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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก เมือง
เทซะโลนิกา (ปัป ติ�

ฟวยจ อาวต ปาวโล นึง เวยีง ฟีลิปปี เญือม โฮว ครอฮ อื
ไลลวง พะจาว โฮน ลอา นึง อ�ื ฮอยจ โรฮ นึง เมือง เทซะ
โลนิกา� ไก โฮวน ปุย ป ฆวต ยุง ไลลวง พะเยซู นึง เมือง เท
ซะโลนิกา เซ� โม ยวิ ป โอ ฆวต เจือ พะเยซู นา เซ ววั ป ยุฮ
ปาวโล รพาวม อ�ื ซาวป ตอก ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ละ ปาวโล
ฆาื อ�ื เญือม โฮวน ป โคมเฮง อื ตอก เซ� ปาวโล จัมเปน
ตอ ฮา เมือง เทซะโลนิกา ฆาื อ�ื ฮอยจ เมือง เบ่โรยา� กัง
เคะ เอ เญอืม เอจี ลอต ปาวโล ฮอยจ นึง เวยีง เอเทน เนอ�
ปาวโล ดวน ทิโมที โฮว เคะ โม ป อาวต นึง เมือง เทซะโลนิ
กา เซ� นึง ไฌม เนอึม ไฌม แนม แตะ โม เซ� ทิโมที เซ
โฮว เนอึม� ฮอยจ แม เคะ ปาวโล เญือม อาวต อื นึง เวยีง
โครนิ� อู ไลลวง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โม ป เจือ นึง เมือง
เทซะโลนิกา ละ อ�ื
เญือม ฮมอง ปาวโล ไลลวง โม ป เจือ เซ� ปาวโล ไซฮ

เอนิ นังซื เฮ�ี รโปะ อื ละ ครติซจัก นึง เมือง เทซะโลนิกา�
ปาวโล ฆวต เกาะ โลม รพาวม อื นึง โฮวน ป โคมเฮง อ�ื
ปาวโล อาวม รพาวม ญันด่ี แตะ นึง พะจาว นึง ฮมอง แตะ
ตอก อาวต โม ป เจือ นึง เมือง เทซะโลนิกา เซ ไม่ รพาวม
เจือ� ไม่ รพาวม ฮรกั� ไม่ ซโอว แนฮ รพาวม อื ไม่ พะเยซู
จาว� เญือม ไซฮ อื นังซื เฮ�ี ปาวโล อู รพาวม ญันด่ี แตะ
ละ ครติซจัก เทซะโลนิกา เซ� อู โรฮ ไลลวง โกะ แตะ เญอืม
อาวต ดิ แตะ ไม่ อ�ื อู ตอก แปน แตะ ปิม แตะ ละ อื นึง กัน
ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ ปาวโล ไซฮ ไลลวง ปันฮา
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ป เอจี เกิต ลลาึง อ�ื โม เซ ตุก รพาวม นึง ไลลวง โม ปุย
ไน พะจาว� ป เอจี ยุม กา ฮอยจ แม พะเยซู นึง ปลัฮเตะ�
ฮลัต โม เซ โอ ซ โฮลฮ ป ไมจ เญือม ฮอยจ แม อ�ื ไก โรฮ
ป ซองไซ นึง เวลา ซ ฮอยจ แม พะเยซู นึง งอ่น� ปาวโล ร
โฮงะ ไลลวง เซ ละ อ�ื ซตอก โรฮ อื เกือฮ อาวต แนฮ ไม่
รพาวม เจือ แตะ� ไม่ เกือฮ อื ยุฮ ลอป กัน ไมจ ลไล รกวน
อื ยุ ฮอยจ แม พะเยซู เซ�

1 อาึ มัฮ ปาวโล� อาวต ดิ ไม่ ซีลา ไม่ ทิโมที� เอะ รโปะ
นังซื ละ ครติซจัก เมือง เทซะโลนิกา� โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย
ไน พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ ไม่ ไน พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูค
รติ โรฮ� ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม อาวต ลอป
ไม่ โม เปะ�

ไลลวง รพาวม เจือ เนอมึ
2 เอะ ญันด่ี ลอป ไม่ พะจาว เบือ โม เปะ โครยญ โฆะ

เปอะ� เญอืม ไววอน เนอะ ไววอน ลอป เพือ โม เปะ� 3 เญื
อม ไววอน เนอะ ละ พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ� โตก ลอป ละ
กัน ยุฮ โม เปะ เบือ รพาวม เจือ เปอะ� ไม่ ตอก รซอฮ เนอมึ
รซอฮ แนม เปอะ เบือ รพาวม ฮรกั แตะ� ไม่ ตอก ปุน ไอฮ
เปอะ รพาวม ลัง่ แตะ เบือ ซโอว รพาวม เปอะ ไม่ พะโอง
จาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ�

4 เอยีกปุ� เอะ เอจี ยุง เงอะ ฮรกั พะจาว โม เปะ ไม่ เลือก
อื โม เปะ เอ� 5 ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป รโฮงะ เอะ
ละ เปอะ� มัฮ โตว ลปุง ปลาว ปุย� มัฮ รโฮงะ ละ เปอะ ไม่
อมันัต ไม่ ลปุ พะจาว� มัฮ ป เนอมึ ป แนม ป แจง ป แน โค
รยญ เจือ� โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั เอะ ติ
เจน อาวต เตอะ ลลาึง เปอะ� เอะ เอจี ยุฮ ฮุ ตอก เซ ละ ซ
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ไก ป มัฮ อื ละ โม เปะ� 6 โม เปะ เอจี เฮยีน เนอึม เปอะ ไล
ยุฮ เอะ ไม่ เฮยีน โรฮ เปอะ พะโองจาว โรฮ� ปัง โฮลฮ เปอะ
โอต ป โซะ ป ไซญ ฆาื ลปุง รโฮงะ เอะ ละ เปอะ� เอจี ปุน
รปั เปอะ ลปุง เซ ไม่ รพาวม ไมจ มวน ป เกือฮ ลปุ พะจาว
ละ เปอะ� 7 โม เปะ เอจี ปุน แปน เปอะ ปิม แตะ ละ โม ป
เจือ นึง จังวตั มาซิโด่เนีย ไม่ จังวตั อะคายา เตือง โอยจ อ�ื
8 ลปุง พะโองจาว เอจี พรุ เฮอื เน่อมึ นึง โม เปะ� มัฮ โตว
ฮอยจ นึง จังวตั มาซิโด่เนีย ไม่ จังวตั อะคายา โน่ง� ไลลวง
ตอก เจือ โม เปะ พะจาว เซ เอจี พรุ เฮอื โครยญ โดฮ� เอะ
เญือะ จัมเปน โตว อฮั โอเอฮี ฆาื อ�ื 9 ปุย โม เซ เอจี รโฮงะ
ไอฮ อื ไลลวง รโนฮ รชงึ โม เปะ เอะ� ไม่ ไลลวง เอจี ละ โม
เปะ ไว แตะ ฮุป นึง เอญี เปอะ เคะ พะจาว� มัฮ รโฮงะ อื ไล
ลวง รซอฮ โม เปะ ละ พะจาว เนอึม ป ไอม ลอป เซ� 10 ไม่
ไลลวง รกวน โม เปะ กวน อื ป ซ ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง
เซ� พะจาว เอจี เกือฮ อื โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ�
เอจี มัฮ พะเยซู เซ ป ซ เกือฮ เอะ โปน ฮา รพาวม ฮาวก ยุฮ
พะจาว ป ซ เปลีฮ อื ละ ปุย เฆียง เฮ�ี

2
กัน ยุฮ ปาวโล นึง เมือง เทซะโลนิกา

1 เอียกปุ� โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ� กัน โฮว เอะ เคะ
เปอะ เซ มัฮ โตว กัน โอ ไก ป มัฮ� 2 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ
ตอก คัม ตุง ปุย เอะ ไม่ โชะ ปุย นา เยอะ นึง เวยีง ฟีลิปปี
กา ฮอยจ เคะ เปอะ เมือง เทซะโลนิกา� ปัง มัฮ ตอก เซ�
พะจาว เกือฮ ลัง่ เอะ ไก รพาวม กา ละ ซ รโฮงะ แตะ ไลลวง
กัน ระ ไล ยุฮ อื ละ โม เปะ� เตือง โฮวน ป คัต เวยีน เนอะ
ตอก เซ� 3 เญือม ครอฮ ไลลวง เซ ละ เปอะ เอะ มัฮ โตว
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งอ่ต ป โกะ ละ โกะ แตะ� มัฮ โตว ซาวป รชุยจ ปุย ไลจ�
4 เอะ เอจี อฮั ฮะ ตัม ตอก เกือฮ พะจาว แตะ อฮั นึง เอจี ลัป
ลอง อื เอะ� ไม่ มอป อื ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ แตะ ละ เอะ�
เอะ ซาวป โตว อฮั ตอก ซ ปุก อื รพาวม ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ
ฆวต เกือฮ ปุก รพาวม พะจาว ป เกียฮ ยุง โอยจ โตะ รพาวม
เอะ เซ� 5 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ โอ เอะ ฮอยจ เคะ เปอะ ไม่
อฮั แตะ ลปุง ชอม ละ เปอะ� มัฮ โตว อฮั โอเอฮี นึง แกต
ติ แตะ ซ ไก ป โฮลฮ ป ปุน เบือ อ�ื พะจาว เอจี ยุง โอยจ อื
โอเอฮี ตอก เซ� 6 ปัง มัฮ ฮะ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะครติ�
เอะ ซาวป โตว ไอฮ โญตซัก แตะ เน่อมึ นึง ปุย ปลัฮเตะ�
เน่อมึ นึง โม เปะ ญุ่ก� เน่อมึ นึง ปุย ไฮญ ญุ่ก� ซาวป โตว
ดวน ปุย นัปทื แตะ ติ ปุย เนอมึ�

7 เอะ เอจี อาวต ลลาึง โม เปะ ไม่ จวต ชุม แตะ ตอก มะ
ปุย ป แลน แก กวน แตะ ไม่ รพาวม ฮรกั แตะ โฮ� 8 ตอก
โรฮ เซ� เอะ ฮรกั เวอืง เนอมึ โม เปะ� มัฮ โตว เกือฮ ฮะ ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว เซ ละ โม เปะ ติ เจือ โน่ง� มัฮ
โรฮ เกือฮ ละ เปอะ ไม่ จีวติ โกะ แตะ นึง ฮรกั เนอมึ แตะ โม
เปะ� 9 เอียกปุ� โม เปะ ตึน ซ ไตม ลัง่ เปอะ ตอก ยุฮ เอะ
กัน ปอ โซะไมญ โซะปี แตะ� ลไล ครอฮ เอะ ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ พะจาว ละ เปอะ� เอะ ยุฮ กัน ไม่ เตือง ซเงะ่ รซาวม
นึง โอ เยอะ ซ เกือฮ ติ แตะ แปน ป ญัก ละ โม เปะ ติ ตื เนอึ
ม�

10 โม เปะ เอจี ยุง ที เปอะ ไอฮ ป ยุฮ เอะ เอ� ตอก โรฮ
ยุง พะจาว อ�ื ป ยุฮ ป อฮั เอะ ลลาึง โม เปะ ป เจือ มัฮ ป ซื
ป ไซ ไม่ ป ปุก ป ลอก� ไก โตว ป ปุน เติ เอะ นึง อ�ื 11 โม
เปะ เอจี ยุง เปอะ ป ยุฮ เอะ ละ แตะ ตอก ยุฮ เปือะ ปุย ละ
กวน แตะ โฮ� 12 เอะ เอจี ซตอก รเงอ่มึ โม เปะ� เอจี เกาะ
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โลม รพาวม เปอะ� เอจี ดวน โม เปะ เกือฮ เปอะ ยุฮ โอเอฮี
ตอก ซ ปุก อื รพาวม พะจาว� นึง เอจี กอก อื โม เปะ ฮอยจ
นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ ละ ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่ โญตซัก ยุฮ
อ�ื

13 มัฮ เฮี ป ญันด่ี เลิง เอะ ไม่ พะจาว เบือ อ�ื มัฮ เคียง
เอจี รปั โม เปะ ไลลวง พะจาว ป เอจี ฮมอง เปอะ นึง เอะ
เซ� โม เปะ รปั เปอะ โตว ตอก ลปุง ปุย ปลัฮเตะ� เอจี รปั
เนอมึ เปอะ ตอก ลปุง พะจาว นึง มัฮ เนอมึ อื ลปุง พะจาว�
มัฮ เนอมึ พะจาว ป ยุฮ กัน ลลาึง โม เปะ ป เอจี เจือ เยอ�

14 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� เอจี เกิต เนอึม กัน โคมเฮง
ละ เปอะ ตอก เกิต อื ละ ครติซจัก นึง จังวตั ยูเด่ีย� ป มัฮ
ปุย ไน พะเยซูครติ เซ� โอต โม เซ ป โซะ ป ไซญ เน่อมึ นึง
โม ยวิ ตอก ออฮ� โม เปะ เอจี โอต โรฮ เปอะ ป โซะ ป ไซญ
เน่อมึ นึง ปุ ยว่ง แตะ ตอก เซ โรฮ� 15 โม ยวิ เซ ยุฮ ยุม ไม่
พะเยซู จาว ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว โรฮ� คัม ตุง โรฮ โม
เอะ� โม เซ ปุก โตว รพาวม พะจาว เฟือฮ� มัฮ ป ตอซู ปุย
เตือง โอยจ อ�ื 16 ไลลวง ตอก ซ โปน ปุย มัป่� โม เซ ฆวต
คัต เอะ โอ รโฮงะ อื ละ ปุย ตัง เมือง� โม เซ มัฮ ป ยุฮ ลอป
มัป่ ฮอยจ ปเล่ีย� เอจี นาวก มัป่ ยุฮ อ�ื รพาวม ฮาวก ยุฮ
พะจาว เอจี แจง มัฮ นัม ฮอยจ ละ อ�ื

ปาวโล ฆวต โฮว แม เคะ โม ป เจือ
17 เอยีกปุ� เญอืม รกัฮ เอะ ฮา โม เปะ ติ เตะ เอ� มัฮ โตว

รพาวม เมอะ ป รกัฮ ฮา เปอะ� มัฮ โกะ โอะ โน่ง� เอะ ซฆ
ลอย ลัมเลือ ลัง่ โม เปะ� 18 เอะ รไม่จ เนอึม โฮว เลีม เคะ
โม เปะ� อาึ ป มัฮ ปาวโล เยอ ริ โฮว เลีม เคะ เปอะ ติ ลอา
โฮน� ปังเมอ คัต ซาตัน เนอะ� 19 มัฮ เมอ ป ซโอว รพาวม
เอะ ไม่ อ�ื มัฮ เมอ ป ไมจ รพาวม เอะ นึง อ�ื มัฮ เมอ ป ซ
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ปุน เอะ นา ตา แตะ เบือ อื ซองนา พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ
พะเยซู เซ เญอืม ฮอยจ อ�ื เอจี มัฮ เอนิ โม เปะ เซ� โม่ มัฮ
อ�ื 20 มัฮ เนอึม เบือ โม เปะ ป โฮลฮ เอะ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� ไม่ โฮลฮ เอะ โญตซัก แตะ เบือ อ�ื

3
1 เคียง โอ เญือะ ปุน คัม รพาวม ไฌม แตะ โม เปะ เอ�

เอะ โปวต รพาวม แตะ อาวต โน่ง ฆาื นึง เวยีง เอเทน�
2 เอะ ดวน ทิโมที โฮว เคะ เปอะ� ทิโมที เซ มัฮ เอียกปุ
ป รซอฮ ดิ ไม่ เอะ ละ พะจาว นึง ครอฮ แตะ ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ พะครติ ละ ปุย� มัฮ เกือฮ เยอะ โฮว ละ ซ เกือฮ ฮะ
ตอน ยุฮ รพาวม เจือ โม เปะ� ไม่ ซตอก รเงอ่มึ อื โม เปะ�
3 นึง โอ แตะ ซ เกือฮ ปุย ลฮุ ลไฮ ปอ ละ โปวฮ แตะ พะจาว
ฆาื กัน โคมเฮง ป เกิต ละ แตะ เซ� โม เปะ เอจี ยุง เปอะ
ไอฮ เม่ะมัก่ ตอก เซ มัฮ ป จัมเปน ไก ละ เอะ� 4 ลไล อาวต
ลัง่ เอะ ไม่ เปอะ� เอะ เอจี รโฮงะ อาึง ละ โม เปะ ซโตฮ�
�ไมจ โม เอะ โอต เม่ะมัก่ แตะ�� อฮั เซ ละ เปอะ� เอจี
เกิต เนอมึ ตอก เซ� โม เปะ เอจี ยุง โรฮ เปอะ ไอฮ� 5 เคียง
โอ เญือะ ปุน คัม รพาวม ไฌม แตะ� อาึ เอจี ดวน ทิโมที
โฮว ละ ซ เกือฮ ติ แตะ ยุง รพาวม เจือ โม เปะ� ฮอ นึง ซ
ปุน ลอง พี ระ รพาวม โม เปะ� ฮอ โรฮ นึง โอ กัน ยุฮ แตะ
ซ ไก ป มัฮ ลลาึง เปอะ�

6ปเล่ีย เฮี ทิโมที เอจี เอญี ฮา โม เปะ ฮอยจ เคะ เอะ� เอจี
รโฮงะ โรฮ ไลลวง รพาวม ฮรกั ไม่ รพาวม เจือ ยุฮ โม เปะ
เนิ� อฮั โรฮ โม เปะ โตก ลอป ละ เอะ� รไม่จ เปอะ ยุ เอะ
ตอก รไม่จ เอะ ยุ โม เปะ โรฮ� อฮั เซ� 7 เอียกปุ� เอะ เอจี
โฮลฮ มวน รพาวม ลลาึง เม่ะมัก่ ซักคระ แตะ เบือ รพาวม
เจือ โม เปะ� 8 ปเล่ีย เฮ�ี ดัฮ โม เปะ อาวต ตอน ฮมัน ไม่
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พะโองจาว� เอะ มวน เนอึม ไอม เบือ อ�ื 9 เอะ เญาะ ยุง
โตว ตอก ซ ไมจ แตะญันด่ี ไม่ พะจาว เบือ โม เปะ� รพาวม
ไมจ มวน ป โฮลฮ เอะ เบือ โม เปะ เญือม อาวต เตอะ ซอง
นา พะจาว เซ ระ เนอึม� 10 เอะ ไววอน เลิง เตือง ซเงะ่ ร
ซาวม� ปัว โฮลฮ ยุ นา โม เปะ ไม่ ซ โฮลฮ แตะ บุ รพาวม
เจือ โม เปะ ป โอ ดิ กุม เซ เกือฮ กุม�

11 เอะ ปัว พะจาว ยุฮ แตะ ป มัฮ เปือะ เกอะ ไม่ พะโอง
จาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะเยซู เซ นัม คระ ละ แตะ เกือฮ เอะ
โฮลฮ ฮอยจ เคะ โม เปะ� 12 เอะ ปัว พะโองจาว เกือฮ โม
เปะ ฮรกั เวือง ปุ แตะ โฮวน ฮา ไพรม แตะ ปุ ปุ� ไม่ ฮรกั
โรฮ เปอะ ฮอยจ ละ ปุย ไฮญ โรฮ� เดอมึ ซ ตอก โรฮ รพาวม
ฮรกั เอะ โม เปะ� 13 ปัว พะจาว เกือฮ โม เปะ อาวต ไม่ ตอน
รพาวม แตะ� เญือม ซ ฮอยจ พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะ
เยซู เซ ไม่ ปุย ไน แตะ เตือง โอยจ อ�ื โม เปะ ซ อาวต เปอะ
ไม่ รพาวม ซงะ่ ซงอม แตะ� ไม่ มัฮ เปอะ ปุย ญุ่ก เญาะ เติ
ซองนา พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ ฆาื อ�ื

4
จีวติ ป ปุก รพาวม พะจาว

1 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� ลัก่ ก ลอยจ ลปุง เงอะ เฮ�ี เอะ
ฆวต ปัว โม เปะ เกือฮ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ แปน ป ปุก รพาวม
พะจาว โครยญ เจือ� ตอก ป เอจี เพอกึ เอะ ละ เปอะ โฮ�
บุน เอจี ฟวยจ อื เอจี ยุฮ เนอมึ เปอะ ตอก เซ� ปเล่ีย เฮี เอะ
ฆวต ปัว ไม่ ซตอก รเง่อมึ แตะ โม เปะ เบือ อมันัต พะเยซู
จาว� นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ยุฮ โฮวน ฮา ไพรม แตะ ปุๆ�
2 โม เปะ เอจี ยุง เนอึม เปอะ ลปุง เพอกึ ตอม เอะ อาึง ละ
เปอะ เบือ อมันัต พะเยซู จาว�
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3 มัฮ ตอก เฮี ป ปุก รพาวม พะจาว� มัฮ เกือฮ อื โม เปะ
แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ ไม่ เกือฮ เปอะ เวยี กัน เลนจุ
ซู เมีย� 4 ไมจ เปอะ ยุง ควป คุม เนะซองั โกะ เปอะ ไอฮ ไม่
รพาวม ซงะ่ ซงอม แตะ โครยญ โฆะ เปอะ� ตอก ซ แปน อื
โญตซัก ละ เปอะ� 5 ไมจ เปอะ โตว ยุฮ ตัม กัมกุยฮ ฆอก
แตะ ตอก ปุย ก พริ ป โอ ดิ ยุง พะจาว โฮ� 6 ไมจ เปอะ โตว
บระ รพาวม ปุ แตะ ไม่ ยุฮ ป พิต ละ เอยีกปุ แตะ นึง ไลลวง
ตอก เซ เฟือฮ เอนิ� โม ป ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ พะจาว ซ เกือฮ
อื ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื ตอก เอจี รโฮงะ เอะ อาึง ละ เปอะ
ซโตฮ ไพรม อ�ื 7พะจาว มัฮ โตว กอก อื เอะ ละ ซ เกือฮ อื
เอะ ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร� เอจี มัฮ กอก อื เอะ ละ ซ เกือฮ
อื เอะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ� 8 ป เลฮ อฮั กัฮ เวอืน
เนอ มัฮ โตว เลฮ อฮั กัฮ เวอืน อื ป อฮั ปุย� มัฮ เลฮ อฮั กัฮ
เวอืน อื ป อฮั พะจาว� เอจี มัฮ พะจาว เซ ป เกือฮ ลปุ ซงะ่
ซงอม ยุฮ แตะ ละ โม เปะ เอ�

ไล ฮรกั เวอืง ปุย เอยีกปุ แตะ
9 ไล ฮรกั เวอืง ปุย เอียกปุ แตะ เซ จัมเปน โตว ปุย ไซฮ

แปน ตัว นังซื เกือฮ ฮอยจ ละ เปอะ� พะจาว เอจี เพอกึ โม
เปะ เกือฮ โม เปะ ฮรกั เวอืง ปุ แตะ� 10 โม เปะ เอจี ยุฮ เนอึ
ม เปอะ ตอก เซ ละ เอียกปุ แตะ นึง จังวตั มาซิโด่เนีย โค
รยญ โฆะ อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ� เอะ ฆวต ปัว ซตอก โม เปะ
เกือฮ เปอะ ไก แนฮ รพาวม ฮรกั โฮวน ปุๆ�

11 ไมจ เปอะ ไก ปาวไม ยุฮ ละ ซ อาวต เฮน อาวต ฮลอง
เปอะ ไม่ ปุ แตะ� ไมจ โรฮ เปอะ ซาวป ยุฮ กัน นึง เตะ โกะ
แตะ ไอฮ� ไมจ เปอะ แด่น ยุฮ กัน ยุฮ โกะ แตะ ตอก เอจี
อฮั เอะ อื ละ เปอะ ไพรม อื โฮ� 12 เดอมึ ปุย ก พริ ซ นัปทื
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โม เปะ ฆาื อ�ื ไม่ โอ เปอะ ซ จัมเปน เปิง ปุย ไฮญ นึง เค
รองึ จาวป อาวป โซม เปอะ�

ไล ซ ฮอยจ พะโองจาว
13 เอียกปุ� เอะ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ไลลวง โม ป เอจี

ยุม เซ* นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ โอ ไก ตอก ตุก เปละ นัน
พาวม� ตอก โม ป โอ ไก ตัว เปิง โฮ� 14 เอะ เอจี เจือ ยุม พะ
เยซู ไม่ โกฮ ไอม แม อ�ื ตอก โรฮ เซ โม ป เอจี ยุม ไม่ อาึง
อื รพาวม แตะ นึง พะเยซู เซ� เอะ เจือ โรฮ ตอก เฮ�ี พะ
จาว ซ เกือฮ พะเยซู โรวก โม เซ ฮอยจ ไม่ แตะ โรฮ� 15 เอะ
รโฮงะ ไล เฮี ละ โม เปะ นึง มัฮ อื ลปุง พะโองจาว� ซเงะ ซ
ฮอยจ แม พะโองจาว เซ� โม เอะ ป ไอม ลัง่ เฮี ซ โฮลฮ โตว
โฮว รกา โม ป เอจี ยุม เซ� 16 เญือม เซ พะโองจาว ซ เลีฮ
เน่อมึ มะลอง ไม่ รซอม ดวน แตะ โอเอฮี นึง ลเลาะ เรยีง
แตะ� ซ ไก ไม่ ลเลาะ ฮวันา เตปด่า ติ ไม่ เซียง โตวต ยุฮ
พะจาว ติ� เมาะ ป ยุม ไม่ อาึง อื รพาวม แตะ นึง พะครติ
ซ โกฮ ไอม รกา� 17 เญือม เซ เอะ ป ไอม ลัง่ เงอ พะจาว ซ
รโจะ เอะ เกือฮ ฮาวก ดิ ไม่ โม เซ นึง ชุต รวู� เดอมึ ซ รโตฮ
ยุ พะโองจาว นึง กังฮาว� ฟวยจ เซ เอะ ซ โฮลฮ อาวต ลอป
ไม่ พะโองจาว เซ� 18 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เกาะ โลม รพาวม
ปุ แตะ เกือฮ ไมจ มวน รพาวม เบือ ไลลวง เซ ฆาื อ�ื

5
กัน เพรยีง ปุย ติ แตะ

1 เอียกปุ� จัมเปน โตว ไซฮ รโปะ นังซื ละ เปอะ นึง ไล
ลวง ซเงะ ไม่ เวลา ซ เกิต โอเอฮี ตอก เซ� 2 โม เปะ เอจี ยุง

* 4:13 4:13 ตัม ลปุง ไพรม �ยุม� อฮั อื เซ มัฮ อฮั อื �ปุน ไอจ� ไม่�
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ซโตฮ เปอะ ไอฮ ซ ฮอยจ ซเงะ ยุฮ พะโองจาว ตอก ฮอยจ
คะมุย เมือ ก ซาวม อื โฮ� 3 ลไล อฮั ปุย ไมจ เปละ ลโลวง
พาวม อาวต ไมจ อาวต มวน เนอ� เญอืม เซ ซ ฮอยจ ป โตะ
ป ตอง ละ จุบัน่ ตัน ด่วน เอนิ� ตอก โซะ เติง เคิ รอาวม ปร
โปวน โฮ� ปัง ซ ตอ โปน อื ปุ เกียฮ โปน อ�ื

4 เอยีกปุ� โม เปะ อาวต เปอะ โตว นึง ก เฟียก อ�ื มัฮ เซ
ป โอ ซเงะ เซ ซ ฮอยจ พราวป ละ โม เปะ ฆาื อื ตอก ฮอยจ
คะมุย โฮ� 5 โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย บลัฮ ลัก่ ก ซเปีย อ�ื มัฮ
เปอะ ปุย บลัฮ ลัก่ เมือ ซเงะ่ อื โครยญ โฆะ เปอะ� เอะ เอ
มัฮ โตว ปุย บลัฮ ลัก่ เมือ ก ซาวม อ�ื มัฮ โตว ปุย บลัฮ ลัก่ ก
เฟียก อ�ื 6 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เอะ ไมจ โตว เกือฮ รพาวม
แตะ ไอจ ตอก ปุย ไฮญ� เอะ ไมจ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง�
ไม่ เพรยีง ลอป ติ แตะ� 7 ป มัก ลอน ไอจ กอ ไอจ เมือ ก
ซาวม อ�ื โม ป กอ ญุ่ยจ กอ ญุ่ยจ โรฮ เมือ ก ซาวม อ�ื 8 มัฮ
เซ ป ไมจ โม เอะ ป มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ เมือ ซเงะ่ อื เพรยีง ลอป
ติ แตะ ฆาื อ�ื ไมจ เอะ จาวป รพาวม เจือ แตะ ไม่ รพาวม
ฮรกั แตะ เกือฮ แปน ตอก ควน เฆีญ รน่าวก แตะ� ไล ซโอว
รพาวม ไม่ ซ โปน แตะ มัป่ เซ ไมจ เกือฮ แปน ตอก วอม ไร
เฆีญ ไกญ แตะ� 9พะจาว มัฮ โตว เลือก อื เอะ ละ ซ เกือฮ
อื เอะ ยุ รพาวม ฮาวก แตะ� มัฮ เลือก อื เอะ ละ ซ เกือฮ
แตะ เอะ โปน ฮา ป โตะ ป ตอง เบือ พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ ทื เอะ เซ� 10 เอจี มัฮ ป ยุม ตัง เอะ� เญอืม ฮอยจ
แม อ�ื ปัง ไอม เมอะ ญุ่ก� ปัง เอจี ยุม ญุ่ก� เอะ ซ โฮลฮ
ไอม ดิ ไม่ ฆาื อ�ื 11 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เกาะ โลม รพาวม ปุ
แตะ ฆาื อ�ื ไมจ ตัง โคน ตัง เรอมึ ปุ แตะ เกือฮ อาวต ตอน
อาวต ฮมัน ตอก ป กัมลัง ยุฮ เปอะ ปเล่ีย เฮ�ี

ลปุง ซตอก รเงอ่มึ
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12 เอยีกปุ� เอะ ฆวต ปัว โม เปะ นัปทื โม ป ยุฮ กัน ละ พะ
จาว ลลาึง เปอะ� เอจี มัฮ พะจาว ป เลือก โม เซ ละ ซ เกือฮ
อื แปน ป นัม โม เปะ� ไม่ แปน อื ป ซตอก รเง่อมึ เปอะ�
13 ไมจ เปอะ นัปทื ไม่ ฮรกั เนอมึ เปอะ เบือ กัน ยุฮ อ�ื ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ ปุก ปอ ปุ แตะ� 14 เอียกปุ� เอะ ปัว โม
เปะ ซตอก รเงอ่มึ โม ป เกละ� ป ชาวง รพาวม ไมจ เปอะ
เกือฮ รพาวม อื ตอน� ป ชุมเรยีง ไมจ เปอะ เรอึมชวย ตู
เตอมึ� ไมจ เปอะ ลัง่ รพาวม ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื 15 ปุ
เกือฮ ปุย โรก เวน ละ ปุ แตะ� ไมจ เปอะ ซาวป ลอป ยุฮ ป
ไมจ ละ ปุ แตะ� ไม่ ยุฮ โรฮ เปอะ ละ ปุย ไฮญ เตือง โอยจ
อ�ื

16 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน ลอป รพาวม� 17 ไมจ
เปอะ ไววอน ลอป� 18 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ญันด่ี ไม่ พะ
จาว นึง โอเอฮี โครยญ เจือ� เอจี มัฮ เซ ป ปุก รพาวม พะ
จาว ละ โม เปะ เอ� มัฮ เบือ รโจะ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะ
เยซูครติ�

19 ปุ เกือฮ ญึ่ต ลปุ พะจาว เยอ� 20 ปุ เพียก แฮม ลปุง
พะจาว ป ซึป ปุย ละ เปอะ� 21 ไมจ เปอะ ซาวป งอ่ต ที แลน
โอเอฮี โครยญ เจือ� ป ไมจ อื เซ ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา
นึง� 22 ป ฆอก ป เบร นึง อื ไมจ เปอะ เวยี โครยญ เจือ�

ลปุง นัปทื
23 มัฮ พะจาว ป เกือฮ เอะ โฮลฮ อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโล

วง พาวม แตะ� ปัว พะจาว เซ เกือฮ โม เปะ แปน ปุย ซงะ่
ซงอม ยุฮ แตะ โครยญ เจือ� ปัว โรฮ แลน แก ลปุ เปอะ
ไม่ รพาวม เปอะ ไม่ โกะ เนอึม เปอะ เตือง โอยจ อ�ื เดอมึ
เปอะ ซ แปน ปุย ญุ่ก เญาะ เติ เญือม ซ ฮอยจ แม พะโอง
จาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� 24พะจาว ป กอก โม เปะ
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เอญี เคะ แตะ เซ มัฮ ป เนอึม รพาวม� ซ ยุฮ เนอึม โอเอฮี
เซ ละ เปอะ เกือฮ ฟวยจ โครยญ เจือ ฆาื อ�ื

25 เอยีกปุ� ไมจ เปอะ ไววอน เพือ เอะ� 26 ไมจ เปอะ เปลี
ฮ กัน นัปทื เปอะ ปุ แตะ ตอก เอยีกปุ ฮรกั แตะ ไนพะจาว�*
27 อาึ ตอม มวยญ แตะ ละ โม เปะ เบือ อมันัต พะโองจาว�
ปัว โม เปะ ลาว นังซื เฮี ละ โม เอยีกปุ แตะ เตือง โอยจ อ�ื

28 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ
อาวต ลอป ไม่ โม เปะ�

* 5:26 5:26 นึง คอ 26 เซ ตัม ลปุง กรกิ อฮั นัปทื ปุ แตะ นึง พาซา ฮงาึต ไม่
อ�ื
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