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นังซื รโปะ ปุย ละ โม ป เจือ ไน โม
ฮบีรู

นังซื รโปะ ปุย ละ โม ป เจือ พะเยซู ลลาึง โม ฮบีรู เฮ�ี ไก
โตว ป ยุง ป ไซฮ แฮ� ลลาึง โม ฮบีรู เฮี เอจี ไก งอ่น ป ซอง
ไซ รพาวม ไม่ ฆวต แม ทื แม แตะ ซาซนา ยวิ ตอก ไพรม
แตะ� ป ไซฮ พะทัม เฮี ซาวป ตอก ซ นนุ แตะ รพาวม อื
เกือฮ อาวต ตอน อาวต ฮมัน� เพอกึ ปุย เกือฮ ยุง มัฮ พะ
เยซู เซ ควน เปลีฮ พะจาว ลปุง เนอึม นึง� มัฮ ป ระ ฮา โอ
เอฮี ไฮญ โครยญ เจือ� ป ไซฮ พะทัม เฮี ไก ลอวย เจือ ป
เนน อ�ื
(1) พะเยซู มัฮ กวน พะจาว ป ไอม ลอป� เอจี ยุง เนอึ

ง แตะ ป อฮั พะจาว โครยญ เจือ เบือ โอต อื ป โซะ ปอ ยุม
แตะ� มัฮ เนอึม ป ระ ฮา โม ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่ โม เต
ปด่า� ไม่ ระ โรฮ อื ฮา ไอ โมเซ ป นัปทื โม ยวิ เซ�
(2) พะจาว เอจี รโฮงะ ไลลวง มัฮ พะเยซู ซตุ ระ ป ระ ไล

ฮา โม ซตุ เจน พะทัม ไพรม เตือง โอยจ อ�ื

(3) เอจี มัฮ เบือ พะเยซู ป โฮลฮ โม ป เจือ โปน ฮา มัป่�
โปน โรฮ ฮา รพาวม ฮลัต เตีจ แตะ� ไม่ ลัก่ ยุม แตะ� พะ
เยซู เกือฮ เนอึม ปุย โปน ฮา ป โอ ไมจ โครยญ เจือ นึง มัฮ
อื ซตุ ระ� ไลลวง กัน ยุฮ ซตุ นึง พะทัม ไพรม ป เกว ไม่ กัน
ทไว อื โอเอฮี ตัม โกตไม เซ� มัฮ ตอก ปุโรม โอเอฮี ป เนอึ
ม ป ไก นึง พะเยซู� ปเล่ีย เฮี โม ป เจือ พะเยซู เญือะ โฮลฮ
โตว โกว ปซี ปซา ไพรม เซ�
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ป ไซฮ พะทัม ฮบีรู เฮี เญือม เกือฮ อื ปุย โตก ละ โม ปุย
ไพรม ป อาวต ไม่ รพาวม เจือ แตะ ตอก ป อู อื นึง โบ่ต 11
เซ� มัฮ โรฮ ฆวต เกือฮ อื ป ลาว นังซื เฮี อาวต ตอน ฮมัน
ฮอยจ ซลอยจ ซเลียง� ฆวต เกือฮ อื แก แนฮ พะเยซู ไม่
โอต อื ป โซะ โครยญ เจือ ป ซ เกิต ละ แตะ� (โบ่ต 12) ลัก่
ก ลอยจ อื ป ไซฮ พะทัม เฮี ซตอก รเง่อมึ ปุย เกือฮ อาวต
ไม่ จีวติ ซงะ่ ซงอม แตะ� ไม่ เกือฮ อื ลืลาว พะจาว ไม่ รโฮ
งะ อื รพาวม เจือ แตะ ละ ปุย�

ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ ปุย เบือ กวน อื
1 เจน ไพรม โฆะ โอ พะจาว เกือฮ โม ป ซึป ลปุง แตะ อฮั

โอเอฮี ละ จัตเจือ ไพรม เอะ ตัง แตะ� อฮั อื ละ อื โฮวน เจือ
โฮวน ยัง่ โฮวน โฮน� 2 ซไม ลัก่ ก ลอยจ อื เฮี ปังเมอ เกือฮ
กวน แตะ อฮั อื ละ เอะ ตัง โกะ แตะ� พะจาว เอจี เกือฮ
กวน แตะ เซ ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง ไม่ โอเอฮี นึง อื
โครยญ เจือ� พะจาว เอจี เลือก กวน แตะ เซ ละ ซ เกือฮ อื
แปนป กุม โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื 3กวนอื เซ รฌิญ รงั ซเปีย
ยุฮ พะจาว นึง� เอจี ตอก เอนิ พะจาว โครยญ เจือ� มัฮ ป
เกือฮ โอเอฮี ปลัฮเตะ ปลัฮ มะลอง อาวต ตอน อาวต ฮมัน
ตัม ไล แตะ โครยญ เจือ� เบือ ลปุง ไก อมันัต ยุฮ แตะ� เญื
อม เอจี ฟวยจ พัก อื มัป่ ยุฮ ปุย� โฮลฮ งาวม ลวง ดอม พะ
จาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ นึง เมือง มะลอง�

กวน พะจาว ระ ไล ฮา โม เตปด่า
4กวน พะจาว เซ เอจี โฮลฮ แปน ป ระ ไล ฮา โม เตปด่า�

ตอก โรฮ เซ มอยฮ โฮลฮ อื เซ ระ โรฮ ไล ฮา มอยฮ เตปด่า
เซ โรฮ� 5 พะจาว เอจี อฮั เฮี ละ กวน แตะ เซ� �ปะ มัฮ
เปอะ กวน อาึ� ซเงะ เนาะ เฮี อาึ เอจี แปน เปือะ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื พะจาว อฮั โตว อื ตอก เซ ละ โม เตปด่า ติ
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ตื เนอึม� อฮั โตว อื โรฮ ละ เตปด่า ตอก เฮ�ี �อาึ ซ แปน
เปือะ ปุย เซ� ปุย เซ ซ แปน โรฮ กวน อาึ�� อฮั โตว เซ
ละ เตปด่า� ลปุง เซ มัฮ อฮั อื ละ กวน โกะ แตะ ไอฮ�

6 เญือม เกือฮ พะจาว กวน โรง แตะ ฮอยจ เกิต นึง ปลัฮ
เตะ� อฮั โรฮ เฮ�ี �โม เตปด่า พะจาว เตือง โอยจ อื ไมจ
อื นุ่ม ไว ปุย เซ�� อฮั เซ� 7 มัฮ เฮี ป อฮั พะจาว นึง ไล
ลวง เตปด่า ยุฮ แตะ� �พะจาว เกือฮ เตปด่า ยุฮ แตะ แปน
ตอก กาื โฮ� เกือฮ โรฮ กวนไจ ยุฮ แตะ ตอก รเออปึ งอ��
อฮั เซ� 8 ไลลวง กวน แตะ พะจาว ปังเมอ อฮั อื ละ อื ตอก
เฮ�ี �โอ พะจาว� ปะ ซ ตัตเตียง ลอป เปอะ ปุย โอ เญาะ
ไก ลอยจ� ปะ ซ ตัตเตียง เปอะ บัน่เมือง ยุฮ แตะ ตัม ซื ตัม
ไซ อ�ื 9 ปะ ฮรกั เปอะ กัน ซื กัน ไซ� เกละ เปอะ ยุ กัน
บ่วก กัน โจวง� อาึ ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี เลือก ปะ ไม่
เกือฮ รพาวม ไมจ มวน ละ เปอะ นึง โฮลฮ เปอะ โญตซัก ระ
ฮา โญตซัก โฮลฮ ปุ โฮมว เปอะ�� อฮั เซ� 10 อฮั โรฮ เฮี
ติ เจือ� �โอ พะจาว� เมือ โรง อื โฆะ โอ ปะ ยุฮ เปอะ ปลัฮ
เตะ� ปลัฮ มะลอง เอจี มัฮ โรฮ ป ยุฮ ปะ นึง เตะ โกะ เปอะ
ไอฮ� 11 เตะ ไม่ มะลอง เซ ซ ไฆร� ปะ ปังเมอ ซ ไก ลอป
เปอะ� โอเอฮี โม เซ ซ ไพรม ตอก เครองึ จาวป ปุย โฮ�
12 ปะ ซ ตุปเตียป เปอะ ตอก ลปิ โฮ� ซ ลโปลฮ เปอะ ตอก
เครองึ เซอกึ โฮ� ปะ ปังเมอ ซ ตอก แนฮ เปอะ ไพรม แตะ�
เคิ เนอมึ ยุฮ เปอะ ไก โตว ลอยจ ไม่�� อฮั เซ�

13พะจาว ไก โตว เญอืม อฮั อื ละ เตปด่า ตอก เฮี ติ ชวง�
�ไมจ เปอะ งาวม ลวง ดอม อาึ ฮอยจ ละ เกือฮ อาึ ป รุป ไม่
เปอะ อาวต ฆรมึ ชวง เปอะ�� อฮั โตว อื ละ อื ตอก เซ�
มัฮ กวน อื โน่ง ป อฮั อื ละ อื ตอก เซ� 14 ดัฮ มัฮ ตอก เซ
โม เตปด่า เซ มัฮ ปุย� มัฮ ลปุ ป รซอฮ ละ พะจาว� มัฮ ป
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ดวน พะจาว ฮอยจ เรอมึ โม ป ซ โปน มัป่� โม่ มัฮ อ�ื

2
กัน โปน ปุย มัป่ มัฮ กัน ระ ไล

1 มัฮ เซ ป โฮว เอะ ละ ไมจ แตะ เครองึ นึง ลปุง เนอมึ ป
เอจี ฮมอง แตะ ฆาื อ�ื เดอมึ เอะ โอ ซ โฮย ฮา� 2 ลปุง พะ
จาว ป ซึป เตปด่า ละ ปุย โฆะ โอ เอจี มัฮ ป เนอมึ� เมาะ ป
โอ ยุฮ ตัม ลปุง เซ� ไม่ โอ อื เนองึ ป อฮั อ�ื โฮลฮ ตุต ฆาื อื
ตัม โซมกวน อื ไม่ กัน ยุฮ โกะ อ�ื 3 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ดัฮ
เอะ โอ เครองึ นึง ไลลวง เกือฮ พะจาว เอะ โปน มัป่ ป มัฮ
ไลลวง ป ตึก นึง ระ ไล แตะ เซ โฮ� เอะ ซ เกียฮ โปน ฮา ตุต
แตะ ตอก เมอ� มัฮ พะโองจาว ไอฮ ป ครอฮ ไลลวง เกือฮ
พะจาว ปุย โปน มัป่ กา ครอฮ ปุย ไฮญ อ�ื โม ป ฮมอง ลปุง
อื เซ เอจี ปุน ลัปลอง มัฮ อื ป เนอึม ละ เอะ� 4 เญือม เซ
พะจาว เกือฮ โรฮ ปุย ยุง มัฮ อื ป เนอึม นึง เปลีฮ อื ป ซัม
คัน ไม่ อมันัต ระ แตะ ปอ เงอตึ ปุย นึง� ไม่ ยุฮ อื ป ซัมคัน
ไฮญ โฮวน เจือ� เกือฮ โรฮ ป ปละ ป ซาึต แตะ ละ ปุย เบือ
ลปุ แตะ โฮวน เจือ ตัม รพาวม โกะ แตะ�

พะเยซู มัฮ ป นัม ปุย
5พะจาว เกือฮ โตว โม เตปด่า แปน ป ตัตเตียง ปลัฮเตะ

โคระ ป ซ ไก เฆียง เฮ�ี เอจี มัฮ ไลลวง ปลัฮเตะ เซ ป อฮั
เอะ ละ เปอะ เฮ�ี 6 พะทัม เอจี อฮั อื ตอก เฮี ติ โดฮ� �โอ
พะจาว� ปุย ปลัฮเตะ มัฮ ปุย ตอก เมอ แล� เกียฮ ดอฮ
บุย เปอะ ละ ป แตวะ ไล ตอก เอะ เมอ� เกียฮ แลน แก บุย
เปอะ ปุย ปลัฮเตะ เมอ� 7 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ แปน ป เตี
ยม ฮา โม เตปด่า ติ เตะ โน่ง� เอจี เกือฮ เปอะ โฮลฮ โญต
ซัก ไม่ ไก นา ไก ตา แตะ ตอก โปง อื ไม่ ป โฮลฮ กซัต โฮ�
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8 เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ ปุน ตัตเตียง โอเอฮี ยุฮ เปอะ โครยญ
เจือ�� อฮั เซ พะทัม� พะทัม เซ อฮั พะจาว เกือฮ ปุย ปลัฮ
เตะ ปุน ตัตเตียง โอเอฮี โครยญ เจือ� ไก โตว ติ เจือ เนอึ
ม ป โอ อื ซ โฮลฮ ตัตเตียง� ปเล่ีย เฮี เอะ ปังเมอ โอ ดิ ยุ
ปุน ตัตเตียง อื โอเอฮี โครยญ เจือ� 9 ปัง มัฮ ตอก เซ� เอะ
เอจี โฮลฮ ยุ พะเยซู ป เกือฮ พะจาว แปน ป เตียม ฮา โม เต
ปด่า ติ เตะ โน่ง เซ� ละ ซ เกียฮ ยุม อื ตัง ปุย เตือง โอยจ อื
เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว� ปเล่ีย เฮี เอะ ยุง เงอะ โฮลฮ อื โญต
ซัก แตะ ไม่ โฮลฮ ปุย นัปทื ตอก กซัต โฮ� นึง เอจี โฮลฮ อื
อาวม ป โซะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ ตอก เซ�

10พะจาว ป ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ ไม่ โซะโกะ ฮรกัซา อื
นึง� เอจี ปุก เนอึม ตอก เกือฮ อื พะเยซู โฮลฮ ป กุม ป ปอ
โครยญ เจือ เบือ อาวม อื ป โซะ ตอก เซ� นึง ซ เกือฮ อื โม
กวน แตะ โฮวน ปุย โฮลฮ ดิ โญตซัก แตะ เบือ อ�ื พะเยซู
เซ มัฮ ป นัม ปุย โม เซ ฮอยจ ละ โปน อื ป โอ ไมจ โครยญ
เจือ� 11 เอจี พัก ปุย เกือฮ แปน ป ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว�
โม ป โฮลฮ แปน ป ซงะ่ เซ ไม่ ป พัก ปุย เกือฮ ซงะ่ เซ เอจี
มัฮ กวน ติ เปือะ� มัฮ เซ ป โอ พะเยซู โซะกิจ นึง อฮั แตะ
เอียกปุ แตะ ไม่ ฆาื อ�ื 12 พะโองจาว เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี
�โอ พะจาว� อาึ ซ รโฮงะ ไลลวง ปะ ละ โม เอียกปุ แตะ�
อาึ ซ เชยี ลืลาว ปะ ซองนา โม ป โพรม เตือง มู อ�ื� อฮั
เซ� 13 อฮั โรฮ อื ตอก เฮี ติ คอ� �อาึ ซ อาึง รพาวม แตะ
นึง พะจาว�� อฮั เซ� อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �อาึ อาวต นา
เฮี ไม่ โม กวน แตะ ป เกือฮ พะจาว เนิ�� อฮั เซ�

14 ป อฮั อื กวน แตะ ไม่ เซ เอจี มัฮ ปุย ปลัฮเตะ� ป ไก
เนะ ไก ฮนัม� มัฮ เซ ป เกือฮ พะเยซู ติ แตะ เกิต แปน ปุย
ปลัฮเตะ ตอก ปุย โม เซ ฆาื อ�ื มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ โฮลฮ
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แตะ ยุฮ ไลจ ไม่ พี ระ ป ไก อมันัต ปุน เกือฮ ปุย ยุม เซ� เบือ
เอจี ยุม โกะ แตะ นึง ไมะซาวแควง� 15 เอจี มัฮ เกือฮ อื โม
ป มัฮ ครา เซีญ พี ฆาื ฮลัต อื นึง ซ ยุม แตะ ล่อยญ เจน แตะ
เซ โปน ฮา โอเอฮี ตอก เซ� 16ป เนอมึ นึง อื มัฮ โตว ฮอยจ
เรอมึ อื โม เตปด่า� มัฮ ฮอยจ เรอมึ อื โม ป มัฮ จัตเจือ อปั
ราฮมั� 17 มัฮ ฆาื เซ ป ไมจ อื เกือฮ ติ แตะ แปน ตอก โม
เอียกปุ แตะ นึง โอเอฮี โครยญ เจือ� เดอมึ ซ โฮลฮ แปน
ฮวันา ซตุ ป เนอมึ รพาวม ไม่ ป เลียก พาวม นึง ปุย นึง กัน
รซอฮ อื ละ พะจาว� ละ ซ โฮลฮ พะจาว ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ
ปุย เบือ อ�ื 18 มัฮ ฆาื เอจี อาวม โกะ อื ป โซะ ไม่ ลอง โอ
เอฮี รพาวม อ�ื เซ ป ปุน เรอึม อื โม ป ลอง โอเอฮี รพาวม
อื ฆาื อ�ื

3
พะเยซู มัฮ ป ระ ไล ฮา ไอ โมเซ

1 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ ไน พะจาว เยอ� พะจาว เอจี กอก
โรฮ โม เปะ เอญี เคะ แตะ� มัฮ ฆาื เซ ป ไมจ เปอะ โตก
ลอป ละ พะเยซู ป มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะจาว� ไม่ แปน
อื ฮวันา ซตุ ยุฮ เอะ� เอจี มัฮ ป เจือ เอะ ไม่ ปุน แปน เนอะ
พญีัน อื เซ� 2 มัฮ ป เนอมึ รพาวม ละ พะจาว ป เลือก แตะ
ละ ซ ยุฮ แตะ กัน เซ� ตอก โรฮ เนอึม รพาวม ไอ โมเซ นึง
กัน ยุฮ แตะ ละ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน เญือะ ยุฮ พะ
จาว� 3 ป ยุฮ เญือะ แจง โฮลฮ อื โญตซัก ระ ฮา เญือะ ยุฮ
แตะ เซ� ตอก โรฮ เซ พะเยซู แจง โฮลฮ อื โญตซัก ระ เนอึ
ม ฮา ไอ โมเซ เซ แม� 4 เญือะ โครยญ ลัง เงอ� แจง ไก ป
ยุฮ อ�ื ป ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ ปังเมอ มัฮ พะจาว� 5 ไอ
โมเซ มัฮ ปุย เนอึม รพาวม ละ ยุฮ แตะ กัน ลลาึง โม อซิรา
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เอน� ป มัฮ ปุย ไน เญือะ ยุฮ พะจาว� ไอ โมเซ มัฮ กวนไจ
ยุฮ พะจาว� รโฮงะ อาึง โอเอฮี ป ซ เปลีฮ พะจาว เฆียง เฮ�ี
6พะครติ ปังเมอ มัฮ เอนิ กวน พะจาว� มัฮ ป อาวต ไม่ เนอึ
ม รพาวม แตะ� มัฮ ป ระ ฮา ปุย ไน เญือะ ยุฮ พะจาว เตือง
โอยจ อ�ื ดัฮ เอะ อาวต แนฮ ไม่ รพาวม กา แตะ ไม่ ซโอว
แนฮ รพาวม ไม่ ป ซันญา พะจาว อาึง ละ แตะ� เอะ มัฮ โรฮ
ปุย ไน เญือะ ยุฮ พะจาว เซ โรฮ�

เอะ ซ โฮลฮ ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ พะจาว
7 มัฮ เซ ป อฮั ลปุ พะจาว ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี

ดัฮ เปอะ ฮมอง เซียง พะจาว� 8 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ลึง รพาวม
ตอก เญือม เลฮ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เตียง ป อฮั พะจาว
ไพรม อ�ื ปุ ยุฮ ตอก ยุฮ ปุย ไพรม อื เญือม ลอง อื แลน
รพาวม พะจาว นึง ลาึน เวอืฮ โฮ� 9 พะจาว อฮั เฮ�ี จัต
เจือ ไพรม เปอะ เซ เอจี โฮลฮ ยุ กัน ระ ไล ยุฮ อาึ นา เซ ร
ปาวน เนอมึ� ปัง ยุ อื ลอง ลัง่ แลน รพาวม อาึ� 10 มัฮ เซ
ป รอก พาวม อาึ นึง โม เซ ฆาื อ�ื อาึ เอจี อฮั ฮะ ตอก เฮ�ี
�โม เฮี เนอึม โตว รพาวม ละ อาึ� เกือฮ โตว ติ แตะ ยุง
คระ โครง ยุฮ อาึ ติ ชวง�� 11 อาึ ซันญา ฆาื อื ไม่ รพาวม
รอก แตะ ตอก เฮ�ี โม เฮี เญือะ ซ โฮลฮ โตว เลียก ลโล่ะ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง นึง นาตี ป เพรยีง อาึ อาึง เซ�� อฮั
เซ พะจาว�

12 เอียกปุ� ไมจ เปอะ แฮน โอ เกือฮ ไก ลลาึง แตะ ปุย
อาวต ไม่ รพาวม ฆอก แตะ� ไม่ โอ อื เจือ ปอ ลเตือฮ แตะ
ฮา พะจาว ป ไอม ลอป เซ� 13 ฮา เซ ไมจ เปอะ ซตอก รเง่
อมึ ปุ แตะ โครยญ ซเงะ่� ติ เจน มัฮ ลัง่ อื ซเงะ เนาะ เฮี
ตอก อฮั พะทัม อื โฮ� เดอมึ มัป่ โอ ซ โฮลฮ จุ โม เปะ เกือฮ
อาวต ไม่ ลึง รพาวม แตะ ติ ปุย เนอึม� 14 ดัฮ เอะ อาวต
ตอน ฮมัน นัม ตัว เปิง แตะ ตอก เญอืม เจือ โรง แตะ ฮอยจ
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ซลอยจ ซเลียง โฮ� เอะ เอจี ไก โรฮ รโตง ฆาื นึง กัน ยุฮ พะ
ครติ� 15 พะทัม อฮั อื ตอก เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี ดัฮ เปอะ
ฮมอง เซียง พะจาว� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ลึง รพาวม ตอก เญื
อม เลฮ โม จัตเจือ เปอะ เตียง ป อฮั พะจาว ไพรม อ�ื� อฮั
เซ�

16 มัฮ ปุย ป ฮมอง เซียง พะจาว ไม่ เลฮ แตะ เตียง ป อฮั
อ�ื เอจี มัฮ โม ป นัม ไอ โมเซ เกือฮ โอก ฮา เมือง อียปิ เตื
อง โอยจ อ�ื โม่ มัฮ อ�ื 17 มัฮ ปุย ป รอก พาวม พะจาว นึง
รปาวน เนอึม เมอ� มัฮ โม ป ยุฮ ป พิต ละ อื เซ� โม่ มัฮ
อ�ื โม เซ ยุม เฮยี ยุม ไฮ นึง ลาึน เวอืฮ เซ ฆาื อ�ื 18พะจาว
เอจี ซันญา อาึง อื ตอก เฮ�ี �โม เฮี เญือะ ซ โฮลฮ โตว เลีย
ก ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง นึง นาตี ป เพรยีง อาึ อาึง
เซ�� อฮั เซ� เญือม ซันญา อื อาึง ตอก เซ มัฮ อฮั อื ละ
ปุย� มัฮ อฮั อื ละ โม ป เลฮ เตียง ป อฮั แตะ� โม่ มัฮ อ�ื
19 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เอะ ยุง เงอะ ป โอ โม เซ โฮลฮ เลียก
ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื โอ อื ญอม เจือ ป อฮั อ�ื

4
1 พะจาว เอจี ซันญา อาึง ซ เกือฮ แตะ เอะ เลียก ลโล่ะ

อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ แตะ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ ไมจ เอะ
แฮน เนอึม ติ แตะ� ฮอ นึง ซ ไก อื งอ่น ลลาึง โม เปะ ป
โอ ซ โฮลฮ เลียก อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ อ�ื 2 เอะ เอจี
ฮมอง เงอะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ตอก โรฮ ฮมอง โม
เซ อ�ื โม เซ ปัง ฮมอง อื ปังเมอ โอ ไก ป มัฮ ละ อ�ื นึง โอ
อื รปัคัม ไม่ รพาวม เจือ แตะ� 3 โม เอะ ป ไก รพาวม เจือ
เยอ โฮลฮ เนอมึ เลียก ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ พะ
จาว เบือ อ�ื เอจี ตอก เนอึม อฮั อื เฮ�ี �อาึ ซันญา ฆาื อื
ไม่ รพาวม รอก แตะ� โม เฮี เญือะ ซ โฮลฮ โตว เลียก ลโล่ะ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง นึง นาตี ป เพรยีง อาึ อาึง เซ�� อฮั
เซ พะจาว� ปัง เอจี ฟวยจ กัน ยุฮ อื เน่อมึ เญือม ยุฮ โรง
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อื ปลัฮเตะ� อฮั ลัง่ อื ตอก เซ� 4 ไลลวง ซเงะ อาแลฮ นึง อื
เซ พะทัม เอจี อฮั อื ตอก เฮี ติ โดฮ� �ซเงะ อาแลฮ เซ พะ
จาว เอจี ฟวยจ กัน ยุฮ อ�ื ลโล่ะ นึง อ�ื� อฮั เซ� 5 ไลลวง
ลโล่ะ เซ ปังเมอ เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม เฮี เญือะ ซ โฮลฮ
โตว เลียก ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง นึง นาตี ป เพรยีง
อาึ อาึง เซ�� อฮั เซ�

6 โม ป ฮมอง โรง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว โฮลฮ โตว
เลียก อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ พะจาว� ฆาื โอ อื เนอึง
ป อฮั อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ ไก โรฮ งอ่น ป โฮลฮ เลียก อาวต
เฮน อาวต ฮลอง ไม่ พะจาว� 7 ไลลวง เซ เอจี ที นึง ป อฮั
พะจาว เญือม อฮั อื ซ ไก ลัง่ ติ เวลา� เวลา กัมโนต อฮั อื
เซ มัฮ ลัง่ ติ ไม่ เญือม อฮั อื �ซเงะ เนาะ เฮ�ี ไม่ ไพรม อ�ื
ฟวยจ เซ แม โฮวน เนอมึ� พะจาว โกว แม ดัก ดอย ด่าวติ
ละ ซ อฮั แตะ ไลลวง ซเงะ เซ� ตอก อฮั อื นึง พะทัม เอจี
อฮั ฮะ เนาะ โฮ�
�ซเงะ เนาะ เฮี ดัฮ เปอะ ฮมอง เซียง พะจาว ปุ เกือฮ ติ

เปอะ ลึง รพาวม�� อฮั เซ�
8 มัฮ ปุน เกือฮ เนอึม โยชูวา ปุย เลียก ลโล่ะ อาวต เฮน

อาวต ฮลอง ไม่ พะจาว� พะจาว ตึน โอ เญือะ ซ อฮั แม ไล
ลวง ซ ไก ลัง่ เวลา ซ เลียก ลโล่ะ ปุย ไม่ พะจาว ติ เวลา
แม� 9 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไก ลัง่ เวลา เลียก ลโล่ะ อาวต
เฮน อาวต ฮลอง ปุย ไม่ พะจาว� ตอก เญือม ลโล่ะ พะจาว
ซเงะ อาแลฮ เซ� 10 ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ป เลียก ลโล่ะ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ พะจาว� เอจี มัฮ ฟวยจ กัน ยุฮ
โกะ อ�ื ซ โฮลฮ ลโล่ะ ฆาื อ�ื ตอก โรฮ ฟวยจ กัน ยุฮ พะ
จาว ไม่ โฮลฮ อื ลโล่ะ โรฮ� 11 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ไมจ เอะ เรยีง
รพาวม ละ ซ เลียก ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง แตะ ไม่
พะจาว� โม เอะ ไมจ โตว เลฮ เตียง ป อฮั พะจาว ละ แตะ
ติ ตื เนอมึ ตอก เลฮ โม เซ อ�ื ไม่ โอ อื โฮลฮ เลียก ฆาื อ�ื
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12 ลปุง พะจาว มัฮ ป ไก จีวติ นึง� มัฮ ป เกียฮ รซอฮ
กไน โตะ รพาวม ปุย� มัฮ ป ลอม ฮา วจิ ลไล ลอม� ลล่อน
ฮอยจ ละ รพาวม ปุย ไม่ ลปุ อ�ื โพต ฮอยจ ละ ลฆลอยจ ไม่
ฆัว โตะ ซองั ปุย� มัฮ ป เจีจ โร กัมกุยฮ ปุย ไม่ ป คิต อื โตะ
รพาวม โด่ะ แตะ� 13 ไก โตว ป ไฆลป ฮา ไง่ พะจาว ติ เจือ
เนอึม� โอเอฮี โครยญ เจือ พะจาว ยุ ตื อ�ื มัฮ ป ที ละ อ�ื
เอจี มัฮ พะจาว เซ ป ซ โฮลฮ เอะ รโฮงะ ไลลวง โกะ แตะ ละ
โครยญ เจือ โครยญ โฆะ แตะ�

พะเยซู มัฮ ฮวันา ซตุ ยุฮ เอะ
(ลลว� 110:4)

14 เอะ เอจี ไก ฮวันา ซตุ ยุฮ ฮุ ป เอจี พา มะลอง ฮอยจ
เคะ พะจาว� เอจี มัฮ พะเยซู กวน พะจาว เซ� เคียง มัฮ
อื ตอก เซ ไมจ เอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ตัม รพาวม เจือ
แตะ� ตอก เอจี อฮั ฮะ ติ แตะ เจือ เซ� 15ฮวันา ซตุ ยุฮ เอะ
เซ มัฮ โตว ป โอ เกียฮ เลียก พาวม โซะไง่ นึง เอะ เญือม
อาวต เตอะ ไม่ ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ� เอจี มัฮ ป อาวม
ลอง โอเอฮี รพาวม แตะ ตอก เอะ โครยญ เจือ� ปังเมอ โอ
ยุฮ ป พิต ป โฌวะ ฆาื อื ติ เจือ เนอึม� 16 เคียง มัฮ อื ตอก
เซ ไมจ เอะ อาวต ไม่ รพาวม กา แตะ ละ ซ เลียก แตะ เคะ
พะจาว� นา ก ไก กุนมุ่น ยุฮ อ�ื มัฮ นา เซ นา ก ซ ยุ เอะ
เลียก พาวม พะจาว นึง แตะ� ไม่ นา ก ซ โฮลฮ โฮะ กุนมุ่น
ละ ซ เรอมึ อื เอะ เญือม ตุก เกอะ นึง�

5
1 ฮวันา ซตุ โครยญ โฆะ อื มัฮ ป เลือก พะจาว เน่อมึ นึง

ปุย ไน แตะ ละ ซ ดุฮ อื แปน ป รซอฮ ละ แตะ รโตง ปุย โม
เซ� ซตุ เซ มัฮ ป ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ไม่ มอก อื ตอง ทไว
ซัตซิง ละ โตฮ แตะ ปุย ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื 2 มัฮ ป ปุน อาวต ไม่
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รพาวม ลัง่ แตะ ละ โม ป งาว ป ไงญ ไม่ โม ป พิต ป โฌวะ�
นึง มัฮ โรฮ โกะ อื ป กอ ยุฮ ป พิต ตอก ปุย ไฮญ โรฮ� 3 มัฮ
ฆาื เซ ป จัมเปน อื มอก ตอง ทไว ซัตซิง รโตง โกะ แตะ�
ตอก โรฮ ทไว อื รโตง ปุย ไฮญ โรฮ�

4 ไก โตว ป เกียฮ ซาวป ไอฮ โญตซัก ละ โกะ แตะ ละ ซ
แปน อื ฮวันา ซตุ อู� มัฮ พะจาว โน่ง ป เลือก ปุย แปน ฮวั
นา ซตุ อู� ตอก โรฮ เญือม เลือก อื อาโรน โฮ� 5 ตอก โรฮ
เซ พะครติ ซาวป โตว ไอฮ โญตซัก ละ โกะ แตะ ละ ซ แปน
แตะ ฮวันา ซตุ� มัฮ พะจาว ป เกือฮ ละ อ�ื พะจาว อฮั เฮี
ละ อ�ื �ปะ มัฮ เปอะ กวน อาึ� ซเงะ เนาะ เฮี อาึ เอจี แปน
เปือะ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 6 อฮั โรฮ อื ละ อื ตอก เฮี ติ
โดฮ� �ปะ ซ แปน เปอะ ซตุ โอ เญาะ ไก ลอยจ� ตอก ไล
ลวง ซตุ เมละคีซเด่ก�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 เญือม อาวต ลัง่ พะเยซู นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไววอน เรยีง
ไม่ ปัว แตะ โอเอฮี นึง พะจาว ปอ โอก รบวต แตะ� มัฮ พะ
จาว เซ โน่ง ป ปุน เกือฮ อื โปน ฮา ยุม แตะ� พะจาว งอ่ต ป
อฮั อื นึง มัฮ อื ป ญอม เนองึ ป อฮั พะจาว เซ โครยญ เจือ�
8 ปัง มัฮ โกะ อื กวน พะจาว� ญอม ลัง่ โอต ป โซะ นึง ฆวต
เนอึง แตะ ป อฮั พะจาว โครยญ เจือ� 9 เญือม เอจี ฟวยจ
เนองึ อื ป อฮั พะจาว กุมปอ โครยญ เจือ� ลอต แปน ป เกีย
ฮ เกือฮ ปุย โปน มัป่� นึง มัฮ อื กาวะ งาว ฮกั งุน จีวติ โอ
เญาะ ไก ลอยจ ละ โม ป เนอึง ป อฮั แตะ เตือง โอยจ อ�ื
10 พะจาว เอจี ดุฮ อื แปน ฮวันา ซตุ ฆาื อื ตอก ไลลวง ซตุ
เมละคีซเด่ก�

ไมจ โตว ปุย ไฆร ฮา คระ พะจาว
11 ไลลวง ซตุ เซ โฮวน ลัง่ ตอก ฆวต อฮั ฮะ ละ เปอะ� มัฮ

โอ เญือะ ยุง ตอก ซ อาทิไบ่ แตะ ละ เปอะ นึง ญัก ลอน ซ
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คาว โอเอฮี ไจ เปอะ� 12 ปเล่ีย เฮี โม เปะ เอจี ลัง เกียฮ เพ
อกึ เปอะ ปุย ไฮญ� เมือต แลน ปังเมอ จัมเปน ลัง่ ปุย ไฮญ
เพอกึ โกะ เปอะ� ตอก เญือม เพอกึ โรง ปุย กวนดุ นึง ไล
ลวง พะจาว โฮ� โม เปะ เอจี ลัง เกียฮ ปอน เปอะ โอเอฮี ป
ปอน ป ระ� เมือต แลน โม เปะ จัมเปน ลัง่ เปอะ ญุ นัมโนม
ตอก กวนงกั โฮ� 13 ป จัมเปน ลัง่ ญุ นัมโนม มัฮ ลัง่ กวน
ดุ� นึง โอ อื ดิ เกียฮ แกต เกียฮ รเน ป ปุก ไม่ ป พิต� 14 ป
โซม ป ปอน ไฮญ มัฮ ป ปุก ละ ป เอจี ระ� ปุก ละ ป เอจี กอ
เพอกึ ติ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ เกียฮ ยุง ป ไมจ ไม่ ป
ฆอก�

6
1 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เอะ โฮว แนฮ ลัก่กา แตะ ฮอยจ

ละ ยุง แตะ ลปุง เพอกึ ตอม ป ปุก ละ ป เอจี ระ ไน พะครติ�
เญือะ ไมจ โตว อฮั ลอป ไลลวง ป อฮั ปุย ละ เปอะ เมือ โรง
อ�ื ตอก ไลลวง เฌาะ ปุย รพาวม แตะ ฮา กัน ป นัม ปุย
ฮอยจ ละ ยุม อ�ื ไม่ ไลลวง ตอก เจือ ปุย พะจาว� 2 ไม่ ไล
ลวง รปั ปุย บัป่ติซมา� ไม่ ไลลวง ยอ่ง ปุย เตะ แตะ ราว ปุ
แตะ� ไม่ ไลลวง เกือฮ พะจาว ป ยุม โกฮ ไอม แม� ไม่ กัน
รเตีฮ อื ปุย เกือฮ อื ลอก ตุต โอ เญาะ ไก ลอยจ� 3 เอะ ไมจ
โฮว แนฮ ลัก่กา แตะ� เอะ ซ โฮว เนอมึ เมอะ ตอก เซ� ดัฮ
พะจาว โพต เอะ โฮว โฮ�

4-6 โม ป เอจี ไฆร ฮา คระ จีวติ ซ เกียฮ เกือฮ แม เฌาะ
โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ ติ โฮน แม ตอก เมอ� ไพรม อื เอจี
โฮลฮ อาวต นึง ซเปีย ยุฮ พะจาว� เอจี อาวม โรฮ อื เญีย่ะๆ
เมาะ ญึม ป ปละ ป ซาึต ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง� เอจี
โฮลฮ อื รโตง แตะ นึง ลปุ พะจาว� เอจี ยุง ไอฮ อื นึง โกะ
แตะ มัฮ ลปุง พะจาว ป ไมจ เจอ� เอจี อาวม โรฮ อมันัต พะ
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จาว ป ซ เปลีฮ อื ละ ปุย เจน โคระ เฆียง เฮ�ี ปุย ตอก เซ
ดัฮ ไฆร ลัง่ ฮา คระ จีวติ โฮ� เญือะ เกียฮ แปน โตว เกือฮ อื
เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ ติ โฮน แม� นึง เอจี เมาะ อื
ป เคิง โคระ แม กวน พะจาว นึง ไมะซาวแควง� ไม่ โชะ อื
นา อื ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื

7 ปลัฮเตะ ป ดวต รอาวม เฮละ ราื นึง แตะ ไม่ เกือฮ อื ป
ซมา ลโลวง ปุย กวยฮ� ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ ป มอก ม่า ยุฮ
ชจิ เจอ� พะจาว ซ ปิฮ มุ่น ละ อ�ื 8 ดัฮ ปลัฮเตะ กวยฮ กัต
ไม่ ไรป นึง โน่ง� ไก โตว ป มัฮ เฟือฮ� เตะ ตอก เซ เอจี ซดิ
ไม่ ซ โฮลฮ พะจาว ซะ� ลัก่ ก ลอยจ อื ซ ลอก งอ�

9 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ปัง อฮั ฮะ ตอก เซ เอะ แจง นึง
โอ โม เปะ ซ ลอก โอเอฮี ตอก เซ� เอะ ยุง เงอะ เอจี โฮลฮ
โม เปะ ป ไมจ ฮา ป โฮลฮ โม เซ เยอ� นึง มัฮ เปอะ ปุย เอจี
โปน ฮา มัป่ ยุฮ เปอะ� 10 พะจาว ตอก โตว ปุย โอ ยุง กุน
มุ่น ยุฮ ปุย ละ แตะ� ซ เบีย โตว กัน ยุฮ โม เปะ ละ แตะ�
รพาวม ฮรกั เปอะ ป เปลีฮ เปอะ ละ อื นึง เรอมึ เปอะ เอยีก
ปุ แตะ ไน พะจาว� ไม่ เรอึม ลัง่ เปอะ ฮอยจ ปเล่ีย ปุ โรฮ
เบีย อ�ื 11 เอะ ฆวต เกือฮ ลัมเลือ โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ
เรยีง รพาวม ละ ยุฮ เปอะ กัน ไมจ ตอก เซ ฮอยจ ซลอยจ ซ
เลียง� เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ เนอึม ป รกวน แตะ โฮลฮ เซ�
12 เอะ ฆวต เกือฮ โตว โม เปะ แปน ปุย เกละ� มัฮ ฆวต
เกือฮ เปอะ เฮยีน ตอก ยุฮ โม ป ไก เนอึม รพาวม เจือ อ�ื
ไม่ อาวต อื ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� มัฮ เบือ เซ ป โฮลฮ อื รโตง
แตะ นึง ป แฮรน พะจาว ตัม ป เอจี ซันญา อื อาึง ละ แตะ
เซ ฆาื อ�ื

ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว
13พะจาว เญอืม ซันญา อื อาึง โอเอฮี ละ อปัราฮมั เมอ�

ซันญา ซโตฮ อาึง รซอม แตะ ละ อื ละ ซ ยุฮ อื ตัม ป ซัน
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ญา แตะ อาึง เซ� เญือม ซันญา อื อาึง รซอม แตะ ละ อื
ตอก เซ� มัฮ ลัปลอง อื นึง มอยฮ โกะ แตะ นึง โอ ป ระ ไล
ฮา โกะ อื ไก� 14 อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ปิฮ เนอึม มุ่น ละ
เปอะ ไม่ ซ เกือฮ จัตเจือ เปอะ พรุฮแพร โฮวน�� อฮั เซ ละ
อ�ื 15 อปัราฮมั โฮลฮ เนอึม ป ซันญา พะจาว อาึง ละ แตะ
นึง ปุน มอง อื ป ซันญา พะจาว ละ แตะ เซ ไม่ รพาวม ลัง่
แตะ�

16 ปุย ปลัฮเตะ เญอืม ซันญา อื อาึง โอเอฮี ซโตฮ โฮ� กอ
เกือฮ ป ระ มอยฮ ฮา โกะ แตะ ลัปลอง อื ละ แตะ� เญือม
ยุฮ อื ตอก เซ มัฮ โอ อื เญาะ ซ เกือฮ ปุย ไก คระ เกียฮ กัฮ
เกียฮ เก� 17 พะจาว มัฮ โรฮ ฆวต เกือฮ อื ซโตฮ ละ โม ป
ซ โฮลฮ ป ซันญา แตะ อาึง เซ� เกือฮ อื ยุง แจง แน โอ โกะ
แตะ ซ เปียน รพาวม แตะ� มัฮ เซ ป ซันญา ซโตฮ อื อาึง
รซอม แตะ ฆาื อ�ื 18 มัฮ ฆาื ป ลอา เจือ เซ� ป ยุง แจง แน
เอะ โอ พะจาว ซ เปียน ไป เปียน มา ป อฮั แตะ ฆาื อ�ื พะ
จาว แจง โอ อื ซ เกียฮ อฮั ป โอ เนอึม เมอ� โม เอะ ป ไอฮ
พะจาว แปน ตัว เปิง แตะ โฮลฮ เนอึม รพาวม เรยีง แตะ
เบือ อ�ื นึง ระ พาวม เมอะ ไม่ ซ โฮลฮ แตะ ป ซันญา พะ
จาว อาึง ละ แตะ ป ซ ไก เฆียง เฮ�ี โอเอฮี ตอก เซ แปน
ควน ซโอว รพาวม เอะ ไม่� 19 ป ซโอว รพาวม เมอะ ไม่ เซ
มัฮ ป ตอน ยุฮ รพาวม รโม่ยฮ เฮะ ตอก ซมอ โล่ง โฮ� มัฮ
ป แจง ป แน� ควน ซโอว รพาวม เอะ เซ ไก นึง พากัง นึง
เมือง มะลอง กไน ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ นึง อ�ื 20พะเยซู
เอจี โฮว กา เยอะ เลียก กไน ฮอง เซ รโตง เอะ� เอจี โฮลฮ
แปน ฮวันา ซตุ โอ เญาะ ไก ลอยจ ตอก ไลลวง ซตุ เมละคีซ
เด่ก โฮ�

7
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ไลลวง ซตุ เมละคีซเด่ก
(1 มเซ� 14:17-20)

1 เมละคีซเด่ก เซ มัฮ กซัต เมือง ซาเลม ไพรม อ�ื มัฮ
โรฮ ซตุ รซอฮ ละ พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� เญือม
เอญี อปัราฮมั เน่อมึ โฮว ตอซู แตะ ไม่ กซัต ปาวน ปุย เซ
ไม่ เป อื โม กซัต เซ� รโตฮ ยุ เมละคีซเด่ก� เมละคีซเด่ก
เซ ปิฮ มุ่น ละ อ�ื 2 โอเอฮี เมาะ ป โฮลฮ อปัราฮมั พา เลีฮ
กาว ปุน เอจี เกือฮ อื ละ ซตุ เซ ติ ปุน� มอยฮ เมละคีซเด่ก
เซ มัฮ อฮั อื กซัต อาวต ไม่ กัน ซื กัน ไซ ไม่� อฮั โรฮ กซัต
อาวต ไม่ ป เฮน ป ฮลอง ไม่ อื ติ� ตัม ควมัไม มอยฮ เมือง
ซาเลม เซ� 3 ไก โตว ป ยุง มะเปือะ อื ไม่ จัตเจือ ไพรม อื
ติ ปุย เนอึม� ซเงะ เกิต อื ไม่ ซเงะ ยุม อื ปุ โรฮ ไก ป ยุง�
ตอก โรฮ กวน พะจาว� แปน ลอป ซตุ โอ เญาะ ไก ลอยจ�

4 งอ่ต แลน เมอะ เมาะ ระ ไล อื เซ� อปัราฮมั ป มัฮ จัต
เจือ ไพรม เอะ เซ� เมาะ ป โฮลฮ อื เญือม โฮว รุป แตะ เซ
พา เลีฮ กาว ปุน� เอจี เกือฮ อื ละ ปุย เซ ติ ปุน� 5 ตัม โกตไม
ยุฮ พะจาว โม ซตุ ป มัฮ จัตเจือ เลวี ลัง โฮลฮ คาวคอง ยุฮ
โม อซิราเอน� ไน กาว ปุน ลัง โฮลฮ อื ติ ปุน� ปัง มัฮ โม
เอียกปุ อื เซ จัตเจือ อปัราฮมั ตอก โม โกะ อื เซ� โม ป มัฮ
ซตุ เซ ลัง โฮลฮ ลัง่ คาวคอง เน่อมึ นึง โม เอยีกปุ แตะ เซ�
6 เมละคีซเด่ก เซ มัฮ โตว จัตเจือ เลว�ี ปังเมอ โฮลฮ ลัง่ โอ
เอฮี ยุฮ อปัราฮมั� ไน กาว ปุน โฮลฮ อื ติ ปุน� ปิฮ โรฮ มุ่น
ละ อปัราฮมั ป มัฮ ป ฮอยจ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ละ เซ�
7 ป ปิฮ มุ่น ละ ปุย แจง มัฮ อื ป ระ ไล ฮา ป โฮลฮ มุ่น ยุฮ อื
เซ� 8 โม ซตุ ไฮญ นึง อ�ื คาวคอง ป โฮลฮ ปุย กาว ปุน ทไว
ปุย ละ อื ติ ปุน� ซตุ โม เซ มัฮ ตื ป เกียฮ ยุม� ซตุ เมละคีซ
เด่ก เซ ตัม ป อฮั พะทัม� ปังเมอ มัฮ ป ไอม ลอป� ป โฮลฮ



ฮบีรู 7:9 xvi ฮบีรู 7:17

อปัราฮมั กาว ปุน เซ ทไว อื ละ เมละคีซเด่ก เซ ติ ปุน โรฮ�
9 เญือม เกือฮ อปัราฮมั โอเอฮี ยุฮ แตะ ละ อื ตอก เซ� เอจี
เมาะ โรฮ เกือฮ เลวี อื ละ อื ติ โรฮ� กังเคะ เอ จัตเจือ เลวี
เซ เอจี มัฮ ป ลัง รปั โอเอฮี ป ทไว ปุย ไฮญ� ป โฮลฮ อื กาว
ปุน ทไว อื ละ อื ติ ปุน� 10 เญือม เซ เยอ เลวี ดิ เกิต โตว�
อาวต ลัง่ นึง เนะ นึง ฮนัม จัตเจือ แตะ ป มัฮ อปัราฮมั เซ
เญือม รโตฮ อื ยุ เมละคีซเด่ก เซ�

11พะจาว เกือฮ โกตไม ยุฮ แตะ ละ โม อซิราเอน ตัม ไล
ลวง ซตุ โม เลวี เซ� กัน ยุฮ ซตุ โม เลวี เซ� มัฮ เอจี มัฮ อื
ป กุม ป ปอ โครยญ เจือ� เญือะ จัมเปน โตว ไก ซตุ ไฮญ ละ
ปุย� เญือะ จัมเปน โตว ไก ซตุ ตัม ไลลวง เมละคีซเด่ก ตัง
ซตุ ไลลวง อาโรน เนอ� 12 เญือม เปียน อื ไลลวง ซตุ เซ�
จัมเปน โรฮ อื เปียน ไลลวง โกตไม ยุฮ แตะ โรฮ� 13 เญือม
อฮั ฮะ ไลลวง เซ มัฮ อฮั ฮะ ไม่ ไลลวง พะโองจาว� พะโอง
จาว เซ มัฮ โตว ปุย เกิต นึง เจอ เลว�ี มัฮ เจอ โน่ง แตะ�
ไก โตว ติ ชวง เญอืม รซอฮ ปุย เจอ เซ ละ แปน อื ซตุ แฮรป
แตะ คัน ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ติ ตื เนอมึ� 14 เอจี ที ละ ปุย
มัฮ พะโองจาว เซ ปุย เกิต เน่อมึ นึง เจอ ยูด่า� ไอ โมเซ เญื
อม อฮั อู อื ไลลวง ซตุ โฮ� อฮั โตว ซตุ ซ ไก เน่อมึ นึง เจอ
เซ เฟือฮ�

ซตุ โคระ ตอก เมละคีซเด่ก
15 ไลลวง เซ โฮว ละ ที แตะ นึง เฮ�ี เอจี ไก ซตุ โคระ ติ

ป ตอก เมละคีซเด่ก โฮ� 16 มัฮ โตว โฮลฮ อื แปน ซตุ ตัม
โกตไม ป เกว ไม่ จัตเจือ ปุย� มัฮ แปน อื ซตุ เบือ อมันัต ระ
แตะ� นึง มัฮ แตะ ป ไก จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ� 17พะทัม
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เอจี อฮั เฮ�ี �ปะ ซ แปน เปอะ ซตุ โอ เญาะ ไก ลอยจ ตอก
ไลลวง ซตุ เมละคีซเด่ก�� อฮั เซ�

18 โกตไม ป ไก ไพรม อื เซ พะจาว เญือะ เกือฮ โตว ปุย
โกว อ�ื นึง โอ อื เกียฮ เรอมึ ปุย ไม่ โอ อื ไก ป มัฮ� 19 โกตไม
ยุฮ ไอ โมเซ เซ ไก โตว อมันัต ละ ซ เกียฮ เกือฮ แตะ ปุย แปน
ปุย ไมจ กุมปอ ละ พะจาว โครยญ เจือ� ป โฮลฮ เอะ ปเล่ีย
เฮี มัฮ ป ไมจ แม ฮา เซ� มัฮ โฮลฮ โฮะ ซโอว รพาวม ไม่ ป
ซันญา พะจาว อาึง ละ แตะ� มัฮ เบือ เซ ป โฮลฮ เอะ เลียก
ซดิ ไม่ พะจาว ฆาื อ�ื

20 เญือม ดุฮ อื ปุย ไฮญ แปน ซตุ� ดุฮ โตว อื ไม่ รซอม
ซันญา ซโตฮ แตะ� 21พะจาว ปังเมอ ดุฮ พะเยซู แปน ซตุ
ไม่ รซอม ซันญา ซโตฮ แตะ� มัฮ อฮั อื ละ อื ตอก เฮ�ี �พะ
จาว เอจี ซันญา ซโตฮ อาึง อื ไม่ โอ อื ซ เปียน รพาวม แตะ�
ปะ ซ แปน เปอะ ซตุ โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ ละ อ�ื
22 เอจี ที นึง พะทัม ติ คอ เซ มัฮ ลปุง ซันญา โคระ ป ลัป
ลอง พะเยซู เซ ป ไมจ ฮา ลปุง ซันญา ไพรม เซ�

23 ไก แม ติ เจือ ตอก ตัง อ�ื ซตุ ไฮญ เซ ไก ไม่ ปุ แตะ
โฮวน ปุย� โฮลฮ โตว ยุฮ ลอป กัน แตะ นึง เอจี ยุม อื ปุ ปุ�
24พะเยซู ปังเมอ มัฮ ป ไอม ลอป� กัน แปน อื ซตุ เซ โฮลฮ
แปน ลอป อื โอ เญาะ ไก ลอยจ� 25 มัฮ เซ ป เกียฮ เรอึม
ลอป อื โม ป ฮอยจ เคะ พะจาว เบือ โกะ แตะ เซ� เกือฮ โปน
ป โอ ไมจ โครยญ เจือ ฆาื อ�ื นึง มัฮ อื ป ไอม ลอป ละ ซ ปัว
แตะ โอเอฮี นึง พะจาว รโตง อ�ื

26 เอจี มัฮ พะเยซู เซ ป มัฮ ฮวันา ซตุ ป โปง เนอึม แปน
แตะ ซตุ ละ เอะ เอ� มัฮ ป ซงะ่ ซงอม� มัฮ ป โอ ไก พิต
โฌวะ นึง ติ เจือ เนอึม� จีวติ อื มัฮ ป ตัง โน่ง ฮา จีวติ ปุย
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มัป่� พะจาว เอจี ยวก อื เกือฮ อาวต นึง เมือง มะลอง ก ตึก
นึง ฮลาวง แตะ� 27ตอก โตว ฮวันา ซตุ ไฮญ� จัมเปน โตว
ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ฆาื มัป่ ยุฮ โกะ แตะ รกา ไม่ ฆาื
มัป่ ยุฮ ปุย ไฮญ โครยญ ซเงะ่� พะเยซู เญือม ทไว อื โกะ
แตะ ละ พะจาว เอจี มัฮ โตฮ อื ปุย ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื ทไว อื
ติ โฮน โน่ง� ฟวยจ ไม่ เซ� 28 ตัม โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ พะ
จาว ดุฮ ปุย เกือฮ แปน ฮวันา ซตุ เตือง มัฮ อื ป ไก พิต ไก
โฌวะ� ตัม ลปุง ซันญา ซโตฮ แตะ อาึง ป ไก รเคะ โกตไม
เซ� พะจาว ปังเมอ ดุฮ กวน แตะ แปน ฮวันา ซตุ� พะจาว
เกือฮ อื แปน ปุย ญุ่ก เญาะ เติ โอ เญาะ ไก ลอยจ�

8
พะเยซู มัฮ ฮวันา ซตุ ยุฮ เอะ

1 ไลลวง โอเอฮี ป อฮั ฮะ เซ เอจี รโจะ นึง เฮ�ี เอะ เอจี
ไก ฮวันา ซตุ ตอก เซ ยุฮ ฮุ� มัฮ ป งาวม ลวง ดอม พะจาว
ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ นึง เมือง มะลอง� 2 มัฮ ป ยุฮ กัน
นึง พากัง ซัมคัน ป มัฮ พากัง เนอึม ยุฮ พะจาว� มัฮ โตว
พากัง ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ� 3 ฮวันา ซตุ โครยญ โฆะ อื มัฮ ตื ป
ดุฮ พะจาว ละ ซ ทไว อื โอเอฮี� ไม่ มอก อื ตอง ซัตซิง ละ
แตะ� ฮวันา ซตุ ยุฮ เอะ ไมจ โรฮ อื ไก ป ทไว ตอก เซ โรฮ�

4 มัฮ อาวต พะเยซู นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ตึน โอ ซ โฮลฮ แปน
ซตุ เฟือฮ� นึง เอจี ไก ซตุ ทไว โอเอฮี ตัม โกตไม ยุฮ ไอ
โมเซ� 5 กัน รซอฮ โม เซ นึง พากัง เซ� มัฮ ตอก ปุโรม ไม่
ฮุป ฮอย โอเอฮี ป ไก เนอมึ นึง เมือง มะลอง โฮ� เอจี ตอก
โรฮ อฮั พะจาว อื ละ ไอ โมเซ เญือม ซ กัง อื พากัง ไพรม อื
โฮ� อฮั เฮี ละ อ�ื
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�ไมจ เปอะ ยุฮ เกือฮ ตอก ฮุป เปลีฮ อาึ ละ เปอะ นึง บ
ลาวง เซ โครยญ เจือ� ปุ เกือฮ แพก เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ
พะจาว�

6 ปเล่ีย เฮี กัน รซอฮ พะเยซู ละ พะจาว ปังเมอ ไมจ แม
ฮา กัน ยุฮ ซตุ โม เซ� ตอก โรฮ ไมจ ลปุง ซันญา โคระ� ป
แปน พะเยซู ปุย ซน่ะ นึง อื เซ ฮา ลปุง ซันญา ไพรม� นึง
มัฮ โอเอฮี ป ซันญา โคระ อื เซ ป ไมจ ฮา ป ซันญา ไพรม อ�ื

7 มัฮ โอ ลปุง ซันญา ไพรม เซ ไก ป วติ ป วงั นึง� เญือะ
จัมเปน โตว ไก ลปุง ซันญา โคระ ฆาื อ�ื 8 พะจาว ปังเมอ
เติ ลัง่ กัน พิต ยุฮ ปุย ไน แตะ� อฮั เฮี ฆาื อ�ื �เอจี ซ ฮอยจ
เวลา เญือม ซ เกือฮ อาึ ลปุง ซันญา โคระ ละ โม อซิราเอน
ไม่ โม ยูด่า� 9 ซ ตอก โตว ลปุง ซันญา เกือฮ ฮะ ละ จัต
เจือ ไพรม อื เญอืม โตวก อาึ เตะ อื ละ ซ ตาว เยอะ โอก ฮา
เมือง อียปิ โฮ� โม เซ ยุฮ เนอึม โตว อื ตัม ลปุง ซันญา อาึ
ไม่ แตะ นึง รพาวม เนอึม แตะ� มัฮ เซ ป โอ อาึ เญือะ เค
รองึ นึง โม เซ ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

10 �มัฮ ตอก เฮี ลปุง ซันญา โคระ ซ เกือฮ อาึ ละ โม อซิ
ราเอน� เฆียง เฮี อาึ ซ อาึง โกตไม ยุฮ แตะ โตะ รพาวม ร
โม่ยฮ อ�ื ซ ไซฮ แฮะ กไน โตะ รพาวม อ�ื อาึ ซ แปน พะ
จาว ยุฮ โม เซ� โม เซ ซ แปน โรฮ ปุย ไน อาึ� 11 โม เซ
เญือะ ซ โฮลฮ โตว เพอกึ โม คระ เฌือต แตะ ไม่ ปุยว่ง แตะ
เกือฮ ยุง ป มัฮ พะโองจาว� นึง ซ ยุง อื ป มัฮ อาึ โครยญ
โฆะ แตะ� เน่อมึ นึง ปุย ตุ ปุย เตียม ฮอยจ ละ ป ระ ป คาว�
12 อาึ ซ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง โม ป ยุฮ ป พิต� ไลลวง ป
พิต ป โฌวะ ยุฮ อื เซ อาึ เญือะ ซ ทื โตว ละ อ�ื� อฮั เซ�

13 เญือม อู พะจาว ลอก ลปุง ซันญา โคระ เซ� พะจาว
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เอจี มัฮ อฮั อื ลปุง ซันญา ไพรม เซ เอจี โปน กัมโนต� โอ
เอฮี ป เอจี โปน กัมโนต ไม่ เอจี ไพรม ลอน อื เซ เอจี มัฮ นัม
ไฆร�

9
ไลลวง รซอฮ ซตุ ละ พะจาว

1 กัน ไว ปุย พะจาว ตัม ลปุง ซันญา ไพรม เซ ไก โรฮ แปน
คัก แปน ไล แตะ� นา ก ไว ปุย พะจาว เซ มัฮ ปุย ปลัฮเตะ
ป ยุฮ ฮู� 2 ปุย กัง พากัง นึง อ�ื พากัง เซ ไก ลอา ฮอง�
ฮอง ก พริ อื อฮั ฮอง ซัมคัน ไม่ อ�ื กไน ฮอง เซ ไก ออม นึง
ไม่ โตะ อาวต คโนมปัง ทไว ปุย ละ พะจาว� 3 ฮอง ลอา เซ
รฆุน นึง พากัง ซัมคัน ติ ปลัฮ� ฮอง กไน นึง อื เซ อฮั ฮอง
ตึก นึง ซัมคัน แตะ ไม่ อ�ื 4 ไก คัน ไคร ก ตอง ปุย ป ซออย
ฮงาื นึง� ไก โรฮ ฮติ อปั นึง ไคร นึง� มัฮ ฮติ ลปุง ซันญา
ยุฮ พะจาว� กไน ฮติ เซ ไก โดง ไคร อาวต มานา นึง ไม่ โคะ
ฆิ ยุฮ อาโรน ป เตีย กัก ชุก ฮละ ไพรม อื โฮ� ไม่ ซโมะ ลอา
แพน ป ไซฮ พะจาว ลปุง ซันญา แตะ นึง� 5 ราว ฮติ เซ ไก
ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ นึง ลอา� ไม่ รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว�
กัง โพรยจ แตะ ราว รเดือป ฮติ เซ� มัฮ นา เซ นา ก ยวก
พะจาว มัป่ ยุฮ ปุย� ปเล่ีย เฮี เกียฮ อาทิไบ่ ซโตฮ โตว โอ
เอฮี ไล เซ ละ เปอะ ฮอยจ โตะ จวยฮ โตะ แงน�

6 เญอืม เอจี ฟวยจ เพรยีง อื อาึง โอเอฮี ตอก เซ เยอ� โม
ซตุ เลียก โตะ พากัง ฮอง ก พริ อื เซ โครยญ ซเงะ่ ละ ซ ยุฮ
อื กัน ตัม ไล ยุฮ แตะ� 7 มัฮ ฮวันา ซตุ โน่ง ป โฮลฮ เลียก
โตะ ฮอง กไน นึง อื เซ� เลียก ติ เนอมึ ติ โฮน โน่ง� เญือม
เลียก อื นา เซ โรวก ฮนัม ซัตซิง ทไว แตะ ละ พะจาว รโตง
โกะ แตะ ไม่ รโตง มัป่ โคะ ยุฮ ปุย นึง โอ อื ยุง� 8 โอเอฮี ไล
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เซ เอจี ไก ละ ซ โฮลฮ ลปุ พะจาว เพอกึ เอะ นึง� มัฮ เกือฮ
อื เอะ ยุง ตอก เฮ�ี ติ เจน ไก ลัง่ พากัง ไพรม เซ ดิ ไก โตว
คระ เลียก ปุย นึง ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ� 9 โอเอฮี ไล
เซ มัฮ แพป อื ไม่ เจน ปเล่ีย เฮ�ี มัฮ เกือฮ อื ปุย ยุง โอ โอ
เอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว� ไม่ ซัตซิง มอก ปุย ตอง ละ อื เซ�
เกียฮ เกือฮ รพาวม ป ทไว เซ ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว� 10 นึง
มัฮ อื ป เกว ไม่ ป โซม ป ปอน ไม่ ปซี ปซา เกือฮ ปุย ติ แตะ
ซงะ่ โน่ง� มัฮ ปซี ปซา ไลลวง ก พริ ปุย ป เกือฮ พะจาว ปุย
โกว จุบัน่ ติ เจน กา เฆียง เติง เวลา ยุฮ โคระ พะจาว โอเอฮี
โครยญ เจือ�

ฮนัม พะครติ ระ เนอมึ อมันัต
11พะครติ ปังเมอ เอจี ฮอยจ แปน ฮวันา ซตุ ละ ซ เกือฮ

อื ป ไมจ ป ญุ่ก ละ เอะ� พากัง นา ก รซอฮ อื ระ ไล ฮา ป
ไพรม อื ไม่ ไมจ อื ฮา อ�ื มัฮ โตว พากัง ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ�
มัฮ โตว โอเอฮี ไก นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 12 เญือม เลียก พะครติ
นึง พากัง เซ ไม่ ลอต อื เลียก นึง ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ
เซ� เอจี เลียก ติ โฮน โน่ง� ฟวยจ ไม่ เซ� เญือม เลียก อื
โรวก โตว ฮนัม ปิ ไม่ ฮนัม กวน โมวก ละ ซ ทไว แตะ ละ พะ
จาว� มัฮ เลียก อื ไม่ ฮนัม โกะ แตะ ไอฮ ละ ซ โฮลฮ แตะ
เกือฮ เอะ โปน มัป่� กัน เกือฮ อื ปุย โปน มัป่ เซ เอจี แปน
ป ฟวยจ โอ เญาะ ไก ลอยจ� 13 ฮนัม ปิ ไม่ ฮนัม โมวก โปก
ไม่ จะ กวน โมวก ตอง อื เซ� โม ซตุ ซพรอต อื นึง ปุย ละ
ซ เกือฮ อื ซงะ่ ไล ตัม รติ ทื อื เซ� 14 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ฮนัม
พะครติ โม่ ระ เนอึม ฮา เซ อมันัต อ�ื พะครติ เซ ทไว ติ
แตะ ละ พะจาว เบือ ลปุ พะจาว ป ไอม ลอป เซ� เอจี แปน
ควน ยวก พะจาว มัป่ ละ ปุย� กัน ทไว อื ติ แตะ เซ มัฮ ป
กุม ป ปอ โครยญ เจือ� ฮนัม อื เกียฮ เกือฮ รพาวม รโม่ยฮ



ฮบีรู 9:15 xxii ฮบีรู 9:22

เอะ ซงะ่ ฮา กัน ป นัม ปุย ฮอยจ ละ ยุม� เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ
รซอฮ ละ พะจาว ป ไอม ลอป เซ�

15 มัฮ เซ ป โฮลฮ พะครติ แปน ปุย ซน่ะ นึง ลปุง ซันญา
โคระ ยุฮ พะจาว ฆาื อ�ื มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื โม
ป กอก พะจาว เอญี เคะ แตะ โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก โอ เญาะ
ไก ลอยจ� ตัม ป ซันญา พะจาว อาึง ละ อ�ื นึง ยุม โกะ อื
ละ ซ โตฮ แตะ ปุย เกือฮ โปน ฮา พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื เญือม
อาวต ลัง่ อื ฆรมึ ลวงั บัง่คัป ลปุง ซันญา ไพรม เซ�

16 ดัฮ ปุย ไซฮ อาึง นังซื พไินกัม* โฮ� นังซื เซ โฮลฮ โตว
ปุย โกว กา เฆียง แจง ยุม ป ไซฮ อื เซ� 17 นังซื เซ ไก โตว
ป มัฮ เญอืม ไอม ลัง่ ป ไซฮ อื เซ� มัฮ ฟวยจ ยุม อื ซ โฮลฮ
ปุย โกว เยอ� 18ตอก โรฮ เซ ลปุง ซันญา ไพรม เซ� ดัฮ โอ
โกว ฮนัม โฮ� เกียฮ แปน โตว โรฮ ป โกว� 19 เมือ โรง อื
ไอ โมเซ รโฮงะ ป ซตอก พะจาว อาึง ละ ปุย ตัม ป ไก อื นึง
โกตไม� ฟวยจ เซ ตุย ฮนัม กวน โมวก ไม่ รอาวม� โกว โคะ
ฮุโซป� เวอืน อื นึง ฮาึก แกะ ซครกั ละ ซ ซพรอต อื ฮนัม เซ
นึง นังซื โกตไม เซ ไม่ นึง ปุย เตือง โอยจ อ�ื 20 อฮั เฮี ไม่
อ�ื �เฮี มัฮ ฮนัม ป ตอน ยุฮ ลปุง ซันญา พะจาว ละ เปอะ�
มัฮ เกือฮ อื โม เปะ ยุฮ ตัม ลปุง ซันญา เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
21ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ซพรอต โรฮ ฮนัม เซ นึง พากัง ไม่ นึง
เครองึ ป โกว ซตุ ละ ซ รซอฮ แตะ ละ พะจาว โครยญ เจือ�
22 ป เนอมึ นึง อื ตัม โกตไม เซ โอเอฮี ซเปี มัฮ โครยญ เจือ
พะจาว เมีญ อื มัฮ ป ซงะ่ เบือ ฮนัม� ดัฮ ฮนัม โอ ปัต โฮ�
พะจาว ไก โตว ตอก ยวก มัป่ กัฮ ตุต ละ ปุย�

* 9:16 9:16 นังซื พิไนกัม เซ มัฮ นังซื ไลลวง รฆุ ปุย อาึง คาวคอง แตะ กา
ยุม แตะ� ดัฮ โกะ อื เอจี ยุม โฮ� ไมจ ปุย ยุฮ ตัม ป ไซฮ อื อาึง เซ�
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พะครติ เกียฮ ยวก มัป่ ยุฮ ปุย
23พากัง ไม่ โอเอฮี ป ไก นึง อื เซ มัฮ ฮุป ฮอย ป เนอมึ ป

ไก นึง เมือง มะลอง� โอเอฮี โม เซ จัมเปน ปุย ไมจ เกือฮ
ซงะ่ เบือ ฮนัม ซัตซิง ทไว แตะ เซ� โอเอฮี ป เนอมึ ป ไก นึง
เมือง มะลอง เซ� ปังเมอ ไมจ อื โกว คอง ทไว ป ไมจ เนอึ
ม ฮา เซ แม� 24 พะครติ มัฮ โตว เลียก อื นึง ฮอง ซัมคัน
ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ ป โกว ปุย ตัง ป เนอึม เซ� เอจี มัฮ เลียก
อื เคะ พะจาว นึง เมือง มะลอง ฆรอ เอะ� อาวต เอนิ ซอง
นา พะจาว ละ เรอึม แตะ เอะ� 25 ฮวันา ซตุ ยุฮ โม อซิรา
เอน เลียก นึง ฮอง ซัมคัน เซ ไม่ ฮนัม ซัตซิง ทไว แตะ เซ
โครยญ เนอึม� พะครติ ปังเมอ โอ เลียก ทไว ติ แตะ โฮวน
โฮน ตอก เซ� 26 มัฮ มัฮ อื ตอก เซ ตึน ซ จัมเปน อื อาวม
ป โซะ โฮวน โฮน เน่อมึ เญอืม ยุฮ พะจาว ปลัฮเตะ เมือ โรง
อื ฮอยจ ปเล่ีย� ปังเมอ โอ มัฮ ตอก เซ� พะครติ มัฮ ฮอยจ
ทไว อื ติ แตะ แปน ควน ยวก พะจาว มัป่ ยุฮ ปุย เญอืม เอจี
ซ โอยจ ซเงะ ปลัฮเตะ เฮ�ี ฮอยจ ติ โฮน โน่ง� ฟวยจ ไม่
เซ� 27 ปุย เตือง โอยจ อื จัมเปน อื ยุม ติ โฮน� ฟวยจ เซ
ซ โฮลฮ พะจาว รเตีฮ� 28ตอก โรฮ เซ� พะครติ เอจี ทไว ติ
แตะ ละ พะจาว ติ โฮน โน่ง ละ ซ ยวก อื โปวฮ มัป่ ยุฮ ปุย
โฮวน� ซ ฮอยจ แม ติ โฮน� มัฮ โตว ซ ฮอยจ อื ละ ยวก
แตะ มัป่� มัฮ ฮอยจ อื ละ ซ เกือฮ แตะ โม ป รกวน แตะ
ฮอยจ เซ โปน ป โอ ไมจ โครยญ เจือ�

10
1 โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ มัฮ ตอก อื ปุโรม ป ไมจ ป ญุ่ก ป ซ

ไก เจน ลั่กกา เอะ� ตอก เนอึม โตว ป ไก เมือง มะลอง�
มัฮ เซ ป แจง โอ ป ตอง ปุย ทไว โครยญ เคิ โครยญ เนอึ
ม ตัม โกตไม เซ ซ เกียฮ เกือฮ โม ป ฮอยจ เคะ พะจาว เซ
แปน ปุย กุมปอ ละ อื เบือ อ�ื 2 โม ป ไว พะจาว เซ� มัฮ
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โฮลฮ เนอึม อื แปน ปุย ซงะ่ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ ตึน โอ เญือะ
ซ อาวม พิต แตะ� ตึน ซ เลิก อื ฆาื อื ตอง แตะ ทไว โอเอฮี
เซ� 3 ปังเมอ โอ มัฮ ตอก เซ� ป ตอง ปุย ทไว เซ มัฮ เมาะ
เกือฮ อื ดอฮ ละ ป พิต ยุฮ แตะ โครยญ เคิ โครยญ เนอมึ�
4ฮนัม โมวก โปก ไม่ ฮนัม ปิ เซ แจง โอ อื ปุน ยวก โปวฮ มัป่
ยุฮ ปุย ติ ชวง�

5 เญือม ฮอยจ โรง พะครติ นึง ปลัฮเตะ� อฮั เฮี ละ พะ
จาว ฆาื อ�ื �ปะ ฆวต ไอฮ เปอะ โตว โอเอฮี ทไว ปุย ละ แตะ
ไม่ ซัตซิง มอก ปุย ตอง ทไว ละ เปอะ� ปะ เอจี เพรยีง เปอะ
อาึง เนะซองั ละ อาึ� 6 กัน มอก ปุย ตอง ซัตซิง เตือง โม่ว
อ�ื ไม่ กัน ทไว ปุย ซัตซิง ละ ซ ยวก ปะ มัป่ ยุฮ อื ปุก โตว
รพาวม เปอะ� 7 เญือม เซ อาึ อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว� อาึ
อาวต นา เฮี ละ ซ ยุฮ แตะ ตัม ปุก อื รพาวม เปอะ� เอจี
ตอก โรฮ ไซฮ ปุย อาึง ไลลวง อาึ นึง นังซื โกตไม ยุฮ เปอะ
โฮ� � อฮั เซ�

8 เมือ โรง อื เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปะ ฆวต ไอฮ เปอะ โตว
ป ทไว ปุย ไม่ ซัตซิง มอก อื ตอง ทไว� มัฮ โตว ป ปุก รพาวม
เปอะ� ซัตซิง ตอง ปุย นึง คัน ทไว ไม่ โอเอฮี ทไว ปุย ละ ยวก
ปะ มัป่ ยุฮ อ�ื มัฮ โตว ป ฆวต ไอฮ เปอะ ติ ตื เนอมึ�� ปัง
ตอง ปุย ทไว โอเอฮี โม เซ ตัม โกตไม ญุ่ก� พะครติ อฮั ลัง่
อื ตอก เซ� 9ฟวยจ เซ อฮั แม เฮ�ี �โอ พะจาว� อาึ อาวต
นา เฮี ละ ซ ยุฮ แตะ ตัม ปุก อื รพาวม เปอะ�� อฮั เซ�
มัฮ เซ ป ละ โปวฮ พะจาว ไล ตอง ปุย ทไว โอเอฮี เซ ฆาื อ�ื
เกือฮ ไล ทไว พะครติ ติ แตะ เซ อาวต ตัง อ�ื 10 เอะ เอจี
โฮลฮ แปน ปุย ซงะ่ ฮา มัป่ เบือ ยุฮ พะเยซูครติ อื ตัม ป ปุก
อื รพาวม พะจาว� มัฮ เกือฮ อื เอะ ซงะ่ นึง ทไว อื โกะ แตะ
ติ โฮน เซ โน่ง� ฟวยจ ไม่ เซ�
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11 โม ซตุ โครยญ โฆะ อื ชุง ยุฮ กัน ยุฮ แตะ โครยญซเงะ่�
มอก ตอง ทไว ลอป โอเอฮี ตอก ป กอ ยุฮ ไพรม แตะ� ป
ทไว อื เซ ปังเมอ โอ ปุน ยวก โปวฮ มัป่ ยุฮ ปุย� 12พะครติ
ปังเมอ ทไว ติ แตะ แปน ควน ยวก มัป่ ติ โฮน โน่ง� โฮลฮ
ปุย โกว ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� ฟวยจ เซ งาวม ลวง ดอม
พะจาว� 13 ปเล่ีย เฮี มอง ลัง่ อื นา เซ ฮอยจ ละ ซ เกือฮ
พะจาว ป รุป ไม่ อื อาวต ฆรมึ ชวง อ�ื 14 ดัฮ มัฮ ตอก เซ
กัน ทไว อื ติ แตะ ติ โฮน โน่ง เซ� ปุน เกือฮ เอนิ โม ป ซงะ่
ซงอม ยุฮ แตะ เซ แปน ปุย ญุ่ก เญาะ เติ โอ เญาะ ไก ลอยจ
เบือ อ�ื

15ลปุ พะจาว เอจี ลัปลอง โรฮ ไลลวง เฮี ละ เอะ� มัฮ อฮั
อื ตอก เฮ�ี

16 �เฆียง เฮี อาึ ซ เกือฮ ลปุง ซันญา ละ อื ตอก เฮ�ี อาึ
ซ อาึง โกตไม ยุฮ แตะ โตะ รพาวม รโม่ยฮ อ�ื ซ ไซฮ แฮะ
กไน โตะ รพาวม อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

17 อฮั โรฮ อื ตอก เฮี ติ มวยญ� �ไลลวง ป พิต ป โฌวะ
ยุฮ อื ไม่ ป ฆอก ป เบร ยุฮ อื อาึ เญือะ ซ ทื โตว ละ อ�ื�
อฮั เซ� 18 ดัฮ พะจาว เอจี ยวก ละ อื ตอก เซ โฮ� เญือะ
จัมเปน โตว ทไว แม โอเอฮี ละ ซ เกือฮ แตะ พะจาว ยวก
มัป่ ละ แตะ�

ไมจ เอะ เลียก ซดิ ไม่ พะจาว
19 เอียกปุ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ ฮนัม พะเยซู เอจี เกือฮ เอะ

แรป เลียก โตะ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ ไม่ รพาวม กา
แตะ� 20พะเยซู เอจี โปฮ คระ โคระ ละ เอะ� มัฮ คระ นา ก
โฮลฮ เอะ จีวติ แตะ นึง� มัฮ คระ เลียก พา พากัง ซัมคัน
เซ� พากัง เซ เอจี มัฮ เอนิ เนะซองั โกะ อ�ื 21 เอะ เอจี ไก
ฮวันา ซตุ ยุฮ ฮุ� ป แปน ไกญกอ ละ ปุย ไน เญือะ ยุฮ พะ
จาว� 22 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เอะ เลียก ซดิ ไม่ พะจาว
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ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ� ไม่ รพาวม เจือ แจง แน แตะ� ไมจ
เลียก ไม่ รพาวม ซงะ่ ซงอม โอ รโจฮ ไอฮ ติ แตะ� ไม่ โกะ
เนอึม ป เอจี พัก แตะ ซงะ่ นึง รอาวม ซงะ่ ซงอม� 23 ไมจ
เอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน� ไม่ ซโอว รพาวม แตะ ไม่ ป
ซันญา พะจาว อาึง ละ แตะ ตอก อฮั ฮะ ติ แตะ เจือ เซ�
พะจาว ป ซันญา อาึง โอเอฮี ละ ปุย เซ� มัฮ ป ปุน อาึง ปุย
รพาวม แตะ นึง� 24 ไมจ เอะ ไก รพาวม นึง ปุ แตะ� ละ ซ
เรอึม ซอ รพาวม ปุ แตะ เกือฮ เปลีฮ รพาวม ฮรกั ละ ปุย�
ไม่ ยุฮ แตะ กัน ไมจ� 25 ไมจ โตว เอะ ซลัฮ นึง ไลลวง กอ
โพรม แตะ ไม่ ปุ แตะ ตอก ซลัฮ ปุย งอ่น� ฮา เซ ไมจ เอะ
ซตอก ปุ แตะ เกือฮ ปุ แตะ ไมจ มวน รพาวม� เญือม งอ่ต
เปอะ ไลลวง เอจี ซดิ ซ ฮอยจ ซเงะ ยุฮ พะโองจาว� ไมจ
เปอะ โฮว ละ ยุฮ แตะ ตอก เซ ละ ปุ แตะ�

26 เอะ เญอืม เอจี ยุง ลปุง เนอมึ� ดัฮ โฆง แนฮ ยุฮ ป พิต
โฮ� เญือะ ไก โตว ควน ยวก มัป่ ละ เอะ เอ� 27 ดัฮ โฆง แนฮ
ยุฮ ป พิต ตอก เซ โฮ� ไก ลัง่ ติ โน่ง คระ โบฮ ละ เอะ เอ�
ไมจ รไจจ เนอึม นึง� มัฮ กัน รเตีฮ ไม่ งอ ระ ป ซ ไลจ ยุฮ
โม ป เลฮ เตียง ป อฮั พะจาว� 28ป เลฮ เตียง ป อฮั โกตไม
ยุฮ ไอ โมเซ� ดัฮ ไก พญีัน ยุ ลอา ลอวย ปุย� เญือะ ไก โตว
ตอก เกียฮ แตวะ ตุต อ�ื จัมเปน ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม
แตะ� 29 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ป พามัต กวน พะจาว� ไม่ พลิฮ
บึน อื ฮนัม ป เกือฮ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ตอน� ป เกียฮ
เกือฮ ปุย ซงะ่ เซ� ไม่ เพยีก แฮม อื ลปุ พะจาว ป เกือฮ กุน
มุ่น ละ แตะ เซ� ตึน ซ ระ เนอึม ฮา เซ ตุต อ�ื 30 เอะ ยุง
เงอะ มัฮ อื พะจาว ป อฮั เฮ�ี �มัฮ อาึ ป ซ รเตีฮ ปุย เกือฮ
ลอก ตุต แตะ� มัฮ อาึ ป ซ โรก เวน ละ ปุย�� อฮั เซ� อฮั
แม อื ตอก เฮ�ี �พะจาว ซ รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย ไน แตะ��
อฮั เซ� 31 กัน อาวม ปุย เตะ พะจาว ป ไอม ลอป นึง กัน ร
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เตีฮ ยุฮ อ�ื มัฮ เนอมึ ป ไมจ ปุย ฮลัต นึง�
32 ไมจ เปอะ ไตม ตอก มัฮ ตอก มอยฮ แตะ เญือม เจือ

โรง เปอะ� เญือม เซ เยอ ฟวยจ ซอต ซเปีย พะจาว นึง
เปอะ� โม เปะ โอต เปอะ เม่ะมัก่ แตะ โฮวน เจือ� ปังเมอ
โอ เปอะ ไป นึง� 33 ไก ติ ติ เลีฮ เญือม เพียก แฮม ปุย
เปอะ� ไม่ คัม ตุง อื โม เปะ ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื ติ ติ
เลีฮ อื ญอม เปอะ แปน มู ติ ไม่ โม ป ลอก ป โซะ ตอก เซ�
34 โม เปะ เลียก พาวม เปอะ นึง โม ป คัง ปุย อาึง โตะ คอก�
เญือม ลู ปุย ตุย คาวคอง เปอะ� โม เปะ ญอม เปอะ เกือฮ
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� นึง เอจี ยุง ที เปอะ ไก คาวคอง
ไมจ ฮา เซ ยุฮ แตะ ป โอ เญือะ เกียฮ ไลจ เกียฮ ไฆร�

35 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุ โปวฮ รพาวม อาวต ตอน ฮมัน เปอะ
นัม พะจาว เซ� นึง ซ โฮลฮ เปอะ ลังวนั ระ แตะ เบือ อ�ื
36 ไมจ เปอะ อาวต ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ เดอมึ เปอะ ซ ปุน
ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว� ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ ป ซันญา อื อาึง
ละ แตะ� 37 เอจี ตอก อฮั พะทัม อื เฮ�ี �ไก ลัง่ ติ เตะ โน่ง�
ป ซ ฮอยจ เซ ซ ฮอยจ เนอึม� ซ มอง โตว อื เล่ีญ� 38 ปุย
ไน อาึ ป อาวต ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ ซ ไก จีวติ เบือ รพาวม
เจือ แตะ� ดัฮ ไก ป แม ลัก่เคะ แตะ� ปุย เซ ปังเมอ โอ ซ
ปุก รพาวม เมอะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ� 39 เอะ มัฮ โตว ป
แม ลัก่เคะ แตะ ฮอยจ ละ ซ ไลจ ซ โลม แตะ� เอะ มัฮ ป ไก
รพาวม เจือ ฮอยจ ละ โฮลฮ โฮะ จีวติ แตะ�

11
ไลลวง รพาวม เจือ

1 รพาวม เจือ มัฮ ป เกือฮ ปุย แจง แน นึง ซ โฮลฮ แตะ ป
ซโอว รพาวม แตะ ไม่ เซ� มัฮ ป เกือฮ ปุย ยุง ซโตฮ ไก โอ
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เอฮี ป โอ ปุย เกียฮ ยุ นึง ไง่ แตะ� 2 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื
เซ ป โฮลฮ ปุย ไพรม แปน ปุย ปุก รพาวม พะจาว เบือ อ�ื

3 มัฮ รพาวม เจือ เยอะ ป เกือฮ เอะ ยุง เกิต ปลัฮเตะ ปลัฮ
มะลอง ไม่ โอเอฮี นึง อื โครยญ เจือ เบือ ลปุง พะจาว� เอจี
ที นึง เซ มัฮ โอเอฮี ป เกียฮ ยุ ปุย นึง ไง่ แตะ ป เกิต เบือ โอ
เอฮี โอ ปุย เกียฮ ยุ นึง ไง่ แตะ เซ�

4 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป ทไว เฮเบ่น โอเอฮี ไมจ ละ พะ
จาว ฮา ป ทไว คาอนิ ละ อ�ื โฮลฮ พะจาว เมีญ มัฮ ปุย ซื
ปุย ไซ เบือ รพาวม เจือ อื เซ� นึง ปุก ป ทไว อื เซ รพาวม พะ
จาว� ปัง เอจี ยุม� เฮเบ่น ลปุง ลัง่ ละ เอะ เบือ ไก รพาวม
เจือ แตะ เซ�

5 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป โฮลฮ พะจาว ตุย เอโนก เตือง
โอ อื โฮลฮ ยุม เมอ� ปุย ปัง ซาวป อ�ื ยุ โตว อื นึง เอจี ตุย
พะจาว อ�ื พะทัม เอจี อฮั เอโนก มัฮ ปุย ปุก รพาวม พะจาว
เน่อมึ กา ตุย พะจาว อื ลัง่� 6 ปุย ดัฮ โอ ไก รพาวม เจือ�
เกียฮ ปุก โตว รพาวม พะจาว� ป ฮอยจ เคะ พะจาว ไมจ
อื เจือ ไก พะจาว� ไม่ ไมจ อื เจือ ซ เกือฮ อื ลังวนั ละ โม ป
ซาวป ยุ แตะ�

7 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป งอ่ต โนอา ลปุง ซตอก พะจาว
แตะ� นึง ไลลวง โอเอฮี โอ อื ดิ โฮลฮ ยุ นึง ไง่ แตะ ป ซ เกิต
ลัก่กา แตะ� เนอึง ป อฮั พะจาว ละ แตะ เซ� ยุฮ โล่ง ฆาื
อื ละ ซ โฮลฮ แตะ โปน ฮา รอาวม� เตือง โกะ เตือง เญือะ
แตะ� เญือม ยุฮ อื ตอก เซ เอจี มัฮ ควน เกือฮ อื ปุย ปลัฮ
เตะ ลอก ตุต แตะ เตือง โอยจ อ�ื โกะ อื โฮลฮ พะจาว เมีญ
มัฮ ปุย ซื ปุย ไซ เบือ รพาวม เจือ อ�ื

8 อปัราฮมั� เญือม กอก พะจาว อื โอก โฮว ฮอยจ เมือง
ป ซันญา พะจาว อาึง ละ อื เซ� เนองึ ป อฮั พะจาว ละ แตะ
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เบือ รพาวม เจือ แตะ� มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื เซ ป โอก อื
ฆาื อื ฮา เมือง โกะ แตะ เซ� เตือง โอ แตะ ยุง นา ก ซ โฮว
แตะ� 9 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื เซ ป โฮลฮ อื แปน ปุย ตัง
เมือง ตัง ด่าว นึง เมือง ป ซันญา พะจาว อาึง ละ แตะ เซ
ฆาื อ�ื อาวต นึง พากัง ตอก โรฮ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป ป โฮลฮ
โรฮ ลปุง ซันญา ติ เซ เน่อมึ นึง พะจาว โรฮ� 10อปัราฮมั เซ
กัมลัง รกวน ยุ เมือง ป ตอน ป ฮมัน เนอึม� ป เตะ ป แนต
เมือง เซ ไม่ ป ยุฮ ฮู เอจี มัฮ พะจาว�

11 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป โฮลฮ ลัง่ ซารา กวน แตะ� เตื
อง เอจี กวต เนอมึ แตะ� ไม่ มัฮ แตะ ปุย โอ เกียฮ ไก กวน�
ซารา เจือ มัฮ พะจาว ป ซันญา อาึง โอเอฮี ละ แตะ เซ ป
เนอึม รพาวม� 12 อปัราฮมั ปัง เอจี เมาะ ป ยุม� โฮลฮ ลัง่
จัตเจือ แตะ โฮวน เมาะ ซโมยญ นึง มะลอง� โฮวน ปอ โอ
ปุย เญือะ เกียฮ เมีญ ตอก ไฮมจ ไก นึง เกาะ โฮ� มัฮ ตื ป
เกิต เน่อมึ นึง จัตเจือ ปุย ติ เซ เตือง โอยจ อ�ื

13 ปุย โม เซ อาวต ไม่ รพาวม เจือ แตะ ฮอยจ ละ ซเงะ
ยุม แตะ เตือง โอยจ อ�ื ดิ โฮลฮ โตว อื ป ซันญา พะจาว
อาึง ละ แตะ เซ� โม เซ ปังเมอ เอจี ซวน อื เน่อมึ ก ซไง อ�ื
ไม่ เอจี แจง แน อื นึง ซ โฮลฮ เนอึม แตะ โอเอฮี เซ� เญื
อม อาวต อื นึง ปลัฮเตะ เฮี โซะ กิจ โตว นึง อฮั แตะ ติ แตะ
มัฮ ปุย ตัง เมือง� ไม่ โอ แตะ ไก เญือะ อาวต คราว โซม นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี 14 โม ป อฮั โอเอฮี ตอก เซ มัฮ เกือฮ อื ที ละ
ปุย มัฮ แตะ ป ซาวป ยุ เมือง ป ซ โฮลฮ แตะ แปน เมือง โกะ
แตะ� 15 เญาะ ซฆลอย โตว เมือง ไพรม ป โอก แตะ ฮา เซ�
มัฮ ซฆลอย เนอมึ อื ตึน ซ ไก ตอก ซ เกียฮ แม อื ฮอยจ นึง
อ�ื 16ญันได่ เมือง โคระ ป ซาวป อื ยุ เซ ไมจ แม ฮา เมือง
ไพรม ป โอก อื ฮา เซ� มัฮ เมือง มะลอง ป ซาวป อื เซ�
เคียง มัฮ อื ตอก เซ เญอืม อฮั โม เซ พะจาว ยุฮ แตะ ไม่ อ�ื
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พะจาว โซะกิจ โตว ฆาื อื นึง เอจี ยุฮ อื อาึง เมือง ละ อื ติ
โดฮ�

17 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป ทไว อปัราฮมั ยซิฮกั ป มัฮ
กวน แตะ เซ ละ พะจาว เญือม ลอง พะจาว รพาวม อื โฮ�
ปัง มัฮ อปัราฮมั ป โฮลฮ รปั ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว� ญอม
ลัง่ ทไว กวน ติ แตะ เซ ละ พะจาว� 18พะจาว เอจี อฮั อาึง อื
ละ อื ตอก เฮ�ี �จัตเจือ เปอะ ซ เกิต เน่อมึ นึง ยซิฮกั เฮ�ี�
อฮั เซ ละ อ�ื 19 อปัราฮมั เจือ เนอมึ ซ เกือฮ พะจาว ยซิฮกั
โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� ปัง โอ มัฮ ยุม เนอึม อื
เอจี เมาะ โรฮ โกฮ ไอม ยซิฮกั เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ละ อ�ื

20 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป ปิฮ ยซิฮกั มุ่น ละ ยาโคป ไม่
เอซาว ไม่ รโฮงะ อื อาึง โอเอฮี ป ซ ไก ลัก่กา อ�ื

21 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป ปิฮ ยาโคป มุ่น ละ กวน โย
เซป เตือง ลอา อื กา ยุม แตะ� นุ่ม ราว เปือง โคะ ฆิ แตะ
ไม่ ไววอน แตะ ละ พะจาว�

22 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป อู โยเซป ไลลวง ซ โอก โม อซิ
ราเอน ฮา เมือง อียปิ เญือม เอจี ซ ยุม แตะ ฆาื อ�ื ซตอก
อาึง ปุย นึง ไลลวง ซ ไมจ อื ยุฮ ไม่ โกะ ยุม แตะ�

23 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป เม่าะ มะเปือะ ไอ โมเซ กวน
แตะ ลอวย เคิ ฆาื อ�ื ยุ มัฮ อื กวนดุ ไมจ เนอมึ� ฮลัต โตว
นึง ซ เลฮ แตะ เตียง ป อฮั กซัต เซ�

24 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อ�ื ไอ โมเซ เญอืม เอจี ระ อื ญอม
โตว เกือฮ ปุย อฮั แตะ มัฮ กวนโซะ กซัต เมือง อยีปิ� 25 ฮา
ซ เกือฮ อื ติ แตะ มวน รพาวม นึง ป ฆอก ป เบร จุบัน่ เซ�
ญอม โอต ดิ ป โซะ ไม่ ปุย ไน พะจาว ฮา อ�ื 26 เอจี มัฮ
เมีญ อื กัน โอต แตะ เพียก แฮม ปุย แตะ เบือ พะครติ ป ซ
ฮอยจ เซ� ไมจ ฮา ซ โฮลฮ แตะ คาวคอง ไมจ เมือง อียปิ
เตือง โอยจ อ�ื นึง งอ่ต อื ไลลวง ซ โฮลฮ แตะ ลังวนั ลัก่กา
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แตะ� 27 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป โอก ไอ โมเซ ฮา เมือง
อียปิ เตือง โอ แตะ ฮลัต นึง ฮาวก รพาวม กซัต ละ แตะ�
เอจี มัฮ อาวต อื ไม่ รพาวม เจือ แจง แน แตะ� นึง เมาะ อื
ป โฮลฮ ยุ พะจาว ป โอ ปุย เกียฮ ยุ นึง ไง่ แตะ� 28 มัฮ เบือ
รพาวม เจือ อื ป เกือฮ ไอ โมเซ ปุย ไก ไล โซม เลียง ฌาว
ฆาื อ�ื เกือฮ โรฮ ปุย ซพรอต ฮนัม นึง มะรเวอืะ เญือะ แตะ
โครยญ เญือะ� เดอมึ เตปด่า ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ โอ
ซ ยุฮ ยุม ไม่ กวน รเมะ โรง โม อซิราเอน ติ ตื เนอมึ�

29 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป โฮลฮ โม อซิราเอน เตือง ปลัฮ
รอาวม ซครกั ตอก โฮว ปุย นึง เตะ ซออฮ โฮ� เญือม ริ โม
อยีปิ เตือง ตอก เซ ปังเมอ รมัม่ เอนิ ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื

30 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป ลเลอมึ โม อซิราเอน ยุฮ ฆรุง
เวยีง เยรโีค เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ โฮว กูแก อื อาแลฮ ซเงะ
เซ�

31 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป โอ ราฮปั ป มัฮ มอจังคึต เซ
ยุม ดิ ไม่ โม ป โอ เนองึ ป อฮั พะจาว ฆาื อ�ื มัฮ เบือ รปัคัม
อื ป ฮอยจ เลียป เมือง แตะ เซ ไมจๆ�

32 โฮวน ลัง่ ป เกียฮ อฮั ฮา� ปังเมอ โอ ไก เวลา ละ ซ
อฮั แตะ ละ เปอะ� ตอก ไลลวง กิเด่โอน� บ่ารกั� แซมซัน�
เยปทา� ด่าวติ� ซามูเอน ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว� 33 มัฮ
เบือ รพาวม เจือ อื ป เป ปุย โม เซ เญือม รุป แตะ ไม่ ปุย
เมือง ไฮญ ฆาื อ�ื โฮลฮ ตัตเตียง บัน่เมือง ไม่ รพาวม ซืไซ
แตะ� เอจี โฮลฮ เนอมึ ป ซันญา พะจาว อาึง ละ แตะ� เอจี
ปุน โฮมวต รฮญิป มวยญ รเวยี ซิงโต� 34 เอจี ญึ่ต ยุฮ งอ
ระ� โปน โรฮ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ แตะ นึง วจิ� เญือม ชุมเรยีง
อื พะจาว เกือฮ แม เรยีง แด่น ละ อ�ื เญือม รุป อื ปุ แตะ
ไม่ ปุย โฮลฮ เรยีง แด่น ระ แตะ� โม ตฮนั ตังเมือง ไป นึง
อ�ื แตกฟุง โอยจ ยุฮ อ�ื 35 โม ปรโปวน โฮลฮ ยุ โกฮ ไอม
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กวน แตะ เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เบือ รพาวม เจือ อ�ื ปุย งอ่น
อื ญอม โตว เกือฮ ปุย พลวย แตะ� ญอม โอต คัม ตุง ปุย
แตะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ� เดอมึ ซ โฮลฮ โกฮ ไอม แม ละ จี
วติ ป ไมจ ฮา จีวติ ไพรม แตะ เซ� 36 งอ่น อื โฮลฮ ปุย เพยีก
แฮม ไม่ โฮลฮ ปุย เฟียต ปุฮ� งอ่น อื ลอก เฮลีจ� อาวต โตะ
คอก� 37 งอ่น อื โฮลฮ ปุย แล่น นึง ซโมะ� งอ่น อื โฮลฮ ปุย
เลือ ดุต เลีฮ ลอา� ปุย ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง วจิ งอ่น� งอ่น อื
ตอ ไป ตอ มา ไม่ โฮลฮ แตะ จาวป ฮกั ปิ ฮกั แกะ ตัง เครองึ
แตะ� ตุกญัก ฮกั ฮญิ� ปุย คัม ตุง อ�ื ยุฮ ป โซะ ป ไซญ ละ
อ�ื 38 โม เซ โปง ไม่ โฮลฮ แตะ อาวต ก ไมจ อื ฮา ปลัฮเตะ
เฮ�ี เอจี โฮลฮ ตอ ไป ตอ มา โตะ เพระด่าวก ไม่ นึง บลา
วง� แปน ปุย โอ ไก เญือะ อาวต คราว โซม� โฮลฮ เปิง โตะ
ทัม ไม่ โตะ เตะ เกือฮ อื แปน ก อาวต แตะ�

39 โม เซ โฮลฮ เนอึม มอยฮ ไมจ แตะ เบือ รพาวม เจือ
แตะ� ปังเมอ โอ ดิ โฮลฮ ป ซันญา พะจาว อาึง ละ แตะ�
40 นึง โอ พะจาว ซ เกือฮ โน่ง ละ อื โนก เอะ� พะจาว ซ
เกือฮ ป ไมจ ฮา เซ แม ละ เอะ ตัม ป เอจี งอ่ต แตะ อาึง�
มัฮ เกือฮ อื ปุย โม เซ โฮลฮ ดิ ป กุม ป ปอ ไม่ เอะ โครยญ
เจือ�

12
พะจาว มัฮ เปือะ เอะ

1 เคียง เอจี โฮวน ป ปุน แปน ซกิ พีญัน เบือ รพาวม เจือ
แตะ ป อาวต รวติ รเวยีง เอะ ตอก เซ� ไมจ เอะ โปวฮ โอยจ
ป แจ ป เจีญ แตะ ไม่ ป พิต ป โฌวะ ป เยอื ติต รพาวม เอะ
เซ� เดอมึ เอะ ซ เกียฮ ตอ เนอึม ตอ แนม ตอก ป ลลัฮ่ ตอ
โฮ� เอะ ไมจ ชนั ติ แตะ ตอ แนฮ ลัก่กา แตะ ปุๆ ฮอยจ ละ
ลอยจ คระ ตอ แตะ� 2 ไมจ เอะ แก แนฮ พะเยซู นึง มัฮ อื
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ป นัม รพาวม เจือ เอะ เน่อมึ เมือ โรง อื ฮอยจ ละ เกือฮ อื
รพาวม เจือ เอะ กุมปอ โครยญ เจือ� เอจี ปุน โอต ป โซะ
นึง ไมะซาวแควง� งอ่ต โตว ไลลวง ซ โซะกิจ แตะ นึง เคิง
ปุย แตะ ตอก เซ� นึง งอ่ต อื รพาวม ไมจ มวน ป ซ ไก ลั่
กกา แตะ� ปเล่ีย เฮี โฮลฮ งาวม ลวง ดอม ก งาวม คึนัก
ยุฮ พะจาว� 3 ไมจ เปอะ งอ่ต ไลลวง ญอม อื โอต คัม ตุง
ปุย มัป่ แตะ� เดอมึ โม เปะ โอ ซ ไลจ รพาวม� ไม่ โอ เปอะ
ซ โฮย ฮา รพาวม เจือ แตะ�

4 เญือม ตอซู เปอะ ไม่ มัป่ เปอ� ดิ โฮลฮ เปอะ โตว ตอซู
ปอ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ แตะ� 5 โม เปะ อมั เอจี เบีย เปอะ ลปุง
ซตอก พะจาว ละ โม เปะ ป มัฮ กวน แตะ เญอืม อฮั อื ตอก
เฮี โฮ� �กวน� เญือม ปุฮ เฟียต พะจาว เปอะ ปุ แกต มัฮ
ป แตวะ ไล� เญือม บวยจ อื ละ เปอะ ปุ ไลจ รพาวม ฆาื�
6พะจาว ฮรกั ป ออฮ บวยจ เฟียต ปุย เซ� เมาะ ป เมีญ อื
มัฮ กวน แตะ เฟียต ตื อ�ื� อฮั เซ�

7พะจาว มัฮ ยุฮ อื ละ เปอะ ตอก ยุฮ เปือะ ละ กวน แตะ�
มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ โอต ฆาื อื นึง มัฮ อื ควน เพอกึ พะจาว
เปอะ� อมั ไก กวน โอ เปือะ อื เพอกึ เฟียต เตอ� ตึน โอ
ซ ไก� 8 เมาะ ป มัฮ กวน พะจาว อาวม ตื อื เฟียต พะจาว
แตะ� โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ อาวม กัน เพอกึ เฟียต พะจาว
แตะ เฟือฮ โฮ� ตึน โอ เปอะ ซ มัฮ เนอมึ กวน อ�ื มัฮ เปอะ
กวน โอ ไก เปือะ� 9 เปือะ เอะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เญอืม เฟียต
อื เอะ� เอะ นัปทื โรฮ ฆาื อ�ื ดัฮ มัฮ ตอก เซ ป มัฮ เปือะ
เอะ ตัม รพาวม เจือ เยอะ เซ� ไมจ เอะ โฮว ละ นัปทื แตะ
เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ จีวติ เนอึม แตะ� โม่ ไมจ อ�ื 10 เปือะ
เอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี เฟียต เอะ เญือม มัฮ ลัง่ เอะ กวนดุ ตัม
แกต อื ปุก ละ แตะ� พะจาว ปังเมอ เฟียต เอะ ละ ซ ไก
เนอึม ป มัฮ อื ละ เอะ� นึง ซ เกือฮ อื เอะ โฮลฮ แปน ปุย
ซงะ่ ซงอม ตอก ซงะ่ ซงอม โกะ แตะ� 11 เญือม อาวม เอะ
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บวยจ เฟียต ปุย แตะ มัฮ โตว ป มวน เฟือฮ� มัฮ ป โซะ�
กัง เคะ เอ� ละ โม ป ยุง คิง แตะ เบือ อ�ื กัน เฟียต ตอก เซ
ปังเมอ มัฮ ป เกือฮ ปุย โฮลฮ รพาวม เฮน ฮลอง แปน ลังวนั
แตะ� โฮลฮ โรฮ จีวติ ซืไซ แตะ ไม่ อ�ื

ลปุง ซตอก รเงอ่มึ
12 ดัฮ มัฮ ตอก เซ เตะ ตูไต เปอะ เซ ไมจ เปอะ ยวก� มะ

ฆราวง ชุม เปอะ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ไก แม เรยีง แด่น�
13 ไมจ เปอะ โฮว แนฮ นึง คระ ซื� เดอมึ ชวง โซะ เปอะ เซ
ซ ไฮ ไมจ ไม่ โอ อื ซ ลอต คาโด่�

14 ไมจ เปอะ ซาวป เกือฮ ติ แตะ อาวต ปุก ปอ ปุ แตะ
ไม่ ปุย เตือง โอยจ อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ ซาวป ตอก ซ โฮลฮ
เปอะ จีวติ ซงะ่ ซงอม แตะ� ดัฮ ปุย โอ ยุฮ ตอก เซ ไก โตว
ติ ปุย เนอึม ป ซ โฮลฮ ยุ พะจาว� 15 ไมจ เปอะ แฮน โอ
เกือฮ ไก ลลาึง เปอะ ติ ปุย เนอึม ป ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กุน
มุ่น ยุฮ พะจาว� ไมจ โรฮ เปอะ แฮน โอ เกือฮ ไก ปุย ป ตอก
โคะ ป ออป ป ซอง ลลาึง เปอะ� ดัฮ โคะ ตอก เซ กวยฮ ล
ลาึง เปอะ� ซ แปน ป ญัก ละ เปอะ� โฮวน ป ซ ไลจ ฆาื อ�ื
16 ไมจ เปอะ แฮน โอ เกือฮ ไก ป เลนจุ ไม่ โอ อื นัปทื พะจาว
ตอก เอซาว โฮ� เอซาว เซ รตู ไลลวง มัฮ แตะ เอียกระ ละ
ซ โฮลฮ แตะ อาวป โตะฮงา ติ รโซม โน่ง� 17 โม เปะ ตึน ซ
ยุง เปอะ ไอฮ ตอก ไกลฮ อ�ื กัง เคะ เอ ปัง ฆวต เกือฮ เปือะ
แตะ ปิฮ มุ่น ละ แตะ� ปังเมอ โอ โฮลฮ อ�ื ปัง ซาวป ตอก
ซ เกียฮ รแม่ แตะ ป ยุฮ ไพรม แตะ เซ ปอ ราื รบวต แตะ�
เญือะ โฮลฮ โตว รแม่ อ�ื

18 โม เปะ ตอก เปอะ โตว โม อซิราเอน โฆะ� โม อซิรา
เอน เซ ฮอยจ ละ บลาวง ซีไน นา ก ระ รเออปึ งอ� ยุ ชุต
รวู เฟียก� เฟียก เอนิ ปอ ฮลัต ปุย นึง� อาวม กาื ระ กาื
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กอ ไม่ อ�ื 19 ฮมอง โรฮ เซียง โตวต ระ ไม่ ลเลาะ พะจาว
เน่อมึ มะลอง� ปุย โฮวน เซ เญือม ฮมอง อื ลเลาะ เซ� ปัว
เนอมึ ปัว แนม ติ แตะ โอ เญือะ โฮลฮ ฮมอง แม อื ติ มวยญ
เนอึม� 20 ลปุง ซตอก อื เซ ปุน งอ่ต ปุน ฮมอง โตว อ�ื ล
เลาะ เซ มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปัง มัฮ ซัตซิง ญุ่ก� ป ออฮ ป
เอฮี ญุ่ก� ป ฮาวก ฮอยจ นึง ชวง บลาวง เฮี ไมจ ปุย แล่น
นึง ซโมะ เกือฮ ยุม�� อฮั เซ� 21ป ยุ ป ฮมอง โม เซ มัฮ ป
ฮลัต ลัมเลือ ปุย นึง� ปอ อฮั ไอ โมเซ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ฮลัต
เตอะ ปอ รกุฮ แตะ เอนิ�� อฮั เซ�

22 โม เปะ ปังเมอ โอ มัฮ ตอก เซ� เอฮี โฮลฮ เปอะ ฮอยจ
นึง บลาวง ซีโยน� บลาวง ซีโยน เซ เอจี มัฮ เมือง ยุฮ พะ
จาว ป ไอม ลอป� มัฮ โรฮ เยรูซาเลม เมือง มะลอง นา ก
ไก เตปด่า โฮวน ปอ โอ ปุย เญือะ โอยจ เมีญ� 23 มัฮ โรฮ
ฮอยจ เปอะ นึง กัน โพรม ไมจ มวน ยุฮ โม ป เมีญ พะจาว
มัฮ ตอก กวน โรง แตะ โฮ� ป เอจี ไซฮ พะจาว มอยฮ อื นึง
เมือง มะลอง� เอจี มัฮ ฮอยจ เปอะ เคะ พะจาว ป รเตีฮ โอ
เอฮี ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื มัฮ โรฮ ฮอยจ เปอะ ละ ก อาวต
ลปุ โม ป ซื ป ไซ ป เอจี โฮลฮ แปน ปุย กุมปอ โครยญ เจือ�
24 มัฮ โรฮ ฮอยจ เปอะ เคะ พะเยซู ป แปน ปุย ซน่ะ นึง ลปุง
ซันญา โคระ เซ นา ก ไก ฮนัม ซพรอต อื นึง� ฮนัม อื เซ
มัฮ ฮนัม ป กอก ปัว ป ไมจ ละ ปุย� ตอก โตว เซียง ฮนัม เฮ
เบ่น�

25 ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา กัน โอ เปอะ งอ่ต ป อฮั พะ
จาว ละ เปอะ เซ� ป โอ ญอม งอ่ต ลปุง พะจาว ป ซึป ไอ
โมเซ ละ แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮี โฆะ� โปน โตว ตุต แตะ� ดัฮ
เอะ ลเตือฮ ฮา ป ลปุง ไม่ แตะ เน่อมึ นึง เมือง มะลอง โฮ�
เอะ โฮว ละ โอ แตะ ซ โปน ตุต แตะ ฆาื� 26 เญือม เซ ล
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เลาะ พะจาว ระ ปอ ดุงเดียง อื ยุฮ เตะ� เจน ปเล่ีย เฮี เอจี
ซันญา อาึง อื ตอก เฮ�ี �เฆียง เฮี ซ ไก แม ติ โฮน� อาึ มัฮ
โตว ซ เกือฮ เตะ ดุงเดียง โน่ง� ซ เกือฮ โรฮ ดุงเดียง ฮอยจ
ละ มะลอง ติ�� อฮั เซ� 27 เญือม อฮั อื ซ ไก แม ติ โฮน
เซ� เอจี ที นึง เซ ซ ดุงเดียง พะจาว ยุฮ โอเอฮี ป ยุฮ แตะ
โครยญ เจือ ละ ซ เกือฮ อื ไฆร� ฟวยจ เซ มัฮ โอเอฮี ป โอ
เกียฮ ดุงเดียง โน่ง ป ซ อาวต ตอน ฮมัน ลัง่ เงอ�

28 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว� นึง
เอจี โฮลฮ เอะ บัน่เมือง ป โอ เกียฮ ดุงเดียง เซ แปน คอง
แตะ� ไมจ เนอมึ เอะ นุ่ม ไว พะจาว ตอก ปุก อื รพาวม อ�ื
ไม่ นัปทื เนอึม แตะ ไม่ ฮลัต แตะ นึง� 29พะจาว ทื เอะ เซ
มัฮ ป ตอก งอ ป ฮะ ล่อยญ ยุฮ โอเอฮี โฮ� มัฮ เซ ป ไมจ
เอะ ฮลัต นึง ฆาื อ�ื

13
ไมจ ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว

1 ไมจ ลอป เปอะ ฮรกั เวอืง ปุ แตะ ตอก เอยีกปุ เลีฮ ติ เวี
ยก แตะ โฮ� 2 ปุ เบีย ไมจ เปอะ รปัคัม โม แคก เลือ ไมจๆ�
เอจี ไก งอ่น ป ยุฮ ตอก เซ ไพรม อ�ื ป โฮลฮ รปัคัม โม เต
ปด่า เตือง โอ แตะ ยุง มัฮ อื โม เตปด่า� 3 ไมจ เปอะ โตก
ละ โม ป อาวต โตะ คอก� แพป โรฮ ไม่ อาวต โม โกะ เปอะ
โตะ คอก ไม่ โม เซ โรฮ� ไมจ เปอะ โตก ละ โม ป อาวม ป
โซะ� แพป โรฮ ไม่ อาวม โกะ เปอะ ป โซะ ตอก โม เซ โรฮ�

4 กัน อาวต เปอะ ไม่ ปุย เญือะ แตะ ไมจ เปอะ เกือฮ แปน
ป ไก โญต ไก ซัก� รเมะ รโปวน เซ ไมจ โตว อื บระ รพาวม
ปุ แตะ นึง กัน เลนจุ� โม ป เลนจุ ตอก เซ ไม่ โม ป ยุฮ กัน
ไอฮ พาวม แตะ ไม่ ปรโปวน โอ ไมจ ไล� พะจาว ซ รเตีฮ อื
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เกือฮ ลอก ตุต แตะ� 5 ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม แตะ ซไง
ฮา กัน ฮรกั ลอน แตะ มาื� โอเอฮี ป ไก ยุฮ เปอะ ไมจ เปอะ
เกือฮ ปอ นึง รพาวม แตะ� นึง เอจี อฮั พะจาว อื ตอก เฮ�ี
�อาึ ซ ละ โน่ง โตว โม เปะ� อาึ ซ ละ โปวฮ โตว โม เปะ ติ
ชวง�� อฮั เซ�

6 ไมจ เอะ อาวต ไม่ รพาวม เจือ ตอน ฮมัน แตะ ฆาื อ�ื
ไม่ อฮั แตะ เฮี ตอก อฮั พะทัม อ�ื �พะจาว มัฮ ป เรอมึ อาึ�
อาึ ซ ฮลัต โตว นึง โอเอฮี� ปุย แจง โอ อื ซ เกียฮ ยุฮ ป โซะ
เนิ ฆาื อ�ื� ไมจ เอะ อฮั ตอก เซ�

7 ไมจ เปอะ โตก ละ โม พูนัม ยุฮ เปอะ ป กอ รโฮงะ ลปุง
พะจาว ละ เปอะ โฮ� ไมจ เปอะ งอ่ต ไลลวง กัน ไมจ กัน
ญุ่ก ยุฮ อื นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม เจือ
แตะ ตอก รพาวม เจือ ปุย โม เซ โรฮ� 8 โฆะ เนิ ญุ่ก� เนาะ
เฮี ญุ่ก� เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ ญุ่ก� พะเยซูครติ มัฮ
ป ตอก แนฮ ไพรม แตะ�

9 ปุ เกือฮ ลปุง เพอกึ ตอม โคระ ป ตัง เจือ เซ ปุน นัม
รพาวม เปอะ โอก ฮา คระ ปุก คระ ลอก� ไมจ เปอะ เกือฮ
รพาวม รโม่ยฮ แตะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน เบือ กุนมุ่น ยุฮ
พะจาว� ไล คัต ปุย ปุ แตะ โอ โซม โอ ปอน โอเอฮี เซ� มัฮ
โตว ป ไก ป มัฮ ละ ปุย� โม ป ซาวป ยุฮ ตัม ไล เซ โฮลฮ โตว
ป ไมจ นึง อื ติ ชวง�

10 เอะ ป มัฮ โม ยวิ เอจี ไก คัน ทไว ยุฮ ฮุ ติ� โม ซตุ ป
รซอฮ นึง พากัง ยุฮ พะจาว� ลัง ปอน โตว โตะ ป มอก ปุย
ตอง ทไว ละ พะจาว นึง คัน เซ� 11 ฮวันา ซตุ เซ โรวก ฮนัม
ซัตซิง ทไว แตะ เซ เลียก โตะ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ�
ละ ซ ทไว อื แปน ควน ยวก มัป่ ยุฮ ปุย� ตัว ซัตซิง ทไว อื เซ
ปังเมอ ตอง ปุย ก พริ ไคะ ก อาวต โม อซิราเอน เซ� 12 มัฮ
เซ ป ยุม พะเยซู ฆาื อื ก พริ ฆรุง เวยีง เซ� นึง ซ เกือฮ แตะ
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ปุย ซงะ่ ฮา มัป่ ยุฮ อื เบือ ฮนัม โกะ แตะ� 13 ดัฮ มัฮ ตอก
เซ� ไมจ เอะ โอก โฮว เคะ อื ก พริ ไคะ เซ� ไม่ ญอม โอต
ดิ พามัต ดู่แควน ปุย แตะ ไม่ อื ฆาื อ�ื 14 นึง โอ ยว่ง ซ ไก
ลอป ละ เอะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เอะ มัฮ รกวน ยุ ยว่ง โคระ ป
ซ ไก ลัก่กา แตะ เฆียง เฮ�ี

15 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� ไมจ เอะ ลืลาว ลอป พะจาว� ไม่ รโฮ
งะ เจือ แตะ พะเยซู ละ ปุย� เกือฮ แปน ป ทไว แตะ ละ พะ
จาว เบือ พะเยซู เซ� 16 ปุ เบีย ไมจ เปอะ ยุฮ กัน ไมจ ละ ปุ
แตะ� ไม่ เรอมึ เปอะ ปุ แตะ นึง คาวคอง ยุฮ เปอะ� มัฮ กัน
ตอก เซ ป มัฮ คอง ทไว ป ปุก รพาวม พะจาว�

17 ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั โม พูนัม ยุฮ เปอะ ไม่ ยุฮ เปอะ
ตัม ป ซตอก อื โม เปะ ยุฮ� โม เซ มัฮ ป แลน แก โซะโกะ ฮ
รกัซา ลอป นึง รพาวม รโม่ยฮ โม เปะ� นึง ซ ไมจ อื รโฮงะ
ไลลวง กัน ยุฮ แตะ เซ ละ พะจาว โครยญ เจือ� ดัฮ โม เปะ
เนอึง ป อฮั อ�ื โม เซ ซ โฮลฮ ยุฮ กัน ยุฮ แตะ ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� ดัฮ เปอะ โอ เนอึง โฮ� ซ จัมเปน ยุฮ อื ไม่
ตุก รพาวม แตะ� ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ซ ไก โตว ป มัฮ ละ โม
เปะ ฆาื อ�ื

18 ไมจ เปอะ ไววอน เพือ เอะ� เอะ เอจี แจง นึง โอ
รพาวม เมอะ รโจฮ ไอฮ ติ แตะ นึง ฆวต ยุฮ ลอป แตะ ป
ปุก ป ลอก เกอ� 19 อาึ ฆวต ปัว ลัมเลือ โม เปะ ไววอน เพือ
แตะ� เดอมึ พะจาว ซ เกือฮ อาึ ไกลจ โฮลฮ เอญี แม เคะ
เปอะ�

20-21 พะเยซู จาว ยุฮ เอะ มัฮ ป ตึก นึง ระ แตะ� มัฮ ป
เกียฮ แลน แก เนอึม แกะ ยุฮ แตะ� ลปุง ซันญา โอ เญาะ
เกียฮ ลอยจ ยุฮ พะจาว เอจี ตอน เบือ ปัต ฮนัม พะเยซู เซ�
พะจาว เอจี เกือฮ อื โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� มัฮ
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พะจาว ป เกือฮ เอะ อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ�
ปัว พะจาว เซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก โครยญ เจือ
ละ ซ กุม ซ ปอ โตะ รพาวม เปอะ� เดอมึ เปอะ ซ ปุน ยุฮ ป
ปุก รพาวม อ�ื ปัว โรฮ พะจาว เซ ยุฮ กัน กไน โม เอะ� ละ
ซ ปุน ยุฮ เอะ ป ปุก รพาวม อื โครยญ เจือ เบือ พะเยซูครติ�
ปัว พะครติ โฮลฮ ลอป โญตซัก แตะ เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ เฆี
ยง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�

ลปุง ลัก่ ก ลอยจ อื
22 เอียกปุ� อาึ ปัว โม เปะ งอ่ต ไฌม ลปุง ซตอก รเงอ่มึ

เอจี อฮั ฮะ ละ เปอะ เฮ�ี ไมจ เปอะ งอ่ต ไม่ รพาวม ลัง่
แตะ� นังซื ไซฮ รโปะ ละ เปอะ เฮี ลัง่ ลัมเลือ โตว โรฮ�

23 อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง เอจี โอก ทิโมที ป มัฮ เอยีกปุ
เอะ ฮา คอก� ดัฮ เตือน ฮอยจ เคะ อาึ กา โฮว เยอะ เคะ โม
เปะ โฮ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ โฮว ไม่ แตะ โรฮ�

24 อาึ ฆวต รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ โม พูนัม ยุฮ เปอะ
ไม่ ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อ�ื โม เอยีกปุ เปอะ ไน พะจาว
ป อาวต เมือง อติาลี รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ�

25 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะจาว อาวต ไม่ โม เปะ เตือง โอยจ
เปอะ� อาเมน�
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