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นังซื รโปะ โยฮนั (ปัป ลอวย�
นังซื รโปะ โยฮนั ปัป ลอวย เฮี มัฮ โรฮ ป ไซฮ โยฮนั ป

มัฮ �ป กวต� เซ โรฮ� ไซฮ อื ละ ครซิเตียน ติ ปุย ป มอยฮ
กาโย� กาโย เซ กอ รปัคัม โม ป โฮว ครอฮ ไลลวง พะเยซู�
โยฮนั ลื กาโย เซ เบือ กัน ไมจ ยุฮ อ�ื นึง รปัคัม อื ปุย� โย
ฮนั ซตอก โรฮ กาโย เกือฮ แฮน ติ แตะ ฮา ปุย ฆอก ไล ติ
ปุย ป มอยฮ ดิโ่อเตรเฟ�

กัน ไมจ ยุฮ กาโย
1 อาึ ป มัฮ ป กวต เตอ� ไซฮ รโปะ นังซื ละ กาโย ป ฮรกั

แตะ นึง มัฮ เอะ ป อาวต ตัม ลปุง เนอมึ�
2 ปะ ป มัฮ ปุโฮมว ฮรกั เกอะ� อาึ ปัว พะจาว เกือฮ ปะ

ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง โครยญ เจือ� ปัว โรฮ เกือฮ เปอะ
อาวต ไม่ กอ บาึง แตะ ตอก โรฮ เอจี อาวต รพาวม เปอะ ไม่
บวยฮ บาึง แตะ� 3 เญอืม ฮอยจ เอยีกปุ เอะ งอ่น� เอจี รโฮ
งะ ไลลวง อาวต ลอป ปะ ไม่ เนองึ แตะ ป อฮั ลปุง เนอมึ ไม่
รพาวม เนอมึ แตะ� อาึ มวน เนอมึ รพาวม ฆาื� 4 ไก โตว ป
เกือฮ รพาวม อาึ ไมจ มวน โฮฮ ฮา เฮี เยอ� มัฮ ฮมอง เงอะ
อฮั ปุย กวน แตะ อาวต ไม่ เนองึ แตะ ป อฮั ลปุง เนอมึ เซ�
มัฮ เซ ป มวน เนอมึ ยุฮ รพาวม เมอ�

5 ปะ ป มัฮ ปุโฮมว ฮรกั เกอะ� กัน รปัคัม เปอะ เอียกปุ
แตะ ไน พะจาว เยอ� เตือง โม ป เอจี กอ ยุ เปอะ� เตือง โม
ป โอ เปอะ ดิ ยุ ติ ชวง งอ่น� เอจี มัฮ ยุฮ เปอะ ไม่ รพาวม
เนอมึ แตะ� 6 โม เซ เอจี รโฮงะ ไลลวง ตอก ฮรกั ปะ ปุย ไน
พะจาว ละ ครติซจัก นา เฮ�ี อาึ ฆวต ปัว ลัง่ ปะ เรอมึ โม เซ
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นึง คระ โฮว อื ตอก โปง อื ไม่ มัฮ อื ป ยุฮ กัน ละ พะจาว�
7 โม เซ มัฮ โอก โฮว อื ละ ซ รซอฮ แตะ ละ พะเยซู� ญอม
โตว รปั โอเอฮี เน่อมึ นึง โม ป โอ เจือ ติ เจือ เนอึม� 8 มัฮ
เซ ป ไมจ โม เอะ เรอมึ ปุย ตอก เซ ฆาื อ�ื เดอมึ เอะ ซ แปน
ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ อื นึง กัน ครอฮ แตะ ลปุง เนอมึ�

ไล ฆอก ยุฮ ด่ีโอเตรเฟ
9 อาึ เอจี ไซฮ รโปะ นังซื ละ ครติซจัก อาวต เปอะ เซ� ดิ่

โอเตรเฟ ป ฆวต แปน ป ระ ฮา ปุย เซ� ปังเมอ โอ ฆวต งอ่ต
ป อฮั เอะ เฟือฮ� 10 อาึ ดัฮ เอจี ฮอยจ โฮ� ซ รโฮงะ ซโตฮ
ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั อื เซ� เอจี บรุ เพือ เอะ ไม่ อฮั อื ลปุง
ฆอก ละ เอะ โฮวน เจือ� ดิ ปอ โตว นึง รพาวม อื เมาะ เซ�
โฮฮ ฮา เซ โกะ อื ญอม โตว รปัคัม เอยีกปุ แตะ เญอืม ฮอยจ
อ�ื คัต โรฮ โม ป ฆวต รปัคัม เอียกปุ แตะ เซ ไม่ อ�ื ซาวป
โครฮ อื โอก ฮา ครติซจัก ฆาื อ�ื

ไล ไมจ ยุฮ เด่เมตรโิอ
11ปะ ป มัฮ ปุโฮมว ฮรกั เกอะ� ปุ เฮยีน โม ป ยุฮ กัน ฆอก

กัน เบร เยอ� ไมจ เปอะ เฮยีน โม ป ยุฮ กัน ไมจ� ป ยุฮ กัน
ไมจ เจอ เอจี มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ พะจาว� ป ยุฮ กัน ฆอก กัน
เบร เยอ มัฮ ป โอ ดิ ยุง ป มัฮ พะจาว� 12 ไลลวง เด่เมตริ
โอ เยอ ปุย เตือง โอยจ อื อฮั ตื อื มัฮ ปุย ไมจ ไล� จีวติ อื
เอจี โฮว โรฮ ตัม ลปุง เนอึม� เอะ เอจี ปุน แปน โรฮ พีญัน
อื ตอก เซ โรฮ� ลปุง พญีัน ยุฮ เอะ เซ โม เปะ เอจี ยุง เปอะ
มัฮ อื ป เนอมึ เมอ�

ลปุง นัปทื
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13 อาึ โฮวน ลัง่ ป ฆวต อฮั ละ เปอะ� ปังเมอ โอ ฆวต ไซฮ
ละ เปอะ นึง นังซื� 14 ตึน โอ เญือะ ซ เล่ีญ ซ โฮลฮ อาึ ฮอยจ
เคะ เปอะ� เญือม เซ เอะ ซ โฮลฮ อู ดิ เอนิ ไม่ ปุ แตะ�

15 ปัว เกือฮ ปะ โฮลฮ อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม
แตะ� โม ป มัฮ ปุโฮมว เปอะ นา เฮี รโปะ โรฮ รซอม นัปทื
แตะ ละ เปอะ� ปัว ปะ รโฮงะ รซอม นัปทื เอะ ละ โม ป มัฮ
ปุโฮมว เยอะ นา เซ โรฮ โครยญ โฆะ อ�ื
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