
i

นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก เวยีง
ฟีลิปปี

ปาวโล ไซฮ รโปะ นังซื ฟีลิปปี เฮี ละ ครติซจัก ป เกิต โรง
นึง ทวปี ยูโรป� มัฮ ปาวโล ไม่ ซีลา ไม่ ทิโมที ไม่ ลูกา ป
ฮอยจ ครอฮ ไลลวง พะเยซู นา เซ รกา ปุย� เญือม ไซฮ
ปาวโล พะทัม ฟีลิปปี เฮี ปุก เญือม อาวต อื นึง คอก นึง
เวยีง โรม� เม่ะมัก่ อาวม ปาวโล ไก โฮวน เจือ� ไก ป ครอฮ
ไลลวง พะจาว ไม่ รพาวม ฆวต อวต อื โกะ แตะ ไม่ เติ แตะ
ปาวโล งอ่น� ไก โรฮ ป เพอกึ ไลลวง โอ เนอมึ ละ ปุย เวยีง
ฟีลิปปี งอ่น� ปัง มัฮ ตอก เซ นังซื เฮี เกือฮ เอะ ยุ รพาวม
ไมจ มวน ยุฮ ปาวโล เบือ อาึง เนอึม อื รพาวม แตะ นึง พะ
เยซู� ปัง อาวต ไม่ เม่ะมัก่ แตะ ปุน ญันด่ี ลัง่ ไม่ อ�ื
โม ป เจือ นึง เวยีง ฟีลิปปี เซ เอจี รโปะ โอเอฮี ละ ปาวโล

ละ ซ เรอึม อื เญือม อาวต อื ไม่ เม่ะมัก่ แตะ เซ� มัฮ เซ ป
ไซฮ ปาวโล นังซื เฮี ฆาื อื ละ ซ อู อื รพาวม ญันด่ี แตะ นึง
โอเอฮี รโปะ อื เซ� โนก ฮา เซ ปาวโล ฆวต นนุ รพาวม โม
ฟีลิปปี เกือฮ โฮลฮ รพาวม มวน แตะ� นึง โฮลฮ อื อาวม
เม่ะมัก่ แตะ ตอก โรฮ อาวม ปาวโล อื โฮ� ปาวโล ซตอก อื
เกือฮ ไอฮ รพาวม ตอก รพาวม พะเยซูครติ� (2:5) เกือฮ อื
อาวต ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ� ปาวโล
ฆวต เกือฮ โม ฟีลิปปี โตก ละ ไลลวง โฮลฮ แตะ จีวติ โคระ
แตะ เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะเยซู� มัฮ โตว เบือ ยุฮ อื ตัม โกตไม
ยุฮ โม ยวิ� นึง โบ่ต 4 เอจี เนน โรฮ รพาวม ไมจ มวน ไม่
ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ป โฮลฮ ปุย เบือ พะโองจาว�
ปาวโล เปลีฮ รพาวม ฮรกั แตะ ละ โม ฟีลิปปี นึง นังซื
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รโปะ แตะ เฮ�ี ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ปาวโล เนน โรฮ
ไลลวง ไมจ ปุย ไน พะจาว ไก รพาวม ติ โดฮ ไม่ ปุ แตะ ไม่
ตอก ไมจ อื โอต ป โซะ เบือ ป ทื แตะ�

1 อาึ ป มัฮ ปาวโล ไม่ ทิโมที ป มัฮ ดิ กวนไจ ยุฮ พะเยซูค
รติ� ไซฮ รโปะ นังซื ละ ปุย ไน พะจาว ป อาวต นึง เวยีง ฟี
ลิปปี เตือง โอยจ เปอะ� นึง รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่
พะเยซูครติ� เตือง โม ป กวต� ไม่ โม ป เรอมึ อ�ื

2 ปัว พะจาว เปือะ เอะ ไม่ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ
เกือฮ กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ละ เปอะ�

รซอม ไววอน ยุฮ ปาวโล
3 อาึ โตก ละ โม เปะ เญือม ออฮ ญันด่ี ไม่ พะจาว เบือ

เปอะ เญือม เซ� โครยญ โตก แตะ ละ เปอะ� 4 เญือม ไว
วอน เพือ เปอะ อาึ ไววอน ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ โครยญ
โฮน� 5 นึง ยุฮ ดิ โม เปะ กัน ไม่ อาึ นึง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ
พะจาว เน่อมึ ซเงะ เจือ โรง เปอะ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี 6 อาึ
เอจี แจง นึง ไลลวง เฮ�ี พะจาว ป ยุฮ โรง กัน ไมจ กไน โม
เปะ เซ� ซ ยุฮ แนฮ อื ฮอยจ ละ ฟวยจ อ�ื ฮอยจ ละ ซเงะ ซ
ฮอยจ แม พะเยซูครติ�

7 โตะ รพาวม อาึ โตก แนฮ ละ โม เปะ� มัฮ เซ ป ลัมเปิง
อาึ งอ่ต ไลลวง โม เปะ ฆาื อื ตอก เซ เยอ� โม เปะ เอจี โฮลฮ
เปอะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ อาึ นึง กัน เกือฮ พะจาว อาึ
ยุฮ เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ� เตือง เญอืม อาวต เตอะ โตะ คอก
เฮ�ี ไม่ เญอืม โฮลฮ โฮะ โฮว ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะ
จาว ละ ปุย ไม่ เกือฮ ฮะ แปน ป ตอน ป ฮมัน ละ อ�ื 8 พะ
จาว ยุง อื อฮั อาึ ป เนอึม เญือม อฮั ฮะ ติ แตะ ฮรกั ไฌม
เนอมึ โม เปะ ตัม รพาวม รโม่ยฮ พะเยซูครติ เตอ�
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9 อาึ ไววอน เพือ โม เปะ ตอก เฮ�ี ปัว พะจาว เกือฮ โม
เปะ โฮลฮ รพาวม ฮรกั โฮวน ฮา ไพรม แตะ ปุ ปุ� ไม่ เกือฮ
เปอะ ยุง ป มัฮ ป เนอมึ ป แนม� ไม่ เกือฮ เปอะ เกียฮ รเตีฮ
โอเอฮี ตอก ปุก อื โครยญ เจือ� 10 เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ เลือก
ป ตึก นึง ไมจ แตะ ฆาื อ�ื ไม่ ซ แปน เปอะ ปุย ซงะ่ ซงอม�
ไม่ โอ ปุย ไก ตอก เติ เปอะ เญือม เติง ซเงะ ซ ฮอยจ พะค
รติ� 11 ซ แปน เปอะ ปุย กุมปอ นึง กัน ซื กัน ไซ ป ไก เบือ
พะเยซูครติ� ละ ซ แปน อื โญตซัก ละ พะจาว� ไม่ ซ โฮลฮ
ปุย ลืลาว พะจาว เบือ อ�ื

ปาวโล ไอม ละ โฮลฮ พะครติ โญตซัก แตะ นึง
12 เอยีกปุ� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ไลลวง โอเอฮี ป เกิต

ละ อาึ เฮ�ี เอจี แปน โรฮ ควน เกือฮ กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
พรุฮแพร� 13 โม ตฮนั ป มอง เญือะ กซัต� ไม่ โม ปุย ไฮญ
เตือง โอยจ อ�ื เอจี ยุง ตื อาวต อาึ โตะ คอก เฮี นึง มัฮ ฮะ
กวนไจ ยุฮ พะครติ� 14 ไลลวง อาวต อาึ โตะ คอก เฮ�ี โม
เอียกปุ อู เอจี โฮวน ลัก่ โฮลฮ แตะ รพาวม เรยีง แตะ นึง
พะโองจาว เบือ อ�ื โม เซ เอจี โฮลฮ ครอฮ ลปุง พะจาว ไม่
รพาวม กา แตะ ปุๆ ไม่ โอ แตะ เญือะ ฮลัต ฆาื อ�ื

15 เอจี ไก โรฮ งอ่น ป ครอฮ ไลลวง พะครติ ไม่ ฆวต ตะ
แตะ ปุย ไม่ ฆวต เก กัม ฮอน แตะ ปุย� ปุย ไฮญ โนก ฮา
โม เซ ครอฮ อื ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 16 โม ป เนอึม
รพาวม เซ ครอฮ อื ไม่ รพาวม ฮรกั แตะ� นึง ยุง อื มัฮ พะ
จาว ป มอป ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ แตะ ละ อาึ ละ ซ เกือฮ อื
อาึ รโพ� 17 ติ มู อื เซ ปังเมอ โอ ครอฮ ไลลวง พะครติ ไม่
รพาวม เนอึม แตะ� มัฮ ครอฮ อื ไม่ รพาวม ฆวต อวต อื
โกะ แตะ� มัฮ แกต อื อาึ ซ โฮว ละ ตุก รพาวม แตะ ฆาื เญื
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อม อาวต เตอะ โตะ คอก เฮ�ี 18 ปัง ยุฮ อื ตอก เซ ญุ่ก� อาึ
มวน ลัง่ รพาวม เมอะ นึง� ปัง ครอฮ อื ไม่ รพาวม โอ เนอึ
ม แตะ ญุ่ก� ปัง ครอฮ อื ไม่ รพาวม เนอึม แตะ ญุ่ก� เอจี
มัฮ ครอฮ อื ไลลวง พะครติ� มัฮ เซ ควน มวน รพาวม เมอะ
ปเล่ีย เฮ�ี ไม่ ซ แปน ลอป อื รพาวม มวน เนิ ฮอยจ เฆียง
เฮ�ี

19 อาึ ยุง เงอะ ซ พลวย ปุย อาึ ฆาื อื นึง ไววอน โม เปะ
เพือ เยอะ ไม่ ซ เรอมึ ลปุ พะเยซูครติ เตอะ� 20ป ฆวต ไอฮ
เนอึม อาึ โตะ รพาวม แตะ ไม่ ป รกวน เนอึม เมอะ โฮลฮ
โฮ เอจี มัฮ เฮ�ี ปเล่ีย เฮี ปัง ไอม เมอะ ญุ่ก� ปัง ยุม เมอะ
ญุ่ก� อาึ ฆวต เกือฮ ติ แตะ เกียฮ อฮั ลัง่ ไม่ รพาวม กา แตะ
ตอก เอจี กอ อฮั ลอป แตะ� เดอมึ พะครติ ซ โฮลฮ รปั โญต
ซัก แตะ นึง โกะ เนอึม อาึ� ไม่ โอ เยอะ ซ โซะกิจ ฆาื อ�ื
21 ละ อาึ อ�ื ดัฮ ไอม มัฮ ไอม ละ ซ โฮลฮ พะครติ โญตซัก
แตะ นึง� ดัฮ ยุม โฮ โกะ โรฮ เนิ� 22 ดัฮ อาึ ไอม ละ ซ โฮลฮ
ลัง่ แตะ ยุฮ กัน ไก ป มัฮ โฮ� อาึ ยุง โตว ป ซ เลือก แตะ นึง
ป ลอา เจือ เซ� 23 อาึ แปน อาวต ซน่ะ ป ลอา เจือ เซ� อาึ
ไก เนอมึ รพาวม ฆวต โฮว อาวต ไม่ พะครติ� เซ ป ไมจ เนิ
ฮา โอเอฮี ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 24 กัน อาวต อาึ นึง เนะซองั
แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ปังเมอ ระ ซ ไก ป มัฮ ละ โม เปะ�
25 อาึ แจง แน นึง ไลลวง เซ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ยุง
เงอะ ซ โฮลฮ ลัง่ แตะ อาวต ไม่ โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ
ฆาื อ�ื ซ โฮลฮ เรอึม รพาวม เจือ เปอะ เกือฮ จเลิน ปุๆ ไม่
ซ เกือฮ เปอะ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 26 เคียง มัฮ อื
ตอก เซ เญือม ฮอยจ แม อาึ เคะ เปอะ� โม เปะ ซ ไก ตอก
ลืลาว เนอมึ เปอะ พะเยซูครติ เบือ ฮอยจ อาึ เคะ เปอะ เซ�

27 ปัง ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� อาึ ฆวต ปัว โม เปะ เกือฮ
ป ยุฮ ป อฮั เปอะ โปง ไม่ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะครติ� เดอมึ
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อาึ ซ ฮมอง อาวต ตอน ฮมัน เปอะ ไม่ รพาวม ติ โดฮ แตะ�
อาึ ปัง ฮอยจ เคะ เปอะ� ปัง โอ โฮลฮ ฮอยจ เคะ เปอะ� ซ
ฮมอง ตอซู เปอะ นึง รพาวม ติ โดฮ แตะ ละ ซ เกือฮ เปอะ
รพาวม เจือ แตะ นึง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะครติ เซ แปน
ป ตอน ป ฮมัน� 28 โม เปะ ฮลัต เปอะ โตว นึง โม ป ตอซู
ไม่ เปอะ เซ ติ เจือ เนอึม� โอเอฮี ไล เซ แปน ควน เปลีฮ
ที ไลลวง ตอก ซ ไลจ ซ โลม โม เซ ไอฮ� โม เปะ ปังเมอ ซ
โฮลฮ เปอะ โปน ป โอ ไมจ เบือ พะจาว ป เรอึม เปอะ เซ�
29 พะจาว เอจี เกือฮ โม เปะ โฮลฮ รซอฮ ละ พะครติ� มัฮ
โตว เกือฮ อื โม เปะ เจือ แตะ ติ คระ โน่ง� มัฮ โรฮ เกือฮ อื
โม เปะ โฮลฮ โอต เม่ะมัก่ แตะ ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ พะเยซู
โรฮ� 30 ปเล่ีย เฮี อาึ ฆวต เกือฮ แนฮ โม เปะ ตอซู เนอึม
ตอซู แนม� ตอก เอจี ยุ โม เปะ ตอซู อาึ ไม่ ไพรม อื โฮ� ไม่
ฮมอง แนฮ ลัง่ เปอะ ตอซู อาึ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี

2
ไมจ เปอะ ไอฮ รพาวม ตอก รพาวม พะเยซู

1 กัน รโจะ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ เซ เอจี เกือฮ โม
เปะ อาวต ไม่ รพาวม เจือ ตอน ฮมัน แตะ� รพาวม ฮรกั อื
เซ เอจี เกียฮ เกาะ โลม โรฮ รพาวม เปอะ� เอจี โฮลฮ เปอะ
รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ ลปุ พะจาว� เอจี ไก รพาวม เลียก
พาวม โซะ ไง่ เปอะ นึง ปุ แตะ� โม่ มัฮ อ�ื 2 เคียง เอจี โฮลฮ
เปอะ โอเอฮี โม เซ� อาึ ปัว โม เปะ อาวต ปุก ปอ ปุ แตะ�
ไม่ ไก เนอึม รพาวม ติ โดฮ เปอะ� ไม่ ฮรกั เวือง เปอะ ปุ
แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ อาึ ซ ไมจ มวน เนอึม รพาวม
ฆาื กุมปอ� 3 ปุ เฆรอืง ระ ชะ กวต เตอ� ไมจ แนฮ เปอะ
ปึกๆ ออนๆ ละ ปุ แตะ� ไมจ โรฮ เปอะ เมีญ ปุย ไฮญ ระ ฮา
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โกะ แตะ� 4 ปุ งอ่ต โอเอฮี ป ไมจ ละ โกะ เปอะ โน่ง� ไมจ
โรฮ เปอะ งอ่ต ป ซ ไก ป มัฮ ละ ปุย ไฮญ โรฮ�

5 ไมจ เปอะ ไอฮ รพาวม ตอก รพาวม พะ เยซู ค รติ�
6 ไพรม อื เอจี มัฮ ติ ไม่ พะจาว� ปังเมอ โอ ฮลักกอ อื มัฮ
แตะ ติ ไม่ พะจาว เซ� 7 เอจี ญอม โปวฮ โอยจ โญตซัก
แตะ� ญอม เกือฮ ติ แตะ แปน ตอก กวนไจ ปุย โจฮ ปุย�
เกิต โรฮ แปน ปุย ปลัฮเตะ� 8 รฌุง รเบรญี อื ตอก โรฮ รฌุง
รเบรญี ปุย ปลัฮเตะ� ญอม เรจี ติ แตะ เตียม ฮอยจ ละ ยุม
แตะ นึง เนองึ แตะ ป อฮั พะจาว� เญอืม ยุม อื ยุม นึง ไมะ
ซาวแควง ตอก ป ตุต โฮ� 9 มัฮ เซ ป วุฮ พะจาว อื ระ จอง อื
ฮลาวง ฆาื อ�ื เกือฮ อื ระ มอยฮ ฮา ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื
10 มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย นุ่ม ไว พะเยซู นึง
นัปทื อ�ื เตือง ป อาวต เมือง มะลอง ไม่ ป อาวต นึง ปลัฮ
เตะ ไม่ ป อาวต ฆรมึ เตะ โครยญ โฆะ ปุย� 11 ไม่ ซ เกือฮ อื
ปุย รโฮงะ มัฮ เนอมึ พะเยซูครติ เซ พะโองจาว โครยญ โฆะ
ปุย� นึง ซ แปน อื โญตซัก ละ พะจาว ป มัฮ เปือะ อ�ื

ไลลวง ซเปีย ป รงั ลลาึง ก เฟียก
12 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� เญือม อาวต อาึ ไม่ เปอะ เอจี

เนอึง ลอป เปอะ ป อฮั ฮะ� ปเล่ีย เฮี เญือม โอ อาึ อาวต
ไม่ เปอะ โฮว เปอะ ละ ไมจ แตะ เนองึ ป อฮั ฮะ� เคียง เอจี
มัฮ โม เปะ ปุย เอจี โปน มัป่ เปอ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป อฮั
พะจาว ไม่ รพาวม ฮลัต เนอึม แตะ นึง� เดอมึ ไลลวง โปน
เปอะ มัป่ เซ ซ แปน ป กุม ป ปอ โครยญ เจือ� 13 มัฮ เนอึ
ม พะจาว ป รซอฮ กไน เปอะ� มัฮ ป เกือฮ เปอะ ไก รพาวม
ฆวต ยุฮ กัน ละ แตะ� ไม่ เกือฮ อื โม เปะ ปุน ยุฮ ตัม ปุก อื
รพาวม แตะ�
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14 เมาะ ป ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ� ปุ ปุปิ ฆาื ติ เจือ เนอมึ�
ปุ เก ปุ เปอะ นึง� 15 เดอมึ เปอะ ซ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม โตะ
รพาวม� ไม่ โอ เปอะ ไก พิต โฌวะ ยุฮ ติ คระ เนอึม� ดัฮ
เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ แปน เปอะ กวน พะจาว ญุ่ก เญาะ เติ
อาวต ลลาึง ป บ่วก ป โจวง นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 16 เญือม รโฮ
งะ เปอะ คระ จีวติ ยุฮ พะจาว ละ ปุย� เอจี ตอก โรฮ เปอะ
ควน ซเปีย รงั ลลาึง ก เฟียก ละ อื ป ตอก ซโมยญ โฮ� ดัฮ
เปอะ ยุฮ ตอก เซ� อาึ ซ โฮลฮ รพาวม มวน แตะ เบือ โม
เปะ เญือม เติง ซเงะ ซ ฮอยจ พะครติ� ซ ที โอ กัน ยุฮ ฮุ
มัฮ ป รมั ฆาื อ�ื 17 เมอ เตือง อื ฮนัม อาึ ซ ปัต ตอก รอาวม
อะงุน โทก ปุย ราว โอเอฮี ทไว แตะ ละ พะจาว ยุง่� เอจี มัฮ
โม เปะ ป ทไว โอเอฮี ละ พะจาว เบือ รพาวม เจือ เปอะ� ดัฮ
อาึ ซ ยุม เนอึม ตอก เซ โฮ� อาึ มวน ลัง่ รพาวม นึง� มัฮ
มวน ดิ รพาวม เมอะ ไม่ โม เปะ� 18 โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ
เกือฮ ติ เปอะ มวน ดิ รพาวม ไม่ อาึ ตอก เซ โรฮ�

ไลลวง ทิโมที ไม่ เอปาโฟรดิทั่ต
19 อาึ ซโอว รพาวม ไม่ พะเยซู จาว นึง โอ อื เญือะ เล่ีญ

ซ โฮลฮ แตะ เกือฮ ทิโมที ฮอยจ เคะ เปอะ� อาึ ฆวต ฮมอง
ไลลวง โม เปะ นึง ซ โฮลฮ แตะ ไมจ มวน รพาวม เบือ อ�ื
20 อาึ ยุ โตว ปุย ไฮญ ป ไก รพาวม ตอก รพาวม ทิโมที� มัฮ
ป เครองึ เนอมึ นึง โม เปะ� 21 ปุย ไฮญ ตัง โคน ตัง งอ่ต กัน
โกะ แตะ ไอฮ� ฆวต งอ่ต โตว กัน ยุฮ พะเยซู จาว� 22 โม
เปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ตอก เปลีฮ ที ทิโมที รพาวม รโม่ยฮ
แตะ ละ เปอะ� ยุง โรฮ เปอะ ตอก ยุฮ อื กัน ไม่ อาึ อื นึง
ครอฮ แตะ ไลลวง พะจาว ตอก ยุฮ กวน กัน ไม่ เปือะ แตะ
โฮ� 23 อาึ ดัฮ เอจี ยุง ป ซ เกิต ละ แตะ เญือม ออฮ� ซ
เกือฮ ไกลจ โฮว เคะ เปอะ เญือม เซ� 24 ตอก ออฮ ตอก
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เอฮี ญุ่ก� อาึ ซโอว รพาวม ไม่ พะโองจาว นึง โอ อื เญือะ
เล่ีญ ซ โฮลฮ โกะ โอะ โฮว ไอฮ เคะ เปอะ�

25 อาึ แกต โรฮ จัมเปน เกือฮ เชอืก เอปาโฟรดิ่ทัต โฮว
เคะ เปอะ� มัฮ ป ยุฮ ดิ กัน ละ พะจาว ไม่ แปน ดิ อื ตอก
ตฮนั ไม่ เยอะ โรฮ� เอจี มัฮ ป ฮอยจ ฆรอ โม เปะ ละ ซ เรอึ
ม แตะ อาึ� 26 เอจี ไก เนอมึ รพาวม ฆวต ยุ โม เปะ นึง ตุก
รพาวม อื นึง ฮมอง โม เปะ โซะ อ�ื 27 โซะ ระ ลัมเลือ เนอึ
ม ชวง เฮ�ี ซเปี เอนิ ยุม� พะจาว ปังเมอ เลียก พาวม นึง
อ�ื เลียก พาวม โรฮ นึง อาึ ติ โรฮ� นึง โอ อื ซ เกือฮ อาึ ตุก
รพาวม โฮฮ ฮา เซ แม� 28 มัฮ เซ ป โฮว อาึ ละ เรยีง รพาวม
แตะ นึง ซ เกือฮ แตะ โฮว เคะ โม เปะ ฆาื อ�ื มัฮ ซ เกือฮ
โม เปะ โฮลฮ แม รพาวม ไมจ มวน แตะ นึง โฮลฮ แม เปอะ
ยุ� รพาวม ตุก อาึ ซ ไฆร โรฮ ฆาื อ�ื 29 ไมจ เปอะ รปัคัม
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ ไน พะโองจาว� ไมจ เนอมึ เปอะ
นัปทื ปุย ตอก เซ เยอ� 30 เอปาโฟรดิทั่ต เซ ฮลัก โตว กอ จี
วติ แตะ นึง ซ ยุฮ แตะ กัน ยุฮ พะครติ� ซเปี เนอึม ยุม นึง
ฮอยจ เรอมึ อื อาึ รโตง โม เปะ� นึง โอ โม เปะ เกียฮ ฮอยจ
เรอมึ เมอะ� เซ ป ไมจ เปอะ นัปทื ฆาื อ�ื

3
กัน ซืไซ เนอมึ

1 เอยีกปุ� ลัก่ ก ลอยจ อื เฮ�ี ปัว พะโองจาว เกือฮ รพาวม
ไมจ มวน ละ เปอะ� อาึ ปัง ไซฮ โคระ ป เอจี ไซฮ ไพรม แตะ
ละ เปอะ มัฮ โตว ป โซะ เนิ� นึง มัฮ อื ป ซ เกือฮ โม เปะ โปน
ฮา ป โอ ไมจ�

2 ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา โม ป ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร�
โม เซ มัฮ ตอก เซาะ ปฆวต เฮจี ฆวต ลัฮ เนะซองั ปุย� 3 เอจี
มัฮ โม เอะ เฮี ป เลียก นึง รติกิต เนอมึ� มัฮ โตว โม เซ� เอะ
เอจี นัปทื พะจาว เบือ ลปุ พะจาว เซ� ไม่ อวต แตะ พะเยซู
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ครติ โน่ง� เอะ อาึง โตว รพาวม แตะ นึง ปซี ปซา ยุฮ ปุย
นึง เนะซองั แตะ� 4 ดัฮ งอ่ต ตัม ปซี ปซา ป ยุฮ ปุย นึง เนะ
ซองั แตะ� อาึ ไก โรฮ โฮวน เจือ ตอก ซ เกียฮ อาึง รพาวม
แตะ นึง�
ดัฮ ไก ป แกต ติ แตะ ปุน เปิง ปซี ปซา ไลลวง ก พริ ปุย

ตอก เซ� อาึ โฮวน แม ฮา โม เซ ตอก ซ โฮลฮ โฮะ เปิง เงอ�
5 เญือม ไก อาญุ อุ ซเตะ ซเงะ เอ� เอจี โฮลฮ เลียก นึง ริ
ตกิต� อาึ มัฮ โม อซิราเอน เนอึม� มัฮ เจอ เบ่นยามิน นึง
อ�ื อาึ มัฮ โม ฮบีรู เนอึม� จัตเจือ เยอะ มัฮ โรฮ โม ฮบีรู�
ไล ทื เยอะ โกตไม ยุฮ โม ยวิ อาึ เอจี มัฮ โม ฟารซีิ เนอึม�
6 อาึ เคง เนอึม นึง ทื แตะ ปอ ปุน โคมเฮง แตะ ครติซจัก
เอนิ� เมาะ โฮลฮ ปุย แปน ปุย ซื ปุย ไซ นึง เนองึ แตะ ลปุง
ไก นึง โกตไม เยอ� ไก โตว ติ เจือ เนอึม ตอก โฮลฮ ปุย เติ
อาึ นึง อ�ื

7 โอเอฮี ป ไก ป มัฮ เนิ เญอืม เซ� อาึ ปังเมอ เมีญ เญอะ
โอ เญือะ ไก ป มัฮ ละ แตะ ปเล่ีย เฮ�ี นึง ฆวต เกือฮ ติ แตะ
ปุก รพาวม พะครติ� 8 มัฮ โตว โอเอฮี โม เซ โน่ง� โอเอฮี
ไฮญ เตือง โอยจ อื อาึ เมีญ โรฮ โฮะ โอ ไก ป มัฮ ละ แตะ
เฟือฮ� นึง แพป แตะ ไม่ โอเอฮี ป ไก เนอมึ ป มัฮ� เอจี มัฮ
ตอก โฮลฮ ปุย ยุง ไลลวง พะเยซูครติ จาว ยุฮ อาึ ป ไก เนอึ
ม ป มัฮ ฮา� โอเอฮี ไฮญ เตือง โอยจ อื อาึ เอจี โปวฮ ฮุ นึง
ฆวต ไอฮ แตะ ไลลวง พะเยซู เซ� โอเอฮี โม เซ อาึ เอจี เมีญ
เญอะ ตอก ครมั รฌุฮ ละ แตะ ละ ซ เกือฮ ติ แตะ โฮลฮ พะ
ครติ� 9 ไม่ ซ โฮลฮ รโจะ ดิ เนอึม รพาวม แตะ ไม่ อ�ื อาึ
เญือะ ไก โตว รพาวม ซืไซ ยุฮ โกะ โอะ ไอฮ ป โฮลฮ โฮะ เบือ
ยุฮ แตะ ตัม ป อฮั โกตไม� มัฮ ไก อื เบือ เจือ เยอะ พะเยซู
ครติ โน่ง� มัฮ รพาวม ซืไซ ตอก เซ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะ
จาว ละ โม ป ไก รพาวม เจือ เยอ� 10อาึ อื ฆวต ยุง ที ป มัฮ
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พะครติ ไม่ ฆวต ยุง เงอะ อมันัต ป เกือฮ อื โกฮ ไอม เน่อมึ
ลัก่ ยุม แตะ� ฆวต โอต ดิ โรฮ ป โซะ ไม่ อื ฮอยจ ละ ซ ยุม
โรฮ แตะ ตอก ยุม โกะ อื โรฮ� เซ โน่ง ป ฆวต ไอฮ แฮะ�
11 อาึ ซโอว รพาวม โรฮ ไม่ ซ โฮลฮ แตะ โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่
ยุม แตะ ตอก โกะ อื โรฮ�

ปาวโล ตอ เนอมึ ตอ แนม
12 อาึ มัฮ โตว อฮั ติ แตะ เอจี โฮลฮ ไล เซ� อฮั โตว ติ

แตะ เอจี กุมปอ นึง โครยญ เจือ� อาึ มัฮ เกือฮ ติ แตะ โฮว
แนฮ ลั่กกา แตะ ปุ ปุ เดอมึ ซ โฮลฮ ฆาื อื ตอก เอจี โฮลฮ
พะเยซูครติ อาึ แปน คอง แตะ� 13 เอียกปุ� อาึ มัฮ โตว
แกต ติ แตะ เอจี โฮลฮ โอเอฮี เซ� มัฮ เฮี ติ เจือ ป ยุฮ ฮู�
อาึ เอจี โฆง เบีย โอเอฮี ป ไก ลัก่เคะ แตะ� ไม่ ตัง รที แตะ
ละ ซ โฮว แตะ ละ ป ไก ลั่กกา แตะ� 14 อาึ ตอ เนอึม ตอ
แนม ละ ซ เกือฮ ติ แตะ ฮอยจ ลัก่ ลอยจ คระ โฮว แตะ ละ
ซ โฮลฮ ลังวนั แตะ� พะจาว เอจี มัฮ กอก อื เอะ ฮาวก เคะ
แตะ ก ฮลาวง อื เบือ พะเยซูครติ ละ ซ เกือฮ อื เอะ โฮลฮ
ลังวนั แตะ เซ�

15 โม เอะ ป โอ เญือะ มัฮ กวนดุ นึง โตะ รพาวม แตะ�
ไมจ ไก รพาวม ตอก เซ โครยญ โฆะ แตะ� โม เปะ เอ ดัฮ
ไก งอ่น ป โอ ดิ ไก รพาวม ตอก เซ� พะจาว ซ เกือฮ โรฮ ไล
ลวง เซ ซโตฮ ละ เปอะ� 16 เอะ ปัง เอจี ฮอยจ เมาะ ออฮ
เมาะ เอฮี ญุ่ก� ไมจ แนฮ โฮว ลัก่กา แตะ ปุ ปุ�

17 เอียกปุ� ไมจ แนฮ เปอะ เฮยีน ตอก ยุฮ อาึ อื โครยญ
โฆะ เปอะ� เอะ เอจี แปน ปิม แตะ ละ เปอะ� ดัฮ ไก ป
ยุฮ ตัม ปิม ยุฮ เอะ เซ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ตัม ป ยุฮ โม เซ
อ�ื 18 อาึ เอจี อฮั ละ เปอะ โฮวน โฮน� ปเล่ีย เฮี อฮั แม
ละ เปอะ ไม่ โอก รบวต แตะ ตอก เฮ�ี เอจี ไก โฮวน ปุย ป
ตอซู ไลลวง ไมะซาวแควง ยุฮ พะครติ นึง ป ยุฮ ป อฮั แตะ�
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19 ลัก่ ก ลอยจ อื โม เซ ซ ฮอยจ ละ กัน ไลจ กัน โลม แตะ�
พะจาว ทื โม เซ เอจี มัฮ เวียก โกะ อื ไอฮ� มัฮ ป อวต ติ
แตะ นึง ป ลัง โซะกิจ แตะ นึง� มัฮ ป งอ่ต โอเอฮี เกว ไม่
ปลัฮเตะ เฮี โน่ง โม เซ เยอ� 20 เอะ ตอก โตว โม เซ� เอะ
มัฮ ปุย ไน บัน่เมือง มะลอง� เอะ รกวน ป ฮอยจ เรอมึ แตะ
เกือฮ โปน ป โอ ไมจ เซ ฮอยจ� เอจี มัฮ พะโองจาว ป มัฮ
พะเยซูครติ ป ซ ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง เซ� 21 ซ ฮอยจ
เปียน โกะ เนอึม ตุเตียม ป เกียฮ ยุม เอะ เฮ�ี เกือฮ อื ตอก
เอนิ โกะ เนอึม โกะ แตะ ป อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก แตะ เซ�
ซ เปียน อื เบือ อมันัต แตะ ป ปุน เกือฮ อื โอเอฮี โครยญ
เจือ อาวต ฆรมึ อมันัต ตัตเตียง แตะ เซ�

4
ลปุง ซตอก รเงอ่มึ

1 เอียกปุ� อาึ ฮรกั เนอึม เมอะ โม เปะ ไม่ รกวน เนอึม
แตะ ยุ เปอะ� เอจี มัฮ โม เปะ ควน มวน รพาวม อาึ อ�ื
อาึ เอจี โฮลฮ เนอึม นาตา แตะ เบือ เปอะ� โม เปะ ป ฮรกั
เกอะ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน
นัม พะโองจาว ฆาื อ�ื

2 อาึ ฆวต ปัว ซตอก ออ ยูโอเด่ีย ไม่ ออ ซินทิเค เกือฮ
อาวต ปุก ปอ ปุ แตะ เบือ พะโองจาว� 3 ปะ ป มัฮ ป ยุฮ ดิ
กัน ไม่ อาึ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� อาึ ฆวต เกือฮ ปะ เรอึม
ปรโปวน โม เซ� นึง เอจี ยุฮ เนอมึ อื กัน ไม่ เยอะ นึง ครอฮ
อื ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว� มัฮ ยุฮ ดิ อื ไม่ เอยีก เคลเม
ไม่ เอยีกปุ ไฮญ ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ เยอะ เตือง โอยจ อ�ื มอยฮ
อื เอจี ไก ตื นึง นังซื จีวติ ยุฮ พะจาว โม เซ เยอ�

4 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน ลอป รพาวม เบือ พะ
โองจาว� ซ อฮั แม ละ เปอะ ติ โฮน� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ
แตะ ไมจ มวน ลอป รพาวม� 5 ไมจ เปอะ เปลีฮ รพาวม
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ปึกๆ ออนๆ แตะ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื นึง เอจี ซดิ ซ ฮอยจ
พะโองจาว� 6 ปุ ตุก พาวม นึง โอเอฮี ติ เจือ เนอึม� เมาะ
โอเอฮี ป ตุก เปอะ นึง เซ� ไมจ เปอะ ปัว นึง พะจาว นึง
รซอม ไววอน แตะ ไม่ รพาวม ญันด่ี แตะ นึง� 7 ฟวยจ เซ
ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ป เกือฮ พะจาว ละ เปอะ ป โฮฮ
ฮา เกียฮ คาวไจ ปุย อื ซ แลน แก ไปฮ นอก รพาวม รโม่ยฮ
เปอะ เบือ พะเยซูครติ ฆาื อ�ื

8 เอียกปุ� ลัก่ ก ลอยจ อื เฮ�ี ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม
เปอะ งอ่ต ไฌม แนฮ ป มัฮ ป เนอึม� ไม่ โอเอฮี ป ลัง นัปทื
ปุย� ไม่ กัน ซื กัน ไซ� ไม่ ป ซงะ่ ซงอม� ไม่ โอเอฮี ป โปง
ไม่ ฮรกั ปุย แตะ� ไมจ เปอะ งอ่ต ไฌม โอเอฮี ป ไก เนอึม
ป มัฮ� ไม่ โอเอฮี ป ตึก นึง ไมจ แตะ� ไม่ โอเอฮี ป โปง ปุย
ลืลาว� 9 โอเอฮี เมาะ ป เอจี โฮลฮ เปอะ เฮยีน เน่อมึ นึง อาึ
อ�ื เตือง ป ฮมอง เปอะ เพอกึ อาึ อื ละ แตะ� ไม่ ยุ เปอะ ปิม
นึง กัน ยุฮ ฮุ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ตัม เซ� พะจาว ป เกือฮ
เอะ อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ เซ ซ อาวต ฆาื
อื ไม่ โม เปะ�

รซอม ญันด่ี ยุฮ ปาวโล
10 เอียกปุ� อาึ ระ เนอึม รพาวม ไมจ มวน เนอะ เบือ พะ

โองจาว� นึง เอจี ยุ แตะ เปลีฮ โม เปะ รพาวม ฮรกั ไฌม
แตะ อาึ� ปัง เอจี เล่ีญ โอ เปอะ โฮลฮ เปลีฮ เนิ อ�ี โฮน
เฮี เอจี เปลีฮ เนอึม เปอะ รพาวม ฮรกั ไฌม แตะ อาึ เฮ�ี
อาึ มัฮ โตว อฮั โม เปะ โอ เญือะ ฮรกั ไฌม แตะ� บุน เอจี
ฟวยจ อื มัฮ เนอมึ โอ เปอะ ไก ตอก เกียฮ เปลีฮ เนิ� 11 ปัง
อฮั ตอก เซ� อาึ มัฮ โตว อฮั ฮะ นึง ตุก แตะ นึง โอเอฮี� อาึ
ปัง โฮลฮ เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี ญุ่ก� เอจี ยุง เกือฮ เคราะ ปอ
ละ แตะ เมาะ เซ� 12 อาึ เอจี โกย อาวต แตะ ไม่ แควะ คัต
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แตะ� โกย โรฮ อาวต แตะ ไม่ ซัก เวยีก โกวง โกะ แตะ� พะ
จาว เอจี เพอกึ อาึ นึง ไลลวง เฮ�ี ปัง อาวต ตอก ออฮ ตอก
เอฮี ญุ่ก� อาึ เกือฮ เคราะ ปอ ละ แตะ เมาะ เซ� ปัง ซัก�
ปัง ไปลญ เญอะ� ปัง โฮวน� ปัง เญีย่ะ ป โฮลฮ โฮะ� อาึ ปุน
อาวต ไมจ มวน แนฮ ไม่� 13 ปัง อาวต ตอก ออฮ ตอก เอฮี
ญุ่ก� อาึ ปุน อาวต ไม่ โครยญ เจือ เบือ เรยีง แด่น เกือฮ พะ
ครติ ละ แตะ�

14 ปัง มัฮ ตอก เซ ญุ่ก� โม เปะ เอจี ไมจ เนอึม กัน ยุฮ
เปอะ นึง เรอึม เปอะ อาึ นึง ไลลวง เม่ะมัก่ ลอก เกอะ เฮ�ี
15 โม เปะ ป อาวต เวยีง ฟีลิปปี� เอจี ยุง เปอะ ไอฮ� เญอืม
โฮว ครอฮ โรง เงอะ ไลลวง พะจาว ไม่ โอก เกอะ ฮา จังวตั
มาซิโด่เนีย� มัฮ ครติซจัก โม เปะ โน่ง ป เรอึม อาึ อ�ื มัฮ
โม เปะ โน่ง ป ไก ซวน นึง กัน โฮลฮ อาึ มาื ไม่ กัน ไจ เยอะ
มาื� 16 ลไล อาวต อาึ ยว่ง เทซะโลนิกา เญอืม ตุก เกอะ นึง
มาื� โม เปะ เอจี รโปะ เปอะ ละ อาึ ลอา ลอวย โฮน เอนิ�
17 อาึ มัฮ โตว ฮนั นึง ป เกือฮ ป กอยฮ ปุย ละ แตะ� อาึ มัฮ
ฆวต เกือฮ โม เปะ ไก ป โฮลฮ นึง บัน่ชี ยุฮ เปอะ นึง เมือง
มะลอง� 18 นังซื ไซฮ แฮะ เฮี มัฮ นังซื ลัปลอง นึง เอจี โฮลฮ
โฮะ โอเอฮี รโปะ เปอะ เนิ โครยญ เจือ� เอจี โฮฮ เอจี วฮิ ฮา
ลัมเปิง อ�ื เคียง ตาว เอปาโฟรดิ่ทัต โอเอฮี ป รโปะ เปอะ
เนิ เซ� อาึ เญือะ ไก โตว ป วติ เนิ อ�ี โอเอฮี เซ มัฮ ตอก ป
ซออย ฮงาื ทไว ปุย ละ พะจาว� มัฮ คอง ทไว ป ไมจ ละ อื
ป ปุก เนอึม รพาวม อ�ื 19 เคียง มัฮ อื ตอก เซ พะจาว ยุฮ
อาึ ซ เกือฮ โอเอฮี ป ตุก เปอะ นึง ละ เปอะ โครยญ เจือ� เน่
อมึ นึง ป ไมจ ป ญุ่ก กุมปอ ยุฮ อื เบือ พะเยซูครติ� 20 ปัว
เกือฮ พะจาว เปือะ เอะ โฮลฮ ลอป โญตซัก แตะ โอ เญาะ
ไก ลอยจ� อาเมน�

ปาวโล รโปะ รซอม นัปทื แตะ
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21อาึ ปัว รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ ปุย ไน พะจาว ป รโจะ
รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ โครยญ โฆะ อ�ื โม เอียกปุ
เปอะ ไน พะจาว ป อาวต ไม่ อาึ นา เฮี รโปะ รซอม นัปทื
แตะ ละ เปอะ� 22 ปุย ไน พะจาว ป อาวต เวยีง เฮี โครยญ
โฆะ อื รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ� ระ ลัก่ มัฮ แตะ
รซอม ป อาวต เญือะ กซัต ซีซา ป รโปะ ละ เปอะ เซ�

23 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ อาวต ลอป
ไม่ เปอะ เตือง โอยจ เปอะ�
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