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เปาโล โคโลสี อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺา
้ ง
อือนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ชียา
้ ง

โคโลสี

โจ้ ดมาย นี้ ม้า เปาโล คริสเตียนชฺา้ ง โคโลสี อางเมิง ดื้ง
อือนา แต้ม เคอ แง. แน ยางนา โรม อางเมิง เวอ คอก ล้อง
เมอ แต้ม ชี. โจ้ ดมาย นี้ ม้าย่า พระเยซู เกิด
้ ยาว 60 ปี เคอ
เมอ แต้ม ชี. เปาโล โคโลสี อางเมิง บ่าแอ กางซื้ง. จ้า ยา โค
โลสี อางเมิง โย้เวอ คริสเตียนชฺา้ ง อือ อางเลิง่ แฮ้ง อางแบ,
ไม้ เอปาฟรัส ยางนา ม่ายแบ ปี่ ป้าน่ อ.
ยาว เปาโล โจ้ ดมาย นี้ มาง แต้ม ชี นี้ ยา่ , ไม้ โคโลสี อาง
เมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺา้ ง อ้องแล ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี อือ ม่าอู่บ
แล ชีเย. ยองมู นี้ ยา่ นี้ แม้ แน ม่า อู่ บ คูแง, มู่ง ท่า เวอ กงา
อ้องแล นี้ ยา่ , ชฺา้ ง อือ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮายเค่ เมอ ญา
กงา อ้องแล แงแน. จ้า เปาโล ยองนา อางเลิง่ ม้า ม้า แฮ้ง
ม่ายแบ ปี่ แง. แน ยา ม่า แง, ชฺา้ ง อือนา ฮา มู่งท่า เวอ กงา
อ้องแล ปี่ ง แฮ้ยา่ พระเยซู นา นื งบาชี แฮ้ง ญา แน.
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
เปาโล พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก เพล่อ ชี มาง ย้าเป,
ไม้ พาจาว ม้า กงานา แช้ยู้ ล่า ป้าน่ อ. โจ้ดมาย นี้ ม้า ทิโมธี
ไกง้ แต้ม แอ. ทิโมธี คริสเตียนม้องน้าม ทื่อม่าง มาง ย้า.
2 ไกง้ นองมู คริสเตียนม้ องน้า ม โคโลสี อางเมิง ดื้ง อือ
นา แต้ม เคอ ล่าง, นองมู นี้ ยา่ คริสเตียนม้องน้าม พระเยซู
คริสต์ นา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คูชี อือ ย้า.
1 กงา
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พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ, ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว.
แน ยองนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
เปาโล พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ย้าง
ม้า พระเยซู คริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางโบ้ง
มาง ย้า. ไกง้ นองนา อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่า เมอ, พาจาว มาง
นา ขอบคุณ ฮา แง. 4 ไม้ ไกง้ยา่ นอง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ
อางเลิง่ แฮ้ง, แน นอง พาจาว มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นา
ลาก ชี อางเลิง่ แฮ้ง กงากย่า คู แอ. 5 ยาว นอง พระเยซู
คริสต์ นา เจ่อ คูชี นี้ ยา่ , แน พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา ลาก คูชี
นี้ ยา่ , ไม้ นอ นื งบาแก่นจ่า คูแง น้ อ, พาจาว มาง นองนา มู่ง
ท่า โย้เวอ อางเกิง่ กอ ชี ล่าชี่ แฮ้ง กงาบู้ คูแง แน. ยาว นอง
นื งบาแก่นจ่า คูชี นี้ ยา่ นอง พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง
กงากย่า ชี แฮ้เมอจาย ย้าเป.
6 ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือย่า กูต่องกูตี่ ย้า อางเลิง่ อาง
แม่น นี้ งนา เจ่อ จ่า คูแง. แฮ้งย้า ยองมู แฮ้ง พาจาว มาง
นื งบาจาบ แฮ้ง แม้ แน จี่ วีด ไจ คูแง. ยาว นี้ ย่า นอง อา
งมู โย้ เวอ อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้ง แม้ แน ย้า, นอง พระเยซู
คริสต์ อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง กงากย่า ชี แฮ้นืง เวอ จาย.
ยาว แฮ้นืง เวอ จาย นอง แบ คูง ญา พาจาว ม้า กงูนา ลาก
ล่าแง, แน ซื่งกง่ากย้า ล่าแง, แน ยา ชฺา้ ง พระเยซูคริสต์ นา
นื งบาชี คูชี อือนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ แน.
7 เอปาฟรัส นองมู นี้ งนา พาจาว มาง ลากซื่ งกง่า กย้า
อางเลิง่ ม่ายแบ ปี่ ล่าง ญ้า. ยา ไกง้ก้อง ทื่ งกง่า แน พระ
เยซู คริสต์ นา ล่า กาน ว่า ปี่ แง. ไกง้ ยางนา นาบาตา ย้า
ลาก แง. แน ยา พระเยซู คริสต์ ย่า เจ่น อางซื ออางปลอง
มาง ย้า. แน ยา ไกง้นา ล่ากาน ว่า แต่น ล่าฮู มาง ย้า. 8 แน
3 พาจาว
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เอปาฟรัส นอง เมอ ลาก อางเลิง่ จา ชี แฮ้ง ไกง้นา ม่ายแบ
ปี่ ล่าง ญ้า. นอง เมอ ลาก อางเลิง่ จา ชี แฮ้ยา่ อางค่องอาง
ล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางก้อง จายลือ แง.
9 ยาว

นี้ งย้า ไกง้ นองนา กูนืง แน อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่าง นี้
ย่า, ไกง้ นอง อางเลิง่ แฮ้ง กงากย่า ชี แฮ้นืง เวอ จาย แน.
ไกง้ พาจาว มางนา ป้า แง, นองนา ฮาย พาจาว มาง อางเลิง่
นื งบาจาบ อือ กงาแบ ปี่ ล่า โว, แน อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง มางนา นองนา ฮาย วีไ่ ซป้านญา จา ปี่ ล่าโว แน.
ไกง้ นี้ แม้แน อธิษฐาน ฮา ชี นี้ ยา่ , ไม้ นองนา จี่วด
ี
อางซื้ง มาง ชฺา้ ง เพล่อ ชี่ แฮ้งนา ซูม แน จี่วด
ี ไจ จาดื้ง ปี่ ล่า
แง แนนอ. ยาว พาจาว มางนา นองนา นื งบาจาบ ปี่ ล่าแง
แนนอ. นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ง อางเลิง่ อางแม่น ไลย่างไล
เจ้อ ย้า กงาฮา คูแง, แน พาจาว มาง อางเลิง่ แฮ้ง กงาแบ
บย่าเค่ คูแง.
10 ยาว

ยาว แฮ่ง พาจาว มาง ล่า ที่ โย้ เวอ จายลือ ชี แฮ้ง,
นองนา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน นื งบาแฮ่ง จา แก่น
คา แล ปี่ ล่า โว. นี้ แม้ แนยาว นอ ก่ามโอ่ ด จา แง, กู ยา่ งกู
เจ้อ ย้า โอ้ด กงา, แน นื งบาจาบื่อ แน พาจาว กงู อางโบ้ ง
มางนา ขอบคุณ ฮา คู ปาว. พาจาว กงู อางโบ้ง ม้าย่า นอง
นา ซู้ม ย้า ฮาย ยาง ชฺา้ ง อือก้อง ทื่งกง่า แน อางเกิง่ อางก้อ
กงา ปี่ ล่าแง, อางเกิ่งอางก้อ แฮ้ยา่ พาจาว ม้า ยาง ชฺา้ ง ตี
อางแปล้น อางซ้า โย้เวอ ดื้ง อือนา ปี่ แง. 13 ค้า แต้ เวอ กงู
อางวื้งอางว้าง มาง ย่า เจ่น เพล่อ คูแง. จ้า อามือ พาจาว
ม้า กงู นา อางวื้งอางว้าง ล่าที่ โย้เวอ ปล่องปูน ปี่ ล่าง ญ้า,
แน ยา ยาง อางย่า ลาก มางนา ล่าที่ ปี่ กงู นา ฮูพลา ปี่ ล่า
แง. 14 พาจาว อางย่า ม่าง กงู นา ซฺี้ แต่น ล่า ชี่ นี้ ยา่ , ไม้ กงู
11-12
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นา อางวื้งอางว้าง โย้เวอ ย่า เจ่น บ่า ปี่ เพล่อ ล่า แนนอ. นี้
แม้แนยาว พาจาว มาง กงูนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่าก้าน.
แง

กงู พระเยซู คริสต์ นา ฮู เมอ กงู พาจาว มางนา มย้าง

15 กงู

พาจาว มางนา บ่าฮู มย้าง กงากา. จ้า พระเยซู ชฺา้ ง
เกิด
้ ลือ ชี, ไม้ กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าแง, พาจาว ม้าย่า บ้าเจอ
ล้อแม้ จา แงแน, ไม้ พาจาว มาง แน พระเยซู เย่ด กูยา่ งกู
เจ้อ ย้า ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กาแน เพล่อ แง. ยาว พระเยซู พาจาว
มาง กูยา่ งกูเจ้อ อือนา บ่าแต่ง กาซื้ง แนฮาเมอ ย้า, จี่วด
ี จา
ดื้งล้าน ชี. แน ยา พาจาว มาง กูยา่ งกูเจ้อ แต่ง ชี อือ ล่อบ่า
ปา ล่าที่ จา แง. 16 พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ นา ไจ กูยา่ งกู
เจ้อ ย้า แต่ง ปี่ ชี,่ ตื่น ม้างม้า เจ้อ มู่ง ท่า โย้ เวอ จา อือ, แน
ม้างม้าเจ้อ ชฺา้ งอางเมิง จา อือ, ม้างม้าเจ้อ อางฮูมย้าง กงา
กางอือ, ม้างม้า เจ้อ บ่า ฮูม ย้าง กงา กางอือ, อางแด่ อางล้า
ล่า ที่ อางจา อือ, ก่าซ้าด อือ, ยอคา อือ, แน ชฺา้ ง ล่า ที่ อาง
จา อือ คาตา ย้า. พาจาว ม้า พระเยซู คริสต์ นา ไจ กู ยา่ งกู
เจ้อ แต่ง ปี่ ชี่ มาง ย้า. กู ยา่ งกู เจ้อ นี้ อือ ย่า พระเยซู คริสต์
นา จองไจ กงาบู้ ปี่ แง. 17 พระเยซู คริสต์ กูยา่ งกูเจ้อ อือนา
บ่าแต่ง กาซื้ง แนฮาเมอ ย้า, จี่ วด
ี จาดื้ ง ชี. กู ยา่ งกู เจ้อ อือ
ดื้ง กงากาง นี้ ยา่ , ไม้ ยา กูญ่าม ย้า กูยา่ งกูเจ้อ อือนา ฮูพลา
แง. 18 พระเยซู คริสเตียนชฺา้ ง อือ อางตู่ ย่าง แน ทื่อช่างกาน
ญา. แน คริสเตียนชฺา้ ง อือย่า พระเยซู อางโต ย่าง แน ทื่อ
ช่างกานญา. ยาว ยา อางโต แฮ้งนา ฮาย จี่ วด
ี จา ปี่ ชี่ มาง
ย้า. ยา ซฺี้ คายาว ฮากฮู่ เวอ แต่ ล้า แล่ ชี่ มาง ย้า, ไม้ ยาง
นา อางเลิง่ กู เลิง่ อือเมอ ที่ 1 กงาเพล่อ ปี่ แง แนนอ. 19 ไม้
พาจาว ม้า เย้ง ชี ญา, กู ยา่ งกู เจ้อ ยางก้อง จายลือ ชี แฮ้
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ย่า พระเยซูคริสต์ ก้อง ดื้ง ปี่ แงแน. 20 พาจาว ม้า พระเยซู
คริสต์ นา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ซฺี้ ปี่ ชี,่ ไม้ มู่งท่า แน ชฺา้ งอาง
เมิง โย้เวอ กูยา่ งกูเจ้อ อือนา ฮาย ยางนา อางอ้าน แฮ้งแม้
แน แม่นช่าง แล่ ปี่ แง แนนอ, ไม้ พระเยซูคริสต์ ม่าง ซฺี่ แฮ้
ย่า ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ ชอ ปี่ แง.
21 ค้า แต้ เวอ นอง พระเยซู นา นื งบาบ่า ชี่ กาซื้ง แนฮา
เมอ, นอ พาจาว มางนา เว่อ ย้า เจิก
่ แอน คูช.ี แน นอ พา
จาว มางนา เม้อ คูแง, ไม้ นอง อางเลิง่ บ่าแม่น เย้ง คูง แฮ้ง,
แน อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คูง แฮ้ง ปาปาย ย้า. 22 จ้า อามือ พระ
เยซู คริสต์ ซฺี้ ชี นี้ ยา่ นองนา ฮาย พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ
อางบล่าบ บ่าจา แน เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ล่าง, ไม้ นองนา ฮาย พาจาว
มางนา อางอ้าน แฮ้ง แม้ แน แม่น ช่าง แล่ ปี่ ล่า แง แนนอ.
23 จ้า นองมู นี้ ยา
่ ปีนแตปีนนา แน กงาเจ่อ แล แล่ คูแง. แน
นองมู นี้ ยา่ นอง พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง กงาก
ย่า คู เมอ, นอง นื งบาแก่นจ่า ชี่ แฮ้งนา บ่าลู่ม คูโจ. พาจาว
มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ยา่ อามือ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง
คาโคลาโค อือ นา ป่าว แบ ปี่ ชี่ แฮ้งย้า เป. แน กงาย่า พา
จาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ป่าว อางมู โย้ เวอ ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง
มาง ย้า.
เปาโล คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ล่ากาน ว่า ปี่ ย้าง
24 อามือ กงา นั กโทษ เป, ไม้ พาจาว มาง อางเลิง
่ อาง
แม่น แฮ้ง ป่าว ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. กงาย่า นอง จองไจ กงา
บู้ แฮ้ง ปาปาย ย้า อางตูกอางพาน โอ้ด ลาบ้าบ แง. พระเยซู
คริสต์ มือ คริสเตียนชฺา้ ง อือนา จองไจ กงาบู้ ปี่ แฮ้ง ปาปาย
ย้า อางตู กอางพาน โอ้ด ลาบ้า บ แง. คริสเตียนชฺา้ ง อือ ย่า
พระเยซู อางโต ย่าง แน ทื่อช่างกานญา. จ้า กงาย่า กย่าง
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ค่า กงา อางโต นี้ ง พระเยซู แม้แน อางตูกอางพาน กงาโอ้ด
ลาบ้าบ ชี นี้ งนา. 25 พาจาว ม้าย่า กงานา ไจ คริสเตียนชฺา้ ง
อือ ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ล่าแง. กงา ล่ากาน แฮ้ยา่ พาจาวจี่ต่าง
คาโคลาโค แฮ้ง นองนา ม่าอูบ
่ ล่าง แฮ้งย้า เป. 26 แน ค้าแต้
เวอ อางเลิง่ ม้าม้า อางโชฺง นี้ ยา่ , โชง ชี ยาว มล่าง คางญา,
พระเยซูคริสต์ ชฺา้ ง บ่าเกิด
่ ลือ กาซื้ง แนฮาเมอ จาย ย้า. จ้า
อามือ พาจาว ม้าย่า ยาง ชฺา้ ง อือนา แบ ปี่ ง ญ้า. 27 พาจาว
ม้าย่า ยาง ชฺา้ ง อือนา แบ ปี่ ซี่ แง, อางเลิง่ ม้าม้า อางโชฺง ยิว
ชฺา้ งบ่าอ่า อือนา แบ ปี่ ชี่ แฮ้ยา่ ล้อม้อก แม่น แงแน. อางเลิง่
ม้าม้า อางโชฺง แฮ้ยา่ พระเยซูคริสต์ นองก้อง ดื้ง ชี มาง ย้า.
ยา กงู นา ฮาย นื งบาแก่นจ่า ปี่ ล่าแง, พาจาว ม้าย่า มู่งท่า
โย้ เวอ ยิว ชฺา้ ง แน ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า อือ นา ทื่ งกง่า แน โญกจ่า
ญ่อจ่า แงแน.
28 กงู พระเยซูคริสต์ วีไ่ ซป้ านญา แฮ้ง ไจ พระเยซู อางเลิง
่
แฮ้ง ป่าว คูแง. แน กงู นองนา ม่าอูบ
่ อางโต แล่ม แล่ ปี่ ล่า
แง. กงู ยา่ อางเลิง่ คาโคลาโค แบ ชี แฮ้ง ชฺา้ ง คาโคลาโค
อือนา ม่ายแบ ปี่ คูแง, ไม้ ยองนา พระเยซู คริสต์ ก้อง ทื่อลู่
มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่ ยาว, บย่า แน เจ่อ เค่ ปี่ ง แนนอ. ยาว
ยองนา พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ กงูก้อง ทื่งกง่า แน กงาจูง
แล ปี่ แง แนนอ. 29 ยาว นี้ งย้า กงา ล่า กาน ว่า เมิด
่ นี้ ย่า.
ยาว กงาย่า พระเยซู คริสต์ ล่าที่ คาโคลาโค กงานา ปี่ ล่าชี่
แฮ้ง ไจ ล่ากาน ว่า แง.

2

นองนา ม่า แบ ปี่ ล่า ซี่ค้า, กงาย่า นอง ปาปาย
ล้อม้อก ล่ากาน ว่า เมิด
่ ดู่ แงแน. ยาว ลาวดีเซีย อางเมิง โย้
เวอ คริสเตียนชฺา้ ง อือ ปาปาย, แน คริสเตียนชฺา้ ง คาโคลา
1 กงาย่า
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โค กงานา แมก่า บ่ากงา มย้าง ล่าง กาซื้ง อือ ปาปาย, กงา
ย่า ล้อม้อก ล่ากาน ว่า เมิด
่ ดู่ แงแน. 2 กงาย่า คริสเตียนชฺา้ ง
คาโคลาโค อือนา นื งบาแฮ่ง จา ปี่ ซี่ค้า. แน อางอ้าน แฮ้ง
ล่อบ่าปา แน ลากฮูม ลางกา ปี่ ซี่ค้า. แน ยองนา ทื่อลู่มทื่อ
เจ่อ กา แน เพล่อ ปี่ ซี่ค้า. ยาว กงาย่า คริสเตียนชฺา้ ง คาโค
ลาโค อือนา ปีนแตปีนนา แน นื งบาแก่นจ่า ปี่ ซี่ค้า, ยอ พา
จาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า อางโชฺง แฮ้ง อางแบ ย้าแน. พาจาว
มาง อางเลิ่ งอางโชง แฮ้ ยา่ พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ แฮ้งย้า
เป. 3 พระเยซูคริสต์ ทื่อม่าง ญา, นองนา ฮาย พาจาว มาง วี่
ไซป้านญา แฮ้ง อางฮายแบ ปี่ ล่า กงากา แน. พาจาว มาง
วีไ่ ซป้านญา นี้ ยา่ อางเกิ่งอางก้อ อางฮู่ อางคา เลิน
่ เลิน
่ อือ
ช้อด ย้า.
4 ยาว กงา นี้ เลิง
่ จี่ นี้ ยา่ , ไม้ อ่าซ่าง มางนา นองนา จี่ต่าง
อางน้าบื้อ แน ชี่ อือ บ่าปี่ ไจ จี่จ้อบ ล่า แนนอ. 5 กงา อางโต
นี้ ย่า นองก้อง ทื่ งกง่า แน บ่า กงา ดื้ง, จ้า กงา นื งบา นี้ ย่า
นองก้อง ทื่งกง่า ย้า ดื้ง แง. แน กงาย่า กย่าง ค่า, ไม้ กงาก
ย่า แอ นอ ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ กาแน เพล่อ ลางกา ชี แน, ยาว
ลากฮูม ลางกา ชี แน, ยาว นอ พระเยซูคริสต์ นา ปีนแตปีน
นา ย้า นื งบาชี คูแง แน.
พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน จี่วด
ี ไจ คู ปาว

6 นองมู

นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ นา นื งบาชี ยาว ยางนา นอง
จี่วด
ี อางซื้ง เพล่อ ปี่ ง ญ้า. นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ง พระเยซู
คริสต์ ฮา ปี่ ล่าซี่ง แฮ้งแม้แน ฮาย เค่ คูปาว, 7 ชฺา้ ง พาจาว
มาง อางเลิง่ ม่าอูบ
่ ฮู อือ นองนา ม่าอูบ
่ ล่า ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า.
พระเยซูคริสต์ นา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ แลน แล่ คูปาว. แน
ยางก้อง ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน จี่วด
ี ไจ คูปาว. แน พาจาว มาง
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นา ปีนแตปีนนา แฮ่ง โค แน ขอบคุณ ฮาย คูปาว. ยาว นอง
จี่ วด
ี นี้ ง มือ จฺืงจฺ้ืง อางฮื่อ อางเช อางน่า แน จา ชี อือ แม้
แน ย้า เพล่อ แง.
8 แม่น แน แล่ม แล่ คูโว, อ่าซ่าง มางนา นองนา พาจาว
มาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ม้าม้า บ่าอ่า แฮ้งนา บ่าปี่ เค้ เจ่อ ปี่ ล่ากงา
โจ. ยาว อางเลิง่ นี้ ออ
ื เจ้อ อางเลิง่ จองไจ บ่าจา แน ชฺา้ ง อือ
แต่ง จ้อบ ลางกา ชี อือ ย้าเป. แน พระเยซู คริสต์ ก้อง จา
ยล้า ชี บ่าอ่า, จ้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางแด่อางล้า บ่าแม่น
อือ ก้อง จายล้า ชี เป. 9 พระเยซู คริสต์ ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี, จ้า
บ้า เจอล้อ แม้ เวิม มือ ยา พาจาว เป. แน ยา พาจาว มางก้
อง กูยา่ งกูเจ้อ จา ชี อือ แม้แน ย้า จา แง. 10 จาว่าแน นอง
พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ยาว, นอย่า ค่า
ตอง นา ฮาย มู่งท่า เวอ กงา อ้องแล ปี่ ล่าง อือ กูยา่ งกูเจ้อ
ย้า จา แง. พระเยซูคริสต์ กูยา่ งกูเจ้อ อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ จา
แง.
11 จาว่าแน นอง พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพ
ล่อ ยาว, นองมู นี้ ยา่ พิธข
ี ลิบ ฮา แล่ ชี ช้อด ย้า. ชฺา้ ง อือ พิธี
ขลิบ ฮา นี้ ยา่ ค่าพ่าย่า ง่าน อางคอ ตู่ตีน แฮ้ง ต่อน แง, จ้า
พระเยซูคริสต์ พิธข
ี ลิบ ฮา นี้ ยา่ กงู ตานฮา แฮ้ง ต่อน วี แง.
12 นอง ล้างตือ พิธ ีบัพ ติศ มา ฮา แล่ คู เมอ นองนา พระเยซู
คริสต์ ก้อง ทื่ งกง่า แน พูม ล่า ชี่ แน ทื่อ ช่างกานญา. แน
นอย่า ซฺี้ ยาว พระเยซู คริสต์ แม้ แน อางซฺ่ือ แต่ ล้า แล่ คูง
ญ้า. ยาว นี้ แม้ แน เพล่อ ชี่ นี้ ยา่ , ไม้ นอง พาจาว พระเยซู
คริสต์ นา ฮาย อางซฺ่ือ แต่ล้า แล่ ปี่ ชี่ แฮ้มาง ล่าที่ แฮ้ง เจ่อ
คูชี แฮ้ง ปาปาย ย้า.
13

ค้า แต้ โย้ เวอ นอ ตานฮา อางจา แฮ้งย้า นอง มือ พา
จาว มางนา เจิก
่ แอ คูช,ี ไม้ พาจาว ม้า นอง ตานฮา แฮ้ง
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บ่า กงา ต่อน วี ล่า กาซื้ง วา. จ้า อามือ พาจาว ม้า ย่า นอง
นา พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี อางซฺ่ือ จา ปี่ ล่าแง.
แน ยา กงู อางซี อางบล่าบ คาโคลาโค ฮา ชี แฮ้งนา อางซี
อางบล่าบ บ่ายู่ ล่าเป. 14 พาจาว ม้าย่า ปาบ กงู อางซีอางบ
ล่าบ ฮาย ยาว แต้ม ชี ชี แฮ้ง วี ชี, พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขน
ท่า โย้เวอ ซฺี้ ชี แฮ้เมอจาย ย้าเป. แฮ้แม้แนยาว พาจาว มาง
กงูนา วีบ
่ ่าก แฮ้ง บ่าปี่ ไจ ล่าง ลา. 15 พาจาว ม้าย่า ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ แด่ ยา่ คาโคลาโค ล่า ที่ อางจา อือ นา ก่า ไจ่ ญ้า.
ยา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ล้า ก้า โย้ เวอ แด่ ยา่ อือ นา ฮาย ซฺ่า
จอ แล่ ปี่ ชี.่ ยาว พาจาว มาง แด่ยา่ อือนา ก่าจ่า ชี นี้ ยา่ , ไม้
พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้าเป.
16

นี้ แม้ แนยาว ฮาก นองนา จฺ่าต้าง อางเลิง่ แฮ้ง จี่ ล่า
เมอ, นองมู นี้ ง มือ บ่า ตี่ นบ่า ต่อง คูโจ. แน ยอง ป่อย เมอ
นอ ยองก้อง ทื่ งกง่า แน ยอง อางลี้ บอางล่า ว แฮ้ง แม้ แน
บ่าฮายเค่ แน ยอง นองนา จี่ ล่าเมอ, นอง ยองนา บ่าตี่นบ่า
ต่อง คูโจ. 17 ไม้ อางลี้ บอางล่าว นี้ ออ
ื ย่า ค้าแต้ เวอ พาจาว
มาง ยิวชฺา้ ง อือนา ปี่ ชียา้ ง ย้าเป, ไม้ ยองนา กาญ่าม เวอ พา
จาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ปี่ ชี่ แฮ้งนา เย้งซฺ้า ปี่ แง แนนอ.
ยาว พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ยองนา ปี่ แงแน ก่ามค่า
น ฮาย ชี แฮ้ยา่ พระเยซู ย้าเป. แน อามือ พระเยซู ชฺา้ ง อาง
เมิง นู้เวอ อ้อง ล้าน ญา เป. 18 นี้ แม้ แนยาว ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา
นองนา บ่าปี่ ฮูยา้ ล่าโจ. แน ยอง นองนา ม่าย เท่ วาด่า อือ
นา บอกไว้ ปี่ ล่าเมอ, นอง มือ ยองนา บ่าน่าจ่า โจ. ชฺา้ ง แฮ้
อือ จี่ แง, ยอ ฮาก ล่อบ่าปา ฮื่อ แงแน, ไม้ ยอ มู่งท่า แฮ้งนา
แมบืน บืน มย้าง ชีแน. ก่ามกืด นี้ ออ
ื เจ้อ ชฺา้ ง ก่ามกืด กาน
แอ. แน ยองมู นี้ ยา่ เย้ง คูแง, ยอง ก่ามกืด นี้ ยา่ อางแม่น
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แน, จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ ก่ามกืด แฮ้ออ
ื เจ้อ จองไจ บ่าจา, ไม้ ยอง
แฮ้แม้แน เย้ง คูชี แฮ้ยา่ ยองนา ฮาย จี่โอ่ด จ่าแล่ ปี่ กาน แง
เป. 19 ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื เจ้อ พระเยซู คริสต์ ก้อง เจิก
่ แอ้น ชี. พระ
เยซูคริสต์ คริสเตียนชฺา้ ง อือ อางตู่ ย่าง แน ทื่อช่างกานญา,
แน คริสเตียนชฺา้ ง อือย่า พระเยซูคริสต์ อางโต ย่าง แน ทื่อ
ช่างกานญา. ยาว พระเยซูคริสต์ อางโต แฮ้งนา ฮูพลา มาง
ย้า, แน ยา อางกู่ แน อางกง่าวล่าชื่อ แฮ้ง ไจ กูยา่ งกูเจ้อ อือ
นา ฮาย อางโต เพล่อ ปี่ ชี่ เป. ยาว อางโต แฮ้ง ฮื่อ มอง ค่อ
เค่ แง, พาจาว มาง นื งบาจาบวา ย้า.
20 นองมู

นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน ซฺี้ คูชี ช้อด
ย้า. พระเยซู คริสต์ ซฺี้ ชี แฮ้ยา่ , ไม้ กงูนา ปล่อง ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ อางลี้บอางล่าว แฮ้ออ
ื ปูน ปี่ ล่าง แนนอ. นี้ แม้แนยาว
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ ม่าย ฮา ปี่ ล่าง อือนา บ่าฮาย เค่
โจ. 21 อางลี้ บอางล่า ว แฮ้ ออ
ื นี้ อือ เจ้อ ย้าเป, “อางเกิ่ งอา
งก้อ นี้ ออ
ื เจ้อ นา บ่าชูบ่าท่าม โจ!” “จฺ่าเกิง่ นี้ ออ
ื เจ้อ นา บ่า
จฺ่า เจ้อเจ้อ โจ!” “อางเกิ่งอางก้อ นี้ ออ
ื เจ้อ นา บ่าคี บ่าแดด
22
โจ!” อางลี้ บอางล่าว นี้ ออ
ื เจ้อ อางเกิ่งอางก้อ ไจ ยาว โค
แอ อือนา จี่ เคอ แง เป. อางลี้บอางล่าว นี้ ออ
ื เจ้อ ชฺา้ ง จี่ต่าง
บ่าอ่ามมือ ชฺา้ ง ม่าอู่บจี่ ต่าง กานแอ เป. 23 อางลี้ บอางล่าว
นี้ ออ
ื เจ้อ ฮู ยาว อางแอ้น ช้อดย้า, ไม้ อางลี้ บอางล่าว นี้ ยา่
ชฺา้ ง อือนา ม่าอู่บ ไลย่างไลเจ้อ ย้า ปีนแตปีนนา แน ฮา ปี่ ง,
ไม้ ชฺา้ ง อือนา ชฺา้ ง อางแม่น เพล่อ ปี่ แง แนนอ. อางลี้บอาง
ล่าว แฮ้ยา่ นองนา นี้ แม้แน ม่า ล่าแง, ค่าตอง อางโต แฮ้ง
นา บ่าฮูยา้ จ่าแล่ โจ, แน ค่าตอง อางโต แฮ้งนา บ่าฮาย ด้า
จ่าแล่ ปี่ โจ แน. จ้า จองไจ บ่าจา เป, ไม้ อางลี้บอางล่าว แฮ้
ย่า กงูนา ค่าตอง ตานฮา แฮ้งนา บ่าฮา ก่าจ่า ปี่ ล่า กงากา.
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พระเยซูคริสต์ จี่วด
ี ม้าม้า มาง ย้า

1 นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ยา
่ ซฺี้ คายาว พาจาว มาง ฮาย พระ

เยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี อางซฺ่ือ จา แล่ ปี่ ชี่ ช้อดย้า.
นี้ แม้ แนยาว นองมู นี้ ง มือ กูญ่าม แน มู่งท่า อางเลิง่ แฮ้ง
เย้ง ซฺ้า คู ปาว. มู่ง ท่า แฮ้ ยา่ พระเยซู คริสต์ ดื้งย้า ย้าง ย้า.
ยาง ดื้งย้า แฮ้ ยา่ พาจาว มาง ล่า ปู่ ล่าม่ า ป่า กย่า จา แง.
2 ยาว นอง นื งบา แฮ้ง มู่งท่า อางเลิง
่ แฮ้ง เย้ง ซฺ้า ปาว, ชฺา้
งอางเมิง นู้นา บย่า แน บ่าเย่ง ซฺ้า โจ. 3 ไม้ นอย่า พระเยซู
คริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน ซฺี้ คูชี ช้อดย้า. ยาว อามือ นอย่า พา
จาว มาง ล้าก้า โย้เวอ พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน
จี่วด
ี ไจ คูแง. จ้า นอง จี่วด
ี อางซฺ่ือ กงาบู้ คูชี นี้ ยา่ ฮาก บ่า
กงา มย้าง กางซื้ง เป. 4 พระเยซู คริสต์ นองนา จี่ วีดม้า ม้า
แฮ้ง ปี่ ล่า ฮู มาง ย้า. ยาง พ่าว ลือ แล่ เมอ, นอ ยางก้อง ทื่
งกง่า แน ดื้ง คูแง. ยาว พาจาว มาง นองมู นี้ งนา พระเยซู
ก้อง ทื่งกง่า แน โญกญอ จ่า ล่าง.
5 นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ยา
่ ตานฮา กูยา่ งกูเจ้อ อือ โค แน
วี คูปาว. ตานฮา แฮ้ออ
ื เจ้อ ย้า อางเลิง่ นี้ ออ
ื ย้าเป, ป้องก้า
อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา อือ, อางเลิง่ บ่าซือบ่าปลอง ฮา
อือ, ก้า ป้อ งก้า อางเลิง่ ตานฮา จา อือ, แน ตานฮา จา ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ อางเกิง่ อางก้อ อือ กงาซี้ง อือ. นี้ แม้แนยาว
อางเกิง่ อางก้อ นอง กงา คู ซี้ง แฮ้ยา่ , นอง พาจาว เพล่อ ชี
แน ทื่อช่างกานญา. 6 ยาว นี้ งย้า พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา วี่
บ่า กไจ ปี่ ชี่ นี้ ยา่ , ไม้ ยอง อางเลิง่ นี้ แม้ แน ฮา คูชี แฮ้ง ปา
ปาย ย้าเป. 7 ม้าม้า นี้ ยา่ ค้าแต้ เวอ นอง พระเยซูคริสต์ นา
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บ่าเจ่อ กาซื้ง แนฮาคูเมอ, นองมู นี้ ง อางเลิง่ นี้ ออ
ื เจ้อ อาง
ฮา กางซื้ง ย้าเป.
8 จ้า อามือ นอง จี่ วด
ี โย้ เวอ อางเลิง่ นี้ ออ
ื เจ้อ นา บ่า ฮา
แล่ คู กานโจ. อางเลิง่ แฮ้ออ
ื เจ้อ นี้ ออ
ื ย้าเป, นื งบาค่า อือ,
ฮากนา เม้อ อือ, ฮากนา อางไล้ จี่ กาน อือ, อางเลิง่ บ่า แม่น
อางโซอางซา จี่ อือ. 9 บ่า จี่ จ้อ บ ลางกา โจ, ไม้ นอย่า จี่ วด
ี
อางซฺ่ือ กงาบู้ คูง ญ้า, นอง พระเยซูคริสต์ นา ลาบเจ่อ คูเม
อจาย ย้าเป. แน ค้าแต้ เวอ นอง จี่วด
ี เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น
ฮา ชี แฮ้งแม้แน บ่าฮา แล่ คู กานโจ. 10 อามือ นอย่า อางเลิง่
อางซฺ่ือ ฮา คูแง. แน อางอ้าน แฮ้งแม้แน บ่าเย่ง คู ก้านลา.
พาจาว ม้าย่า นองนา ชฺา้ ง อางซฺ่ือ ฮาย เพล่อ ปี่ ล่าแง, ยาง
เพล่อ ชี่ แฮ้งแม้แน, กาจ้างกา อางอี้ กาแน. ยาว นอย่า ยาง
นา ม้า ม้า ย้า แบกงา กาแง. 11 ไม้ พาจาว ม้า นองนา ชฺา้ ง
อางซฺ่ือ ฮาย เพล่อ ปี่ ล่า ป้าน่ อ. จ้า ยา นองนา บ่ากงา เปิ่ ง
ล่า ชฺา้ ง นี้ ม้า ยิวชฺา้ ง ล่า อ้าว ยิวชฺา้ งบ่าอ่า ล่า แน, พิธีขลิบ
ฮา แล่ชี่ ล่าอ้าว พิธข
ี ลิบ บ่าฮา แล่ล่า, ซ่องก่อง ชฺา้ ง ล่าอ้าว
ชฺา้ ง อางโซ้กอางไล้ อางลี้บอางล่าว บ่าจา ล่าแน, ย่าเจ่น เพ
ล่อ ชี่ ล่าอ้าว ย่าเจ่น บ่าเพล่อ ล่า แน. จ้า พระเยซูคริสต์ ยาง
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือก้อง ดื้ง แง. แน ยา กูยา่ งกูเจ้อ เวอ ชฺา้ ง
ปีนแตปีนนา เลิน
่ เลิน
่ ม่าง ย้า.
12 นอย่า ชฺา
้ ง พาจาว มาง แช้ ยู้ ชี อือ ย้าเป. แน นอย่า
ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง พาจาว มาง ลาก อือ ย้าเป. แน นอย่า
พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ คูชี อือ ย้าเป. นี้ แม้ แนยาว นอง จี่
วีด โย้เวอ นี้ ออ
ื เจ้อ จา ปี่ ว, ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง, บ่าอ่อนจ่า
แล่ง แฮ้ง, อางเซิง่ อางไซ่ด่อล่อ ด่อล่อ แน ชี่ แฮ้ง, ก่ามโอ่ด
อางเลิง่ แฮ้ง. 13 จี่วด
ี อางซื้ง มาง นองนา ล้อแม้ นื งบา บ่าค่า
บ่าด่า แน อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่าแง, นองมู นี้ ง มือ แฮ้แม้
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แน ย้า นื งบา บ่าค่าบ่าด่า แน อางซี บ่ายู่ ลางกา โจ. 14 แน
นอ ฮากนา ลาก โว, ไม้ ลาก นี้ ยา่ นองนา ฮาย ทื่อลู่มทื่อเจ่อ
กา แน ม้าม้า ย้า เพล่อ ปี่ ล่าแง. 15 จี่วด
ี ไจ คู ปาว, พระเยซู
คริสต์ นองนา จาบื่อดื้งบื้อ อางเลิง่ ปี่ ล่าชี่ แฮ้งนา ซู้ม แน,
ไม้ นองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ อางโต ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ กา แน เพ
ล่อ ชี ช้อดย้า. พาจาว ม้า นองนา แช้ยู้ ล่ายาว นองนา ทื่งก
ง่า ล้า งกง้า แน จาบื่อ ดื้ งบื้อ แน ดื้ง ช้อน ลางกา ปี่ ล่า แง.
แน นองนา พาจาว มางนา กูนื ง แน ขอบคุณ ฮา ปี่ ล่า แง.
16 พระเยซูคริสต์ จี่ต่าง อางแม่น เลิน
่ เลิน
่ แฮ้ง นอง ก่ามกืด
โย้เวอ กูญ่าม แน จา ปี่ ปาว. ยาว วีไ่ ซป้านญา แฮ้ง ไจ ม่าอูบ
่
ลางกา ปาว. ยาว สดุดี เพ่ง แน กาบ่ากาเจ้อ เพ่ง อือ ไจ พา
จาว มางนา ขอบคุณ ฮา คูปาว. 17 บ้าเจอ ฮา คู เวิมมือ พระ
เยซู ปาปาย แน ฮา คูปาว. แน บ้าเจอ จี่ คู เวิมมือ พระเยซู
ปาปาย แน จี่ คูปาว. พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ย้าเป. นี้
แม้แนยาว ยาง อางเม้ง แฮ้ง ไจ พาจาว กงู อางโบ้ง เพล่อ
ชี มางนา ขอบคุณ ฮา คูปาว.
คริสเตียนชฺา้ ง อือ ยูม
้ คล้าว โย้เวอ อางลี้บอางล่าว ย่าง
18 ค่าบาย่า

อางบล้อง อางจา อือ เวอ, ค่าตอง อางบล้อง
นา น้าจ่า คูโว! ไม้ นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ คริสเตียนชฺา้ ง เพล่อ อาง
ซูม เป.
19 ค่าพ่าย่า

ค่าบา อางจา อือ เวอ, ค่าตอง ค่าบา นา ลาก
คูโว! แน ยองนา บ่าโซ่กบ่าไล่ ช่าง โจ!
20

อางย่า อือ เวอ, ค่า ตอง อางบา อางโบ้ ง นา กู เลิง่ แน
น้าจ่า คูโว! ไม้ นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง มาง นื งบาจาบ แง.
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21 อางโบ้ง

อือ เวอ, ค่าตอง อางย่า อือนา แม้นบา แน บ่า
อี่ โจ! แน บ่า ฮาย นื งบาค่า ปี่ โจ! ไม้ นอง อางย่า อือนา นื
งบา บ่าปี่ ด่อ แนนอ.
22 ย่าเจ่น อือ เวอ, ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ค่าตอง เจ้านาย เพ
ล่อ คูชี อือนา กูยา่ งกูเจ้อ แน น้าจ่า คูโว! จ้า ยอง ล้าก้า โย้
เวอ แอ่ แน อางเลิง่ อางแม่น ฮาย ยองนา นื งบาจาบ ปี่ ซฺ้
อก แน บ่าฮา คูโจ! จ้า ปีนแตปีนนา ม้าม้า แน อางเลิง่ อาง
แม่น ฮาย คูปาว, ไม้ นองมู นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง มาง ปาปาย ย่า
เจ่น อางแม่น เพล่อ คูแง. 23 นองมู นี้ ยา่ บ้าเจอ ฮา คู เวิม
มือ ปีนแตปีนนา แน ฮา คูโว, จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ล่ากาน ว่า
ปี่ ชี ช้อด แน. จ้า ชฺา้ ง อือ นา ล่า กาน ว่า ปี่ ชี ช้อด แน บ่า
ฮา คูโจ. 24 ไม้ นอ อางแบ คู ย้า, นอย่า จี่ วีด อางซื้ง มางก้
อง ก่ามป่อน กงาบู้ คูแง แน. พระเยซู คริสต์ นอง เจ้า นาย
อามือ นอง ล่ากาน ว่า ปี่ คูชี แฮ้มาง ย้าเป. 25 ยาว จ้า ชฺา้ ง
อางเลิง่ อางซี ฮา คูชี อือย่า วีบ
่ ่ากกงาไจ คูแง, ยอง อางเลิง่
อางซี ฮา คูชี แฮ้ง นา ซู้ม แน. พาจาว ม้า อางกง่า อางเกิง
อ่าซ่าง มางนา แมก่าบ่าชี.่
1

4

เจ้า นาย อือ เวอ, ค่า ตอง ย่า เจ่น เพล่อ คูชี อือ นา กง่า
เกิง้ แน ทื่อช่างกา แน ฮาช่าง โว. บ่าลู่ม คู โจ, ชฺา้ ง คาโคลา
โค นี้ ยา่ มู่งท่า โย้เวอ เจ้านาย ทื่อม่าง กานญา จา คูแง แน.
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ เปาโล ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ย่าง
วีไ่ ซป้านญา
จา แน อธิษฐาน ฮา คูโว. พาจาว มางนา กูนืง แน ขอบคุณ
ฮา คูโว. 3 กงูนา คาตา แน อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่าปาว. นี้ แม้แน
ยาว พาจาว มาง กงูนา อางนื ง อางญ่าม อางแม่น ปี่ ล่าง, ไม้
2 ปี นแตปี นนา แน กูนืง แน อธิษฐาน ฮา คูโว.
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กงูนา ยาง จี่ต่าง แฮ้ง ป่าว ปี่ ล่าง แนนอ. ยาง จี่ต่าง แฮ้ยา่
พระเยซูคริสต์ อางเลิง่ อางโชฺง แฮ้งย้า เป. ยาว กงานา คอก
เวอ ล้อง ชี ล่า ชี่ นี้ ย่า, ไม้ พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ อางโชฺง
แฮ้ง ฮากนา ป่าว ม่า ชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า. 4 กงานา อธิษฐาน
ฮา ปี่ ล่า โว, ไม้ พาจาว มาง กงานา ฮาย ยาง อางเลิง่ แฮ้ง
เจ้ง แน ป่าว ปี่ ล่า คาไล.
5 ชฺา
ี ไจ
้ ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
เมอ, วีไ่ ซป้านญา จา แน จี่วด
ี ไจ คูโว. แน นอง อางญ่าม คา
โคลาโค จา ชี แฮ้ง ไจ อางเลิง่ อางแม่น ฮา คูโว. 6 ฮากนา จี่
ช่าง เมอ จี่ต่าง น้าบื้อ เจ่อจ่าคาแม้ แน จี่ชา่ ง โว, ไม้ นองนา
กงาแบ ปี่ ล่าแง น้ อ, พระเยซูคริสต์ อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ยา่
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา บ้าเจอล้อแม้ จี่พอ แงแน.
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ จี่ต่าง ย่าง
คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก มาง ย้าเป. ยา ย่า
เจ่น อางซื ออางปลอง, แน ยา กงา ล่า กานว่า ช่าง, ยา กงา
ก้อง ทื่ งกง่า แน จี่ ว ีด อางซื้ง มางนา ล่า กาน ว่า ปี่ แง. ยา
กงา อางเลิง่ แฮ้ง นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่า แง. 8 กงาย่า ยาง
นา ไจ อางเลิง่ นี้ เลิง่ นองนา ม่า ลือ ปี่ ล่า แง, ไม้ นองนา
กงู อางเลิง่ นี้ ง กงาแบ ปี่ ล่ายาว นื งบาแฮ่ง จา ล้า ปี่ ล่าแง
แนนอ. 9 กงา ยางนา ไจ โอเนสิ มัส ก้อง ทื่ งกง่า แน ลือ ปี่
แง. โอเนสิมัส กงู คริสเตียนม้องน้าม อางซืออางปลอง มาง
ย้า. กงู ยางนา นาบาตา ย้า ลาก คูแง. ยา นอง อางมู โย้เวอ
ชฺา้ ง ทื่อม่าง มาง ย้า. ชฺา้ ง 2 คู่น นี้ เย่ด นู้เวอ อางเลิง่ คาโค
ลาโค ตอล้า ชี อือ นองนา อูบ
่ น้า ปี่ ล่าง.
10 อาริสทารคัส กงา คอกดื้งช่าง ม่าง ย้า. ยา กงานา ม่าย
นองนา ม่า ปี่ ล่าง, ยา นองนา โมงซฺ้า ล่าง แน. มาระโก บา
รนาบัส อางอ่าน มาง คาตา ย้า, กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่
7 ที คิกัส
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ล่าง, ยา นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน. ยาว กงา นองนา มาระ
โก อางเลิง่ นี้ ง ม่ายแบ ปี่ ล่าย่า. จาว่าแน ยาง นองนา บ่อ
ซฺ้า ลือ ล่ายาว ยางนา แม่น แน ฮูพลา คูโว. 11 โยชูวา กงู ยุ
สทัส แน ฮ้าว คูง มาง คาตา ย้า, กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่
ล่าง, ยา นองนา โมงซฺ้า ล่า แง แน. กงา ล่า กานว่า ช่าง พา
จาวอางเมิง อางเลิง่ นี้ ง ฮากนา ป่าว ม่ายแบ ปี่ ง นี้ ยา่ , นู้เวอ
ยอง 3 คู่น นี้ ง ญา ยิว ชฺา้ ง แน. ยองมู นี้ ยา่ กงานา จี่ ปล้อง
ล่าแง, ยาว นี้ ยา่ กงานา ฮาย นาบาตา ย้า นื งบาต่องจาบื่อดื้
งบื้อ ปี่ ล่า กงา กาแง.
เอปาฟรัส คาตา ย้า, กงานา ม่า นองนา ม่า ปี่ ล่า แง,
ยา นองนา โมงซฺ้า ล่าง แน. ยา พระเยซู คริสต์ ย่า เจ่น แน
นอง อางมู โย้ เวอ ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง มาง ย้า. แน ยา กูนื ง ย้า
นองนา ปีนแตปีนนา แน อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่าแง, ไม้ นองนา
คริสเตียนชฺา้ ง ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คูชี อือ แม้แน เพล่อ ปี่
ล่าง แนนอ. แน นองนา พาจาว มาง อางเลิง่ ฮา ปี่ ล่า ซี่ง
อือ ปีนแตปีนนา แน ฮา ปี่ ล่าง แนนอ. 13 กงา เอปาฟรัส นา
พีญ
่ ่าน เพล่อ ปี่ แง, ยา นาบาตา ย้า ล่ากาน ว่า เมิด
่ แงแน,
ไม้ นองนา จองไจ กงาบู้ ปี่ ล่าแง แนนอ, แน ชฺา้ ง ลาวดีเซีย
อางเมิง ดื้ง อือนา, แน ชฺา้ ง ฮีเอราโปลิส อางเมิง ดื้ง อือนา
จองไจ กงาบู้ ปี่ ง แนนอ. 14 มอ ลูกา กงู อางช่าง ลาก มาง
แน เดมาส เย่ด คาตา ย้า, กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่าแง,
นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน.
12

15 ลาวดีเซีย

อางเมิง โย้เวอ กงู คริสเตียนม้องน้าม อือนา
ม่า ล่า โว, กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน. ยาว นุมฟา แน ยาง
ยูม
้ คล้า ว โย้ เวอ คริสเตียนม้ องน้า ม ช้อน ลางกา ชี อือ นา
คาตา แน ม่า ล่าโว, กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน. 16 จาว่าแน
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นอง โจ้ ดมาย นี้ มาง กงาอ้าน คู ยาว, ลาวดี เซีย อางเมิง โย้
เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือก้อง ซฺาแล แล่ ปี่ โว, แน ยองนา
คาตา แน อ้าน ปี่ โว. ทื่อ ช่างกานญา, นอง มือ กงา ลาวดี
เซีย อางเมิง โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือนา โจ้ดมาย แต้ม
ปี่ ชี่ แฮ้ง คาตา แน อ้าน คูโว. 17 อารคิปปัส นา นี้ แม้แน ม่า
ล่าโว, “จี่วด
ี อางซื้ง มาง นางนา ล่ากาน ม่ายว่า ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ง
ว่า เปิน โค โว!” แน.
18 กงา เปาโล เป. โจ้ ดมาย นี้ ม้า กงา ฮากนา ม่าย แต้ม
ปี่ แอ่. จ้า โจ้ดมาย ต่องลีน นู้เวอ อางไล่ อางโต นี้ ยา่ , นู้เวอ
จายแล ปี่ ชี่ นี้ กงา ล่าปู่ นี้ ง ไจ แต้ม แอ เป. บ่าลู่ม คู โจ, กงา
นา คอก เวอ ล้อง ชี ล่าชี่ แน.
พาจาว เวอ, ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว.
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