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นังซื รโปะ ปาวโล ละ โม ครติซจัก ป
อาวต นึง จังวตั กะลาเทีย

เญือม ครอฮ ปุย ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย ป
โอ มัฮ โม ยวิ� ไก ป เจือ โฮวน ปุย� เญือม เซ เกิต ปันฮา
นึง ติ เจือ� โม ป เจือ พะเยซู เซ ป มัฮ โม ปุย ตังเมือง นึง
อ�ื อมั จัมเปน อื ยุฮ ตัม ป อฮั โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ� อมั โอ
จัมเปน� ปาวโล เอจี อฮั ซโตฮ อื โอ จัมเปน ยุฮ ตัม โกตไม
เซ� มัฮ รพาวม เจือ ป มัฮ ลักทัน ระ นึง จีวติ ครซิเตียน�
มัฮ รพาวม เจือ ป เกือฮ ปุย แปน ป ซืไซ ละ พะจาว� อฮั
ลอป อื ตอก เซ� ปัง มัฮ ตอก เซ เอจี ไก โรฮ งอ่น ป ฮอยจ
นึง จังวตั กะลาเทีย ละ เพอกึ แตะ โม ป เจือ นา เซ� โม
เซ อฮั ปาวโล โอ ปุก ตอก เพอกึ ปุย� อฮั ปุย จัมเปน ไอฮ ริ
ตกิต ไม่ จัมเปน อื ทื ตัม โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ เดอมึ ซ เกียฮ
ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ พะจาว�
นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก นึง จังวตั กะลาเทีย เฮี

มัฮ ป ไซฮ ปาวโล ละ ซ นัม อื รพาวม โม ป เจือ พะเยซู นา
เซ� เกือฮ แม แม ฮอยจ ละ รพาวม เจือ เนอมึ� ปาวโล ตุก
รพาวม นึง ละ โปวฮ โม เซ รพาวม เจือ แตะ ป เอจี ไก ไพรม
อ�ื นึง จุ โม ป เพอกึ ป โอ เนอมึ อื เซ� ปาวโล เกือฮ ปุย ยุง
ที มัฮ เนอึม แตะ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู� มัฮ พะเยซู
ป เลือก ปาวโล� มัฮ โตว ปุย ปลัฮเตะ� พะเยซู เลือก อื ละ
ซ เกือฮ แตะ โฮว เคะ ปุย ตัง เมือง� อฮั เซ� ฟวยจ อู อื ไล
ลวง โกะ แตะ ตอก เซ� ปาวโล อตัทิไบ่ ตอก โฮลฮ ปุย แปน
ปุย ซืไซ เบือ รพาวม เจือ แตะ โน่ง� มัฮ โตว เบือ กัน ยุฮ อื
ตัม โกตไม� ลัก่ ก ลอยจ อื (โบ่ต 5-6) ปาวโล รโฮงะ ไลลวง
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ป ยุฮ ป อฮั ปุย ไน พะจาว� ป ลัง ไก เบือ รพาวม ฮรกั� นึง
อาวต รพาวม ฮรกั เซ โตะ รพาวม ปุย ป เจือ เนอึม พะเยซู
โครยญ โฆะ ปุย�

ปาวโล รโปะ นังซื ละ ปุย
1 อาึ มัฮ ปาวโล� เอจี มัฮ พะเยซูครติ ไม่ พะจาว ป มัฮ

เปือะ อื ป เกือฮ อื โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เซ� ป
ดุฮ อาึ แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ� มัฮ โตว ปุย ปลัฮ
เตะ ป ดุฮ อาึ แปน เนอ� 2 อาึ ไม่ โม ป มัฮ เอยีกปุ เปอะ ไน
พะจาว ป อาวต ไม่ เยอะ ลัก่เอฮี� รโปะ ดิ รซอม แตะ ละ โม
ครติซจัก ป อาวต นึง จังวตั กะลาเทีย เตือง โอยจ อ�ื

3 ปัว พะจาว เปือะ เอะ ไม่ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ
เกือฮ กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ละ เปอะ� 4พะเยซู
เซ โปง ติ แตะ ฆาื มัป่ ยุฮ เอะ ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว ป
มัฮ เปือะ แตะ เซ� มัฮ โปง อื ติ แตะ ละ ซ เกือฮ อื เอะ โปน
ฮา ป ฆอก ป เบร นึง ปลัฮเตะ เจน ปเล่ีย เฮ�ี 5 ปัว เกือฮ พะ
จาว ไก ลอป โญตซัก คึนัก โอ เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�

ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
6 อาึ เงอตึ ลัมเลือ นึง ไกลจ ละ โปวฮ โม เปะ พะจาว�

เกียฮ ละ โปวฮ โน่ง เปอะ พะจาว ป กอก โม เปะ เอญี เคะ
แตะ เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะครติ เมอ� เกียฮ เมีญ โน่ง เปอะ
ไลลวง ไฮญ มัฮ ป ซัมคัน ฮา ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
เมอ� 7 ดัฮ งอ่ต ตัม เนอึม อ�ื ไก โตว ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ
พะจาว ตอก ไฮญ เญอ� อาึ อฮั เซ ละ เปอะ นึง เอจี ไก อื
งอ่น ป ซุกซัก ยุฮ รพาวม โม เปะ� ฆาื ซาวป อื เฌาะ ไลลวง
กัน ระ ไล ยุฮ พะครติ ละ โม เปะ� 8 ปัง มัฮ เอะ ญุ่ก� ปัง
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มัฮ เตปด่า เน่อมึ เมือง มะลอง ญุ่ก� ปัง มัฮ ป ออฮ ป เอฮี�
ดัฮ ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ เปอะ ตัง โน่ง ฮา
ครอฮ เอะ อื ละ เปอะ เมือ โรง อ�ื เกือฮ ปุย เซ ลอก ป โอยจ
นึง โซะ แตะ� 9 เอจี อฮั ฮะ ติ โฮน� ปเล่ีย เฮี ซ อฮั แม ละ
เปอะ� ดัฮ ไก ป ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ เปอะ
ตัง โน่ง ฮา ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป เอจี เจือ โม เปะ
ไพรม อื โฮ� เกือฮ ปุย เซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ� 10 เญื
อม อฮั โอเอฮี ตอก เซ ละ เปอะ อาึ อมั มัฮ อฮั โอเอฮี ตอก ซ
ปุก อื รพาวม ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ โตว อื เฟือฮ� อาึ มัฮ ฆวต
เกือฮ ติ แตะ ปุก เนอึม รพาวม พะจาว� อาึ อมั มัฮ ซาวป
ตอก ซ เกือฮ ปุย ลื แตะ� มัฮ โตว อื เฟือฮ� มัฮ ซ ยุฮ ฮุ
ตอก เซ อาึ เกียฮ แปน โตว กวนไจ ยุฮ พะครติ ฆาื อ�ื

พะเยซู เกือฮ ปาวโล แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ
11 เอียกปุ� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ที ไล เฮี เยอ� ไล

ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป ครอฮ อาึ ละ ปุย เซ มัฮ โตว ป
เบิก่ ปุย ปลัฮเตะ อฮั� 12 ไลลวง เซ อาึ ฮมอง โตว เน่อมึ นึง
ปุย� ป เพอกึ เนิ อี ปุ ไก� ไลลวง เซ ปังเมอ มัฮ พะเยซูครติ
ไอฮ ป รโฮงะ ละ อาึ อ�ื

13 โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ไล ยุฮ อาึ ไพรม อื เญือม ทื
ลัง่ แตะ ตอก ทื โม ยวิ อ�ื เอจี ฮมอง โรฮ เปอะ ตอก คัม
ตุง ลัมเลือ อาึ ครติซจัก ยุฮ พะจาว� อาึ ซาวป แนฮ ตอก ซ
เกือฮ แตะ ครติซจัก เซ ไลจ โอยจ� 14 อาึ เรยีง รพาวม ฮา
โม ปุโฮมว ปุฆอ แตะ นึง ทื แตะ ตัม ซาซนา ยุฮ โม ยวิ� ไล
ลวง รติ มะ โกลง เปือะ แตะ อาึ เคง เนอึม ทื เยอะ ฮา ปุย
ไฮญ� 15 ปัง มัฮ ตอก เซ พะจาว เอจี เลือก อาึง อาึ กา เฆี
ยง เกิต เตอะ เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ� เอจี กอก อาึ เอญี เคะ
แตะ ละ ซ เกือฮ อื อาึ รซอฮ ละ แตะ� 16 เญือม เอจี โตก
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โลง พะจาว เปลีฮ ไลลวง กวน แตะ ละ อาึ� นึง ซ เกือฮ อื
อาึ ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ แตะ ละ ปุย ตัง เมือง� อาึ
โฮว ซาวป โตว ซิงซา ไม่ ปุย ปลัฮเตะ เฟือฮ� 17 ฮาวก อู ไม่
โม ป มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู กา แตะ นึง เวยีง เยรู
ซาเลม� ปุ โรฮ ฮาวก� อาึ โกฮ โฮว เอนิ ฮา นึง เมือง อาระ
เบี่ย� ฟวยจ เซ เอญี แม นึง เวยีง ด่ามาซกัต ติ โฮน แม�

18 ฟวยจ เจือ เยอะ พะเยซู ลอวย เนอึม อาึ ฮาวก เนอึม
นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ ฮาวก แตะ เคะ เปโตร� อาวต ไม่
นา เซ กาว โรฮ พอน ซเงะ� 19 อาึ โฮลฮ โตว ยุ โม ไกญกอ
ไฮญ นา เซ โนก ฮา ยาโคโบ่ ป มัฮ ปุ พะโองจาว� 20 ป ไซฮ
อาึ เฮี มัฮ ป เนอึม ป แนม� พะจาว เอจี ยุง อื โอ อาึ อฮั
ลปุง จุ ไล ละ เปอะ� 21 กัง เคะ เอ อาึ โฮว แม ฮอยจ จังวตั
ซีเรยี ไม่ จังวตั ซีลิเซีย� 22 เญอืม เซ โม ครติซจัก นึง จังวตั
ยูเด่ีย ดิ ยุง โตว ป มัฮ อาึ� 23 มัฮ ฮมอง อื อฮั ปุย อื ตอก
เฮี โน่ง� �ป กอ โคมเฮง เอะ ไพรม อื เซ� เอจี แปน แม ป
ครอฮ ไลลวง รพาวม เจือ ตะ แตะ ยุฮ ไลจ ไม่ เซ ละ ปุย��
ฮมอง อฮั ปุย อื เมาะ เซ โน่ง� 24 โม เซ โฮลฮ เนอึม ลืลาว
พะจาว เบือ ยุ อื กัน ยุฮ พะจาว นึง จีวติ อาึ�

2
ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ลัปลอง ปาวโล

1ฟวยจ เซ แม กาว โรฮ ปาวน เนอมึ เมอ� อาึ ฮาวก แม
นึง เวยีง เยรูซาเลม ไม่ บ่าระนาบ่า� โรวก โรฮ ติโต โฮว ไม่
แตะ โรฮ� 2 เอจี มัฮ พะจาว ป รโฮงะ ละ อาึ เกือฮ อาึ โฮลฮ
โฮว ตอก เซ� อาึ โฮลฮ รโจะ โพรม โน่ง ไม่ โม ไกญกอ นา
เซ� อาึ รโฮงะ ตอก ครอฮ แตะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
ละ ปุย ตังเมือง เกือฮ โม เซ ฮมอง� อาึ ฆวต เกือฮ ติ แตะ
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แจง แน นึง โอ แตะ โฮลฮ ยุฮ กัน โอ ไก ป มัฮ� เตือง กัน
เอจี ฟวยจ ยุฮ ฮุ� เตือง กัน ซ ยุฮ ลัง่ เงอะ� 3 ติโต ป มัฮ ปุ
โฮมว เยอะ เซ มัฮ โม กรกิ� โม เซ ปังเมอ โอ คนัป อื เลียก
นึง รติกิต ฆาื อ�ื 4 เอจี ไก งอ่น ป เคียต แปน เอยีกปุ เอะ ป
บระ เลียก ลลาึง เอะ� โม เซ ฆวต เกือฮ ติโต เซ เลียก นึง ริ
ตกิต� โม เซ มัฮ ซาวป อื เลียป โอเอฮี นึง ฆวต ยุง อื ไลลวง
โอ เอะ เญือะ แปน ครา รติ โกลง ไพรม แตะ� เบือ รโจะ ดิ
เอะ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ� มัฮ โรฮ ฆวต เกือฮ อื เอะ
แปน แม ครา รติ โกลง ไพรม ไม่ แตะ� 5 เอะ ปังเมอ โอ
ญอม เนอึง ป อฮั โม เซ ติ มวยญ เนอึม� เอะ ฆวต เกือฮ
ลปุง เนอมึ นึง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว อาวต ตอน อาวต
ฮมัน ละ โม เปะ กุมปอ�

6 โม ไกญกอ ป อฮั ปุย มัฮ ป ระ ไล เซ� อฮั โตว โอเอฮี
ละ อาึ นึง ซ เกือฮ แตะ อาึ เปียน ตอก เพอกึ แตะ ปุย� โม
ป ระ มอยฮ เซ มัฮ โตว ป ซัมคัน ลัมเลือ ละ งอ่ต อาึ อ�ื ไก
โตว ป ระ ป แตวะ ละ งอ่ต พะจาว อ�ื 7 โม เซ ปังเมอ เอจี ที
ละ อื มัฮ อื พะจาว ป เกือฮ อาึ โฮลฮ ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล
ยุฮ แตะ ละ ปุย ตัง เมือง� ตอก โรฮ เกือฮ อื เปโตร ครอฮ
ละ โม ยวิ� 8 มัฮ เบือ อมันัต ยุฮ พะจาว ป ดุฮ อื อาึ แปน ป
โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ ละ ปุย ตัง เมือง� ตอก โรฮ ดุฮ อื เป
โตร แปน ป โฮว ฆรอ แตะ ละ โม ยวิ โรฮ� 9 เญือม เซ ยา
โคโบ่ ไม่ เปโตร ไม่ โยฮนั� ป เมีญ ปุย อื มัฮ ไกญกอ ระ ไล
ลลาึง ปุย เซ� ยุ โรฮ มัฮ เนอึม อื พะจาว ป เกือฮ อาึ โฮลฮ
ยุฮ กัน เซ� ไปญ เตะ ดอม อาึ ไม่ เตะ บ่าระนาบ่า ฆาื อื ละ
ซ เปลีฮ แตะ มัฮ เอะ ปุย ไก รพาวม ติ โดฮ ไม่ ปุ แตะ� เอจี
โตกโลง เกือฮ เอะ ลอา โฮว ครอฮ ไลลวง พะจาว ละ ปุย ตัง
เมือง� โม โกะ อื เซ ซ โฮว ครอฮ อื ละ โม ยวิ� 10 ป ปัว อื
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เอะ ยุฮ ไก ติ เจือ โน่ง� มัฮ เกือฮ อื เอะ โอ เบีย เรอมึ ป ตุก
ป ญัก ลลาึง แตะ เซ โน่ง� กัน เซ อาึ ตึน เอจี เรยีง รพาวม
ละ ซ ยุฮ แตะ เน่อมึ ไพรม อ�ื

ปาวโล จัมเปน เติ เปโตร
11 เญอืม เอจี ฮอยจ เปโตร นึง เวยีง อนัทิโอก� อาึ จัมเปน

เติ เนอึม แนม� ฆาื ที ยุฮ อื ป โอ ปุก� 12 กา ฮอยจ โม ป
ดวน ยาโคโบ่ ฮอยจ นา เซ� เปโตร กอ โซม ดิ ไม่ ปุย ตัง
เมือง ป มัฮ เอียกปุ แตะ ไน พะจาว� เคียง ฮอยจ โม เซ
เยอ� ราึต ซไบ่ ฆาื อ�ื ลอต ทอเนาะ โน่ง ติ แตะ ฮา โม เอี
ยกปุ แตะ ป มัฮ ปุย ตัง เมือง� ฆาื ฮลัต แตะ นึง โม ป ฆวต
เกือฮ ปุย ตังเมือง เลียก นึง รติกิต เซ� 13 โม เอียกปุ ยวิ
ไฮญ นึง อื เกือฮ โรฮ ติ แตะ แคะ ดิ ไม่ เปโตร โรฮ� ปัง มัฮ
บ่าระนาบ่า� ลอต โรฮ แปน ปุย แคะ ไม่ โม เซ โรฮ� 14 เญื
อม ยุ อาึ โอ โม เซ เญือะ ยุฮ ตัม ปุก อื ไม่ ลปุง เนอมึ นึง ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว เซ� อาึ อฮั ฆาื อื ละ เปโตร ซองนา
ปุย เตือง โอยจ อื ตอก เฮ�ี �ปะ เอจี มัฮ เปอะ โม ยวิ� เมือ
ต แลน� ปะ ยุฮ เปอะ ตอก ปุย ตัง เมือง� เญือะ ยุฮ เปอะ
โตว ตอก โม ยวิ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� อมั ซ เกียฮ คนัป ลัง่
เปอะ ปุย ตังเมือง ยุฮ โอเอฮี ตอก ป ยุฮ โม ยวิ�

15 �เอะ เอจี มัฮ โม ยวิ เบือ เกิต แตะ เน่อมึ นึง โม ยวิ�
เอะ มัฮ โตว ป อาวต ฆรมึ มัป่ ตอก ปุย ตัง เมือง� 16 เอะ
ปังเมอ เอจี ยุง เงอะ โอเอฮี ไล เฮ�ี ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป
โฮลฮ เกือฮ ติ แตะ ซืไซ ละ พะจาว เบือ ยุฮ แตะ ตัม ลปุง ไก
นึง โกตไม ยุฮ อื เซ� มัฮ โฮลฮ อื แปน ปุย ซืไซ เบือ อาึง อื
รพาวม แตะ นึง พะเยซูครติ ติ คระ โน่ง� โม เอะ ตอก โรฮ
เซ� เอะ เอจี อาึง โรฮ รพาวม แตะ นึง พะเยซูครติ ละ ซ
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โฮลฮ แตะ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ รพาวม เจือ แตะ
เซ� มัฮ โตว เบือ ปุน ยุฮ ฮุ ตัม ลปุง ไก นึง โกตไม ยุฮ อื เซ�
นึง โอ อื ไก ติ ปุย เนอึม ป โฮลฮ เกือฮ ติ แตะ ซืไซ ละ พะ
จาว เบือ ปุน ยุฮ แตะ ตัม โกตไม เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 ดัฮ เอะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ ละ ซ เกือฮ ติ
แตะ ซืไซ ละ พะจาว� ดัฮ เอะ ยุฮ ลัง่ มัป่ ตอก ยุฮ ปุย ตัง
เมือง อื โฮ� อมั มัฮ พะครติ ป รโพ กัน ยุฮ ปุย มัป่ เปอ�
มัฮ โตว อื เฟือฮ� 18 ดัฮ อาึ โฆง ยุฮ โคระ แม ป เอจี เญื่อฮ
แตะ ติ โฮน เซ� เอจี แจง นึง เซ มัฮ อาึ ปุย พิต โกตไม เยอ�
19 ดัฮ งอ่ต ที ตัม ลปุง ไก นึง โกตไม เซ อาึ เอจี ยุม เมอะ�
เญือะ ไอม โตว ละ โกตไม เซ เฟือฮ� อาึ เอจี ยุม เมอะ ละ
ซ โฮลฮ แตะ ไอม ละ พะจาว� 20 อาึ เอจี ยุม ดิ ไม่ พะครติ
นึง ไมะซาวแควง� ปเล่ีย เฮี เญาะ มัฮ โตว อาึ ป ไอม เมอ�
มัฮ พะครติ ป ไอม กไน เยอะ� จีวติ อาึ ปเล่ีย เฮี มัฮ ไก อื
เบือ อาึง เงอะ รพาวม แตะ นึง กวน พะจาว� มัฮ ป ฮรกั
อาึ� เอจี โปง จีวติ แตะ รโตง อาึ� 21 อาึ ญอม โตว โปวฮ
กุนมุ่น ยุฮ พะจาว� ดัฮ ปุย โฮลฮ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว
เบือ โกตไม เซ� กัน ยุม พะครติ มัฮ ยุม โอ ไก ป มัฮ�

3
ไลลวง โกตไม ไม่ รพาวม เจือ

1 โม เปะ ป อาวต จังวตั กะลาเทีย เยอ� เกียฮ ลโมวะ
ลัมเลือ โน่ง เปอะ เมอ� โม เปะ เอจี เมาะ โรฮ เปอะ ป ยุ นึง
ไง่ แตะ ยุม พะเยซู นึง ไมะซาวแควง เงอ� เกียฮ เกือฮ ลัง่
โน่ง เปอะ ปุย ปุน ไม่ญ แตะ เมอ� 2อาึ ไก ป ฆวต ไฮมญ นึง
เปอะ ติ เจือ� โม เปะ อมั มัฮ โฮลฮ เปอะ ลปุ พะจาว เบือ
ปุน ยุฮ แตะ ตัม ลปุง ไก นึง โกตไม� อมั มัฮ โฮลฮ เปอะ
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เบือ ฮมอง แตะ ลปุง พะจาว ไม่ เจือ เปอะ� 3 เกียฮ ลโม
วะ ลัมเลือ โน่ง เปอะ ตอก เซ เมอ� เญือม เจือ โรง เปอะ�
รพาวม เจือ เปอะ เซ มัฮ ไก อื เบือ ลปุ พะจาว� โม่ มัฮ อ�ื
ปเล่ีย เฮี เกียฮ เปิง โน่ง เปอะ กัน ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ เมอ�
4 โอเอฮี ป ยุ ป ฮมอง เปอะ อมั มัฮ โอ อื ไก ป มัฮ ละ เปอะ
เฟือฮ� แจง ซ ไก ป มัฮ อื ละ เปอะ� โม่ ไก� 5 เญอืม เกือฮ
พะจาว ลปุ แตะ ละ เปอะ� ไม่ ยุฮ อื ป ซัมคัน ลลาึง เปอะ�
มัฮ โตว ยุฮ อื เบือ ปุน ยุฮ โม เปะ อื ตัม ลปุง ไก นึง โกตไม�
มัฮ ยุฮ อื เบือ ฮมอง โม เปะ ไลลวง พะจาว ไม่ เจือ เปอะ�
โม่ มัฮ อ�ื

6 เอจี มัฮ ตอก ไลลวง อปัราฮมั นึง พะทัม โฮ� �อปัราฮมั
เจือ ป อฮั พะจาว ละ แตะ� พะจาว เมีญ อื มัฮ ปุย ซืไซ ละ
แตะ เบือ รพาวม เจือ อื เซ�� อฮั เซ พะทัม� 7 เอจี ที ละ
เปอะ นึง เซ� เอจี มัฮ โม ป ไก รพาวม เจือ เซ ป มัฮ เนอึ
ม จัตเจือ อปัราฮมั� 8พะจาว เอจี รโฮงะ อาึง อื นึง พะทัม
ไลลวง ซ เกือฮ แตะ ปุย ตังเมือง ซืไซ ละ แตะ เบือ รพาวม
เจือ อ�ื พะจาว เอจี รโฮงะ อาึง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ แตะ
ละ อปัราฮมั กา เติง เวลา ยุฮ แตะ ละ ปุย ตัง เมือง� มัฮ
อฮั อื ตอก เฮ�ี �พะจาว ซ เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ โฮลฮ ป ไมจ
ป ญุ่ก เบือ ปะ โครยญ เมือง ปุย�� อฮั เซ พะทัม� 9 เอจี
ที นึง เซ โฮลฮ โม ป เจือ เซ ป ไมจ ป ญุ่ก เบือ รพาวม เจือ
แตะ� ตอก โรฮ โฮลฮ อปัราฮมั ป ไมจ ป ญุ่ก เบือ รพาวม
เจือ แตะ เซ โรฮ�

10 ปุย เมาะ ป เปิง กัน ยุฮ แตะ ตัม ลปุง ไก นึง โกตไม
ยุฮ พะจาว� ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อื โครยญ โฆะ
แตะ� นึง อฮั พะทัม อื ตอก เฮ�ี �ป โอ ปุน ยุฮ ลอป ตัม
ลปุง ไก นึง โกตไม โครยญ มวยญ อื ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ
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แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะทัม� 11 พะทัม อฮั โรฮ อื ตอก เฮี
ติ คอ แม� �ป โฮลฮ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ รพาวม
เจือ อื ซ โฮลฮ จีวติ แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ� เอจี แจง นึง
เซ โอ ปุย ซ โฮลฮ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ เปิง แตะ
โกตไม เยอ� 12 โกตไม เซ เกว โตว ไม่ รพาวม เจือ ปุย� พะ
ทัม เอจี ตึน อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี �ป ปุน ยุฮ ตัม ลปุง ไก นึง
โกตไม โครยญ มวยญ อื ซ โฮลฮ จีวติ แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ
พะทัม� 13 พะครติ ปังเมอ เกือฮ เอะ โปน ตุต ป โอยจ นึง
โซะ แตะ เซ เบือ รปั โกะ อื ป โซะ เซ ฆรอ เอะ� ไลลวง เซ
เอจี ที นึง ป อฮั พะทัม เฮ�ี �ป โฮลฮ ปุย เคิง นึง โคะ เอจี
มัฮ ลอก อื ตุต โอยจ นึง โซะ แตะ�� อฮั เซ� 14 เอจี มัฮ
เบือ พะเยซูครติ เซ ป โฮลฮ ปุย ตังเมือง ป ไมจ ป ญุ่ก เบือ
อ�ื ตัม ลปุง ซันญา พะจาว อาึง ละ อปัราฮมั� เดอมึ เอะ ซ
โฮลฮ รปั ลปุ พะจาว เบือ รพาวม เจือ แตะ� ตัม ป ซันญา
พะจาว อาึง ละ เอะ�

โกตไม ยุฮ พะจาว ไม่ ลปุง ซันญา ยุฮ อื
15 เอียกปุ� อาึ ซ อฮั ละ เปอะ นึง ลปุง แพป แตะ ไม่ โอ

เอฮี ทัมมด่า ติ เจือ� ปุย ลอา ดัฮ ปุก ปุ แตะ นึง รซอม ซัน
ญา แตะ เซ� ไม่ ไซฮ อื อาึง ลปุง ซันญา แตะ ละ ปุ แตะ เซ�
ไก โตว ป ปุน เกือฮ ฟวยจ เยอื ฮา อ�ื บุ ป ซันญา อื เซ ปุ
โรฮ เกียฮ บุ อ�ื 16 ตอก โรฮ เซ พะจาว ซันญา อาึง โอเอฮี
ละ อปัราฮมั ไม่ จัตเจือ อื เซ� พะทัม เซ เญือม อฮั อื �จัต
เจือ� อื เซ มัฮ โตว อฮั อื ไม่ จัตเจือ อื โฮวน ปุย� มัฮ อฮั อื
ไม่ ปุย ติ ปุย โน่ง ป มัฮ พะครติ เซ� 17 ป อฮั อาึ เนาะ ออ
มัฮ ตอก เฮ�ี พะจาว ซันญา อาึง โอเอฮี ละ ปุย� ไม่ อฮั อื ติ
แตะ ซ ยุฮ เนอมึ ตัม ป ซันญา แตะ อาึง เซ� โกตไม ยุฮ อื ป
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ฮอยจ กังเคะ อื ปาวน รอย ไปล งว่ย เนอมึ เซ� เกียฮ เกือฮ
โตว ลปุง ซันญา ยุฮ อื เซ ฟวยจ เยอื ฮา อ�ื เกียฮ เกือฮ โตว
โรฮ ลปุง อฮั พะจาว อาึง เซ แปน ป โอ ไก ป มัฮ� 18 ดัฮ ป
ไมจ เกือฮ พะจาว ละ ปุย เกว ลัง่ ไม่ โกตไม โฮ� เญือะ มัฮ
โตว ตัม ป ซันญา อื อาึง ฆาื อ�ื ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก�
พะจาว เอจี เกือฮ อื ละ อปัราฮมั ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง
ละ อ�ื

19 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� เมอยุ เกือฮ อื โกตไม เซ ละ ปุย�
มัฮ เกือฮ อื ละ ซ เปลีฮ ที อื ป มัฮ กัน พิต กัน โฌวะ� กา เฆี
ยง ฮอยจ จัตเจือ อปัราฮมั ติ ปุย เซ� ลปุง ซันญา เซ เอจี
มัฮ อฮั อื ไม่ ปุย ติ เซ� โกตไม เซ ปังเมอ มัฮ โม เตปด่า ป
ซึป ละ ปุย� ไก โรฮ ปุย ซน่ะ ไม่ อื ติ� 20พะจาว ปังเมอ มัฮ
ติ โตน โน่ง� เญือม เอจี เกือฮ อื ลปุง ซันญา ยุฮ แตะ ละ
ปุย จัมเปน โตว โกว ปุย ซน่ะ ฆาื อ�ื

แปน กวน พะจาว เบือ รพาวม เจือ แตะ
21 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� โกตไม เซ อมั แพก อื ปุ แตะ ไม่ ลปุง

ซันญา ยุฮ พะจาว� แพก โตว ปุ แตะ เฟือฮ� มัฮ ไก โกตไม
ป ปุน เกือฮ ปุย โฮลฮ จีวติ แตะ� ปุย ตึน ซ โฮลฮ แปน ปุย
ซืไซ ละ พะจาว เบือ โกตไม เซ� 22พะทัม ปังเมอ อฮั อื ตอก
เฮ�ี �ปุย ปลัฮเตะ อาวต ตื ฆรมึ อมันัต มัป่�� มัฮ อฮั อื
เซ นึง ซ เกือฮ อื ปุย ปลัฮเตะ� เมาะ ป เจือ อ�ื โฮลฮ ป ไมจ
ตัม ป ซันญา พะจาว อาึง เบือ เจือ ปุย พะเยซูครติ�

23 กา เฆียง เติง เวลา เจือ ปุย พะเยซู เซ� โกตไม เซ เอจี
คัง อาึง เอะ เตือง โอยจ เจอะ ตอก ป ตุต โฮ� ฮอยจ ละ เญื
อม เปลีฮ พะจาว ไลลวง โปน ปุย มัป่ เบือ รพาวม เจือ อ�ื
24 โกตไม เซ มัฮ ป ควป คุม เอะ กา เฆียง ฮอยจ พะครติ� เด
อมึ เอะ ซ โฮลฮ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ รพาวม เจือ
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แตะ� 25 ปเล่ีย เฮี เคียง เอจี เติง เวลา โปน ปุย มัป่ เบือ
รพาวม เจือ แตะ� โกตไม ป ตอก ป ควป คุม เอะ เซ เญือะ
ควป คุม โตว เอะ� 26 นึง เอจี มัฮ โม เปะ กวน พะจาว เบือ
รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ เบือ รพาวม เจือ
เปอะ โครยญ โฆะ เปอะ� 27 โม เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ รปั บั ่
ปติซมา เลียก รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ� มัฮ เซ
ป โฮลฮ เปอะ ไอฮ จีวติ พะครติ ฆาื อื โครยญ เจือ� 28ปเล่ีย
เฮี โม ยวิ ไม่ ปุย ตังเมือง เญือะ ตัง โตว ฮา ปุ แตะ� ป แปน
ครา ปุย ไม่ ปุย โอ แปน ครา� ปุ โรฮ ตัง ฮา ปุ แตะ� ปร
เมะ ไม่ ปรโปวน บรญิ โรฮ ไม่ ปุ แตะ โรฮ� โม เปะ เอจี มัฮ
เปอะ ปุย ติ ซโปก โรม เบือ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะ
เยซูครติ โครยญ โฆะ เปอะ� 29 ดัฮ โม เปะ มัฮ เนอมึ ปุย ไน
พะครติ ตอก เซ� มัฮ โรฮ เปอะ จัตเจือ อปัราฮมั เบือ อ�ื ซ
โฮลฮ โรฮ เปอะ ป ซันญา พะจาว อาึง ละ อปัราฮมั โรฮ�

4
1 มัฮ เฮี ป อฮั อาึ อ�ื กวนดุ ป ซ โฮลฮ คาวคอง มะเปือะ

แตะ� เญือม กวนดุ ลัง่ อื ตัง โตว โรฮ ฮา ครา ปุย� ปัง
มัฮ ป กุม โอเอฮี เญือะ แตะ โครยญ เจือ ญุ่ก� 2 เญือม
กวนดุ ลัง่ อื ไก ป ควป คุม เมอ� คาวคอง อื ไก ป แลน ละ
อื ฮอยจ ละ ซเงะ พัต เปือะ อื อาึง ละ อ�ื 3 เอะ ตอก โรฮ
เซ� กา เฆียง แปน เนอะ ป ระ นึง รพาวม แตะ� เอะ แปน
โรฮ ครา พี ป ตัตเตียง โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ ไม่ นึง กังฮาว�
4 เญือม เอจี เติง เวลา พัต อื อาึง พะจาว เกือฮ กวน แตะ
ฮอยจ� เกือฮ อื ฮอยจ เกิต เน่อมึ นึง ปรโปวน ปลัฮเตะ เฮ�ี
เกือฮ อื อาวต ฆรมึ โกตไม ยุฮ โม ยวิ� 5 นึง ซ โตฮ อื โม ป
อาวต ฆรมึ โกตไม เซ เกือฮ โปน ฮา แปน แตะ ครา เซีญ�
ไม่ เกือฮ อื เอะ โฮลฮ แปน กวน พะจาว� 6พะจาว เกือฮ ลปุ
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กวน แตะ เซ เลียก อาวต โตะ รพาวม โม เอะ นึง ซ เปลีฮ ที
อื มัฮ โรฮ โม เปะ กวน แตะ โรฮ� ลปุ เซ อฮั เฮ�ี �เปือะ�
เปือะ เกอะ�� อฮั เซ โตะ รพาวม เอะ� 7 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โม
เปะ เญือะ มัฮ เปอะ โตว โรฮ ครา เซีญ โอเอฮี� เอจี โฮลฮ
เปอะ แปน กวน พะจาว� เคียง มัฮ เปอะ กวน อ�ื พะจาว
ซ เกือฮ โรฮ คาวคอง ยุฮ แตะ ละ เปอะ เบือ อ�ื

ปาวโล ไฌม เนอมึ ไฌม แนม โม กะลาเทีย
8 ไพรม อื โม เปะ ยุง เปอะ โตว ป มัฮ พะจาว� แปน เปอะ

ครา เซีญ โอเอฮี ป โอ มัฮ พะจาว เนอมึ โฮวน เจือ� 9ปเล่ีย
เฮี ปังเมอ เอจี ยุง เปอะ ป มัฮ พะจาว� ป เนอึม นึง อื มัฮ
พะจาว ป ยุง โม เปะ เอ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ� เมอยุ ฆวต ล
เตือฮ เปอะ เอญี เคะ โม พี ชุมเช ไม่ โซะ ไซญ แตะ ตอก เซ
เยอ� เมอยุ ฆวต แปน แม เปอะ ครา เซีญ โอเอฮี ตอก เซ
เยอ� 10 โม เปะ ทื เปอะ ซเงะ ไม่ เคิ ไก เญือม ซัมคัน ละ
แตะ� ทื เปอะ เวลา เฮี ไม่ เนอึม เซิต� 11 อาึ ฮอ นึง ป ยุฮ
โม เปะ เอ� กัน ยุฮ อาึ ลลาึง โม เปะ อมั ซ แปน กัน โอ ไก
ป มัฮ เฟือฮ�

12 เอียกปุ� อาึ ปัว โม เปะ เกือฮ ติ เปอะ ตอก อาึ� อาึ
เอจี ฟวยจ เกือฮ ติ แตะ ตอก โม เปะ เอ� โม เปะ ไก โตว
ตอกพิต เปอะ ละ อาึ อ�ื 13 โม เปะ ตึน ซ ไตม ลัง่ เปอะ ตอก
ครอฮ อาึ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ เปอะ เมือ โรง อ�ื
มัฮ ฆาื โซะ โอะ ป โฮลฮ ครอฮ ละ เปอะ ฆาื อ�ื 14 โซะ อาึ
เซ ปัง แปน ป ญัก เนอึม ละ โม เปะ ญุ่ก� โม เปะ เพียก
เปอะ โตว อาึ ฆาื� เกละ เปอะ โตว ยุ อาึ� เอจี รปัคัม เนอึ
ม เปอะ อาึ ตอก เอนิ รปัคัม ปุย เตปด่า พะจาว โฮ� ตอก
โรฮ รปัคัม เปอะ พะเยซูครติ โรฮ� 15 เญือม เซ มวน เนอมึ
รพาวม เปอะ โม เปะ เอ� อาึ ปุน แปน พญีัน อ�ื มัฮ ซ เกีย
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ฮ แปน อ�ื โม เปะ ปุน ญอม เอนิ เปอะ กัว เกือฮ ซลอง ไง่
โกะ แตะ ละ อาึ� ปเล่ีย เฮี อมั เอจี เบีย โอยจ เปอะ รพาวม
มวน แตะ เญือม รปัคัม เปอะ อาึ โฮ� 16 อมั เกละ เปอะ ยุ
อาึ นึง อฮั ฮะ ป เนอมึ ป แนม ละ เปอะ�

17 โม ป เพอกึ ป โอ เนอมึ เซ เคียต พาวม ดิ ไม่ โม เปะ�
รพาวม อื ปังเมอ โอ ไก เนอึม นึง โม เปะ เฟือฮ� มัฮ ฆวต
เกือฮ อื โม เปะ รกัฮ ฮา อาึ ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ พาวม ดิ
ไม่ โม โกะ แตะ� 18 ไลลวง พาวม ดิ ปุย ไม่ ปุ แตะ� ดัฮ
มัฮ พาวม ดิ ตอก ปุก อ�ื มัฮ ป ไมจ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ
พาวม ดิ ไม่ เยอะ เญือม อาวต อาึ ไม่ เปอะ โน่ง� ไมจ โรฮ
เปอะ พาวม ดิ ลอป ไม่ เยอะ� 19 โม เปะ ป มัฮ กวน ฮรกั
เกอะ� เญือม โตก เกอะ ละ โม เปะ เอ� อาึ มัฮ ตอก มะ ป
โกวน ซ เกิต กวน โฮ� อาวม แนฮ ป โซะ รโตง โม เปะ ตอก
เซ� กา เฆียง โฮลฮ โม เปะ รพาวม รโม่ยฮ ตอก รพาวม รโม่
ยฮ พะครติ โรฮ� 20 อาึ ฆวต อาวต ไม่ โม เปะ เน่อมึ ปเล่ีย
เฮี มัฮ แปน อ�ื ฆวต เปียน ตอก อฮั แตะ โอเอฮี ละ เปอะ�
อาึ ไฌม เนอมึ ไฌม แนม โม เปะ� ปังเมอ โอ ยุง ตอก ซ ยุฮ
แตะ ละ เปอะ�

ลปุง แพป ไลลวง ฮากา ไม่ ซารา
(1 มเซ� 21:9-20)

21 โม เปะ ป ฆวต เกือฮ ติ แตะ อาวต ฆรมึ โกตไม� อาึ
ฆวต ไฮมญ โอเอฮี นึง เปอะ ติ เจือ� อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง ป
อฮั โกตไม เซ ละ ปุย� 22 มัฮ อฮั อื เฮ�ี อปัราฮมั ไก กวน
ลอา� เกิต เน่อมึ นึง ปรโปวน ป มัฮ ครา ติ ปุย� เกิต เน่อมึ
นึง ปรโปวน โอ มัฮ ครา ติ ปุย� 23กวน เกิต เน่อมึ นึง ป มัฮ
ครา เซ มัฮ ป เกิต ตัม ทัมมด่า� กวน เกิต เน่อมึ นึง ปรโป
วน โอ มัฮ ครา เซ มัฮ ป เกิต ตัม ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว�
24 ไล เฮี มัฮ โรฮ ลปุง แพป ลปุง จเตียม ละ เปอะ� ปรโปวน
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ลอา เซ แพป ไม่ ลปุง ซันญา พะจาว ไม่ ปุย ลอา เจือ� ลปุง
ซันญา ติ เจือ อื เซ ฮอยจ เน่อมึ นึง บลาวง ซีไน� มัฮ แพป
อื ไม่ ฮากา� โม ป แปน กวน อื มัฮ ตื ครา ฆาื อ�ื 25 ฮากา
เซ แพป ไม่ บลาวง ซีไน ป อาวต เมือง อาระเบี่ย� แพป โรฮ
ไม่ เมือง เยรูซาเลม ป ไก ปเล่ีย เฮ�ี เยรูซาเลม เซ มัฮ ตอก
ครา เซีญ โอเอฮี� โม ลุกเมือง อื มัฮ ครา เซีญ ฆาื อื เตือง
โอยจ แตะ� 26 ป มัฮ เมือง เยรูซาเลม เมือง มะลอง เซ�
ปังเมอ โอ มัฮ ป เกือฮ ปุย แปน ครา เซีญ โอเอฮี� เมือง เซ
แพป โรฮ ไม่ มะ โม เอะ� 27 พะทัม อฮั อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�ปะ ปรโปวน ป โอ ดิ ไก กวน เนอ� เกือฮ ติ เปอะ ไมจ มวน
รพาวม� ปะ ป โอ ดิ อาวม โซะ เติง เคิ รอาวม แตะ� ไมจ
เปอะ ญันด่ี ปีติ นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� ปรโปวน ฮงั ซ โฮลฮ
ลัง่ กวน แตะ โฮวน ฮา ป เอจี ไก ปุย เญือะ�� อฮั เซ พะ
ทัม�

28 เอียกปุ� ปเล่ีย เฮี โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ กวน พะจาว
ตัม ลปุง ซันญา ยุฮ อื ตอก โรฮ ยซิฮกั ไพรม อ�ื 29 เจน เซ
กวน เกิต ตัม ทัมมด่า โคมเฮง โรฮ ป เกิต ตัม ลปุ พะจาว�
ปเล่ีย เฮี ตอก โรฮ เซ� 30 พะทัม อฮั อื ตอก เมอ� อฮั อื
ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ โครฮ ปรโปวน ป มัฮ ครา เซ โอก เตือง กวน

อื โรฮ� กวน ปรโปวน ป มัฮ ครา เซ ซ โฮลฮ ดิ โตว คาวคอง
ยุฮ เปือะ แตะ ไม่ กวน ปรโปวน ป โอ มัฮ ครา เซ�� อฮั เซ
พะทัม�

31 เอียกปุ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ� เอะ มัฮ โตว กวน ปรโปวน
ป มัฮ ครา เซ� เอะ มัฮ กวน ปรโปวน โอ มัฮ ครา นึง อื เซ�

5
ไมจ โตว เกือฮ ติ แตะ แปน แม ครา เซีญ
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1พะครติ เอจี เกือฮ เอะ โปน ฮา แปน แตะ ครา เซีญ� ละ
ซ เกือฮ อื เอะ โอ เญือะ แปน ครา โอเอฮี� ดัฮ มัฮ ตอก เซ
ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ อาวต แนฮ ตัม เซ� ปุ เญือะ เกือฮ
ติ เปอะ แม แปน แม ครา เซีญ โอเอฮี�

2 งอ่ต แลน� อาึ ป มัฮ ปาวโล ปัว อฮั เฮี ละ เปอะ� ดัฮ
เปอะ ญอม เกือฮ ติ แตะ เลียก นึง รติกิต� พะครติ เญือะ
ไก โตว ป มัฮ ละ เปอะ เฟือฮ� 3 ซ อฮั แม ละ เปอะ ติ โฮน
แม� ดัฮ ไก ป ญอม เลียก นึง รติกิต เตอ จัมเปน โรฮ ยุฮ อื
ตัม ป อฮั โกตไม เซ โครยญ เจือ ฆาื อ�ื 4 โม เปะ ป ริ เกือฮ
ติ แตะ ซืไซ ละ พะจาว เบือ ยุฮ แตะ ตัม โกตไม เซ� เอจี มัฮ
โรฮ รกัฮ เปอะ ติ แตะ โอก ฮา พะครติ ฆาื อ�ื โม เปะ เอจี
โอก เปอะ ฮา กุนมุ่น ยุฮ พะจาว� 5 เอะ ปังเมอ รกวน แนฮ
ตอก ซ โฮลฮ แตะ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว กุมปอ โครยญ
เจือ เบือ ลปุ พะจาว ไม่ รพาวม เจือ เยอะ� มัฮ ตอก เซ ป
ซโอว รพาวม เอะ ไม่ เยอ� 6 ปุย ดัฮ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่
พะเยซูครติ� ไล เลียก อื นึง รติกิต ไม่ โอ อื เลียก ตัง โตว
เฟือฮ� ป ระ ไล นึง อื มัฮ รพาวม เจือ ป เปลีฮ ที เปอะ ละ
ปุย เบือ รพาวม ฮรกั�

7 ไพรม อื โม เปะ เอจี ปุก เนอึม ตอก ยุฮ เปอะ� มัฮ ปุย
ป คัต โม เปะ เกือฮ โอ เนองึ ป อฮั ลปุง เนอมึ เซ� มัฮ ปุย ป
ซาวป รชุยจ โม เปะ ตอก เซ� 8พะจาว ป เอจี กอก โม เปะ
เอญี เคะ แตะ แจง โอ อื ซ ยุฮ ตอก เซ� 9 �เจือ คโนมปัง
เญี่ยะ อา เกียฮ ปลอยฮ ยุฮ คโนมปัง เตือง โม่ว อ�ื� อฮั เซ
ปุย� 10 อาึ อาึง รพาวม แตะ นึง โม เปะ เบือ พะโองจาว�
นึง โอ โม เปะ ซ ตัง ตอก งอ่ต โอเอฮี นึง ไล ทื เปอะ พะจาว
ฮา ตอก งอ่ต อาึ อ�ื ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก ป ซุกซัก ยุฮ รพาวม
โม เปะ เอ� ปังเมอ ซ ลอก ตุต แตะ เน่อมึ นึง พะจาว ฆาื
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อ�ื 11 เอยีกปุ� อาึ มัฮ ซ ครอฮ เฮาะ ไลลวง จัมเปน ปุย เลีย
ก นึง รติกิต เซ� แจง โอ อื ซ ไก ป โคมเฮง อาึ ฆาื อ�ื มัฮ
ครอฮ เนอมึ เมอะ ตอก เซ กัน ครอฮ อาึ ไลลวง ไมะซาวแค
วง ยุฮ พะครติ เญือะ มัฮ โตว ป เติก ป นัน ละ ปุย เฟือฮ�
12 โม ป ซุกซัก ยุฮ รพาวม โม เปะ เซ อาึ ฆวต เกือฮ เอนิ
ลอต เซฮ ไอฮ โกะ แตะ เกือฮ ฟวยจ แปฮ�

13 เอยีกปุ� พะจาว เอจี กอก โม เปะ เกือฮ เปอะ โปน ฮา
แปน แตะ ครา เซีญ โอเอฮี� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ เกือฮ ไล
เซ แปน ควน เกียฮ พลวย เปอะ ติ แตะ ยุฮ ตัม กัมกุยฮ ฆอก
ไก นึง รพาวม โกะ เปอะ ไอฮ ฆาื อ�ื ฮา เซ ไมจ เปอะ แปน
กวนไจ ปุย โจฮ ปุ แตะ เบือ รพาวม ฮรกั แตะ� 14 โกตไม
ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ อื เอจี รโจะ นึง ติ มวยญ เฮ�ี �ไมจ
เปอะ ฮรกั ปุ ยว่ง แตะ ตอก ฮรกั เปอะ โกะ แตะ ไอฮ โรฮ��
อฮั เซ� 15 ดัฮ เปอะ รเจ รไซญ ไม่ ปุ แตะ� ไม่ เกียต เปอะ ปุ
แตะ ตอก ซัตซิง โฮ� ไมจ เปอะ แฮน� ซ ไก ตอก ไลจ เปอะ
ยุฮ ปุ แตะ นึง โน่ง�

ป เกิต เบือ ลปุ พะจาว ไม่ กัมกุยฮ ไก นึง รพาวม ปุย
16 อาึ ปัว อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ไมจ เปอะ เกือฮ ลปุ พะ

จาว นัม จีวติ เปอะ� เดอมึ เปอะ โอ ซ ยุฮ โอเอฮี ตัม กัมกุย
ฮ ฆอก ไก นึง รพาวม โกะ เปอะ ไอฮ� 17 กัมกุยฮ ฆอก ไก
นึง รพาวม ปุย มัฮ ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ ลปุ พะจาว� ลปุ พะ
จาว ตอซู โรฮ ปุ แตะ ไม่ กัมกุยฮ ฆอก ไก นึง รพาวม ปุย�
ป ลอา เจือ เซ มัฮ ป ตอซู ลอป ปุ แตะ� มัฮ เซ ป โอ โม เปะ
โฮลฮ ยุฮ โอเอฮี ตัม ป ฆวต ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื 18 ดัฮ ลปุ พะ
จาว นัม เปอะ โฮ� เญือะ อาวต เปอะ โตว ฆาื ฆรมึ อมันัต
โกตไม�
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19 กัน ยุฮ ปุย ตัม กัมกุยฮ ฆอก ไก นึง รพาวม โกะ แตะ
ไอฮ เอจี ที มัฮ โอเอฮี ตอก เฮ�ี มัฮ กัน เลนจุ� ไม่ กัน ฆอก
กัน เบร� ไม่ กัน ไอฮ พาวม ปรเมะ ปรโปวน ไม่ ปุ แตะ�
20 มัฮ โรฮ กัน ทื ปุย ฮุป� ไม่ กัน โกว ปุย อมันัต พี� ไม่ กัน
เกละ ปุย ยุ ปุ แตะ� มัฮ กัน รเจ รไซญ� ไม่ รพาวม กุยจ
ววั� ไม่ ฮาวก รพาวม ซาวม ไง�่ ไม่ รพาวม งอ่ต ป ไมจ ละ
โกะ แตะ โน่ง� โนก ฮา เซ มัฮ กัน รกัฮ ปุย ฮา ปุ แตะ แปน
มู แปน มู แตะ� 21 ไม่ กัน ลเลียก ปุย นึง ปุ แตะ� มัฮ โรฮ
กัน ญุ่ยจ ซัก รกั ครวก� ไม่ โซม โฮฮ โซม วฮิ แตะ� ไม่ กัน
ฆอก ไฮญ ป มัฮ ไล ติ ไม่ กัน ตอก เซ� อาึ ซตอก แม โม เปะ
ตอก เอจี ซตอก แตะ ไพรม อ�ื โม ป ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ ซ
โฮลฮ โตว รโตง แตะ นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ติ ตื เนอมึ�

22 เปลิ ป เกิต เบือ ลปุ พะจาว ปังเมอ มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ
รพาวม ฮรกั� ไม่ รพาวม ไมจ มวน� ไม่ รพาวม เฮน ฮลอง�
ไม่ รพาวม ลัง่� ไม่ รพาวม เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุ แตะ�
ไม่ กัน ไมจ โครยญ เจือ� ไม่ เนอึม รพาวม� 23 ไม่ รพาวม
ปึกๆ ออนๆ� ไม่ กัน ปุน เตียง ไอฮ รพาวม แตะ� โกตไม คอ
ออฮ คอ เอฮี นึง อื ญุ่ก� ไก โตว ป คัต อื ปุย โอ ยุฮ โอเอฮี
โม เซ� 24 เมาะ ป มัฮ ปุย ไน พะเยซูครติ เอจี ฟวยจ ยุฮ อื
ยุม ไม่ กัมกุยฮ โอ ไมจ แตะ ไม่ รพาวม รไม่จ ฆอก นึง แตะ
เซ นึง ไมะซาวแควง� 25 เอจี มัฮ ลปุ พะจาว ป เกือฮ เอะ
ไก จีวติ เตอ� มัฮ เซ ป ไมจ เอะ ญอม โรฮ เกือฮ อื นัม จีวติ
แตะ ฆาื อ�ื 26 เอะ ไมจ โตว ทื ติ แตะ คึ� ไมจ โตว ยุฮ ป ววั
ละ ปุ แตะ� ไมจ โตว เกือฮ ติ แตะ ไก รพาวม ลเลียก นึง
ปุย�
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6
ไมจ เอะ เรอมึ ปุ แตะ

1 เอยีกปุ� ดัฮ ไก ป โคะ ยุฮ ป พิต เตอ� ปัง มัฮ พิต ตอก
ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� โม เปะ ป อาวต นัม ลปุ พะจาว ไมจ
เปอะ เรอึม ปุย เซ เกือฮ แม นึง คระ ปุก ไม่ รพาวม ปึกๆ
ออนๆ แตะ� โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ แฮน ติ แตะ� เดอมึ โอ
เอฮี โอ ซ ปุน ลอง รพาวม โกะ เปอะ เกือฮ โฮว นึง คระ พิต�
2 ไมจ เปอะ เรอมึ โรวก รบุยฮ ลกลอม ปุ แตะ� เอจี มัฮ กัน
ตอก เซ เนอึง เปอะ ป อฮั โกตไม ยุฮ พะครติ เตอ� 3 ดัฮ
ไก ป แกต ติ แตะ มัฮ ปุย ระ ไล เตือง โอ แตะ ระ เนอึม ไล
เฟือฮ ฮา� ปุย เซ เอจี มัฮ จุ อื ไอฮ โกะ แตะ� 4 โม เปะ ไมจ
เปอะ รเน ไอฮ กัน ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน� ดัฮ
กัน ยุฮ เปอะ ไมจ โฮ� เกียฮ มวน ไอฮ ละ โกะ เปอะ ไอฮ�
ทัน โตว ซาวป แพป ติ เปอะ ไม่ ปุย ไฮญ� 5 ปุย เอจี ตัง โคน
ตัง ไก ตื กัน รปั พิต ชอป เตือง ไพ เตือง มัน�

6 โม ป โฮลฮ ปุย เพอกึ นึง ลปุง พะจาว ไมจ โรฮ อื รฆุ โอ
เอฮี ไมจ ยุฮ แตะ ละ ป เพอกึ แตะ เซ โครยญ เจือ�

7 ปุ จุ ไอฮ โกะ เปอะ� ไก โตว ป ปุน จุ พะจาว ติ ปุย เนอึ
ม� ปุย ซมา เจือ ออฮ ซ โฮลฮ โรฮ เกป เจือ เซ� 8 ดัฮ ปุย
ซมา โอเอฮี เกว ไม่ กัมกุยฮ ฆอก ไก นึง รพาวม แตะ� ซ
โฮลฮ โรฮ เกป โอเอฮี โอ ไมจ เน่อมึ นึง กัมกุยฮ แตะ เซ ป
แปน ควน ไลจ โลม ละ อ�ื ดัฮ ซมา โอเอฮี เกว ไม่ ลปุ พะ
จาว ซ โฮลฮ โรฮ เกป จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ เน่อมึ นึง ลปุ
พะจาว เซ เบือ อ�ื 9 มัฮ เซ ป โอ เอะ ไมจ เตือ นึง ยุฮ แตะ
กัน ไมจ ฆาื อ�ื ดัฮ เอะ โอ ไลจ รพาวม โฮ� ซ ไก ติ ซเงะ
เญือม ซ โฮลฮ เอะ เกป เปลิ ป ซมา แตะ เซ� 10 ดัฮ มัฮ
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ตอก เซ เมาะ ไก เวลา แตะ ไมจ เอะ ยุฮ กัน ไมจ ละ ปุย เตื
อง โอยจ อ�ื ระ ลัก่ ไมจ แตะ ยุฮ ละ โม ป มัฮ เอียกปุ แตะ
เบือ รพาวม เจือ อ�ื

ลปุง ลัก่ ลอยจ อื
11ปเล่ีย เฮี อาึ ไซฮ ละ เปอะ นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ� แลน

เมิฮ� ซ ยุ ที เปอะ นึง ระ ตัว นังซื ไซฮ แฮะ เฮ�ี
12 เอจี มัฮ โม ป ฆวต เกียฮ ฮุน ไม่ อวต อื ติ แตะ เบือ ไล

ลวง เนะซองั ปุย ป ฆวต คนัป โม เปะ เลียก นึง รติกิต เตอ�
โม เซ มัฮ ยุฮ อื นึง โอ อื ฆวต เกือฮ ปุย โคมเฮง โม โกะ แตะ
โน่ง ฆาื ไลลวง ไมะซาวแควง ยุฮ พะครติ� 13 ปัง มัฮ โม
ป เลียก นึง รติกิต เซ ปุน เนอึง โตว โรฮ ป อฮั โกตไม โค
รยญ เจือ� โม เซ ฆวต เกือฮ โม เปะ เลียก นึง รติกิต ละ ซ
โฮลฮ แตะ อวต ไอฮ โกะ แตะ ฆาื ญอม โม เปะ ยุฮ ตัม รติ
เซ� 14 ปัง มัฮ ตอก ออฮ ตอก เอฮี� อาึ ญอม โตว อวต ไล
ลวง ไฮญ� อาึ ซ อวต ไลลวง ไมะซาวแควง ยุฮ พะโองจาว
ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ โน่ง� มัฮ เบือ ไมะซาวแควง เซ
ป เมาะ โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮี ป ยุม ละ อาึ ฆาื อ�ื อาึ เมาะ โรฮ
ป ยุม ละ โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮี โรฮ� 15 เลียก ปุย นึง รติกิต ไม่
โอ อื เลียก มัฮ โตว ป ระ ไล� มัฮ ไลลวง เกือฮ พะจาว ปุย
แปน ปุย โคระ ป ระ ไล นึง อ�ื 16 เมาะ ป ทื ตัม ไล เซ� เอจี
มัฮ โม เซ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอมึ ยุฮ พะจาว� ปัว พะจาว
เกือฮ อื โฮลฮ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ไม่ ปัว พะจาว เลียก
พาวม โซะ ไง่ นึง�

17 เฆิม เฮี โฮว ไป นา เญือะ ไมจ โตว ปุย ยุฮ ป ซุกซัก ละ
อาึ� เอจี ที นึง ฮรอย เบราะ ไก นึง โกะ เนอึม เมอะ เฮี มัฮ
อาึ กวนไจ ยุฮ พะเยซู�
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18 เอียกปุ� ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ
ทื เอะ เซ อาวต ไม่ โม เปะ� อาเมน�
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