม่ ยว่ง อโิคนีโอน ไม่ ยว่ง ลิซ
ตรา� ตอก โคมเฮง ลัมเลือ ปุย อาึ เซ� พะโองจาว ปังเมอ
เกือฮ อาึ โปน ฮา โอเอฮี ตอก เซ เตือง โอยจ อ�ื 12 เมาะ ป
ฆวต ยุฮ เนอมึ ตัม จีวติ พะจาว เบือ รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ
ไม่ พะเยซูครติ� ซ ไก ตื ป โคมเฮง ฆาื อ�ื 13 ปุย ฆอก ปุย
เบร ไม่ ปุย โอ เนอึม รพาวม ซ ฆอก แนฮ ปุ ปุ� ซ ซาวป
จุ ปุย ไลจ� ปุย ซ โฮลฮ โรฮ จุ โกะ อื ไลจ� 14 ปะ ปังเมอ
ไมจ เปอะ อาวต แนฮ นัม ลปุง เนอึม ป เอจี เพอกึ ปุย ละ
เปอะ ป เอจี เจือ เปอะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ เซ� ปะ เอจี
ยุง เปอะ ไอฮ ป เพอกึ ละ แตะ เซ� 15 ตึน ซ ไตม โรฮ เปอะ
ยุง แตะ พะทัม เน่อมึ เญอืม มัฮ ลัง่ เปอะ กวนดุ โฮ� พะทัม

* 3:8 3:8 ยนัเน ไม่ ยมับะเร เซ ไก โตว มอยฮ นึง พะทัม ไพรม� โม ยวิ ปังเมอ
คาวไจ อื มัฮ ป โกว อมันัต พี เญือม ตอซู อื ไม่ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� (2 โมเซ
7:8-8:8)
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เซ มัฮ ป ซัมคัน ป เกียฮ เพอกึ ปะ เกือฮ โฮลฮ กัมกึต วไิซ
ไมจ แตะ� ฮอยจ ละ โปน เปอะ มัป่ เบือ เจือ เปอะ พะเยซูค
รติ� 16พะทัม เตือง โอยจ อื พะจาว เอจี เกือฮ อื ละ ปุย ตัม
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� เอจี ไก เนอึม ป มัฮ ละ เพอกึ แตะ
ปุย� ไม่ รโฮงะ อื ป พิต ยุฮ ปุย� ไม่ เกียฮ เฌาะ อื รพาวม
ปุย เกือฮ ไมจ� ไม่ เพรยีง อื ปุย ละ ซ ยุฮ อื กัน ซื กัน ไซ�
17 ละ ซ เกือฮ อื ปุย ไน พะจาว กุมปอ โอเอฮี โตะ รพาวม�
ไม่ เกือฮ อื โอ ไก ป วติ นึง ติ เจือ เนอึม� ละ ซ โฮลฮ อื ยุฮ
กัน ไมจ โครยญ เจือ�

4
1 มัฮ พะเยซูครติ ป ซ รเตีฮ ปุย เตือง โอยจ อื เตือง ป ยุม

ไม่ ป ไอม� เญือม งอ่ต ไลลวง ซ ฮอยจ อื ตอก เซ� ไม่ ไล
ลวง ซ ตัตเตียง อื ปุย� อาึ ปัว ซตอก ปะ ซองนา พะจาว ไม่
ซองนา พะเยซูครติ ตอก เฮ�ี 2 ไมจ เปอะ ครอฮ ลอป ลปุง
อ�ื ไมจ เปอะ ซปึต ซน่อง ครอฮ เญอืม เคริ ดอม อ�ื เญอืม
โอ อื เคริ ดอม ไมจ โรฮ เปอะ ครอฮ� ไมจ เปอะ อฮั ซโตฮ
ละ ปุย� ไมจ เปอะ ซตอก รเงอ่มึ ปุย� ไม่ ซาวป เปอะ ตอก
ซ นนุ แตะ รพาวม อ�ื ไมจ เปอะ เพอกึ ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ
โครยญ เจือ� 3 เอจี ซ เติง เวลา เญอืม โอ ปุย ซ ญอม งอ่ต
เพอกึ ปุย ลปุง เนอมึ ละ แตะ� เญอืม เซ ปุย ซ ฆวต ยุฮ โอ
เอฮี ตัม รพาวม โกะ แตะ โน่ง� ไม่ ซ ซาวป รโจะ คู ละ โกะ
แตะ โฮวน ปุย� นึง ฆวต ไอฮ อื คู เพอกึ โอเอฮี ละ แตะ ตัม
ป ฆวต ฮมอง โกะ แตะ ไอฮ� 4 ซ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา งอ่ต
แตะ ลปุง เนอมึ ละ ซ โฮว งอ่ต แตะ เจีย จัก ปุย ฮา อ�ื 5ปะ
ปังเมอ ไมจ เปอะ อาวต แนฮ ไม่ รพาวม ตอน ฮมัน แตะ�
ไมจ เปอะ ญอม โอต เม่ะมัก่ แตะ� ไมจ เปอะ ครอฮ ไลลวง
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กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย� กัน เกือฮ พะจาว เปอะ ยุฮ เซ
ไมจ เปอะ ยุฮ เกือฮ ฟวยจ โครยญ เจือ�

6 ไลลวง อาึ นึง อ�ื อาึ ตอก โอเอฮี ป ทไว ปุย ละ พะจาว�
เอจี ซ เติง เวลา ทไว ปุย อ�ื เอจี ซ เติง เนอึม เวลา ซ โอก
อาึ ฮา ปลัฮเตะ เอ� 7 อาึ เอจี ลลัฮ่ ตอ เมาะ ไก เรยีง แด่น
แตะ� อาึ เอจี ฮอยจ ลัก่ ก ลอยจ คระ ตอ แตะ� อาึ เอจี
อาวต ตอน ฮมัน แนฮ ไม่ รพาวม เจือ แตะ� 8ปเล่ีย เฮี เอจี
ไก ลังวนั แฮรน พะจาว อาึง รโตง อาึ อ�ื มัฮ ลังวนั รโตง
กัน ซื กัน ไซ ป ตอก วอม คึ โฮ� ป ซ เกือฮ พะโองจาว ละ
อาึ ซเงะ ซ ฮอยจ อ�ื นึง มัฮ อื ป รเตีฮ โอเอฮี ตัม ซื อ�ื มัฮ
โตว ซ เกือฮ อื ละ อาึ โน่ง� ซ เกือฮ โรฮ อื ละ โม ป รกวน ยุ
ฮอยจ แตะ ไม่ อมันัต ระ แตะ เตือง โอยจ อ�ื

ลปุง ซตอก ลัก่ ก ลอยจ อื
9 ไมจ เปอะ ซาวป ตอก ซ เกียฮ ไกลจ ฮอยจ แตะ เคะ อาึ�

10 เด่มา เอจี โคะ ฮรกั ปลัฮเตะ เฮ�ี แปน ละ โปวฮ อื อาึ ฆาื
อ�ื ลอต โฮว เมือง เทซะโลนิกา� เครเซน เอจี โฮว จังวตั กะ
ลาเทีย� ติโต เอจี โฮว โรฮ นึง จังวตั ด่าลามาเทีย� 11 มัฮ
ลูกา โน่ง ป อาวต ไม่ อาึ อ�ื ไมจ เปอะ โฮว ซาวป มาระโก�
โรวก ไม่ เปอะ ฮอยจ เคะ อาึ นา เฮ�ี นึง มัฮ อื ปุย เกียฮ เรอึ
ม เนอึม อาึ นึง กัน ยุฮ ฮุ� 12 อาึ เอจี เกือฮ ทีคิกัต โฮว นึง
เวยีง เอเฟโซ� 13ลปิ ซโอว ป ละ อาึ นึง เญือะ คาระโป ยว่ง
โตรอตั โฮ� เญือม ฮอยจ เปอะ ไมจ เปอะ โรวก ไม่ แตะ�
โรวก โรฮ เนิ ไม่ นังซื� ระ ลัก่ ฆวต ไอฮ แตะ นังซื ไซฮ นึง
ฮกั นึง อ�ื

14 อะเลกซันเด่อ ป มัฮ จัง เคือง แตม ไร ซครกั เซ เอจี
โซะ เนอมึ คัม ตุง อื อาึ อ�ื พะโองจาว ซ โรก อื ละ อื ตัม ป
เอจี ยุฮ อื เซ� 15 ไมจ โรฮ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา� นึง มัฮ อื
ป ตอซู ลัมเลือ ป อฮั ป มวยญ เอะ�
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16 เญือม โฮลฮ อาึ กัฮ ติ แตะ โฮน รกา อื เซ� ไก โตว ติ
ปุย เนอมึ ป พาวม ดิ ไม่ อาึ ละ ซ เรอมึ แตะ กัฮ อาึ อ�ื ปุย
เอจี ละ โปวฮ ตื อาึ� ปัว พะจาว โอ เกือฮ ลอก ตุต แตะ ฆาื
อ�ื 17พะโองจาว ปังเมอ อาวต ไม่ เยอะ� เกือฮ อาึ ไก เรยีง
แด่น ละ ซ ปุน ครอฮ แตะ ไลลวง พะจาว โครยญ เจือ� ละ ซ
เกือฮ ปุย ตังเมือง ฮมอง เตือง โอยจ อ�ื พะจาว เอจี เกือฮ
อาึ โปน ฮา มวยญ รเวยี ซิงโต� 18พะโองจาว แจง ซ เกือฮ
อาึ โปน ฮา ป ฆอก โครยญ เจือ� ซ นัม อาึ ฮอยจ ไมจ ฮอยจ
มวน นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ นึง เมือง มะลอง� ไมจ ปุย เกือฮ
พะจาว ไก ลอป โญตซัก โอ เญือะ ไก ลอยจ� อาเมน�

19 อาึ รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ ปรซิลา ไม่ อะควลิา ไม่
เญือะ โอเนซิโฟโร� 20 เอราซทัต อาวต ลัง่ นึง เวยีง โครนิ�
อาึ เอจี ละ โตรฟีโม นึง ยว่ง มีเลโท ฆาื โอ อื กอ� 21 ไมจ
เปอะ ซาวป เกือฮ ติ แตะ ฮอยจ เคะ อาึ กา เติง เมือ โฆยญ
ดัฮ แปน โฮ� ยูบู่โล ไม่ พูเด่ ไม่ ลีโน ไม่ คลาวเด่ีย ไม่ เอยีก
ปุ ไฮญ เญอะ ไน พะจาว� รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ�
22 ปัว พะโองจาว กุม รพาวม รโม่ยฮ เปอะ� ปัว กุนมุ่น ยุฮ
พะจาว อาวต ลอป ไม่ โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ�
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