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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ติโต
ติโต มัฮ ปุย ตังเมือง ป เจือ พะเยซู� มัฮ โรฮ ป ยุฮ ดิ กัน

ละ พะจาว ไม่ ปาวโล ไม่ ปุโฮมว ไฮญ อ�ื ติ โฮน อื ปาวโล
เกือฮ ติโต อาวต นึง เกาะ ครตี� ป มัฮ เกาะ ระ อาวต บัก่บ่
วน ปลัฮ รพาวม ติ โดฮ� ติโต อาวต นึง เกาะ เซ ละ ซ แลน
แก แตะ ครติซจัก นึง อ�ื นังซื เฮี ไก ลอวย เจือ ป ฆวต เนน
ปาวโล นึง อ�ื
(1) ปาวโล ยุง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โม ป อาวต นึง เกาะ

ครตี� โฮวน ลัก่ มัฮ แตะ ปุย โอ ปุก ไล แตะ� มัฮ เซ ป ฆวต
เกือฮ อื ติโต โตก ละ ไลลวง จีวติ โม ป ซ แปน พูนัม ครติซ
จัก ฆาื อ�ื ปาวโล ฆวต เกือฮ ติโต เลือก ปุย ไมจ ไล โน่ง ละ
ซ แปน อื พูนัม ครติซจัก�
(2) ปาวโล เพอกึ โรฮ ติโต เกือฮ ยุง ตอก ซ ไมจ แตะ เพ

อกึ ปุย ไน ครติซจัก� ตอก โม ปรเมะ กวต อาญุ� ไม่ โม ปร
โปวน กวต อาญุ� โม ปรโปวน กวต อาญุ นึง อื เซ ไมจ แม
อื เพอกึ ปรโปวน นมุ อาญุ� ติโต ไมจ โรฮ อื เพอกึ โม ปร
เมะ นมุ� ไม่ โม ป แปน กวนไจ ปุย�
(3) ลัก่ ก ลอยจ อื ปาวโล ซตอก รเงอ่มึ ติโต เกว ไม่ ป ยุฮ

ป อฮั ปุย ไน พะจาว� นึง ไลลวง ไมจ อื อาวต เฮน อาวต
ฮลอง ไม่ ปุ แตะ� ไม่ ตอก ไมจ อื แฮน ติ แตะ ฮา กัน รเจ
รไซญ แตะ� ไม่ เวยี อื กัน รกัฮ ปุย ฮา ปุ แตะ แปน มู แปน
มู แตะ�
นังซื เฮี มัฮ ป ไซฮ ปาวโล� ตึน ซ มัฮ ไซฮ อื เญือม เอจี

ฟวยจ พลวย ปุย อื ฮา แปน แตะ ป ตุต นึง เวยีง โรม� ตัม
แกต ปุย อื โฮ�



ติโต 1:1 ii ติโต 1:7

ลปุง นัปทื
1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว� มัฮ โรฮ ป โฮว

ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซูครติ ละ ซ เรอึม แตะ โม ป เอจี เลือก
พะจาว อาึง� เกือฮ ตอน ฮมัน นึง รพาวม เจือ แตะ� ไม่
เกือฮ โรฮ ยุง ที ลปุง เนอึม ป เกือฮ ปุย ฆวต ยุฮ ตัม จีวติ
พะจาว เซ� 2 โอเอฮี เซ มัฮ ไก อื เบือ ซโอว รพาวม ปุย ไม่ ซ
โฮลฮ แตะ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ� ป ซันญา พะจาว อาึง
เน่อมึ เจน เตะ ฆอ รอาวม ลัง่� พะจาว เซ มัฮ โตว ป เกียฮ
อฮั ป โอ เนอึม� 3 เญือม เอจี เติง เวลา ยุฮ อื พะจาว เอจี
เกือฮ ปุย ยุง ที ลปุง แตะ เซ เบือ กัน เกือฮ อื อาึ ครอฮ ละ
ปุย� อาึ ครอฮ เฮาะ ตัม ป ดวน พะจาว แตะ ครอฮ� พะจาว
เซ เอจี มัฮ ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ ยุฮ แตะ�

4 นังซื เฮี รโปะ ละ ติโต ป มัฮ เนอึม กวน เนอะ นึง ไก
รพาวม เจือ อื ตอก เอะ โรฮ� ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโล
วง พาวม ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ� ไม่ พะ
เยซูครติ ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ เซ อาวต ลอป ไม่ เปอะ�

ไลลวง ป กวต
5 มัฮ เฮี ป ละ อาึ ปะ ฆาื อื นึง เกาะ ครตี เตอ� มัฮ เกือฮ

ปะ เพรยีง ป โอ ดิ ไมจ เกือฮ ไมจ� ไม่ เกือฮ เปอะ ดุฮ โม ป
กวต ละ ปุย ไน พะจาว โครยญ ยว่ง� ไมจ เปอะ ไตม ตอก
เอจี อฮั อาึ อาึง ละ เปอะ� 6 โม ป มัฮ ป กวต เตอ ไมจ อื
แปน ปุย โอ ปุย ไก คระ เติ นึง ป ยุฮ ป อฮั อื นึง โอเอฮี ไล
เฮ�ี ไมจ อื แปน ปรเมะ เญือะ ปรโปวน ติ โน่ง� กวน อื ไมจ
อื อาวต ไม่ รพาวม เจือ แตะ ไม่ โอ อื มอยฮ ปุยไฮะ ปุยฮอน
ไม่ โอ อื กอ เลฮ� 7 โม ป กวต เซ เอจี มัฮ พะจาว ป มอป
กัน ละ อ�ื มัฮ เซ ป ไมจ อื แปน ปุย โอ ปุย ไก คระ เติ นึง
ฆาื อ�ื ไมจ โตว อื แปน ปุย ทื ติ แตะ คึ� ไมจ โตว อื แปน
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ปุย ฮนิ รพาวม� ไมจ โตว อื แปน ปุย มัก ไปล� ไมจ โตว
อื แปน ปุย กอ รเจ รไซญ ไม่ ปุย� ไมจ โตว อื ฮนั ลอน นึง
เละ นึง มาื� 8 ไมจ อื ฆวต ยุ แคก ยุ เลือ� ไมจ อื แปน ปุย
ฮรกั ป ไมจ� ไมจ อื แปน ปุย ปุน เตียง ไอฮ รพาวม แตะ�
ไมจ อื แปน ปุย เนอึม รพาวม ไม่ ซื แตะ� ไมจ อื แปน ปุย
ปุน ทไว เนอึม ติ แตะ ละ พะจาว� ไมจ อื แปน ปุย ปุก ไล
แตะ โครยญ เจือ� 9 ไมจ อื แปน ปุย อาวต ตอน อาวต ฮมัน
ตัม ลปุง เนอึม ยุฮ พะจาว� เดอมึ ซ เกียฮ เพอกึ ลปุง เนอึ
ม เซ ฆาื อื ละ ปุย ซโตฮ� ไม่ ซ เกียฮ รโฮงะ ที อื ละ โม ป
เก กัมฮอน ลปุง เนอมึ เซ�

ไมจ ซตอก รเงอ่มึ ปุย โอ ไมจ
10 เอจี โฮวน ป เลฮ เตียง ป อฮั พะจาว� ไม่ อฮั อื โอเอฮี

ป โอ ไก ป มัฮ ฮา� ไม่ รชุยจ อื ปุย ไลจ เจอ� โฮวน ลัก่ มัฮ
แตะ โม ป เนน ลัง่ พิที นึง ซาซนา ยวิ ป ยุฮ ตอก เซ� 11 โม
เซ ฮาวก เญือะ ป ออฮ� ซุกซัก ยุฮ รพาวม เญือะ เซ ปอ ไลจ
อ�ื เพอกึ ป โอ ปุย ลัมเปิง เพอกึ นึง ฮนั อื นึง เละ นึง มาื เญี่
ยะๆ ญุ่ๆ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ คัต ปุย โม เซ โอ เญือะ เกือฮ
เพอกึ ปุย ฆาื อ�ื 12 ไก โม ป อาวต นึง เกาะ ครตี ติ ปุย� ร
โฮงะ โอเอฮี ตัม ซื อื ติ มวยญ� อฮั เฮ�ี �ปุย นึง เกาะ ครตี
มัฮ ป อฮั ลอป ป โอ เนอมึ� มัฮ โรฮ ตอก โกะพริ ซวก� มัฮ
ปุย เกละ ไม่ กละ แตะ�� อฮั ไอฮ เซ ละ ปุย เมือง โกะ แตะ
ปุย เซ� 13 ป อฮั ป มวยญ ปุย เซ มัฮ ป เนอึม� มัฮ เซ ป
ไมจ เปอะ อฮั เรยีง ละ ปุย ป ยุฮ ป โอ ปุก เซ ฆาื อ�ื เดอมึ ซ
ไก รพาวม เจือ ตอก ปุก อื ฆาื อ�ื 14 เดอมึ โอ เญือะ ซ เจือ
เจีย โอ เนอึม จัก โม ยวิ เซ� ไม่ โอ อื เญือะ ซ เจือ ลปุง เพ
อกึ ตอม ยุฮ โม ป โอ ฆวต ไอฮ ลปุง เนอึม เซ� 15 ละ โม ป
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ซงะ่ โตะ รพาวม� โอเอฮี โครยญ เจือ มัฮ ตื ป ซงะ่ ละ อ�ื
โม ป โอ เจือ พะจาว ไม่ โม ป รแอม โตะ รพาวม เมอ� ไก
โตว ป ซงะ่ ละ อื ติ เจือ เนอมึ� รพาวม รโม่ยฮ อื ไม่ รพาวม
ยุง อื ไอฮ ติ แตะ เอจี รแอม ตื� 16 โม เซ เคียต อฮั ติ แตะ
ยุง พะจาว� ปังเมอ ที โรฮ นึง กัน ยุฮ อื โอ อื ยุง เนอมึ� โม
เซ ปุน ยุฮ โตว กัน ไมจ ติ เจือ เนอมึ� นึง ฆอก รพาวม อื ไม่
โอ อื ฆวต เนองึ ป อฮั พะจาว�

2
ป ไมจ ปุย เพอกึ ละ ปุ แตะ

1 ปะ ไมจ เปอะ เพอกึ ปุย เกือฮ ยุฮ อื ตัม โปง อื ลปุง เพ
อกึ ตอม พะจาว� 2 ไมจ เปอะ เพอกึ ละ โม ปรเมะ เอจี กวต
อาญุ เกือฮ แปน ปุย ยุง ยุฮ อฮั โอเอฮี ตัม เมาะ เคราะ เมาะ
ชอม อ�ื เกือฮ แปน ปุย อฮั ป เนอึม ไตม ป ซื� เกือฮ ปุน
เตียง ไอฮ รพาวม แตะ� ไม่ เกือฮ อื ติ แตะ ตอน ฮมัน นึง
รพาวม เจือ แตะ� ไม่ อาวต อื ไม่ รพาวม ฮรกั แตะ� ไม่ ไอฮ
อื รพาวม ลัง่ แตะ�

3 ละ โม ปรโปวน เอจี กวต อาญุ อู� ไมจ โรฮ เปอะ เพอกึ
ละ อื ตอก เซ โรฮ� กัน ยุฮ อื โครยญ เจือ ไมจ อื ยุฮ ไม่ นัปทื
เนอมึ แตะ พะจาว� ไมจ โตว อื แปน ป ซาวป บรุ เพือ ปุย�
ไมจ โตว อื แปน ปุย มัก ไปล� ฮา เซ ไมจ อื แปน ปุย เกียฮ
เพอกึ ไลลวง ป ไมจ ป ญุ่ก ละ ปุย� 4 เดอมึ ซ เกียฮ เพอกึ โม
ปรโปวน นมุ อาญุ เกือฮ ฮรกั ปุย เญือะ แตะ ไม่ กวน แตะ�
5 ไมจ โรฮ อื เพอกึ เกือฮ แปน ปุย ปุน เตียง ไอฮ รพาวม
แตะ� ไม่ แปน แตะ ปุย ซงะ่ ซงอม โตะ รพาวม� เกือฮ โรฮ
แปน ปุย ยุฮ กัน นึง เญือะ นึง ม่า แตะ� ไม่ เลียก พาวม โซะ
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ไง่ อื นึง ปุย� ไม่ เนอึง อื ป อฮั ปรเมะ เญือะ แตะ� เดอมึ
ปุย โอ ซ ไก คระ เพียก แฮม ลปุง พะจาว ฆาื�

6 ละ โม ปรเมะ นมุ อาญุ� ไมจ โรฮ เปอะ ซตอก รเง่อมึ
เกือฮ แปน ปุย ปุน เตียง ไอฮ รพาวม แตะ โรฮ� 7 ปะ ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ แปน ปิม แตะ นึง กัน ยุฮ เปอะ ป ไมจ
โครยญ เจือ� เญือม เพอกึ ตอม เปอะ ปุย ไมจ เปอะ เพอกึ
เนอมึ เพอกึ โรวะ� 8 ไมจ เปอะ เกือฮ ลปุง เพอกึ ตอม เปอะ
แปน ป ปุก ป ลอก� เดอมึ ปุย โอ ซ ไก ตอก เติ ชฮิ วฮิ ฆอก
เปอะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ โม ป เก กัมฮอน เปอะ ซ โซะ
กิจ ไฆฮ ฆาื อ�ื ไม่ โอ แตะ ไก ตอก ซ เกียฮ เพยีก แฮม เอะ�

9 ไมจ เปอะ ซตอก รเง่อมึ โม ป มัฮ กวนไจ ปุย� เกือฮ
เนองึ ป อฮั ปอเลียง แตะ� ไม่ ยุฮ อื ป ปุก รพาวม อื โครยญ
เจือ� ปุ เกือฮ เก อ�ื 10 ปุ เกือฮ เม่าะ ลไลม โอเอฮี� เกือฮ
เปลีฮ รพาวม เนอมึ แตะ ไม่ ซื แตะ โครยญ เจือ� ละ ซ รโพ
อื ลปุง เพอกึ ตอม พะจาว ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ เซ�

11พะจาว เอจี เปลีฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย
โปน มัป่ โครยญ โฆะ แตะ� 12 กุนมุ่น เซ มัฮ ป เพอกึ เอะ�
นึง ซ เกือฮ อื เอะ ละ โปวฮ ป ฆอก ป เบร� ไม่ กัมกุยฮ ฆอก
แตะ ติ เจน อาวต แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่ ซ เกือฮ อื เอะ
แปน ปุย ปุน เตียง ไอฮ รพาวม แตะ� ไม่ อาวต ไม่ รพาวม
ซืไซ แตะ� ไม่ เกือฮ ติ แตะ ฆวต ยุฮ เนอมึ ตัม จีวติ พะจาว�
13 กุนมุ่น เซ มัฮ โรฮ ป เกือฮ เอะ รกวน ซเงะ ไมจ มวน ยุฮ
พะจาว เซ ไม่ ซโอว รพาวม แตะ นึง� มัฮ เญือม ซ ฮอยจ
เปลีฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ แตะ เซ ติ แตะ� ไม่ รงั ซเปีย คึ
นัก ยุฮ แตะ� มัฮ เนอมึ พะเยซูครติ ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ ป
ซ ฮอยจ เซ� 14 มัฮ ป โปง จีวติ แตะ ฆรอ เอะ นึง ซ โตฮ อื
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เอะ เกือฮ โปน ฮา ป ฆอก ป เบร โครยญ เจือ� มัฮ เกือฮ อื
เอะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ละ โกะ แตะ ไอฮ� ไม่ เกือฮ อื เอะ
แปน ปุย เรยีง รพาวม ละ ยุฮ แตะ กัน ไมจ�

15 ไมจ เปอะ เพอกึ ตอม โอเอฮี ไล เซ ละ ปุย� เญือม
ซตอก รเงอ่มึ เปอะ ปุย ไม่ คัต เปอะ โอ เญือะ ยุฮ โอเอฮี โอ
ปุก เกอ� ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่ อมันัต เกือฮ พะจาว ละ เปอะ�
ปุ เกือฮ ปุย พามัต เปอะ นึง�

3
ไมจ ปุย ยุฮ ลอป กัน ไมจ

1 ไมจ เปอะ ซตอก รเงอ่มึ ปุย เกือฮ ญอม อาวต ฆรมึ โม
จาวไน ไม่ โม ป ไก อมันัต� ไม่ เนอึง อื ป อฮั ป มวยญ อ�ื
เกือฮ เพรยีง ติ แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ กัน ซืไซ โครยญ เจือ�
2 ไมจ เปอะ ซตอก โอ อฮั ลปุง ฆอก ละ ปุย� ปุ เกือฮ รเจ
รไซญ ไม่ ปุย� เกือฮ แปน ปุย จวต ชุม� เกือฮ เปลีฮ รพาวม
ปึกๆ ออนๆ แตะ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื

3 ไพรม อื เอะ มัฮ โรฮ ปุย งาว ปุย ไงญ ตอก เซ� เนอึ
ง โตว โรฮ ป อฮั พะจาว ไม่ ไลจ นึง จุ โอเอฮี แตะ� แปน
โรฮ ครา กัมกุยฮ ฆอก แตะ นึง ซาวป แตะ ยุฮ ป มวน โฮวน
เจือ� จีวติ เตอะ นาวก นึง รพาวม กุยจ ววั ไม่ รพาวมฆอก�
ปุย ไฮญ เกละยุ เอะ ฆาื อ�ื เอะ เกละ โรฮ ยุ ปุย ไฮญ� 4พะ
จาว ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ เซ ปังเมอ เปลีฮ กัม ฮรกั กัม แปง
แตะ ละ เอะ นึง เลียก พาวม อื นึง เอะ� 5 เอจี เกือฮ เนอึม
เอะ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� เอจี พัก เอะ ซงะ่ ละ ซ เกือฮ อื เอะ
เกิต โคระ� มัฮ เกือฮ อื เอะ แปน ปุย โคระ เบือ ลปุ แตะ�
มัฮ โตว เบือ กัน ซื กัน ไซ ยุฮ เอะ ไอฮ� มัฮ เบือ เลียก พาวม
พะจาว นึง เอะ� 6 ลปุ ป เกือฮ พะจาว ละ เอะ เซ เอจี กุม
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ปอ ละ เอะ โครยญ เจือ� เบือ พะเยซูครติ ป เกือฮ เอะ โปน
มัป่ เซ� 7 พะเยซู เซ เกือฮ เอะ แปน ปุย ซืไซ ละ แตะ เบือ
กุนมุ่น ยุฮ แตะ� เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ
ป แฮรน อื อาึง ละ เอะ เซ� เอจี มัฮ เซ ป ซโอว รพาวม เอะ
ไม่ เยอ� 8 ป อฮั ฮะ เซ มัฮ ลปุง เนอมึ แนม� ไลลวง เซ อาึ
ฆวต เกือฮ ปะ ครอฮ ซโตฮ นึง ซ เกือฮ แตะ โม ป เอจี เจือ
พะจาว เรยีง รพาวม ละ ซ ยุฮ ลอป แตะ กัน ไมจ� โอเอฮี
ตอก เซ มัฮ ป ไมจ� มัฮ ป ซ ไก ป มัฮ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื

9 ไมจ เปอะ แฮน เวยี ไลลวง เก เปอะ ปุ แตะ นึง โอเอฮี
โอ ไก ป มัฮ� ไม่ ไลลวง มอยฮ จัตเจือ ไพรม ปุย โฮวน เจน
ปุย� ไมจ โรฮ เปอะ เวยี ไลลวง รเจ รไซญ ไม่ ไลลวง เก ปุย
ปุ แตะ เบือ คอ โกตไม ยุฮ พะจาว� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ โอ
เอฮี ไอฮ พาวม แตะ ไม่ โอ อื ไก ป มัฮ ละ ปุย� 10 ดัฮ ไก ป
ซาวป รกัฮ โม ป เจือ ฮา ปุ แตะ แปน มู แปน มู แตะ� ไมจ
เปอะ ซตอก รเงอ่มึ ลอา ลอวย โฮน� ดัฮ เปอะ เอจี ฟวยจ
ซตอก โฮ� ดัฮ ลัง่ โอ เนองึ ป อฮั เปอะ� ไมจ เปอะ เวยี ปุย
เซ� 11 ปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ รพาวม ปุย ตอก เซ� เอจี มัฮ
ไฆร อื ฮา ลปุง เนอมึ� มัป่ ยุฮ อื รโจฮ ไอฮ โกะ อ�ื

ลปุง ซตอก ลัก่ ก ลอยจ อื
12 อาึ ซ เกือฮ ปุย ฮอยจ เคะ เปอะ ติ ปุย� ดัฮ โอ มัฮ อา

ราเทมา มัฮ ทีคิกัต� ดัฮ เอจี ฮอยจ เคะ เปอะ ไมจ เปอะ
เอญี รปิ เอนิ เคะ อาึ นึง ยว่ง นิโคโพลี� อาึ ตะ อาวต นา เซ
ติ เจน เมือ โฆยญ� 13 ไมจ เปอะ เรอึม เนอึม เซนา ป มัฮ
ทไนควมั ไม่ อะโพนโล นึง คระ โฮว อ�ื ปุ เกือฮ ไก ป วติ ป
วงั ละ ติ เจือ เนอึม� 14 เมาะ ป มัฮ มู ติ ไม่ เอะ ไมจ เปอะ
เกือฮ เพรยีง ติ แตะ ละ ซ ยุฮ ลอป แตะ กัน ไมจ� ไมจ โตว
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อื อาวต ปลาว งาวม เร�ี เดอมึ ซ โฮลฮ โอเอฮี ป จัมเปน ละ
โกะ แตะ ไม่ ซ แปน โรฮ อื กุน ละ ปุย ไฮญ�

15 เมาะ ป อาวต ไม่ อาึ อื รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ
เตือง โอยจ แตะ� ไมจ ปะ ซึป ลปุง นัปทื ยุฮ เอะ ละ โม ป
ฮรกั เอะ เบือ รพาวม เจือ แตะ พะจาว โครยญ โฆะ อ�ื
ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะจาว อาวต ลอป ไม่ โม เปะ โครยญ โฆะ

เปอะ�
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