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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก เมือง
เทซะโลนิกา (ปัป ลอา�

พะทัม ลอา เทซะโลนิกา มัฮ ป ไซฮ ปาวโล เญือม อาวต
ลัง่ อื นึง เวยีง โครนิ� เมาะ ด่าว แลฮ เคิ ฟวยจ ไซฮ อื นังซื
ติ เทซะโลนิกา� เญือม ฮมอง ปาวโล ตอก ซุกซัก รพาวม
โม ป เจือ นึง เมือง เทซะโลนิกา� นึง ไลลวง ซ ฮอยจ แม พะ
เยซู จาว เซ� ไซฮ นังซื เฮี ฆาื อ�ื เอจี ไก ปุย งอ่น ป เพอกึ
ป โอ เนอึม ละ ปุย� อฮั ซเงะ ยุฮ พะเยซู เอจี ฮอยจ เตือง
โอ ปุย ยุง ฮอยจ อ�ื ปาวโล รโฮงะ ป เนอึม ละ ปุย ฆาื อ�ื
เกือฮ ปุย ยุง จัมเปน ไก กัน ตอซู ปุย ปุ แตะ ไม่ พะจาว กา
ซ ฮอยจ เนอมึ พะเยซู เซ� จัมเปน โรฮ ปุย ฆอก ไล เปลีฮ ติ
แตะ ติ ปุย� ป อฮั ปุย �ปุย โฮฮ โกตไม� ไม่ เซ� เดอมึ พะ
เยซู ซ ฮอยจ แม� �ปุย โฮฮ โกตไม เซ ซ แปน ฮวันา ป ฆอก
ป เบร โครยญ เจือ�� อฮั เซ� ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะเยซู�
พะเยซู ปังเมอ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต เญือม ฮอยจ แตะ�
ปาวโล ซตอก โรฮ โม ป เจือ เกือฮ อื ตอน นึง รพาวม เจือ

แตะ� ปัง เกิต เม่ะมัก่ ละ โฮวน เจือ ตอก เซ� ไมจ แนฮ อื
อาวต ตอน ฮมัน� ไม่ ยุฮ อื กัน นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ� ตอก
ยุฮ ปาวโล อื เญือม อาวต อื ไม่ อ�ื ไมจ โตว อื เตือ รพาวม
นึง ยุฮ แตะ กัน ไมจ� อฮั โรฮ 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 พะเยซู
ครติ โรฮ� 2 ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม เน่อมึ
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นึง พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ ไม่ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ
เกือฮ อาวต ลอป ไม่ โม เปะ�

พะเยซู ซ รเตีฮ ปุย เญือม ฮอยจ อื
3 เอียกปุ� ไมจ เอะ ญันด่ี ลอป ไม่ พะจาว เบือ โม เปะ�

เอจี มัฮ ป โซมกวน ตอก เซ นึง ระ รพาวม เจือ เปอะ ปุๆ ไม่
ระ รพาวม ฮรกั เปอะ ปุ แตะ ปุๆ โครยญ โฆะ เปอะ� 4 มัฮ
เซ ป อวต ลื เอะ เปอะ ฆาื อื ละ โม ครติซจัก โครยญ ยว่ง�
เอะ ลื โรฮ โม เปะ นึง อาวต แนฮ ลัง่ เปอะ ไม่ รพาวม เจือ
แตะ� ไม่ ปุน โอต เปอะ คัม ตุง ปุย แตะ เตือง ไก เม่ะมัก่
เปอะ โฮวน เจือ�

5 เอจี ที นึง เซ มัฮ ไล รเตีฮ พะจาว โอเอฮี ป ซื ป ไซ ฆาื
อ�ื โม เปะ ซ แปน เปอะ ปุย โปง ไม่ เลียก แตะ นึง บัน่เมือง
ยุฮ อื เบือ โอต เปอะ เม่ะมัก่ แตะ ตอก เซ� 6พะจาว ซ ยุฮ
อื ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื ซ เกือฮ โม ป คัม ตุง โม เปะ เซ ลอก ตุต
แตะ ฆาื อ�ื 7ซ เกือฮ โม เปะ โปน ดิ ฮา ป คัม ป ตุง แตะ ไม่
เอะ โรฮ� ซ ยุฮ อื ตอก เซ เญอืม เปลีฮ พะเยซู ติ แตะ เน่อมึ
เมือง มะลอง ไม่ โม เตปด่า ระ อมันัต ยุฮ แตะ� 8 ซ ฮอยจ
ไม่ งอ ระ รเออปึ ละ ซ เกือฮ อื โม ป โอ ดิ ยุง ป มัฮ พะจาว�
ไม่ โม ป โอ ญอม เจือ ไลลวง พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะ
เยซู เซ ลอก ตุต แตะ� 9 ปุย โม เซ ซ ลอก เนอึม ตุต แตะ
โอ เญือะ ไก ลอยจ� ซ โฮลฮ ยุม ลอป� ซ โฮลฮ รกัฮ ลอป
ฮา พะโองจาว ไม่ รงั ซเปีย ไม่ อมันัต ยุฮ อ�ื 10 ซเงะ ฮอยจ
อื เซ พะเยซู ซ โฮลฮ รปั โญตซัก แตะ เน่อมึ นึง ปุย ไน แตะ
เตือง โอยจ อ�ื โม ป เจือ เยอ ซ นัปทื เนอึม อื โครยญ โฆะ
แตะ� โม เปะ ซ อาวต โรฮ เปอะ ไม่ โม เซ นึง เอจี เจือ เนอึ
ม เปอะ ลปุง รโฮงะ เอะ ละ แตะ� 11 มัฮ เซ ป ไววอน ลอป
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เอะ ฆาื อื เพือ โม เปะ เอ� เอะ ปัว พะจาว ยุฮ เอะ เกือฮ โม
เปะ โปง ไม่ แปน แตะ ปุย เอจี กอก พะจาว เอญี เคะ แตะ�
เอะ ปัว พะจาว เกือฮ โม เปะ โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ตัม ป ฆวต
ไอฮ เปอะ โครยญ เจือ� ไม่ เกือฮ กัน ยุฮ เปอะ เบือ รพาวม
เจือ เปอะ เซ กุมปอ เบือ อมันัต ยุฮ อ�ื 12 มัฮ ตอก เซ ตอก
ซ โฮลฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ โญตซัก แตะ เน่อมึ
นึง โม เปะ เอ� โม เปะ ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ โญตซัก แตะ เน่
อมึ นึง พะจาว� มัฮ ซ โฮลฮ เปอะ เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว
ไม่ เบือ พะเยซูครติ จาว ทื เอะ�

2
ปุย โฮฮ โกตไม

1 เอียกปุ� ไลลวง ซ ฮอยจ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ
ทื เอะ เซ� ไม่ ไลลวง ซ โฮลฮ เอะ รโจะ ดิ ไม่ อื เซ� 2 เอะ
ปัว โม เปะ โอ กลาึง รพาวม นึง� ไม่ โอ เปอะ เด่ือต เนือะ
ฮอน ไจ นึง� ฆาื อฮั ปุย ซเงะ ยุฮ พะโองจาว เซ เอจี ฮอยจ�
ปัง มัฮ ไลลวง โคะ ปุย ลปุ พะจาว อฮั ละ แตะ ญุ่ก� นึง ไล
ลวง ลปุง รโฮงะ ปุย ญุ่ก� นึง ไลลวง นังซื โคะ ปุย เอะ รโปะ
ญุ่ก� 3 ปุ เกือฮ ปุย ปุน จุ เปอะ นึง ไลลวง โอเอฮี ไล เซ ติ เจือ
เนอึม� ซเงะ เซ เกียฮ ฮอยจ โตว กา ซ ไก กัน ตอซู ปุย ปุ
แตะ ไม่ พะจาว ลัก่ ก ลอยจ อ�ื กา ซ เปลีฮ ปุย โฮฮ โกตไม
ติ แตะ ละ ปุย ปุ โรฮ เกียฮ ฮอยจ� ปุย เซ มัฮ ปุย นัม ไลจ
นึง มอ นโฮก� 4 ปุย เซ ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะจาว� ตอซู โรฮ
ไม่ โอเอฮี ไฮญ เมาะ ป ทื ปุย โครยญ เจือ� ซ อวต ติ แตะ
ระ ฮา โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ อ�ื ซ เลียก งาวม เอนิ โตะ
วฮินั ยุฮ พะจาว ไม่ ซ อฮั เอนิ อื ติ แตะ มัฮ พะจาว�
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5 เญือม อาวต ลัง่ อาึ ไม่ โม เปะ เอ อาึ เอจี รโฮงะ โอเอฮี
ไล เซ ละ เปอะ� อมั มัฮ โอ เปอะ เญาะ ไตม� 6 ปเล่ีย เฮี
ปุย เซ ไก ลัง่ ป คัตคัง� ดิ เกือฮ โตว อื เปลีฮ ติ แตะ� โม
เปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ป มัฮ ป คัตคัง อื เซ� เญอืม เอจี เติง
เวลา ยุฮ อื ปุย โฮฮ โกตไม เซ ซ เปลีฮ ไอฮ ติ แตะ� 7ปเล่ีย
เฮี อมันัต โฮฮ โกตไม ยุฮ อื เซ กัมลัง ยุฮ ลัง่ กัน ก ไฆลป
อ�ื ป คัตคัง อื เซ ปังเมอ ซ คัตคัง ลัง่ อื ฮอยจ ละ ซ ตุย พะ
จาว แตะ� 8 เญือม เซ ปุย โฮฮ โกตไม เซ ซ เปลีฮ ไอฮ ติ
แตะ� พะเยซู จาว ปังเมอ ซ ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง รพาวม โอก
ฮา มวยญ แตะ� ซ ยุฮ ไลจ ไม่ อื เญือม ฮอยจ เปลีฮ อื ติ
แตะ นึง รงั ซเปีย ยุฮ แตะ� 9 ปุย โฮฮ โกตไม เซ มัฮ ซาตัน
ป เกือฮ อื ฮอยจ เจอ� ซ ฮอยจ ไม่ อมันัต ซัมคัน ยุฮ อื โค
รยญ เจือ ปอ เงอตึ ปุย นึง ละ ซ จุ แตะ ปุย� 10 ปุย เซ ซ ปุน
จุ โม ป มัฮ ปุย นัม ดุฮ มอ นโฮก นึง กัน ฆอก ยุฮ แตะ โค
รยญ เจือ� โม เซ ซ ไลจ นึง โอ แตะ รปัคัม ไม่ โอ แตะ ฮรกั
ลปุง เนอมึ� มัฮ เซ ป โอ อื เกียฮ โปน มัป่ ฆาื อ�ื 11 เญือม
มัฮ อื ตอก เซ พะจาว ซ เกือฮ โอเอฮี ปุน จุ อื ฆาื อ�ื เกือฮ
อื เจือ ป โอ เนอมึ� 12 กังเคะ เอ โม เซ ซ ลอก กัน รเตีฮ ฆาื
โอ แตะ เจือ ลปุง เนอึม เซ� มัฮ ฆาื เกือฮ อื ติ แตะ มวน
รพาวม นึง มัป่ ยุฮ แตะ�

พะจาว เลือก ปุย เกือฮ โปน มัป่
13 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� พะโองจาว เอจี ฮรกั เนอมึ โม

เปะ� ไมจ เนอมึ เอะ ญันด่ี ลอป ไม่ พะจาว เบือ โม เปะ� นึง
เลือก พะจาว โม เปะ เน่อมึ เมือ โรง อื ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ
โปน มัป่ ยุฮ เปอะ� มัฮ เกือฮ อื โม เปะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม
ยุฮ แตะ เบือ ลปุ แตะ� มัฮ โรฮ เบือ เจือ เปอะ ลปุง เนอมึ�
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14 พะจาว เอจี กอก โม เปะ ฮอยจ นึง รงั ซเปีย ยุฮ พะโอง
จาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� เบือ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ
พะจาว ป เอจี ครอฮ เอะ ละ เปอะ� 15 เอียกปุ� มัฮ เซ ป
ไมจ โม เปะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ อาวต
นัม ป เพอกึ ป ตอม เอะ ละ เปอะ� นึง ลปุง เงอะ ญุ่ก� นึง
นังซื ไซฮ แฮะ ญุ่ก�

16-17 ปเล่ีย เฮี ปัว พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ
เซ� ไม่ พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ� เกือฮ โม เปะ อาวต ไม่
ไมจ มวน รพาวม แตะ� ไม่ เกือฮ รพาวม โม เปะ ตอน� ไม่
เกือฮ เปอะ ปุน ยุฮ กัน ไมจ� ไม่ เกียฮ อฮั เปอะ ลปุง ไมจ
มวน โครยญ เจือ� เอจี มัฮ ป ฮรกั เวือง เอะ� มัฮ โรฮ ป
เกือฮ เอะ ไมจ มวน ลอป รพาวม เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ� ไม่
เกือฮ อื เอะ ซโอว เนอมึ รพาวม ไม่ ป ซันญา แตะ อาึง�

3
ไมจ เปอะ ไววอน เพือ เอะ

1 เอียกปุ� ลัก่ ก ลอยจ ลปุง เงอะ เฮ�ี ไมจ เปอะ ไววอน
เพือ เอะ ละ ซ เกือฮ แตะ ลปุง พะโองจาว พรุฮแพร� ไม่ ไก
โญต ไก ซัก อื ตอก ไก อื ลลาึง โม เปะ โรฮ� 2 ไมจ โรฮ เปอะ
ไววอน ปัว พะจาว เกือฮ เอะ โปน ฮา ปุย ปาโล ไม่ ปุย ฆอก
ปุย เบร� นึง โอ ปุย เจือ ลปุง พะจาว โครยญ โฆะ แตะ�
3พะโองจาว มัฮ ป เนอมึ รพาวม� ซ เกือฮ โม เปะ ไก เรยีง
แด่น� ซ เฆีญ โม เปะ ฮา พี ฆอก พี เบร เซ� 4 เอะ ไซญ
รพาวม นึง โม เปะ เบือ พะโองจาว� ซโอว รพาวม นึง เอจี
ยุฮ โม เปะ อื ตอก ดวน เอะ เปอะ ยุฮ� ไม่ ซ ยุฮ ลัง่ เปอะ
โฮวน ปุๆ 5 ปัว พะโองจาว นัม รพาวม โม เปะ เกือฮ อาวต
ไม่ รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว ไม่ รพาวม ลัง่ ยุฮ พะครติ�
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ปุย ไมจ อื ยุฮ กัน
6 เอยีกปุ� เอะ ปัว ดวน โม เปะ เบือ อมันัต พะโองจาว ป

มัฮ พะเยซูครติ� ปัว โม เปะ วุต ติ แตะ ฮา เอียกปุ แตะ ป
โอ ฆวต ยุฮ กัน� ไม่ โอ อื ญอม ยุฮ ตัม ป เพอกึ ป ตอม เอะ
ละ แตะ� 7 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ไมจ แตะ ยุฮ ตอก ยุฮ
เอะ อ�ื เญือม อาวต ลัง่ เอะ ไม่ เปอะ โฮ� เอะ เกือฮ โตว
ติ แตะ เกละ� 8 เอะ โซม เยอื โตว ป โซม ป ปอน ยุฮ ปุย ติ
ชวง� เอะ เอจี ยุฮ กัน ปอ แตก ลโอฮ โฆลฮ ลฮาึง แตะ เตื
อง ซเงะ่ รซาวม อ�ื นึง โอ ซ เกือฮ ติ แตะ แปน ป ญัก ละ
โม เปะ ติ ตื เนอึม� 9 มัฮ โตว โอ อื ลัง ละ เอะ ละ ซ โฮลฮ
โฮะ ป โซม ป ไอฮ แตะ เน่อมึ นึง ปุย� มัฮ ฆวต เกือฮ ติ แตะ
แปน ปิม แตะ ละ โม เปะ ละ ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ยุฮ โรฮ
ตอก เอะ� 10 เญอืม อาวต ลัง่ เอะ ไม่ เปอะ โฮ� เอะ เอจี อฮั
อาึง ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �เมาะ ป โอ ญอม ยุฮ กัน ปุ เกือฮ
โซม�� อฮั เซ ละ เปอะ�

11 เอะ มัฮ อฮั เซ ฆาื เอจี ฮมอง แตะ ไก ป เกละ ลลาึง โม
เปะ งอ่น� มัฮ ป โฮว ซาวป ซุกซัก ลุงลัง กัน ยุฮ ปุย ไม่ โอ
อื ยุฮ กัน เฟือฮ� 12 เอะ ปัว ดวน ไม่ ซตอก แตะ ปุย ตอก เซ
เบือ มอยฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ เซ ตอก เฮ�ี ไมจ
อื ยุฮ กัน ไม่ อาวต อื ตัม ปุก อื ไล แตะ ไม่ โซม อื อาวป ยุฮ
โกะ แตะ ไอฮ� อฮั เซ� 13 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� ปุ เกือฮ
ติ เปอะ เตือ รพาวม นึง ยุฮ แตะ กัน ไมจ�

14 ดัฮ ไก ป โอ เนองึ ป อฮั เอะ นึง นังซื เฮี เยอ� ป ออฮ ป
เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ ไตม อาึง ปุย เซ� ไมจ เปอะ โตว โฮมว
ดิ ไม่� เดอมึ ซ โซะ กิจ ฆาื อ�ื 15 ปุ เมีญ มัฮ ป ตอซู ไม่
เปอะ� ไมจ เปอะ ซตอก รเง่อมึ ตอก ยุฮ เปอะ ละ เอียกปุ
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แตะ โรฮ�
ลปุง นัปทื

16 มัฮ พะโองจาว ป เกือฮ เอะ อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง
พาวม แตะ� ปัว ไมจ เปละ ลโลวง พาวม เน่อมึ นึง พะโอง
จาว เซ เกือฮ อาวต ลอป ไม่ โม เปะ โครยญ เจือ� ปัว โรฮ
พะโองจาว อาวต ไม่ โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ�

17 คิต เฮี อื มัฮ รซอม นัปทื ยุฮ อาึ ป มัฮ ปาวโล� ป ไซฮ
เยอะ นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ� เอจี มัฮ เฮี ตอก ไม เยอะ นังซื
นึง อื โครยญ ปัป เปอ� อาึ ไซฮ ตอก เฮ�ี

18 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ
อาวต ลอป ไม่ โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ�
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