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นังซื รโปะ ยดู่า
นังซื รโปะ ยูด่า เฮี มัฮ ไซฮ อื ละ ซ เกือฮ อื ปุย แฮน ติ

แตะ ฮา โม ป ฮอยจ เพอกึ ป โอ เนอมึ ละ โม ป เจือ� โม ป
เพอกึ ป โอ เนอมึ เซ อฮั โรฮ ติ แตะ มัฮ ป เจือ โรฮ� ปังเมอ
โอ ยุง เนอึม ป มัฮ จีวติ พะจาว� ไลลวง ป ไก นึง พะทัม ยู
ด่า เฮี ตอก บุย ไลลวง ป ไก นึง ลอา เปโตร โบ่ต ลอา โฮ� ยู
ด่า ซตอก รเงอ่มึ ปุย เกือฮ อื เรอมึ ตอซู ไม่ ลปุง เพอกึ ตอม
โอ เนอึม� ไลลวง รพาวม เจือ เซ พะจาว เอจี เกือฮ อื ละ
ปุย ไน แตะ ติ โฮน โน่ง� เอจี กุมปอ เมาะ เซ� ไมจ โตว ปุย
ไปๆ มาๆ นึง รพาวม เจือ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เซ�
ปุย คาวไจ มัฮ ยูด่า เฮี ปุ พะเยซู จาว ติ ปุย� โกะ อื ปัง

เมอ โอ อวต ติ แตะ นึง มัฮ แตะ ปุ เลีฮ พะโองจาว� อฮั เยอื
ติ แตะ มัฮ กวนไจ ยุฮ อ�ื ไม่ อฮั อื ติ แตะ มัฮ ปุ ยาโคโบ่�

1 อาึ มัฮ ยูด่า� มัฮ กวนไจ ยุฮ พะเยซูครติ� มัฮ โรฮ ปุ
ยาโคโบ่� รโปะ นังซื ละ โม เปะ นึง เอจี กอก พะจาว เปอะ
เอญี เคะ แตะ� พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ เซ ฮรกั เนอึม โม
เปะ� มัฮ พะเยซูครติ ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง เปอะ�

2 ปัว พะจาว เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง โม เปะ� ไม่ เกือฮ อื
ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ไม่ รพาวม ฮรกั ละ เปอะ กุมปอ�

โม ป เพอกึ ป โอ เนอมึ
(2 ปต� 2:2-17)

3 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ ฮรกั เกอะ� อาึ เอจี ตะ ไซฮ รโปะ
นังซื ละ เปอะ นึง ไลลวง ตอก โฮลฮ เอะ โปน ดิ มัป่ ไม่ ปุ
แตะ� อาึ ปังเมอ จัมเปน ไซฮ พราวป ไลลวง ไฮญ ละ เปอะ
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ละ ซ ปัว แตะ โม เปะ เรอมึ ตอซู ไม่ ลปุง เพอกึ ตอม โอ เนอึ
ม� เดอมึ ไลลวง รพาวม เจือ เอะ เซ โอ ซ ไลจ� ไลลวง ตอก
เจือ เอะ พะจาว เซ� พะจาว เอจี เกือฮ อื ละ ปุย ไน แตะ ติ
โฮน โน่ง� เอจี กุมปอ เมาะ เซ� 4 ปเล่ีย เฮี เอจี ไก งอ่น ป
บระ เลียก ลลาึง เอะ เอ� โม เซ โบว ไลลวง กุนมุ่น ยุฮ พะ
จาว เกือฮ อื แปน ควน เกียฮ ยุฮ แตะ กัน เลนจุ� โม เซ
ญอม โตว รปั พะเยซูครติ ป มัฮ จาวไน ไม่ มัฮ โรฮ อื พะโอง
จาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะจาว ติ โตน เซ� พะทัม เอจี เล่ีญ อฮั
อื อาึง ไลลวง ตุต ป ซ ฮอยจ ละ โม เซ�

5 โม เปะ ตึน ซ เอจี ยุง เปอะ โอเอฮี ไล เฮ�ี อาึ ปังเมอ
ฆวต เกือฮ เปอะ โตก แนฮ ละ ตอก เกือฮ พะจาว โม อซิรา
เอน โปน ฮา เมือง อียปิ เตือง โอยจ แตะ� กัง เคะ เอ พะ
จาว ปังเมอ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป โอ เจือ แตะ� 6 ไมจ โรฮ เปอะ
โตก ละ โม เตปด่า ป โอ ญอม อาวต ตัม กัน เกือฮ พะจาว
แตะ อาวต� ไม่ ละ โปวฮ อื เบือง อาวต ไพรม แตะ ป โซม
กวน ไม่ โกะ อื เซ� เตปด่า โม เซ ซ ลอก โรฮ ตุต ฆาื อ�ื พะ
จาว เอจี คัง อาึง อื ก เฟียก อ�ื รเบี่ยก อื นึง โม่ะเฮลีจ โอ
เญือะ เกียฮ ฆัฮ� ฮอยจ ละ ซเงะ ซ รเตีฮ อื เกือฮ ลอก ตุต
แตะ� 7 ไมจ โรฮ เปอะ โตก ละ เมือง โซโด่ม ไม่ เมือง โก
โมรา ไม่ ยว่ง ซดิ ไม่ อ�ื ปุย เมือง โม เซ มาว ไม่ ยุฮ แตะ
กัน เลนจุ ไม่ กัน คึต กัน ตวยฮ โฮฮ วฮิ� พะจาว เอจี เกือฮ
โม เซ ลอก ตุต แตะ ตอก โรฮ โม เตปด่า เซ โรฮ� แปน ควน
เกือฮ อื ปุย ยุง ซ ไก กัน ลอก ปุย ตุต แตะ นึง งอ โอ เญือะ
เกียฮ ญึ่ต�

8 โม ป อาวต ลลาึง เอะ ปเล่ีย เฮี ตอก โรฮ เซ� ป คิต ป
งอ่ต อื ตอก ป รโมะ รมาว โฮ� เกือฮ โกะ เนอึม แตะ ไลจ
ฆาื ยุฮ แตะ กัน ฆอก กัน เบร� พามัต โรฮ อมันัต ระ ยุฮ พะ
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จาว ไม่ อ�ื ไม่ เพียก แฮม อื โม เตปดุ่ต เตปด่า ป อาวต ไม่
รงั ซเปีย เซ� 9 ปัง มัฮ ฮวันา เตปด่า ระ ป มัฮ มีคาเอน เซ
อฮั โตว ป เกิน ตอก เซ ติ ชวง� มีคาเอน เซ เญือม เก อื ปุ
แตะ ไม่ พี ระ นึง ไลลวง ป ซ โฮลฮ โกะ เนอึม ไอ โมเซ โฮ�
โกว โตว ลปุง พามัต ละ พี ระ เซ� อฮั อื เมาะ เฮี โน่ง� �ปัว
พะจาว คัต เปอะ โอ เญือะ อฮั�� อฮั เซ ละ อ�ื 10 ปุย โม
เซ ปังเมอ โรวต เพียก แฮม ป โอ แตะ คาวไจ� กัน คาวไจ
อื โอเอฮี ฮ�ี มัฮ คาวไจ อื ตอก ไล ยุฮ ซัตซิง ป โอ เกียฮ คิต
เกียฮ งอ่ต โอเอฮี โฮ� กัน ตอก เซ มัฮ ป ซ ไลจ ยุฮ โกะ อื
ไอฮ�

11 ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื เอจี มัฮ ยุฮ อื ตัม
กัน ยุฮ คาอนิ� เอจี พลวย ติ แตะ ยุฮ กัน พิต นึง ฮนั แตะ
นึง เละ นึง มาื ตอก ยุฮ บ่าละอมั อื โฮ� โม เซ มัฮ นัม ไลจ
โลม ตอก ไลจ โลม โครา นึง เลฮ อื เตียง ป อฮั พะจาว โฮ�

12 เญือม รโจะ ดิ อื โซม ไม่ โม เปะ นึง กัน เลียง เปอะ ปุ
แตะ� โม เซ มัฮ ป เกือฮ กัน เลียง เปอะ ปุ แตะ เซ รแอม
ละ พะจาว� ตอก เครองึ ลอก ป รแอม โฮ� โม เซ โซม เนอึ
ม โซม แนม ไม่ โอ แตะ ฮลัต ฮอ นึง โอเอฮี ติ เจือ เนอึม�
งอ่ต มวยญ โกะ แตะ โน่ง� ปุย ตอก เซ มัฮ ตอก ชุต รวู
แทต กาื โฮ� แปน โตว เฮละ ติ ชวง� มัฮ โรฮ ตอก อื โคะ
โอ ไก เปลิ เญือม ลัง เปลิ แตะ� ตอก โรฮ โคะ เอจี ฆลอฮ�
เอจี ยุม ลอป เนอึม โฮ� 13 มัฮ โรฮ ตอก รอาวม เรยีง พุก
เพียก นึง ปลัฮ รอาวม โฮ� กัน ฆอก ยุฮ อื โอก แนฮ ตอก
แม่ รอาวม โฮ� ตอก โรฮ ซโมยญ ตอ โอ ไก ก อาวต โฮ�
พะจาว เอจี ยุฮ อาึง เบือง ก อาวต อื โอ เญาะ ไก ลอยจ นา
ก เฟียก ตัน อ�ื

14 เน่อมึ เจน อาดั่ม ฮอยจ ละ เจน เอโนก เกอ� ไก อา
แลฮ เจน ปุย� เอโนก เซ มัฮ ปุย เจน อาแลฮ นึง อ�ื เอจี
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อฮั อาึง ไลลวง ปุย โม เซ ตอก เฮ�ี
�งอ่ต แลน� พะโองจาว ซ ฮอยจ ไม่ เตปด่า ซงะ่ ซงอม

ยุฮ แตะ แปน ฮมาึน แปน แซน แตะ� 15 มัฮ ซ ฮอยจ อื ละ
ซ รเตีฮ แตะ ปุย เตือง โอยจ อ�ื ซ เกือฮ ปุย ฆอก ปุย เบร
ลอก ตุต แตะ ฆาื กัน ฆอก กัน เบร ป ยุฮ อื ฆาื รพาวม ฆอก
รพาวม เบร แตะ เซ� ไม่ ฆาื ลปุง ฆอก ลปุง เบร ป โกว อื ละ
พามัต แตะ พะจาว นึง�� อฮั เซ เอโนก เกอ�

16 ปุย โม เซ มัฮ ป กอ ปุปิ ลอป� ฆวต เติ ลอป โอเอฮี�
ฆวต ยุฮ แนฮ อื ตัม กัมกุยฮ ฆอก ยุฮ โกะ แตะ� อวต แนฮ
โกะ แตะ ไม่ อ�ื เคียต ลื ปุย นึง ฆวต ไอฮ อื ป ไมจ ละ โกะ
แตะ�

ลปุง ซตอก รเงอ่มึ
17 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ ฮรกั เกอะ� ไมจ เปอะ ไตม ป อฮั

โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ
เซ อาึง ละ เปอะ� 18 มัฮ อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �ลัก่ ก
ลอยจ โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮี ซ ฮอยจ โม ป เพียก แฮม เปอะ
นึง� มัฮ โม ป ซ ยุฮ ตัม กัมกุยฮ ฆอก โกะ แตะ โน่ง�� อฮั
เซ ละ เปอะ� 19 เอจี มัฮ ปุย โม เซ ป ซาวป รกัฮ ปุย ฮา ปุ
แตะ� มัฮ โม ป เกือฮ กัมกุยฮ ฆอก โกะ แตะ โบว รพาวม
แตะ� โม เซ ไก โตว ลปุ พะจาว นึง�

20 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ ฮรกั เกอะ� โม เปะ ปังเมอ ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตอน แนฮ นึง รพาวม เจือ แตะ ปุ ปุ� นึง
มัฮ อื ป ตึก นึง ซัมคัน แตะ� ไมจ เปอะ ไววอน ตัม นัม ลปุ
พะจาว เปอะ� 21ลไล มอง เปอะ ซเงะ ซ เปลีฮ พะโองจาว ป
มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ กัม ฮรกั กัม แปง แตะ ละ เปอะ�
ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ อาวต แนฮ นัม รพาวม ฮรกั ยุฮ พะ
จาว� ฮอยจ ละ ซเงะ เกือฮ อื โม เปะ รปั จีวติ โอ เญาะ ไก
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ลอยจ แตะ เซ� 22 ไมจ เปอะ เลียก พาวม นึง โม ป ไก ลัง่
รพาวม ซองไซ� 23 ไมจ เปอะ ซไจ เรอึม เกือฮ โอก ฮา โตะ
งอ� ปุย ไฮญ นึง อื ไมจ โรฮ เปอะ เลียก พาวม นึง� ปังเมอ
ไมจ โรฮ เปอะ เรอึม ไม่ รพาวม ฮลัต แตะ นึง กัน ฆอก ยุฮ
อื เซ� ไมจ เปอะ เกละยุ กัน ฆอก ยุฮ อื เตือง เครองึ เซอกึ
อื ป ลอก ป รแอม ฆาื กัมกุยฮ ฆอก ยุฮ อื เซ�

รซอม ไววอน ลัก่ ก ลอยจ อื
24พะจาว เอจี ปุน โซะโกะ ฮรกัซา นึง โม เปะ� เกือฮ โตว

โม เปะ ฆลาื� เอจี ปุน เกือฮ โม เปะ อาวต ปอต อาวต ปิญ
ฮอยจ ละ ซเงะ ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ซองนา พะจาว นึง รงั
ซเปีย คึนัก ยุฮ อื ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 25พะจาว เซ
มัฮ พะจาว ติ โตน โน่ง� มัฮ ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ เบือ พะ
เยซูครติ จาว ยุฮ เอะ� ปัว พะจาว เซ โฮลฮ โญตซัก แตะ
ไม่ รงั ซเปีย คึนัก ไม่ อมันัต อนันา� ไม่ แปน ลอป อื ป ระ ป
คาว� เน่อมึ เจน ไพรม ฮอยจ ปเล่ีย� ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ
เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�
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