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เปาโล ฟิลิปปี อางเมิง เวอ ครสิเตียนชฺา้ง
ออืนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ชยีา้ง

ฟิลิปปี
เปาโล ยาง คอก ออ้ง เมอ ฟิลิปปี อางเมิง เวอ ครสิเตียนม้

องน้าม ออืนา คาตา ยา้ โจ้ดมาย แต้ม เคอ ช�ี คอก เปาโล
นา ล้อง ชี ชี แฮ้ยา่ โรม อางเมิง เวอ ด้ืง นาตู้� แฮญ้่าม
เมอ เปาโล ก้อง อางเลิง่ อางตูกอางพาน ไลเลิง่ ยา้ ตอล้า
ช�ี จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ ยา พาจาว มางนา นืงบาชี แฮง้ บ่า
วา่ง� โจ้ดมาย น้ีชา่บ้าบ ฮายแบ ป่ี แง� เปาโล พาจาว มาง
นา ม้าม้า ยา้ นืงบาชี แง� แน ยา พาจาว มาง อางเลิง่ อาง
แม่น แฮง้นา กยา่งม่อนซ้า แงแน� เปาโล โจ้ดมาย น้ีชา่บ้า
บ แต้ม ชี น้ียา่� ไม้ ฟิลิปปี อางเมิง เวอ ครสิเตียนม้องน้าม
ออืนา นืงบาแฮง่ ป่ี แนนอ� แน ยอง พลู้ ท่าน ยางนา ปล่อง
คูชี แฮง้ ขอบคุณ ฮา แนนอ�

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จ่ีต่าง ยา่ง
1 กงา เปาโล เป� โจ้ดมาย น้ีม้า ทิโมธี ไกง้ แต้ม แอ�

ไกง้ พระ เยซู ครสิต์ ยา่ เจ่น� ไกง้ ฟี ลิ ป ปี อาง เมิง โย้
เวอ ครสิเตียนม้องน้าม พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง เพล่อ คูชี ออื
นา แต้ม เคอ แง� แน ครสิเตียนชฺา้ง ยอคา ออืนา แน
ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ปล่องฮู ออืนา คาตา ยา้ แต้ม เคอ แง�
2พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� แน พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดี
อางซ้ืง มาง เวอ� ยองมู คาโคลาโค แฮง้นา ลากซ่ืงกงา่กยา้
ปาว แน ยองนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาด้ืง ป่ี ปาว�

เปาโล อธษิฐาน จ่ีต่าง ยา่ง
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3 กงายา่ นองนา โมงซฺ้า ล่าเมอ กูเทอ ยา้ กงา พาจาว
มางนา ขอบคุณ ฮา แง� 4 กงา นองมู คาโคลาโค น้ีงนา
อธษิฐาน ฮาย ป่ี ล่าเมอ กูเทอ ยา้ นืงบาต่องม่อนซ้า แง�
5 กงา นืงบาต่องม่อนซ้า น้ียา่� ไม้ นอง กงานา พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ปล่อง ป่าว ล่าชี่ แฮง้ ปาปาย ยา้�
นอง ต่องก่าต่าง เจ่อ ชี แฮนื้ง จาย อามือ เคอ แน� 6 กงา
อางแบ ม้าม้า ยา้ พาจาว ม้า นอง อางมู นู้เวอ ต่องก่าต่าง
ล่ากาน อางแม่น น้ีง ฮาย ตอล้า ป่ีชี่ แน� ยาว ยา ล่ากาน
อางแม่น น้ีง วา่ แล แล่แง� แน ยา พระเยซูครสิต์ พ่าว ลือ
แล่ง แฮนื้ง เวอ ล่ากาน อางแม่น น้ีง วา่เปิน ป่ี แง�

7กงา นืงบา น้ียา่ นองมู คาโคลาโค น้ีงนา กูญ่าม ยา้ ลาก
ล่าแง� ยาว กงา นองนา น้ีแม้แน ลาก ล่าง น้ียา่ อางซูม
ยา้� ไม้ นองมู น้ียา่ กงานา พาจาว มาง ล่ากานวา่ ป่ี ล่าชี่
น้ีง ปล่องวา่ ล่าแง� ต่ืน กงา คอก ด้ืง เมอ� แน กงา ฮากนา
พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ อางเลิง่ ม้าม้า อางเจ่อ
จ่ากงา กา แน ป่าว ม่า เมอ คาตา ยา้� 8พาจาว ม้า อางแบ
ยา้� กงา นองมู คาโคลาโค น้ีงนา นาบาตา ยา้ โมงซฺ้า ล่าง
แน� กงา นองนา ลาก ล่าง� พระเยซูครสิต์ นองนา ลาก
ล่าง แม้แน ยา้�

9กงา พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮาย ป้า แง� นองมู น้ีงนา
อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน ลากฮูม ลางกา แล ป่ี โว แน�
ยาว นองนา แบ ป่ี ล่าโว พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ บ้า
เจอ แน� ยาว บ้าเจอ อางเลิง่ ตอล้า เวมิ นองนา แบ ป่ี ล่า
โว บ้าเจอล้อแม้ กงาฮา แงแน� 10 ไม้ นองนา อางเลิง่ อาง
แม่น เลิน่เลิน่ ออื แชยู้้ ป่ี ล่าง แนนอ� แน นองนา ชฺา้ง อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง เพล่อ ป่ี ล่าง แนนอ� แน พระเยซูครสิต์ พ่าว
ลือ แล่ แฮนื้ง เมอ นองนา เจิน้เจ้อ อางซี บ่าป่ีจา ล่า แนนอ�
11ยาว นอง จ่ีวดี นู้เวมิ อางเลิง่ อางแม่น ม้าม้า ออื ปล้ืง ยา้



ฟิลิปปี 1:12 iii ฟิลิปปี 1:18

จา แง� ยาว น้ียา่ พระเยซูครสิต์ ท่ือม่าง ญา อางฮา เพล่อ
ป่ีกงา กาแน� ไม้ ชฺา้ง ออืนา พาจาว มาง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้
กงามยา้ง ป่ี แง แน สรรเสรญิ ฮา ป่ีง แนนอ�

เปาโล คอก ออ้ง เมอ ชฺา้ง ออื พระเยซู นา เจ่อ ชยีา้ง
12 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� แบ ชี คูปาว� กงาก้อง

อางเลิง่ บ่าแม่น ตอล้า ชี น้ียา่ ชฺา้ง ออืนา ฮาย พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่นแฮง้ เจ่อ บยา่ เค่ ป่ีชี่ ม้าม้า ยา้แน� 13ยาว
น้ียา่ ตาฮา้น ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ ยูม้ ล่อฮู ออืนา� แน นู้เวอ
ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ฮาย กงาแบ ป่ีง ญ้า� กงานา คอก
ล้อง ล่าชี่ น้ียา่� ไม้ กงา พระเยซูครสิต์ นา ล่ากานวา่ ป่ี ชี
แฮง้ ปาปาย ยา้แน� 14แน กงา คอก ออ้ง ชี น้ียา่ ครสิเตียน
ม้องน้าม อางบยา่ ยา้ จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา อางอา้น แฮง้ ล่อ
บ่าปา แน นืงบาชี คูช�ี ยองมู น้ียา่ พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ป่าว
ม่าอูบ่ เมอ บ่าซ่าจอ แน เจิน้เจ้อ นา บ่าแค คู�

15 จ้า ม้าม้า น้ียา่ พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ แฮง้ ป่าว ม่าอู่
บฮู ออื อางมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง� ฮากนา เจอค้อย
แง� แน ฮาก ล่อบ่าปา แน เลิน่เลอ ซ้ีแง แน� จ้า ชฺา้ง ท่ือ
บ่า ออืยา่ อางซืออางปลอง ม้าม้า ยา้� 16 ไม้ ยอ กงานา ลาก
ล่าง� แน ยอ อางแบ คู พาจาว ม้า กงานา ฮากนา ป่าวม่า
ป่ี ล่าง� ยาง อางเลิง่ อางแม่น น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า อางเจ่อ
จ่ากงา กาแน� 17 จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ อางซืออางปลอง
ม้าม้า บ่าอา่� จ้า ยอ ค่าตอง แอ่ แน จองไจ กงาซ้ี แง� แน
ฮาก ล่อบ่าปา แน เลิน่เลอ ซ้ีแง� ยองมู น้ียา่ เยง้ แง กงา
คอก ออ้ง เมอ กงานา อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน ฮาย ตูก
พานลาบ้าบ ป่ี ล่าง แน�

18 บ้าเจอล้อแม้เวมิ จายป่ีปาว� กงา นืงบาต่องม่อนซ้า
แง� ไม้ ยองมู น้ียา่ อางซืออางปลอง ม้าม้า ล่า อา้ว� บ่าซื
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อบ่าปลอง ล่าเวมิ� จ้า ยอ พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ แฮง้ ป่าว
คูแง� แน กงายา่ น้ีแม้แน ยา้ นืงบาต่องม่อนซ้า แล แล่
แง� 19 ไม้ กงา อางแบ ยา้ นอง กงานา อธษิฐาน ฮาย ป่ี ล่าชี่
แฮ้ยา่� แน พระเยซูครสิต์ อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง
มาง กงานา ปล่อง ล่าง แฮ้ยา่� กงานา ฮาย คอก กงาอ่อก
ป่ี ล่าง แน�

20 กงายา่ พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ น้ีง เจิน้เจ้อ นา บ่าซ่า
จอ แน ป่าว ม่าอูบ่ แล แล่ ซ่ีค้า� กงา กูเทอ ฮาย ล้า ชี แฮง้
แม้แน ยา้� แน กงายา่ นืงบาแก่นจ่าง กงา น้ีแม้แน อางฮา
กงา กายา้ แน� จ้า อาม้ือ กงา อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา พระ
เยซูครสิต์ อางเลิง่ แฮง้ ป่าว ม่าอู่บจอ กา แล่แง� ไม้ กงา
ยา่ อางแต่ ล่าอา้ว อางซ้ีฺ ล่าเวมิ� ชฺา้ง ออืนา ฮาย พระเยซู
ครสิต์ นา สรรเสรญิ ฮา ป่ี แน� 21 ยาว กงา จ่ีวดีแต่จาด้ืง
น้ียา่ ไม้ พระเยซูครสิต์ นา ล่ากาน วา่ ป่ี แง แนนอ� กงา
เยง้ แง ซ้ีฺ น้ียา่ จ่ีวดีแต่จา น้ีง ล่อบ่าปา แม่น แล่ง แน� ไม้
ซ้ีฺ น้ียา่ กงานา ฮาย มู่งท่า โย้เวอ พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ืงก
งา่ แน กงาด้ืง ป่ี ล่าง� 22 จ้า จ่ีวดีแต่จา แลน แล่ยาว� กงา
ยา่ ล่ากาน วา่ จองไจ ตอล้า ป่ี แน� น้ีแม้แนยาว กงาม บ่า
แบ ชีล้า� ซ้ีฺ แงแน จ่ีวดีแต่จา แล แล่ง น้ียา้ บ้าเจอล้อมาง
แช้ยู้ แฮง้ แม่น แล่ง แน� 23 อางเลิง่ 2 เลิง่ น้ีง ท่ือเลิง่ แช้
ยู้ น้ียา่ อางยา่ก� ม้าม้า น้ียา่ กงา ซ้ีฺ คายาว พระเยซูครสิต์
ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ซ้ีค้า� ไม้ น้ีเลิง่ นาบาตา ยา้ แม่น แล่
แง� 24 จ้า จาวา่แน กงา จ่ีวดีแต่จา แลน แล่ยาว นอ จอง
ไจ กงาแง�

25 แน กงา น้ีแม้ เพล่อ แงแน ม้าม้า ยา้ เจ่อ แง� น้ีแม้
แนยาว กงา อางแบ ยา้ กงา จ่ีวดีแต่จา แล แล่ง แน� กงา
นองก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืงแล แล่ง� ไม้ นองมู คาโคลาโค น้ี
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งนา ฮาย อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน พาจาว มางนา เจ่อ
ป่ี ล่าง� แน นองนา ฮาย นืงบาต่องม่อนซ้า ป่ี ล่าง แนนอ�
26จาวา่แน กงา นองก้อง ท่ืงกงา่ แน พ่าวด้ืง แอ แล่กงา กา
ยาว� นองมู น้ีง กยา่งม่อนซ้า คูแง� แน พระเยซูครสิต์ นา
สรรเสรญิ ฮา คูแง�

27 พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ อางแม่น แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ
คูโว� ไม้ น้ียา่ อางเลิง่ ปีนแตปีนนา เลิน่เลิน่ ยา้งยา้� ไม้
น้ียา่ กงานา ฮาย นอง อางเลิง่ แฮง้ กงาแบ ป่ี ล่าง� กงา
นองนา อางกงา บ่อซฺ้า แล ล่า อา้ว บ่ากงา บ่อซฺ้า แล ล่า
เวมิ� กงาม กงาแบ แง นอ ม้าม้า ยา้ พระเยซูครสิต์ อางเลิง่
อางแม่น แฮง้ เจ่อ คูช�ี แน ท่ืงกงา่ ยา้ ชฺา้ง พระเยซูครสิต์
อางเลิง่ อางแม่น แฮง้นา บ่าซอ ออื อางมู โยเ้วอ เจ่อแล แล่
คูแง แน� 28 ชฺา้ง นองนา เม้อ ล่าง ออืนา บ่าแค โจ� กูญ่าม
แน แก่นคา โว� แน ยองนา ฮายแบ ป่ีว ยองมู น้ียา่ นองนา
กาน ล่าง แน นอ ยองนา ก่าจ่าง แน� ไม้ พาจาว ม้า นอง
นา ก่าจ่าฮู เพล่อ ป่ี ล่าง� 29 กงา น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่� ไม้ พา
จาว ม้า นองนา พระเยซูครสิต์ นา เจ่อ แฮง้ แอ่ แน ฮา ป่ี
ล่าง บ่าอา่� จ้า ยา นองนา คาตา ยา้ ตูกพานลาบ้าบ ป่ี ล่าง
พระเยซูครสิต์ ปาปาย แน� ยาวน้ียา่ พาจาว มาง นองนา
ก่ามป่อน ป่ี ล่าชี่ แน ท่ือชา่งกานญา� 30 อาม้ือ นอ โอด้ ตูก
พานลาบ้าบ คูแง� ค้าแต้ เวอ นอง กงา โอด้ ตูกพานลาบ้า
บ ชี แฮง้นา มยา้ง ชี แฮง้แม้แน ยา้� แน นอง กงากยา่ คูชี
แฮง้แม้แน ยา้ อาม้ือ กงา โอด้ ตูกพานลาบ้าบ แงแน�

2
ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพลิน่ ปาว



ฟิลิปปี 2:1 vi ฟิลิปปี 2:10

1 นอง พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง เพล่อ คูชี น้ียา่ นองนา นืงบา
แฮง่ อางฮาย จา ป่ีล่ากงา กายา้ลา� ยาว ยาง นองนา ลาก
ล่าง แฮ้ นอง นืงบาต่องลาบ้าบ เมอ อางปล่อง ล่ากงา กาย้
าลา� แน อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ม้า นองนา ท่ือ
ลู่มท่ือเจ่อ แน อางฮาย เพล่อ ลางกา ป่ีล่ากงา กาย้าลา�
แน นองมู น้ียา่ อางลากซ่ืงกงา่กยา้ ลางกา ยา้ลา� 2 น้ีแม้
แนยาว นองมู น้ีง กงานา ฮาย ปีนแตปีนนา แน นืงบาต่อ
งม่อนซ้า ป่ี ล่าปาว� อางเลิง่ น้ีออื ฮา คูโว� ไม้ นอง อางเลิง่
น้ีออื ฮา ยาว กงาม ปีนแตปีนนา ยา้ นืงบาต่องม่อนซ้า แง�
ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เยง้ โว� ลาก ลางกา โว� ท่ืงกงา่ แน ล่า
กาน ปล่อง วา่ กาโว� 3 บ้าเจอ ฮา เวมิ ค่าตอง แอ่ แน จอง
ไจ กงาซ้ียาว ปาปาย แน บ่าฮา โจ� แน ฮาก ล่อบ่าปา แน
เลิน่เลอ ซ้ียาว ปาปาย แน บ่าฮา โจ� แน บ่าจ่ีโอด่จ่าแล่โจ�
บ่าออ่นจ่าแล่โจ จ้า ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ล่ากาน ปล่องวา่
โว� กูญ่าม แน เยง้ จา โว ฮาก ค่าตอง ล่อบ่าปา แม่น แล่ง
แน� 4 ค่าตอง จองไจ กงา แฮง้ แอ่ แน บ่าเยง่ โจ� จ้า ฮาก
จองไจ กงา ออื คาตา แน เยง้ โว�

พระเยซู แม้แน ฮา ปาว
5 พระเยซูครสิต์ แม้แน เยง้ ปาว แน ฮา ปาว� 6 ยา พา

จาว เพลิน่ ชี ต่องก่า เมอ จาย ยา้� จ้า ยา ยาง ล่าท่ี จา แฮง้
บ่าไจ� แน พาจาว มาง ล่อ แน ฮื่อ แงแน บ่าฮาจ่าแล่� 7 จ้า
ยา ยาง พาจาว เพล่อ ชี แฮง้ วี ยาว ยา่เจ่น เพลิน่ ลือ ช�ี
แน ชฺา้ง เกิด้ ลือ ช�ี 8ยาว ยา ชฺา้ง เกิด้ ลือ เมอ� บ่าออ่นจ่า
แล่ จ้า พาจาว มางนา กูยา่งกูเจ้อ ยา้ น้าจ่าง� ไม้กางเขน
ท่า เวอ ซ้ีฺ แอเคอ ยา้� 9 น้ีงยา้ พาจาว มาง พระเยซู นา ตี
อางมอง เลิน่เลิน่ โย้เวอ ด้ืง ป่ีชี่ น้ียา่� แน ยา พระเยซู นา
ยาง อางเม้ง แฮง้นา ฮาก อางเม้ง ออื ล่อบ่าปา แน ล่าท่ี จา
ฮื่อ ป่ีชี�่ 10 ไม้ กูยา่งกูเจ้อ มู่งท่า เวอ ด้ืง ชี ออืนา� แน ชฺา้
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งอางเมิง เวอ ด้ืง ชี ออืนา� แน ชฺา้งซ้ีฺ อางเมิง เวอ ด้ืง ชี ออื
นา พระเยซู นา ป่าตูคู บอกไว้ ป่ีง แนนอ� 11แน ชฺา้ง คาโค
ลาโค ออืนา จ่ีอ่อกลือ ป่ีง� พระเยซูครสิต์ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง
ยา้ แน� ยาว น้ียา่ ชฺา้ง ออืนา ฮายแบ ป่ีง พาจาว กงู อางโบ้
ง น้ีม้า ล่าท่ี อางฮื่อ แน�

พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮง้แม้แน ฮา ยา้ง
12ครสิเตียนม้องน้าม กงา ลาก ออื เวอ� กงา นองก้อง ท่ื

งกงา่ แน ด้ืง เมอ� นอ กงานา กูญ่าม ยา้ น้าจ่า ล่าแง� น้ี
แม้แนยาว กงา นองก้อง ท่ืงกงา่ แน บ่าด่ืง เวมิ� นอง กงา
นา อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน น้าจ่า ล่าปาว� พาจาว มาง
นา แค นาบท้ือ โว� แน ยางนา ล่ากาน วา่ป่ี แลน แล่ว�
นอง อางบล่าบ กงาปูน แล่ เมอ เคอ แน� 13 ไม้ พาจาว ม้า
กูญ่าม ยา้ นอง นืงบา โย้เวอ ล่ากาน วา่ แง� ยา นองนา
ฮาย ยาง ล่ากาน แฮง้ วา่ ป่ี ล่า ซ่ีแง� แน ยา นองนา ล่าท่ี
ป่ี ยาง ล่ากาน แฮง้ วา่กงา กาป่ีล่าง� ยาง นืงบาจาบ ชี แฮง้
แม้แน�

14 บ้าเจอ ฮา เวมิ บ่าจ่ีบ่าจ่าบ โจ แน บ่าจ่ีเจ้ ลางกา โจ�
15 ไม้ นองนา เจิน้เจ้ออางซีจ่ีเซฺ่อบ่าป่ีจา ล่า แน เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี
ล่าง แนนอ� นอง พาจาว มาง อางยา่ เพล่อ ชี แฮง้นา ซู้ม
แน� นองมู น้ียา่ ชฺา้ง บ่าแม่น แน ชฺา้ง อางบล่าบ ออื กางมู
โย้เวอ ด้ืง เวมิ� จ้า นอ พาจาว มาง อางยา่ เพล่อ แง� นอ
อางเซิฺ่งอางซฺ้าง แน เจิน้เจ้ออางซีจ่ีเซฺ่อบ่าจา� ยอง กางมู
โย้เวอ อางแปล้นอางซ้า ท่อ โว� มู่งท่า โย้เวอ อู่ก่ือ ออื ชฺา้
งอางเมิง อางวื้ง นู้เวอ อางแปล้นอางซ้า ท่อลือ ป่ี แฮง้แม้
แน� 16 จาวา่แน นอง ยองนา ม่าอู่บจ่ีต่าง จ่ีวดี ป่ี น้ีง ม่าอู่
บ เมอ น้ีแม้แน ฮา ยาว� กงาม พระเยซูครสิต์ พ่าวลือ แล่
แฮนื้ง เวอ นอง อางเลิง่ แฮง้ จ่ีโอ่ด อางกงา ยา้� ยาว น้ียา่
ฮายมยา้ง ป่ี แง กงา ล่ากานวา่ เมิด่ ชี น้ียา่ จองไจ อางจา�
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แน กงายา่ ล่ากาน วา่ เป้ินเซิฺง่ ญา แน� 17-18 กงายา่ กาเท
อกา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ป่าว ปาปาย กงาโอ้
ด ตูกพานลาบ้าบ แง� แน กาเทอกา ป้าดจาซ้ีฺ กายา้� กงา
ยา่ กยา่งม่อนซ้า ค่า พาจาว มาง ปาปาย กงาโอ้ด ตูกพาน
ลาบ้าบ ชี น้ีง� ยาว กงา นองนา กงาก้อง ท่ืงกงา่ แน กยา่
งม่อนซ้า ป่ี ล่า ซ่ีค้า นอง กงา แม้แน โอด้ ตูกพานลาบ้าบ ชี
น้ีง�

เปาโล ทิโมธี แน เอปาโฟรดิทัส เยด่นา โญกญอจ่าง ยา้ง
19จาวา่แน พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง นืงบาจาบ ยาว�

กงา น้ีแม้แน นืงบาแก่นจ่าง� บ่ามล่าง ยาว ทิโมธี นา นอง
นา บ่อซฺ้า แล ป่ี ล่าง แน� ไม้ ยาง พ่าวลือ นอง อางเลิง่ แฮง้
กงานา อู่บน้า ป่ี ล่า เมอ� กงานา ฮาย นืงบาแฮ่ง จา ป่ีล่า
คาไล� 20 ทิโมธี ท่ือม่าง ญา กงา แม้แน เยง้ แงแน� ยาว
ยา นองนา ม้าม้า ยา้ พี้ล้อง ล่าแง� 21 จ้า ฮากยา่ พระเยซู
ครสิต์ ล่ากาน แฮง้นา บ่าต่ีนบ่าต่อง คู� ยอ ค่าตอง อางเลิง่
แฮง้ญา ต่ีนต้อง แง� 22 นองมู น้ีง อางแบ ยา้� ทิโมธี นอง
นา ฮาย มยา้ง ป่ีล่างญ้า� ยา ชฺา้ง จองไจ อางจา แน� ยา
กงานา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ปล่อง ป่าว ล่าง�
อางยา่ อางโบ้ง นา ล่ากาน ปล่องวา่ ชี ชอ้ด ยา้� 23 น้ีงยา้
กงา นืงบาแก่นจ่าง บ่ามล่าง ยาว ทิโมธี นา นองนา บ่อซฺ้า
แล ป่ี ล่าง แน� น้ีแม้แนยาว จาวา่แน กงาก้อง บ้าเจอ
อางเลิง่ ชา ตอล้า แงแน แบน ยาว� กงา ซฺ้อก ยา้ ทิโมธี
นา นองนา บ่อซฺ้า แล ป่ี ล่าง� 24 แน กงา เยง้ แง บ่ามล่าง
ยาว จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า กงานา นองนา บ่อซฺ้า แล ป่ี ล่าง แน�

25 จ้า กงา อาม้ือ น้ีแม้แน เยง้ แง� กงา จามปีน ยา้ เอปา
โฟรดิทัส นา กงาซฺา นองก้อง พ่าวแล แล่ ป่ีเปิน แงแน� ยา
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กงู ครสิเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง ยา้�
ยา กงา ล่ากานวา่ชา่ง แน ไกง้ ตาฮา้น ชอ้ดยา้ โอด้ ล่ากาน
วา่ เมิด่ แง� แน ยา กงา ตูกพานลาบ้าบ เมอ กงานา ล่า
กาน วา่ ป่ี ล่าง� นอง ยางนา ซฺา กงานา ปล่อง ลือ ป่ี ล่าชี่
แฮง้แม้แน ยา้� 26 เอปาโฟรดิทัส นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า�
ไม้ นอ กงากยา่ คู ป้าน่อ� ยา อางม้างกยา้ ชี แน� แฮง้ยา้
ยาง นองนา นาบาตา แน มยา้ง ล่าซ่ี แง� 27 ม้าม้า น้ียา่
แฮญ้่ามเมอ ยา อางม้างกยา้ ป้าดจาซ้ีฺ ยา้� จ้า พาจาว ม้า
ยางนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ แง� แน ยางนา อางม้างกยา้ แฮง้
โปยว ป่ีชี�่ ยาวน้ียา่ พาจาว มาง กงานา คาตา แน ลาก
ซ่ืงกงา่กยา้ ล่าชี่ แน ท่ือชา่งกานญา� ไม้ จาวา่แน ยาง ซ้ีฺ
คายาว กงา นาบาตา ยา้ นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า แน ฮา
แง� 28 น้ีงยา้ กงา เอปาโฟรดิทัส นา นองนา บ่อซฺ้า แล ป่ี
ล่าซ่ี แง� ไม้ นองนา กยา่ง ป่ี ล่าง แนนอ� นอง ยางนา ท่ือ
เทอ กงามยา้ง แล่เมอ� แน กงานา นองนา บ่าป่ี พี้ล้อง ล่า
แนนอ� 29 เอปาโฟรดิทัส เคิน ล้าเมอ ยางนา ฮูพลา โว�
แน กยา่งม่อนซ้า คูปาว� ไม้ ยา นอง แม้แน ยา้ จ่ีวดีอางซ้ืง
มางนา เจ่อ แง� ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค ยาง แม้แน เพล่อ ชี
ออืนา นาบท้ือ คูปาว� 30 ไม้ ยา พระเยซูครสิต์ นา ล่ากาน
วา่ ป่ี ปาปาย ป้าดจาซ้ีฺ ยา้� แน ยา นอง กงานา อางเลิง่ บ่า
ปล่อง ล่ากงา กางออื ปล่อง ล่าแง� ยา กงานา ล่ากาน วา่
ป่ี ล่า ปาปาย ป้าดจาซ้ีฺ ยา้�

3
พระเยซู ชฺา้ง ปีนแตปีนนา เลิน่เลิน่ มาง ยา้

1 น้ีแม้แนยาว ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� จ่ีวดีอางซ้ืง
มางก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ชี น้ีง กยา่งม่อนซ้า คูปาว�
แน กงา นองนา อางเลิง่ อางอา้น น้ีง เลิง้เลิง้ แน แต้ม ป่ี
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ล่าง น้ียา่� กงานา บ่ากงา ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ป่ี ล่าเป� จ้า
กงา น้ีแม้แน ฮา น้ียา่ นองนา ฮูพลา ม่าอู่บจ่ีต่าง อางซี ออื
ก้อง ปูน ป่ี ล่าง� 2 ค่ือ แฮ้ออืนา นืงบาบ่าชี่ โจ� จ้า แม่น
แน อางโต แล่ม แล่ โว� ไม้ ยองมู น้ียา่ อางเลิง่ บ่าแม่น
ฮา คูแง� ยอ ม่าอูบ่จ่ีต่าง อางซี แฮง้ ค่องชา่ง ออืนา ม่าอูบ่
แง� ยอ น้ีแม้แน ม่าอู่บ แง พิธขีลิบ ฮา แล่ง น้ีงญา มู่งท่า
เวอ กงาด้ืง แล แงแน� 3 กงา น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่� ไม้ พาจาว
มาง ชฺา้ง ม้าม้า ออืยา่ ชฺา้ง ม่าอู่บจ่ีต่าง อางซี ม่าอู่บ ออื บ่า
อา่� จ้า กงู เป� อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ม้ายา่ กงู
นา ฮาย พาจาว มางนา บอกไว้ ป่ี ล่าแง� แน กงูยา่ ชฺา้ง ออื
อางเลิง่ อางแม่น ฮา แฮง้นา กงูนา มู่งท่า เวอ กงาด้ืง แล
ป่ี ล่าง แน นืงบาบ่าแก่นจ่า คู� จ้า กงู พระเยซูครสิต์ นา นื
งบาแก่นจ่า คูแง� ยา กงูนา มู่งท่า เวอ อางซ่ืฺย ด้ืง แล ล่า
กงา กาแน�

4ยาว อา่ซ่าง นืงบาแก่นจ่าง อางเลิง่ อางแม่น ฮา ยาว มู่ง
ท่า เวอ กงาด้ืง แล แงแน� แบชี้ ปาว กงายา่ ชฺา้ง แฮ้มาง
ล่อบ่าปา อางเลิง่ อางแม่น ฮา ยาว มู่งท่า เวอ กงาด้ืง แล
แงแน นืงบาแก่นจ่า แฮง้ ซูม แล่ง แน� 5 ไม้ กงายา่ อา่ญู 8
นืง เมอ จาย ยา้ พิธขีลิบ ฮา แล่แอ่ แน กงา อสิราเอล อางเจ้
ออางจาด� กงา เบนยามิน อางเจ้อ แน กงา อสิราเอลชฺา้ง
ม้าม้า� ไม้ อา่บา อา่โบ้ง เยด่ อสิราเอลชฺา้ง น้อ� ศาสนา
อางเลิง่ โย้เวอ กงา ฟาริสี อางมู โย้เวอ ด้ืง แง� ศาสนา
อางเลิง่ โย้เวอ ฟาริสี มู น้ียา่ ศาสนา อางล้ีบอางล่าว ท้ือ
อางแม่น เลิน่เลิน่ ออื ยา้� 6แน กงายา่ ศาสนา อางล้ีบอาง
ล่าว โย้เวอ เจิน้เจ้อ อางซี บ่าฮา กางซ้ืง� แน กงา กงา่เกิง้
ยา้ ฮายเค่ แง� แฮง้ยา้ ค้าแต้ กงา ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ปีน
แตปีนนา แน เค่คาม แง� ไม้ กงา เยง้ น้อ ยอ ศาสนา อาง
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ล้ีบอางล่าว ฮา ซี ชี แน�
7 แฮญ้่าม เมอ กงา น้ีแม้แน เยง้ แง� กงา กูยา่งกูเจ้อ

ฮา ชี ออืยา่ กงาก้อง นาบาตา ยา้ จองไจ จา แงแน� จ้า อา
ม้ือ กงา พระเยซูครสิต์ นา ฮูจ่า แง� แฮง้ยา้ น้ีแม้แน เยง้
แง อางเลิง่ แฮอ้อื กงาก้อง จองไจ บ่าจา แน� 8 อา่จ่าม มือ
กงา น้ีแม้แน เยง้ แง� กงาก้อง กูยา่งกูเจ้อ จา ชี น้ียา่ จอง
ไจ บ่าจา แน� ไม้ ท่ือยา่ง จา แง กงา กูยา่งกูเจ้อ จา ชี น้ีออื
ล่อบ่าปา จองไจ จา แล่ง แน� แฮ้ยา่ พระเยซูครสิต์ กงา จ่ี
วีดอางซ้ืง มางนา แบกงา กาง แฮง้ยา้� แน กงายา่ กูยา่ง
กูเจ้อ ยา้ วี แอ� ไม้ พระเยซูครสิต์ นา ฮูจ่า ปาปาย� กงา
เยง้ แง กงา อางเลิง่ อางแม่น คาโคลาโค ฮา ชี แฮ้ยา่ อาง
เจ่ดอางจ้อ กานแอ แน� จ้า กงา พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง กงาเพ
ล่อ ชี น้ียา่ นาบาตา ยา้ จองไจ จา แงแน� 9 แน กงา ยาง
ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ซ่ีค้า� ไม้ กงานา ฮาย พาจาว
มาง ชฺา้ง อางกงา่อางเกิง เพล่อ ป่ี ล่าง น้ียา่� กงา ศาสนา
อางล้ีบอางล่าว กงา่เกิง้ แน ฮายเค่ แฮง้ ปาปาย บ่าอา่� แน
กงา อางเลิง่ อางแม่น ฮา แฮง้ ปาปาย บ่าอา่� จ้า กงา พระ
เยซูครสิต์ นา เจ่อ แฮง้ ปาปาย ยา้� 10 กงา พระเยซูครสิต์
นา แบกงา ซ่ีค้า� แน ล่าท่ี ยางนา ฮาย อางซ่ืฺอ แต่ล้า แล่ ป่ี
ชี่ แฮง้นา แบกงา ซ่ีค้า� กงา ยางก้อง ท่ืงกงา่ แน โอด้ ตูก
พานลาบ้าบ ซ่ีค้า� แน ยาง แม้แน ซ้ีฺ ซ่ีค้า� 11 ยาว กงา น้ี
แม้แน นืงบาแก่นจ่าง� กงา ซ้ีฺ คายาว พาจาว มาง กงานา
ฮาย อางซ่ืฺอ แต่ล้า แล่ ป่ีล่าง แน�

ฮื่นแลน แล่ว ก่าจ่า แอเคอ แน
12 จ้า อาม้ือ กงายา่ ล่ากาน บ่าวา่ เปิน กาซ้ืง� แน พระ

เยซู แม้แน กูยา่งกูเจ้อ แน บ่าแม่น กาซ้ืง� บ้าเจอล้อแม้
เวมิ กงายา่ ล่ากาน วา่ แล แล่ง เปิน เมอ เคอ ยา้� ไม้ พระ
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เยซูครสิต์ กงานา แชยู้้ ล่างญ้า� แน ยา กงานา ก่าจ่าฮู มาง
ล่างวา่น แฮง้ ซ่ืฺย ยู้ แล ล่าแง� 13 ครสิเตียนม้องน้าม นอง
เวอ� ม้าม้า น้ียา่ กงายา่ ก่าไจ่ ยา แน บ่ากงา เยง้ เป� จ้า
กงายา่ อางเลิง่ ท่ือยา่ง ฮา แน� กงายา่ ค้าแต้ เวอ อางเลิง่
ออื ลู้ม ยาว ล้าก้า ป่ากยา่ ฮื่น แล แน� 14 ยาว กงา ฮื่น ก่า
จ่า ป่ี แน� ไม้ กงา ก่าจ่าฮู มาง ล่างวา่น แฮง้ ยู้ แล แง� ก่า
จ่าฮู มาง ล่างวา่น แฮ้ยา่ พาจาว มาง กงูนา มู่งท่า โย้เวอ
ยางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า จา ป่ี ล่าง แฮง้ยา้� ยาว พา
จาว มาง กงูนา ล่างวา่น ป่ี ล่าง น้ียา่ ไม้ กงู พระเยซูครสิต์
นา เจ่อ คูชี น้ีง ปาปาย ยา้�

15 น้ีแม้แนยาว กงูมู คาโคลาโค ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คูชี
ออื เวอ� ตู้ ลางกา แน เยง้ คูโว� จ้า อางเลิง่ ท่ือบ่า ออืยา่
จาวา่แน นอง เยง้ แฮง้ บ่าตู่ กา ยาว� พาจาว มาง นองนา
ฮา แบ ป่ี ล่าแง� นอ ล้อแม้ เยง้ ซี ชแีน� 16 บ้าเจอล้อแม้
เวมิ จายป่ีปาว� กงูยา่ พาจาว มาง กงูนา อางเลิง่ ม่า ฮา ป่ี
ล่าชี่ ออื ฮา แล แล่ง� ค้าแต้ เมอ จาย อาม้ือ เคอ แน ฮา ล้า
ชี แฮง้แม้แน ยา้�

17 ครสิเตียนม้องน้าม กงา ลาก ออื เวอ� กงา แม้แน ฮา
โว� กงูยา่ กงา่เกิง้ ยา้ จ่ีวดี ไจ นองนา ฮู ป่ี ล่าแอ�่ น้ีแม้แน
ยาว นอง มือ ชฺา้ง กงู แม้แน ฮา ชี ออืนา ฮู ปาว� 18 ยาว
กงา น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่� ไม้ ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ จา แง� ยอ พระ
เยซูครสิต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซ้ีฺ ชี แฮง้นา ฮูยา้ คูแง� แน น้ี
เลิง่ กงายา่ นองนา ไลเทอ เคิน ญ้า ม่า ล่า ยาว� แน อาม้ือ
เคอ ยา้ กงา แมป้ือ เซฺ่อ แน น้ีเลิง่ นา จ่ี เคอ แล่ง� 19 ยาว
กาญ่าม เวอ ชฺา้ง แฮ้ออื ล่าลูก โย้เวอ วี่บ่ากกงาไจ ด้ืง แอ
คูแง� ยอง พาจาว ม้า ค่าตอง ตานฮา แฮง้ยา้� ไม้ ยอ ค่า
ตอง ตานฮา วา แน ฮา เค่ คูแง� แน อางเลิง่ซ่าจอเกิง่ ออื
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จ่ี โอด่ คูแง� แน ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางเกิง่อางก้อ ออืนา ต่ี
นต้อง กานแง� 20 น้ีแม้แนยาว กงู ยอง แม้แน บ่าฮา คูโจ�
ไม้ กงู มู่งท่า เวอ กงาด้ืง แล คูแง� แน กงูยา่ อาม้ือ ปีนแต
ปีนนา ยา้ พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวีดอางซ้ืง มาง พ่าวลือ แล่
แฮนื้ง นา ล่อ คูแง� ยา มู่งท่า เวอ จาย ลือ แง� แน ยา กงู
นา อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ี ล่าแง� 21 ยา กงู อางโต อางด่
ออางยา่ อางด้าอางกยา้ง กงากาง น้ีง แน ซ้ีฺนืง อางจา น้ีง
เพ่น ล่าแง� แน ยาง ล่าท่ี กูยา่งกูเจ้อ ออืนา ก่าจ่า ชี่ แฮง้
ไจ กงูนา ฮา ยาง อางโต แฮง้แม้แน เพล่อ ป่ี ล่าแง� ยาง
อางโต น้ียา่ อางแก่นอางคา แน ซ้ีฺนืง บ่าจา�

4

กยา่งม่อนซ้า ยา้ง
1 ครสิเตียนม้องน้าม กงา ลาก ออื เวอ� กงา นองนา นา

บาตา ยา้ มยา้ง ล่า ซ้ีแง� แน กงา นาบาตา ยา้ กยา่ง แง�
ไม้ นอ กงานา ฮา นืงบาต่องม่อนซ้า ป่ี ล่าแง� ครสิเตียนม้
องน้าม กงา ลาก ออื เวอ� จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา เจ่อ แลน แล่
คูปาว�

2 ยูโอเดีย แน สินทิเค ไน้ เวอ� บ่าซีบ่าแล กาโจ� ไม้ จ่ีวี
ดอางซ้ืง ม้า ไน้นา ฮา ครสิเตียนม้องน้าม เพล่อ ลางกา ป่ี
ล่าง ญ้า� 3 กงา ล่ากานวา่ชา่ง อางซืออางปลอง มาง เวอ�
กงา นางนา ค่าบายา่ 2 คู่น น้ี เยด่นา ปล่อง ป่ี ล่า ซ่ีค้า�
เยด่นา บ่าป่ี ซีแล ลางกา โจ� ไม้ เยด่ กงา แน เคลเมนต์
แน กงา ล่ากานวา่ชา่ง ท่ือบ่า ออื ก้อง ท่ืงกงา่ ยา้ ล่ากานวา่
เมิด่ แง� กงูมู น้ียา่ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ชฺา้ง
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ออืนา ป่าว แบ ป่ี แง� ยอง อางเม้ง น้ียา่ พาจาว มาง จ่ีวดี
ปาบ*✡ โยเ้วอ แต้ม ชี้ ญ้า�

4นอง จ่ีวดีอางซ้ืง มางก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ชี น้ีง
กูญ่าม แน กยา่งม่อนซ้า คูปาว� กงา ท่ือเทอ จ่ี แล่ ปานา
กยา่งม่อนซ้า คู ปาว�

5 ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา นืงบาแม่น ชา่ง โว� จ่ีวดีอางซ้ืง
ม้า อามือ ชา พ่าว ลือ แล่ แง� แน บ่ามล่าง ยา้ เคิน ลือ แง�
6 เจิน้เจ้อ บ่าม่านบ่าชู โจ� จ้า บ้าเจอ อางเลิง่ ตอล้า เวมิ�
พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮา โว� แน นอง ม้างม้าเจ้อ จาม
ปีน แน กงาไจ ออื ยางนา ป้า โว� พาจาว มางนา อธษิฐาน
ฮา เมอ กูเทอ แน ยางนา ขอบคุณ ฮา โว� 7 ไม้ น้ีแม้แน ฮา
น้ียา่ นองนา ฮา นืงบาต่องจาบื่อด้ืงบื้อ ป่ี ล่าแง� แน นอง
นืงบา แน ก่ามกืด แฮง้นา ฮาย พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่ม
ท่ือเจ่อ แน เพล่อ ป่ี ล่าแง� จ้า พาจาว มางก้อง นืงบาต่อง
จาบื่อด้ืงบื้อ อางเลิง่ จายลือ ชี น้ียา่ ชฺา้ง ออื บ่าแบ เคอ กา�

8 น้ีแม้แนยาว ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� อางเลิง่ ม้า
ม้า� นาบท้ือ คาแม้แน ชี่ ออืนา ต่ีนต้อง คูปาว� แน อางเลิง่
อางกงา่อางเกิง� อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ออืนา ต่ีนต้อง คูปาว�
แน อางเลิง่ ลากคาบอล้อ� เจ่อจ่าคาแม้อางจา ออืนา ต่ีน
ต้อง คูปาว� ไม้ อางเลิง่ น้ีออื อางแม่น แน สรรเสรญิ ฮา
อางซูม นอ� 9นอง กงาก้อง เล่นแบ แล่ชี่ ออื� แน กงาบู้ ชี
ออื� กูยา่งกูเจ้อ แน ฮา โว� ต่ืน กงา ม่าอู่บจ่ีต่าง แน กงา
อางเลิง่ ฮา ชี ออื คาตา ยา้� ยาว พาจาว กงูนา ฮา นืงบา
ต่องม่อนซ้า ป่ี ล่าชี่ มาง นอง นืงบา นู้เวอ ด้ืง แง�

* 4:3 4:3 พาจาว มาง จ่ีวดีปาบ น้ียา่ พาจาว มาง ปาบ เย� ปาบ คล้าว โยเ้วอ
ชฺา้ง คาโคลาโค มู่งท่า เวอ พาจาว มางก้อง ท่ืงกงา่ แน กงาด้ืง แล ออื อางเม้ง
แฮง้ จา แง� ✡ 4:3 4:3 ววิรณ์ 3:5; 21:27
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เปาโล ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา ขอบคุณ ฮา ยา้ง
10 กงา กยา่ง ค่า� แน จ่ีวีดอางซ้ืง มางนา นาบาตา ยา้

ขอบคุณ ฮา แง� นอง กงานา ฮา มยา้ง ป่ี ล่าชี่ น้ีง อาม้ือ
นอ กงานา พี้ล้อง ล่าง แน� ม้าม้า น้ียา่ นอ กงานา กูญ่าม
ยา้ พีล้้อง ล่าแง� จ้า นอ กงานา พีล้้อง ล่าง แน ฮา มยา้ง ป่ี
ล่า ญ่าม บ่าจา� 11 กงา น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่� ตูกพาน เจิน้เจ้อ
บ่าจา แน บ่าอา่� จ้า กงายา่ บ้าเจอล้อแม้ ด้ืง เวมิ อางกงา
ยา้� ไม้ กงายา่ น้ีแม้แน ด้ืง น้ีงนา นืงบาจาบ แง� 12 กงา
อางแบ ยา้ ตูกพาน เมอ� แน จาปาง เมอ� บ้าเจอล้อแม้ ฮา
แงแน� กงา แบ คายา บ้าเจอล้อแม้ จ่ีวดี ไจ แงแน� น้ีแม้
แนยาว กงา กูญ่าม แน นืงบาจาบ กานา� ล้อเกิง้ด้ืง เวมิ จา
คาป่ีว� ฮา่งจฺ่าเซฺ่อ จา ล่าอา้ว บ่าจา ล่าเวมิ� พลู้ บยา่ แน
จา ชี ล่าอา้ว พลู้ อางอี้ แน จา ชี ล่าเวมิ� กงา นืงบาอางจาบ
แอ่ ญา� 13 กงา กูยา่งกูเจ้อ ยา้ โอด้ กงากา แง� ไม้ พระ
เยซูครสิต์ กงานา แฮง่ จา แก่นคา ป่ี ล่าแง�

14 จ้า นาบาตา แม่น ยา้ กงา ตูกพานลาบ้าบ เมอ นอง
กงานา ปล่อง ล่า คูชี น้ียา่� 15 ฟีลิปปี ชฺา้ง ออื เวอ� นอง อาง
แบ ยา้ กงา ต่องก่าต่าง มาซิโดเนีย แควน โย้เวอ ออ่ก แล
พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ป่าว แล เมอ� ครสิเตียน
ม้องน้าม น้ียา่ นองมู น้ีงญา กงานา ปล่อง ล่าแง แน� 16อา่
จ่าม กงา เธสะโลนิกา อางเมิง โย้เวอ ด้ืง เมิม� นอ กงานา
ไลเทอ ยา้ อางเกิง่ ซฺา ป่ี ล่าแง� 17 กงา น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่
นองก้อง อางเกิง่ กงา แล่ ซ่ีง บ่าอา่� จ้า กงา นองนา จอง
ไจ กงา ป่ี ล่า ซ่ีค้า� นอง กงานา ปล่อง ล่าชี่ แฮง้นา ซู้ม แน�

18แน อาม้ือ กงายา่ อางเกิง่ จามปีน แน กงาไจ ออื กูยา่ง
กูเจ้อ ยา้ จา แง� ยาว กงา อางเกิง่ จา ชี น้ียา่ บยา่แล่ชี่ชา้
ก้อน ยา้� ไม้ กงายา่ นอง เอปาโฟรดิทัส นา อางเกิง่ คาโค
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ลาโค ป่ี ล้า ป่ีชี่ ออื คาตา ยา้ กงาบู้ แอ� อางเกิง่ แฮ้ออืยา่
อางเกิง่ท่านเซฺ่อ อางแป่ อางฮอ้มพาจาว มางนา ท่าน ยาว�
พาจาว มาง ซอ ชี ออื ชอ้ดยา้ แน นืงบาจาบ ชี ออื ชอ้ดยา้�
19 แน กงา พาจาว อางจาอางปาง น้ีม้า นอง อางเกิง่ จาม
ปีน แน กงาไจ ออื นองนา ป่ี ล่าแง� ไม้ นอ พระเยซูครสิต์
ชฺา้ง น้อ� 20พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� สรรเสรญิจ่ีต่าง
กงาบู้ แล โว� อาเมน�

โจ้ดมาย ต่องลีน เวอ โมงซฺ้า จ่ีต่าง ยา่ง
21 ครสิเตียนม้องน้าม คาโคลาโค พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง

เพล่อ คูชี ออืนา ม่า ล่าว� กงา ยองนา โมง ซฺ้า แงแน�
ครสิเตียนม้องน้าม กงาก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ออืยา่ กงานา
ม่า นองนา น้ีแม้แน ม่า ป่ี ล่าง� ยองมู น้ียา่ นองมู คาโคลา
โค แฮง้นา โมงซฺ้า ล่าง แน� 22ครสิเตียนม้องน้าม คาโคลา
โค น้ีเมิง ก้อง ด้ืง ออืยา่ กงานา ม่า นองนา น้ีแม้แน ม่า ป่ี
ล่าแง� ยองมู น้ียา่ นองนา โมงซฺ้า ล่าง แน� ชฺา้ง ก่าซ้าด
ยอคา ซีซาร์ มางนา ล่ากาน ปล่อง วา่ คูชี ออืยา่ กงานา ม่า
นองนา น้ีแม้แน ม่า ป่ี ล่าง� ยองมู น้ียา่ นองนา นาบาตา
ยา้ โมงซฺ้า ล่าง แน� 23พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง
เวอ� ยองมู คาโคลาโค แฮง้นา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ปาว�
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