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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก ป
อาวต เวยีง โครนิ (ปัป ติ�

เญือม อาวต ปาวโล นึง เวยีง เอเฟโซ� ปุก เญือม โฮว
ครอฮ อื ไลลวง พะจาว โฮน ลอวย� ปาวโล ฮมอง ปันฮา ป
เกิต นึง ครติซจัก เวยีง โครนิ� ไซฮ พะทัม ติ โครนิ ฆาื อ�ื
มัฮ ปาวโล ป ครอฮ โรง ไลลวง พะจาว ละ ปุย เวยีง โครนิ
เนอ� ฟวยจ โฮว อื ฮา อื ปังเมอ เกิต ปันฮา นึง โฮวน เจือ ไน
ครติซจัก เซ� เวยีง โครนิ มัฮ เวยีง ระ� มัฮ เวยีง กาวะ นึง
จังวตั อะคายา� มัฮ เวยีง พรุ มอยฮ นึง กัน กาไค� ไม่ กัน
จเลิน นึง แงฮ่ ฆัว โอเอฮี� ไม่ กัน ฆอก กัน เบร� ไม่ โฮวน
ซาซนา ทื ปุย นึง�
ปาวโล ตุก รพาวม นึง เกิต กัน รกัฮ ปุย ฮา ปุ แตะ แปน

มู แปน มู แตะ� ไม่ ไลลวง กัน เลนจุ� ไม่ กัน ยุฮ ปุย ป พิต
ละ ปุ แตะ� ไม่ กัน โพรม ซุต โอ ปุก ไล แตะ� ไม่ กัน โอ ปุย
คาวไจ ไลลวง ป ปละ ป ซาึต ลปุ พะจาว ละ ปุย� ไม่ โอ อื
ยุง ไลลวง โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� ปาวโล ไซฮ
ไลลวง ปันฮา โม เฮี ไม่ กัมกึต วไิซ ป เกือฮ ลปุ พะจาว ละ
แตะ� แปน เนอึม กุน ละ ปุย ไน พะจาว โครยญ โดฮ เบือ
อ�ื
โบ่ต 13 มัฮ ไลลวง รพาวม ฮรกั ป ระ ไล ฮา โอเอฮี ไฮญ�

โบ่ต เซ มัฮ โบ่ต ป ยุง ปุย โฮวน ฮา โบ่ต ไฮญ นึง อื เตือง
โอยจ อ�ื

1 อาึ มัฮ ปาวโล ป เลือก พะจาว ไอฮ ตัม ปุก อื รพาวม
แตะ ละ ซ แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซูครติ� ไซฮ ดิ
นังซื ไม่ โซซเทเน ป มัฮ เอยีกปุ แตะ ไน พะจาว�
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2 รโปะ ละ ครติซจัก ยุฮ พะจาว ป อาวต นึง เวยีง โครนิ�
มัฮ โม ป โฮลฮ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม เบือ รโจะ ดิ อื รพาวม
แตะ ไม่ พะเยซูครติ� พะจาว เอจี เลือก โม เปะ เกือฮ แปน
ปุย ไน แตะ� รโปะ โรฮ ละ โม ป ไววอน ละ พะโองจาว ป
มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ โครยญ โฆะ ปุย� โครยญ โดฮ�
พะเยซู เซ มัฮ โรฮ พะโองจาว ยุฮ โม เซ ตอก มัฮ อื พะโอง
จาว ยุฮ เอะ โรฮ�

3 ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ป ฮอยจ เน่อมึ
นึง พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ ไม่ เน่อมึ นึง พะโองจาว ป มัฮ
พะเยซูครติ อาวต ไม่ โม เปะ�

ป ไมจ ป ญุ่ก ป ฮอยจ ละ ปุย เบือ พะเยซูครติ
4 อาึ ญันด่ี เลิง ไม่ พะจาว นึง เกือฮ อื กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ

โม เปะ เบือ พะเยซูครติ� 5 เอจี พอม เนอมึ ป โฮลฮ โม เปะ
เบือ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ เตอ� เอจี เกีย
ฮ อฮั เกียฮ มวยญ เปอะ ไม่ ยุง เปอะ โอเอฮี เบือ อื โครยญ
เจือ� 6 ลปุง พะครติ รโฮงะ ปุย ละ เปอะ เอจี ติต เนอึม นึง
รพาวม เปอะ� 7 ลไล รกวน เปอะ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู
ครติ ทื เอะ เซ ฮอยจ เปลีฮ ติ แตะ ละ ปุย เยอ� วติ เปอะ
โตว นึง ป ปละ ป ซาึต ป ฮอยจ ละ เปอะ เบือ ลปุ พะจาว เซ
ติ เจือ เนอึม� 8 พะโองจาว ซ เกือฮ โม เปะ ตอน ฮมัน นึง
รพาวม เจือ แตะ ฮอยจ ละ ซเงะ ลัก่ ก ลอยจ อ�ื นึง ซ เกือฮ
อื โม เปะ แปน ปุย ญุ่ก เญาะ เติ� ซเงะ ซ ฮอยจ พะโองจาว
ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� 9พะจาว มัฮ ป เนอมึ รพาวม�
เอจี เลือก โม เปะ ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ
ไม่ กวน แตะ ป มัฮ พะเยซูครติ จาว ยุฮ เอะ เซ�

ไล รกัฮ ลเฆือฮ ปุย ฮา ปุ แตะ
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10 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� อาึ ปัว โม เปะ เบือ อมันัต
พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� ปัว โม เปะ อาวต
ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ โอ เปอะ รกัฮ ลเฆือฮ ฮา ปุ แตะ� ปัว โรฮ
เปอะ ปุน งอ่ต ดิ โอเอฮี นึง ไล ติ ฮอยจ ละ ป อฮั ป อู เปอะ
ไม่ รพาวม ติ โดฮ เปอะ� 11 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� อาึ
เอจี รโฮงะ เญือะ คะโลเอ เนิ ไลลวง กอ รเจ รไซญ โม เปะ
ไม่ ปุ แตะ เซ� 12 มัฮ อฮั ฮะ ไม่ ไลลวง ป ตัง โคน ตัง อฮั
โม เปะ ละ ปุ แตะ ตอก เฮี โฮ� �อาึ มัฮ บลัฮ ลัก่ ปาวโล��
อฮั เปอะ เซ งอ่น� �อาึ มัฮ บลัฮ ลัก่ อะโพนโล�� อฮั เปอะ
เซ งอ่น� �อาึ มัฮ เปโตร ป ไมจ เนิ อ�ี� อฮั เปอะ เซ งอ่น�
�อาึ ซ ฟวต พะครติ�� อฮั โรฮ เปอะ เซ งอ่น�

13 พะครติ แจง โอ อื ซ เกียฮ ลเฆือฮ ติ แตะ แปน โฮวน
เนอ� แจง โอ อื มัฮ ปาวโล ป ยุม ฆรอ โม เปะ นึง ไมะซาว
แควง เงอ� ไก โตว เมอ ป รปั บัป่ติซมา นึง มอยฮ ปาวโล
เยอ� 14 อาึ ญันด่ี ไม่ พะจาว นึง โอ แตะ เกือฮ โม เปะ รปั
บั ่ปติซมา� โนก ฮา ครซิะโพ ไม่ กาโย เยอ� 15 เอจี ที นึง
เซ โอ อื ไก ป เกียฮ อฮั มัฮ อาึ อื ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา
นึง มอยฮ โกะ แตะ ไอฮ แฮ� 16 เออ� อาึ โตก โรฮ ละ เกือฮ
แตะ เญือะ ซเทฟานา รปั บัป่ติซมา โรฮ� โนก ฮา เซ เญือะ
ไตม โตว ป เกือฮ แตะ รปั บัป่ติซมา ตัม ไก ลัง่� 17พะครติ
มัฮ โตว ดวน อื อาึ โฮว เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา� มัฮ ดวน อื
อาึ โฮว ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว� อาึ มัฮ โตว อฮั
โอเอฮี ตัม กัมกึต วไิซ ไมจ ตอก แกต ปุย ปลัฮเตะ อ�ื ดัฮ
ยุฮ ตอก เซ โฮ� ไลลวง ยุม พะครติ นึง ไมะซาวแควง ตึน
โอ ซ ไก อมันัต ฆาื อ�ื

พะครติ มัฮ อมันัต ไม่ พันญา ไมจ ยุฮ พะจาว
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18 ละ โม ป เอจี ซ ไลจ ซ โลม เมอ� ไลลวง ยุม พะครติ
นึง ไมะซาวแควง เซ มัฮ เยอื โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ ละ อ�ื
ละ เอะ ป เอจี ซ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� ปังเมอ มัฮ ไลลวง อมั
นัต ระ ยุฮ พะจาว เนิ� 19พะจาว อฮั อื ตอก เฮี นึง พะทัม�
�อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ กัมกึต วไิซ ยุฮ โม ป ไมจ กัมกึต� ไม่

ซ เกือฮ ฮะ ลปุง โม ป เฮยีง ป ยุง เซ แปน เยอื ป โอ ไก ป
มัฮ�� อฮั เซ�

20 ปัง ไก ป ไมจ พันญา ญุ่ก� ป โฮวน ป ยุ ป ยุง ญุ่ก� ป
เกียฮ กัฮ เกียฮ เก นึง ไลลวง ปลัฮเตะ เฮี ญุ่ก� เมอ ซ แปน
อื ละ พะจาว� กัมกึต วไิซ ไมจ ยุฮ ปุย ตอก เซ� พะจาว เอจี
เปลีฮ ที ตอก โอ อื ไก ป มัฮ� 21พะจาว เอจี งอ่ต อาึง อื ตัม
กัมกึต วไิซ โกะ แตะ� ละ โอ อื ซ เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ เกียฮ
ยุง ป มัฮ พะจาว เบือ กัมกึต วไิซ ยุฮ โม โกะ อื เซ ไอฮ� พะ
จาว ปังเมอ เอจี ปุก รพาวม อื ละ ซ เกือฮ แตะ โม ป เจือ
โปน ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เบือ เจือ อื ไลลวง ครอฮ เอะ ละ แตะ�
ไลลวง เซ มัฮ โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ ละ งอ่ต ปุย ปลัฮเตะ
อ�ื 22 โม ยวิ มัฮ โม ป ฆวต ยุ แนฮ ป ซัมคัน ละ ซ เกือฮ
อื แปน ลักทัน ละ แตะ� โม กรกิ ซาวป แนฮ ตอก ซ โฮลฮ
แตะ พันญา แตะ� 23 เอะ ปังเมอ โอ งอ่ต ตอก เซ� เอะ
ซาวป แนฮ ครอฮ ไลลวง เคิง ปุย พะครติ นึง ไมะซาวแควง
ละ ปุย� ไลลวง ครอฮ เฮาะ เซ มัฮ ป เติก ป นัน ละ รพาวม
โม ยวิ� ปุย ตังเมือง เมีญ อื แปน ไลลวง โอเอฮี ไอฮ พาวม
แตะ� 24 ละ โม ป กอก พะจาว เอญี เคะ แตะ� เตือง โม
ยวิ เตือง ปุย ตัง เมือง� ไลลวง พะครติ เซ ปังเมอ มัฮ เนอึ
ม อมันัต ไม่ พันญา ไมจ ยุฮ พะจาว ละ อ�ื 25 ป ยุฮ ป อฮั
พะจาว� ปัง อฮั ปุย มัฮ โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ� ไมจ ลัง่ ฮา
พันญา ไมจ ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ� เรยีง แด่น ยุฮ พะจาว� ปัง
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อฮั ปุย ชุม� เรยีง ลัง่ ฮา ป อฮั ปุย มัฮ ปุย ระ เรยีง นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี

26 เอียกปุ� ไมจ เปอะ งอ่ต ที แลน ตอก มัฮ ตอก มอยฮ
แตะ ไพรม อื เญอืม เลือก โรง พะจาว เปอะ เอญี เคะ แตะ�
เญือม เซ เยอ โม เปะ โฮวน โตว ป ไมจ พันญา นึง อื ตอก
แกต ปุย ปลัฮเตะ อ�ื โฮวน โตว ป ระ อมันัต นึง อ�ื โฮวน
โตว ป ระ ไกญ ติญ มอยฮ นึง อ�ื 27พะจาว มัฮ โฆง อื เลือก
โม ป อฮั ปุย มัฮ ป ปึก พันญา นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ละ ซ เกือฮ อื
โม ป ไมจ พันญา โซะกิจ ไฆฮ นึง� มัฮ เลือก อื โม ป อฮั ปุย
มัฮ ป ชุมเรยีง� ละ ซ เกือฮ อื โม ป ระ เรยีง ระ แด่น โซะกิจ
ไฆฮ นึง� 28พะจาว มัฮ เลือก อื โม ป ตุ ป เตียม ไม่ นัมญุก
ปุย อื นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เลือก โรฮ ป เมีญ ปุย โอ ไก ป มัฮ�
ละ ซ เกือฮ อื ป อฮั ปุย มัฮ ป ระ ลวง ระ ไล เซ ไลจ ไฆร�
29 มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ อื ปุย โอ ไก ตอก เกียฮ อวต
ติ แตะ ซองนา พะจาว ติ ปุย เนอึม� 30 พะจาว เอจี เกือฮ
โม เปะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ� เอจี เกือฮ โรฮ
เอะ โฮลฮ พันญา ไมจ แตะ� ไม่ แปน เนอะ ปุย ซืไซ ละ อื
เบือ พะเยซูครติ เซ� เอจี เกือฮ โรฮ เอะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม
ละ แตะ เบือ พะเยซู เซ� ไม่ เอจี โตฮ อื เอะ เกือฮ โปน ฮา
ป โอ ไมจ โครยญ เจือ เบือ พะเยซู เซ โรฮ� 31 ละ ซ เกือฮ อื
แปน ตัม ป อฮั พะทัม เญือม อฮั อื ตอก เฮี โฮ� �ดัฮ ไก ป
ฆวต อวต โอเอฮี ฮ�ี ไมจ อื อวต พะโองจาว�� อฮั เซ�

2
ไลลวง อมันัต พะจาว

1 เอยีกปุ� อาึ เญอืม ฮอยจ เคะ เปอะ อาึ มัฮ ฮอยจ ครอฮ
ลปุง พีญัน เนอึม ยุฮ พะจาว ละ เปอะ� มัฮ โตว ครอฮ ละ
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เปอะ นึง ลปุง ฮลาวง ไม่ พันญา ไมจ โกะ แตะ ไอฮ� 2 เญื
อม อาวต เตอะ ลลาึง เปอะ มัฮ โตว ฆวต อฮั ไลลวง ไฮญ
ละ เปอะ� มัฮ โฆง ตัง ไจ แตะ รโฮงะ ไลลวง พะเยซูครติ ละ
เปอะ ติ เจือ โน่ง� มัฮ ระ ลัก่ ฆวต รโฮงะ แตะ ไลลวง เคิง
ปุย อื ละ เปอะ นึง ไมะซาวแควง� 3 เญอืม ฮอยจ เคะ เปอะ
อาึ ฮอยจ ไม่ จวต ชุม ฮลัต เตีจ แตะ ปอ รกุฮ แตะ เอนิ�
4ลปุง อฮั ฮะ ไม่ ไลลวง ครอฮ เฮาะ มัฮ โตว อฮั ฮะ ละ เปอะ
นึง เฮยีง แตะ ไม่ เปลีฮ แตะ ป ยุง แตะ ละ เปอะ� เอจี ที ละ
ปุย อฮั ฮะ เบือ ลปุ พะจาว ไม่ อมันัต อ�ื 5 อาึ มัฮ ยุฮ ตอก
เซ นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ยุง โอ รพาวม เจือ เปอะ เซ ไก
เบือ พันญา ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ ไก อื เบือ อมันัต พะจาว�

ไลลวง พันญา ไมจ ยุฮ พะจาว
6 ปัง มัฮ ตอก เซ� ละ โม ป เอจี เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต เตอ�

เอะ รโฮงะ ไลลวง พันญา ไมจ ละ ติ เจือ� ปังเมอ โอ มัฮ พัน
ญา ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ� ไม่ โอ อื มัฮ พันญา ยุฮ โม ป ตัตเตียง
โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี พันญา ปุย ตอก เซ มัฮ ตื ป ซ ไลจ ซ
ไฆร� 7 เอะ มัฮ รโฮงะ ไลลวง พันญา ไมจ ยุฮ พะจาว ป เม่า
ะ พะจาว อาึง ฮา ปุย เน่อมึ ไพรม อื ฮอยจ ปเล่ีย� เอจี มัฮ
ป คิต ป งอ่ต พะจาว อาึง เน่อมึ เจน เตะ ฆอ รอาวม ลัง่� ละ
ซ เกือฮ อื เอะ ไก โญต ไก ซัก กุมปอ เบือ พันญา ยุฮ แตะ
เซ� 8 โม ป ตัตเตียง โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี มัฮ เนอึม โอ
ไลลวง เซ ดิ คาวคิง อื ติ ปุย เนอมึ� มัฮ คาว อื คิง อื ตึน โอ
ซ เคิง พะโองจาว ป อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก แตะ เซ นึง ไมะ
ซาวแควง� 9 ตอก อฮั พะทัม อ�ื
�โอเอฮี โอ ปุย ดิ โฮลฮ ยุ นึง ไง่ ฮมอง นึง ฮยวก แตะ�

ไม่ โฮฮ อื ฮา เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต ปุย อ�ื มัฮ โอเอฮี เซ ป
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เพรยีง พะจาว อาึง ละ โม ป ฮรกั แตะ�� อฮั เซ พะทัม�
10 พะจาว ปังเมอ เอจี รโฮงะ ไลลวง ป เม่าะ แตะ เซ ละ

เอะ เบือ ลปุ แตะ� มัฮ ลปุ เซ ป เลียป โอเอฮี โครยญ เจือ
ฮอยจ ละ รพาวม พะจาว ก โด่ะ อ�ื

11 ไก โตว ป ยุง โตะ รพาวม ปุย โนก ฮา ลปุ โกะ อื ไอฮ
แฮ� ตอก โรฮ เซ ไก โตว ป เกียฮ ยุง โอยจ รพาวม พะจาว
โนก ฮา ลปุ พะจาว ไอฮ แฮ� 12 เอะ มัฮ โตว โฮลฮ โฮะ ลปุ
บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ เฮ�ี เอจี มัฮ ลปุ พะจาว ป โฮลฮ โฮะ� นึง
ซ เกือฮ อื เอะ ยุง โอเอฮี ป เกือฮ พะจาว ละ แตะ โครยญ
เจือ� 13 เอะ มัฮ โตว เพอกึ ไลลวง เฮี ละ ปุย ตัม กัมกึต วไิซ
ปุย ปลัฮเตะ� ลปุง เพอกึ เอะ เอจี มัฮ ลปุ พะจาว ป รโฮงะ
เนิ อ�ี เอะ มัฮ รโฮงะ ลปุง เนอึม เกว ไม่ ลปุ พะจาว ละ โม
ป เอจี อาวต ลปุ พะจาว นึง� 14 โม ป โอ ลปุ พะจาว อาวต
นึง ไก โตว ตอก เกียฮ โฮลฮ โอเอฮี ป เกือฮ ลปุ พะจาว ละ
ปุย� โอเอฮี เซ มัฮ โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ ละ อ�ื คาว โตว
นึง คิง อื ฆาื โอ อื เกียฮ งอ่ต โอเอฮี ตัม ลปุ พะจาว� 15 ป
อาวต ลปุ พะจาว นึง� เกียฮ คิต เกียฮ รเน โอเอฮี โครยญ
เจือ� ปุย ไฮญ ปังเมอ โอ เกียฮ คิต เกียฮ รเน ไลลวง จีวติ
ปุย เซ� 16พะทัม เอจี อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี
�มัฮ ปุย ป ยุง รพาวม รโม่ยฮ พะจาว� มัฮ ปุย ป โฮลฮ

พะจาว ซิงซา โอเอฮี ไม่ อ�ื แจง โอ อื ไก�� อฮั เซ พะทัม�
ปัง มัฮ ตอก เซ เอะ เอจี ไก เนอึม รพาวม รโม่ยฮ พะครติ
นึง เงอะ�

3
ไลลวง โม กวนไจ ยุฮ พะจาว
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1 เอียกปุ� เญือม เพอกึ เกอะ โม เปะ เอ� โฮลฮ โตว อฮั
ละ เปอะ ตอก อฮั แตะ ละ โม ป อาวต บลัฮ ลัก่ ลปุ พะจาว�
จัมเปน ลัง่ อฮั ละ เปอะ ตอก อฮั แตะ ละ ปุย ปลัฮเตะ� นึง
เมาะ ลัง่ เปอะ กวนงกั จัว ไน พะครติ� 2อาึ โฮลฮ โตว เลียง
โม เปะ นึง ป โซม ป ปอน โม ป เอจี ระ� เลียง ลัง่ โม เปะ นึง
รอาวม ตาึฮ� นึง โอ เปอะ ปุน โซม โอเอฮี ไฮญ� ปเล่ีย เฮี
ปุ ลัง่ เปอะ ดิ ปุน 3 นึง งอ่ต ลัง่ เปอะ โอเอฮี ตอก ปุย ปลัฮ
เตะ ลัง่� เญือม กุยจ ววั รพาวม เปอะ นึง ปุ แตะ ไม่ รเจ
รไซญ เปอะ� เอจี ที นึง เซ ยุฮ ลัง่ เปอะ โอเอฮี ตอก ยุฮ ปุย
ปลัฮเตะ อ�ื 4 เญือม อฮั เปอะ ติ แตะ มัฮ บลัฮ ลัก่ ปาวโล
งอ่น� มัฮ บลัฮ ลัก่ อะโพนโล งอ่น� เอจี มัฮ เกือฮ เปอะ ติ
แตะ ตอก ปุย ปลัฮเตะ� โม่ มัฮ อ�ื

5 งอ่ต แลน� อมั มัฮ อะโพนโล ป ระ ไล� อมั มัฮ ปาวโล
ป ระ ไล� มัฮ โตว อื ติ ตื� เอะ ลอา มัฮ กวนไจ ดวน พะ
จาว โฮว เคะ เปอะ ละ ซ เกือฮ ฮะ โม เปะ ไก รพาวม เจือ�
เอะ ยุฮ ตัม ดวน พะโองจาว แตะ ยุฮ เตือง ไพ เตือง มัน�
6อาึ มัฮ ป ซมา โอเอฮี� อะโพนโล มัฮ ป โซ� ป เกือฮ กวยฮ
เกือฮ ฮอน เซ ปังเมอ มัฮ พะจาว� 7 เคียง มัฮ อื ตอก เซ�
ป ซมา ไม่ ป โซ มัฮ โตว ป ระ ไล� มัฮ พะจาว ป เกือฮ กวยฮ
เกือฮ ฮอน เซ โน่ง ป ระ ไล นึง อ�ื 8 ป ซมา ไม่ ป โซ มัฮ
ตอก ปุ แตะ� ซ โฮลฮ ลังวนั แตะ ตัม ป ยุฮ ป อฮั แตะ ปอ
ไพ ปอ มัน� 9 เอะ มัฮ ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ พะจาว� โม เปะ มัฮ
เปอะ ตอก รปึม ซแก ยุฮ อ�ื
ซ แพป แม ละ เปอะ ติ เจือ� โม เปะ มัฮ โรฮ เปอะ ตอก

เญือะ ยุฮ พะจาว� 10 อาึ มัฮ ป เตะ ป แนต ป โบลวง ด่อง
อื ตัม กุนมุ่น เกือฮ พะจาว ละ แตะ� ปุย ไฮญ มัฮ ป มอง
ยุฮ� โม ป ยุฮ เซ ปังเมอ ไมจ โรฮ อื งอ่ต ที ตอก ซ ยุฮ แตะ�
11 ด่อง โบลวง เงอะ เซ เอจี มัฮ พะเยซูครติ� โนก ฮา ด่อง
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เอจี โบลวง เงอะ เซ ด่อง ไฮญ แปน โตว� 12 โม ป ยุฮ เญือะ
นึง ด่อง เซ ซ ยุฮ อื นึง ไคร งอ่น� มาื งอ่น� แกว ไมจ งอ่น�
ซ ยุฮ อื นึง โคะ งอ่น� เบระ งอ่น� ไรป งอ่น� 13 ซเงะ ซ ร
เตีฮ พะจาว โอเอฮี� พะจาว ซ ลอง กัน ยุฮ ปุย นึง งอ ละ ซ
เปลีฮ ที อื เมาะ ไมจ กัน ยุฮ ปุย ไม่ โอ อื ไมจ� เญอืม เซ ปุย
ซ ยุง ที ตอก มัฮ กัน ยุฮ แตะ ปอ ไพ ปอ มัน� 14 กัน ยุฮ ป
ยุฮ เญือะ เซ� ดัฮ โอ ฮะ โฮ� ปุย เซ ซ โฮลฮ ลังวนั แตะ�
15 ดัฮ กัน ยุฮ อื เซ ฮะ โฮ� ปุย เซ ซ โฮลฮ โตว ลังวนั แตะ�
โกะ อื ซ โปน โรฮ ตุต แตะ ปังเมอ ซ โปน ปลาว อื ตอก โปน
ปุย ฮา งอ เญือม ฮะ เญือะ แตะ โฮ�

16 โม เปะ โอ โน่ง เปอะ ยุง มัฮ โกะ เนอึม แตะ วฮินั ยุฮ
พะจาว ไม่ อาวต ลปุ พะจาว กไน แตะ เมอ� 17 ดัฮ ไก ป
ไลจ ยุฮ วฮินั ยุฮ พะจาว เยอ� พะจาว ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ปุย
เซ โรฮ� วฮินั ยุฮ พะจาว มัฮ ป ซงะ่ ซงอม� โม เปะ เอจี มัฮ
เปอะ วฮินั เซ�

18 โม เปะ ไมจ เปอะ โตว จุ ไอฮ ติ แตะ� ดัฮ ไก ป อาวต ล
ลาึง โม เปะ ป แกต ติ แตะ ไมจ พันญา ตอก แกต ปุย ปลัฮ
เตะ อื โฮ� ไมจ ปุย เซ ญอม เกือฮ ติ แตะ ตอก ปุย งาว ปุย
ไงญ� เดอมึ ซ เกียฮ แปน เนอึม ปุย ไมจ พันญา ละ แลน
พะจาว อ�ื 19 เมาะ ป แกต ปุย ปลัฮเตะ เฮี มัฮ ปุย ไมจ พัน
ญา เอจี แปน ป งาว ป ไงญ ละ ยุ พะจาว อ�ื พะทัม เอจี
อฮั อื ตอก เฮ�ี �ป คิต ป งอ่ต ปุย นึง เฮยีง แตะ� พะจาว
เกือฮ อื แปน ตอก ป ววยฮ ซราว ละ โกะ แตะ ไอฮ�� อฮั
เซ� 20พะทัม อฮั แม อื ตอก เฮี ติ โดฮ� �พะจาว เอจี ยุง อื
โอ ป คิต ปุย เฮยีง โตะ รพาวม แตะ ไก ป มัฮ ฮา�� อฮั เซ
พะทัม� 21 มัฮ เซ ป โอ ปุย ไมจ อวต ป ยุฮ ป อฮั ปุย ฆาื อ�ื
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22 โอเอฮี โครยญ เจือ มัฮ ป เกือฮ พะจาว ละ โม เปะ� ปาว
โล ไม่ อะโพนโล ไม่ เปโตร ญุ่ก� ปลัฮเตะ เฮี ญุ่ก� ไลลวง
ไอม ญุ่ก� ไลลวง ยุม ญุ่ก� ปัง มัฮ โอเอฮี ปเล่ีย ญุ่ก� ป ซ
เกิต เฆียง เฮี ญุ่ก� มัฮ โอยจ ป เกือฮ พะจาว ละ โม เปะ�
23 โม เปะ เอจี มัฮ พะครติ ป มัฮ กุม เปอะ� พะครติ เซ เอจี
มัฮ โรฮ พะจาว ป มัฮ กุม อ�ื

4
ไลลวง กวนไจ ยุฮ พะครติ

1 ปุย ไมจ อื งอ่ต มัฮ เอะ กวนไจ ยุฮ พะครติ ไม่ มัฮ ฮะ ป
โซะโกะ ฮรกัซา นึง ลปุง โด่ะ ยุฮ พะจาว� 2 โม ป โซะโกะ ฮ
รกัซา นึง โอเอฮี ยุฮ ปุย ไมจ อื แปน ปุย เนอมึ รพาวม� 3 ไล
ลวง อาึ นึง อ�ื ดัฮ ไก ป ฆวต รเตีฮ กัน ยุฮ อาึ อ�ื ปัง มัฮ
โม เปะ ญุ่ก� ปัง มัฮ โม ป รเตีฮ โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ เฮี ญุ่ก�
มัฮ โตว ป ระ ไล เนิ� ปัง มัฮ โกะ โอะ� รเตีฮ โตว โรฮ ไอฮ
ติ แตะ นึง ไล เซ� 4 รพาวม เมอะ รโจฮ โตว ไอฮ ติ แตะ�
ปัง อฮั ตอก เซ มัฮ โตว อฮั ติ แตะ มัฮ ปุย ญุ่ก เญาะ เติ�
มัฮ พะโองจาว ป ซ รเตีฮ กัน ยุฮ อาึ อ�ื 5 มัฮ เซ ป โอ โม
เปะ ไมจ รเตีฮ ปุย ไม่ เติ เปอะ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ มอง ฮอยจ
ละ ซเงะ ฮอยจ รเตีฮ พะโองจาว โอเอฮี ลัก่ ก ลอยจ อ�ื เญื
อม เซ ซ เปลีฮ ป เม่าะ ป พรตึ ปุย ก เฟียก อื เกือฮ โอก�
ไม่ ซ เปลีฮ อื ป คิต ป งอ่ต ปุย โตะ รพาวม แตะ เกือฮ โอก
โอยจ� เญอืม เซ เยอ พะจาว ซ อวต ลื โรฮ ปุย ตัม ป ยุฮ ป
อฮั อื โครยญ โฆะ อ�ื

6 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� ป อฮั ฮะ เนาะ ออ มัฮ อฮั ฮะ
ไลลวง อะโพนโล ไม่ โกะ แตะ ไอฮ� ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ โม
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เปะ� ดัฮ เปอะ ญอม งอ่ต ไลลวง เอะ ลอา โฮ� ตึน โอ เปอะ
ซ เลฮ ป อฮั พะทัม� ไม่ โอ เปอะ ซ อวต ติ แตะ ปอ ปุน เพี
ยก เปอะ ป เพียก� ลื เปอะ ป ลื แตะ ฆาื อ�ื 7 มัฮ ปุย ป
ยวก โม เปะ ฮลาวง ฮา ปุย ไฮญ เญอ� โอเอฮี ยุฮ เปอะ เตื
อง โอยจ อื มัฮ พะจาว ป เกือฮ ละ เปอะ� โม่ มัฮ อ�ื เคียง
มัฮ อื ป เอจี โฮลฮ เปอะ เน่อมึ นึง พะจาว ตอก เซ� เกียฮ
อวต โน่ง เปอะ มัฮ ป โฮลฮ แตะ นึง โกะ แตะ ไอฮ เมอ�

8 โม เปะ อมั เอจี พอม เนอมึ โอเอฮี ยุฮ เปอะ� อมั มัฮ อฮั
เปอะ ติ แตะ เอจี กอย ลัมเลือ� โม เปะ เอจี เกือฮ เปอะ ติ
แตะ ตอก เอนิ กซัต นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ เตือง โอ เอะ โฮลฮ
แปน ดิ ไม่ เปอะ� เอะ ฆวต เกือฮ เนอมึ โม เปะ โฮลฮ แปน
กซัต เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ แปน ดิ ไม่ เปอะ� 9 ละ งอ่ต อาึ อ�ื
โม เอะ ป มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู� พะจาว เอจี เกือฮ
เอะ แปน ปุย ตุ ปุย เตียม ฮา ปุย เตือง โอยจ อ�ื เอะ เอจี
ตอก เอนิ ป ซ ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ ละ ซ เกือฮ โม เต
ปด่า ไม่ ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื แก เยอะ� 10 เอะ เอจี
โฮลฮ แปน ตอก ป งาว ป ไงญ เบือ พะครติ� โม เปะ อาวต
เปอะ ไน พะครติ ปังเมอ อวต เปอะ ติ แตะ ไมจ พันญา� โม
เปะ ตอก เปอะ ป ระ เรยีง� เอะ มัฮ ป แตวะ เรยีง� โม เปะ
นัปทื ปุย เปอะ� เอะ ปังเมอ นัมญุก ปุย เยอะ� 11 เอะ มัฮ
ปุย วติ โซม ม่อยญ จัน� ชญิ ป ชุ พลุ ป แฌฮ� มัฮ ป อาวม
เตะ ฮมอง มวยญ� ไม่ โอ แตะ ไก เญือะ อาวต คราว โซม�
12 เอะ ยุฮ กัน ปอ แตก ลโอฮ โฆลฮ ลฮาึง แตะ� เญือม ซะ
ปุย เยอะ� เอะ ปิฮ มุ่น ละ� เญอืม โคมเฮง ปุย เยอะ เอะ ชนั
ลัง่ ติ แตะ โอต� 13 เญือม อฮั ปุย ป โซะ ป ไซญ เนิ อ�ี เอะ
ลเตือฮ แม อฮั ป ไมจ ป มวน ละ� เอะ เอจี โฮลฮ แปน ตอก
ครมั รฌุฮ โปวฮ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เอจี บึน ปุย เยอะ ตัง
เตะ� เอจี ดัว ปุย เยอะ ตัง รปาึก� เอะ เอจี อาวม โอเอฮี
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ตอก เซ เน่อมึ ไพรม อื ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี
14 อาึ มัฮ โตว ไซฮ ไลลวง เซ ละ ซ เกือฮ แตะ โม เปะ โซะ

กิจ� มัฮ ไซฮ แฮะ ละ ซ ซตอก รเงอ่มึ แตะ โม เปะ� นึง มัฮ
เปอะ กวน ฮรกั เกอะ� 15 ปัง ฮอยจ เพอกึ ปุย ไลลวง พะค
รติ ละ เปอะ แปน เปือน แปน ฮมาึน อ�ื ปุย โม เซ มัฮ โตว
เปือะ เปอะ� เปือะ เปอะ ไน พะครติ ไก ติ โน่ง� เอจี มัฮ อาึ
ป มัฮ ตอก เปือะ เปอะ นึง เอจี ครอฮ เฮาะ ไลลวง กัน ระ ไล
ยุฮ พะจาว ละ เปอะ� 16 มัฮ เซ ป ปัว อาึ โม เปะ ยุฮ ฆาื อื
ตอก ยุฮ อาึ อื เฮ�ี 17 มัฮ โรฮ ฆาื เซ ป เกือฮ ทิโมที โฮว เคะ
เปอะ ฆาื อ�ื ทิโมที เซ มัฮ กวน ฮรกั เกอะ เบือ พะโองจาว�
มัฮ ปุย เนอมึ รพาวม� ซ เกือฮ โม เปะ โตก ละ ไลลวง ป ยุฮ
ป อฮั อาึ ไน พะครติ� นึง มัฮ อื ไลลวง เพอกึ ตอม เมอะ นึง
ครติซจัก โครยญ โดฮ�

18 ปุย ลลาึง โม เปะ ไก งอ่น ป อวต ติ แตะ ระ อา� นึง
แกต อื อาึ โอ ซ ฮอยจ เคะ เปอะ� 19 เฆียง เฮี เญีย่ะ ดัฮ มัฮ
ป ปุก รพาวม พะจาว� อาึ ปังเมอ ซ ฮอยจ เคะ เปอะ� ซ
ฮอยจ ละ ซ เกือฮ ติ แตะ ยุง ไลลวง ป เกียฮ ยุฮ โม ป อวต
ติ แตะ เซ� อมั มัฮ เกียฮ ยุฮ อื นึง อมันัต พะจาว� อมั มัฮ
อฮั อื นึง มวยญ ปลาว แตะ โน่ง� 20 ไลลวง ตัตเตียง พะ
จาว ปุย ปลัฮเตะ มัฮ โตว ไลลวง ลปุง ปลาว ปุย โน่ง� เอจี
มัฮ เนอมึ ไลลวง อมันัต พะจาว� 21 โม เปะ เมอ ฆวต เกือฮ
เปอะ อาึ ยุฮ ละ แตะ� อมั ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ ฮอยจ เพอกึ
แตะ นึง ไมะแซ� อมั ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ ฮอยจ ไม่ รพาวม
ฮรกั ไม่ ปึกๆ ออนๆ แตะ� งอ่ต ที แลน ละ อ�ื

5
ไลลวง ป ยุฮ ป พิต นึง ครติซจัก
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1อาึ เอจี ฮมอง อฮั ปุย โม เปะ ไก ป เลนจุ นึง ลลาึง เปอะ
งอ่น� อฮั อื ไก ป ไอฮ ปรโปวน เญือะ เปือะ แตะ นึง� ปัง
มัฮ ลลาึง ปุย โอ เจือ พะจาว ญุ่ก� ฮมอง โตว ไก ป ยุฮ กัน
ฆอก ตอก เซ นึง ติ ชวง� 2 โม เปะ เกียฮ อวต ลัง่ โน่ง เปอะ
ติ แตะ เมอ� ฮา ซ ยุฮ เปอะ ตอก เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
ตุก เปละ นัน พาวม ฮา� โม เปะ ปุก ละ ทอเนาะ โน่ง เปอะ
ปุย ยุฮ ป ฆอก ลลาึง เปอะ เซ เกือฮ โอก ฮา แตะ� 3-4 ปัง โอ
โกะ โอะ อาวต ไม่ เปอะ� รพาวม เมอะ อาวต ลัง่ ไม่ เปอะ�
เอจี เมาะ โรฮ อาวต โกะ โอะ ไม่ เปอะ� อาึ เอจี รเตีฮ ตัตซิน
ปุย ยุฮ กัน ฆอก ตอก เซ เบือ อมันัต ยุฮ พะโองจาว ยุฮ เอะ
ป มัฮ พะเยซู เซ� เญือม รโจะ โม เปะ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ�
รพาวม อาึ ไม่ อมันัต พะเยซู จาว ซ อาวต ดิ โรฮ ไม่ เปอะ�
5 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เปอะ มอป ละ ซาตัน ปุย ตอก เซ
เยอ� ละ ซ เกือฮ เนะซองั อื ไลจ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ�
ซเงะ ซ ฮอยจ พะเยซู จาว ซ โปน โรฮ ลปุ อื ฮา ป โอ ไมจ
เบือ อื ยุง่�

6 ไล อวต เปอะ ติ แตะ เซ มัฮ โตว ป ปุก เฟือฮ� อมั มัฮ
โอ เปอะ ยุง� เจือ คโนมปัง เญี่ยะ อา เกียฮ ปลอยฮ ยุฮ ค
โนมปัง เตือง โดง อ�ื 7 ไมจ เปอะ ตุย โปวฮ ป ฆอก ป อาวต
ลลาึง เปอะ ป ตอก เจือ คโนมปัง เซ เดอมึ โม เปะ ซ แปน
ปุย ซงะ่ ซงอม ตอก คโนมปัง โคระ ป โอ ไก เจือ� ป โซม ปุย
ไน กัน เลียงฌาว โฮ� อาึ เอจี ยุง เงอะ มัฮ เนอมึ โม เปะ ปุย
ตอก เซ� พะครติ ป มัฮ ตอก แกะ ป โกว ปุย นึง กัน เลียง
ฌาว โฮ� เอจี ฟวยจ มอก ปุย ทไว เยอ� 8 มัฮ เซ ป ไมจ เอะ
ชลอง กัน เลียง ฌาว ฆาื ตัม ปุก อื ไล แตะ� ไมจ โตว โกว
คโนมปัง ป ไก ลัง่ เจือ ป ฆอก ป เบร นึง� ไมจ โกว คโนม
ปัง ป โอ ไก เจือ ฆอก เซ นึง� มัฮ แพป ไม่ ป ซงะ่ ซงอม ไม่
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ลปุง เนอมึ�
9อาึ เอจี ไซฮ รโปะ นังซื ละ โม เปะ ไพรม อ�ื ดวน โม เปะ

โอ โฮมว ดิ ไม่ โม ป โกย เลน แตะ จุ� 10 มัฮ โตว อฮั ฮะ ไม่
โม ป เลนจุ ไน โม ป โอ เจือ พะจาว เซ� มัฮ โตว โรฮ อฮั
ไลลวง ป ฆวต ไอฮ โฮฮ ฆวต ไอฮ วฮิ� ไม่ ไลลวง ป บระ ป
ปอก� ไม่ ป ทื ฮุป ไน โม ป โอ เจือ� ดัฮ เปอะ ซ เวยี ปุย โม
เซ ตึน ซ จัมเปน เปอะ โอก ฮา ปลัฮเตะ ฆาื อ�ื 11 มัฮ ตอก
เฮี ป ไซฮ อาึ รโปะ ละ เปอะ� ดัฮ ไก ป เอจี อฮั ติ แตะ มัฮ
เอียกปุ ไน พะจาว เยอ� ดัฮ เลน ลัง่ จุ� ดัฮ ฆวต ไอฮ โฮฮ
ฆวต ไอฮ วฮิ� ดัฮ ทื ลัง่ ฮุป� บรุ เพือ ปุย� ดัฮ กอ ญุ่ยจ ลัง่�
ดัฮ บระ ปอก โฮ� ไมจ เปอะ โตว โฮมว ดิ ไม่ ติ ตื เนอมึ ปุย
ตอก เซ� โซม ปุ ไมจ เปอะ โซม ไม่�

12-13 มัฮ โตว อาึ ป ลัง ตัตซิน โอเอฮี ละ ปุย โอ เจือ เยอ�
มัฮ พะจาว ป ตัตซิน ละ อ�ื โม เปะ ปังเมอ ไมจ เปอะ รเตีฮ
ไอฮ โอเอฮี ละ ปุ แตะ ไน ครติซจัก ยุฮ เปอะ� โม เปะ ไมจ
เปอะ ทอเนาะ โน่ง ปุย ฆอก ปุย เบร เซ เกือฮ โอ เญือะ มัฮ
ไม่ เปอะ�

6
ไลลวง ฟอง ปุย ปุ แตะ

1 เญือม โอ โม เปะ ปุก ปุ แตะ เกียฮ เกือฮ โน่ง เปอะ โม
ป โอ เจือ รเตีฮ ละ แตะ นึง ซัน เมอ� ฮา เซ มัฮ เกือฮ เปอะ
โม ปุย ไน พะจาว รเตีฮ ละ แตะ� โม่ ซ ไมจ ฮา เซ� 2 โม
เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง ซ โฮลฮ ปุย ไน พะจาว ตัตซิน ปุย
ปลัฮเตะ เฆียง เฮี เยอ� ดัฮ โม เปะ ซ ตัตซิน โอเอฮี นึง ปลัฮ
เตะ ตอก เซ โฮ� โอ โน่ง เปอะ ปุน รเตีฮ ไลลวง ป ญอย ป
ญัม ตอก เซ เมอ� 3 โม เปะ อมั มัฮ โอ โรฮ เปอะ ยุง ซ โฮลฮ
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โม เอะ ตัตซิน โม เตปด่า เฆียง เฮ�ี เคียง เมอ ตอก อื เซ
เยอ� โม่ โซมกวน เอะ รเตีฮ ไอฮ ไลลวง ป พิต ป โฌวะ นึง
ปลัฮเตะ เฮี ละ ปุ แตะ� 4 เญือม ไก ไลลวง ป ไมจ เปอะ ร
เตีฮ ละ ปุ แตะ เกียฮ เกือฮ โน่ง เปอะ ปุย โอ เจือ รเตีฮ ละ
แตะ เมอ� โม เซ มัฮ ป โอ ไก มอยฮ ไน ครติซจัก เฟือฮ�
5 ป ไซฮ อาึ ละ โม เปะ เฮี มัฮ ซ เกือฮ ฮะ โม เปะ ยุง โซะกิจ
ฆาื� ปุย ไน โม เปะ อมั มัฮ โอ อื ไก ติ ปุย เนอึม ป ไมจ พัน
ญา อื ละ ซ เกียฮ รเตีฮ อื โอเอฮี ละ โม เอียกปุ แตะ ไน พะ
จาว� 6ป มัฮ เอยีกปุ ปุ แตะ เกียฮ ฟอง โน่ง ปุ แตะ ซองนา
โม ป โอ เจือ นึง ซัน เมอ�

7 เญือม ฟึนฟอง โม เปะ ปุ แตะ ตอก เซ� เอจี ที นึง เซ
มัฮ เปอะ ปุย พิต เตอ� ฮา เซ มัฮ ญอม เปอะ โอต ป ยุฮ ป
โซะ ละ แตะ ไม่ ป ยุฮ ป บ่วก ละ แตะ� โม่ ซ ไมจ ละ เปอะ
ฮา เซ� 8 โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ปุน โอต โอเอฮี ตอก เซ�
โฮฮ ฮา เซ ลเตือฮ แม เปอะ ยุฮ ป โซะ ละ ปุ แตะ� บ่วก โรฮ
เปอะ ละ เอยีกปุ โกะ แตะ ไอฮ�

9 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง โอ โม ปุย ฆอก ปุย เบร ซ
โฮลฮ เลียก นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว เยอ� ปุ จุ ไอฮ โกะ
เปอะ� ปรเมะ ปรโปวน ป ไอฮ พาวม ไม่ ปุ แตะ� ไม่ โม ป
ทื ฮุป� ไม่ โม ป เลนจุ� ไม่ ปรเมะ โต ปรเมะ ไอฮ ปุ แตะ�
10 ไม่ ป บระ ป ปอก� ป ฆวต ไอฮ โฮฮ ฆวต ไอฮ วฮิ� ไม่ ป
กอ ญุ่ยจ� ไม่ ปุย บรุ เพือ ปุย� ไม่ ป บ่วก ป โจวง� ปุย โม
เซ ซ โฮลฮ โตว เลียก นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ติ ตื เนอึม�
11 โฆะ โอ โม เปะ มัฮ โรฮ เปอะ ปุย ตอก เซ งอ่น� พะจาว
ปังเมอ เอจี พัก โม เปะ เกือฮ ซงะ่ ฮา มัป่� ไม่ เอจี เกือฮ อื
โม เปะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ� ไม่ เกือฮ อื โม เปะ
แปน ปุย ซืไซ ละ แตะ เบือ อมันัต พะเยซูครติ จาว ไม่ เบือ
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ลปุ พะจาว ยุฮ เอะ�

ไลลวง โอ ปุย ไมจ เลนจุ
12 โม เปะ กอ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �โอเอฮี โครยญ เจือ ลัง

ยุฮ ฮุ�� อฮั เปอะ เซ� เนอมึ� ปังเมอ มัฮ ป โอ ไมจ ละ เอะ
งอ่น� อาึ ลัง ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ� ปังเมอ โอ ญอม แปน
ครา เซีญ โอเอฮี ติ เจือ เนอมึ� 13 �เมาะ ป โซม ป ปอน ปุย
มัฮ ป ไก ละ เวยีก� เวยีก มัฮ โรฮ ป ไก ละ ป โซม ป ปอน��
โม เปะ กอ อฮั โรฮ เปอะ เซ� เนอึม โรฮ� เฆียง เฮี พะจาว
ปังเมอ ซ เกือฮ ป โซม ป ปอน ไม่ เวยีก ปุย ไฆร โอยจ เอนิ�
โกะ เนอึม ปุย ปุก โตว ละ โกว ละ กัน เลนจุ� ปุก ละ โกว
พะโองจาว อ�ื มัฮ พะโองจาว ป เพรยีง อาึง โอเอฮี ละ โกะ
เนอมึ ปุย� 14พะจาว เอจี เกือฮ พะเยซู จาว โกฮ ไอม แม�
ไม่ ซ เกือฮ โรฮ อื เอะ โกฮ ไอม แม เบือ อมันัต แตะ ตอก เซ
โรฮ� 15 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง มัฮ แตะ โอเอฮี นึง โกะ
เนอึม พะครติ เตอ� เอจี ตัง โคน ตัง มัฮ เปอะ โอเอฮี นึง
อ�ื ติ ปุย ติ เจือ� ติ ปุย ติ เจือ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ�
อมั ปุก ละ เกือฮ โอเอฮี นึง โกะ เนอมึ พะครติ เซ รโจะ แปน
เนะซองั ติ ไม่ มอจังคึต� ไมจ โตว เกือฮ แปน ตอก เซ เฟือ
ฮ เอนิ� 16 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง� ดัฮ ไก ป รโจะ ดิ ไม่
มอจังคึต เตอ� เอจี มัฮ เกือฮ อื ติ แตะ มัฮ เนะซองั ติ ไม่
อ�ื นึง เอจี ไก อื นึง พะทัม ตอก เฮ�ี �ปุย ลอา เซ เอจี มัฮ
เนะซองั ติ�� อฮั เซ� 17 เมาะ ป รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่
พะโองจาว เยอ� เอจี มัฮ โรฮ ปุย ติ โม่ว ไม่ อื นึง รพาวม ร
โม่ยฮ แตะ�

18ป มัฮ กัน เลนจุ ไมจ เนอมึ เปอะ เวยี� กัน พิต ไฮญ มัฮ
ลัง่ ไลลวง ก พริ โกะ เนอึม ปุย เญี่ยะ� โม ป เลนจุ เซ ปัง
เมอ เอจี มัฮ เอนิ ยุฮ อื ป พิต ละ โกะ เนอมึ แตะ ไอฮ� 19 โม
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เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง มัฮ โกะ เนอมึ เปอะ วฮินั อาวต ลปุ
พะจาว นึง� ลปุ อาวต กไน เปอะ เซ เอจี มัฮ โฮลฮ เปอะ เน่
อมึ นึง พะจาว� โม เปะ เญาะ มัฮ เปอะ โตว กุม โกะ แตะ
ไอฮ� 20 มัฮ พะจาว ป กุม โม เปะ เอ นึง เอจี ฟวยจ กัฮ อื
งวยฮ รวี แตะ โม เปะ เซ� มัฮ เซ ป ไมจ โม เปะ เกือฮ พะ
จาว โฮลฮ รปั โญตซัก แตะ นึง โกะ เนอมึ เปอะ เซ ฆาื อ�ื

7
ไลลวง กัน เญือะ กัน เอญี ปุย

1 ปเล่ีย เฮี อาึ มัฮ ซ โลยฮ ไลลวง ป ไฮมญ โม เปะ นึง
นังซื รโปะ เปอะ เซ ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ปรเมะ ดัฮ โอ เญือะ
เฟือฮ โฮ� ไมจ โรฮ ติ เจือ� 2 เมือต งอ่ต ไลลวง โฮวน กัน
เลนจุ เฮ�ี ปรเมะ ปังเมอ ปุก ละ ไอฮ อื ปรโปวน เญือะ แตะ
โครยญ โฆะ ปุย� โม ปรโปวน คาว โรฮ ละ เอญี อื ละ ปร
เมะ เญือะ แตะ ตอก เซ โครยญ โฆะ ปุย โรฮ� 3ปรเมะ ไมจ
อื ซดิ ไม่ ปุย เญือะ แตะ ตัม เมาะ ลัมเปิง อ�ื ปรโปวน ไมจ
โรฮ อื ซดิ ไม่ ปุย เญือะ แตะ ตอก เซ โรฮ� 4 โกะ ปรโปวน เซ
เอจี มัฮ รโตง ปรเมะ เญือะ อ�ื เกียฮ ไอฮ โน่ง โตว รพาวม
โกะ แตะ ไอฮ นึง อ�ื ตอก โรฮ เซ โกะ ปรเมะ เซ มัฮ โรฮ
รโตง ปรโปวน เญือะ อื ตอก เซ โรฮ� 5 ไมจ โตว เวยีน ติ
แตะ ฮา ปุ แตะ โนก ฮา เญือม พาวม ดิ เปอะ ละ ซ ไววอน
เปอะ แปน แปน วงั อ�ื ฟวยจ เซ ไมจ แม เปอะ รโจะ ไม่ ปุ
แตะ� เดอมึ ซาตัน โอ ซ ปุน ลอง รพาวม เปอะ� ดัฮ เปอะ
โอ ปุน โอต รพาวม แตะ โฮ� 6 ป อฮั อาึ เซ มัฮ เกือฮ คระ
โบฮ ละ เปอะ� มัฮ โตว ฆวต คนัป โม เปะ� 7 ตัม รพาวม อาึ
อ�ื อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ แปน ปุย โอ ไก ปุย เญือะ ตอก อาึ
เฮี โครยญ โฆะ เปอะ� พะจาว ปังเมอ ไก ป ปละ ป ซาึต ละ
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ปุย ตัง ฮา ปุ แตะ� งอ่น อื โฮลฮ ป ปละ ป ซาึต ตอก เฮ�ี
งอ่น อื โฮลฮ อื ตอก เซ� ตอก โอยจ โตว ปุ แตะ�

8อาึ อฮั ละ โม ป โอ ดิ เญือะ ไม่ โม ป มัฮ แมฮงั ตอก เฮ�ี
ดัฮ ปุน อาวต ปลาว โนก ปุย เญือะ แตะ ตอก อาึ เฮ�ี ไมจ
โรฮ ละ อื ติ เจือ� 9ป โอ ปุน เตียง ไอฮ รพาวม โกะ แตะ ปัง
เมอ ไมจ อื เญือะ แปฮ� ดัฮ เญือะ แปฮ โฮ� ไมจ เดียก ละ
อื ฮา ซ อาวต อื ไม่ รพาวม กอยจ ราวม แตะ นึง ฆวต เญือะ
ลอน แตะ ตอก เซ�

10 อาึ ปัว โรฮ ซตอก โม ป เอจี ไก ปุย เญือะ� ปังเมอ โอ
มัฮ ป อฮั อาึ� เอจี มัฮ ลปุง ซตอก พะโองจาว� โม ป เอจี
มัฮ ปรโปวน เญือะ ปุย ไมจ โตว อื ละ ปุย เญือะ แตะ� 11 ดัฮ
ละ ปรเมะ เญือะ แตะ โฮ� ไมจ อื อาวต โน่ง เตือง เซ� ดัฮ
โอ แม ไอฮ ปรเมะ ไพรม เญือะ แตะ เซ� ปรเมะ เอจี เญือะ
อา ไมจ โตว อื ละ ปรโปวน เญือะ แตะ โรฮ�

12 ละ ปุย ไฮญ อาึ ซ อฮั แม ละ อื ตอก เฮ�ี มัฮ โตว ป อฮั
พะโองจาว� มัฮ ป อฮั อาึ ไอฮ� ดัฮ ไก ปรเมะ ป เอจี เจือ
พะจาว ป โอ ปรโปวน เญือะ อื เจือ ไม่ อ�ื ดัฮ ปรโปวน เซ
ไก ลัง่ รพาวม ฆวต อาวต ไม่� ปรเมะ เซ ไมจ โตว อื ละ ปร
โปวน เญือะ แตะ เซ� 13ปรโปวน ป เอจี เจือ พะจาว ดัฮ ปร
เมะ เญือะ อื โอ เจือ ไม่ อื โฮ� ดัฮ ปรเมะ เซ ไก ลัง่ รพาวม
ฆวต อาวต ไม่ อ�ื ปรโปวน เซ ไมจ โตว อื ละ โรฮ� 14ปรเมะ
โอ เจือ พะจาว ลอต แปน ปุย ไน ลวงั บัง่คัป ยุฮ พะจาว เบือ
ปรโปวน เญือะ แตะ เซ� ปรโปวน ป โอ เจือ เซ ลอต โรฮ
แปน ปุย ไน ลวงั บัง่คัป ยุฮ พะจาว เบือ ปรเมะ เญือะ แตะ
เซ โรฮ� มัฮ โอ อื มัฮ ตอก เซ� กวน อื เซ เกียฮ มัฮ โตว
ปุย ไน พะจาว� ปเล่ีย ปังเมอ เอจี มัฮ ปุย ไน ลวงั บัง่คัป พะ
จาว�
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15 ปรเมะ ญุ่ก ปรโปวน ญุ่ก ป โอ เจือ พะจาว� ดัฮ ฆวต
ละ ปุ แตะ ไม่ ปุย ไน พะจาว� เตอมึ โกะ อื ไอฮ� ดัฮ มัฮ
ตอก เซ� ปุย ไน พะจาว� ปรเมะ ญุ่ก ปรโปวน ญุ่ก� ไก โตว
ป เกียฮ คนัป อื อาวต ไม่ ปุ แตะ� นึง เอจี เลือก พะจาว เอะ
เกือฮ อาวต ไมจ อาวต มวน ไม่ ปุ แตะ� 16 เมอ เตือง อื โม
เปะ ป มัฮ ปรโปวน เญือะ อ�ื ซ โฮลฮ ปรเมะ เญือะ เปอะ
เอญี เคะ พะจาว เบือ เปอะ ยุง่� ตอก โรฮ เซ โม เปะ ป มัฮ
ปรเมะ เญือะ อ�ื ซ โฮลฮ โรฮ ปรโปวน เญือะ เปอะ เอญี เคะ
พะจาว เบือ เปอะ ยุง่�

ไมจ ปุย อาวต นัม ตอก เลือก พะจาว แตะ
17 ไมจ ปุย อาวต ตัม ตอก เกือฮ พะจาว แตะ อาวต โค

รยญ โฆะ ปุย� เลือก พะจาว ปุย เมือ โรง อื ตอก ออฮ ไมจ
อื อาวต แนฮ ตอก เซ� เฮี มัฮ ป เพอกึ อาึ ละ ครติซจัก โค
รยญ โดฮ� 18 ดัฮ ไก ป เอจี เลียก นึง รติกิต กา เฆียง เลือก
พะจาว แตะ� ปุ เกือฮ ซาวป ตอก ซ ไฆร ฮรอย รติกิต เซ�
ดัฮ ไก ป โอ ดิ โฮลฮ เลียก นึง รติกิต กา เฆียง เลือก พะจาว
แตะ� ปุ เกือฮ ซาวป เลียก นึง รติกิต เซ� 19 เลียก ปุย นึง
รติกิต ไม่ โอ อื เลียก มัฮ โตว ป ระ ไล� มัฮ ป ยุฮ ตัม ป อฮั
พะจาว อาึง ป ระ ไล เยอ� 20 เลือก พะจาว ปุย เมือ โรง อื
ตอก ออฮ ไมจ อื อาวต แนฮ ตอก เซ� 21 เญือม เลือก พะ
จาว เปอะ เมือ โรง อ�ื โม เปะ อมั มัฮ เญือม มัฮ ลัง่ เปอะ
ครา เซีญ ปุย� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก พาวม นึง� ดัฮ ไก ตอก
เกียฮ โปน เปอะ ฮา แปน แตะ ครา เซีญ เซ� เกือฮ ติ เปอะ
โปน เมิฮ� 22 ปัง มัฮ ปุย แปน ครา เซีญ ปุย� ดัฮ พะจาว
เอจี เลือก โฮ� เญือะ มอยฮ โตว ปุย แปน ครา เซีญ ละ งอ่ต
พะจาว อ�ื ตอก โรฮ เซ� ปัง มัฮ ปุย โอ มัฮ ครา ปุย� ดัฮ พะ
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จาว เอจี เลือก โฮ� เอจี มัฮ โรฮ กวนไจ ยุฮ พะครติ� 23 นึง
เอจี รวี พะจาว โม เปะ� ไม่ ระ เนอึม งวยฮ รวี อื โม เปะ�
ปุ เกือฮ ปุย ไฮญ ปุน กุม รพาวม เปอะ แปน ครา เซีญ ปุย�
24 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� เลือก พะจาว เปอะ เมือ โรง อื
ตอก ออฮ� ไมจ เปอะ อาวต นัม พะจาว ตอก เซ โครยญ
โฆะ เปอะ�

ไลลวง โม แมฮงั ไม่ โม ป โอ ดิ เญือะ
25 ซ ไซฮ แม ไลลวง โม ป โอ ดิ เญือะ ละ เปอะ� อาึ มัฮ

โตว โฮลฮ รปั รซอม เน่อมึ นึง พะโองจาว นึง ไลลวง เฮ�ี อาึ
ปังเมอ ซ ไซฮ ละ เปอะ ตัม ป แกต โกะ แตะ ไอฮ� นึง มัฮ
ฮะ ปุย เอจี โฮลฮ รปั กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ปอ ซ ปุน อาึง
ปุย รพาวม แตะ นึง เงอะ� 26 ปเล่ีย เฮี มัฮ เญือม เม่ะมัก่
ซักคระ ปุย� มัฮ เซ ป แกต อาึ ปุย ไมจ อาวต โฆย ฆาื อื
ตัม เมาะ เอจี อาวต แตะ เซ� 27 โม เปะ ป เอจี ไก ปรโปวน
เญือะ อา� ปุ ซาวป ตอก ซ ละ เปอะ ปุ แตะ� โม เปะ ป โอ ดิ
ไก ปรโปวน เญือะ อา� ทัน โตว โรฮ ซาวป ปุย เญือะ เปอะ�
28 ดัฮ เปอะ เญือะ โฮ� มัฮ โตว ป พิต� ดัฮ ปเครฮี เอญี ละ
ปรเมะ เญือะ แตะ โฮ� มัฮ โตว โรฮ ป พิต� โม ป เอจี เญือะ
อา� ปังเมอ ซ ซุกซัก โอเอฮี ละ ฆาื อ�ื อาึ มัฮ โอ ฆวต เกือฮ
โม เปะ ซุกซัก รพาวม นึง โอเอฮี ตอก เซ�

29 เอียกปุ� อาึ มัฮ อฮั ฮะ ไลลวง เฮี นึง เอจี เงีย่ง ซเงะ
ปลัฮเตะ เฮ�ี เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ� ปรเมะ ป เอจี ไก ปร
โปวน เญือะ อา คาว ละ อาวต อื ตอก เญอืม โอ แตะ ไก ปร
โปวน เญือะ โฮ� 30 ป เยอืมๆ ญึ่ตๆ นึง ตุก รพาวม แตะ�
คาว ละ อาวต โฆย อื ตอก ป โอ ไก รพาวม ตุก โฮ� โม ป
ไมจ มวน รพาวม คาว โรฮ ละ อาวต โฆย แตะ ตอก เญือม
โอ อื ไก ตอก ไมจ รพาวม� โม ป ปุน รวี โอเอฮี� ไมจ โตว อื
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เมีญ มัฮ ลอป คาวคอง แตะ ไอฮ� 31 โม ป ไก คาวคอง โอ
เอฮี ยุฮ� ไมจ โตว อื มาว ไม่ คาวคอง แตะ เซ� ไล ตอก ยุฮ
ปุย โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ ปเล่ีย เฮี เอจี ซดิ ซ ไฆร อ�ื

32 อาึ มัฮ ฆวต เกือฮ โม เปะ โปน ฮา ตุก เปละ นัน พาวม
แตะ� ปรเมะ โอ ไก ปุย เญือะ อา� งอ่ต ไฌม กัน ยุฮ พะโอง
จาว ละ ซ ยุฮ แตะ ป ปุก รพาวม อ�ื 33 ปรเมะ เอจี เญือะ
อา� ปังเมอ งอ่ต ไฌม โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ เฮี ละ ซ ยุฮ แตะ
ป ปุก รพาวม ปุย เญือะ แตะ� 34 รพาวม อื ฆวต งอ่ต โอ
เอฮี ฆาื อื ลอา เจือ� โม ปรโปวน ป โอ ไก ปุย เญือะ อา�
งอ่ต ไฌม ไลลวง พะโองจาว นึง ฆวต มอป ทไว อื ติ แตะ
ละ พะโองจาว เซ� ปรโปวน เอจี เญือะ อา� ปังเมอ งอ่ต
ไฌม โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ เฮี ละ ซ ยุฮ แตะ ป ปุก รพาวม ปุย
เญือะ แตะ� 35อาึ มัฮ อฮั ฮะ ไลลวง เซ นึง ซ ไก ป มัฮ อื ละ
โม เปะ� มัฮ โตว ฆวต อฮั ป ญัก ป นอ ละ เปอะ� มัฮ ฆวต
เกือฮ โม เปะ ยุฮ ป ปุก ป ลอก ไม่ ซ เกือฮ โม เปะ แปน ปุย
รซอฮ ละ พะจาว ไม่ โอ เปอะ ซ ไก ป เติก ป นัน นึง�

36 ไลลวง ปเครฮี กวน เบลีย ป เอจี ไก กัมฟู ไม่ ปุ แตะ มัฮ
ตอก เฮ�ี ดัฮ กวน เบลีย เซ ยุง เอจี ยุฮ แตะ ป โอ ทัน ชอม
ละ อ�ื ไม่ โอ อื ซ ปุน ยว่น ติ แตะ ฮา นึง ไก รพาวม ฆวต
เญือะ แตะ ไม่ อ�ื ไมจ อื เญือะ แปฮ� มัฮ โตว ป พิต ละ อ�ื
37 ดัฮ มัฮ ป ปุน ยว่น ติ แตะ ไม่ ตอน รพาวม อื นึง ป ซ ยุฮ
แตะ� ไม่ โอ อื ดิ มัฮ ป จัมเปน ละ อ�ื นึง ชนั อื ติ แตะ โอ
ดิ เญือะ� เอจี มัฮ ยุฮ อื ป ไมจ� มัฮ ลัง่ ปุ รงะ่ ปุ แตะ ปุย
ลอา เซ� 38 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� ปรเมะ ป เญือะ ไม่ ปุ รงะ่
แตะ เอจี มัฮ ยุฮ อื ป ไมจ� โม ป โอ เญือะ อา� ปังเมอ มัฮ
ป ไมจ แม ฮา เซ�
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39 ปรโปวน เอจี เญือะ อา� ปุก โตว ละ เญือะ โคระ แม
แตะ ดัฮ ไอม ลัง่ ปรเมะ ไพรม เญือะ โฮ� ดัฮ ปุย เญือะ อื
เอจี ยุม โฮ� เตอมึ รพาวม อ�ื เตอมึ ป ฆวต ไอฮ อื ปังเมอ
ไมจ อื เญือะ ไม่ ปุย ไน พะจาว โน่ง� 40 ตัม ป แกต อาึ อื
ดัฮ ปุน อาวต ปลาว โฮ� ตึน ซ มวน ละ อื ฮา ซ เญือะ โคระ
แม อ�ื อาึ แกต โรฮ มัฮ ลปุ พะจาว ป เกือฮ อาึ คิต ตอก เซ
เยอ�

8
ไลลวง ป โซม ป ปอน ตัน ปุย ละ ฮุป

1 ป ไซฮ แฮะ ปเล่ีย เฮี มัฮ ไลลวง ป โซม ป ปอน ตัน ปุย
ละ ฮุป� ตึน ซ เนอึม โรฮ ตอก กอ อฮั ปุย อื โฮ� �ปุย ตัง
โคน ตัง ไก ป ยุง โครยญ โฆะ แตะ�� ปัง มัฮ ตอก เซ� ป
ยุง ปุย มัฮ ป เกือฮ ปุย เกียฮ ฮุน� รพาวม ฮรกั ปังเมอ มัฮ
ป เรอมึ ปุย เกือฮ จเลิน� 2 ป อฮั ติ แตะ เอจี ยุง โอเอฮี มัฮ
ลัง่ โอ อื ดิ ยุง ป ลัมเปิง แตะ ยุง� 3 ดัฮ ไก ป ฮรกั เนอมึ พะ
จาว เยอ� พะจาว เอจี ยุง อื ป มัฮ ปุย เซ เยอ�

4 ไลลวง ป โซม ป ปอน ตัน ปุย ละ ฮุป อฮั ฮะ เซ� เอะ ยุง
เงอะ โอ ฮุป เซ มัฮ พะจาว เนอึม เมอ� พะจาว เนอึม ไก
ติ โตน โน่ง� 5 ปัง โฮวน ป อฮั ปุย มัฮ พะจาว เยอ� นึง มะ
ลอง ญุ่ก นึง ปลัฮเตะ ญุ่ก� ปัง โฮวน พะ โฮวน จาว ละ ปุย�
6 ละ เอะ เอ พะจาว เยอ ไก เนิ ติ โน่ง� เอจี มัฮ พะจาว ป
มัฮ เปือะ เอะ� โอเอฮี เตือง โอยจ อื เอจี มัฮ เกิต อื เน่อมึ
นึง พะจาว เซ โครยญ เจือ� เอะ มัฮ โรฮ ไอม ละ ซ โฮลฮ
พะจาว โญตซัก แตะ นึง� พะโองจาว ไก โรฮ ติ โน่ง� เอจี
มัฮ พะเยซูครติ� โอเอฮี เตือง โอยจ อื มัฮ ป ไก เบือ อ�ื เอะ
มัฮ โรฮ ไอม เมอะ เบือ อ�ื



ติ โครนิ 8:7 xxiii ติ โครนิ 9:1

7 ปุย ปังเมอ โอ ยุง อื เตือง โอยจ แตะ โอเอฮี ตอก เซ
เยอ� ปุย งอ่น อื มัฮ ป โกย นัปทื แตะ ฮุป� เญือม โซม อื
ตอก ลัง่ ป มัฮ ป ตัน ปุย ละ ฮุป ละ อื ป โซม อื เซ� ลอต
แกต ติ แตะ พิต ฆาื ป โซม แตะ เซ� นึง โอ อื ดิ ตอน เนอมึ
นึง รพาวม เจือ แตะ� ลอต แปน ป เบรญี ละ อื ฆาื อ�ื 8 ป
โซม ป ปอน มัฮ โตว ป เกือฮ เอะ ซดิ ไม่ พะจาว� เอะ ปัง โอ
โซม� ซ ฆอก โตว ฆาื ฮา ไพรม แตะ� ปัง โซม เมอะ� ไมจ
โตว โรฮ ฆาื ฮา ไพรม แตะ�

9 โม เปะ ปัง โอ พิต ละ เปอะ� ไมจ โรฮ เปอะ แฮน เดอมึ
โอ ซ แปน ควน เกือฮ เปอะ โม ป โอ ดิ ตอน รพาวม เซ ยุฮ ป
พิต ฆาื เปอะ� 10 โม เปะ ป ไก ป ยุง เงอ� ดัฮ ไก ป ยุ โซม โม
เปะ โตะ เวอืต ทื ปุย ฮุป เปอ� ดัฮ ปุย เซ อาวต ไม่ รพาวม
โอ แตะ ดิ ตอน โฮ� โม่ ซ โรวต โซม โอเอฮี ตัน ปุย ละ ฮุป เซ
ฆาื อ�ื 11ฟวยจ เซ เอียกปุ เปอะ ป โอ ตอน รพาวม ป เอจี
ยุม พะครติ ฆรอ อื เซ� ซ ไลจ โกวต อฮั โม เปะ ติ แตะ ยุง
โอเอฮี� 12 เญือม ยุฮ เปอะ ป พิต ละ เอียกปุ แตะ ไม่ ไลจ
เปอะ ยุฮ รพาวม เจือ อื เซ� เอจี มัฮ โรฮ ยุฮ เปอะ ป พิต ละ
พะครติ โรฮ� 13 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� ตัม รพาวม อาึ
อ�ื ดัฮ ป โซม ป ปอน ซ ไลจ ยุฮ รพาวม เจือ เอยีกปุ อุ โฮ�
ปัง มัฮ โตะ ปุ เญือะ ซ ญอม ปอน� ดัฮ ซ แปน ควน ยุฮ เอี
ยกปุ อุ ป พิต ฆาื โฮ�

9
ไลลวง ตอก มัฮ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู

1 อาึ ซ อฮั ละ เปอะ� อาึ มัฮ โตว ครา เซีญ ปุย� อาึ มัฮ
โรฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ติ ปุย� โม่ มัฮ� อาึ โม่ เอจี
โฮลฮ ยุ นึง ไง่ แตะ พะเยซู จาว ยุฮ เอะ เอ� โม เปะ โม่ มัฮ
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เอญี เปอะ เคะ พะจาว เบือ ยุฮ อาึ กัน ละ พะโองจาว� 2 ปัง
โอ ปุย ไฮญ เมีญ อาึ มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง อ�ื โม เปะ ยุง
เปอะ ไอฮ เอจี มัฮ อาึ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง อื เซ� เอจี ที นึง
โฮลฮ โม เปะ จีวติ โคระ แตะ มัฮ โรฮ อาึ ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง พะเยซู ติ ปุย เยอ�

3 เญอืม ไก ป ฆวต ตัก อาึ อ�ื อาึ รโฮงะ ซื ละ อื ตอก เฮ�ี
4 เอะ เอจี ปุก ละ โฮลฮ โฮะ ป โซม ป ปอน แตะ เบือ กัน ยุฮ
แตะ� โม่ ปุก� 5 มัฮ ไก ปรโปวน เญือะ อาึ ไน พะจาว� ดัฮ
โรวก โรฮ ไม่ แตะ ตอก โรวก เปโตร อื ไม่ ปุเลีฮ พะโองจาว
ไม่ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง ไฮญ อื เซ� อาึ โม่ โรฮ ลัง โรวก
ไม่ แตะ� 6 อมั แกต เปอะ มัฮ อาึ ไม่ บ่าระนาบ่า โน่ง ป ไมจ
แนฮ รซอฮ ละ ริ แตะ ป โซม ป ปอน แตะ�

7 อมั ไก ตฮนั โซม จีลิต โกะ แตะ ไอฮ แฮ� อมั ไก ป ซมา
อะงุน โตะ รปึม เตือง โอ แตะ โฮลฮ โซม เปลิ อ�ื อมั ไก
งอ่น ป เลียง แกะ โอ โฮลฮ ญุ รอาวม ตาึฮ อ�ื แจง โอ อื
ไก� 8 มัฮ โตว ลปุง แพป ปุย ปลัฮเตะ โน่ง ป อฮั ตอก เซ�
นึง โกตไม ยุฮ พะจาว เอจี อฮั โรฮ อื ตอก เซ� 9 โกตไม ไซฮ
ไอ โมเซ อาึง อฮั อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โตว จาวป กอก นึง
รบุม โมวก รที บึน อื เฮงาะ�� อฮั เซ� เญือม อฮั พะจาว
อื ตอก เซ อมั มัฮ อฮั อื ไลลวง โมวก โน่ง� 10 โม่ โรฮ มัฮ
อฮั อื ไลลวง เอะ นึง อ�ื แจง โรฮ มัฮ อฮั อื ไลลวง เอะ นึง
อ�ื ป ไท ชจิ ญุ่ก� ป ยุฮ เฮงาะ ญุ่ก� มัฮ ตื อุนไจ อื ไม่ ซ
โฮลฮ แตะ โซม เบือ กัน ยุฮ แตะ� 11 เอะ เอจี ซมา โนง ป
ไมจ โตะ รพาวม โม เปะ� ดัฮ เอะ โฮลฮ โซม เบือ กัน ยุฮ
แตะ แจง โอ อื มัฮ ป พิต เตอ� 12 ดัฮ ปุย ไฮญ ปุก ละ โฮลฮ
แตะ โอเอฮี นึง เปอะ ตอก เซ โฮ� เอะ โม่ โฮว ละ ปุก แตะ
ละ โฮลฮ แตะ โอเอฮี นึง เปอะ โฮฮ ฮา เซ แม� ปัง มัฮ ตอก
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เซ� เอะ มัฮ โตว ฆวต ไอฮ ป ลัง โฮลฮ แตะ นึง โม เปะ�
เอะ มัฮ โอต โอเอฮี โครยญ เจือ นึง โอ แตะ ซ เกือฮ ป

ยุฮ แตะ แปน ป คัต เวยีน ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะครติ ฮา
ปุย� 13 โม ป ยุฮ กัน นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เอจี โฮลฮ โรฮ โซม
เบือ อ�ื โม ป เพรยีง โอเอฮี ละ คัน ทไว เอจี โฮลฮ โรฮ รโตง
แตะ นึง โอเอฮี มอก ปุย ทไว เซ� ไลลวง เซ โม เปะ เอจี ยุง
เปอะ ไอฮ� 14 มัฮ โรฮ ตอก เซ ป อฮั พะโองจาว อาึง� �ป
ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ตึน ลัง โฮลฮ โรฮ โซม
เบือ กัน ยุฮ แตะ เซ�� อฮั เซ�

15 อาึ ปังเมอ โอ ไอฮ ป ลัง โฮลฮ แตะ ตอก เซ ติ เจือ เนอึ
ม� มัฮ โตว ไซฮ แฮะ โอเอฮี ไล เฮี นึง ซ เกือฮ แตะ ปุย ยุฮ
ละ โกะ แตะ� ฮา ซ ไอฮ แตะ โอเอฮี ตอก เซ อาึ ญอม ยุม
ฮา ไมจ เดียก เนิ� นึง โอ เยอะ ฆวต เกือฮ ไลลวง อวต อาึ
เฮี ไลจ ไฆร ไอฮ พาวม แตะ� 16 อาึ ปัง ครอฮ ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ พะจาว� โฮลฮ โตว ลื ติ แตะ นึง� นึง มัฮ อื ป จัมเปน
ไมจ ครอฮ� อาึ ดัฮ โอ ครอฮ โฮ� ซ เกิต ป โตะ ป ตอง เนิ
ฆาื อ�ื 17 มัฮ ยุฮ อาึ กัน เฮี นึง รพาวม ฆวต ยุฮ แตะ� อาึ
ตึน ซ โฮลฮ โรฮ ลังวนั แตะ นึง� อาึ ปังเมอ จัมเปน ยุฮ กัน
เฮี นึง เอจี ดวน พะจาว อาึ ยุฮ� นึง มัฮ อื กัน เอจี มอป พะ
จาว เนิ� 18 ดัฮ มัฮ ตอก เซ มัฮ เมอ ป ซ โฮลฮ อาึ ลังวนั
แตะ นึง อ�ื เอจี มัฮ ตอก เฮ�ี เญอืม ครอฮ เฮาะ ไลลวง กัน
ระ ไล ยุฮ พะจาว เตือง โอ เยอะ ไอฮ จัง แตะ� เอจี มัฮ เซ
ป มัฮ ลังวนั อาึ นึง อ�ื อาึ มัฮ โฆง โอ ไอฮ ป ลัง โฮลฮ แตะ
นึง ครอฮ แตะ ไลลวง พะจาว เซ�

ปาวโล แญง โอเอฮี ละ ปุย
19 ปัง โอ เยอะ มัฮ ครา เซีญ ปุย� อาึ ญอม ลัง่ แปน กวน

ไจ ปุย เตือง โอยจ อื นึง ซ เกือฮ แตะ ปุย เอญี เคะ พะจาว
โฮวน ปุ ปุ� 20 เญือม อาวต แตะ ลลาึง โม ยวิ อาึ เกือฮ ติ
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แตะ ตอก โม ยวิ นึง ซ เกือฮ อื เอญี เคะ พะจาว งอ่น� ปัง
โอ เยอะ มัฮ ปุย อาวต ฆรมึ โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ� อาึ เกือฮ
ลัง่ ติ แตะ ตอก ป อาวต ฆรมึ โกตไม ยุฮ อ�ื นึง ซ เกือฮ แตะ
โม ป ทื โกตไม เซ เอญี เคะ พะจาว งอ่น� 21 ตอก โรฮ เซ
เญอืม อาวต แตะ ลลาึง โม ป โอ ทื โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ� อาึ
เกือฮ โรฮ ติ แตะ ตอก ป โอ ทื โกตไม ยุฮ อื เซ� นึง ซ เกือฮ
แตะ โม เซ เอญี โรฮ เคะ พะจาว งอ่น� อาึ มัฮ โตว อฮั ติ
แตะ โอ เนอึง ป อฮั โกตไม ยุฮ พะจาว� มัฮ ลัง่ เงอะ ปุย
อาวต ฆรมึ โกตไม ยุฮ พะครติ� 22 เญอืม อาวต แตะ ลลาึง
โม ป โอ ดิ ตอน รพาวม เซ� อาึ เกือฮ โรฮ ติ แตะ ตอก ป โอ
ดิ ตอน รพาวม โรฮ� นึง ซ เกือฮ แตะ โม เซ เอญี เนอมึ เคะ
พะจาว งอ่น� อาึ ญอม เกือฮ ติ แตะ ตอก ปุย โครยญ เจือ�
นึง ซ เกือฮ ฮะ ปุย โม เซ เอญี เคะ พะจาว งอ่น� เมาะ ไก
ตอก เกียฮ ยุฮ ฮุ� 23 โอเอฮี ไล เซ อาึ มัฮ ยุฮ ฮุ นึง ซ เกือฮ
แตะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะครติ พรุฮแพร ไม่ ซ โฮลฮ โฮะ
รโตง แตะ นึง�

ไลลวง เพรยีง ติ แตะ
24 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ� โม ป ลลัฮ่ ตอ เซ ตอ เนอึ

ม ตอ แนม โครยญ โฆะ แตะ� ป โฮลฮ ลังวนั แตะ ปังเมอ
ไก ติ โน่ง� โม เปะ ไมจ เปอะ ลลัฮ่ ตอ ไมจๆ เดอมึ เปอะ ซ
โฮลฮ ลังวนั แตะ� 25 โม ป ลลัฮ่ แคง กีลา ไมจ อื เพรยีง
แนฮ ติ แตะ ไม่ เพอกึ ลอป อื ติ แตะ โครยญ เจือ� มัฮ ยุฮ
อื ตอก เซ ละ ซ โฮลฮ อื ลังวนั แตะ นึง ฮนัง เตีย ป เกียฮ
ลอน เซ� เอะ ปังเมอ มัฮ เพรยีง เงอะ ติ แตะ ละ ซ โฮลฮ
โฮะ ลังวนั แตะ ป ซ ไก ลอป เซ� 26อาึ ตอก ป ลลัฮ่ ตอ โฮ�
แก แนฮ ลัก่ ก ลอยจ คระ ซ ตอ แตะ เซ� อาึ ตอก โรฮ ป
ตี โมย ไม่ ปุย โฮ� มัฮ โตว ตี ไม่ ป ปลาว� 27 อาึ มัฮ คา
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ติ แตะ นึง ซ เกือฮ ติ แตะ ปุน เตียง ไอฮ โกะ แตะ โครยญ
เจือ� ปัง เอจี โฮลฮ ครอฮ ไลลวง พะจาว ละ ปุย ไฮญ� ฮอ
ลัง่ นึง โอ พะจาว ซ โฮลฮ โกว แตะ�

10
ไลลวง ปุย ไพรม ป โอ เนองึ ป อฮั พะจาว

1 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ โตก ละ
ไลลวง จัตเจือ ไพรม เอะ เญอืม ฟวต อื ไอ โมเซ โฆะ โฮ� โม
เซ อาวต ฆรมึ ชุต รวู นัม พะจาว แตะ เซ เตือง โอยจ แตะ�
ฟวยจ เซ โฮว ลอต ซไบ่ คระ โตะ ปลัฮ รอาวม ซครกั เซ เตื
อง มู แตะ� 2 โม เซ แพป ไม่ รปั อื บัป่ติซมา นึง ชุต รวู เซ
ไม่ นึง ปลัฮ รอาวม เซ� ละ ซ เกียฮ รโจะ ดิ อื ไม่ ไอ โมเซ เตื
อง โอยจ แตะ� 3 โม เซ โฮลฮ ตื โซม ป โซม ซัมคัน ฮอยจ
เน่อมึ พะจาว� 4 โฮลฮ โรฮ ญุ รอาวม ซัมคัน ยุฮ อื โครยญ
โฆะ แตะ� โม เซ มัฮ ญุ อื รอาวม เน่อมึ นึง ซโมะ ซัมคัน ยุฮ
พะจาว� ซโมะ เซ มัฮ ป โฮว ดิ ไม่ อ�ื ซโมะ เซ เอจี มัฮ เอนิ
พะครติ� 5 ปัง มัฮ ตอก เซ� โม เซ ยุม เฮยี ยุม ไฮ ลัง่ นึง
ลาึน เวอืฮ เซ นึง โฮวน อื ลัก่ โอ แตะ ปุก รพาวม พะจาว�

6 โอเอฮี ไล เซ เอจี มัฮ โรฮ เพอกึ อื เอะ ละ ซ เกือฮ อื เอะ
โอ ไก รพาวม ฆวต ไอฮ ป โอ ไมจ ตอก ฆวต ไอฮ โม เซ อ�ื
7 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ไว ฮุป ตอก ยุฮ โม เซ อื งอ่น� พะทัม เอจี
อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม เซ เญื่อฮ งาวม ละ ซ กุก แตะ โตะ ญุ
แตะ ไปล� ฟวยจ เซ โกฮ ละ ซ รงะ่ แตะ ไม่ ปุ แตะ นึง ไล
ลวง โอ ไมจ�� อฮั เซ� 8 เอะ ไมจ โตว ไอฮ พาวม ไม่ ปรโป
วน ฆอก ไล ตอก ยุฮ โม เซ อ�ื โม เซ เอจี ยุม ฆาื อื ติ ซเงะ
โน่ง ลอา ฮมาึน ไปล ลอวย เปือน ปุย� 9 เอะ ไมจ โตว โรฮ
ริ ลอง แลน รพาวม พะจาว ตอก ยุฮ โม เซ อื งอ่น� โม เซ
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ยุม โรฮ นึง ปวก ซโอยญ แตะ ฆาื อ�ื 10 ไมจ เปอะ โตว ปุปิ
ตอก ปุปิ โม เซ อื งอ่น� เอจี ยุฮ เตปด่า ยุม ไม่ ฆาื อ�ื

11 โอเอฮี ไล เซ เตือง โอยจ อื เอจี มัฮ โรฮ ตัวยัง่ โอ ไมจ
ละ ปุย� มัฮ ไซฮ อื อาึง ละ ซ ซตอก รเงอ่มึ อื เอะ� นึง เอจี
ซดิ ซ โอยจ ซเงะ ปลัฮเตะ เฮ�ี 12 มัฮ เซ ป ไมจ โม ป แกต ติ
แตะ เอจี ตอน รพาวม นึง ป ทื แตะ แฮน ติ แตะ ฆาื อ�ื ละ
โอ แตะ ซ โคะ ยุฮ ป พิต� 13 ไก โตว ป ลอง รพาวม เปอะ ป
ตัง อื ฮา ลอง อื รพาวม ปุย ไฮญ เญอ� พะจาว มัฮ ป เนอึ
ม รพาวม ละ เปอะ� ซ เกือฮ โตว โอเอฮี ปุน ลอง รพาวม
เปอะ โฮฮ ฮา ปุน โอต เปอะ� เญอืม ไก ป ลอง รพาวม เปอะ
ซ เกือฮ โม เปะ ไก ตอก ปุน โอต อื เดอมึ เปอะ โอ ซ ไป นึง�

ไลลวง โอเอฮี ทไว ปุย ละ ฮุป
14 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ ฮรกั เกอะ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ

ไมจ เนอมึ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา กัน นัปทื ฮุป� 15อาึ อฮั ละ
โม เปะ ตอก อฮั แตะ ละ โม ป ไก พันญา� ไมจ เปอะ รเน
แลน ไอฮ โตะ รพาวม แตะ ป อฮั อาึ ละ เปอะ เฮ�ี 16 เปีย
ง ญุ เอะ มัฮ ป เกือฮ เอะ โฮลฮ รพาวม ญันด่ี แตะ� เญือม
ญันด่ี เอะ ไม่ พะจาว ไม่ ญุ แตะ เปียง เซ� เอะ เอจี โฮลฮ
รโตง แตะ นึง ฮนัม พะครติ เซ� โม่ เอจี โฮลฮ� เญอืม โซม
เอะ คโนมปัง เซ� เอะ เอจี มัฮ โฮลฮ รโตง แตะ นึง โกะ เนอึ
ม พะครติ� โม่ มัฮ อ�ื 17 ปัง โฮวน โกะ โอะ� เอะ มัฮ ลัง่ ปุย
ติ โม่ว นึง มัฮ คโนมปัง เซ ติ โม่ว โน่ง� มัฮ เบือ เอจี โฮลฮ
เอะ โซม ดิ คโนมปัง ติ โม่ว เซ โครยญ โฆะ แตะ�

18 ไมจ เปอะ งอ่ต แลน ไลลวง ป ยุฮ โม อซิราเอน ไพรม
อ�ื โม ซตุ ป โซม โอเอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว นึง คัน เซ�
เอจี โฮลฮ โรฮ รโตง แตะ นึง โอเอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว เซ�
19 เญือม อฮั อาึ ไลลวง คัน เซ มัฮ ไลลวง เมอ� อมั มัฮ อฮั
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ฮะ ป โซม ป ปอน ทไว ปุย ละ ฮุป ทื แตะ เซ ไก ป มัฮ� อมั
มัฮ อฮั ฮะ ฮุป เซ มัฮ ป ซัมคัน� 20 มัฮ โตว อื เฟือฮ� มัฮ
อฮั ฮะ ไลลวง โอเอฮี ทไว โม ป โอ เจือ เซ� โอเอฮี เซ มัฮ
โตว ทไว อื ละ พะจาว� มัฮ ทไว อื ละ พี� อาึ ฆวต เกือฮ
โตว โม เปะ มัฮ ดิ ไม่ พี� 21 โม เปะ เกียฮ ญุ ไป ญุ มา เปอะ
โตว เปียง ยุฮ พะโองจาว ไม่ เปียง ยุฮ พี� โม เปะ เกียฮ โซม
ไป โซม มา เปอะ โตว นึง ตวก ยุฮ พะจาว ไม่ ตวก ยุฮ พี�
22 เอะ ไมจ โตว ยุฮ โอเอฮี ตอก ซ ววั อื รพาวม พะโองจาว�
เอะ ไมจ โตว แกต ติ แตะ ไก เรยีง โฮฮ ฮา พะโองจาว�

23�โอเอฮี โครยญ เจือ ลัง ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ งอ่น ปุย� เนอึ
ม� ปังเมอ โอ มัฮ ป ไมจ ละ เอะ งอ่น� ปัง ลัง ยุฮ โอเอฮี โค
รยญ เจือ ตอก เซ� มัฮ โตว โอเอฮี โครยญ เจือ เซ ป จเลิน
ยุฮ ปุย� 24 เอะ ไมจ โตว ยุฮ ป ปุก ละ โกะ แตะ โน่ง� ไมจ
โรฮ เอะ ซาวป ยุฮ ป ไก ป มัฮ ละ ปุย ไฮญ โรฮ�

25 เมาะ ป มัฮ โตะ กะ ป โชะ ปุย โตะ กัต เตอ� ลัง ปอน
เปอะ โครยญ เจือ� ทัน โตว เญือะ เกือฮ ติ เปอะ คลุน
รพาวม นึง� 26 �ปลัฮเตะ เฮี ไม่ โอเอฮี ไก นึง อื เอจี มัฮ
ป ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ�� อฮั เซ พะทัม�

27 ดัฮ ไก ป โอ ดิ เจือ พะจาว ป กอก โม เปะ โซม ไม่ แตะ
โฮ� ดัฮ เปอะ ไก รพาวม ฆวต โฮว โซม ไม่ โฮ� ไมจ เปอะ
โซม ปอน ป ทอย อื ละ เปอะ เซ� ทัน โตว โรฮ เญือะ เกือฮ
ติ เปอะ คลุน รพาวม นึง� 28 ดัฮ ไก ป อฮั เฮี ละ เปอะ� �เฮี
มัฮ ป เอจี ทไว ปุย ละ ฮุป�� ดัฮ อฮั เซ ละ เปอะ โฮ� ปุ โซม
ปอน เดอมึ ซ แปน แญง เปอะ ละ ป รโฮงะ ละ เปอะ เซ� ไม่
โอ อื ซ แปน ปพิต ละ รพาวม รโม่ยฮ ปุย� 29อาึ มัฮ โตว อฮั
ฮะ ไลลวง รพาวม โม เปะ ไอฮ� มัฮ อฮั ฮะ ไลลวง รพาวม
ปุย ไฮญ นึง อ�ื ปุย ตึน ซ อฮั อื ตอก เฮี งอ่น� �ตอก เมอ
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รพาวม ปุย ไฮญ ซ เกียฮ คัต อื อาึ โอ ยุฮ ป ลัง ยุฮ แตะ เซ�
30 อาึ เญือม โซม เมอะ เอจี ญันด่ี โรฮ ไม่ พะจาว นึง� ปุย
เมอยุ ฆวต เติ ลัง่ อื อาึ นึง ป โซม ป ปอน ป เอจี ฟวยจ ญัน
ด่ี อาึ นึง เงอ�� ตึน ซ อฮั เซ งอ่น ปุย เยอ�

31 ปัง มัฮ ตอก เซ� เญอืม ซ โซม เปอะ ออฮ ญุ่ก� เญอืม
ซ ญุ เปอะ เอฮี ญุ่ก� ไม่ เญือม ซ ยุฮ เปอะ ออฮ เอฮี ญุ่ก�
ไมจ เปอะ งอ่ต ตอก ซ โฮลฮ พะจาว รปั โญตซัก แตะ นึง โค
รยญ เจือ� 32 ปุ ยุฮ โอเอฮี ตอก ซ เกือฮ เปอะ โม ยวิ ไม่ ปุย
ตังเมือง ไม่ ครติซจัก ยุฮ พะจาว โรวต ยุฮ ป พิต ฆาื ป ยุฮ
เปอะ เซ� 33 อาึ อื ยุฮ ตอก เฮ�ี อาึ ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ
แตะ ตอก ปุก อื รพาวม ปุย โครยญ โฆะ ปุย โครยญ เจือ�
มัฮ โตว ซาวป งอ่ต ไลลวง ตอก ซ ไมจ อื ละ โกะ แตะ ไอฮ
โน่ง� มัฮ ซาวป งอ่ต ป ซ ไก ป มัฮ ละ ปุย ไฮญ� นึง ซ เกือฮ
อื โปน มัป่ ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ ปุย�

11
1 โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ เฮยีน ป ยุฮ อาึ ตอก เฮยีน อาึ ป

ยุฮ พะครติ โฮ�

ไลลวง เลอปึ โม ปรโปวน ไกญ แตะ
2อาึ ลื โม เปะ นึง โตก ลอป เปอะ ละ อาึ โครยญ เวลา ไม่

ยุฮ เปอะ ตัม ป เพอกึ ป ตอม อาึ ละ แตะ�
3 ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง มัฮ

พะครติ ไกญกอ ปรเมะ โครยญ โฆะ อ�ื ปรเมะ มัฮ โรฮ ไกญ
กอ ปรโปวน เญือะ แตะ โรฮ� พะจาว มัฮ โรฮ ไกญกอ พะค
รติ� 4 ปรเมะ ป เลอึป ไกญ แตะ เญือม ไววอน อื ญุ่ก� เญื
อม ซึป อื ลปุง พะจาว ญุ่ก� มัฮ โชะ อื นา พะครติ� 5 ปรโป



ติ โครนิ 11:6 xxxi ติ โครนิ 11:15

วน ป โอ เลอึป ไกญ แตะ เญือม ไววอน อื ญุ่ก� เญือม ซึป
อื ลปุง พะจาว ญุ่ก� มัฮ โรฮ โชะ อื นา ปรเมะ เญือะ แตะ
ตอก เซ โรฮ� ปรโปวน ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ เอจี เมาะ โรฮ กู
อื ไกญ แตะ� 6 ปรโปวน ดัฮ โอ ญอม เลอึป ไกญ แตะ โฮ�
คาว ละ กู เอนิ อื ไกญ แตะ� กัน กู อื ไกญ แตะ ไม่ ญัป อื
ฮาึก แตะ เซ ปังเมอ มัฮ ป พังไฮะ ละ ปรโปวน� มัฮ เซ ป
ไมจ อื เลอึป ไกญ แตะ ฆาื อ�ื 7 ปรเมะ ปุก โตว ละ เลอึป
อื ไกญ แตะ นึง มัฮ อื ฮุป ฮอย พะจาว� นึง ซ โฮลฮ พะจาว
โญตซัก แตะ นึง ปรเมะ เซ� ปรเมะ ซ โฮลฮ โรฮ โญตซัก
แตะ เน่อมึ นึง ปรโปวน� 8ปรโปวน เซ มัฮ ป โอก เน่อมึ นึง
ปรเมะ เมือ โรง อ�ื มัฮ โตว ปรเมะ ป โอก เน่อมึ นึง ปรโป
วน� 9 เมือ โรง อื พะจาว มัฮ โตว ยุฮ อื ปรเมะ ละ ซ เกือฮ
แตะ ละ ปรโปวน� มัฮ ยุฮ อื ปรโปวน ละ ซ เกือฮ แตะ ละ
ปรเมะ� 10 มัฮ เซ ป ไมจ ปรโปวน เลอึป ไกญ แตะ ฆาื อ�ื
นึง ซ แปน อื ควน เกือฮ ปุย ยุง อาวต แตะ ฆรมึ อมันัต ปร
เมะ เญือะ แตะ� ไม่ ซ เกือฮ โรฮ อื โม เตปด่า ยุ แตะ�

11 ปัง มัฮ ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� ละ เอะ ป อาวต ไน
พะโองจาว เยอ� ปรโปวน ไมจ อื เปิง ปรเมะ ตอก โรฮ ไมจ
ปรเมะ เปิง ปรโปวน โรฮ� 12 เมือ โรง อื พะจาว ยุฮ ปรโปวน
เกือฮ โอก เน่อมึ นึง ปรเมะ� ปเล่ีย เฮี ปรเมะ ปังเมอ เกิต
โรฮ เน่อมึ นึง ปรโปวน� โอเอฮี โครยญ เจือ ปังเมอ มัฮ ป
ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว� 13 โม เปะ ไมจ เปอะ รเน แลน
ไอฮ โตะ รพาวม แตะ� เญือม ไววอน ปรโปวน ละ พะจาว
ซองนา ปุย ไม่ โอ อื เลอปึ ไกญ แตะ� งอ่ต แลน เมอะ� อมั
มัฮ ป ปุก� อมั มัฮ ป โอ ปุก� 14 ตัม ทัมมด่า เยอ ปรเมะ ดัฮ
ลเวอืง ฮาึก แตะ ลัง่� โม่ มัฮ ป พังไฮะ ละ โกะ อื ไอฮ� 15ปร
โปวน ดัฮ ลเวอืง ฮาึก แตะ ลัง่� ปังเมอ เอจี โฮลฮ โญตซัก
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แตะ เบือ ฮาึก ลัง่ แตะ เซ� ฮาึก อื เซ มัฮ ป เกือฮ พะจาว
ละ อื นึง ซ แปน อื ควน เพาะ ไกญ อ�ื 16 ดัฮ ไก งอ่น ป ฆวต
กัฮ เก ไลลวง เฮ�ี เญือะ ไก โตว ตอก อฮั ไฮญ เญอ� ปัง มัฮ
เอะ� ปัง มัฮ ครติซจัก ก ไฮญ ญุ่ก� เอะ ไอฮ โตว ปซี ปซา
ไฮญ�

กัน โซม ปุย คโนมปัง ตอก โอ อื ปุก ไล แตะ
17 ไลลวง ป ซ อฮั ฮะ ปเล่ีย เฮี มัฮ โตว ควน ซ โฮลฮ ลื โม

เปะ นึง� เญอืม โพรม เปอะ ไม่ ปุ แตะ มัฮ โตว ตอก ซ ไมจ
เปอะ เบือ อ�ื มัฮ ตอก ซ ซไร เปอะ ฮา ไพรม แตะ� 18 ป ซ
อฮั ฮะ รกา เยอ มัฮ เฮ�ี อาึ ฮมอง อฮั ปุย อื ตอก เฮ�ี เญื
อม รโจะ เปอะ โพรม เซ โม เปะ รกัฮ เปอะ ฮา ปุ แตะ แปน
มู แปน มู แตะ� อาึ แกต บุย โรฮ มัฮ ป เนอมึ ป ฮมอง แตะ
เซ� 19 โม เปะ ตึน ซ จัมเปน ไก กัน รกัฮ ปุย ฮา ปุ แตะ ตอก
เซ� เดอมึ ซ ที ละ ปุย มัฮ อื ปุย เนอึม ไน พะจาว ฆาื อื ไม่
มัฮ อื ปุย โอ เนอมึ งอ่น� 20 เญอืม รโจะ เปอะ โซม ดิ อ�ี มัฮ
โตว รโจะ เปอะ โซม ละ ซ ไตม แตะ พะโองจาว นึง� 21 เญื
อม โซม เปอะ� โซม เปอะ รกา รเคะ ปุ แตะ� แปน ซัก ป
ซัก ไปลญ ป ไปลญ ฆาื อ�ื งอ่น อื โซม ญุ อื ปอ ญุ่ยจ แตะ
เอนิ� 22 อมั มัฮ โอ เปอะ โฮลฮ โซม นึง เญือะ โกะ แตะ�
เญือม ยุฮ เปอะ ตอก เซ เอจี มัฮ พามัต เปอะ ครติซจัก ยุฮ
พะจาว� มัฮ โรฮ เกือฮ เปอะ โม ป โอ ไก โอเอฮี ยุฮ โซะ กิจ�
โม่ เปอะ ยุง� ไมจ อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เมอ ไลลวง เฮ�ี อมั
เกียฮ ลื โม เปะ นึง� เกียฮ ลื โตว โม เปะ นึง เฟือฮ�

ไลลวง โกะ เนอมึ พะเยซู ไม่ ฮนัม อื
(มท� 26:26; มก� 14:22; ลก� 22:14)
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23 ไลลวง เอจี โฮลฮ โฮะ เน่อมึ นึง พะโองจาว เซ อาึ เอจี
ซึป โรฮ ละ โม เปะ� ซาวม เซ กา โฮมวต ปุย อ�ื พะเยซู จาว
ตุย คโนมปัง� 24 ไววอน ญันด่ี ไม่ พะจาว� ฟวยจ เซ เรยีก
คโนมปัง ยุฮ แตะ เซ� อฮั เฮ�ี �เฮี มัฮ โกะ เนอึม เมอะ�
เอจี โปง เงอะ รโตง โม เปะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เฮี ละ ซ
ไตม เปอะ อาึ นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื 25 เญอืม เอจี ฟวยจ โซม
อื ตุย แม เปียง ยุฮ แตะ� ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ โรฮ� อฮั เฮ�ี
�เปียง เฮี มัฮ ลปุง ซันญา โคระ พะจาว นึง ฮนัม อาึ� ญุ
เปอะ เญอืม ออฮ เญอืม เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ ไตม อาึ ไม่��
อฮั เซ� 26 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โม เปะ เญือม โซม เปอะ คโนม
ปัง เซ ไม่ ญุ เปอะ เปียง เซ� เญือม ออฮ เญือม เอฮี ญุ่ก�
เอจี มัฮ ครอฮ เปอะ ไลลวง ยุม พะโองจาว ฮอยจ ละ เญอืม
ซ ฮอยจ แม อ�ื

ไลลวง ป พิต ละ โกะ เนอมึ พะโองจาว
27 ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ไก ป โซม คโนมปัง เซ ไม่ ญุ

แตะ เปียง ยุฮ พะโองจาว เซ� ดัฮ โอ โซม อื ตัม ปุก อื ไล
แตะ� เอจี มัฮ ยุฮ อื ป พิต ละ โกะ เนอมึ พะโองจาว ไม่ ฮนัม
อ�ื 28 ไมจ ปุย งอ่ต ที ละ อื โตะ รพาวม แตะ กา โซม แตะ ค
โนมปัง เซ ไม่ ญุ แตะ เปียง เซ� ฟวยจ เซ เดอมึ ไมจ อื โซม
ไมจ อื ญุ� 29 ดัฮ ไก ป โซม ป ญุ ไม่ โอ แตะ งอ่ต มัฮ ไลลวง
โกะ เนอึม พะโองจาว ป ซัมคัน นึง อ�ื เอจี แปน เอนิ ญวต
อื ตุต ละ โกะ แตะ ไอฮ� ฆาื โอ อื งอ่ต ไล ป โซม แตะ เซ�
30 มัฮ เซ ป ไก ป ชุมเรยีง ไม่ ป โซะ ป คระ ลลาึง โม เปะ ฆาื
อื งอ่น� ป ยุม เอจี ไก โรฮ งอ่น� 31 โม เอะ ดัฮ รเตีฮ เนอึ
ม ไอฮ โตะ รพาวม แตะ โฮ� ตึน โอ เยอะ ซ ลอก กัน รเตีฮ
พะจาว แตะ� 32 เญอืม รเตีฮ พะโองจาว เอะ เอ� มัฮ เพอกึ
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เฟียต อื เอะ นึง โอ อื ซ เกือฮ เอะ ลอก ดิ ตุต ไม่ ปุย ปลัฮ
เตะ�

33 เอยีกปุ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ� เญอืม รโจะ เปอะ ละ ซ โซม
ดิ แตะ นึง ไลลวง ซ ไตม แตะ พะโองจาว� ไมจ เปอะ มอง
ปุ แตะ ละ� 34 ดัฮ ไก ป เอจี ฆวต โซม ลอน เนอ� คาว ละ
โซม อื นึง เญือะ โกะ แตะ ฮมั� เดอมึ โม เปะ โอ ซ ลอก กัน
รเตีฮ ยุฮ พะจาว ฆาื กัน โพรม ยุฮ เปอะ เซ� ไลลวง โอเอฮี
ไฮญ เญอ อาึ ซ อฮั อู ละ เปอะ เญือม เอจี ฮอยจ แม แตะ�

12
โอเอฮี ป ปละ ป ซาึต ลปุ พะจาว ละ ปุย

1 เอียกปุ� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ที ไลลวง โอเอฮี ป
ปละ ป ซาึต ลปุ พะจาว ละ ปุย เซ� 2 โม เปะ เอจี เกียฮ ไตม
ลัง่ เปอะ เญอืม โอ แตะ ดิ เจือ พะจาว โฮ� เญอืม เซ โม เปะ
ไก ป จุ เปอะ โฮว ไว ฮุป โอเอฮี ป โอ เกียฮ ลปุง� โม เปะ
ญอม เนอมึ เปอะ ยุฮ ตัม ป ดวน ป กุม รพาวม แตะ เซ ยุฮ�
3 มัฮ เซ ป ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ซโตฮ ไล เฮี ฆาื อ�ื ปุย ดัฮ
อฮั โอเอฮี เบือ ลปุ พะจาว โฮ� แจง โอ อื ซ เกียฮ ซะ พะเยซู
ติ ปุย เนอึม� แจง โรฮ โอ อื ไก ป เกียฮ อฮั พะเยซู มัฮ พะ
โองจาว โนก ฮา อฮั อื เบือ ลปุ พะจาว�

4 โอเอฮี ป ปละ ป ซาึต ลปุ พะจาว ละ ปุย ตัง ฮา ปุ แตะ�
ปัง ตัง ฮา ปุ แตะ ตอก เซ� มัฮ ลัง่ ลปุ พะจาว ติ เซ ป เกือฮ
ละ อ�ื 5 กัน รซอฮ ปุย ละ พะจาว ตัง โรฮ ฮา ปุ แตะ� ปัง
ตัง ฮา ปุ แตะ� มัฮ ลัง่ พะโองจาว ติ เซ ป รซอฮ ปุย ละ อา�
6 ไล เกียฮ รซอฮ ปุย ละ พะจาว ตัง โรฮ ฮา ปุ แตะ� ปัง ตัง
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ฮา ปุ แตะ มัฮ ลัง่ พะจาว ติ เซ ป เกือฮ ปุย เกียฮ รซอฮ โค
รยญ โฆะ ปุย โครยญ เจือ เยอ�

7ลปุ พะจาว เปลีฮ ติ แตะ นึง กัน ยุฮ ปุย โครยญ โฆะ อ�ื
ติ ปุย ติ เจือ� ติ ปุย ติ เจือ� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ
อื ไก ป มัฮ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื 8 ลปุ พะจาว เกือฮ ปุย
เกียฮ ลปุง เบือ กัมกึต วไิซ ไมจ ยุฮ แตะ งอ่น� เกือฮ อื เกีย
ฮ ลปุง เบือ ป ยุ ป ยุง แตะ งอ่น� 9 ลปุ พะจาว เซ เกือฮ
รพาวม เจือ กุมปอ ละ ปุย งอ่น� เกือฮ โรฮ อมันัต ละ ปุย
ละ ซ เกือฮ อื ไฮ ยุฮ ป โซะ งอ่น� เอจี มัฮ ลปุ พะจาว ติ เซ ป
เกือฮ อื ปุน ยุฮ ตอก เซ� 10 เกือฮ โรฮ อื เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน
งอ่น� เกือฮ อื เกียฮ ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย งอ่น� เกือฮ
อื ยุง ป มัฮ เนอึม ลปุ พะจาว ป อาวต กไน ปุย ไม่ โอ อื มัฮ
งอ่น� เกือฮ อื เกียฮ อู ลปุง ตัง โน่ง งอ่น� เกือฮ แม อื เกีย
ฮ แป ลปุง เซ ละ ปุย งอ่น� 11 โอเอฮี ไล เซ โครยญ เจือ
เอจี มัฮ ป เกิต เบือ ลปุ พะจาว ติ เซ� มัฮ รฆุ อื ละ ปุย ตัม
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ โครยญ เจือ�

โอเอฮี ป ไก นึง โกะ เนอมึ ปุย โฮวน เจือ
12 พะครติ มัฮ ตอก อื โกะ เนอึม ปุย ป ไก ไม่ เตะ ชวง

มวยญมาึฮ ไม่ โอเอฮี ไฮญ นึง อื โครยญ เจือ� ปัง ไก มอยฮ
โฮวน เจือ ตอก เซ� มัฮ ลัง่ ติ โม่ว� 13 ตอก โรฮ เซ โม เอะ
เอ� ปัง มัฮ โม ยวิ งอ่น� ปัง มัฮ ปุย ตังเมือง งอ่น� ปัง มัฮ
ครา เซีญ ปุย งอ่น� ปัง โอ มัฮ ครา เซีญ ปุย งอ่น� เอะ เอจี
โฮลฮ ตื รปั บัป่ติซมา แปน ปุย ติ โม่ว เบือ ลปุ พะจาว ติ เซ�
ลปุ พะจาว เซ เอจี อาวต โตะ กไน รพาวม เอะ เตือง โอยจ
เจอะ�
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14 โกะ เนอึม ปุย มัฮ โตว โอเอฮี ติ เจือ โน่ง� มัฮ โอเอฮี
โฮวน เจือ� 15 ดัฮ ชวง เงอะ ซ อฮั ติ แตะ โอ มัฮ ติ ไม่ โกะ
เนอมึ เซ นึง โอ แตะ มัฮ เตะ� อมั ซ รมั มัฮ ติ ไม่ โกะ เนอมึ
เมอะ ฆาื อื ชวง เงอะ เซ� 16 ดัฮ ฮยวก เกอะ ซ อฮั ติ แตะ โอ
มัฮ ติ ไม่ โกะ เนอมึ เซ นึง โอ แตะ มัฮ ไง�่ อมั ซ รมั มัฮ ติ ไม่
โกะ เนอมึ เมอะ ฆาื อื ฮยวก เกอะ เซ� 17 ดัฮ โกะ เนอมึ มัฮ
ไง่ เตือง โม่ว อ�ื ซ เกียฮ ฮมอง โอเอฮี เน่อมึ นึง เมอ� ดัฮ
โกะ เนอมึ มัฮ ฮยวก เตือง โม่ว อ�ื ซ โฮลฮ ฮงาึต โอเอฮี เน่
อมึ นึง เมอ� 18 เกียฮ แปน โตว ตอก เซ� พะจาว มัฮ เกือฮ
อื โกะ เนอึม ปุย ไก โอเอฮี นึง โฮวน เจือ ตัม ปุก อื รพาวม
โกะ แตะ ไอฮ� 19 ดัฮ โอเอฮี โฮวน เจือ เซ มัฮ ติ เจือ โน่ง
ซ แปน ตอก เมอ โกะ เนอึม เมอะ เซ� 20 เกียฮ แปน โตว
ตอก เซ� โกะ เนอมึ ปุย ติ ติ อ�ี ไก โอเอฮี นึง โฮวน เจือ ปัง
เมอ มัฮ ลัง่ ติ โม่ว�

21 ไง่ เยอ เกียฮ อฮั โตว ติ แตะ โอ ตุก นึง เตะ� ไกญ
เญอ เกียฮ อฮั โตว โรฮ ติ แตะ โอ ตุก นึง ชวง� 22 เมาะ ป
ไก นึง โกะ เนอึม เมอะ โครยญ เจือ อ�ื ปัง แกต เอะ มัฮ ป
ชุมเช ฮา โอเอฮี ไฮญ นึง อ�ื มัฮ ลัง่ ป จัมเปน ไก� 23 โอเอฮี
ป แกต เอะ มัฮ ป แตวะ ไล นึง อ�ื ไมจ เอะ โฮว ละ ทื แตะ
แปน ป ระ ไล ละ แตะ� ป ไก นึง โกะ เนอมึ เมอะ เฮี ป โอ อื
ชอม ละ แลน ปุย อ�ื เอะ โฮว ละ ทื แตะ แปน ป ระ ไล ละ
แตะ� 24 นา ก เอจี ไมจ อื ละ ไง่ ปุย� ปัง โอ แงฮ่ ลัมเลือ�
เอจี ไมจ ไอฮ นึง แตะ� โกะ เนอึม เมอะ เฮี มัฮ ป รโจะ พะ
จาว เกือฮ อาวต ดิ โครยญ เจือ� ไม่ เกือฮ อื เจือ ป แตวะ ไล
นึง โกะ เนอึม เมอะ โฮว ละ ทื ปุย แตะ แปน ป ระ ไล โรฮ�
25 มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื โกะ เนอึม เซ โซะโกะ ฮ
รกัซา นึง ปุ แตะ ไม่ เรอึม อื ปุ แตะ โครยญ เจือ� ดัฮ มัฮ
ตอก เซ โกะ เนอึม เมอะ เฮี ไก โตว ตอก ซ รกัฮ ลเฆือฮ อื
ฮา ปุ แตะ� 26 ดัฮ โซะ ติ เจือ� อาวม โรฮ อื ตอก ปุ แตะ
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โครยญ เจือ� ดัฮ ไก ป ลื อื ติ เจือ� มวน โรฮ ละ อื โครยญ
เจือ ตอก ปุ แตะ โรฮ�

27 โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ โกะ เนอึม พะครติ� เอจี ไก ตื
รโตง เปอะ นึง โกะ เนอมึ อื เซ โครยญ โฆะ เปอะ� 28 ปุย ไน
ครติซจัก เกอ� พะจาว เอจี เกือฮ อื ไก กัน ยุฮ โครยญ โฆะ
แตะ� ป ระ ไล นึง อื ฮา ปุย ไฮญ มัฮ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง
พะเยซู� ฟวยจ เซ มัฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว� ฟวยจ เซ แม
มัฮ โม ป เกียฮ เพอกึ ลปุง พะจาว ละ ปุย� ฟวยจ เซ แม
มัฮ โม ป เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน� ฟวยจ เซ มัฮ โม ป ไก อมันัต
ปอ ไฮ อื ยุฮ ป โซะ� ฟวยจ เซ มัฮ โม ป เรอึมชวย ตูเตอมึ
ปุย� ฟวยจ เซ มัฮ โม ป นัม ปุย ไม่ เกียฮ ตัตเตียง อื โอเอฮี
ละ ปุย� ฟวยจ เซ มัฮ โม ป เกียฮ อู ลปุง ตัง โน่ง� 29 ปุย
โม เฮี เยอ อมั มัฮ ตื ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู� อมั มัฮ ตื
ป ซึป ลปุง พะจาว� อมั มัฮ ตื ป เกียฮ เพอกึ ปุย� อมั มัฮ
ตื ป เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน โครยญ โฆะ แตะ� 30 อมั มัฮ ตื ป
ไก อมันัต ปอ ไฮ อื ยุฮ ป โซะ� อมั มัฮ ตื ป เกียฮ อู ลปุง ตัง
โน่ง โครยญ โฆะ แตะ� อมั มัฮ ตื ป เกียฮ แป ลปุง ตัง โน่ง
เซ ละ ปุย� มัฮ ตื โตว อ�ื 31 โอเอฮี เมาะ ป ปละ ป ซาึต ลปุ
พะจาว ละ ปุย เซ� ปุก ละ ฆวต ไอฮ เปอะ ป มัฮ ป ระ ไล ฮา
โอเอฮี ไฮญ นึง อื เซ�
ปเล่ีย เฮี อาึ ซ รโฮงะ แม ไลลวง ป ตึก นึง ไมจ แตะ ละ

เปอะ�

13
ไลลวง รพาวม ฮรกั

1 อาึ ปัง เกียฮ อู นึง ลปุง ปุย โครยญ เจือ เตือง ลปุง เต
ปด่า� ดัฮ โอ ไก รพาวม ฮรกั โฮ� อาึ มัฮ เยอื ลอยฮ ปลาว
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เยอะ ตอก เซียง โมง เซียง ชา โฮ� 2 อาึ ปัง เกียฮ ซึป ลปุง
พะจาว ละ ปุย� ไม่ เกียฮ งอ่ต แตะ ลปุง โด่ะ โครยญ เจือ�
ไม่ ยุง เงอะ โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื ไม่ อาวต เตอะ ไม่ รพาวม
เจือ กุมปอ แตะ� ปอ เอนิ ปุน เกือฮ แตะ บลาวง เฌาะ ติ
แตะ� ดัฮ โอ ไก รพาวม ฮรกั โฮ มัฮ ลัง่ ปุย โอ ไก ป มัฮ ลัง่
อาึ อ�ื 3อาึ ปัง ปุน เกือฮ โอเอฮี ยุฮ แตะ ละ ป ตุก ป ญัก โค
รยญ เจือ� ไม่ ญอม เกือฮ ปุย โตก แตะ นึง งอ เบือ รพาวม
เจือ แตะ� ดัฮ โอ ไก รพาวม ฮรกั โฮ ไก โตว ลัง่ ป มัฮ เนิ�

4 รพาวม ฮรกั เซ มัฮ ป เกือฮ ปุย อาวต ไม่ รพาวม ลัง่
แตะ� ไม่ เกือฮ อื เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย� รพาวม ฮรกั
เซ ไก โตว ไม่ รพาวม กุยจ ววั� ลื โตว ติ แตะ� มัฮ โตว ป
เกียฮ ฮุน� 5 มัฮ โตว ป รมั นา� รพาวม ฮรกั เซ ฆวต งอ่ต
โตว ป ไมจ ละ โกะ แตะ โน่ง� ไก โตว รพาวม ฮนิ นึง� ทื
โตว ป พิต ยุฮ ปุย ละ แตะ โซะ� 6 เกือฮ โตว ติ แตะ มวน
รพาวม นึง ฮมอง แตะ ยุฮ ปุย กัน ฆอก กัน เบร� มัฮ เกือฮ
อื ติ แตะ มวน รพาวม นึง กัน ซื กัน ไซ� 7 รพาวม ฮรกั เซ
ไก โตว เญอืม ลอน พาวม รกวน อ�ื อาวต ลอป ไม่ รพาวม
เจือ แตะ� ซโอว แนฮ รพาวม ไม่ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว�
ปุน โอต โอเอฮี โครยญ เจือ�

8 ลปุง พะจาว ป ซึป ปุย ปเล่ีย เฮี เญือะ ซ ไก โตว เฆียง
เฮ�ี ไล เกียฮ อู ปุย ลปุง ตัง โน่ง ซ ไฆร โรฮ� ป ยุ ป ยุง ปุย
ซ โอยจ โรฮ ตอก เซ� รพาวม ฮรกั เซ ปังเมอ โอ ไก ลอยจ
นึง� 9 เมาะ ป ยุ ป ยุง เอะ ดิ กุม ดิ ปอ โตว เฟือฮ� ลปุง
พะจาว ซึป เอะ ปุ โรฮ ดิ กุมปอ� 10 เญือม ซ เกือฮ พะจาว
เอะ อาวต ไม่ ป กุม ป ปอ โครยญ เจือ เซ� ป โอ กุม โอ ปอ
เซ ซ ไฆร โอยจ� 11 เญือม มัฮ ลัง่ เงอะ กวนดุ อู� อาึ ลปุง
โรฮ ตอก กวนดุ� งอ่ต โรฮ โอเอฮี ตอก กวนดุ ไม่ แกต ลัง่



ติ โครนิ 13:12 xxxix ติ โครนิ 14:5

แตะ โอเอฮี ตอก กวนดุ� เญือม เอจี ระ อา เอจี เลิก เกอะ
ไล กวนดุ แตะ เซ� 12 ปเล่ีย เฮี เยอ เอะ มัฮ ตอก ป แก โอ
เอฮี นึง ซแฆล เปือ โฮ� เฆียง เฮี เยอ ปังเมอ ซ โฮลฮ ยุ ที
ตอก มัฮ ตอก มอยฮ พะจาว โครยญ เจือ� ปเล่ีย เฮี เยอ อาึ
ยุง บลัฮ เลียก เจียก งอ่น โน่ง� เฆียง เฮี เยอ ซ ยุง เตือง
โอยจ อื ตอก ยุง พะจาว ไลลวง อาึ โครยญ เจือ โรฮ�

13 เคียง มัฮ อื ตอก เซ มัฮ ป ลอวย เจือ เฮี ป ซ ไก ลอป
เปอ� มัฮ รพาวม เจือ ติ� ไลลวง ซโอว รพาวม ไม่ ลปุง ซัน
ญา ยุฮ พะจาว ติ� รพาวม ฮรกั ติ� ป ระ ไล นึง อื ปังเมอ
มัฮ รพาวม ฮรกั�

14
ไลลวง โอเอฮี ป ปละ ป ซาึต ลปุ พะจาว ละ ปุย

1 รพาวม ฮรกั เซ ไมจ เปอะ เกือฮ แปน ป ระ ไล ละ แตะ
ฮา โอเอฮี ไฮญ� ไมจ โรฮ เปอะ ซาวป เนอึม ซาวป แนม
ตอก ซ โฮลฮ เปอะ โอเอฮี ป ปละ ป ซาึต ลปุ พะจาว ละ ปุย
โรฮ� ระ ลัก่ ฆวต เกือฮ แตะ โม เปะ ซาวป ตอก ซ เกียฮ ซึป
แตะ ลปุง พะจาว ละ ปุย นึง อ�ื 2 ป อฮั โอเอฮี นึง ลปุง ตัง
โน่ง เงอ� มัฮ โตว อฮั อื ละ ปุย� มัฮ อฮั อื ละ พะจาว� นึง
อฮั อื ลปุง โด่ะ ป โอ ปุย เกียฮ คาวไจ เซ เบือ ลปุ พะจาว�
3ป ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย ปังเมอ โอ ตอก เซ� มัฮ อฮั อื โอ
เอฮี ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย จเลิน� ไม่ เกือฮ อื อาวต ไม่ รพาวม
เจือ ตอน ฮมัน แตะ� ไม่ เกาะ โลม อื รพาวม ปุย� 4 ป อฮั
โอเอฮี นึง ลปุง ตัง โน่ง เงอ� มัฮ อฮั อื ป ไก ป มัฮ ละ โกะ
แตะ โน่ง� ป ซึป ลปุง พะจาว ปังเมอ อฮั ป ไก ป มัฮ ละ ค
รติซจัก เตือง โอยจ อ�ื 5 อาึ ฆวต เกือฮ โรฮ โม เปะ เกียฮ อู
ลปุง ตัง โน่ง� ปังเมอ ระ ลัก่ ฆวต เกือฮ แตะ โม เปะ เกียฮ
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ซึป ลปุง พะจาว โครยญ โฆะ เปอะ� ดัฮ โอ ไก ป เกียฮ แป
ลปุง ตัง โน่ง เซ ละ ปุย โฮ� มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ป ซ ไก ป
มัฮ ละ ครติซจัก โฮฮ ฮา ป เกียฮ อู ลปุง ตัง โน่ง เซ แม�

6 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� ดัฮ อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ ไม่ อู
แตะ ลปุง ตัง โน่ง ละ เปอะ� เตือง โอ แตะ รโฮงะ รพาวม
พะจาว ละ เปอะ� ไม่ โอ แตะ เกือฮ เปอะ ยุง โอเอฮี โฮวน
ฮา ไพรม แตะ� เมอ ซ แปน อื ละ โม เปะ เอ� ดัฮ โอ ซึป
ลปุง พะจาว ละ เปอะ โฮ� ไม่ โอ แตะ เพอกึ โม เปะ� แจง
โอ อื ซ ไก ป มัฮ ละ เปอะ� 7 โอเอฮี โอ ไก รพาวม ตอก เปี
ตอก ซึง เงอ� ดัฮ เซียง อื โอ ซโตฮ โฮ� ปุย ตึน โอ ซ ยุง ตัม
นอง มัฮ ตัมนอง มอยฮ อ�ื 8 ดัฮ เซียง แก ยุฮ ฮวันา อื โอ
ดิ ลอยฮ ซโตฮ โฮ� โม ตฮนั ปุ โรฮ ซ ยุง เพรยีง ติ แตะ ละ
ซ โฮว รุป แตะ� 9 โม เปะ ตอก โรฮ เปอะ เซ� ดัฮ เปอะ อฮั
ลปุง ตัง โน่ง ป โอ ปุย ยุง โฮ� ซ เกียฮ คาวไจ ปุย ตอก เมอ
ป อฮั เปอะ เซ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ มัฮ เมาะ อฮั เปอะ
เกือฮ ลอยฮ ปลาว� 10 นึง ปลัฮเตะ เฮี ไก โฮวน เจือ ลปุง
ปุย นึง อ�ื ไก ตื ตอก คาว อ�ื 11 ปัง มัฮ ตอก เซ ดัฮ อาึ
โอ คาวไจ ลปุง ป อู ไม่ แตะ เซ� อาึ ซ ตอก ปุย ตังเมือง ละ
ปุย เซ� ปุย เซ ซ ตอก โรฮ ปุย ตังเมือง ละ อาึ โรฮ� 12 ดัฮ
โม เปะ ฆวต ไอฮ ป ปละ ป ซาึต ลปุ พะจาว ละ ปุย โฮ� ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ เรยีง รพาวม ละ ซ เกียฮ ยุฮ แตะ โอเอฮี
ป ซ ไก ป มัฮ ละ ครติซจัก�

13 ดัฮ ไก ป อฮั ลปุง ตัง โน่ง เงอ� ไมจ โรฮ อื ไววอน ปัว
เกือฮ ติ แตะ เกียฮ แป ลปุง เซ ละ ปุย� 14อาึ ดัฮ ไววอน นึง
ลปุง ตัง โน่ง แตะ� เอจี มัฮ ลปุ อุ ป ไววอน กไน เยอะ� ปัง
เมอ โอ เกว ไม่ ป คิต ป งอ่ต เตอะ� 15 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ไมจ
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อาึ ยุฮ ตอก เมอ� ไมจ อาึ ไววอน ไม่ รพาวม รโม่ยฮ แตะ
ไม่ เกือฮ เกว ไม่ ป คิต ป งอ่ต แตะ โรฮ� ไมจ โรฮ อาึ เชยี
ไม่ รพาวม รโม่ยฮ แตะ ไม่ เกือฮ โรฮ เกว ไม่ ป คิต ป งอ่ต
แตะ โรฮ� 16 เญือม เกือฮ ลปุ พะจาว เปอะ อฮั รซอม ญัน
ด่ี ไม่ พะจาว� ดัฮ เปอะ โกว ลปุง ตัง โน่ง โฮ� ดัฮ ไก งอ่น
ป โอ คาวไจ ป อฮั เปอะ เซ� ปุย โม เซ ซ เกียฮ อฮั อาเมน
ไม่ เปอะ ตอก เมอ� เญือม อฮั เปอะ รซอม ญันด่ี ตอก เซ
โม เซ ยุง โตว ป อฮั เปอะ� 17 รซอม ญันด่ี เปอะ ไม่ พะจาว
เซ มัฮ โรฮ ป ไมจ� ปังเมอ โอ ไก ป มัฮ ละ ป โอ ยุง เซ�

18 อาึ ญันด่ี ไม่ พะจาว นึง เกียฮ อฮั แตะ ลปุง ตัง โน่ง
โฮวน ฮา โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� 19 ปัง มัฮ ตอก เซ� เญื
อม รโจะ ดิ ไม่ ปุย ไน ครติซจัก เกอ� อาึ ฆวต อฮั ลปุง คาว
ไจ ปุย ละ ซ เพอกึ ซ ตอม แตะ ปุย� ปัง โฮลฮ อฮั ปาวน
พอน มวยญ โน่ง� ไมจ ลัง่ เนิ ฮา อฮั ฮะ ลปุง ตัง โน่ง แปน
เปือน แปน ฮมาึน มวยญ แตะ�

20 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� ปุ งอ่ต โอเอฮี ตอก งอ่ต กวน
ดุ อ�ื ไลลวง ซงะ่ ซงอม เปอะ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ซงะ่
ฮา ป ฆอก ป เบร ตอก กวนงกั แตวะ โฮ� ไลลวง ป คิต ป
งอ่ต เปอะ ปังเมอ ไมจ เปอะ งอ่ต ตอก งอ่ต ป เอจี ระ อ�ื
21 นึง พะทัม เอจี ไซฮ ปุย อาึง ตอก เฮ�ี
�อาึ ซ อู ไม่ ปุย โม เฮ�ี อาึ ซ โกว ปุย ตัง โน่ง ลปุง ละ

ซ ซึป อื ลปุง แตะ� มัฮ ดัก ดอย ปุย ตังเมือง ป ซ โกว อาึ
อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ ปุย เมือง อาึ เฮี ตึน โอ ลัง่ ซ งอ่ต ป อฮั
ฮะ�� อฮั เซ พะจาว�

22 เอจี ที นึง พะทัม เซ� ลปุง ตัง โน่ง เซ มัฮ โตว เกือฮ อื
แปน ป ซัมคัน ละ โม ป เอจี เจือ� มัฮ เกือฮ อื แปน ป ซัม
คัน ละ ป โอ ดิ เจือ� ลปุง พะจาว ซึป ปุย ละ ปุ แตะ มัฮ โตว
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ป ซัมคัน ละ โม ป โอ ดิ เจือ� ปังเมอ มัฮ ป ซัมคัน ละ ป เอจี
เจือ� 23 เญือม รโจะ ปุย ไน ครติซจัก ยุฮ เปอะ โพรม ดิ ไม่
ปุ แตะ� ดัฮ เปอะ อู ลปุง ตัง โน่ง เตือง โอยจ แตะ� ดัฮ โม
ป โอ เจือ ไม่ ป โอ ยุง ไล อื เลียก เคะ เปอะ โฮ� โม่ ซ อฮั
อื มัฮ เงา่ะ บ่า โม เปะ โม เซ เยอ� 24 เญือม ซึป แม เปอะ
ลปุง พะจาว ละ ปุ แตะ เตือง โอยจ เปอะ� ดัฮ โม ป โอ เจือ
ไม่ ป โอ ยุง ไล อื เลียก เคะ เปอะ� เญอืม ฮมอง อื ป อฮั โม
เปะ� ตึน ซ ยุง เอนิ อื ป พิต ยุฮ แตะ นึง ฮมอง แตะ ป อฮั
โม เปะ เซ� ลปุง ฮมอง อื เซ โครยญ เจือ ซ เกือฮ อื อาวม
ยุฮ แตะ ป พิต ละ พะจาว� 25 เญือม เซ ป เม่าะ ป ลไลม อื
โตะ รพาวม แตะ เซ ซ ญอม เปลีฮ ที อื ละ ปุย ฆาื อ�ื ซ นุ่ม
เอนิ ไว พะจาว ไม่ อฮั อื เฮ�ี �พะจาว แจง แน อาวต อื ล
ลาึง โม เปะ เอ�� ซ อฮั เซ�

ครติซจัก ไมจ ยุฮ ตัม ปุก อื ไล แตะ
26 เอยีกปุ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ เอะ ซ อฮั ฆาื อื ตอก เมอ�

เญอืม โพรม ดิ เปอะ ไม่ ปุ แตะ� โม เปะ กอ เชยี เปอะ งอ่น�
เพอกึ ตอม เปอะ ปุ แตะ งอ่น� ซึป เปอะ ป รโฮงะ พะจาว
โตะ รพาวม แตะ งอ่น� อู เปอะ ลปุง พะจาว นึง ลปุง ตัง
โน่ง งอ่น� แป เปอะ ลปุง เซ ละ ปุย งอ่น� เมาะ ป ยุฮ เปอะ
โครยญ เจือ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ไก ป มัฮ ละ ปุย เตือง โอยจ
อ�ื 27 ดัฮ ไก ป อฮั โอเอฮี นึง ลปุง ตัง โน่ง เซ� เกือฮ อฮั อื
ติ โฮน ติ ปุย� ติ โฮน ติ ปุย� เมาะ ลอา ปุย� ตึก นึง โฮวน
แตะ ลอวย ปุย� ไมจ โรฮ อื ไก ป เกียฮ แป ป อฮั อื เซ ละ
ปุย� 28 ป อฮั ลปุง ตัง โน่ง เซ ดัฮ โอ ไก ป เกียฮ แป โฮ�
คาว ละ โอ อื อฮั ลลาึง ปุย� อฮั ไอฮ อื ละ โกะ แตะ ไม่ อฮั
อื ละ พะจาว�
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29 โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ เกือฮ อฮั อื ลอา ลอวย ปุย�
เกือฮ ปุย ไฮญ รเน แลน ป อฮั อื เซ� 30 ลไล อู ปุย เซ เยอ�
ดัฮ พะจาว รโฮงะ พราวป โอเอฮี ละ ปุย งาวม นา เซ ติ ปุย�
ป อู รกา เซ ไมจ อื ลโละ เอนิ ป อฮั แตะ เซ� 31 โม เปะ ซ
โฮลฮ เปอะ ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุ แตะ โครยญ โฆะ เปอะ
ติ โฮน ติ ปุย� ติ โฮน ติ ปุย� เดอมึ ปุย ซ ยุง ซโตฮ โอเอฮี
เบือ อื เตือง โอยจ แตะ� ไม่ ซ ตอน โรฮ ยุฮ รพาวม เจือ อื
ปุ ปุ� 32 โม ป ซึป ลปุง พะจาว ไมจ อื ยุง ตอก ซ เตียง แตะ
ไอฮ รพาวม แตะ นึง ไลลวง เฮ�ี 33พะจาว ป เกือฮ ปุย เกีย
ฮ ลปุง เซ� เกือฮ โตว ปุย อาวต ไม่ ซุกซัก แตะ ไม่ ปุ แตะ�
มัฮ เกือฮ อื ยุฮ โอเอฮี ตัม ปุก อื ไล แตะ�

34 ตัม ป ยุฮ ป อฮั ครติซจัก โครยญ โดฮ โฮ� ไมจ โม ปร
โปวน อาวต โฆย เญือม รโจะ ปุย โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ� โม
ปรโปวน ไมจ โตว อื แปน ป เพอกึ ตอม ปุย� ไมจ อื อาวต
ฆรมึ ป ตัตเตียง ปุย ตัม ป อฮั โกตไม ยุฮ โม ยวิ� 35 ดัฮ ไก
ปรโปวน ฆวต ไฮมญ โอเอฮี ฮ�ี ไมจ อื ไฮมญ นึง ปุย เญือะ
แตะ นึง เญือะ โกะ แตะ ไอฮ� เญอืม รโจะ ปุย ไน ครติซจัก
ยุฮ เปอะ โพรม ไม่ ปุ แตะ� ดัฮ ปรโปวน โกฮ อฮั โอเอฮี ซอง
นา ปุย โฮ� เอจี มัฮ เนอมึ ป โอ โซมกวน�

36 ลปุง พะจาว อมั มัฮ โอก อื เน่อมึ นึง โม เปะ� อมั มัฮ
โม เปะ โน่ง ป ฮมอง ลปุง พะจาว เฮ�ี แจง โอ อื มัฮ ฮา�
37 ดัฮ ไก ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่ อฮั อื ติ แตะ
อาวต ตัม นัม ลปุ พะจาว แตะ� ไมจ โรฮ อื เมีญ ป ไซฮ อาึ
เฮี มัฮ ป อฮั พะจาว ละ แตะ� 38 ดัฮ ไก ป โอ ญอม เมีญ
ตอก เซ� ไมจ โตว โรฮ ปุย เมีญ ลปุง ปุย เซ เฟือฮ เอนิ�

39 เอียกปุ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เปอะ ซาวป ตอก ซ
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เกียฮ ซึป แตะ ลปุง พะจาว ละ ปุย� ไล อู ปุย ลปุง ตัง โน่ง
เซ ปุ คัต� 40 โอเอฮี เตือง โอยจ อื ปังเมอ ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม
ปุก อื ไล แตะ เดอมึ ซ แปน ป ไมจ�

15
ไลลวง โกฮ ไอม แม พะเยซู

1 เอียกปุ� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ โตก ละ ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ พะจาว ป ครอฮ อาึ ละ เปอะ ไพรม อ�ื มัฮ ไลลวง ป
เอจี รปั เปอะ โตะ รพาวม แตะ ไม่ แปน อื ลักทัน ละ รพาวม
เจือ เปอะ� 2 มัฮ โรฮ ป เกือฮ เปอะ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� ดัฮ
เปอะ ปุน เจือ เนอึม ไลลวง เฮี เยอ� ดัฮ เปอะ โอ เจือ เนอึ
ม โฮ� ปังเมอ โอ ไก ป มัฮ ละ เปอะ�

3 ไลลวง ป ระ ไล ฮา โอเอฮี ไฮญ เตือง โอยจ อื ป เอจี
โฮลฮ โฮะ เน่อมึ นึง พะจาว อาึ เอจี ซึป โรฮ ละ โม เปะ� มัฮ
ไลลวง ยุม พะครติ ฆาื มัป่ ยุฮ เอะ ตัม ป เอจี ไซฮ ปุย อาึง
นึง พะทัม� 4 ไม่ ไลลวง รมอยจ ปุย อ�ื ไม่ โกฮ ไอม แม อื
ซเงะ ลอวย ตัม ป อฮั พะทัม อาึง โฆะ โรฮ� 5 ฟวยจ โกฮ
ไอม อื เซ เปลีฮ ติ แตะ ละ เปโตร� เปลีฮ แม ติ แตะ ละ ปุย
กาว ลอา ป มัฮ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ เซ� 6 ฟวยจ
เซ เปลีฮ แม ติ แตะ ติ โฮน ละ โม เอียกปุ ไน พะจาว พอน
รอย โฮฮ ปุย� โม เซ งอ่น อื เอจี ยุม ปังเมอ โฮวน โรฮ ลัง่
ลัก่ ไอม แตะ� 7 ฟวยจ เซ เปลีฮ แม ติ แตะ ละ ยาโคโบ่ ติ
โฮน� ฟวยจ เซ เปลีฮ แม ติ แตะ ละ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง แตะ เซ เตือง โอยจ อื ติ โฮน แม� 8 ปัง มัฮ อาึ ปุย ตอก
กวนงกั เกิต ไม่ โอ แตะ ฮอยจ ญุ่ก� ลัก่ ก ลอยจ อื เปลีฮ
โรฮ ติ แตะ ละ อาึ โรฮ�
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9 อาึ มัฮ ปุย แตวะ ไล ฮา โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู
เตือง โอยจ อ�ื โปง โตว ปุย อฮั อาึ มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง
อื เนิ� นึง มัฮ อาึ ปุย คัม ตุง ครติซจัก ยุฮ พะจาว� 10ปเล่ีย
เฮี ป มัฮ นึง อื เมาะ เฮี เยอ� มัฮ เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว�
กุนมุ่น เกือฮ อื เนิ เซ มัฮ โตว ป โอ ไก ป มัฮ� อาึ โฮลฮ
ยุฮ กัน โฮฮ ฮา โม เซ เตือง โอยจ อ�ื ปังเมอ โอ มัฮ ยุฮ ฮุ
นึง โกะ แตะ ไอฮ� เอจี มัฮ ยุฮ ฮุ เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ป
อาวต ไม่ เยอะ เซ� 11 ปัง มัฮ อาึ ญุ่ก� ปัง มัฮ โม เซ ญุ่ก�
เอะ มัฮ ตื ป ครอฮ ไลลวง พะจาว ติ เซ เตือง มู แตะ� โม
เปะ เอจี มัฮ โรฮ เจือ เปอะ ไลลวง เซ โรฮ�

ไลลวง โกฮ ไอม แม ปุย
12 ดัฮ เอะ ครอฮ ไลลวง โกฮ ไอม แม พะครติ เน่อมึ ลัก่

ยุม แตะ โฮ� โม เปะ เมอยุ อฮั เปอะ ปุย โอ เกียฮ โกฮ ไอม
แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ งอ่น เนอ� 13 เญือม อฮั เปอะ ตอก
เซ เอจี เมาะ โรฮ อฮั เปอะ พะครติ โอ เกียฮ โกฮ ไอม เน่อมึ
ลัก่ ยุม แตะ โรฮ� 14 ดัฮ พะครติ โอ ดิ โกฮ ไอม แม โฮ� ไล
ลวง ครอฮ เอะ ไม่ รพาวม เจือ โม เปะ ไก โตว ป มัฮ เฟือฮ�
15 ดัฮ มัฮ ตอก เซ เอะ มัฮ โรฮ อฮั ฮะ ป โอ เนอมึ นึง ไลลวง
พะจาว� เญือม อฮั ฮะ พะจาว เอจี เกือฮ พะครติ โกฮ ไอม
แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เซ� ดัฮ โอ ไก ไล โกฮ ไอม แม ปุย เน่
อมึ ลัก่ ยุม แตะ� บรญิ โรฮ ไม่ อฮั ฮะ พะจาว โอ เกือฮ พะค
รติ โกฮ ไอม แม� 16 มัฮ โอ อื ไก ไล โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ
ลัก่ ยุม แตะ� พะครติ ตึน โอ โรฮ ซ โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม
แตะ โรฮ� 17 ดัฮ พะครติ โอ ดิ โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม
แตะ� รพาวม เจือ โม เปะ ไก โตว ป มัฮ เฟือฮ� มัป่ ยุฮ โม
เปะ เซ อาวต ลัง่ ตอก ไพรม แตะ� 18 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ�
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โม ป เอจี ยุม ไน พะครติ เตอ ตึน ซ เอจี ไฆร ลอป� 19 เอะ
ดัฮ มัฮ อาึง รพาวม แตะ นึง พะครติ แปน ตัว เปิง แตะ นึง
เจน เฮี โน่ง โฮ� เอะ มัฮ ปุย โซะ ไซญ ฮา ปุย เตือง โอยจ อ�ื

20 ญันได่ พะครติ เอจี โกฮ ไอม เนอึม เน่อมึ ลัก่ ยุม*
แตะ� เอจี มัฮ ตอก เปลิ โรง ป โอก เน่อมึ นึง ลัก่ ยุม โฮ�
เอจี แจง นึง เซ ซ โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เตือง
โอยจ อ�ื 21 ไลลวง ยุม ปุย เตือง โอยจ อื ไก ฆาื ปุย ติ ปุย
โน่ง� ตอก โรฮ เซ ไลลวง โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม
แตะ ไก โรฮ เบือ ปุย ติ ปุย โน่ง� 22 ยุม ปุย เตือง โอยจ อื
ฆาื อาวต แตะ ไน อาดัม่ ตอก ออฮ� ซ โกฮ ไอม แม ปุย เตื
อง โอยจ อื เบือ อาวต แตะ ไน พะครติ ตอก เซ โรฮ� 23 ปัง
เมอ ซ ไก ตัม ไล แตะ� ป โกฮ ไอม รกา ปุย เซ เอจี มัฮ พะ
ครติ� เมาะ ป มัฮ ปุย ไน อื ซ โกฮ ไอม โรฮ กังเคะ เญือม
เอจี ฮอยจ แม อ�ื 24 เญอืม เซ ซ ลอยจ โอเอฮี ปลัฮเตะ เอ�
พะครติ ซ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ อมันัต อนันา โอเอฮี� ไม่ ป ตัต
เตียง โอเอฮี นึง กังฮาว เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ ซ มอป บัน่
เมือง ยุฮ แตะ ละ พะจาว ป มัฮ เปือะ แตะ� 25 พะครติ เซ
ไมจ อื แปน ป ตัตเตียง โอเอฮี� ฮอยจ ละ เกือฮ พะจาว โม
ป ตอซู ไม่ อื อาวต ฆรมึ ชวง อื เตือง โอยจ อ�ื 26 อมันัต ป
ตอซู ไม่ เอะ ป ซ ยุฮ พะเยซู ไลจ ไม่ รเคะ โอเอฮี ไฮญ เตือง
โอยจ อ�ื เอจี มัฮ อมันัต ลัก่ ยุม� 27 พะจาว เอจี เกือฮ โอ
เอฮี อาวต ฆรมึ ชวง พะครติ เตือง โอยจ อ�ื อฮั เซ พะทัม�
เญือม อฮั อื เกือฮ โอเอฮี อาวต ฆรมึ ชวง อื เตือง โอยจ อื
เซ� เอจี ที โอ พะจาว มัฮ ป อาวต ฆรมึ อ�ื นึง มัฮ โกะ อื
ป เกือฮ โอเอฮี อาวต ฆรมึ ชวง พะครติ เซ เตือง โอยจ อ�ื
* 15:20 15:20 ตัม ลปุง กรกิ ไลลวง ยุม เฮี อฮั ไอจ ไม่ อ�ื ปุย ไน พะจาว กอ
อฮั อื ตอก เซ นึง แจง ซ ไก แม ซเงะ โกฮ ไอม อ�ื
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28 เญอืม เอจี ฟวยจ เกือฮ พะจาว โอเอฮี อาวต ฆรมึ อมันัต
พะครติ โครยญ เจือ เยอ� พะครติ เซ ซ ญอม โรฮ เกือฮ ติ
แตะ อาวต ฆรมึ อมันัต พะจาว ป เกือฮ แปน ตอก เซ ละ
โกะ แตะ� มัฮ เกือฮ อื แปน ตอก เซ นึง ซ โฮลฮ พะจาว ตัต
เตียง โอเอฮี โครยญ จัต โครยญ เจือ�

29 ติ ไล อื มัฮ แม ตอก เฮ�ี เอจี ไก โรฮ งอ่น ป เอจี รปั บั ่
ปติซมา รโตง ป ยุม เมอ� เมอยุ ยุฮ อื โอเอฮี ตอก เซ� ดัฮ
โม ป เอจี ยุม โอ ไก ตอก โกฮ ไอม แม โฮ� ปุย เมอยุ เกือฮ
อื ไก ป รปั บัป่ติซมา รโตง ป ยุม� 30 ไลลวง เอะ นึง อ�ื เม
อยุ ญอม เอะ อาวต ไม่ ป กอยจ ป ราวม โครยญ ซเงะ่ เอ�
31 เอียกปุ� อาึ ซเปี ซเปี ยุม โครยญ ซเงะ่� อาึ อฮั ไลลวง
เฮี ละ เปอะ นึง ระ พาวม เมอะ ไม่ โม เปะ� นึง รโจะ เปอะ
รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ จาว ตอก เอะ โรฮ� 32 อาึ ดัฮ
ตอซู ไม่ โกะพริ ยว่ง เอเฟโซ ตอก ป อฮั ปุย โกะพริ ละ เซ
โฮ� เมอ ซ แปน อื เนิ อ�ี ดัฮ โม ป ยุม โอ ไก ไล โกฮ ไอม
โฮ� คาว ละ โซม ซัก กุก เตือ ญุ่ยจ ซัก รกั ครวก เกอะ นึง ซ
ยุม แตะ ซงา่วป ตอก อฮั ปุย ปลัฮเตะ อื โฮ� 33 ปุ เกือฮ ปุย
ปุน จุ เปอะ� �กัน โฮมว ปุย ไม่ ปุย ฆอก ไล� ซ ไลจ ยุฮ ไล
ไมจ ยุฮ เปอะ�� 34 โม เปะ เอ ไมจ เปอะ เฌาะ โกะ ลโปลฮ
พาวม แตะ� ปุ เญือะ ยุฮ ป พิต เตอ� ลลาึง โม เปะ เอจี ไก
โรฮ งอ่น ป โอ ยุง ป มัฮ พะจาว เฟือฮ เอนิ� อาึ มัฮ อฮั โอ
เอฮี เซ ละ ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ยุง โซะ กิจ�

ไลลวง โกะ โคระ ปุย
35 โม เปะ ตึน ซ ไฮมญ เปอะ ตอก เฮี งอ่น� �ป เอจี ยุม

ซ โกฮ ไอม แม ตอก เมอ� เญือม โกฮ ไอม อื มัฮ ตอก เมอ
ฮุนฮงั อ�ื� ตึน ซ อฮั เปอะ เซ� 36 อมั มัฮ โอ เปอะ เกียฮ
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งอ่ต เฟือฮ� เญือม ซมา เปอะ โนง โอเอฮี โตะ เตะ เอ� ดัฮ
โอ ยุม โฮ� เกียฮ กวยฮ โตว ฆาื อ�ื 37 ป ซมา เปอะ เซ�
ปัง มัฮ เฮงาะ ญุ่ก� โอเอฮี ไฮญ ญุ่ก� มัฮ โตว โคะ อื ป ซมา
เปอะ� มัฮ โนง ปลาว อื ป ซมา เปอะ เซ� 38 ฟวยจ เซ พะ
จาว เกือฮ โนง ป ซมา เปอะ เซ กวยฮ แปน โคะ อ�ื เกือฮ อื
แปน ฮุนฮงั แตะ ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� เกือฮ อื ตอก
เจือ แตะ ไอฮ โครยญ เจือ� โนง ป ซมา เปอะ เซ� 39 เนะ
ซองั โอเอฮี โครยญ เจือ อื ตอก โตว ปุ แตะ� เนะซองั ปุย
มัฮ ติ เจือ� เนะซองั โกะพริ โกะย่วง มัฮ โน่ง ติ เจือ� เนะ
ซองั ไซม มัฮ โน่ง ติ เจือ� เนะซองั กะ มัฮ โน่ง โรฮ ติ เจือ�
40 โกะ ปุย ปุก ละ เมือง มะลอง ไก โน่ง� โกะ ปุย ปุก ละ
ปลัฮเตะ เฮี ไก โน่ง โรฮ� โกะ ปุย ปุก ละ เมือง มะลอง ไมจ
ติ เจือ� โกะ ปุย ปุก ละ ปลัฮเตะ เฮี ไมจ โน่ง แม โรฮ ติ เจือ�
41 ซเปีย ซเงะ ไมจ ติ เจือ� ซเปีย เคิ ไมจ โน่ง แม ติ เจือ�
ซเปีย ซโมยญ ไมจ โน่ง โรฮ ติ เจือ� ไมจ ซเปีย ซโมยญ ตัง
โรฮ ฮา ปุ แตะ โครยญ โนง อ�ื

42 ไลลวง โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ซ มัฮ โรฮ
ตอก เซ โรฮ� ป ยุม เญือม รปาึง ปุย อื โตะ เตะ เอ มัฮ ป
เกียฮ ซเออมึ� เญือม โกฮ ไอม แม อื มัฮ ป โอ เญาะ เกียฮ
ซเออมึ� 43 เญือม รปาึง อื มัฮ ป รงมั รมอง� เญือม โกฮ
ไอม แม อื มัฮ ป รโอฮ รอตั� เญือม รปาึง ปุย อื มัฮ โอยจ
เรยีง อ�ื เญือม เกือฮ พะจาว อื โกฮ ไอม แม เอจี ไก แม
เรยีง ระ ฮา ไพรม แตะ� 44 เญือม รปาึง อื มัฮ โกะ เนอึม
ทัมมด่า� เญอืม เกือฮ อื โกฮ ไอม แม มัฮ โกะ เนอมึ ปุก ละ
เมือง มะลอง� ดัฮ โกะ เนอมึ ทัมมด่า ไก โฮ� โกะ เนอมึ ปุก
ละ เมือง มะลอง ไก โรฮ�

45 ตอก ป ไซฮ ปุย อาึง นึง พะทัม� �พะจาว ยุฮ อาดั่ม
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รกา ปุย เกือฮ อื ไก จีวติ�� ป มัฮ อาดั่ม รเคะ เซ มัฮ ป
อาวต ไม่ ลปุ พะจาว ป ปุน เกือฮ จีวติ ละ ปุย� 46ป ไก รกา
เซ มัฮ โตว โกะ เนอึม ปุก ละ เมือง มะลอง� มัฮ โกะ เนอึ
ม ทัมมด่า� ฟวยจ เซ เดอมึ ไก โกะ เนอึม ปุก ละ เมือง มะ
ลอง เงอ� 47 อาดั่ม ป ฮอยจ รกา เซ เกว ไม่ ปลัฮเตะ นึง
ยุฮ พะจาว อื นึง เตะ รกาื� อาดัม่ ป ไก รเคะ เซ ปังเมอ มัฮ
ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง� 48 เมาะ ป มัฮ บลัฮ ลัก่ ปลัฮ
เตะ เอจี มัฮ ตอก อื ปุย ยุฮ พะจาว นึง เตะ รกาื เมือ โรง อื
เซ� เมาะ ป มัฮ บลัฮ ลัก่ เมือง มะลอง เอจี มัฮ โรฮ ตอก
อื ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง เซ� 49 ปเล่ีย เฮี เอะ ปัง ไก
ฮุนฮงั เงอะ ตอก ปุย ยุฮ พะจาว นึง เตะ รกาื เซ� เฆียง เฮี
ซ โฮลฮ โรฮ ฮุนฮงั โคระ แตะ ตอก ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะ
ลอง เซ โรฮ�

50 เอียกปุ� เอจี มัฮ ตอก เฮี ไลลวง อ�ื โกะ เนอึม ปุย ป
ไก ไม่ เนะ ไม่ ฮนัม เกียฮ ไก โตว รโตง นึง บัน่เมือง ยุฮ พะ
จาว� โอเอฮี เกียฮ ซเออมึ ลโฮก เกอ เกียฮ รไม่ โตว โรฮ
ไม่ โอเอฮี โอ เกียฮ ซเออมึ ลโฮก� 51 งอ่ต แลน� ซ รโฮงะ
ปันฮา โด่ะ ละ เปอะ ติ เจือ� เอะ มัฮ โตว ป ซ ยุม* โครยญ
โฆะ แตะ� พะจาว ปังเมอ ซ เปียน เอะ เตือง โอยจ เจอะ�
52 เมาะ ติ เจน เฌียป เลียป ไง่ โน่ง� พะจาว ซ ฟวยจ เปีย
น อื เอะ เอ� เญือม ปาึง พะจาว โตวต ยุฮ แตะ โฮน ลอยจ
อ�ื โม ป ยุม เซ ซ โกฮ ไอม แม ไม่ โอ แตะ เญาะ ซ ซเออมึ�
เอะ ซ โฮลฮ ตื เปียน ติ แตะ เญือม เซ� 53 โอเอฮี เกียฮ ซ
เออมึ เฮี ไมจ อื ลโปลฮ ติ แตะ แปน ป โอ เกียฮ ซเออมึ�
โอเอฮี เกียฮ ยุม เฮี ไมจ โรฮ อื ลโปลฮ ติ แตะ แปน ป โอ
เกียฮ ยุม� 54 เญือม เอจี ฟวยจ ลโปลฮ โอเอฮี เกียฮ ยุม ติ
แตะ แปน ป โอ เกียฮ ยุม เซ� เอจี มัฮ เกิต เนอึม อื ตอก
* 15:51 15:51 ตัม ลปุง กรกิ อฮั ไอจ ไม่ อ�ื
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อฮั พะทัม อื ซ เกิต โฮ� ตอก อฮั อื เฮ�ี �อมันัต ลัก่ ยุม เอจี
ไป นึง อมันัต ลัก่ ไอม�� อฮั เซ พะทัม� 55 �เออ� อมันัต
ลัก่ ยุม� เญือะ ไก โตว ตอก เป เปอะ ปุย เยอ� อมันัต ละ ซ
ยุฮ เปอะ ป โซะ ละ ปุย ปุ โรฮ เญาะ ไก�� อฮั เซ พะทัม�
56 อมันัต ลัก่ ยุม ป ปุน ยุฮ ป โซะ ละ ปุย เซ มัฮ เกิต อื ฆาื
มัป่� อมันัต มัป่ เซ มัฮ ไก อื ฆาื โกตไม ยุฮ พะจาว� 57 ปัง
มัฮ ตอก เซ� ญันด่ี เนอมึ ไม่ พะจาว ป เกือฮ เอะ เป อมันัต
ลัก่ ยุม เซ เบือ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ�

58 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ ฮรกั เกอะ� มัฮ เซ ป ไมจ โม เปะ
ตอน แนฮ นึง รพาวม เจือ แตะ ฆาื อ�ื ไม่ โอ เปอะ ชุมเช
รพาวม นึง� ไมจ เปอะ ยุฮ ลอป กัน ยุฮ พะโองจาว เกือฮ
โฮวน ปุ ปุ� นึง เอจี ยุง ที เปอะ มัฮ อื เบือ พะโองจาว เซ ป
โอ เปอะ ซ เครอื ซเงะ รมั กัน นึง อ�ื

16
ไลลวง มาื ทไว

1 ปเล่ีย เฮี เยอ ซ อฮั ไลลวง มาื ทไว ป ซ เรอึม เปอะ ปุย
ไน พะจาว นึง ละ เปอะ� ดวน อาึ โม ครติซจัก นึง จังวตั
กะลาเทีย ยุฮ ตอก ออฮ� โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ตอก
เซ โรฮ� 2 ตัม ป โฮลฮ ป ปุน เปอะ โครยญ โฆะ เปอะ� ไมจ
เปอะ แฮรน อาึง งอ่น โครยญ วนัติต� เดอมึ เปอะ โอ ซ
โฮลฮ ซาวป เกป เญือม ฮอยจ อาึ� 3 เญือม เอจี ฮอยจ อาึ
เคะ เปอะ� ปุก ป ออฮ รพาวม เปอะ� อาึ ซ เกือฮ โม เซ โฮว
ไม่ มาื เรอมึ เปอะ เซ� ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ซ เกือฮ
โรวก อื ไม่ นังซื โปง โม เปะ อื โฮว ติ ปัป� 4 ดัฮ เคริ ละ โฮว
อาึ โฮ� โม เซ ซ โฮลฮ โฮว โรฮ ไม่ เยอะ�
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คระ ตะ ปาวโล โฮว
5 อาึ ซ ฮอยจ เคะ โม เปะ ฟวยจ ฮอยจ แตะ จังวตั มาซิ

โด่เนีย� นึง ไก รพาวม ฆวต ฮอยจ แตะ นา เซ รกา� 6 อาึ
ไก รพาวม ฆวต อาวต ไม่ โม เปะ ติ วงั� ดัฮ แปน โฮ ฆวต
อาวต ไม่ เปอะ ติ เจน เมือ โฆยญ เฮ�ี ฟวยจ เซ ซ โฮว อาึ
คระ ออฮ ซ โฮลฮ เปอะ เรอึม อาึ โฮว คระ เซ� 7 อาึ ฆวต
วฮิ โตว เคะ เปอะ ติ เตะ โน่ง� ดัฮ ปุก รพาวม พะโองจาว
โฮ� ฆวต อาวต ไม่ เปอะ เล่ีญ บุย โรฮ� 8 อาึ ปังเมอ ตะ ลัง่
อาวต เวยีง เอเฟโซ ฮอยจ ละ เติง กัน เลียง ซเงะ รฮอน�
9 ปัง เอจี โฮวน ป คัตคัง เงอะ� พะจาว เอจี โปฮ อาึง คระ
เนิ เวอืฮ� ละ ซ ยุฮ ฮุ กัน ละ อื ป ซ ไก ป มัฮ อื โฮวน เจือ�
เซ ป ฆวต อาวต ลัง่ ฆาื อ�ื

10 ดัฮ ทิโมที ฮอยจ เคะ เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ แรป แตป
ไม่ แตะ� นึง มัฮ อื ป ยุฮ กัน ยุฮ พะโองจาว ตอก ยุฮ อาึ อื
โรฮ� 11 ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ปุย รมั นัป เบีย เมีญ� ไมจ
เปอะ เรอึม นึง คระ โฮว อื ละ ซ เกียฮ ฮอยจ แม อื เคะ อาึ
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� นึง รกวน อาึ อื ฮอยจ ดิ ไม่ โม
เอยีกปุ แตะ เซ�

12 อาึ เอจี กอ อฮั ละ อะโพนโล ป มัฮ เอียกปุ แตะ นึง
ฆวต เกือฮ เยอะ โฮว เคะ โม เปะ ไม่ โม เอียกปุ ไฮญ แตะ
เซ� ปเล่ีย เฮี ปังเมอ โอ ปุก รพาวม โกะ อื ไอฮ� ซ โฮว เคะ
เปอะ เญือม เอจี เคริ ดอม อื ละ แตะ�

ลปุง ลัก่ ก ลอยจ อื
13 โม เปะ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง ไม่ อาวต เปอะ

ไม่ รพาวม เจือ ตอน ฮมัน แตะ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต นึง
โอเอฮี� เกือฮ ติ เปอะ อาวต ไม่ รพาวม เรยีง แตะ� 14 เมาะ
กัน ยุฮ เปอะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่ รพาวม ฮรกั แตะ โครยญ
เจือ�



ติ โครนิ 16:15 lii ติ โครนิ 16:24

15 เอียกปุ� โม เปะ เอจี ยุง เปอะ มัฮ เญือะ ซเทฟานา
ป เจือ โรง พะจาว นึง จังวตั อะคายา� เญือะ เซ มัฮ เนอึ
ม เญือะ ป ปุน ทไว ติ แตะ ละ ซ รซอฮ แตะ ละ ปุย ไน พะ
จาว� 16 อาึ ปัว โม เปะ เนอึง ป อฮั ปุย ตอก เซ� ไม่ เนอึง
โรฮ เปอะ ป อฮั ปุย ไฮญ ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ โม เซ โครยญ โฆะ
อ�ื 17 อาึ ญันด่ี ไม่ ฮอยจ ซเทฟานา เซ ไม่ ฟอทูนาโท ไม่
อะคาอีโค เคะ แตะ นึง เอจี เกือฮ โม เซ อาึ โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� ป โอ โม เปะ โฮลฮ ยุฮ เนิ อ�ี เอจี ยุฮ ปุย
ลอา ลอวย เซ เนิ เกือฮ ฟวยจ� 18 โม เซ มัฮ เกือฮ อื อาึ
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ ตอก โรฮ เกือฮ อื โม เปะ โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ โรฮ� ไมจ เปอะ นัปทื ปุย ตอก เซ�

19 โม ครติซจัก นึง จังวตั เอเซีย รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ
โม เปะ� อาควลิา ไม่ ปรซิลา ไม่ ครติซจัก ป อาวต เญือะ อื
รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ เบือ พะโองจาว� 20 โม
เอียกปุ เปอะ ลัก่เอฮี รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ
เตือง โอยจ แตะ� ไมจ เปอะ เปลีฮ กัน นัปทื เปอะ ปุ แตะ
ตอก เอยีกปุ ฮรกั แตะ ไน พะจาว�*

21อาึ ป มัฮ ปาวโล เยอ� เคียง เฮี อื มัฮ ป ไซฮ อาึ นึง เตะ
โกะ แตะ ไอฮ� รโปะ รซอม แตะ ละ โม เปะ ตอก เฮ�ี

22 ดัฮ ไก ป โอ ฮรกั พะโองจาว� ปุย เซ เกือฮ ลอก ป โอยจ
นึง โซะ แตะ� โอ พะโองจาว� ฮอยจ แม โอะ�

23 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะเยซู จาว อาวต ไม่ โม เปะ�
24 รพาวม ฮรกั ยุฮ อาึ เอจี อาวต ไม่ โม เปะ เตือง โอยจ

เปอะ เบือ พะเยซูครติ� อาเมน�

* 16:20 16:20 นึง คอ 20 เซ ตัม ลปุง กรกิ อฮั นัปทื ปุ แตะ นึง ปซา ฮงาึต ไม่
อ�ื
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