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เปาโล โคโลสี อางเมิง เวอ ครสิเตียนชฺา้ง
ออืนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ชยีา้ง

โคโลสี
โจ้ดมาย น้ีม้า เปาโล ครสิเตียนชฺา้ง โคโลสี อางเมิง ด้ืง

ออืนา แต้ม เคอ แง� แน ยางนา โรม อางเมิง เวอ คอก
ล้อง เมอ แต้ม ช�ี โจ้ดมาย น้ีม้ายา่ พระเยซู เกิด้ ยาว 60
ปี เคอ เมอ แต้ม ช�ี เปาโล โคโลสี อางเมิง บ่าแอ กางซ้ืง�
จ้า ยา โคโลสี อางเมิง โยเ้วอ ครสิเตียนชฺา้ง ออื อางเลิง่ แฮง้
อางแบ� ไม้ เอปาฟรสั ยางนา ม่ายแบ ป่ี ป้าน่อ�
ยาว เปาโล โจ้ดมาย น้ีมาง แต้ม ชี น้ียา่� ไม้ โคโลสี อาง

เมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺา้ง ออ้งแล ม่าอู่บจ่ีต่าง อางซี ออื ม่าอู่บ
แล ชเีย� ยองมู น้ียา่ น้ีแม้แน ม่าอูบ่ คูแง� มู่งท่า เวอ กงา
ออ้งแล น้ียา่� ชฺา้ง ออื อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ฮายเค่ เมอ ญา
กงา ออ้งแล แงแน� จ้า เปาโล ยองนา อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้
ม่ายแบ ป่ี แง� แน ยา ม่า แง� ชฺา้ง ออืนา ฮา มู่งท่า เวอ
กงา ออ้งแล ป่ีง แฮย้า่ พระเยซู นา นืงบาชี แฮง้ ญา แน�

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

ไม้ พาจาว ม้า กงานา แชยู้้ ล่า ป้าน่อ� โจ้ดมาย น้ีม้า ทิโมธี
ไกง้ แต้ม แอ� ทิโมธี ครสิเตียนม้องน้าม ท่ือม่าง มาง ยา้�

2 ไกง้ นองมู ครสิเตียนม้องน้าม โคโลสี อางเมิง ด้ืง ออื
นา แต้ม เคอ ล่าง� นองมู น้ียา่ ครสิเตียนม้องน้าม พระเยซู
ครสิต์ นา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คูชี ออื ยา้�
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พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� ยองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้
ปาว� แน ยองนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาด้ืง ป่ี ปาว�

เปาโล พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ยา้ง
3พาจาว ม้า พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง อางโบ้ง

มาง ยา้� ไกง้ นองนา อธษิฐาน ฮา ป่ี ล่า เมอ� พาจาว มาง
นา ขอบคุณ ฮา แง� 4 ไม้ ไกงย้า่ นอง พระเยซูครสิต์ นา เจ่อ
อางเลิง่ แฮง้� แน นอง พาจาว มาง ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา
ลาก ชี อางเลิง่ แฮง้ กงากยา่ คู แอ� 5 ยาว นอง พระเยซู
ครสิต์ นา เจ่อ คูชี น้ียา่� แน พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา ลาก
คูชี น้ียา่� ไม้ นอ นืงบาแก่นจ่า คูแง น้อ� พาจาว มาง นอง
นา มู่งท่า โย้เวอ อางเกิง่ กอ ชี ล่าชี่ แฮง้ กงาบู้ คูแง แน�
ยาว นอง นืงบาแก่นจ่า คูชี น้ียา่ นอง พระเยซู อางเลิง่ อาง
แม่น แฮง้ กงากยา่ ชี แฮเ้มอจาย ยา้เป�

6 ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืยา่ กูต่องกูต่ี ยา้ อางเลิง่ อาง
แม่น น้ีงนา เจ่อจ่า คูแง� แฮง้ยา้ ยองมู แฮง้ พาจาว มาง
นืงบาจาบ แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ คูแง� ยาว น้ียา่ นอง อางมู
โยเ้วอ อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮง้แม้แน ยา้� นอง พระเยซูครสิต์
อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ กงากยา่ ชี แฮนื้ง เวอ จาย� ยาว
แฮนื้ง เวอ จาย นอง แบ คูง ญา พาจาว ม้า กงูนา ลาก ล่า
แง� แน ซ่ืงกงา่กยา้ ล่าแง� แน ยา ชฺา้ง พระเยซูครสิต์ นา
นืงบาชี คูชี ออืนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ แน�

7 เอปาฟรสั นองมู น้ีงนา พาจาว มาง ลากซ่ืงกงา่กยา้
อางเลิง่ ม่ายแบ ป่ี ล่าง ญ้า� ยา ไกงก้้อง ท่ืงกงา่ แน พระ
เยซูครสิต์ นา ล่ากาน วา่ ป่ี แง� ไกง้ ยางนา นาบาตา ยา้
ลาก แง� แน ยา พระเยซูครสิต์ ยา่เจ่น อางซืออางปลอง
มาง ยา้� แน ยา ไกง้นา ล่ากาน วา่ แต่น ล่าฮู มาง ยา้�
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8 แน เอปาฟรสั นอง เมอ ลาก อางเลิง่ จา ชี แฮง้ ไกง้นา
ม่ายแบ ป่ี ล่าง ญ้า� นอง เมอ ลาก อางเลิง่ จา ชี แฮ้ยา่
อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มางก้อง จายลือ แง�

9 ยาว น้ีงยา้ ไกง้ นองนา กูนืง แน อธษิฐาน ฮา ป่ี ล่าง
น้ียา่� ไกง้ นอง อางเลิง่ แฮง้ กงากยา่ ชี แฮนื้ง เวอ จาย
แน� ไกง้ พาจาว มางนา ป้า แง� นองนา ฮาย พาจาว มาง
อางเลิง่ นืงบาจาบ ออื กงาแบ ป่ี ล่าโว� แน อางค่องอางล้า
อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มางนา นองนา ฮาย วี่ไซป้านญา จา ป่ี ล่า
โว แน�

10 ยาว ไกง้ น้ีแม้แน อธษิฐาน ฮา ชี น้ียา่� ไม้ นองนา จ่ี
วีดอางซ้ืง มาง ชฺา้ง เพล่อ ชี่ แฮง้นา ซูม แน จ่ีวดี ไจ จาด้ื
ง ป่ี ล่าแง แนนอ� ยาว พาจาว มางนา นองนา นืงบาจาบ
ป่ี ล่าแง แนนอ� น้ีแม้แนยาว นองมู น้ีง อางเลิง่ อางแม่น
ไลยา่งไลเจ้อ ยา้ กงาฮา คูแง� แน พาจาว มาง อางเลิง่ แฮง้
กงาแบ บยา่เค่ คูแง�

11-12 ยาว แฮง่ พาจาว มาง ล่าท่ี โย้เวอ จายลือ ชี แฮง้�
นองนา ฮาย อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน นืงบาแฮง่ จา แก่น
คา แล ป่ี ล่าโว� น้ีแม้แนยาว นอ ก่ามโอด่ จา แง� กูยา่งกู
เจ้อ ยา้ โอด้ กงา� แน นืงบาจาบื่อ แน พาจาว กงู อางโบ้ง
มางนา ขอบคุณ ฮา คูปาว� พาจาว กงู อางโบ้ง ม้ายา่ นอง
นา ซู้ม ยา้ ฮาย ยาง ชฺา้ง ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน อางเกิง่อางก้อ
กงา ป่ี ล่าแง� อางเกิง่อางก้อ แฮย้า่ พาจาว ม้า ยาง ชฺา้ง ตี
อางแปล้นอางซ้า โยเ้วอ ด้ืง ออืนา ป่ี แง� 13 ค้าแต้ เวอ กงู
อางวื้งอางวา้ง มาง ยา่เจ่น เพล่อ คูแง� จ้า อามือ พาจาว
ม้า กงูนา อางวื้งอางวา้ง ล่าท่ี โย้เวอ ปล่องปูน ป่ี ล่าง ญ้า�
แน ยา ยาง อางยา่ ลาก มางนา ล่าท่ี ป่ี กงูนา ฮูพลา ป่ี ล่า
แง� 14 พาจาว อางยา่ ม่าง กงูนา ซ้ีฺ แต่น ล่าชี่ น้ียา่� ไม้
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กงูนา อางวื้งอางวา้ง โย้เวอ ยา่เจ่น บ่าป่ี เพล่อ ล่า แนนอ�
น้ีแม้แนยาว พาจาว มาง กงูนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่า
ก้าน�

กงู พระเยซูครสิต์ นา ฮู เมอ กงู พาจาว มางนา มยา้ง
แง

15 กงู พาจาว มางนา บ่าฮู มยา้ง กงากา� จ้า พระเยซู
ชฺา้ง เกิด้ ลือ ช�ี ไม้ กงูนา ฮายแบ ป่ี ล่าแง� พาจาว ม้ายา่
บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน� ไม้ พาจาว มาง แน พระเยซู เยด่ กู
ยา่งกูเจ้อ ยา้ ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กาแน เพล่อ แง� ยาว พระเยซู
พาจาว มาง กูยา่งกูเจ้อ ออืนา บ่าแต่ง กาซ้ืง แนฮาเมอ ยา้�
จ่ีวดี จา ด้ืงล้าน ช�ี แน ยา พาจาว มาง กูยา่งกูเจ้อ แต่ง ชี
ออื ล่อบ่าปา ล่าท่ี จา แง� 16พาจาว ม้า พระเยซูครสิต์ นา
ไจ กูยา่งกูเจ้อ ยา้ แต่ง ป่ีชี�่ ต่ืน ม้างม้าเจ้อ มู่งท่า โยเ้วอ จา
ออื� แน ม้างม้าเจ้อ ชฺา้งอางเมิง จา ออื� ม้างม้าเจ้อ อาง
ฮูมยา้ง กงา กางออื� ม้างม้าเจ้อ บ่าฮูมยา้ง กงา กางออื�
อางแด่อางล้า ล่าท่ี อางจา ออื� ก่าซ้าด ออื� ยอคา ออื� แน
ชฺา้ง ล่าท่ี อางจา ออื คาตา ยา้� พาจาว ม้า พระเยซูครสิต์
นา ไจ กูยา่งกูเจ้อ แต่ง ป่ีชี่ มาง ยา้� กูยา่งกูเจ้อ น้ีออืยา่
พระเยซูครสิต์ นา จองไจ กงาบู้ ป่ี แง� 17พระเยซูครสิต์ กู
ยา่งกูเจ้อ ออืนา บ่าแต่ง กาซ้ืง แนฮาเมอ ยา้� จ่ีวดี จาด้ืง
ช�ี กูยา่งกูเจ้อ ออื ด้ืง กงากาง น้ียา่� ไม้ ยา กูญ่าม ยา้ กู
ยา่งกูเจ้อ ออืนา ฮูพลา แง� 18 พระเยซู ครสิเตียนชฺา้ง ออื
อางตู่ ยา่ง แน ท่ือชา่งกานญา� แน ครสิเตียนชฺา้ง ออืยา่
พระเยซู อางโต ยา่ง แน ท่ือชา่งกานญา� ยาว ยา อางโต
แฮง้นา ฮาย จ่ีวดี จา ป่ีชี่ มาง ยา้� ยา ซ้ีฺ คายาว ฮากฮู่ เวอ
แต่ล้า แล่ ชี่ มาง ยา้� ไม้ ยางนา อางเลิง่ กูเลิง่ ออืเมอ ท่ี
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1 กงาเพล่อ ป่ีแง แนนอ� 19 ไม้ พาจาว ม้า เยง้ ชี ญา� กู
ยา่งกูเจ้อ ยางก้อง จายลือ ชี แฮ้ยา่ พระเยซูครสิต์ ก้อง ด้ืง
ป่ี แงแน� 20 พาจาว ม้า พระเยซูครสิต์ นา ไม้กางเขน ท่า
โย้เวอ ซ้ีฺ ป่ีชี�่ ไม้ มู่งท่า แน ชฺา้งอางเมิง โย้เวอ กูยา่งกูเจ้อ
ออืนา ฮาย ยางนา อางอา้น แฮง้แม้แน แม่นชา่ง แล่ ป่ี แง
แนนอ� ไม้ พระเยซูครสิต์ ม่าง ซ่ีฺ แฮย้า่ ชฺา้ง ออืนา อางบล่า
บ ชอ ป่ี แง�

21 ค้าแต้ เวอ นอง พระเยซู นา นืงบาบ่าชี่ กาซ้ืง แนฮา
เมอ� นอ พาจาว มางนา เวอ่ ยา้ เจิก่ แอน คูช�ี แน นอ
พาจาว มางนา เม้อ คูแง� ไม้ นอง อางเลิง่ บ่าแม่น เยง้ คูง
แฮง้� แน อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คูง แฮง้ ปาปาย ยา้� 22 จ้า
อามือ พระเยซูครสิต์ ซ้ีฺ ชี น้ียา่ นองนา ฮาย พาจาว มาง ล้า
ก้า โย้เวอ อางบล่าบ บ่าจา แน เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี ล่าง� ไม้ นองนา
ฮาย พาจาว มางนา อางอา้น แฮง้แม้แน แม่นชา่ง แล่ ป่ี ล่า
แง แนนอ� 23 จ้า นองมู น้ียา่ ปีนแตปีนนา แน กงาเจ่อ แล
แล่ คูแง� แน นองมู น้ียา่ นอง พาจาว มาง อางเลิง่ อาง
แม่น แฮง้ กงากยา่ คู เมอ� นอง นืงบาแก่นจ่า ชี่ แฮง้นา
บ่าลู่ม คูโจ� พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮย้า่ อามือ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ป่าว แบ ป่ีชี่ แฮง้ยา้
เป� แน กงายา่ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ป่าว อางมู
โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง ยา้�

เปาโล ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ล่ากาน วา่ ป่ี ยา้ง
24 อามือ กงา นักโทษ เป� ไม้ พาจาว มาง อางเลิง่ อาง

แม่น แฮง้ ป่าว ชี แฮง้ ปาปาย ยา้� กงายา่ นอง จองไจ กงา
บู้ แฮง้ ปาปาย ยา้ อางตูกอางพาน โอด้ ลาบ้าบ แง� พระ
เยซูครสิต์ มือ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา จองไจ กงาบู้ ป่ี แฮง้ ปา
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ปาย ยา้ อางตูกอางพาน โอด้ ลาบ้าบ แง� ครสิเตียนชฺา้ง
ออืยา่ พระเยซู อางโต ยา่ง แน ท่ือชา่งกานญา� จ้า กงา
ยา่ กยา่ง ค่า กงา อางโต น้ีง พระเยซู แม้แน อางตูกอาง
พาน กงาโอด้ ลาบ้าบ ชี น้ีงนา� 25พาจาว ม้ายา่ กงานา ไจ
ครสิเตียนชฺา้ง ออื ยา่เจ่น เพล่อ ป่ี ล่าแง� กงา ล่ากาน แฮ้
ยา่ พาจาวจ่ีต่าง คาโคลาโค แฮง้ นองนา ม่าอูบ่ ล่าง แฮง้ยา้
เป� 26 แน ค้าแต้ เวอ อางเลิง่ ม้าม้า อางโชฺง น้ียา่� โชง
ชี ยาว มล่าง คางญา� พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง บ่าเกิด่ ลือ กา
ซ้ืง แนฮาเมอ จาย ยา้� จ้า อามือ พาจาว ม้ายา่ ยาง ชฺา้ง
ออืนา แบ ป่ีง ญ้า� 27 พาจาว ม้ายา่ ยาง ชฺา้ง ออืนา แบ ป่ี
ซ่ี แง� อางเลิง่ ม้าม้า อางโชฺง ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา แบ ป่ีชี่
แฮ้ยา่ ล้อม้อก แม่น แงแน� อางเลิง่ ม้าม้า อางโชฺง แฮ้ยา่
พระเยซูครสิต์ นองก้อง ด้ืง ชี มาง ยา้� ยา กงูนา ฮาย นื
งบาแก่นจ่า ป่ี ล่าแง� พาจาว ม้ายา่ มู่งท่า โย้เวอ ยวิชฺา้ง
แน ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ท่ืงกงา่ แน โญกจ่าญ่อจ่า แงแน�

28กงู พระเยซูครสิต์ วีไ่ซป้านญาแฮง้ ไจพระเยซู อางเลิง่
แฮง้ ป่าว คูแง� แน กงู นองนา ม่าอูบ่ อางโต แล่ม แล่ ป่ี ล่า
แง� กงูยา่ อางเลิง่ คาโคลาโค แบ ชี แฮง้ ชฺา้ง คาโคลาโค
ออืนา ม่ายแบ ป่ี คูแง� ไม้ ยองนา พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือ
ลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ป่ี ยาว� บยา่ แน เจ่อ เค่ ป่ีง แนนอ�
ยาว ยองนา พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ กงูก้อง ท่ืงกงา่ แน
กงาจูง แล ป่ี แง แนนอ� 29ยาว น้ีงยา้ กงา ล่ากาน วา่ เมิด่
น้ียา่� ยาว กงายา่ พระเยซูครสิต์ ล่าท่ี คาโคลาโค กงานา
ป่ี ล่าชี่ แฮง้ ไจ ล่ากาน วา่ แง�



โคโลสี 2:1 vii โคโลสี 2:7

2
1 กงายา่ นองนา ม่า แบ ป่ี ล่า ซ่ีค้า� กงายา่ นอง ปาปาย

ล้อม้อก ล่ากาน วา่ เมิด่ดู่ แงแน� ยาว ลาวดีเซีย อางเมิง โย้
เวอ ครสิเตียนชฺา้ง ออื ปาปาย� แน ครสิเตียนชฺา้ง คาโคลา
โค กงานา แมก่า บ่ากงา มยา้ง ล่าง กาซ้ืง ออื ปาปาย� กงา
ยา่ ล้อม้อก ล่ากาน วา่ เมิด่ดู่ แงแน� 2 กงายา่ ครสิเตียน
ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา นืงบาแฮ่ง จา ป่ี ซ่ีค้า� แน อางอา้น
แฮง้ ล่อบ่าปา แน ลากฮูม ลางกา ป่ี ซ่ีค้า� แน ยองนา ท่ือลู่
มท่ือเจ่อ กา แน เพล่อ ป่ี ซ่ีค้า� ยาว กงายา่ ครสิเตียนชฺา้ง
คาโคลาโค ออืนา ปีนแตปีนนา แน นืงบาแก่นจ่า ป่ี ซ่ีค้า�
ยอ พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า อางโชฺง แฮง้ อางแบ ยา้แน�
พาจาว มาง อางเลิ่งอางโชง แฮ้ยา่ พระเยซูครสิต์ อางเลิง่
แฮง้ยา้ เป� 3พระเยซูครสิต์ ท่ือม่าง ญา� นองนา ฮาย พา
จาว มาง วี่ไซป้านญา แฮง้ อางฮายแบ ป่ี ล่า กงากา แน�
พาจาว มาง วีไ่ซป้านญา น้ียา่ อางเกิ่งอางก้อ อางฮู่ อางคา
เลิน่เลิน่ ออื ชอ้ด ยา้�

4ยาว กงา น้ีเลิง่ จ่ี น้ียา่� ไม้ อา่ซ่าง มางนา นองนา จ่ีต่าง
อางน้าบื้อ แน ชี่ ออื บ่าป่ี ไจ จ่ีจ้อบ ล่า แนนอ� 5 กงา อาง
โต น้ียา่ นองก้อง ท่ืงกงา่ แน บ่ากงา ด้ืง� จ้า กงา นืงบา น้ี
ยา่ นองก้อง ท่ืงกงา่ ยา้ ด้ืง แง� แน กงายา่ กยา่ง ค่า� ไม้
กงากยา่ แอ นอ ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กาแน เพล่อ ลางกา ชี แน�
ยาว ลากฮูม ลางกา ชี แน� ยาว นอ พระเยซูครสิต์ นา ปีน
แตปีนนา ยา้ นืงบาชี คูแง แน�

พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน จ่ีวดี ไจ คู ปาว
6นองมู น้ียา่ พระเยซูครสิต์ นา นืงบาชี ยาว ยางนา นอง

จ่ีวดีอางซ้ืง เพล่อ ป่ีง ญ้า� น้ีแม้แนยาว นองมู น้ีง พระเยซู
ครสิต์ ฮา ป่ี ล่าซ่ีง แฮง้แม้แน ฮาย เค่ คูปาว� 7 ชฺา้ง พาจาว
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มาง อางเลิง่ ม่าอู่บ ฮู ออื นองนา ม่าอู่บ ล่า ชี่ แฮง้แม้แน
ยา้� พระเยซูครสิต์ นา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ แลน แล่ คู
ปาว� แน ยางก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน จ่ีวดี ไจ คูปาว� แน
พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา แฮง่ โค แน ขอบคุณ ฮาย คู
ปาว� ยาว นอง จ่ีวดี น้ีง มือ จืฺงจ้ืฺง อางฮื่อ อางเช อางน่า
แน จา ชี ออื แม้แน ยา้ เพล่อ แง�

8แม่น แน แล่ม แล่ คูโว� อา่ซ่าง มางนา นองนา พาจาว
มาง ม่าอูบ่จ่ีต่าง ม้าม้า บ่าอา่ แฮง้นา บ่าป่ี เค้ เจ่อ ป่ี ล่ากงา
โจ� ยาว อางเลิง่ น้ีออืเจ้อ อางเลิง่ จองไจ บ่าจา แน ชฺา้ง
ออื แต่ง จ้อบ ลางกา ชี ออื ยา้เป� แน พระเยซูครสิต์ ก้อง
จายล้า ชี บ่าอา่� จ้า ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางแด่อางล้า บ่า
แม่น ออื ก้อง จายล้า ชี เป� 9 พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง เกิด้ ลือ
ช�ี จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ มือ ยา พาจาว เป� แน ยา พาจาว
มางก้อง กูยา่งกูเจ้อ จา ชี ออื แม้แน ยา้ จา แง� 10 จาวา่
แน นอง พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ยาว�
นอยา่ ค่าตอง นา ฮาย มู่งท่า เวอ กงา ออ้งแล ป่ี ล่าง ออื กู
ยา่งกูเจ้อ ยา้ จา แง� พระเยซูครสิต์ กูยา่งกูเจ้อ ออื ล่อบ่า
ปา ล่าท่ี จา แง�

11จาวา่แน นอง พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพ
ล่อ ยาว� นองมู น้ียา่ พิธขีลิบ ฮา แล่ ชี ชอ้ด ยา้� ชฺา้ง ออื
พิธขีลิบ ฮา น้ียา่ ค่าพ่ายา่ งา่น อางคอ ตู่ตีน แฮง้ ต่อน แง�
จ้า พระเยซูครสิต์ พิธขีลิบ ฮา น้ียา่ กงู ตานฮา แฮง้ ต่อน วี
แง� 12นอง ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา แล่ คูเมอ นองนา พระ
เยซูครสิต์ ก้อง ท่ืงกงา่ แน พูม ล่าชี่ แน ท่ือชา่งกานญา�
แน นอยา่ ซ้ีฺ ยาว พระเยซูครสิต์ แม้แน อางซ่ืฺอ แต่ล้า แล่
คูง ญ้า� ยาว น้ีแม้แน เพล่อ ชี่ น้ียา่� ไม้ นอง พาจาว พระ
เยซูครสิต์ นา ฮาย อางซ่ืฺอ แต่ล้า แล่ ป่ีชี่ แฮ้มาง ล่าท่ี แฮง้
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เจ่อ คูชี แฮง้ ปาปาย ยา้�
13 ค้าแต้ โย้เวอ นอ ตานฮา อางจา แฮง้ยา้ นอง มือ พา

จาว มางนา เจิก่ แอ คูช�ี ไม้ พาจาว ม้า นอง ตานฮา แฮง้
บ่ากงา ต่อน วี ล่า กาซ้ืง วา� จ้า อามือ พาจาว ม้ายา่ นอง
นา พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา ป่ี ล่า
แง� แน ยา กงู อางซีอางบล่าบ คาโคลาโค ฮา ชี แฮง้นา
อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่าเป� 14พาจาว ม้ายา่ ปาบ กงู อางซี
อางบล่าบ ฮาย ยาว แต้ม ชี ชี แฮง้ วี ช�ี พระเยซูครสิต์ ไม้
กางเขน ท่า โย้เวอ ซ้ีฺ ชี แฮ้เมอจาย ยา้เป� แฮ้แม้แนยาว
พาจาว มาง กงูนา วีบ่่าก แฮง้ บ่าป่ี ไจ ล่าง ลา� 15พาจาว
ม้ายา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ แด่ยา่ คาโคลาโค ล่าท่ี อางจา ออื
นา ก่าไจ่ ญ้า� ยา ชฺา้ง คาโคลาโค ออื ล้าก้า โย้เวอ แด่ยา่
ออืนา ฮาย ซฺ่าจอ แล่ ป่ีชี�่ ยาว พาจาว มาง แด่ยา่ ออืนา ก่า
จ่า ชี น้ียา่� ไม้ พระเยซูครสิต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซ้ีฺ ชี แฮง้
ปาปาย ยา้เป�

16 น้ีแม้แนยาว ฮาก นองนา จฺ่าต้าง อางเลิง่ แฮง้ จ่ี ล่า
เมอ� นองมู น้ีง มือ บ่าต่ีนบ่าต่อง คูโจ� แน ยอง ป่อย เมอ
นอ ยองก้อง ท่ืงกงา่ แน ยอง อางล้ีบอางล่าว แฮง้แม้แน
บ่าฮายเค่ แน ยอง นองนา จ่ี ล่าเมอ� นอง ยองนา บ่าต่ีนบ่า
ต่อง คูโจ� 17 ไม้ อางล้ีบอางล่าว น้ีออืยา่ ค้าแต้ เวอ พา
จาว มาง ยวิชฺา้ง ออืนา ป่ี ชียา้ง ยา้เป� ไม้ ยองนา กาญ่าม
เวอ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ป่ีชี่ แฮง้นา เย้งซฺ้า ป่ี แง
แนนอ� ยาวพาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ยองนา ป่ี แงแน
ก่ามค่าน ฮาย ชี แฮ้ยา่ พระเยซู ยา้เป� แน อามือ พระเยซู
ชฺา้ง อางเมิง นู้เวอ ออ้ง ล้าน ญา เป� 18 น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง
แฮ้ออืนา นองนา บ่าป่ี ฮูยา้ ล่าโจ� แน ยอง นองนา ม่าย
เท่วาด่า ออืนา บอกไว้ ป่ี ล่าเมอ� นอง มือ ยองนา บ่าน่า
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จ่า โจ� ชฺา้ง แฮ้ออื จ่ี แง� ยอ ฮาก ล่อบ่าปา ฮื่อ แงแน�
ไม้ ยอ มู่งท่า แฮง้นา แมบืน บืน มยา้ง ชแีน� ก่ามกืด น้ีออื
เจ้อ ชฺา้ง ก่ามกืด กานแอ� แน ยองมู น้ียา่ เยง้ คูแง� ยอง
ก่ามกืด น้ียา่ อางแม่น แน� จ้า ม้าม้า น้ียา่ ก่ามกืด แฮ้ออื
เจ้อ จองไจ บ่าจา� ไม้ ยอง แฮแ้ม้แน เยง้ คูชี แฮย้า่ ยองนา
ฮาย จ่ีโอด่ จ่าแล่ ป่ี กาน แง เป� 19 ชฺา้ง แฮอ้อืเจ้อ พระเยซู
ครสิต์ ก้อง เจิก่ แอน้ ช�ี พระเยซูครสิต์ ครสิเตียนชฺา้ง ออื
อางตู่ ยา่ง แน ท่ือชา่งกานญา� แน ครสิเตียนชฺา้ง ออืยา่
พระเยซูครสิต์ อางโต ยา่ง แน ท่ือชา่งกานญา� ยาว พระ
เยซูครสิต์ อางโต แฮง้นา ฮูพลา มาง ยา้� แน ยา อางกู่ แน
อางกงา่วล่าชื่อ แฮง้ ไจ กูยา่งกูเจ้อ ออืนา ฮาย อางโต เพล่อ
ป่ีชี่ เป� ยาว อางโต แฮง้ ฮื่อ มอง ค่อ เค่ แง� พาจาว มาง
นืงบาจาบวา ยา้�

20นองมู น้ียา่ พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ืงกงา่ แน ซ้ีฺ คูชี ชอ้ด
ยา้� พระเยซูครสิต์ ซ้ีฺ ชี แฮ้ยา่� ไม้ กงูนา ปล่อง ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ อางล้ีบอางล่าว แฮ้ออื ปูน ป่ี ล่าง แนนอ� น้ีแม้
แนยาว ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื ม่าย ฮา ป่ี ล่าง ออืนา
บ่าฮาย เค่ โจ� 21 อางล้ีบอางล่าว แฮ้ออื น้ีออืเจ้อ ยา้เป�
�อางเกิ่งอางก้อ น้ีออืเจ้อ นา บ่าชูบ่าท่าม โจ�� �จฺ่าเกิง่ น้ี
ออืเจ้อ นา บ่าจฺ่า เจ้อเจ้อ โจ�� �อางเกิ่งอางก้อ น้ีออืเจ้อ
นา บ่าคีบ่าแดด โจ�� 22 อางล้ีบอางล่าว น้ีออืเจ้อ อางเกิ่
งอางก้อ ไจ ยาว โค แอ ออืนา จ่ี เคอ แง เป� อางล้ีบอางล่า
ว น้ีออืเจ้อ ชฺา้ง จ่ีต่าง บ่าอา่มมือ ชฺา้ง ม่าอู่บจ่ีต่าง กานแอ
เป� 23 อางล้ีบอางล่าว น้ีออืเจ้อ ฮู ยาว อางแอ้น ช้อดยา้�
ไม้ อางล้ีบอางล่าว น้ียา่ ชฺา้ง ออืนา ม่าอู่บ ไลย่างไลเจ้อ ยา้
ปีนแตปีนนา แน ฮา ป่ีง� ไม้ ชฺา้ง ออืนา ชฺา้ง อางแม่น เพ
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ล่อ ป่ี แง แนนอ� อางล้ีบอางล่าว แฮ้ยา่ นองนา น้ีแม้แน
ม่า ล่าแง� ค่าตอง อางโต แฮง้นา บ่าฮูยา้ จ่าแล่ โจ� แน
ค่าตอง อางโต แฮง้นา บ่าฮาย ด้า จ่าแล่ ป่ี โจ แน� จ้า จอง
ไจ บ่าจา เป� ไม้ อางล้ีบอางล่าว แฮ้ยา่ กงูนา ค่าตอง ตาน
ฮา แฮง้นา บ่าฮา ก่าจ่า ป่ี ล่า กงากา�

3
พระเยซูครสิต์ จ่ีวดีม้าม้า มาง ยา้

1 น้ีแม้แนยาว นองมู น้ียา่ ซ้ีฺ คายาว พาจาว มาง ฮาย พระ
เยซูครสิต์ ก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา แล่ ป่ีชี่ ชอ้ดยา้�
น้ีแม้แนยาว นองมู น้ีง มือ กูญ่าม แน มู่งท่า อางเลิง่ แฮง้
เยง้ ซฺ้า คูปาว� มู่งท่า แฮย้า่ พระเยซูครสิต์ ด้ืงยา้ ยา้ง ยา้�
ยาง ด้ืงยา้ แฮ้ยา่ พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากยา่ จา แง�
2ยาว นอง นืงบา แฮง้ มู่งท่า อางเลิง่ แฮง้ เยง้ ซฺ้า ปาว� ชฺา้
งอางเมิง นู้นา บยา่ แน บ่าเยง่ ซฺ้า โจ� 3 ไม้ นอยา่ พระเยซู
ครสิต์ ก้อง ท่ืงกงา่ แน ซ้ีฺ คูชี ชอ้ดยา้� ยาว อามือ นอยา่ พา
จาว มาง ล้าก้า โยเ้วอ พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน
จ่ีวดี ไจ คูแง� จ้า นอง จ่ีวดี อางซ่ืฺอ กงาบู้ คูชี น้ียา่ ฮาก บ่า
กงา มยา้ง กางซ้ืง เป� 4พระเยซูครสิต์ นองนา จ่ีวดีม้าม้า
แฮง้ ป่ีล่าฮู มาง ยา้� ยาง พ่าว ลือ แล่เมอ� นอ ยางก้อง ท่ื
งกงา่ แน ด้ืง คูแง� ยาว พาจาว มาง นองมู น้ีงนา พระเยซู
ก้อง ท่ืงกงา่ แน โญกญอ จ่า ล่าง�

5 น้ีแม้แนยาว นองมู น้ียา่ ตานฮา กูยา่งกูเจ้อ ออื โค แน
วี คูปาว� ตานฮา แฮ้ออืเจ้อ ยา้ อางเลิง่ น้ีออื ยา้เป� ป้อ
งก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ออื� อางเลิง่ บ่าซือบ่าป
ลอง ฮา ออื� ก้า ป้องก้า อางเลิง่ ตานฮา จา ออื� แน ตาน
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ฮา จา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางเกิง่อางก้อ ออื กงาซ้ีง ออื� น้ี
แม้แนยาว อางเกิง่อางก้อ นอง กงา คู ซ้ีง แฮ้ยา่� นอง พา
จาว เพล่อ ชี แน ท่ือชา่งกานญา� 6 ยาว น้ีงยา้ พาจาว มาง
ชฺา้ง ออืนา วีบ่่ากไจ ป่ีชี่ น้ียา่� ไม้ ยอง อางเลิง่ น้ีแม้แน ฮา
คูชี แฮง้ ปาปาย ยา้เป� 7 ม้าม้า น้ียา่ ค้าแต้ เวอ นอง พระ
เยซูครสิต์ นา บ่าเจ่อ กาซ้ืง แนฮาคูเมอ� นองมู น้ีง อางเลิง่
น้ีออืเจ้อ อางฮา กางซ้ืง ยา้เป�

8 จ้า อามือ นอง จ่ีวดี โย้เวอ อางเลิง่ น้ีออืเจ้อ นา บ่าฮา
แล่ คู กานโจ� อางเลิง่ แฮ้ออืเจ้อ น้ีออื ยา้เป� นืงบาค่า
ออื� ฮากนา เม้อ ออื� ฮากนา อางไล้จ่ีกาน ออื� อางเลิง่ บ่า
แม่น อางโซอางซา จ่ี ออื� 9บ่าจ่ีจ้อบ ลางกา โจ� ไม้ นอยา่
จ่ีวดี อางซ่ืฺอ กงาบู้ คูง ญ้า� นอง พระเยซูครสิต์ นา ลาบเจ่อ
คูเมอจาย ยา้เป� แน ค้าแต้ เวอ นอง จ่ีวดี เวอ อางเลิง่ บ่า
แม่น ฮา ชี แฮง้แม้แน บ่าฮา แล่ คู กานโจ� 10 อามือ นอยา่
อางเลิง่ อางซ่ืฺอ ฮา คูแง� แน อางอา้น แฮง้แม้แน บ่าเยง่
คู ก้านลา� พาจาว ม้ายา่ นองนา ชฺา้ง อางซ่ืฺอ ฮาย เพล่อ ป่ี
ล่าแง� ยาง เพล่อ ชี่ แฮง้แม้แน� กาจ้างกา อางอี้ กาแน�
ยาว นอยา่ ยางนา ม้าม้า ยา้ แบกงา กาแง� 11 ไม้ พาจาว
ม้า นองนา ชฺา้ง อางซ่ืฺอ ฮาย เพล่อ ป่ี ล่า ป้าน่อ� จ้า ยา นอง
นา บ่ากงา เป่ิง ล่า ชฺา้ง น้ีม้า ยวิชฺา้ง ล่า อา้ว ยวิชฺา้งบ่าอา่ ล่า
แน� พิธีขลิบ ฮา แล่ชี่ ล่าอา้ว พิธีขลิบ บ่าฮา แล่ล่า� ซ่อง
ก่อง ชฺา้ง ล่าอา้ว ชฺา้ง อางโซ้กอางไล้ อางล้ีบอางล่าว บ่าจา
ล่าแน� ยา่เจ่น เพล่อ ชี่ ล่าอา้ว ยา่เจ่น บ่าเพล่อ ล่า แน�
จ้า พระเยซูครสิต์ ยาง ชฺา้ง คาโคลาโค ออืก้อง ด้ืง แง� แน
ยา กูยา่งกูเจ้อ เวอ ชฺา้ง ปีนแตปีนนา เลิน่เลิน่ ม่าง ยา้�

12 นอยา่ ชฺา้ง พาจาว มาง แช้ยู้ ชี ออื ยา้เป� แน นอยา่
ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง พาจาว มาง ลาก ออื ยา้เป� แน นอยา่
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พาจาว มาง ชฺา้ง เพล่อ คูชี ออื ยา้เป� น้ีแม้แนยาว นอง จ่ี
วดี โย้เวอ น้ีออืเจ้อ จา ป่ีว� ลากซ่ืงกงา่กยา้ แฮง้� บ่าออ่น
จ่าแล่ง แฮง้� อางเซิง่อางไซ่ด่อล่อ ด่อล่อ แน ชี่ แฮง้� ก่าม
โอด่ อางเลิง่ แฮง้� 13 จ่ีวดีอางซ้ืง มาง นองนา ล้อแม้ นืงบา
บ่าค่าบ่าด่า แน อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่าแง� นองมู น้ีง มือ
แฮแ้ม้แน ยา้ นืงบา บ่าค่าบ่าด่า แน อางซี บ่ายู่ ลางกา โจ�
14แน นอ ฮากนา ลาก โว� ไม้ ลาก น้ียา่ นองนา ฮาย ท่ือลู่ม
ท่ือเจ่อ กา แน ม้าม้า ยา้ เพล่อ ป่ี ล่าแง� 15 จ่ีวดี ไจ คู ปาว�
พระเยซูครสิต์ นองนา จาบื่อด้ืงบื้อ อางเลิง่ ป่ี ล่าชี่ แฮง้นา
ซู้ม แน� ไม้ นองมู คาโคลาโค น้ียา่ อางโต ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กา
แน เพล่อ ชี ช้อดยา้� พาจาว ม้า นองนา แช้ยู้ ล่ายาว นอง
นา ท่ืงกงา่ล้างกงา้ แน จาบื่อด้ืงบื้อ แน ด้ืง ชอ้น ลางกา ป่ี
ล่าแง� แน นองนา พาจาว มางนา กูนืง แน ขอบคุณ ฮา ป่ี
ล่าแง� 16พระเยซูครสิต์ จ่ีต่าง อางแม่น เลิน่เลิน่ แฮง้ นอง
ก่ามกืด โยเ้วอ กูญ่าม แน จา ป่ี ปาว� ยาว วีไ่ซป้านญา แฮง้
ไจ ม่าอูบ่ ลางกา ปาว� ยาว สดุดี เพ่ง แน กาบ่ากาเจ้อ เพ่ง
ออื ไจ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา คูปาว� 17 บ้าเจอ ฮา คู
เวมิมือ พระเยซู ปาปาย แน ฮา คูปาว� แน บ้าเจอ จ่ี คู เวมิ
มือ พระเยซู ปาปาย แน จ่ี คูปาว� พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง
มาง ยา้เป� น้ีแม้แนยาว ยาง อางเม้ง แฮง้ ไจ พาจาว กงู
อางโบง้ เพล่อ ชี มางนา ขอบคุณ ฮา คูปาว�

ครสิเตียนชฺา้ง ออื ยูม้ คล้าว โยเ้วอ อางล้ีบอางล่าว ยา่ง
18 ค่าบายา่ อางบล้อง อางจา ออื เวอ� ค่าตอง อางบล้อง

นา น้าจ่า คูโว� ไม้ น้ีแม้ ฮา น้ียา่ ครสิเตียนชฺา้ง เพล่อ อาง
ซูม เป�
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19 ค่าพ่ายา่ ค่าบา อางจา ออื เวอ� ค่าตอง ค่าบา นา ลาก
คูโว� แน ยองนา บ่าโซ่กบ่าไล่ ชา่ง โจ�

20 อางยา่ ออื เวอ� ค่าตอง อางบา อางโบ้ง นา กูเลิง่ แน
น้าจ่า คูโว� ไม้ น้ีแม้ ฮา น้ียา่ จ่ีวีดอางซ้ืง มาง นืงบาจาบ
แง�

21 อางโบ้ง ออื เวอ� ค่าตอง อางยา่ ออืนา แม้นบา แน
บ่าอี่ โจ� แน บ่าฮาย นืงบาค่า ป่ี โจ� ไม้ นอง อางยา่ ออืนา
นืงบา บ่าป่ีด่อ แนนอ�

22ยา่เจ่น ออื เวอ� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ค่าตอง เจ้านาย เพ
ล่อ คูชี ออืนา กูยา่งกูเจ้อ แน น้าจ่า คูโว� จ้า ยอง ล้าก้า โย้
เวอ แอ่ แน อางเลิง่ อางแม่น ฮาย ยองนา นืงบาจาบ ป่ี ซฺ้
อก แน บ่าฮา คูโจ� จ้า ปีนแตปีนนา ม้าม้า แน อางเลิง่ อาง
แม่น ฮาย คูปาว� ไม้ นองมู น้ียา่ จ่ีวีดอางซ้ืง มาง ปาปาย
ยา่เจ่น อางแม่น เพล่อ คูแง� 23 นองมู น้ียา่ บ้าเจอ ฮา คู
เวมิมือ ปีนแตปีนนา แน ฮา คูโว� จ่ีวีดอางซ้ืง มางนา ล่า
กาน วา่ ป่ี ชี ชอ้ด แน� จ้า ชฺา้ง ออืนา ล่ากาน วา่ ป่ี ชี ชอ้ด
แน บ่าฮา คูโจ� 24 ไม้ นอ อางแบ คู ยา้� นอยา่ จ่ีวดีอางซ้ืง
มางก้อง ก่ามป่อน กงาบู้ คูแง แน� พระเยซูครสิต์ นอง เจ้า
นาย อามือ นอง ล่ากาน วา่ ป่ี คูชี แฮม้าง ยา้เป� 25 ยาว จ้า
ชฺา้ง อางเลิง่ อางซี ฮา คูชี ออืยา่ วี่บ่ากกงาไจ คูแง� ยอง
อางเลิง่ อางซี ฮา คูชี แฮง้นา ซู้ม แน� พาจาว ม้า อางกงา่
อางเกิง อา่ซ่าง มางนา แมก่าบ่าชี�่

4
1 เจ้านาย ออื เวอ� ค่าตอง ยา่เจ่น เพล่อ คูชี ออืนา กงา่

เกิง้ แน ท่ือชา่งกา แน ฮาชา่ง โว� บ่าลู่ม คู โจ� ชฺา้ง คาโค
ลาโค น้ียา่ มู่งท่า โย้เวอ เจ้านาย ท่ือม่าง กานญา จา คูแง
แน�
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โจ้ดมาย ต่องลีน โยเ้วอ เปาโล ม่าอูบ่จ่ีต่าง ยา่ง
2 ปีนแตปีนนา แน กูนืง แน อธษิฐาน ฮา คูโว� วีไ่ซป้าน

ญา จา แน อธษิฐาน ฮา คูโว� พาจาว มางนา กูนืง แน
ขอบคุณ ฮา คูโว� 3 กงูนา คาตา แน อธษิฐาน ฮาย ป่ี ล่า
ปาว� น้ีแม้แนยาว พาจาว มาง กงูนา อางนืง อางญ่าม อาง
แม่น ป่ี ล่าง� ไม้ กงูนา ยาง จ่ีต่าง แฮง้ ป่าว ป่ี ล่าง แนนอ�
ยาง จ่ีต่าง แฮ้ยา่ พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ อางโชฺง แฮง้ยา้
เป� ยาว กงานา คอก เวอ ล้อง ชี ล่าชี่ น้ียา่� ไม้ พระเยซู
ครสิต์ อางเลิง่ อางโชฺง แฮง้ ฮากนา ป่าว ม่า ชี่ แฮง้ ปาปาย
ยา้� 4กงานา อธษิฐาน ฮา ป่ี ล่าโว� ไม้ พาจาว มาง กงานา
ฮาย ยาง อางเลิง่ แฮง้ เจ้ง แน ป่าว ป่ี ล่า คาไล�

5 ชฺา้ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดี ไจ
เมอ� วีไ่ซป้านญา จา แน จ่ีวดี ไจ คูโว� แน นอง อางญ่าม
คาโคลาโค จา ชี แฮง้ ไจ อางเลิง่ อางแม่น ฮา คูโว� 6 ฮา
กนา จ่ีชา่ง เมอ จ่ีต่าง น้าบื้อ เจ่อจ่าคาแม้ แน จ่ีชา่ง โว�
ไม้ นองนา กงาแบ ป่ี ล่าแง น้อ� พระเยซูครสิต์ อางเลิง่
อางแม่น แฮ้ยา่ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา บ้าเจอล้อแม้ จ่ีพอ
แงแน�

โจ้ดมาย ต่องลีน โยเ้วอ จ่ีต่าง ยา่ง
7 ทีคิกัส ครสิเตียนม้องน้าม กงา ลาก มาง ยา้เป� ยา ยา่

เจ่น อางซืออางปลอง� แน ยา กงา ล่ากานวา่ชา่ง� ยา กงา
ก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ล่ากาน วา่ ป่ี แง� ยา
กงา อางเลิง่ แฮง้ นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่าแง� 8 กงายา่ ยาง
นา ไจ อางเลิง่ น้ีเลิง่ นองนา ม่า ลือ ป่ี ล่าแง� ไม้ นองนา
กงู อางเลิง่ น้ีง กงาแบ ป่ี ล่ายาว นืงบาแฮ่ง จา ล้า ป่ี ล่าแง
แนนอ� 9 กงา ยางนา ไจ โอเนสิมัส ก้อง ท่ืงกงา่ แน ลือ
ป่ี แง� โอเนสิมัส กงู ครสิเตียนม้องน้าม อางซืออางปลอง
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มาง ยา้� กงู ยางนา นาบาตา ยา้ ลาก คูแง� ยา นอง อางมู
โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง ยา้� ชฺา้ง 2 คู่น น้ีเยด่ นู้เวอ อางเลิง่
คาโคลาโค ตอล้า ชี ออื นองนา อูบ่น้า ป่ี ล่าง�

10 อาริสทารคัส กงา คอกด้ืงชา่ง ม่าง ยา้� ยา กงานา
ม่าย นองนา ม่า ป่ี ล่าง� ยา นองนา โมงซฺ้า ล่าง แน� มาระ
โก บารนาบัส อางอา่น มาง คาตา ยา้� กงานา ม่าย นองนา
ม่า ป่ี ล่าง� ยา นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน� ยาว กงา นองนา
มาระโก อางเลิง่ น้ีง ม่ายแบ ป่ี ล่ายา่� จาวา่แน ยาง นอง
นา บ่อซฺ้า ลือ ล่ายาว ยางนา แม่น แน ฮูพลา คูโว� 11 โยชู
วา กงู ยุสทัส แน ฮา้ว คูง มาง คาตา ยา้� กงานา ม่าย นอง
นา ม่า ป่ี ล่าง� ยา นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน� กงา ล่ากาน
วา่ชา่ง พาจาวอางเมิง อางเลิง่ น้ีง ฮากนา ป่าว ม่ายแบ ป่ีง
น้ียา่� นู้เวอ ยอง 3 คู่น น้ีง ญา ยวิชฺา้ง แน� ยองมู น้ียา่ กงา
นา จ่ีปล้อง ล่าแง� ยาว น้ียา่ กงานา ฮาย นาบาตา ยา้ นืงบา
ต่องจาบื่อด้ืงบื้อ ป่ี ล่า กงา กาแง�

12 เอปาฟรสั คาตา ยา้� กงานา ม่า นองนา ม่า ป่ี ล่าแง�
ยา นองนา โมงซฺ้า ล่าง แน� ยา พระเยซูครสิต์ ยา่เจ่น แน
นอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง ยา้� แน ยา กูนืง ยา้
นองนา ปีนแตปีนนา แน อธษิฐาน ฮาย ป่ี ล่าแง� ไม้ นอง
นา ครสิเตียนชฺา้ง ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คูชี ออื แม้แน เพ
ล่อ ป่ี ล่าง แนนอ� แน นองนา พาจาว มาง อางเลิง่ ฮา ป่ี
ล่า ซ่ีง ออื ปีนแตปีนนา แน ฮา ป่ี ล่าง แนนอ� 13 กงา เอ
ปาฟรสั นา พี่ญ่าน เพล่อ ป่ี แง� ยา นาบาตา ยา้ ล่ากาน
วา่ เมิด่ แงแน� ไม้ นองนา จองไจ กงาบู้ ป่ี ล่าแง แนนอ�
แน ชฺา้ง ลาวดีเซีย อางเมิง ด้ืง ออืนา� แน ชฺา้ง ฮเีอราโปลิส
อางเมิง ด้ืง ออืนา จองไจ กงาบู้ ป่ีง แนนอ� 14 มอ ลูกา กงู
อางชา่ง ลาก มาง แน เดมาส เยด่ คาตา ยา้� กงานา ม่าย
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นองนา ม่า ป่ี ล่าแง� นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน�
15 ลาวดีเซีย อางเมิง โย้เวอ กงู ครสิเตียนม้องน้าม ออื

นา ม่า ล่าโว� กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน� ยาว นมุฟา แน
ยาง ยูม้ คล้าว โยเ้วอ ครสิเตียนม้องน้าม ชอ้น ลางกา ชี ออื
นา คาตา แน ม่า ล่าโว� กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน� 16 จา
วา่แน นอง โจ้ดมาย น้ีมาง กงาอา้น คูยาว� ลาวดีเซีย อาง
เมิง โยเ้วอ ครสิเตียนม้องน้าม ออืก้อง ซฺาแล แล่ ป่ี โว� แน
ยองนา คาตา แน อา้น ป่ี โว� ท่ือชา่งกานญา� นอง มือ
กงา ลาวดีเซีย อางเมิง โย้เวอ ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา โจ้
ดมาย แต้ม ป่ีชี่ แฮง้ คาตา แน อา้น คูโว� 17 อารคิปปัส นา
น้ีแม้แน ม่า ล่าโว� �จ่ีวดีอางซ้ืง มาง นางนา ล่ากาน ม่าย
วา่ ป่ี ล่า ชี่ แฮง้ วา่ เปิน โค โว�� แน�

18กงา เปาโล เป� โจ้ดมาย น้ีม้า กงา ฮากนา ม่าย แต้ม ป่ี
แอ�่ จ้า โจ้ดมาย ต่องลีน นู้เวอ อางไล่ อางโต น้ียา่� นู้เวอ
จายแล ป่ีชี่ น้ี กงา ล่าปู่ น้ีง ไจ แต้ม แอ เป� บ่าลู่ม คู โจ�
กงานา คอก เวอ ล้อง ชี ล่าชี่ แน�
พาจาว เวอ� ยองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ปาว�
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