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เปาโล ทิตัส นา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ยา้ง
ทิตัส

โจ้ดมาย น้ี ม้า เปาโล ทิตัส นา แต้ม ป่ี ชี�่ ไม้ ทิตัส นา ม่า
อู่บ เย� เกาะ ครตี โย้เวอ ครสิเตียน ยอคา ออื ก้อง ชฺา้งฮู
พลาฮู ต้างแต่ง อางเลิง่ แฮง้� ยาว เปาโล มือ ทิตัส นา ม่า
น้ีเลิง่ ฮูพลา ป่ีชี�่ แน ทิตัส นา ชฺา้ง บ่ากงา่บ่าเกิง แน ม่าอู่
บ ออืนา แล่มล้าง แล่ ป่ีง�
ทิตัส ยา กรกี ชฺา้ง เย� แน ยา พระเยซู นา นืงบาชี ชเีย�

แน ยา เปาโล เยด่ อางชา่ง อางเก่ยอางเลิง้ กาเย� ยาว
น่อง นู้เวอ ทิตัส มือ เกาะ ครตี โย้เวอ เปาโล นา ล่ากาน วา่
แต่น ช�ี

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จ่ีต่าง ยา่ง
1 กงายา่ เปาโล พาจาว มาง ยา่เจ่น� แน พระเยซูครสิต์

ศิษยเ์อก มาง เป�
กงา ล่ากาน น้ียา่ พาจาว มาง ชฺา้ง แช้ยู้ ชี ออืนา ปล่อง

แง� กงา ยองนา ปล่อง พาจาว มางนา แก่นคา แน เจ่อ
ป่ีง� แน ยองนา ปล่อง อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ บยา่ แน แบ แล
ป่ี แง� อางเลิง่ ม้าม้า น้ียา่ ยองนา ฮาย พาจาว มาง นืงบา
จาบ แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ ป่ี แง� 2 กงา ล่ากาน น้ีมาง วา่ น้ี
ยา่� ไม้ กงา น้ีแม้แน นืงบาแก่นจ่าง� กงูยา่ พาจาว มาง
ก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า จาย แล คูง� ยาง ชฺา้งอางเมิง
บ่าแต่ง ฮู่ เมอ กงูนา ก่ามค่าน ป่ี ล่าชี่ แฮง้แม้แน� พาจาว
ม้า บ่าจ่อบ กางซ้ืง� 3 พาจาว กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูนป่ี
ล่าฮู มาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮง้ เคิน ล้า เมอ� ยา ยาง จ่ีต่าง
แฮง้ ป่าว ชฺา้ง ออืนา กงาแบ ป่ี แง� ยาว อามือ อางญ่าม
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ยา่ง เคิน ญา แน ยา อางเลิง่ อางแม่น น้ีเลิง่ กงานา ป่ี ล่าง
ญ้า� แน กงานา ม่า ชฺา้ง ออืนา ป่าว ม่า แอ ป่ี ล่าง ญา�

4 น้ีงยา้ กงา โจ้ดมาย น้ี ชา่บ้าบ แต้ม ทิตัส นา ป่ี แง�
ครสิเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ กงายา่ ยางนา ลาก แง�
ค่าตอง อางยา่ ม้าม้า ชอ้ดยา้�
พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� แน พระเยซูครสิต์ กงูนา

อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ี ล่าฮู มาง เวอ� ทิตัส นา ลากซ่ืงก
งา่กยา้ ปาว� แน ยางนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาด้ืง ป่ี
ปาว�

เกาะ ครตี โยเ้วอ ทิตัส ล่ากาน ยา่ง
5 ทิตัส เวอ� กงา นางนา เกาะ ครตี โย้เวอ ชี ชา่ล่า ชี่

แฮ�้ ไม้ นางนา กงา ล่ากาน บ่าวา่ เปิน กาง แฮง้ วา่ แล แล่
ป่ี ล่าง เปิน แอ เคอ แน� แน นางนา อางเมิง คาโคลาโค
ครสิเตียนม้องน้าม ออื ด้ืง คูชี ออืเมอ ครสิเตียน ยอคา แช้
ยู้ ป่ี ล่าง แนนอ� กงา นางนา ม่า ชี ล่าชี่ แฮง้แม้แน� 6 ชฺา้ง
ครสิเตียน ยอคา เพล่อ ซูม ออืยา่ ชฺา้ง เจิน้เจ้ออางซีจ่ีคาแม้
บ่าจา ออื เป� แน ค่าบา ท่ือม่าง ญา กงา ยู้ แง� แน ยา
จู้ บ่าจา ยาง อางยา่ อมื พาจาว มางนา เจ่อ แง� บ่าเล่ด
บ่าพ่าน แน อางบา อางโบ้ง จ่ีต่าง นา อางน้าจ่า ฮาก เจิน้
เจ้อ จ่ี เซฺ่อ บ่าจา� 7 ไม้ ชฺา้ง ครสิเตียน ยอคา เพล่อ ออืยา่
พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา กงาฮูกงาพลา แง� น้ีแม้แนยาว
ชฺา้ง แฮ้มาง จ่ีวดี ไจ แฮ้ยา่ อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ บ่ากงา
ฮา เป� บ่าออ่นจ่าแล่� ไล้แอบ่าคา� แต่ค่า บ่าต่างม่าวบ่อ�
อา่ซ่าง มางนา ต่ือชกื นา บ่าซอ� แน ฮาก อางเกิง่ บ่าจ่อบ ยู้
ป่ี� 8 จ้า ชฺา้ง แฮม้้า ฮากนา ฮูพลา นา อางซอ� อางเลิง่ อาง
แม่น ออืนา ลาก แง� ก่ามกืด อางจา� อางกงา่อางเกิง� นื
งบา อางเซิฺง่อางซฺ้าง� แน ค่าตอง นืงบา แฮง้นา อางเค้ จ่า
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แล่ กงากา� 9 แน ชฺา้ง แฮ้ม้า ไกง้ ม่าอู่บจ่ีต่าง อางเจ่อจ่า
กงา กาง แฮง้ ปีนแตปีนนา ยา้ เจ่อ แง� ไม้ ยางนา ม่าอูบ่จ่ี
ต่าง น้ีง ไจ ฮากนา นืงบาแฮง่ ป่ี ป่ีง แนนอ� แน ชฺา้ง ม่าอูบ่
จ่ีต่าง น้ีงนา บ่าซอ ออืนา ฮา กงาแบ กงามยา้ง ป่ีง ค่าตอง
อางซี แน�

10 น้ีเลิง่ อางเลิง่ ปีนแตปีนนา� ไม้ ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ จา
แง� อางล้ืกอางล้าน บ่าต่ือน้า กาแน� ยอ อางเลิง่ อางจ่าง
จองไจ บ่าจา ออื จ่ี ฮากนา จ้อบ อางซีอางบล่าบ ฮา ป่ี แง�
ชฺา้ง น้ีออื ฮากนา เค้ ยวิชฺา้ง ศาสนา อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ฮา
เค่ ป่ี คูชี ออื ยา้� 11 น้ีแม้แนยาว จามปีน ยา้ ชฺา้ง น้ีออืนา
ม่านป่อง กงาฮา คู่บ ป่ี แง� ไม้ ยองนา บ่าป่ี จ่ี แล่ก้าน แน�
ไม้ ชฺา้ง น้ีออื ตานฮา พลู้ นา ลาก คูแง� แฮง้ยา้ อางเลิง่ ม่า
อู่บ คาแม้แน บ่าอา่ ออื ม่าอู่บ คูแง� ยาว น้ียา่ ยูม้ชฺา้ง อา
งบยา่ ยา้ ก่างพยา แง� 12 ซ้ามบา ค้าแต้ เกาะ ครตี โย้เวอ
คู่ เกาะ ครตี ชฺา้ง ม่าง น้ีแม้แน จ่ี แง�
�เกาะ ครตี ชฺา้ง น้ียา่ จ่ี จ้อบ อางคา� ยอง นืงบา แฮ้ ซ่อง

ก่องซ้าด อางโซ้กอางไล้ ออื ชอ้ด ยา้� อา่จ่ามมือ อางคล่ือ
แน จฺ่า อางคา� แน�

13 ยาว เกาะ ครตี ชฺา้ง ออืยา่ คู่ แฮ้มาง จ่ี ชี แฮง้แม้แน
ม้าม้า ยา้ เพลิน่ คูช�ี น้ีแม้แนยาว ทิตัส เวอ� นาง มือ ยอง
นา ด้า แน อี่ โว� ไม้ ยองนา พาจาว มางนา บยา่ แน เจ่อ
แล ป่ี เซฺ้อ� 14 น้ีแม้แนยาว ยองมู น้ีง ยวิชฺา้ง ออื อางเลิง่
อางจ่าง จองไจ บ่าจา แน อูบ่ ล้า คูชี แฮง้นา บ่าต่ีนบ่าต่อง
คูก้าน� แน ชฺา้ง พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้นา แมก่า
พลาบ ฮื่น คูชี ออื อางล้ีบอางล่าว แฮง้นา บ่าต่ีนบ่าต่อง คู
ก้าน� 15 ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง น้ียา่ กูยา่งกูเจ้อ ยา้ เซิฺง่ซฺ้าง
แง� จ้า ชฺา้ง บ่าเซิฺง่บ่าซฺ่าง แน พาจาว มางนา บ่าเจ่อ ออืยา่
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เจิน้เจ้อ มาง บ่าเซิฺ่งบ่าซฺ่าง� ไม้ ยอง นืงบา แน ก่ามกืด น้ี
เลิง่ อางซี น้ีเลิง่ อางกงา่อางเกิง แน ม่ายแบ ป่ีง ยา้ง โซซา
โค ป้าน่อ� 16 ชฺา้ง น้ีออืเจ้อ จ่ี คูแง� พาจาว มางนา อางแบ
กงา กาแน� จ้า ยอง อางเลิง่ ฮา ชี ออืยา่ ยอง จ่ี คูชี แฮง้แม้
แน บ่าอา่� ชฺา้ง น้ีออืเจ้อ ชา่คาบอล้อ ยา้� ยองมู น้ียา่ อา่
ซ่าง มางนา บ่าน่าจ่า แน ยองมู น้ียา่ เจิน้เจ้อ อางเลิง่ อาง
แม่น ฮา บ่าซูม เป�

2
ม่าอูบ่จ่ีต่าง อางกงา่อางเกิง แฮง้ ฮาย เค่ ป่ีง ยา้ง

1 ทิตัส เวอ� นายา่ อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ออื ชฺา้ง ออื
นา ม่าอูบ่ โว� 2 ยา่ม่าง ค่าพ่ายา่ ออืนา น้ีแม้แน ม่าอูบ่ โว�
ฮาก นาบท้ือ คาแม้แน จ่ีวดี ไจ โว� แต่ค่า บ่าต่าง ม่าว บ่อ
โจ� แม่น แน อางโต แล่ม แล่ โว� ค่าตอง นืงบา แฮง้นา เค้
จ่าแล่ โว� พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ โว� ฮากนา
ลาก โว แน ก่ามโอด่ บยา่ แน จา โว แน�

3 ยา่ม่าง ค่าบายา่ อมื ท่ือชา่งกานญา ยองนา น้ีแม้แน
ม่าอู่บ โว� พาจาว มางนา นาบท้ือ ชี แฮง้นา ซูม แน จ่ีวดี
เซิฺง่ซฺ้าง แน ไจ โว� ฮากนา บ่าค่าว จ่ี โจ� บ่าอา่ยาว แต่ค่า
บ่าต่าง ม่าว บ่อ โจ� จ้า ชฺา้งอางเลิง่ อางแม่นม่าอู่บฮู เพ
ล่อ โว� 4 ยาว ค่าบายา่ ออืนา ม่าอู่บ ค่าตอง อางบล้อง แน
อางยา่ ออืนา ลาก ป่ีว� 5แน ค่าบายา่ ออืนา ม่าอูบ่ ค่าตอง
นืงบา แฮง้นา เค้ จ่าแล่ ป่ี แง� แน ค่าบายา่ ออืนา ม่าอู่บ
ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง เพล่อ ป่ี แง� แน ค่าบายา่ ออืนา ม่าอู่
บ ชฺา้ง นืงบา อางแม่น เพล่อ ป่ี แง� แน ค่าบายา่ ออืนา ม่า
อู่บ ค่าบา อางแม่น เพล่อ ป่ี แง� ยาว ค่าบายา่ แฮอ้มื ค่า
ตอง ยูม้ แฮง้ แม่น แน ฮูพลา� แน ยอง อางบล้อง ออืนา
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น้าจ่าง� น้ีแม้แนยาว อา่ซ่าง มาง พาจาวจ่ีต่าง แฮง้นา บ่า
จ่ี ฮูยา้ กงา กางลา�

6 ทิตัส เวอ� ท่ือชา่งกานญา ค่าพ่ายา่ ออืนา น้ีแม้แน ม่า
อู่บ โว� ค่าตอง นืงบา แฮง้นา เค้ จ่าแล่ โว แน� 7 อางเลิง่
อางแม่น ออื ฮา ยองนา ฮู ป่ี โว� แน ยองนา ปีนแตปีนนา
ม้าม้า แน ม่าอู่บ โว� 8 แน ม่าอู่บจ่ีต่าง อางกงา่อางเกิง
แฮง้ ไจ ยองนา ม่าอู่บ โว� ไม้ อา่ซ่าง มางนา อางเลิง่ บ่าป่ี
ซฺ้า จ่ี กงากา แนนอ� แน ชฺา้ง นางนา บ่าซอ ล่าง ออืนา ซฺ่า
จอ แล่ ป่ี เซฺ้อ� ไม้ ยองมู น้ียา่ กงูนา เจิน้เจ้อ จ่ีล่าเซฺ่อ บ่าจา
วา�

9 ยา่เจ่น ออืนา น้ีแม้แน ม่าอู่บ โว� ค่าตอง เจ้านาย ออื
นา กูเลิง่ แน น้าจ่า โว� ค่าตอง เจ้านาย ออืนา ฮา กูเลิง่ แน
นืงบาจาบ ป่ี โว� ค่าตอง เจ้านาย ออืนา บ่าจ่ีเจ้ โจ� 10 แน
ค่าตอง เจ้านาย อางเกิ่งอางก้อ ออืนา บ่าค่าว โจ� จ้า ค่า
ตอง เจ้านาย ออืนา ฮา มยา้ง ป่ี โว� ยองมู น้ียา่ นืงบาอาง
ชี กงากา ม้าม้า ยา้ แน� คาโคลาโค กงา น้ีแม้แน ม่า ฮา
ป่ี ล่า ชี่ น้ียา่� ไม้ พาจาว กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ีล่าฮู
มาง ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้ ชฺา้งเจ่อฮู บยา่ แน จา เค่ ป่ีง แนนอ�

11 ยาว กงา น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่� ไม้ พาจาว มาง ลากซ่ืงกงา่
กยา้ อางญ่าม ยา้ง เคิน ล้างญ้า� ลากซ่ืงกงา่กยา้ น้ียา่ ชฺา้ง
คาโคลาโค ออืนา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ป่ี แง� 12ลากซ่ืงกงา่
กยา้ น้ียา่ กงูนา น้ีแม้แน ม่าอู่บ ล่าง� จ่ีวดี ไจ พาจาว มาง
นา ฮา นืงบาบ่าจาบ ป่ีง แฮง้ วี โว� แน ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
ตานฮา กูยา่งกูเจ้อ ออื วี โว� ลากซ่ืงกงา่กยา้ น้ียา่ กงูนา
ม่าอู่บ ค่าตอง นืงบา แฮง้นา เค้ จ่าแล่ ป่ีง� แน กงูนา ม่าอู่
บ ชฺา้ง อางซืออางปลอง เพล่อ ป่ี ล่าง� แน กงูนา ม่าอูบ่ พา
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จาว มาง นืงบาจาบ แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ ป่ี ล่าแง� 13 น้ีแม้
แนยาว อาม้ือ กงู อางเลิง่ นืงบาแก่นจ่า คูชี แฮง้ ล่อ คู เมอ�
กงูมู น้ีงมือ อางเลิง่ น้ีออื ฮา คู ปาว� ไม้ อางเลิง่ กงู นืงบา
แก่นจ่า คูง แฮ้ กงูนา ฮา แม่น แน กงาจากงาด้ืง ป่ี ล่าแง�
กงูมู น้ียา่ นืงบาแก่นจ่าง พระเยซูครสิต์ กงูนา อางบล่าบ
ปล่องปูน ล่าฮู มาง แน กงู พาจาว เพล่อ ชี มาง ล่าท่ี จา แน
ลือ แล่ง แฮนื้ง กงามยา้ง คูง แน� 14พระเยซูครสิต์ ยาง จ่ี
วดี แฮง้ กงูนา ป่ี ล่าง ญ้า� ไม้ กงูนา อางเลิง่ บ่าแม่น โยเ้วอ
ปล่องปูน ป่ี ล่าง แนนอ� แน กงูนา ฮา ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง
เพล่อ ป่ี ล่ายาว ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่าง แนนอ� แน กงูนา
ปีนแตปีนนา แน อางเลิง่ อางแม่น ฮา ป่ี ล่าง แนนอ�

15 ทิตัส เวอ� อางเลิง่ น้ีออื ยองนา ม่าอู่บ โว� แน นาง
ล่าท่ี จา ชี แฮง้ ปีนแตปีนนา แน ไจ โว� ยองนา นืงบาแฮ่
ง ป่ี โว แน ยองนา อี่ โว� ยอง อางมู โย้เวอ อา่ซ่างมางนา
นางนา บ่าป่ี ฮูยา้ ล่า โจ�

3
จ่ีวดี กงา่เกิง้ แน ไจ ยา้ง

1 ทิตัส เวอ� ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา น้ีแม้แน ม่าอู่บ โว�
ชฺา้ง ยอคา เพล่อ ชี ออืนา แน ชฺา้ง ล่าท่ี อางจา ออืนา น้า
จ่า โว� กูญ่าม แน อางเลิง่ อางแม่น กูยา่งกูเจ้อ ออื ฮา โว�
2แน อา่ซ่าง มางนา บ่าจ่ี ก่างพยา ป่ี โจ� อา่ซ่าง มางนา บ่า
ซีบ่าแล ชา่ง โจ� ฮากนา ปล่องวาน โว แน ชฺา้ง คาโคลาโค
ออืนา นืงบาแม่น ชา่ง โว�

3 ไม้ ค้าแต้ เวอ กงูมู น้ีง ชฺา้ง อางจ่าง อางเพล่อ กางซ้ืง
ยา้� กงู อา่ซ่าง มางนา บ่าน่าจ่า แน อางเลิง่ อางซี ฮา แง�
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กงู ตานฮา กูยา่งกูเจ้อ ออื ยา่เจ่น เพล่อ แง แน อางเลิง่ อา
งม่อนอางซ้า กูยา่งกูเจ้อ อางเลิง่ บ่าแม่น โย้เวอ จายลือ ชี
ออื ยา่เจ่น เพล่อ แง� กงู จ่ีวดี นู้เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น ออื
ปล้ืง ยา้ จา แง แน เจอค้อย กาแง� กงูนา ฮาก เม้อ ล่าแง
แน กงู มู น้ียา่ กงูต่องกงู ยา้ เม้อ ลางกา แง� 4 จ้า พาจาว
กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูนป่ีล่าฮู มาง� ยา กงูนา ซ่ืงกงา่กยา้
ล่าง แน ลาก ล่าแง แน กงูนา ฮา มยา้ง ป่ี ล่า เมอ� 5ยา กงู
นา ปล่อง ล่าแง� ยาง กงูนา ปล่อง ล่าง น้ียา่ กงู อางเลิง่
อางแม่น ฮา แฮง้ ปาปาย แน บ่าอา่� จ้า ยาง กงูนา ลาก
ซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง แฮง้ ปาปาย ยา้� พาจาว ม้า ยาง อางค่
องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง แฮง้ ไจ กงู อางบล่าบ แฮง้ ชี่ปู
ล่าง� ไม้ กงูนา อางซ่ืฺอ เกิด้ ป่ี ล่าง แน จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา ป่ี
ล่าง แนนอ� 6 พาจาว ม้า อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
แฮง้ กงูนา ป่ี ล่าง ญ้า� ไม้ พระเยซูครสิต์ กงู อางบล่าบ
แฮง้ ปาปาย แน ซ้ีฺ ชี แฮง้ยา้� 7แน อาม้ือ พาจาว ม้า กงูนา
แม่นชา่ง ล้างญ้า� กงูมู น้ียา่ ชฺา้ง ก่ามป่อน กงาบู้ คูง ออื
ยา้� กงู ก่ามป่อน กงาบู้ คูง แฮย้า่ พาจาว มาง ก้อง ท่ืงกงา่
แน จ่ีวดีม้าม้า กงาจา แล แฮง้ยา้� กงู นืงบาแก่นจ่าง แฮง้
แม้แน� ยาว น้ียา่ พาจาว มาง กงูนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง
แฮง้ ปาปาย ยา้� 8 จ่ีต่าง น้ีออื อางเลิง่ ม้าม้า แน อางเจ่อ
จ่า กงากา เป�
ทิตัส เวอ� กงายา่ นางนา น้ีเลิง่ เลิง้เลิง้ แน จ่ี ป่ี ล่า ซ้ี

ค้า� ไม้ ชฺา้ง พาจาว มางนา เจ่อ ชี ออืนา อางเลิง่ อางแม่น
ฮา ป่ี เซฺ้อ� ไม้ ม่าอู่บจ่ีต่าง น้ีออืยา่ อางเลิง่ อางแม่น แน
ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา นาบาตา ยา้ จองไจ ป่ี แง�

9 จ้า อางเลิง่ อางจ่าง ค้าแต้ ชฺา้ง อางเจ้อซ้ืบ กา ล้า ชี
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อางเลิง่ จ่ีเจ้ กาง แฮง้นา บ่าต่ีนบ่าต่อง โจ� แน อางเลิง่
อางจ่าง โมเสส อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ปาปาย ซีแล กาง แฮง้
นา บ่าต่ีนบ่าต่อง โจ� ไม้ เจิน้เจ้อ บ่ากงา แน จองไจ บ่าจา
เป� 10 ชฺา้ง ฮากนา ฮา อางมู เป่ิง กา ป่ีง ออืนา ม่าอู่บ โว�
จ้า ม่าอู่บ 2 เทอ เคอ ยาว ยองนา บ่าต่ีนบ่าต่อง แล่ โจ�
11 ไม้ นา อางแบ ยา้� ชฺา้ง แฮ้ออื บ่าซือบ่าปลอง แน ยอ
ชฺา้ง อางบล่าบ แน� ยองมู น้ียา่ วี่บ่ากกงาไจ คูแง� ยอง
อางซี ฮา ชี แฮง้นา ซู้ม แน�

โจ้ดมาย ต่องลีน โยเ้วอ เปาโล ทิตัส นา ม่าอูบ่ ยา้ง
12 ทิตัส เวอ� จาวา่แน กงา อารเทมัส นา บ่าอา่มมือ ที

คิกัส นา ไจ นางนา ซฺ้า ลือ ป่ี ล่า ยาว� นาง มือ อางไว่ แน
กงานา ซฺ้า ลือ ล่า โว เป� นิโคโปลิส อางเมิง นู้ เวอ� ไม้
กงายา่ เยง้ ชี ยา่ เป น้ีแม้แน� ชอ่มยา่ นู้เวอ กงายา่ นิโค
โปลิส อางเมิง นู้เวอ จ่ีวดี ไจ จาด้ืง แงแน� 13 ทิตัส เวอ�
ทนายความ เศนาส แน อปอลโล เยด่ นา ปล่อง โว� แก้บ้า
ยอ่ เมอ อางเกิง่อางก้อ กงาไจ ออื เยด่นา ซฺ้า ป่ี โว� ไม้ เยด่
นา แก้บ้า ยอ่ เมอ อางเกิง่อางก้อ กงาไจ ออื กูยา่งกูเจ้อ แน
จา ป่ีง แนนอ� 14 กงู ชฺา้ง ออืนา อางเลิง่ อางแม่น ฮา แฮง้
เล่นแบ แล่ ป่ี ปาว� ไม้ ยองนา ชฺา้ง ตูกพานลาบ้าบ ออืนา
ปล่อง ป่ี เซฺ้อ� ไม้ ยอง ชฺา้ง ตูกพานลาบ้าบ ออืนา ปล่อง น้ี
ยา่ ยอง จ่ีวดี แฮง้นา ฮาย จองไจ จา ป่ี แง�

เปาโล ทิตัส แน ยาง อางมู ออืนา ก่ามป่อน ป่ีชี่ ยา้ง
15 ทิตัส เวอ� ชฺา้ง คาโคลาโค กงาก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ออื

กงานา ม่า นางนา น้ีแม้แน ม่า ป่ี ล่าแง� ยอ นางนา โมง
ซฺ้า ล่าง แน� ทิตัส เวอ� ครสิเตียนม้องน้าม พาจาว มางนา
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เจ่อ ปาปาย กงูนา ลาก ล่าง ออืนา ม่า ล่าโว� กงายา่ ยอง
นา โมงซฺ้า แงแน�
พาจาว เวอ� ทิตัส แน ยองมู คาโคลาโค แฮง้นา ลากซ่ื

งกงา่กยา้ ปาว�
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