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ꞌTan Pôn tẻm sư pay ha

ꞌTan Ti‑tô
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1 ꞌPo

ꞌchư Pôn, phủ ꞌkhớng nả ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ, pên ꞌlam ꞌchạư páo
kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt, ꞌTan chảu téng hảư ꞌpo tủm ꞌpúa ꞌpứng ꞌc n
Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌlưạk ꞌvạy ꞌnặn hảư ꞌchưa m n tứm khửn, ꞌpá hảư sau ꞌhụ
ꞌlu ng ꞌmen, ch ng ꞌchí đảy ꞌhụ ꞌlu ng kin dú n dăm Chảu Pua ꞌPhạ. 2 ꞌSướng
ꞌnặn sau ch ng m n chaư ꞌcóng thả ꞌchua ꞌlới báu sút báu ꞌtún, Chảu Pua ꞌPhạ
báu ꞌhụ ꞌvạu bẻo, đảy chao ꞌhẹn ꞌvạy té c c ꞌkhoẹk ꞌlẹo ꞌva ꞌchí hảư ꞌchua
ꞌlới ꞌnị. 3 ꞌLẹo ꞌhọt ꞌchớ Chảu Pua ꞌPhạ ꞌhẹn ꞌvạy, ꞌTan chảu phủ hảư ꞌsúm ꞌháu
ók khói sia báp ꞌsội ꞌnặn ch ng s ng hảư ꞌpo páo ꞌquám ꞌTan chảu hảư ꞌc n
ꞌt ng lai ꞌhụ chẻng.
4 ꞌPo ꞌmí sư ꞌmá ha Ti‑tô, pên ꞌsướng ꞌlụk ók ꞌhuôm chaư ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu.
So Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo c p ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ hảư ꞌsúm ꞌháu ók khói
sia báp ꞌsội, phớng ꞌdứa công ꞌphún hảư ꞌlụk đảy súc sáng bang chaư.
ꞌTan Pôn ꞌváng ꞌviạk hảư ꞌtan Ti‑tô ꞌdệt
5 ꞌPo

đảy ꞌváng ꞌlụk ꞌvạy n ng đon ꞌmướng Ca‑ꞌlê‑tê ꞌcọ ꞌpưa é hảư ꞌlụk
ꞌtạk pun ꞌpứng nả ꞌviạk ꞌnh ng thóng cang dú h n hảư ꞌlẹo, ꞌt ng hảư ꞌlưạk
au ꞌpứng thảu ké ꞌvạy téng bớng đu m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌchu bản,
ꞌsướng ꞌpo đảy s ng ꞌlụk ꞌvạy ꞌnặn. 6 Hảư ꞌlưạk au ꞌc n đi báu ꞌmí ꞌnéo chê đảy,
ꞌmí ꞌmía phủ điêu, ꞌlụk tảu ꞌcọ ꞌchọ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌnhá hảư bản ꞌmướng
ꞌva ꞌlụk tảu pên ꞌc n ꞌlạ ꞌl m, báu ꞌph ng ꞌquám ꞌpo ꞌme. 7 Phủ bớng ꞌdéng uôn
ꞌpá m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn ꞌchọ pên ꞌc n đi báu ꞌmí ꞌnéo chê đảy,
ꞌpưa ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ đảy téng hảư phủ ꞌnặn bớng ꞌviạk ꞌTan chảu. Báu ꞌchọ
ảng chảu pên nháư ꞌnạp têng sáu, báu ꞌmí chaư ꞌhọn, báu ꞌnghi n lảu, báu pút
đảy nhay ꞌchọng, báu ꞌmí chaư ꞌcột kin sáu. 8 ꞌChọ pên ꞌc n ꞌmặc tỏn ꞌhặp khék
khửn ꞌl ng, ꞌmặc khu đi ꞌnéo ꞌchăn, pên ꞌc n ꞌhụ ng m, ꞌnặm saư chaư ꞌsư, ꞌmí
chaư ꞌpẹk saư, ꞌhụ cứ ꞌmo chảu. 9 Phủ bớng ꞌdéng uôn ꞌpá m t ꞌsúm ꞌh m ꞌchọ
ꞌmí chaư m n ꞌtoi ꞌquám bók son ꞌnéo ꞌchưa đảy ꞌtẹ ꞌsướng đảy ép ꞌmá ꞌlẹo,
ꞌpưa ꞌchí đảy tít tơn m t ꞌsúm ꞌh m ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng đi ꞌtáng ꞌmen, ꞌlẹo ꞌhụ
ꞌchị bók phủ kh t ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen hảư sau pi n peng đảy.
1
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Ti‑tô 1.10–2.8
10 ꞌVạu

ꞌmá ꞌsướng ꞌnị ꞌpưa ꞌva ꞌmí lai ꞌc n bók ꞌdạk, ꞌhụ ꞌto ꞌvạu báu ꞌlạ
báu đai kéng ꞌmặc ꞌvạu bẻo, ꞌpứng m t phái ꞌhịt t t mai ꞌc n ꞌDiu ꞌnặn
lỏ ꞌvén ꞌsứa. 11 Hảư hảm ꞌquám bók son sau ꞌvạy, ꞌpưa ꞌva sau bók son ꞌnéo
báu ꞌchọ bók, ꞌdệt hảư m t cá ꞌchúa ꞌhướn ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng phít. Sau bók
son ꞌnéo ꞌnặn ꞌpưa ꞌva sau ꞌmí chaư ꞌcột chan é kin ꞌngớn. 12 ꞌMí ꞌlam páo
phủ ꞌnưng ꞌtáy ꞌmướng điêu sau, ꞌnh ng đảy ꞌchi n ꞌquám ꞌvạy ꞌva:
ꞌC n ꞌmướng Ca‑ꞌlê‑tê ꞌmặc ꞌto ꞌvạu bẻo
Pên ꞌc n ác ꞌhại ꞌsướng tô s t
Khỉ ꞌchạn, ng m ꞌto kin thôi.
13 ꞌQuám ꞌchi n ꞌnị ꞌmen ꞌtẹ. ꞌSướng ꞌnặn hảư ꞌlụk hảm sau kheng ꞌhéng ꞌtẹ, sau
ch ng ꞌchí ꞌhụ ꞌchưa ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng đi ꞌtáng ꞌmen, 14 ꞌchí báu ꞌph ng ꞌquám
ꞌt báu ꞌlạ báu đai ꞌc n ꞌDiu đảy ꞌchi n ꞌvạy ꞌnặn, kéng ꞌchí báu ꞌph ng ꞌquám
s ng phủ pỉn sia ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen ꞌnặn. 15 ꞌC n đaư ꞌmí chaư ꞌpẹk saư, ăn đaư
ꞌcọ hák ꞌpẹk saư m t, hák ꞌva ꞌc n đaư chaư u i báu ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, ăn
đaư ꞌcọ báu ꞌmí săng ꞌpẹk saư, ꞌtẹ ꞌló ꞌquám ng m kéng chaư ꞌhụ phít ꞌhụ ꞌmen
sau ꞌcọ báu ꞌmí ꞌnéo đi. 16 Sau ảng ꞌva sau ꞌhụ ch c Chảu Pua ꞌPhạ, hák ꞌva
ꞌlu ng ꞌtáng sau kin dú lỏ ꞌmen ꞌnéo thiêng sia ꞌTan chảu. Sau pên ꞌc n nả nái
ta ꞌch ng, báu ꞌph ng ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ, báu ꞌdệt ꞌnéo đi đảy s c ꞌnọi.
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Hảư bók son ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen
1 Hák

ꞌva ꞌlụk ꞌló hảư bók son ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng đi ꞌtáng ꞌmen. 2 Bók hảư
ꞌpứng phủ ꞌchái tu i ké ꞌhụ kin dú pák ꞌvạu sôm ꞌpớng sôm ꞌpó, sôm hảư
ꞌnặp nả ꞌtứ ta đảy, ꞌhụ cứ ꞌmo chảu, ꞌhụ ꞌchưa ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng đi ꞌtáng ꞌmen,
ꞌmí chaư ꞌhặc, cứ chaư m n hảư đi.
3 ꞌSúm phủ ꞌnhính tu i ké ꞌcọ ꞌsướng điêu, bók hảư sau ꞌdệt sôm pên ꞌc n
Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌnhá ꞌvạu u i sáu, ꞌnhá ꞌnghi n lảu, hảư pên ꞌc n ꞌhụ bók son
ꞌlu ng ꞌtáng đi. 4 Sau ch ng ꞌchí ꞌhụ bók son ꞌpứng phủ ꞌnhính nóm hảư ꞌhụ
ꞌhặc ꞌlụk ꞌhặc phua, 5 hảư ꞌhụ cứ ꞌmo chảu, kin dú ꞌpẹk saư, au chaư sáư ꞌviạk
ꞌhướn ꞌviạk dảo, ꞌmí chaư quảng phớng ꞌdứa, hảư sú ꞌquám phua, ch ng ꞌchí
báu ꞌmí phaư ꞌvạu đu ꞌngai ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ đảy.
6 ꞌPứng ꞌchái nóm ꞌcọ ꞌsướng điêu, bók hảư sau pên ꞌc n ꞌhụ cứ ꞌmo chảu.
7 Hảư ꞌlụk kin dú ꞌchu ꞌnéo ꞌtoi ꞌlu ng đi ꞌdệt ꞌhói ꞌvạy hảư sau bớng. Hảư ꞌlụk
ꞌmí chaư ꞌsư bók son nẻn na. 8 ꞌQuám pák ꞌvạu ꞌcọ hảư ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng đi
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Ti‑tô 2.9– 3.5

ꞌtáng ꞌmen, báu ꞌmí ꞌnéo chê đảy, ꞌpưa hảư ꞌpứng phủ kh t khoang nả ꞌhại,
báu ꞌmí ꞌlu ng ꞌvạu u i ꞌsúm ꞌháu đảy.
9 Bók ꞌpứng phủ pên khỏi hảư ꞌph ng ꞌquám chảu ꞌhướn ꞌchu ꞌnéo, ꞌdệt hảư
sôm chaư chảu ꞌhướn, ꞌnhá đảy ꞌcại ꞌquám chảu ꞌhướn, 10 ꞌnhá ꞌlặc au khong
chảu ꞌhướn, hảư chảu ꞌhướn ꞌchưa chaư đảy m t. ꞌDệt đi ꞌsướng ꞌnặn đảy
ꞌchu ꞌnéo, sáu ch ng ꞌchí sưng ꞌquám bók son Chảu Pua ꞌPhạ phủ hảư ꞌsúm
ꞌháu ók khói sia báp ꞌsội.
11 Công ꞌphún Chảu Pua ꞌPhạ phớng ꞌdứa hảư ꞌchu ꞌc n hên ók n ng ꞌlu ng
đảy ók khói sia báp ꞌsội ꞌlẹo. 12 Chảu Pua ꞌPhạ phớng ꞌdứa công ꞌphún hảư,
ꞌsúm ꞌháu ch ng ꞌhụ ꞌváng sia ꞌlu ng ꞌtáng kin dú ꞌnéo báu n dăm ꞌTan chảu,
ch ng báu ꞌdệt ꞌtoi chaư ꞌmặc ꞌnéo ꞌc n phái ꞌmướng ꞌlum, pên ꞌc n ꞌhụ cứ ꞌmo
chảu ꞌtoi ꞌlu ng ꞌmen, ꞌhụ ꞌlu ng kin dú n dăm Chảu Pua ꞌPhạ cuông ꞌchua
ꞌháu ꞌkhạy ꞌnị, 13 ꞌchớ ꞌháu đang ꞌcóng thả ꞌmự sung sướng ꞌsứa m t, ꞌmen ꞌmự
ꞌháu ꞌchí hên Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên Chảu ꞌPhạ nháư luông hảư ꞌsúm
ꞌháu ók khói sia báp ꞌsội ꞌnặn ꞌhung ꞌhướng ók ꞌmá. 14 Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌchịu
ꞌváng sia ꞌchua ꞌpưa ꞌsúm ꞌháu, ꞌpưa tháy hảư ꞌsúm ꞌháu ók khói sia ꞌtáng ác
ꞌhại m t ꞌchu ꞌnéo, ꞌlẹo hảư ꞌsúm ꞌháu ꞌmí chaư ꞌpẹk saư pên ꞌc n ꞌTan chảu,
au chaư sáư ꞌdệt ꞌnéo đi ꞌnéo ꞌmen.
15 Hảư ꞌlụk ꞌcứ bók son ꞌpứng ꞌquám ꞌvạu ꞌmá ꞌnị, au m t ꞌqui n chảu ꞌmá tít
tơn ꞌdệt ꞌnéo ꞌmen, hên phít lỏ ꞌtuộng hảm. ꞌNhá ꞌtứ phủ đaư đu ꞌngai ꞌlụk.

3

ꞌKhớng chaư ꞌdệt ꞌchu ꞌnéo đi
1 Hảư

tơn ꞌpứng ꞌc n ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu hảư sú phép ꞌqui n ꞌpứng phủ
téng đa bản ꞌmướng, hảư ꞌph ng ꞌquám sau, ꞌkhớng chaư ꞌdệt ꞌchu ꞌnéo đi.
2 ꞌNhá đảy ꞌvạu u i phaư, ꞌnhá pên ꞌc n ꞌmặc ꞌcại thiêng, hảư ꞌmí chaư quảng
sảng ꞌdáo ꞌtẹ, chaư ón van tó ꞌchu ꞌc n.
3 Té cón ꞌháu ꞌcọ pên ꞌnéo sau, pên ꞌc n bảư ꞌchạ, bók báu ꞌph ng, thứk
ỏn ꞌlứa ꞌdệt ꞌtoi ꞌlu ng phít, pên khỏi ꞌlu ng ꞌtáng chaư ꞌmặc ꞌnéo ỉn ꞌmuôn
ꞌchu n chaư ꞌdệt phít lai ꞌnéo, kin dú ꞌtoi ꞌlu ng ác ꞌhại, pên ꞌc n nái ꞌch ng,
hơng ken ꞌch ng căn.
4 Chảu Pua ꞌPhạ pên phủ hảư ꞌsúm ꞌháu ók khói sia báp ꞌsội ꞌnặn, hảư ꞌháu
hên ꞌva ꞌTan chảu ꞌhặc ꞌpéng phớng ꞌdứa au phủ ꞌc n ꞌháu ꞌtẹ, 5 ꞌTan chảu hảư
ꞌsúm ꞌháu ók khói sia báp ꞌsội ꞌnặn, báu ꞌmen ꞌdọn ꞌpứng khu đi ꞌnéo ꞌmen
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Ti‑tô 3.6– 15

ꞌháu đảy ꞌdệt ꞌmá cá đaư, ꞌmen ꞌdọn ꞌTan chảu ꞌmí chaư ín đu ꞌhặc ꞌpéng
ꞌháu ꞌló. ꞌTan chảu hảư Chảu Khuôn Saư ꞌlạng su i au ꞌháu hảư ꞌmí chaư máư,
ꞌmá pi n chaư hảư ꞌháu pên ꞌc n máư. 6 ꞌTan chảu s ng Chảu Khuôn Saư
ꞌl ng ꞌmá sáư ꞌsúm ꞌháu chao ꞌlộn ꞌdọn Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ hảư ꞌsúm
ꞌháu ók khói sia báp ꞌsội. 7 ꞌDọn công ꞌphún Chảu Pua ꞌPhạ phớng ꞌdứa hảư
ꞌháu ꞌnặn, ch ng ꞌnặp ꞌháu pên ꞌc n chaư ꞌpẹk saư, ꞌháu ch ng ꞌcóng thả đảy
ꞌchua ꞌlới báu sút báu ꞌtún n ng ꞌTan chảu. 8 ꞌPứng ꞌquám ꞌvạu ꞌmá ꞌnị ꞌmen ꞌtẹ
ꞌchưa đảy, ꞌpo é hảư ꞌlụk ꞌcứ ꞌvạu n n sáư ꞌpứng nả ꞌviạk ꞌnị, ꞌpưa hảư ꞌpứng
ꞌc n ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo ꞌnặn sáư chaư ꞌdệt ꞌnéo đi, ꞌnặn ch ng ꞌmen
ꞌlu ng ꞌtáng đi đảy lởi hảư ꞌc n ꞌt ng lai.
9 Hảư ꞌlụk ꞌvện sia ꞌnéo bảư ꞌchạ ꞌcại thiêng căn, ꞌnhá ꞌtứ ꞌviạk ꞌchựa sai té
pảu pú ꞌmưa ꞌláng, ꞌnhá ꞌcại phít ꞌcại ꞌmen căn n ng ꞌluột Chảu Pua ꞌPhạ
bók ꞌvạy ꞌnặn. ꞌPứng ꞌviạk ꞌnị ꞌcọ báu đảy lởi kéng báu ꞌmí ꞌca săng. 10 Phủ
đaư ꞌdệt hảư ꞌpi ꞌnọng păn phái căn, hảư bók tơn ꞌm n ꞌhọt song ꞌtưa, ꞌva
báu ꞌph ng ꞌcọ ꞌnhá pay ha ꞌmá sú ꞌm n. 11 ꞌCọ ꞌhụ ꞌc n ꞌnéo ꞌnặn pên ꞌc n pỉn
sia ꞌlu ng ꞌmen, ꞌc n báp ꞌsội, ꞌm n hák ꞌdệt phít sáư ꞌmo ꞌm n ꞌló.
12 ꞌChớ đaư ꞌpo s ng ꞌtan ꞌA‑tê‑ꞌmạt ꞌhứ ꞌva ꞌtan Ti‑ꞌkhi‑cô ꞌmá pi n ꞌlụk ꞌlẹo,
hảư ꞌlụk au chaư sáư pay ha ꞌpo cá ꞌmướng ꞌNia‑cô‑pô ꞌnớ, ꞌpo ng m ꞌchí ꞌmứa
ꞌdặng dú n ng h n thả m t ꞌnhám nao. 13 Au chaư sáư ꞌchoi ꞌtan ꞌSê‑ꞌna phủ
pên ꞌsáy bók ꞌluột ꞌláng kéng ꞌtan ꞌA‑pô‑ꞌlô cuông ꞌchớ sau ók ꞌtáng pay, hảư
ꞌkhớng ꞌchương dú khong kin hảư ꞌpó. 14 ꞌPứng ꞌpi ꞌnọng ꞌháu phủ ꞌchưa Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌchọ ép ꞌhụ sáư chaư ꞌdệt ꞌnéo đi, ha ꞌchương sủ ꞌvạy ꞌchớ ꞌcặt khó ꞌmá
ch ng ꞌchí ꞌmí ꞌchoi dưa căn, báu pên ꞌc n dú ꞌlạ kin đai.
15 ꞌPứng ꞌc n dú ꞌtoi ꞌpo ꞌnị phaư ꞌcọ phák ꞌquám tham kháo ha ꞌlụk m t. So
phák ꞌquám tham kháo ha ꞌpi ꞌnọng ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ ꞌhặc ꞌpéng ꞌháu.
So Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phớng ꞌdứa công ꞌphún hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌchu ꞌc n.
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