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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก เวยีง
เอเฟโซ

นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก เอเฟโซ เฮ�ี ป ระ ไล นึง
อ�ื มัฮ ป เกว ไม่ แพนกัน ยุฮ พะจาว ป กัมลัง ยุฮ อื ละ
ซ รโจะ อื โอเอฮี ป ไก นึง มะลอง ไม่ ป ไก นึง ปลัฮเตะ เตื
อง โอยจ อ�ื �ละ ซ เกือฮ อื พะครติ แปน ไกญ อื โครยญ
เจือ�� (โบ่ต 1 คอ 10) โนก ฮา เกือฮ อื ปุย คาวไจ ไลลวง ระ
ไล เซ� มัฮ โรฮ ฆวต เกือฮ ป ยุฮ ป อฮั ปุย โปง จีวติ ปุย เอจี
กอก พะจาว เอญี เคะ แตะ� นึง มัฮ อื ปุย ติ ซโปก โรม�
เบือ รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะเยซู�
นึง โบ่ต 1 ฮอยจ ละ โบ่ต 3 ปาวโล อู ไลลวง ตอก มัฮ ปุย

ไน พะจาว ปุย ติ โม่ว นึง เลือก พะจาว อ�ื ไม่ ตอก ยวก พะ
เยซู ป มัฮ กวน พะจาว เซ มัป่ ยุฮ อ�ื ไม่ ตอก แปน ลปุ พะ
จาว แมจัม เกือฮ ปุย ยุง ซ โฮลฮ เนอึม แตะ ป ซันญา พะ
จาว อาึง ละ ปุย ไน แตะ โครยญ เจือ� นึง โบ่ต 4 ฮอยจ
ละ โบ่ต 6 ปาวโล ซตอก รเง่อมึ ปุย เกือฮ ยุฮ เนอึม ป ปุก
รพาวม พะจาว� เดอมึ ปุย ไฮญ ซ ยุ รพาวม ติ โดฮ อื ไม่ ซ
ลืลาว อื พะจาว เบือ อ�ื
ปาวโล แพป ไลลวง แปน ปุย ปุย ติ มู เบือ รโจะ ดิ อื

รพาวม แตะ ไม่ พะเยซู ไม่ โอเอฮี โฮวน เจือ� ครติซจัก
แพป อื ไม่ โกะ เนอมึ ปุย ติ ปุย ไม่ มัฮ พะเยซู ไกญ อ�ื แพป
โรฮ อื ไม่ เญือะ ติ ลัง ไม่ มัฮ พะเยซู ด่อง โรง อ�ื ป ระ ไล ฮา
ด่อง ไฮญ อ�ื ครติซจัก แพป โรฮ อื ไม่ ปรโปวน ป เอจี เอญี
ละ ปรเมะ เญือะ แตะ� ปรเมะ เญือะ อื เซ เอจี มัฮ พะเยซู�



เอเฟโซ 1:1 ii เอเฟโซ 1:7-8

เญือม โตก ปาวโล ละ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว� ปาวโล โกว ลปุง
โด่ะ ลปุง ฮลาวง นึง ฆวต อู แตะ ไลลวง ระ ลัมเลือ ไล เซ ละ
ปุย� โอเอฮี โครยญ เจือ มัฮ ป แตวะ ไล ฮา กุนมุ่น ยุฮ พะ
จาว�
ปาวโล ไซฮ พะทัม เอเฟโซ เญอืม คัง ปุย แตะ โตะ คอก�

ปุย แกต อื มัฮ เญือม อาวต อื นึง เวยีง โรม� (แลน 3:1,
6:20)

1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซูครติ
ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว� รโปะ นังซื ละ ปุย ไน พะจาว ป
อาวต เวยีง เอเฟโซ� มัฮ โม ป ไก รพาวม เจือ นึง พะเยซูค
รติ� 2 ปัว พะจาว เปือะ เอะ ไม่ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูค
รติ เกือฮ กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ละ เปอะ�

ป ไมจ ป ญุ่ก โฮลฮ เอะ
3 ไมจ เอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว ป มัฮ เปือะ พะโองจาว ป

มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� เอจี เกือฮ เอะ โฮลฮ กุนมุ่น นึง
โพต อื ป ไมจ ป ญุ่ก ป เกว ไม่ รพาวม รโม่ยฮ ละ เอะ โค
รยญ เจือ� เบือ รโจะ ดิ เอะ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ�
ป โฮลฮ เอะ เซ เอจี มัฮ เอนิ โอเอฮี ป ไก นึง เมือง มะลอง�
4 กา เฆียง ยุฮ พะจาว ปลัฮเตะ เอ เอจี เลือก อาึง เอะ ละ ซ
แปน เนอะ ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื ไม่ ซ แปน เนอะ ปุย ญุ่ก
เญาะ เติ ละ โกะ อื ไอฮ เบือ รโจะ ดิ เอะ รพาวม แตะ ไม่ พะ
ครติ� 5พะจาว เอจี เลือก อาึง เอะ เบือ รพาวม ฮรกั แตะ�
ละ ซ เกือฮ อื เอะ แปน กวน แตะ เบือ พะเยซูครติ� เอจี มัฮ
เซ ป ปุก เนอมึ รพาวม อ�ื 6 ไมจ เอะ ลืลาว พะจาว นึง โพต
อื กุนมุ่น คึนัก ยุฮ แตะ ละ เอะ ไม่ รพาวม ซเปือฮ แตะ เบือ
กวน ฮรกั แตะ เซ� 7-8พะจาว เอจี โตฮ เอะ ฮา มัป่ ยุฮ ฮุ นึง



เอเฟโซ 1:9 iii เอเฟโซ 1:14

ฮนัม พะครติ เบือ รโจะ ดิ เอะ รพาวม แตะ ไม่ อ�ื เอจี ยวก
อื มัป่ กัฮ อื ตุต ยุฮ เอะ เอ� กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ป เกือฮ อื
ละ เอะ เซ ระ ลัมเลือ เอนิ� เอจี เกือฮ อื ละ เอะ โฮฮ ฮา เกีย
ฮ แกต ปุย อ�ื เอจี เกือฮ โรฮ เอะ ไก ซติ พันญา ไม่ เกือฮ
อื เอะ เกียฮ คาวไจ โอเอฮี� 9พะจาว เกือฮ โรฮ เอะ ยุง ไล
ลวง ป เม่าะ แตะ อาึง ป ซ ยุฮ แตะ เกือฮ ฟวยจ เบือ พะค
รติ� นึง มัฮ อื ป ปุก รพาวม โกะ อื ตอก เซ� 10 ป ซ ยุฮ พะ
จาว เกือฮ ฟวยจ เญอืม เติง เวลา ยุฮ อื เซ เอจี มัฮ เฮ�ี มัฮ
ซ รโจะ อื โอเอฮี ป ไก นึง มะลอง ญุ่ก� ป ไก นึง ปลัฮเตะ
ญุ่ก� เมาะ ป ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื เซ� ซ เกือฮ พะครติ
แปน ไกญ อื โครยญ เจือ�

11 โอเอฮี เมาะ ป ซ ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ เซ� เอจี ยุฮ
เนอึม อื ตัม ป เอจี โปวต แตะ อาึง โตะ รพาวม โกะ แตะ
ไอฮ� พะจาว เอจี เลือก อาึง เอะ เน่อมึ เมือ โรง อื ละ ซ
เกือฮ อื เอะ แปน ปุย ไน แตะ เบือ รโจะ ดิ เอะ รพาวม แตะ
ไม่ พะครติ ตัม ปุก อื รพาวม โกะ แตะ� 12 เคียง มัฮ อื ตอก
เซ� เอะ ป โฮลฮ ซโอว รพาวม ไม่ พะครติ กา ปุย ไฮญ เตื
อง โอยจ อ�ื ไมจ ทไว รซอม ลืลาว แตะ ละ อ�ื นึง มัฮ อื ป
อาวต ไม่ โญตซัก แตะ� 13 โม เปะ ตอก โรฮ เปอะ เซ� เญื
อม ฮมอง โรง เปอะ ลปุง เนอึม ป มัฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ
พะจาว ป เกือฮ เปอะ โปน มัป่ ยุฮ เปอะ เซ� เอจี เจือ เปอะ
พะครติ ฆาื อ�ื เญอืม เซ พะจาว เอจี ไม อาึง โม เปะ นึง ลปุ
แตะ ตัม ลปุง ซันญา แตะ อาึง� 14 ลปุ พะจาว เซ มัฮ ตอก
แมจัม ป เกือฮ เอะ ยุง ซ โฮลฮ เนอมึ แตะ ป ซันญา พะจาว
อาึง ละ ปุย ไน แตะ โครยญ เจือ� มัฮ โรฮ ป เกือฮ เอะ ยุง
แจง แน ซ เกือฮ พะจาว แตะ โปน ฮา ป โอ ไมจ โครยญ เจือ
นึง มัฮ เอะ ปุย ไน อ�ื ไมจ เอะ ทไว รซอม ลืลาว แตะ ละ อื
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นึง มัฮ อื ป อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก แตะ�

รซอม ไววอน ยุฮ ปาวโล
15 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� เญอืม ฮมอง อาึ ไลลวง ตอก

เจือ โม เปะ พะเยซู จาว� ไม่ ตอก ฮรกั เนอึม เปอะ ปุย ไน
พะจาว เตือง โอยจ อื เซ� อาึ ญันด่ี เนอึม ไม่ พะจาว เบือ
อ�ื 16 เญือม ไววอน เนอะ อาึ ญันด่ี ลอป ไม่ พะจาว เบือ
โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� 17 อาึ ปัว พะจาว ยุฮ พะโองจาว
ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� ป มัฮ เปือะ ป อาวต ไม่ โญต
ไม่ ซัก แตะ เซ� เกือฮ โม เปะ โฮลฮ กัมกึต วไิซ ไมจ โตะ
รพาวม เปอะ� ไม่ เกือฮ โรฮ อื โม เปะ ไก รพาวม เกียฮ งอ่ต
เนอมึ โอเอฮี� เดอมึ เปอะ ซ ยุง ที ตอก มัฮ ตอก มอยฮ พะ
จาว� 18 อาึ ปัว พะจาว โปฮ รพาวม โม เปะ เกือฮ ซเปีย�
เดอมึ เปอะ ซ ยุง ควน ซโอว รพาวม แตะ นึง กอก พะจาว
โม เปะ เอญี เคะ แตะ� ไม่ ซ ยุง เปอะ เมาะ ซัมคัน ป ไมจ ป
ญุ่ก ป แฮรน อื อาึง ละ ปุย ไน แตะ� 19 ไม่ ซ ยุง โรฮ เปอะ
เมาะ ระ อมันัต พะจาว ป รซอฮ กไน โม เอะ ป เจือ� อมันัต
อาวต กไน เอะ เซ ระ เนอมึ� 20 เอจี มัฮ ติ ไม่ อมันัต โกว อื
เญอืม เกือฮ อื พะครติ โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� ไม่
เกือฮ อื งาวม ลวง ดอม แตะ นึง เมือง มะลอง� 21พะครติ
กัมลัง ตัตเตียง โอเอฮี นา เซ โครยญ เจือ เตือง โม ฮวันา เต
ปด่า� ไม่ ไกญกอ โอเอฮี ป อาวต นึง กังฮาว� เตือง โม ป
ไก อมันัต อนันา ไม่ โม ป กุม โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื เมาะ
ป อฮั ปุย ไก อมันัต โครยญ เจือ เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ ปเล่ีย
เฮี ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ โคระ� มัฮ ตื ป อาวต ฆรมึ อมันัต อื
เตือง โอยจ อ�ื 22พะจาว เอจี เกือฮ โอเอฮี อาวต ฆรมึ ชวง
พะครติ โครยญ เจือ� เกือฮ โรฮ อื แปน ไกญกอ ละ ครติซ
จัก นึง โอเอฮี โครยญ เจือ� 23 ครติซจัก เซ มัฮ โกะ เนอึม



เอเฟโซ 2:1 v เอเฟโซ 2:8

อ�ื พะครติ เซ เอจี กุมปอ โครยญ เจือ เบือ ครติซจัก ยุฮ
แตะ เซ� ญันได่ เอจี มัฮ พะครติ เซ ป เกือฮ โอเอฮี กุมปอ
โครยญ เจือ โครยญ โดฮ โฮ�

2
โม ป ยุม ฆาื ยุฮ แตะ มัป่ โกฮ ไอม แม ไม่ พะครติ

1 ไพรม อื โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย ยุม ละ พะจาว นึง โอ เปอะ
เนองึ ป อฮั อื ไม่ ยุฮ เปอะ มัป่� 2 เญอืม เซ โม เปะ โกย เปอะ
ยุฮ แตะ ตัม ป ฆอก ป เบร นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่ เนองึ เปอะ ป
อฮั ฮวันา พี โฮว นึง กังฮาว� ปุย เมาะ ป โอ เนองึ ป อฮั พะ
จาว� เอจี มัฮ พี เซ ป กุม รพาวม อื ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี 3 ไพรม
อื เอะ เตือง โอยจ เจอะ เอจี ยุฮ โรฮ ตอก ยุฮ โม เซ อ�ื เอะ
กอ พลวย ติ แตะ ยุฮ ตัม กัมกุยฮ ฆอก ไก นึง รพาวม แตะ�
ยุฮ ตัม รพาวม รไม่จ โกะ แตะ ไอฮ� ฮอยจ ละ ฟวยจ พาวม
แตะ นึง� เญอืม เซ เอะ ตอก โรฮ ปุย ไฮญ� เอะ มัฮ โรฮ ปุย
นัม ลอก ตุต แตะ เญอืม ซ ฮาวก รพาวม พะจาว เฆียง เฮ�ี
4 พะจาว ปังเมอ เลียก พาวม ลัมเลือ นึง เอะ� ฮรกั เนอึม
ฮรกั แนม เอะ� 5 ปัง มัฮ เอะ ปุย ยุม ละ พะจาว ฆาื มัป่ ยุฮ
แตะ� พะจาว เอจี เกือฮ ลัง่ เอะ โกฮ ไอม ดิ แม ไม่ พะครติ�
มัฮ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ป เกือฮ โม เปะ โปน มัป่ ยุฮ เปอะ เซ�
6 พะจาว เอจี รโจะ เอะ ไม่ พะครติ� เกือฮ เอะ โกฮ ไอม ดิ
ไม่ อ�ื เกือฮ โรฮ เอะ งาวม ละ ซ ตัตเตียง ดิ แตะ โอเอฮี ไม่
อื นึง เมือง มะลอง โรฮ� 7พะจาว มัฮ ยุฮ อื โอเอฮี ตอก เซ
ละ ซ เกือฮ อื ไลลวง กุนมุ่น ยุฮ แตะ ป ระ เนอมึ โฮฮ ฮา เกีย
ฮ แกต ปุย อื เซ� ที ละ ปุย ฮอยจ ละ เจน โคระ เฆียง เฮ�ี
กุนมุ่น เซ มัฮ ป ไก เบือ พะเยซูครติ� มัฮ เปลีฮ อื ละ เอะ
นึง กัม ฮรกั กัม แปง แตะ� 8 มัฮ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ป เกือฮ
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โม เปะ โปน มัป่ ยุฮ เปอะ เซ� มัฮ เบือ รพาวม เจือ เปอะ�
มัฮ โตว เบือ กัน ยุฮ โกะ เปอะ ไอฮ� มัฮ ป ปละ ป ซาึต พะ
จาว ละ เปอะ� 9 ปุย เกียฮ อวต โตว ติ แตะ นึง อื ติ ตื เนอึ
ม� นึง โอ อื เกว ไม่ กัน ยุฮ ปุย นึง โกะ แตะ ไอฮ� 10 พะ
จาว เอจี รโจะ เอะ ไม่ พะเยซูครติ� มัฮ เพรยีง อื เอะ ละ ซ
เกือฮ อื เอะ ยุฮ ลอป กัน ไมจ ตอก ป เอจี งอ่ต แตะ อาึง ละ
เอะ�

เอะ แปน ปุย ติ มู เบือ พะครติ
11 โม เปะ ป เกิต แปน ปุย ตังเมือง เงอ� โม ยวิ อฮั โม

เปะ มัฮ ปุย โนก รติกิต� อฮั โม โกะ แตะ มัฮ ปุย อาวต ไน
รติกิต เซ� รติ เซ มัฮ ป ยุฮ ปุย ละ ปุ แตะ นึง เนะซองั อื
โน่ง� โม เปะ ไมจ เปอะ ไตม ตอก มัฮ แตะ ไพรม อื เซ�
12 เญอืม เซ โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ปุย รกัฮ ฮา พะครติ� มัฮ
เปอะ ปุย เมือง โน่ง ฮา เมือง อซิราเอน� ไก เปอะ โตว รโตง
นึง ลปุง อฮั พะจาว อาึง ป เกว ไม่ ลปุง ซันญา ยุฮ อื ละ ปุย
ไน แตะ� ไพรม อื โม เปะ อาวต เปอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี เตือง
โอ แตะ ไก ควน ซโอว รพาวม� ไม่ โอ เปอะ ไก พะจาว ยุฮ�
13ปเล่ีย เฮ�ี โม เปะ ป อาวต ก ซไง อื ไพรม อ�ื ปังเมอ เอจี
โฮลฮ เปอะ เลียก ซดิ เบือ ปัต ฮนัม พะครติ รโตง เปอะ� นึง
เอจี รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ อ�ื

14 ไลลวง โฮลฮ เอะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ ปุ แตะ
เอจี มัฮ เบือ พะครติ เซ� นึง เอจี เกือฮ อื โม ยวิ ไม่ ปุย ตัง
เมือง รโจะ แปน ปุย ติ มู� เอจี เญื่อฮ โอยจ ฆรุง รตา อื ปุ
แตะ เบือ ยุม อื นึง เนะซองั แตะ� ป มัฮ ฆรุง เซ เอจี มัฮ กัน
เกละ อื ยุ ปุ แตะ เซ� 15 พะครติ เอจี ละ โปวฮ โกตไม ยุฮ
โม ยวิ ป เกือฮ อื กัม โอเอฮี โฮวน เจือ เซ� เอจี มัฮ เกือฮ อื
ปุย ลอา เจือ เซ แปน ปุย เจือ โคระ ติ มู เบือ เกือฮ อื รโจะ
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ดิ ไม่ โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ เซ ป เกือฮ อื ปุย อาวต เฮน อาวต
ฮลอง ไม่ ปุ แตะ เบือ อ�ื 16 ไลลวง เกละ ปุย ยุ ปุ แตะ เซ
พะครติ เอจี เญื่อฮ โอยจ อื เบือ ยุม แตะ นึง ไมะซาวแควง
เซ� มัฮ โรฮ เบือ ไมะซาวแควง เซ ป รโจะ อื ปุย ลอา เจือ เซ
แปน ตอก ปุย ติ โม่ว ฆาื อ�ื ละ ซ นัม อื เอญี เคะ พะจาว�
17พะครติ เอจี ฮอยจ ครอฮ ไลลวง ซ เกือฮ แตะ ปุย อาวต
เฮน อาวต ฮลอง ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื เอจี ครอฮ อื ละ โม
เปะ ปุย ตังเมือง ป อาวต ซไง ฮา พะจาว� เอจี ครอฮ โรฮ อื
ละ โม ยวิ ป ซดิ ไม่ อ�ื 18 เอจี มัฮ เบือ พะครติ เซ ป โฮลฮ
เอะ เลียก เคะ เปือะ เกอะ เบือ อ�ื นึง เรอึม ลปุ พะจาว ติ
เซ เอะ เตือง ลอา มู เยอะ� เตือง โม ยวิ ไม่ ปุย ตัง เมือง�

19 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� โม เปะ เญือะ มัฮ เปอะ โตว เมือง
โน่ง โน่ง ฮา ปุ แตะ ฆาื อ�ื เญือะ มัฮ เปอะ โตว ปุย ไฮญ ละ
ปุ แตะ� เอจี มัฮ เปอะ เมือง ติ ไม่ ปุย ไน พะจาว� เอจี
มัฮ เอนิ เปอะ ปุย ไน เญือะ ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ เปอะ�
20 โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ตอก เครองึ เญือะ ยุฮ พะจาว� ด่อง
เญือะ เซ เอจี มัฮ ป โบลวง โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู
ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� ด่อง โรง อื เซ เอจี มัฮ เอนิ
พะเยซูครติ� 21 เอจี มัฮ พะเยซู เซ ป เกือฮ โอเอฮี นึง เญือะ
เซ รโจะ ไม่ ปุ แตะ ตอก เซ� เกือฮ โรฮ อื ฟวยจ ปุ ปุ ฮอยจ
ละ แปน อื วฮินั ซงะ่ ซงอม ละ ซ ทไว อื ละ พะจาว� 22 โม
เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ� ละ ซ
โก ดิ อื โม เปะ ไม่ ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อื เกือฮ ฟวยจ ปุ ปุ�
ละ ซ แปน เปอะ วฮินั อาวต พะจาว นึง เบือ ลปุ แตะ�

3
กัน ยุฮ ปาวโล ละ ซ เรอมึ แตะ ปุย ตังเมือง
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1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป รซอฮ แตะ ละ พะเยซูครติ ละ ซ
ไก ป มัฮ อื ละ โม เปะ ปุย ตัง เมือง� มัฮ ฆาื เซ ป คัง ปุย อาึ
โตะ คอก ฆาื อ�ื

2 โม เปะ ตึน ซ เอจี ฮมอง เปอะ ตอก เกือฮ พะจาว อาึ ยุฮ
กัน เบือ กุนมุ่น ยุฮ อื ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ โม เปะ� 3 ไลลวง
ป เม่าะ พะจาว อาึง ไพรม อื เอจี เปลีฮ อื ละ อาึ� ตอก ป
เอจี ไซฮ ซบรอย เยอะ อาึง ละ เปอะ เซ� 4 ดัฮ เปอะ ลาว
โฮ� ซ ยุง โรฮ เปอะ ตอก คาวไจ อาึ ไลลวง พะครติ ป เม่าะ
พะจาว อาึง ไพรม อื เซ ฆาื อ�ื 5 เจน ปุย ไพรม เมอ พะจาว
รโฮงะ โตว ไลลวง เซ ละ ปุย� เจน ปเล่ีย เฮี ปังเมอ รโฮงะ อื
เบือ ลปุ แตะ ละ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ� ไม่ โม ป ซึป
ลปุง แตะ ป มัฮ โม ป ทไว ติ แตะ ละ อื เซ� 6 ไลลวง เม่าะ
อื อาึง ไพรม อื เซ เอจี มัฮ เฮ�ี ปุย ตังเมือง โฮลฮ โรฮ รปั ดิ
ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ พะจาว ไม่ โม ยวิ นึง เอจี รโจะ ดิ อื แปน
ปุย ติ โม่ว เบือ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว� ปุย ตังเมือง
เซ โฮลฮ โรฮ รโตง แตะ นึง ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ละ ปุย
เบือ พะเยซูครติ�

7 อาึ เอจี โฮลฮ แปน กวนไจ ยุฮ พะจาว ละ ซ ครอฮ แตะ
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ อื เซ� มัฮ โฮลฮ โฮะ ครอฮ เบือ กุน
มุ่น เกือฮ พะจาว ละ แตะ ไม่ อมันัต อื ป รซอฮ กไน เยอะ
เซ� 8อาึ มัฮ ปุย ตึก นึง แตวะ ไล แตะ ฮา ปุย ไน พะจาว เตื
อง โอยจ อ�ื พะจาว ปังเมอ เกือฮ ลัง่ อาึ โฮลฮ ซึป ไลลวง
แตะ ละ ปุย ตังเมือง เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ เซ� มัฮ เกือฮ อื
อาึ ครอฮ ไลลวง ป ไมจ ป ญุ่ก กุมปอ ยุฮ พะครติ ป โฮฮ ฮา
เกียฮ งอ่ต ปุย อ�ื 9 มัฮ โรฮ เกือฮ อื อาึ รโฮงะ ไลลวง ป เม่า
ะ แตะ อาึง ไพรม อื เซ ละ ปุย� เกือฮ ปุย ยุง ตอก มัฮ ตอก
มอยฮ อ�ื เจน ปุย ไพรม เมอ� พะจาว ป ยุฮ โอเอฮี โครยญ
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เจือ เอจี เม่าะ อาึง ป ซ ยุฮ แตะ เซ ฮา ปุย� 10พะจาว เอจี
มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื โม ฮวันา เตปด่า� ไม่ โม
ป ไก อมันัต ป อาวต นึง กังฮาว ยุง ตอก เปลีฮ แตะ กัมกึต
วไิซ ไมจ ยุฮ แตะ โครยญ เจือ ละ ปุย ปลัฮเตะ เบือ ครติซจัก
ยุฮ แตะ� 11 โอเอฮี เซ มัฮ ยุฮ อื ตัม ป เอจี งอ่ต แตะ อาึง
เน่อมึ เจน เตะ ฆอ รอาวม ลัง่� มัฮ เกือฮ อื ฟวยจ เบือ พะ
เยซูครติ จาว ยุฮ เอะ� 12 เคียง รโจะ ดิ เอะ รพาวม แตะ ไม่
พะเยซู เซ เบือ อาึง เงอะ รพาวม แตะ นึง อ�ื เอะ โฮลฮ เลีย
ก ซไบ่ เคะ พะจาว ไม่ รพาวม กา แตะ โครยญ เจือ� 13 ดัฮ
มัฮ ตอก เซ อาึ ปัว โม เปะ โอ ไลจ รพาวม ฆาื อาวม อาึ ป
โซะ รโตง เปอะ� แจง ซ ไก โรฮ ป มัฮ อื ละ โม เปะ เอ�

รพาวม ฮรกั ยุฮ พะครติ
14 มัฮ เซ ป นุ่ม อาึ ไววอน ละ พะจาว ป มัฮ เปือะ เกอะ ฆาื

อ�ื 15 เอจี มัฮ เบือ เปือะ เกอะ เซ ป มอยฮ โม ป เจือ เตือง
โอยจ อื เซ ปุย ติ เญือะ ฆาื อ�ื เตือง ป อาวต นึง เมือง มะ
ลอง� เตือง ป อาวต ลัง่ นึง ปลัฮเตะ� 16 อาึ ปัว พะจาว เซ
เกือฮ อมันัต ละ โม เปะ เบือ ลปุ แตะ กุมปอ เน่อมึ นึง รงั ซ
เปีย คึนัก ยุฮ อ�ื ละ ซ โฮลฮ เปอะ เรยีง แด่น ละ โตะ รพาวม
รโม่ยฮ เปอะ โครยญ เจือ� 17 อาึ ปัว โรฮ พะครติ โฮลฮ
อาวต ลอป โตะ รพาวม โม เปะ เบือ รพาวม เจือ เปอะ� อาึ
ปัว เกือฮ โม เปะ โฮลฮ รพาวม ฮรกั ยุฮ อื แปน ตอก เน่อมึ
ตอน แรฮ โด่ะ ละ เปอะ� 18 เดอมึ โม เปะ ไม่ ปุย ไน พะจาว
เตือง โอยจ อื ซ ยุง ดิ ไม่ ปุ แตะ ไลลวง รพาวม ฮรกั ยุฮ พะ
ครติ เซ� ซ เกียฮ คาวไจ เปอะ เมาะ เวอืฮ ไม่ เมาะ ลัง่ อ�ื
ไม่ เมาะ ฮลาวง อื ไม่ เมาะ โด่ะ อื รพาวม ฮรกั ยุฮ อื เซ�
19 ปัง โอ ปุย เกียฮ ยุง เตือง โอยจ อื รพาวม ฮรกั ยุฮ พะค
รติ เซ� อาึ ปัว ลัง่ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ ยุง เนอมึ รพาวม ฮรกั
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ยุฮ อื เซ� เดอมึ โม เปะ ซ กุมปอ นึง ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ พะ
จาว โครยญ จัต โครยญ เจือ ฆาื อ�ื

20 พะจาว แจง เกียฮ ยุฮ อื โอเอฮี โครยญ เจือ เบือ อมั
นัต แตะ ป รซอฮ กไน เอะ เซ� เกียฮ ยุฮ อื โฮฮ แม ฮา เกีย
ฮ ปัว เอะ อื นึง แตะ� โฮฮ โรฮ ฮา เกียฮ แกต เอะ อ�ื 21 ปัว
พะจาว โฮลฮ โญตซัก แตะ เบือ พะเยซูครติ ไม่ เบือ ครติซ
จัก ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื เน่อมึ เจน เฮี ฮอยจ เจน โคระ
เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�

4
ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อื มัฮ ปุย ติ โม่ว

1 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ ป อาวต โตะ คอก นึง รซอฮ
แตะ ละ พะโองจาว เฮ�ี ปัว โม เปะ เกือฮ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ
โปง จีวติ ปุย เอจี กอก พะจาว เอญี เคะ แตะ� 2 ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม� ไมจ เปอะ ไอฮ รพาวม ปึกๆ ออนๆ ไม่
ไอฮ เปอะ รพาวม ลัง่ แตะ โครยญ เจือ� ไมจ เปอะ แญง ละ
ปุ แตะ เบือ รพาวม ฮรกั แตะ� 3 ไมจ เปอะ แด่น เนอมึ โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง รพาวม ติ โดฮ เปอะ ป เกือฮ ลปุ พะจาว ละ
เปอะ เซ� มัฮ ป เกียฮ รโจะ โม เปะ เกือฮ อาวต เฮน อาวต
ฮลอง ไม่ ปุ แตะ� 4 โกะ เนอึม พะครติ ไก ติ โม่ว โน่ง� ลปุ
พะจาว ไก ติ โน่ง� พะจาว เอจี กอก โม เปะ เอญี เคะ แตะ
ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ ไก ควน ซโอว รพาวม ติ เจือ โน่ง�
5พะโองจาว ไก ติ โน่ง� รพาวม เจือ เนอมึ ไก ติ โน่ง� บัป่ติ
ซมา ไก โรฮ ติ โน่ง� 6พะจาว เปือะ ปุย เตือง โอยจ อื ไก ติ
โตน โน่ง� พะจาว เซ กุม ปุย โครยญ โฆะ อ�ื รซอฮ นึง อื
โครยญ โฆะ อ�ื อาวต กไน อื โครยญ โฆะ อ�ื
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7 พะครติ เอจี ปละ ซาึต โอเอฮี ละ เอะ โครยญ โฆะ โอะ
เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ� ติ ปุย ติ เจือ� ติ ปุย ติ เจือ� ตัม ปุก
อื รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� 8 เอจี ตอก อฮั พะทัม อื เฮ�ี
�เญือม ฮาวก พะโองจาว ฮอยจ ก ฮลาวง อ�ื เอจี เมือะ

โรวก โม ป ไป นึง แตะ ฮอยจ ไม่ แตะ โฮวน� เอจี ปละ ซาึต
โอเอฮี ละ ปุย ไม่ อื โฮวน เจือ�� อฮั เซ พะทัม�

9 เญือม อฮั อื ฮาวก ฮอยจ ก ฮลาวง อื เซ มัฮ อฮั อื ไม่
เมอ� เอจี มัฮ อฮั อื ไม่ กัน จัมเปน พะโองจาว เลีฮ อาวต
นึง ปลัฮเตะ ก ตึก นึง เตียม แตะ เซ รกา� 10 ป เลีฮ เซ
เอจี มัฮ ติ ไม่ ป เอจี ฮาวก เซ� เอจี ฮาวก เนอมึ ฮลาวง ฮา
มะลอง นึง ซ เกือฮ อื ติ แตะ ปุน กุม โอเอฮี โครยญ เจือ�
11 เอจี มัฮ พะครติ เซ ป ปละ ซาึต โอเอฮี ละ ปุย� เอจี ดุฮ อื
แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ ละ ปุย งอ่น� ดุฮ โรฮ อื แปน
ป ซึป ลปุง แตะ ละ ปุย งอ่น� ดุฮ อื แปน ป เกียฮ ครอฮ ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว งอ่น� ดุฮ อื แปน ป เกียฮ แลน
แก ลุกซิก แตะ ไม่ ป เกียฮ เพอกึ ปุย งอ่น� 12 มัฮ ยุฮ อื ตอก
เซ นึง ซ เพรยีง แตะ ปุย ไน พะจาว เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ กัน
ละ แตะ� ไม่ ซ เกือฮ อื โม ป มัฮ โกะ เนอมึ พะครติ ตอน นึง
รพาวม เจือ แตะ ฮา ไพรม แตะ ปุ ปุ� 13 เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ
เนอมึ รพาวม ติ โดฮ แตะ ไม่ ปุ แตะ เบือ รพาวม เจือ เยอะ�
ไม่ ซ โฮลฮ แตะ ยุง ซโตฮ ไลลวง กวน พะจาว� เอะ ซ โฮลฮ
แปน ตอก ป ระ เอจี นัน ฮอน ฆาื อ�ื ซ โฮลฮ เอนิ รฌุง รเบ
รญี แตะ ตอก เอนิ รฌุง รเบรญี พะครติ เซ� 14 เดอมึ เอะ
โอ เญือะ ซ แปน ตอก กวนดุ โตะ รพาวม แตะ� เญือะ ซ
เปียน ไป เปียน มา โตว ติ แตะ ตอก รอาวม พุกเพียก นึง
แทต กาื แตะ โฮ� ป เคียต เพอกึ ปุย ไม่ รชุยจ อื ปุย ไลจ
มัฮ ตอก กาื โฮ� ซาวป เกือฮ ปุย ไฆร ฮา ลปุง เนอึม นึง ป
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เบิก่ แตะ อฮั ละ ซ จุ แตะ ปุย� เอะ ปังเมอ โอ ไมจ งอ่ต
ป อฮั โม เซ� 15 ฮา เซ ไมจ เอะ อฮั ลปุง เนอึม ละ ปุ แตะ
เบือ รพาวม ฮรกั� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ โฮลฮ เอะ แปน ปุย
ระ ฮอน ปุ ปุ เบือ อ�ื เดอมึ เอะ ซ ตอก พะครติ ป มัฮ ไกญ
ละ โม เอะ โครยญ เจือ โครยญ ยัง่� 16 โอเอฮี ป ไก นึง โกะ
เนอึม พะครติ เซ เอจี รโจะ ดิ ไม่ ปุ แตะ เบือ พะครติ เซ�
โอเอฮี โครยญ เจือ เซ เอจี รติต ไม่ ปุ แตะ เบือ ลฆลอยจ อื
เซ แปน ปุย ติ โม่ว� เญือม เอจี รซอฮ โอเอฮี อาวต นึง อื
โครยญ เจือ เซ ตัม โซมกวน อ�ื ปุย ติ โม่ว เซ เกียฮ ระ ฮอน
ปุ ปุ� จเลิน ปุ ปุ เบือ รพาวม ฮรกั�

ไลลวง จีวติ โคระ
17ลปุง เฮี อาึ รโฮงะ แจง แน ละ เปอะ เบือ มอยฮ พะโอง

จาว� ปุ เญือะ ยุฮ ตอก ยุฮ โม ป โอ ยุง พะจาว อ�ื รพาวม
โม เซ อาวต ลอป นึง โอเอฮี โอ ไก ป มัฮ 18 นึง อาวต ลัง่
รพาวม รโม่ยฮ อื ก เฟียก อ�ื โม เซ ซไง ฮา จีวติ พะจาว
นึง งาวไงญ อื ไม่ ลึง ลอป รพาวม อ�ื 19 เญือะ ยุง โตว โซะ
กิจ นึง ป ยุฮ แตะ� ฆวต พลวย ติ แตะ นึง กัน ไอฮ พาวม
แตะ ไม่ ปุ แตะ เตือง ปรเมะ ปรโปวน� ยุฮ แนฮ กัน คึต กัน
ตวยฮ โครยญ เจือ�

20 เญอืม เพอกึ ปุย ไลลวง พะครติ ละ เปอะ แจง โอ อื เพ
อกึ โม เปะ ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ� 21 อาึ เอจี แจง นึง ฮมอง
โม เปะ ไลลวง พะครติ เซ� เอจี โฮลฮ เปอะ เฮยีน ไลลวง
อื นึง เพอกึ ปุย ลปุง เนอึม ป ไก นึง พะเยซูครติ ละ เปอะ�
22 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ โปวฮ แปฮ รพาวม ไพรม เปอะ เซ ฆาื
อ�ื เอจี มัฮ รพาวม ไพรม เปอะ เซ ป จุ โม เปะ เกือฮ ไลจ
โลม ฆาื กัมกุยฮ ฆอก เปอะ เซ� 23 ไมจ เปอะ ไอฮ รพาวม ร
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โม่ยฮ โคระ แตะ โครยญ เจือ� 24 ไมจ เปอะ ไอฮ จีวติ โคระ
แตะ ป ยุฮ พะจาว ละ เปอะ ตอก จีวติ โกะ อื ไอฮ� จีวติ เซ
มัฮ ป ซื ป ไซ เนอมึ ไม่ ป ซงะ่ ซงอม�

25 มัฮ เซ ป โอ เปอะ เญือะ ไมจ จุ ปุ แตะ ฆาื อ�ื ไมจ
เปอะ ตัง โคน ตัง อฮั ป เนอึม ละ ปุ แตะ� นึง มัฮ โม เอะ
ปุย ติ โม่ว ไม่ ปุ แตะ ไน พะครติ โครยญ โฆะ แตะ� 26 ดัฮ
เปอะ รอก พาวม โฮ ปุ เกือฮ ติ เปอะ ลอต ยุฮ มัป่ ฆาื รพาวม
รอก เปอะ เซ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ รอก พาวม ฮอยจ ละ เลีย
ก ซเงะ� 27 ไมจ เปอะ โตว เกือฮ คระ โบฮ ละ พี ระ� 28 ป
โกย บระ ปอก แตะ โอเอฮี ไมจ อื เคราะ แปฮ� ฮา เซ ไมจ
อื ญอม ยุฮ กัน ซืไซ นึง เรยีง แด่น โกะ แตะ ไอฮ เดอมึ ซ
โฮลฮ เรอมึ ป ตุก ป ญัก นึง อ�ื

29 ปุ เญือะ โกว ลปุง ฆอก เกอ� ไมจ เปอะ โกว ลปุง ไมจ
ป ลัมเปิง ไม่ ฮมอง ปุย อ�ื เดอมึ ซ ไก ป มัฮ ละ โม ป ฮมอง
เซ� ไม่ ซ เกือฮ อื จเลิน เบือ อ�ื 30 ปุ ยุฮ โอเอฮี ตอก ซ
เกือฮ เปอะ ลปุ พะจาว ไลจ รพาวม� พะจาว เอจี ไม อาึง
โม เปะ นึง ลปุ แตะ เซ� แปน ตอก แมจัม เกือฮ โม เปะ ยุง
แจง แน ซ ไก ซเงะ เกือฮ พะจาว เปอะ โปน ฮา ป โอ ไมจ
โครยญ เจือ� 31 รพาวม กุยจ ววั� รพาวม ซวก� รพาวม
ฮาวก� ลปุง ระ ซะ โดวต� กัน บรุ เพือ ปุย� ไม่ รพาวม เก
ละยุ ปุย� โอเอฮี โม เซ ปุ เกือฮ ไก นึง เปอะ ติ เจือ เนอึม�
32 ไมจ เปอะ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุ แตะ� มัฮ เบือ พะค
รติ ป โอ พะจาว ทื โซะ โระ โกลยจ โม เปะ ฆาื อ�ื โม เปะ
ไมจ เปอะ โตว ทื โซะ โระ โกลยจ ปุ แตะ ตอก เซ โรฮ�

5
จีวติ โคระ
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1 ไมจ เปอะ ยุฮ อฮั โอเอฮี ตอก ยุฮ พะจาว อ�ื เกือฮ โปง
ไม่ มัฮ เปอะ กวน ฮรกั อ�ื 2 ไมจ เปอะ ยุฮ โอเอฮี ไม่ รพาวม
ฮรกั แตะ ตอก ฮรกั พะครติ เอะ ไม่ โปง อื จีวติ แตะ รโตง
เอะ� เญือม ยุฮ อื ตอก เซ เอจี มัฮ ทไว อื ติ แตะ ละ พะ
จาว� ละ ซ เกือฮ อื แปน ป ซออย ฮงาื ละ อ�ื ไม่ ป ปุก เนอึ
ม รพาวม อ�ื

3 ไลลวง กัน เลนจุ ไม่ กัน ฆอก กัน เบร� ไม่ กัน ฆวต ไอฮ
โฮฮ ฆวต ไอฮ วฮิ โอเอฮี� กัน ตอก เซ ปัง มัฮ เมาะ อู เปอะ
ลอก อื โปง โตว โม เปะ เฟือฮ� นึง มัฮ เปอะ ปุย ไน พะจาว�
4 ปุ เญือะ โกว ลปุง โฮละ ลปุง ฮลาึน ไม่ ป ลัต่ ป ญวยฮ ป
โอ ไก ป มัฮ ฮา� โอเอฮี ตอก เซ โปง โตว โม เอะ� ฮา เซ ปุก
ละ ญันด่ี เปอะ ไม่ พะจาว ฮา อ�ื 5 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
ยุง แจง แน นึง ไล เฮ�ี โม ป พลวย แนฮ ติ แตะ นึง กัน เลน
จุ ไม่ กัน ฆอก กัน เบร ตอก เซ� ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ซ
โฮลฮ รโตง แตะ นึง บัน่เมือง ยุฮ พะครติ ไม่ พะจาว� โม ป
ฆวต ไอฮ โฮฮ ไอฮ วฮิ ปุ โรฮ ซ โฮลฮ อ�ื กัน ฆวต ไอฮ โฮฮ
ไอฮ วฮิ เซ เอจี เมาะ โรฮ กัน ไว ปุย ฮุป� 6 ปุ เกือฮ ปุย ปุน
จุ เปอะ นึง ลปุง โอ ไก ป มัฮ� เอจี มัฮ ฆาื ยุฮ ปุย กัน ตอก
เซ ป ซ ฮอยจ รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ละ โม ป โอ เนองึ ป
อฮั แตะ ฆาื อ�ื 7 มัฮ เซ ป โอ เปอะ ไมจ เกือฮ ติ แตะ โฮมว
ดิ ไม่ ปุย ตอก เซ ฆาื อ�ื

8 โฆะ โอ โม เปะ อาวต โรฮ เปอะ นึง ก เฟียก อ�ื ปเล่ีย เฮี
เอจี อาวต เปอะ ก ซเปีย อื เบือ อาวต แตะ ไน พะโองจาว�
มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ยุฮ อฮั โอเอฮี ตอก ปุย บลัฮ ลัก่ ก ซเปีย
ฆาื อ�ื 9 ไก ซเปีย เนอมึ เซ นา ออฮ กัน ไมจ กัน ญุ่ก ไม่ กัน
ซื กัน ไซ ไม่ ลปุง เนอึม ไก โรฮ นา เซ� 10 ไมจ เปอะ ซาวป
ตอก ซ ยุง แตะ ป ปุก รพาวม พะโองจาว� 11 ปุ เกือฮ ติ
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เปอะ ลเลียก รไม่ ไม่ โม ป ยุฮ กัน ไอฮ พาวม แตะ บลัฮ ลัก่
ก เฟียก อ�ื ฮา เซ ไมจ เปอะ เปลีฮ ที มัฮ อื ป ฆอก ละ ปุย�
12 กัน ฆอก ยุฮ โม เซ ก ไฆลป อ�ื ปัง มัฮ เมาะ อู เยอะ ลอก
อื โน่ง� เอจี ปอ โรฮ โซะกิจ เจอะ นึง� 13 กัน ออฮ กัน เอฮี
ญุ่ก� ดัฮ ปุย เปลีฮ ก ซเปีย อ�ื ปุย ซ โฮลฮ ยุ ที ตอก มัฮ
ตอก มอยฮ อื ฆาื อ�ื 14 กัน โครยญ เจือ ดัฮ ปุย เปลีฮ ที ละ
ปุย โฮ� ซ เกียฮ แปน โรฮ ป ซเปีย ฆาื อ�ื มัฮ เซ ป อฮั ปุย
ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�ปะ ป ปุน ไอจ เจอ� ไมจ เปอะ โปวะ� โกฮ ไอม แปฮ เน่

อมึ ลัก่ ยุม เปอะ� เดอมึ พะครติ ซ โฮลฮ ซอต ซเปีย แตะ
ละ เปอะ�� อฮั เซ�

15 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เปอะ แฮน ป ยุฮ ป อฮั แตะ
ฆาื อ�ื ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตอก ปุย งาว ปุย ไงญ� ไมจ เปอะ ยุฮ
ตอก ปุย ไมจ พันญา� 16ปเล่ีย เฮี มัฮ เญอืม โฮวน กัน ฆอก
กัน เบร นึง� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ อาื เวลา ละ ซ รซอฮ แตะ
ละ พะจาว ฆาื อื โครยญ เวลา� 17 ปุ เญือะ เกือฮ ติ เปอะ
งาวไงญ� ไมจ เปอะ ซาวป ตอก ซ ยุง แตะ ป ปุก รพาวม
พะจาว ละ โกะ เปอะ ไอฮ โครยญ เจือ� 18 ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ญุ่ยจ นึง ไปล อะงุน� ซ ไก ตอก ซ ไลจ เปอะ นึง โน่ง� ฮา
เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ลอป ลปุ พะจาว นัม แตะ� 19 เญือม อู
รไต เปอะ ไม่ ปุ แตะ ไมจ เปอะ อฮั ไม่ รซอม เชยี ลืลาว� ไม่
รซอม เชยี ไววอน� ไม่ รซอม เชยี ซตอก รเงอ่มึ� ไมจ เปอะ
เชยี ลืลาว พะโองจาว ไม่ รพาวม ญันด่ี แตะ นึง� 20 ไมจ
เปอะ ญันด่ี ลอป ไม่ พะจาว ป มัฮ เปือะ เปอะ นึง โอเอฮี โค
รยญ เจือ เบือ มอยฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ
เซ�

ไลลวง รเมะ รโปวน
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21 ไมจ เปอะ ญิงญอม ละ ปุ แตะ เบือ นัปทื เปอะ พะค
รติ�

22 โม เปะ ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ปุย เยอ� ไมจ เปอะ ญอม
งอ่ต ป อฮั ปรเมะ เญือะ แตะ� ตอก ญอม เปอะ งอ่ต ป อฮั
พะโองจาว โรฮ� 23 มัฮ ปรเมะ ป มัฮ ไกญกอ ละ ปรโปวน
เญือะ แตะ� ตอก โรฮ มัฮ พะครติ ไกญ ละ ครติซจัก โฮ�
ครติซจัก เซ เอจี มัฮ โกะ เนอึม พะครติ ป เกือฮ อื โปน มัป่
ยุฮ อื เซ� 24ครติซจัก ญอม งอ่ต ป อฮั พะครติ ตอก ออฮ�
โม ปรโปวน ไมจ อื ญอม งอ่ต ป อฮั ปรเมะ เญือะ แตะ ตอก
เซ โรฮ นึง โอเอฮี โครยญ เจือ�

25พะครติ ฮรกั ครติซจัก ยุฮ แตะ ปอ ปุน ยุม แตะ ตัง อ�ื
โม เปะ ป มัฮ ปรเมะ เอ� ไมจ โรฮ เปอะ ฮรกั ปุย เญือะ แตะ
ตอก เซ โรฮ� 26 ลปุง พะจาว มัฮ ตอก รอาวม�* พะครติ
เอจี รไซจ ครติซจัก ยุฮ แตะ นึง อื ซงะ่� ฟวยจ เซ ทไว อื ละ
พะจาว� 27 ละ ซ โฮลฮ อื ครติซจัก ป ซงะ่ ซงอม เนอึม ละ
โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ เกือฮ อื แปน ป ไมจ ป ญุ่ก ป โอ ไก ป
วติ ป วงั นึง� ไม่ โอ อื ลอก ป รแอม ติ เจือ เนอมึ� 28 ตอก
โรฮ เซ ปรเมะ ไมจ อื ฮรกั ปุย เญือะ แตะ ตอก ฮรกั อื โกะ
แตะ ไอฮ� ป ฮรกั ปุย เญือะ แตะ เอจี มัฮ โรฮ ฮรกั อื โกะ
แตะ ไอฮ� 29 ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป เกละยุ เนะซองั โกะ
แตะ ไอฮ แฮ� แจง ซ แลน แก อ�ื ซ โซะโกะ ฮรกัซา นึง
อื ตอก โรฮ โซะโกะ ฮรกัซา พะครติ นึง ครติซจัก ยุฮ แตะ
โรฮ� 30 เอะ เอจี มัฮ ตอก โอเอฮี โฮวน เจือ ป ไก นึง โกะ
เนอึม พะครติ� ติ ปุย ติ เจือ� ติ ปุย ติ เจือ� 31 พะทัม อฮั
อื ตอก เฮ�ี �มัฮ เซ ป ไมจ ปรเมะ ละ มะเปือะ แตะ นึง ติต
รพาวม อื นึง ปรโปวน เญือะ แตะ ฆาื อ�ื ปุย ลอา เซ เอจี

* 5:26 5:26 ตัม ลปุง กรกิ มัฮ อฮั อื �รไซจ นึง รอาวม เบือ ลปุง พะจาว� ไม่
คอ เฮ�ี ปุย คาวไจ มัฮ ลปุง พะจาว เซ ป ตอก รอาวม ฆาื อ�ื
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แปน เนะซองั ติ�� อฮั เซ พะทัม� 32 ป อฮั พะทัม เซ มัฮ
ลปุง โด่ะ ป ระ ไล� ตัม ป คาวไจ อาึ อ�ื อาึ แกต มัฮ อฮั อื
ไม่ ไลลวง พะครติ ไม่ ครติซจัก ยุฮ อ�ื 33 ตอก ออฮ ตอก
เอฮี ญุ่ก� โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ ไมจ เปอะ ตัง โคน ตัง
ฮรกั ปุย เญือะ แตะ� ตอก ฮรกั เปอะ โกะ แตะ ไอฮ โรฮ�
โม ปรโปวน ไมจ โรฮ อื นัปทื ปรเมะ เญือะ แตะ�

6
ไลลวง มะเปือะ ปุย ไม่ กวน อื

1 โม เปะ ป มัฮ กวน ปุย เยอ� ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั มะ
เปือะ แตะ� นึง มัฮ เปอะ ปุย ไน พะโองจาว� เอจี มัฮ เซ ป
ปุก ป ลอก เกอ� 2 เมาะ ป ไก นึง โกตไม ยุฮ พะจาว� เอจี
มัฮ คอ เฮี ป ไก ไม่ ลปุง ซันญา กา คอ ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื
�ไมจ เปอะ นัปทื มะเปือะ แตะ� 3 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ�
ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไมจ อาวต มวน ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ
ลัง่ เล่ีญ แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ พะจาว�

4 โม เปะ ป มัฮ มะเปือะ ปุย� ปุ ยุฮ โอเอฮี ตอก ซ ววั อื
รพาวม กวน เปอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต ตอก ซ เกียฮ เพอกึ
ตอม เปอะ กวน แตะ� ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ปุน เตียง ตัม
โปง อื ไลลวง พะโองจาว�

ไลลวง กวนไจ ปุย ไม่ ปอเลียง อื
5 โม เปะ ป มัฮ กวนไจ ปุย เยอ� ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั

ปอเลียง แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่ นัปทื เปอะ� ไม่ ฮอ เปอะ
นึง โอ กัน ยุฮ แตะ ซ ปุก รพาวม อ�ื ไมจ เปอะ รซอฮ ละ
อื ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ ตอก โรฮ รซอฮ เปอะ ละ พะครติ�
6 ปุ ยุฮ เญอืม ยุ ปุย เปอะ โน่ง ละ ซ เกือฮ เปอะ ปุย ลื แตะ�
ไมจ เปอะ รซอฮ ละ อื ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว ไม่ เตม
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รพาวม เปอะ นึง� ตอก กวนไจ ยุฮ พะครติ โฮ� 7 ไมจ เปอะ
ยุฮ กัน ละ ปอเลียง แตะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ตอก
รซอฮ เปอะ ละ พะโองจาว� มัฮ โตว รซอฮ เปอะ ละ ปุย
โน่ง� 8 ไมจ เปอะ ไตม ไลลวง ซ เกือฮ พะโองจาว ลังวนั ละ
ป ยุฮ กัน ไมจ โครยญ โฆะ ปุย� เตือง โม ป มัฮ ครา เซีญ
ปุย� เตือง โม ป โอ มัฮ�

9 โม เปะ ป มัฮ ปอเลียง ปุย เยอ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ละ
กวนไจ แตะ ตัม ไล เซ โรฮ� ปุ เญือะ โกว ลปุง พระ ลปุง
ซวก ละ� ไมจ เปอะ ไตม เอจี ไก ดิ ปอเลียง เปอะ นึง เมือง
มะลอง� ปอเลียง ปะ ไม่ ปอเลียง กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ เอจี
มัฮ ติ� ไก โตว ป ฮรกั ป จัง อ�ื

เครองึ ตฮนั เกือฮ พะจาว ละ ปุย
10 ลัก่ ก ลอยจ ลปุง เงอะ เฮ�ี ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ปุน

เรยีง แด่น แตะ เบือ พะโองจาว� ไม่ เบือ อมันัต ระ ยุฮ อ�ื
11 ไมจ เปอะ จาวป เครองึ ตฮนั เกือฮ พะจาว ละ เปอะ เตื
อง จุม อ�ื เดอมึ เปอะ โอ ซ ไป นึง กัน รชุยจ ซาตัน เปอะ�
12 เอะ มัฮ โตว ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย ปลัฮเตะ� เอจี มัฮ เอนิ
ตอซู เยอะ ปุ แตะ ไม่ พี ฆอก พี เบร ป ตัตเตียง โอเอฮี นึง
กังฮาว� มัฮ โรฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อมันัต อนันา โอเอฮี ป โอ
ปุย เกียฮ ยุ นึง ไง่ แตะ� ไม่ โม ไกญกอ พี บลัฮ ลัก่ ก เฟี
ยก อื ป ตัตเตียง โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮี โครยญ เจือ� 13 มัฮ
เซ ป ไมจ เปอะ ไอฮ เครองึ ตฮนั เกือฮ พะจาว ละ เปอะ เตื
อง จุม อื ฆาื อ�ื ซเงะ ซ ฮอยจ ป กอยจ ป ราวม ละ เปอะ�
ปัง โฮวน โอเอฮี ฮอยจ ตอซู ไม่ เปอะ� ซ เกียฮ อาวต ตอน
อาวต ฮมัน เปอะ ฆาื� เญือม เอจี ฟวยจ ตอซู อื ไม่ เปอะ�
โม เปะ ซ ปุน อาวต ตอน อาวต ฮมัน ลัง่ เปอะ เบือ อ�ื
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14 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เนอมึ เปอะ อาวต ตอน อาวต
ฮมัน� ไมจ เปอะ ไอฮ ลปุง เนอึม แปน ตอก โม่ะฮุต เปอะ�
ไอฮ ไม่ กัน ซื กัน ไซ แปน ตอก ลปิ ไร เฆีญ รน่าวก เปอะ�
15 กัน เพรยีง เปอะ ติ แตะ ละ ครอฮ เปอะ ไลลวง กัน ระ ไล
ยุฮ พะจาว ป เกือฮ ปุย ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ อื เซ� ไมจ เปอะ
เกือฮ แปน ตอก เกิป ละ ชวง เปอะ� 16 ไมจ เปอะ ไอฮ ลอป
รพาวม เจือ เปอะ แปน ตอก โล ควน เฆีญ โกะ เปอะ� เดอมึ
เปอะ ซ โฮลฮ ญึ่ต ยุฮ ตี งอ โปยญ พี ฆอก เปอะ เซ นึง อ�ื
17 ไลลวง เกือฮ พะจาว เปอะ โปน มัป่ ไมจ เปอะ ไอฮ แปน
ตอก วอม ไร เฆีญ ไกญ แตะ� ไมจ โรฮ เปอะ โกว ลอป วจิ
ยุฮ ลปุ พะจาว� วจิ เซ เอจี มัฮ ลปุง พะจาว� 18 ไมจ เปอะ
ไววอน ปัว พะจาว เรอมึ แตะ นึง โอเอฮี โครยญ เจือ� เกือฮ
ติ เปอะ ปุน ไววอน โครยญ เวลา ตัม นัม ลปุ พะจาว เปอะ�
มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง ไม่ ไววอน ลอป
เปอะ เพือ ปุย ไน พะจาว โครยญ โฆะ อื ฆาื อ�ื ปุ เตือ นึง
ไววอน เปอะ เซ�

19 ไมจ โรฮ เปอะ ไววอน เพือ อาึ เดอมึ พะจาว ซ เกือฮ
อาึ เกียฮ ซึป ลปุง แตะ ละ ปุย� เญอืม เซ อาึ ซ โฮลฮ อฮั โอ
เอฮี ไม่ รพาวม กา แตะ เบือ อ�ื ละ ซ เกือฮ ปุย ยุง ไลลวง ป
เม่าะ พะจาว อาึง ไพรม อื ป มัฮ กัน ระ ไล ยุฮ อื เซ� 20 อาึ
เอจี โฮลฮ แปน ป ซึป กัม นัม ปัก พะจาว นึง ครอฮ เฮาะ ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ อื เซ ละ ปุย� ปเล่ีย เฮี ปังเมอ ลอก เกอะ
เฮลีจ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ไววอน เพือ อาึ เดอมึ ซ เกียฮ อฮั
ไลลวง พะจาว เซ ไม่ รพาวม กา แตะ ตัม โซมกวน อ�ื

21ปเล่ีย เฮี ทีคิกัต ป มัฮ เอยีกปุ ฮรกั เกอะ ไม่ มัฮ อื กวน
ไจ เนอมึ รพาวม นึง กัน พะจาว� ซ ฮอยจ รโฮงะ ไลลวง อาึ
ละ เปอะ โครยญ เจือ� เดอมึ โม เปะ ซ ยุง ตอก มัฮ ตอก
มอยฮ อาึ เฮ�ี 22 มัฮ เซ ป เกือฮ อาึ อื โฮว เคะ โม เปะ ฆาื
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อ�ื มัฮ เกือฮ ฮะ รโฮงะ ไลลวง เอะ ละ เปอะ� ไม่ เกือฮ โรฮ
โฮะ เกาะ โลม รพาวม โม เปะ�

23 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อุ ไน พะจาว เยอ� ปัว พะจาว
เปือะ เอะ ไม่ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� เกือฮ
ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ละ เปอะ� ไม่ เกือฮ เปอะ อาวต ไม่
รพาวม ฮรกั เปอะ ปุ แตะ� ไม่ อาวต เปอะ ไม่ รพาวม เจือ
เนอึม โรวะ แตะ เตือง โอยจ เปอะ� 24 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะ
จาว อาวต ไม่ โม ป ฮรกั เนอมึ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ
ทื เอะ เซ� ไม่ รพาวม ตอน ฮมัน แตะ โครยญ โฆะ อ�ื
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