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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก เวยีง
โรม

นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก นึง เวยีง โรม� ฮงั ซ มัฮ
ไซฮ อื เญอืม อาวต แตะ นึง เมือง โครนิ ลไล โฮว ครอฮ อื ไล
ลวง พะเยซู โฮน ลอวย นึง อ�ื ปาวโล ไก รพาวม ฆวต โฮว
ฮอยจ นึง เวยีง โรม� ตะ อาวต ไม่ โม ป เจือ นึง เวยีง โรม
เซ ติ วงั� ฟวยจ เซ ตะ เกือฮ โม เซ เรอึม แตะ ละ ซ ลอต
แตะ โฮว นึง เมือง ซเปน� ปาวไม ยุฮ ปาวโล นึง กัน ไซฮ อื
พะทัม โรม เฮี มัฮ ซ เกือฮ อื ปุย คาวไจ ลักทัน รพาวม เจือ
ครซิเตียน ไม่ กัน ลัง ยุฮ ปุย ไน พะจาว� พะทัม โรม กุม
ปอ ฮา นังซื รโปะ ไฮญ นึง รโฮงะ อื ไลลวง รพาวม เจือ เอะ
ซโตฮ�
ป ระ ไล นึง นังซื เฮี ไก นึง โบ่ต 1 คอ 17 ตอก เฮ�ี �กัน

เกือฮ พะจาว ปุย ซืไซ ละ แตะ เอจี ที นึง ไลลวง กัน ระ ไล
ยุฮ อื เซ� มัฮ ป ไก เบือ รพาวม เจือ โน่ง� เน่อมึ เมือ โรง
อื ฮอยจ ลัก่ ลอยจ อ�ื� ฟวยจ เซ ปาวโล อาทิไบ่ ไลลวง
เซ ซโตฮ� ปุย เตือง โอยจ อ�ื เตือง โม ยวิ� เตือง ปุย ตัง
เมือง� อาวต ตื ฆรมึ อมันัต มัป่� ไมจ ตื ซาวป ตอก ซ ปุก
แตะ ปุ แตะ ไม่ พะจาว ฆาื อ�ื มัฮ เบือ อาึง อื รพาวม แตะ
นึง พะเยซู โน่ง ป โฮลฮ ปุย แปน ป ซืไซ ละ พะจาว� อฮั เซ
ปาวโล� ฟวยจ เซ ปาวโล เกือฮ เอะ ยุง ไลลวง จีวติ โคระ ป
โฮลฮ เอะ นึง รโจะ เอะ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซู เบือ ลปุ พะ
จาว� โบ่ต 5-8 เกือฮ เอะ ยุง ไลลวง โกตไม� ไม่ อมันัต ลปุ
พะจาว นึง จีวติ ยุฮ โม ป เจือ� โบ่ต 9-11 มัฮ ไลลวง โม อซิ
ราเอน� โบ่ต 12-15 มัฮ ไลลวง จีวติ โคระ ไม่ ตอก ไมจ เอะ
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เปลีฮ รพาวม ฮรกั ละ ปุ แตะ� มัฮ โรฮ ป เกว ไม่ ตอก ไมจ
เอะ ยุฮ ละ จาวไน นึง บัน่เมือง อาวต แตะ� ไม่ ไลลวง ไฮญ
โฮวน เจือ� โบ่ต 16 มัฮ รซอม นัปทื รโปะ อื ละ โม ป ยุง ไง่
แตะ นึง เวยีง โรม โฮวน ปุย� ไม่ รซอม ลืลาว อื พะจาว�

1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ กวนไจ ยุฮ พะเยซูครติ� พะจาว
เอจี กอก อาึ เอญี เคะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื อาึ แปน ป โฮว
ฆรอ ลปุง ตัง แตะ� เลือก โรฮ อาึ ละ ซ แปน ป ครอฮ ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ แตะ ละ ปุย� 2 ไพรม อื พะจาว เอจี เกือฮ
โม ป ซึป ลปุง แตะ รโฮงะ อาึง ไลลวง ป ซ ฮอยจ เรอึม ปุย
เกือฮ โปน มัป่� ตัม ป ซันญา แตะ อาึง เน่อมึ โฆะ ลัง่� โม
ป ซึป ลปุง อื เซ เอจี ไซฮ อาึง ไลลวง อื เซ นึง พะทัม ซัมคัน
ยุฮ อ�ื 3 ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป ครอฮ ปุย เซ� เอจี
มัฮ ไลลวง กวน อื ป มัฮ พะเยซูครติ จาว ยุฮ เอะ� ไลลวง
ตอก เกิต อื แปน ปุย� เอจี เกิต เน่อมึ นึง จัตเจือ ด่าวติ�
4 ไลลวง ตอก มัฮ เนอึม อื พะจาว เยอ� ลปุ ซงะ่ ซงอม ยุฮ
พะจาว เอจี เกือฮ ปุย ยุง แจง แน มัฮ เนอมึ อื กวน พะจาว�
นึง เอจี โกฮ ไอม แม อื เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เบือ อมันัต ระ ยุฮ
แตะ� 5 พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โฮลฮ แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง แตะ ละ ปุย เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะเยซู เซ� นึง ซ เกือฮ อื ปุย
เนอึง ป อฮั แตะ โครยญ เจือ ปุย เบือ เจือ อื พะเยซู� ไม่ ซ
แปน โรฮ อื โญตซัก ละ พะเยซู เซ� 6 โม ป เจือ ไม่ เนอึง อื
ป อฮั พะจาว เซ เอจี มัฮ โรฮ โม เปะ ติ โรฮ นึง กอก พะจาว
โม เปะ เอญี เคะ แตะ ละ ซ แปน เปอะ ปุย ไน พะเยซูครติ�

7 มัฮ เซ ป ไซฮ อาึ รโปะ นังซื เฮี ละ โม เปะ ป อาวต นึง
เวยีง โรม ฆาื อื เตือง โอยจ เปอะ� นึง ฮรกั พะจาว โม เปะ
ไม่ เอจี กอก อื โม เปะ เอญี เคะ แตะ ละ ซ แปน เปอะ ปุย
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ไน อ�ื ปัว พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ ไม่ พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ เกือฮ กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ละ เปอะ�

ปาวโล รโฮงะ รพาวม แตะ ละ ปุย นึง เวยีง โรม
8กา โอเอฮี ไฮญ อาึ ญันด่ี ไม่ พะจาว ยุฮ แตะ เบือ พะเยซู

ครติ เญอืม โตก แตะ ละ โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� นึง เอจี
ฮมอง ปุย ติ ปลัฮเตะ ไลลวง รพาวม เจือ โม เปะ� 9พะจาว
ป รซอฮ อาึ ละ ไม่ รพาวม เนอึม แนม แตะ นึง กัน ครอฮ
แตะ ไลลวง กวน อื ละ ปุย เซ� ปุน แปน พีญัน ละ อาึ นึง
ไลลวง ไววอน ลอป อาึ เพือ โม เปะ� 10 เญอืม ไววอน เนอะ
อาึ กอ ไววอน ตอก เฮ�ี ดัฮ มัฮ ป ปุก รพาวม พะจาว โฮ�
ปัว พะจาว เกือฮ แตะ โฮลฮ โฮว เลีม เคะ เปอะ� โฮน เฮี
ดัฮ แปน โฮ ฆวต ฮอยจ เนอมึ เคะ เปอะ�

11อาึ ฆวต ยุ เนอมึ โม เปะ นึง ฆวต รฆุ แตะ ป ปละ ป ซาึต
พะจาว เนิ ละ โม เปะ� ละ ซ ไก เนอึม ป มัฮ อื ละ รพาวม
รโม่ยฮ เปอะ� มัฮ โรฮ ฆวต เกือฮ โม เปะ ตอน รพาวม เจือ
ฮา ไพรม แตะ ไม่ อ�ื 12 มัฮ อฮั ฮะ ตอก ซ ตัง โคน ตัง
ตอน รพาวม เจือ แตะ เบือ อ�ื รพาวม เจือ อาึ ซ เรอึม โม
เปะ� รพาวม เจือ โม เปะ ซ เรอึม โรฮ อาึ� 13 เอียกปุ� อาึ
ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง เอจี ตะ อาึ โฮว เลีม เคะ โม เปะ โฮวน
โฮน� ปังเมอ ไก แนฮ ป เคิก ป นัน เนอะ นึง� อาึ ไก เนอมึ
รพาวม ฆวต นัม ปุย ลลาึง โม เปะ เกือฮ เอญี เคะ พะจาว
งอ่น� ตอก โฮลฮ แตะ ยุฮ ลลาึง ปุย ตังเมือง ก ไฮญ�

14 อาึ ตอก ป ไก รมะ นึง ปุย โครยญ เจือ ปุย ละ ซ ครอฮ
แตะ ไลลวง พะจาว ละ อ�ื เตือง โม ป ฮลาวง ป ยุง� ไม่
โม ป เตียม ป ยุง� เตือง โม ป เฮยีง ป ยุง� ไม่ โม ป งาว ป
ไงญ� 15 มัฮ เซ ป เรยีง รพาวม นึง ฆวต ครอฮ โรฮ แตะ ไล
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ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ โม เปะ ป อาวต นึง เวยีง โรม
ฆาื อ�ื

ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
16 อาึ ไก โตว รพาวม โซะกิจ นึง ครอฮ แตะ ไลลวง กัน

ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย นึง มัฮ อื ไลลวง อมันัต ระ ยุฮ พะ
จาว� ละ ซ เกือฮ อื โม ป เจือ เซ โปน ฮา มัป่ ยุฮ แตะ โค
รยญ โฆะ แตะ� ไลลวง กัน ระ ไล เซ เอจี ฮอยจ ละ โม ยวิ
รกา� ปังเมอ ฮอยจ โรฮ ละ ปุย ตัง เมือง� 17 กัน เกือฮ พะ
จาว ปุย ซืไซ ละ แตะ เอจี ที นึง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ อื เซ�
มัฮ ป ไก เบือ รพาวม เจือ โน่ง� เน่อมึ เมือ โรง อ�ื ฮอยจ ลัก่
ลอยจ อ�ื เอจี ตอก เนอึม ป ไซฮ ปุย อาึง นึง พะทัม ตอก
เฮ�ี �โม ป เอจี แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ รพาวม เจือ
แตะ ซ โฮลฮ จีวติ แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ�

กัน ฆอก ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ
18 ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ ปุย

เน่อมึ มะลอง ฆาื กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ ปุย� กัน ฆอก ยุฮ
อื เซ เอจี มัฮ ป คัต เวยีน ปุย โอ ยุง ลปุง เนอึม� 19 โอเอฮี
เมาะ ป ซ เกียฮ ยุง ปุย ไลลวง พะจาว นึง อ�ื พะจาว เอจี
เปลีฮ ที อื ละ ปุย� โม เซ ปังเมอ โอ เจือ อ�ื มัฮ เซ ป ซ
เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื 20 เน่อมึ เญือม ยุฮ โรง พะ
จาว ปลัฮเตะ� ปุย เอจี เกียฮ ยุง ที ตอก มัฮ ตอก มอยฮ พะ
จาว� ปัง มัฮ พะจาว ป โอ ปุย เกียฮ ยุ นึง ไง่ แตะ ญุ่ก� เอจี
ที ละ อื นึง อมันัต โอ เกียฮ โอยจ เกียฮ ไฆร ยุฮ อ�ื เอจี
ซโตฮ ละ อื ไก พะจาว ตัง ฮา ปุย ปลัฮเตะ� นึง เอจี โฮลฮ
อื ยุ โอเอฮี ยุฮ พะจาว อาึง โครยญ เจือ� มัฮ เซ ป โอ อื ไก
ตอก ซ เกียฮ กัฮ ติ แตะ ฆาื อ�ื
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21 โม เซ เอจี ยุง อื ป มัฮ พะจาว ปังเมอ โอ ญอม ทไว
โญตซัก ละ อื ตัม โปง อื ไม่ พะจาว� ญอม โตว ญันด่ี นึง
อื เฟือฮ� กัมกึต อื แปน โอเอฮี โอ ไก ป มัฮ ฆาื อ�ื รพาวม
งาว อื เซ แปน ป เฟียก ตัน กไน อ�ื 22 ปัง อฮั ติ แตะ เฮยีง
เอจี แปน ปุย งาว� 23 ฮา ซ ไว แตะ พะจาว ป ไอม ลอป ป
อาวต ไม่ โญตซัก แตะ เซ� โม เซ โฮว ไว ฮุป โอเอฮี ป ยุฮ
ปุย นึง เตะ แตะ ฮา อ�ื ตอก ฮุป ปุย เกียฮ ยุม� ไม่ ไซม ไม่
ซัตซิง ไม่ ซโอยญ ซไอป โอเอฮี�

24 มัฮ ฆาื เซ ป พลวย พะจาว อื เกือฮ ยุฮ ตัม กัน ฆอก กัน
เบร ป รไม่จ โกะ อื ยุฮ ฆาื อ�ื โม เซ ยุฮ กัน คึต กัน ตวยฮ
ไม่ ปุ แตะ ป แปน ควน ไลจ ยุฮ โกะ เนอมึ โกะ อื ไอฮ� 25 โม
เซ เอจี ละ โปวฮ ลปุง เนอมึ ยุฮ พะจาว� ไอฮ ลปุง โอ เนอมึ
ฮา อ�ื ซาวป ไว ไม่ นัปทื แตะ โอเอฮี ป เอจี ยุฮ พะจาว อาึง
ตัง ไว แตะ พะจาว ป ยุฮ โอเอฮี เซ โครยญ เจือ� มัฮ เนอมึ
พะจาว เซ ป ไมจ ปุย ลืลาว ลอป เปอ� อาเมน�

26 มัฮ ฆาื โอเอฮี ไล เซ ป พลวย พะจาว อื เกือฮ ยุฮ ตัม
กัมกุยฮ ฆอก โฮฮ ยุฮ โกะ อื ฆาื อ�ื โม ปรโปวน นึง อื เฌาะ
กัน ทัมมด่า ยุฮ ปรโปวน นึง ซ ยุฮ แตะ กัน คึต ไม่ ปุ แตะ�
27 โม ปรเมะ เอ� ตอก โรฮ เซ� เฌาะ โรฮ กัน ไอฮ แตะ ปร
โปวน เญือะ แตะ นึง กอยจ ฆวต ยุ อื ปุ แตะ ไม่ ปุ รเมะ แตะ
ไอฮ� ปรเมะ โต ปรเมะ ยุฮ ดิ ป คึต ไม่ ปุ แตะ� โม เซ เอจี
ลอก ตุต แตะ ป โปง อื ไม่ โกะ อื ฆาื ยุฮ แตะ กัน ฆอก ตอก
เซ�

28 ไลลวง ยุง ปุย ป มัฮ พะจาว เซ� ปุย โม เซ เมีญ อื มัฮ
ป โอ ซัมคัน ละ แตะ� พะจาว เอจี พลวย โม เซ ยุฮ อื ตัม
รพาวม คึต ตวยฮ ยุฮ อื ฆาื อ�ื มัฮ เซ ป ยุฮ แนฮ อื โอเอฮี ป
โอ ปุก ฆาื อ�ื 29 โม เซ นาวก นึง ป ฆอก ป เบร โครยญ เจือ�
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แปน ปุย บาึฮ ม่อยญ ฮอยญ เร�ี ฆวต ไอฮ โฮฮ ฆวต ไอฮ
วฮิ โอเอฮี� ไก รพาวม ไฮะฮอน� นาวก นึง รพาวม กุยจ ววั
แตะ� ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� รเจ รไซญ� ฆวต จุ ปุย� งอ่ต
แนฮ ป ฆอก� บรุ เพือ ปุย� 30ฆวต โฮว แนฮ โบ ลปุง แนฮ
ลอก ปุย� ซาวป รโจฮ ปุย� มัฮ ป เกละยุ พะจาว� อฮั ลปุง
ซฮาว� เกียฮ ฮุน ไม่ อ�ื อวต ลอป ติ แตะ� ซาวป แนฮ ยุฮ
กัน ฆอก ป โอ ปุย ดิ ยุฮ ติ ชวง� ญอม โตว เนอึง ป อฮั มะ
เปือะ แตะ� 31 เกือฮ ติ แตะ งาว� เนอึม โตว รพาวม� ไก
โตว รพาวม ฮรกั� เลียก พาวม โตว นึง ปุย� 32 ตัม โกตไม
ยุฮ พะจาว� ป ยุฮ กัน ฆอก ตอก เซ โปง อื ลอก ตุต แตะ
ฮอยจ ละ ยุม แตะ� โม เซ ปัง ยุง อื โกตไม เซ� ยุฮ แนฮ ลัง่
อื กัน ฆอก ตอก เซ� โฮฮ ฮา เซ แม ซาวป ลัง่ ลื ปุย ไฮญ ป
ยุฮ กัน ตอก เซ ไม่ แตะ�

2
พะจาว ซ รเตีฮ ปุย

1 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปะ ป ฆวต เติ ชฮิ วฮิ ฆอก ปุย
เยอ� ปัง มัฮ เปอะ ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ไก เปอะ โตว ตอก
ซ เกียฮ กัฮ ไอฮ ติ แตะ� เญือม เติ เปอะ ปุย� เอจี มัฮ โรฮ
เติ เปอะ โกะ แตะ ไอฮ� นึง ยุฮ โรฮ โกะ เปอะ กัน ตอก ปุ
แตะ ไม่ โม เซ� 2 พะจาว เญือม รเตีฮ อื ปุย ป ยุฮ โอเอฮี
ตอก เซ� เอะ ยุง เงอะ มัฮ อื รเตีฮ อื ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื 3 ปะ
เญือม เติ เปอะ ปุย เตือง ยุฮ โกะ เปอะ กัน โอ ปุก ตอก ยุฮ
โม เซ อ�ื อมั แกต เปอะ ติ แตะ ซ โปน กัน รเตีฮ ยุฮ พะ
จาว ฆาื อ�ื 4 ปะ เอจี มัฮ พามัต เปอะ รพาวม ฮรกั ยุฮ พะ
จาว� ไม่ ไลลวง ตอก เลียก พาวม โซะ ไง่ อื นึง เปอะ� ไม่
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ลัง่ รพาวม อื ละ เปอะ� โม่ มัฮ อ�ื อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง มัฮ อื
เบือ รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว ป ฆวต เกือฮ ปะ เฌาะ รพาวม
ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ เซ�

5 รพาวม ปะ เซ กอ บุ่ง ลอน ไม่ ลึง แตะ� เอจี มัฮ รโจะ
เปอะ อาึง ตุต ระ ละ โกะ แตะ ไอฮ ฆาื อ�ื ซ ลอก เนอึม
เปอะ ฆาื อื ซเงะ ฮาวก รพาวม พะจาว ละ ปุย� นึง ซ รเตีฮ
อื กัน ยุฮ ปุย ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื 6 พะจาว ซ โรก ซ แตน อื
ละ ปุย ตัม กัน ยุฮ อื โครยญ โฆะ อ�ื 7 ละ โม ป แด่น ยุฮ
ลอป กัน ไมจ ไม่ ซาวป อื ยุ รงั ซเปีย ยุฮ อื ไม่ โญตซัก อื นึง
ฆวต ไอฮ อื จีวติ ไอม ลอป แตะ� พะจาว ซ เกือฮ เนอึม จี
วติ โอ เญาะ ไก ลอยจ เซ ละ อ�ื 8 ละ โม ป ฆวต ไอฮ ป อฮั
โกะ แตะ� ป โอ ญอม ไอฮ ลปุง เนอมึ นึง ฆวต ยุฮ แตะ กัน
ฆอก� พะจาว ปังเมอ ซ ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก รพาวม
แนม ละ อ�ื 9 โม ป ยุฮ กัน ฆอก ซ ลอก ป โซะ ป ไซญ ฆาื
อื โครยญ โฆะ แตะ� ซ ลอก โม ยวิ รกา� ปังเมอ ซ ฮอยจ
โรฮ ละ ปุย ตัง เมือง� 10 โม ป ยุฮ กัน ไมจ โครยญ โฆะ อ�ื
พะจาว ซ เกือฮ รงั ซเปีย ยุฮ แตะ ละ อ�ื ไม่ โญต ไม่ ซัก ไม่
ไมจ เปละ ลโลวง พาวม� ซ เกือฮ อื ละ โม ยวิ รกา� ปังเมอ
ซ เกือฮ โรฮ อื ละ ปุย ตัง เมือง� 11 เญือม รเตีฮ พะจาว โอ
เอฮี ฮ�ี ไก โตว ป ฮรกั ป จัง�

12 โม ป โอ ไก โกตไม ยุฮ พะจาว นึง� ดัฮ ยุฮ กัน พิต โฮ�
ซ ยุม ลอป ฆาื อื เตือง โอ ป รเตีฮ เซ กอก รโฮงะ โกตไม
เซ� โม ป เอจี ไก โกตไม ยุฮ พะจาว นึง� ดัฮ ยุฮ แนฮ ลัง่
กัน พิต โฮ� พะจาว ซ รเตีฮ อื ไม่ เกือฮ อื ลอก ตุต ตัม ป
อฮั โกตไม เซ� 13 มัฮ โตว เบือ ฮมอง ปุย โกตไม ยุฮ พะ
จาว เซ ป ซ เกือฮ ปุย ซืไซ ละ พะจาว เยอ� มัฮ เบือ ปุน
ยุฮ อื ตัม โกตไม เซ ป เมีญ พะจาว ปุย มัฮ ปุย ซืไซ ละ แตะ
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เบือ อ�ื 14 ปุย ตังเมือง ไก โตว โกตไม ยุฮ พะจาว นึง� เญื
อม ยุฮ อื โอเอฮี ตัม ป ไก นึง โกตไม เซ เบือ รพาวม โกะ อื
ไอฮ� เอจี เมาะ โรฮ ป ไก โกตไม นึง โกะ อื ไอฮ� เตือง โอ
โกตไม ยุฮ พะจาว ไก นึง� 15 เอจี ที นึง กัน ยุฮ อื เซ เอจี
ไก โกตไม โตะ รพาวม อ�ื เอจี แจง โรฮ เบือ รพาวม ยุง อื
ไอฮ ติ แตะ� รพาวม โกะ อื เซ รโจฮ ไอฮ ติ แตะ ติ ติ เลีฮ�
กัฮ ไอฮ ติ แตะ ติ ติ เลีฮ� 16 ซเงะ เญือม ซ รเตีฮ พะจาว
ปุย เบือ พะเยซูครติ� ป เม่าะ ปุย โตะ รพาวม โด่ะ แตะ เซ
ซ โอก เญือม เซ ละ ซ โฮลฮ อื ลอก ตุต แตะ� เอจี มัฮ เซ
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป ครอฮ ลอป อาึ ละ ปุย�

โม ยวิ ไม่ โกตไม ยุฮ พะจาว
17 โม เปะ อฮั เปอะ ติ แตะ มัฮ โม ยวิ� เปิง เปอะ โกตไม

ยุฮ พะจาว� อวต เปอะ ติ แตะ เบือ พะจาว ทื แตะ� 18 เอจี
ยุง เปอะ ป ปุก รพาวม พะจาว� เอจี เกียฮ เลือก เปอะ ป
ปุก ป ลอก เบือ เอจี ยุง แตะ โกตไม เซ� 19 เอจี แจง ละ
เปอะ มัฮ เปอะ ป เกียฮ โตวก ปุย จัก เกอ� ไม่ แปน โรฮ
เปอะ ควน ซเปีย ละ ป อาวต ก เฟียก อ�ื 20 เอจี แจง เปอะ
นึง มัฮ แตะ ป เกียฮ เพอกึ ปุย งาว ปุย ไงญ ไม่ มัฮ เปอะ คู
ละ โม กวนดุ อู� เอจี แจง เปอะ นึง โฮลฮ แตะ ป ยุ ป ยุง
แตะ กุมปอ ไม่ ลปุง เนอึม โครยญ เจือ เบือ โกตไม ยุฮ พะ
จาว เซ� 21 เอจี เกียฮ เพอกึ เปอะ ปุย ไฮญ� เมอยุ โอ เปอะ
เพอกึ โกะ แตะ ไอฮ แฮ� เอจี เพอกึ เปอะ ปุย ไฮญ โอ บระ�
โกะ เปอะ อมั บระ ลัง่ เปอะ� 22 เอจี ซตอก เปอะ ปุย ไฮญ
โอ เลนจุ� โกะ เปอะ อมั เลน ลัง่ เปอะ จุ� ปะ เอจี เกละ
เปอะ ยุ ฮุป ไว ปุย� อมั บระ ลัง่ เปอะ โอเอฮี ฮา เวอืต อาวต
อ�ื 23 เอจี อวต เปอะ ติ แตะ นึง ไก โกตไม ยุฮ พะจาว ไม่
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แตะ� อมั ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไลจ ยุฮ มอยฮ พะจาว นึง
พิต เปอะ โกตไม ยุฮ อื เซ� 24 เอจี มัฮ ฆาื เซ ป อฮั พะทัม
ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปุย ตังเมือง เอจี เพยีก แฮม พะจาว ฆาื โม
เปะ ป มัฮ โม ยวิ�� อฮั เซ�

25 โม เปะ ดัฮ เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว� ไลลวง
เลียก เปอะ นึง รติกิต เอจี ไก เนอึม ป มัฮ ละ เปอะ� ดัฮ
เปอะ พิต แนฮ โกตไม เซ� ปัง เลียก เปอะ นึง รติกิต� เมาะ
โรฮ เปอะ ป โอ เลียก นึง เฟือฮ� 26 ปุย ตังเมือง ปัง โอ เลีย
ก นึง รติกิต เซ� ดัฮ ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว� พะจาว
ตึน ซ เมีญ ลัง่ อื มัฮ ปุย เลียก นึง รติ ยุฮ แตะ� โม่ เมีญ อ�ื
27 โม เปะ ป มัฮ โม ยวิ� ปัง ไก โกตไม ไซฮ ปุย เบือ พะจาว
ไม่ เอจี เลียก เปอะ นึง รติกิต เซ� พิต ลัง่ เปอะ โกตไม เซ�
ดัฮ ไก ปุย ตังเมือง ป ปุน ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว เตือง
โอ แตะ เลียก นึง รติกิต เซ� ปุย เซ ซ ปุน รโจฮ โม เปะ� โม
เปะ ซ ลอก ลัง่ เปอะ ตุต ฆาื อ�ื

28ป มัฮ ยวิ เนอมึ มัฮ โตว ไลลวง ก พริ ปุย โน่ง� กัน เลีย
ก นึง รติกิต เนอมึ มัฮ โตว ไลลวง ไก นึง เนะซองั ปุย โน่ง�
29ป มัฮ ยวิ เนอมึ เอจี มัฮ ป มัฮ ยวิ ฮอยจ โตะ รพาวม แตะ�
กัน เลียก ปุย นึง รติกิต เนอึม เอจี มัฮ ไลลวง รพาวม รโม่
ยฮ ปุย� มัฮ โตว เบือ โกตไม ไซฮ ปุย อาึง� มัฮ ไก อื เบือ
ลปุ พะจาว� มัฮ ปุย ตอก เซ ป ซ โฮลฮ พะจาว ลื� มัฮ โตว
ปุย ปลัฮเตะ ป ซ ลื�

3
1 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โม ยวิ อมั เอจี ไก ป โฮลฮ อื โฮฮ ฮา ปุย

ไฮญ� ไลลวง เลียก อื นึง รติกิต อมั เอจี ไก ป มัฮ ละ อ�ื
2 ไก แอฮ� เอจี ไก เนอึม ป มัฮ ละ อื โครยญ เจือ� กา โอ
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เอฮี ไฮญ พะจาว เอจี เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ โม ยวิ เกือฮ
อื โซะโกะ ฮรกัซา นึง อ�ื

3 ปัง ไก งอ่น ป โอ เนอึม รพาวม นึง อ�ื พะจาว อมั ซ
แปน โรฮ ปุย โอ เนอมึ รพาวม ฆาื อ�ื 4แปน โตว อื เฟือฮ�
ปัง จุ ปุย ไอฮ ปุ แตะ เตือง โอยจ อ�ื พะจาว ไมจ อื แปน ป
อฮั ป เนอมึ ไตม ป ซื� ตอก อฮั พะทัม อื เฮ�ี
�โอ พะจาว� เญือม อฮั ปะ โอเอฮี� ปุย ไมจ อื ยุง แจง

แน มัฮ อื ป เนอมึ โครยญ โฮน� ดัฮ ไก ป ฟึนฟอง เปอะ อฮั
ปะ มัฮ ป โอ ซื โอ ไซ� ซ ที ลัง่ ละ ปุย มัฮ เนอมึ เปอะ ป ปุก
ป ลอก เกอ�� อฮั เซ พะทัม�

5 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ดัฮ กัน พิต ยุฮ โม เอะ ป มัฮ โม ยวิ
แปน ควน เกือฮ ปุย ยุง ที เมาะ ซืไซ พะจาว� เอะ ซ อฮั ฆาื
อื ตอก เมอ� ปเล่ีย อาึ ซ อฮั โอเอฮี ตอก ปุย ปลัฮเตะ� �เญื
อม เกือฮ พะจาว เอะ ลอก ตุต ฆาื กัน พิต ยุฮ ฮุ� พะจาว มัฮ
ยุฮ อื ป โอ ปุก�� เอจี ไก งอ่น ป อฮั ตอก เซ เยอ� 6ญันได่
มัฮ โตว ตอก เซ เฟือฮ� มัฮ โอ พะจาว มัฮ ป ซื ป ไซ ซ เกีย
ฮ รเตีฮ ปุย ปลัฮเตะ เฮี ตอก เมอ�

7 ไก แม ป อฮั ตอก เฮี งอ่น� �ดัฮ ไลลวง โอ เนอมึ ยุฮ อาึ
ซ เกือฮ ไลลวง เนอมึ ยุฮ พะจาว ที ละ ปุย� ไม่ แปน อื โญต
ซัก ละ อ�ื พะจาว อมั ปุก ลัง่ ละ เกือฮ อื อาึ ลอก ตุต แตะ
ฆาื กัน พิต ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ งอ่น� 8 �ไมจ แนฮ ยุฮ ป ฆอก
ป เบร เดอมึ ซ โฮลฮ ป ไมจ�� อฮั แม โรฮ อื ตอก เซ งอ่น
ปุย เยอ� เอจี ไก เนอึม งอ่น ป บรุ เพือ อาึ อ�ื โคะ อาึ อฮั
โอเอฮี ตอก เซ� ปุย โม เซ ซ โฮลฮ ลอก ตุต แตะ ตัม โซม
กวน อื ไม่ ป อฮั แตะ เซ�

ไก โตว ปุย ซืไซ ละ พะจาว
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9 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โม เอะ ป มัฮ โม ยวิ อมั ไมจ ไล ฆาื อื
ฮา ปุย ตังเมือง ซองนา พะจาว เยอ� ไมจ โตว ฮา อื เฟือ
ฮ� อาึ เอจี ฟวยจ รโฮงะ ซโตฮ ละ เปอะ มัฮ โม ยวิ ไม่ ปุย
ตังเมือง ป อาวต ฆรมึ อมันัต มัป่ ตอก ปุ แตะ เตือง โอยจ
แตะ� 10พะทัม อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี
�ไก โตว เฟือฮ ปุย ซืไซ ละ พะจาว� ติ ปุย ปุ ไก� 11 ไก

โตว ติ ปุย เนอมึ ป ยุง ซาวป ยุ พะจาว� ป คาวไจ ไลลวง อื ปุ
โรฮ ไก� 12 ปุย เอจี พัต นา แตะ ฮา พะจาว เตือง โอยจ อ�ื
เอจี โฮว ตื คระ พิต� ไก โตว เฟือฮ ป ยุฮ กัน ไมจ เจอ� ติ
ปุย ปุ ไก� 13 โตะ คราวง อื ตอก โตะ รมอยจ โลฮ ปุย โฮ�
ดัก อื อฮั แนฮ ลปุง จุ ปุย� ลปุง โอก ฮา ดอย อื ตอก ปิต ซ
โอยญ โฮ� 14 มวยญ อื อฮั ลอป รซอม ซะ ฆอก� 15 ชวง
อื ฆวต ตอ โฮว ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย� 16 โม เซ ยุฮ ป
ไลจ ป โลม ปไฮะ ปฮอน ละ ปุย โครยญ คระ โฮว โครง เอญี
แตะ� 17 ยุง โตว คระ เฮน คระ ฮลอง� 18 ไม่ โอ อื ยุง ไมจ
แตะ นัปทื เนอมึ พะจาว�� อฮั เซ พะทัม�

19 เอะ เอจี ยุง เงอะ ลปุง เมาะ ป ไก นึง โกตไม ยุฮ พะ
จาว มัฮ ป ฮอยจ ละ โม ป อาวต ฆรมึ โกตไม เซ โครยญ โฆะ
อ�ื เอจี มัฮ ฮอยจ อื นึง โอ อื ซ เกือฮ ปุย เกียฮ กัฮ ติ แตะ�
ไม่ ซ เกือฮ อื ปุย ติ ปลัฮเตะ เฮี ลอก กัน รเตีฮ ยุฮ พะจาว�
20 ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ปุน เกือฮ ติ แตะ ซืไซ ละ พะจาว
เบือ ยุฮ แตะ ตัม ลปุง ไก นึง โกตไม เยอ� โกตไม เซ มัฮ ป
เกือฮ ปุย ยุง มัฮ แตะ ปุย มัป่ ติ คระ โน่ง�

พะจาว เกือฮ ปุย ซืไซ ละ แตะ เบือ รพาวม เจือ อื
21ปเล่ีย เฮี กัน เกือฮ พะจาว ปุย ซืไซ ละ แตะ ปังเมอ เอจี

เปลีฮ อื ละ ปุย� เกว โตว ไม่ โกตไม ยุฮ อื เฟือฮ� โม ป ซึป
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ลปุง พะจาว ไม่ โกตไม ยุฮ อื เซ เอจี ปุน เกือฮ ไลลวง เซ
ซโตฮ ละ ปุย� 22พะจาว เกียฮ เกือฮ ปุย ซืไซ ละ แตะ เบือ
รพาวม เจือ อื พะเยซูครติ โครยญ โฆะ อ�ื ปุย เตือง โอยจ
อื ตัง โตว ฮา ปุ แตะ� 23 ปุย เอจี ยุฮ มัป่ โครยญ โฆะ แตะ�
ยุฮ โตว อื ตัม กัน ไมจ กัน ญุ่ก เกือฮ พะจาว อื ยุฮ ติ ตื เนอึ
ม� 24 ปุย ปังเมอ โฮลฮ ลัง่ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ
กุนมุ่น ยุฮ อื เตือง โอ อื คิต งวยฮ อ�ื มัฮ โฮลฮ อื เบือ เอจี
โตฮ พะเยซูครติ อื เกือฮ โปน มัป่ ยุฮ อื เซ� 25พะจาว เอจี
ดุฮ พะเยซู เซ แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ละ ปุย เบือ ปัต
ฮนัม อื ตัง ปุย� ซ ยวก อื ละ โม ป ไก รพาวม เจือ โครยญ
เจน ปุย� โอเอฮี เซ มัฮ เกิต อื นึง ซ เปลีฮ พะจาว รพาวม
ซืไซ แตะ ละ ปุย� เจน โฆะ โอ พะจาว ปุน โอต เนอึม กัน
พิต ยุฮ ปุย� ดิ เมีญ โตว มัป่ ยุฮ ปุย� 26 เจน ปเล่ีย เฮี พะ
จาว ปังเมอ จัมเปน อื เมีญ นึง ฆวต เกือฮ อื ปุย ซืไซ เนอมึ
ละ โกะ แตะ� มัฮ เกือฮ อื ปุย ยุง แจง แน มัฮ พะจาว ปุย
ซื ปุย ไซ เบือ อ�ื ไม่ เกือฮ โรฮ อื โม ป เจือ พะเยซู แปน ปุย
ซืไซ ละ แตะ โครยญ โฆะ อ�ื

27 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุย อมั เกียฮ อวต ลัง่ ติ แตะ ฆาื อ�ื
เกียฮ โตว อื เฟือฮ� มัฮ ฆาื เมอ ป โอ อื เกียฮ ฆาื อ�ื อมั
มัฮ เบือ ปุน ยุฮ ปุย อื ตัม โกตไม� มัฮ โตว อ�ื มัฮ เบือ โปน
ปุย ป โอ ไมจ เบือ รพาวม เจือ แตะ ป โอ อื เกียฮ อวต ติ
แตะ นึง อื ฆาื อ�ื 28 เอะ เอจี ยุง ที ตอก เฮ�ี ปุย มัฮ โตว
โฮลฮ อื แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ ยุฮ แตะ ตัม โกตไม
ยุฮ พะจาว� มัฮ โฮลฮ อื เบือ รพาวม เจือ แตะ� 29พะจาว
อมั มัฮ พะจาว ยุฮ โม ยวิ โน่ง� โม่ โรฮ มัฮ พะจาว ยุฮ ปุย
ตัง เมือง� แจง มัฮ อ�ื 30พะจาว มัฮ พะจาว ติ โตน โน่ง�
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ปุน เกือฮ โม ยวิ ซืไซ ละ แตะ เบือ รพาวม เจือ อ�ื ปุน เกือฮ
โรฮ ปุย ตังเมือง ซืไซ ละ แตะ เบือ รพาวม เจือ อื โรฮ� 31 ดัฮ
มัฮ ตอก เซ เอะ อมั มัฮ ละ โปวฮ ฮุ โกตไม ยุฮ พะจาว เบือ
รพาวม เจือ แตะ เซ� มัฮ โตว อ�ื เอะ แม รโพ ลัง่ โกตไม
เซ เกือฮ อาวต ตอน ฮมัน�

4
รพาวม เจือ ยุฮ อปัราฮมั

1 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� เอะ ซ อฮั ตอก เมอ ไลลวง อปัราฮมั
จัตเจือ ไพรม เอะ เซ� อปัราฮมั มัฮ โฮลฮ อื แปน ปุย ซืไซ
ละ พะจาว ตอก เมอ� 2 ดัฮ อปัราฮมั โฮลฮ แปน ปุย ซืไซ
ละ พะจาว เบือ กัน ยุฮ โกะ แตะ ตึน ซ เกียฮ อวต ติ แตะ
เบือ กัน ยุฮ แตะ เซ� ปังเมอ โอ มัฮ ตอก เซ เฟือฮ ละ งอ่ต
พะจาว อ�ื 3พะทัม อฮั เฮ�ี
�อปัราฮมั เจือ พะจาว� พะจาว เมีญ อื มัฮ ปุย ซืไซ ละ

แตะ เบือ รพาวม เจือ อื เซ�� อฮั เซ�
4 ปุย ดัฮ ยุฮ กัน ซ โฮลฮ จังลา แตะ� จังลา โฮลฮ อื เซ

มัฮ โตว ป เกือฮ เยอื ปุย ละ อ�ื มัฮ งวยฮ ซเงะ ซงา โกะ อื
ไอฮ� 5 ปุย ดัฮ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว ติ คระ โน่ง� ปัง
โอ เปิง กัน ยุฮ แตะ เฟือฮ� พะจาว ปังเมอ เมีญ อื มัฮ ปุย
ซืไซ ละ แตะ เบือ รพาวม เจือ อื เซ� มัฮ เนอมึ พะจาว ป ปุน
เกือฮ ปุย พิต ปุย โฌวะ โฮลฮ แปน ปุย ซื ปุย ไซ� 6 เอจี มัฮ
ไล เฮี ป อฮั ด่าวติ เตอ เญอืม อฮั อื ไลลวง โฮลฮ ปุย รพาวม
ไมจ มวน แตะ นึง เมีญ พะจาว อื แปน ปุย ซื ปุย ไซ เตือง
โอ อื มัฮ เบือ กัน ยุฮ อ�ื มัฮ อฮั อื เฮ�ี

7 �โม ป โฮลฮ พะจาว ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อื ไม่ ป โฮลฮ
พะจาว เลอปึ พิต โฌวะ ยุฮ อื โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ มวน
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แตะ เบือ อ�ื 8 ปุย ดัฮ พะจาว โอ เญือะ เมีญ มัป่ ยุฮ อื
แปน เนอมึ รพาวม ไมจ มวน ละ อ�ื� อฮั เซ�

9 ไลลวง รพาวม ไมจ มวน อฮั อื เซ อมั มัฮ ฮอยจ อื ละ โม
ป เลียก นึง รติกิต โน่ง� มัฮ โตว อ�ื มัฮ โรฮ ฮอยจ อื ละ
โม ป โอ เลียก นึง รติกิต เซ โรฮ� เอะ เอจี อฮั พะจาว เมีญ
อปัราฮมั มัฮ ปุย ซืไซ ละ แตะ เบือ รพาวม เจือ อ�ื 10 มัฮ
เญือม เมอ เมีญ อื ตอก เซ� อมั มัฮ กา เลียก อปัราฮมั นึง
รติกิต เซ� อมั มัฮ ฟวยจ เลียก อ�ื มัฮ กา เลียก อ�ื มัฮ
โตว ฟวยจ เลียก อ�ื 11ฟวยจ เซ เญือม เอจี เลียก อื นึง ริ
ตกิต เซ� รติกิต เซ มัฮ ตอก ควน ไม พะจาว อื ติ เจือ� ละ
ซ เกือฮ อื ที ละ ปุย เอจี เมีญ พะจาว อื แปน ปุย ซืไซ ละ
แตะ เบือ รพาวม เจือ อ�ื เน่อมึ กา เลียก อื นึง รติกิต เซ�
มัฮ เซ ป โฮลฮ อปัราฮมั แปน ตอก เปือะ ละ โม ป เจือ พะ
จาว เตือง โอยจ อื ฆาื อ�ื ไม่ เมีญ โรฮ พะจาว โม เซ แปน
ปุย ซืไซ ละ แตะ เตือง โอ อื ดิ เลียก นึง รติกิต เซ� 12 อปั
ราฮมั มัฮ โรฮ ตอก เปือะ ละ โม ป เลียก นึง รติกิต เซ โรฮ�
มัฮ โตว เบือ เลียก อื นึง รติ เซ โน่ง� มัฮ เบือ ไก จีวติ อื เบือ
รพาวม เจือ แตะ� โม เซ มัฮ โรฮ ตอก อปัราฮมั ป มัฮ เปือะ
เอะ โรฮ� เอจี ไก โรฮ จีวติ เบือ รพาวม เจือ แตะ ตอก โรฮ
รพาวม เจือ อปัราฮมั ป ไก กา เฆียง เลียก อื นึง รติกิต เซ
โรฮ�

ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว
13พะจาว เอจี ซันญา อาึง ไลลวง ซ เกือฮ แตะ อปัราฮมั

ไม่ จัตเจือ อื โฮลฮ กุม ปลัฮเตะ� ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว
เซ ปังเมอ โอ มัฮ ฮอยจ อื ละ อื เบือ ปุน ยุฮ อื ตัม โกตไม
ยุฮ พะจาว� มัฮ ฮอยจ อื ละ อื นึง โฮลฮ อื แปน ปุย ซืไซ
เบือ รพาวม เจือ แตะ� 14 ดัฮ โอเอฮี ป ซันญา พะจาว อาึง
ซ ฮอยจ ละ โม ป ปุน ยุฮ ตัม โกตไม เซ โน่ง โฮ� รพาวม
เจือ แปน โอเอฮี โอ ไก ป มัฮ ฆาื อ�ื ลปุง ซันญา ยุฮ พะ
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จาว แปน โตว โรฮ ป โกว ฆาื อ�ื 15 โกตไม เซ แปน ควน
ฮอยจ รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ละ ปุย นึง โอ ปุย ปุน ยุฮ
ตัม โกตไม เซ� นา ก โอ โกตไม ไก เยอ� นา เซ ไก โตว โรฮ
กัน พิต โกตไม นึง ฆาื อ�ื

16 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ลปุง ซันญา เซ ฮอยจ เบือ รพาวม
เจือ นึง ซ แปน อื ไลลวง กุนมุ่น ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื
โม ป มัฮ จัตเจือ อปัราฮมั แจง แน ซ โฮลฮ อื โครยญ โฆะ
อ�ื ลปุง ซันญา เซ มัฮ โตว ฮอยจ อื ละ โม ป ปุน ยุฮ ตัม
โกตไม เซ โน่ง� มัฮ โรฮ ฮอยจ อื ละ โม ป เจือ พะจาว ตอก
เจือ อปัราฮมั อื เซ� นึง มัฮ อปัราฮมั เซ ตอก เปือะ ละ เอะ
เตือง โอยจ เจอะ� 17 พะทัม อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี เกือฮ ปะ
แปน เปือะ ปุย โฮวน เมือง�� อฮั เซ� ลปุง ซันญา เซ มัฮ
ป ตอน ซองนา พะจาว ป มัฮ พะจาว เจือ อปัราฮมั เซ� มัฮ
พะจาว เซ ป ปุน เกือฮ ป ยุม โกฮ ไอม� ไม่ ปุน ดวน อื โอ
เอฮี ป โอ ดิ ไก เกือฮ ไก�

18 อปัราฮมั ปัง โอ เญือะ ไก ควน ซโอว รพาวม ตอก
ไฮญ� ซโอว แนฮ ลัง่ รพาวม นึง พะจาว� เจือ แนฮ ลัง่
อ�ื มัฮ เซ ป โฮลฮ อื แปน เปือะ ปุย โฮวน เมือง ฆาื อ�ื เอจี
แปน เนอมึ ตอก ฮมอง อื อฮั พะจาว อื ละ แตะ ตอก เฮี โฮ�
�จัตเจือ เปอะ ซ โฮวน โรฮ ตอก ซโมยญ โฮ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 19 เญอืม เซ เยอ อาญุ อื ซเปี ไก ติ รอย� ปัง งอ่ต อื มัฮ
โกะ แตะ ปุย เอจี กวต ลัมเลือ ตอก เซ� โฮย โตว ลัง่ รพาวม
เจือ ฆาื อ�ื เญือม งอ่ต อื โอ ซารา เญือะ ซ เกียฮ ไก กวน�
ปุ โรฮ โฮย ฆาื อ�ื 20 รพาวม เจือ อื เซ ตอน แนฮ ลัง่ ปุ ปุ�
เกือฮ โตว ติ แตะ ซองไซ รพาวม นึง ลปุง ซันญา ยุฮ พะ
จาว� รพาวม เจือ อื เกือฮ อื โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ� ลืลาว
เนอมึ พะจาว ฆาื อ�ื 21 รพาวม อื แจง แน นึง ซ ปุน ยุฮ พะ
จาว อื ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง� 22 มัฮ เบือ รพาวม เจือ
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อื ตอก เซ ป เมีญ พะจาว อปัราฮมั แปน ปุย ซืไซ ละ แตะ
เบือ อ�ื 23 ลปุง เกว ไม่ ไลลวง เมีญ พะจาว อื แปน ปุย ซืไซ
เซ มัฮ โตว ไซฮ อื ฮอยจ ละ ไลลวง อปัราฮมั เซ โน่ง� 24 มัฮ
โรฮ ไซฮ อื ฮอยจ ละ โม เอะ ป เจือ พะจาว� มัฮ พะจาว
เซ ป เอจี เกือฮ พะเยซู จาว ยุฮ เอะ โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม
แตะ เซ� เญือม เจือ เอะ อื ตอก เซ พะจาว เอจี เมีญ โรฮ
เอะ แปน ปุย ซืไซ ตอก เซ โรฮ� 25พะจาว เอจี มอป พะเยซู
ละ ซ เกือฮ อื ยุม ฆาื มัป่ ยุฮ เอะ� ไม่ เอจี เกือฮ อื โกฮ ไอม
แม ละ ซ โฮลฮ เอะ แปน ปุย ซืไซ ละ แตะ เบือ อ�ื

5
ไลลวง กัน ยุม พะเยซู ตัง เอะ

1 เคียง เอจี โฮลฮ เอะ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ
รพาวม เจือ แตะ ตอก เซ� เอะ เอจี โฮลฮ เนอมึ อาวต ไมจ
อาวต มวน ไม่ พะจาว เบือ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื
เอะ เซ� 2พะเยซู เอจี เกือฮ เอะ โฮลฮ เลียก อาวต ชุง เดีย
กุนมุ่น ยุฮ พะจาว เบือ รพาวม เจือ เอะ� มัฮ เซ ป โฮลฮ เนอึ
ม เอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื นึง ซโอว รพาวม เมอะ
ไม่ ซ โฮลฮ โฮะ รโตง แตะ นึง โญตซัก ยุฮ พะจาว� 3 โนก
ฮา เซ ปัง อาวม เม่ะมัก่ แตะ� เอะ ไก ลัง่ รพาวม ไมจ มวน
เนอะ นึง ยุง เงอะ มัฮ เม่ะมัก่ เซ ป ซ เกือฮ เอะ ไก รพาวม
ปุน โอต โอเอฮี เบือ อ�ื 4 รพาวม ปุน โอต โอเอฮี เซ มัฮ ป
ซ เกือฮ เอะ แปน ปุย ปุก รพาวม พะจาว� ดัฮ แปน ปุย ปุก
รพาวม อื ตอก เซ โฮ� เอะ โฮลฮ โรฮ ซโอว รพาวม ไม่ ป ซัน
ญา พะจาว อาึง ละ แตะ� 5ซโอว รพาวม ตอก เซ แจง โอ อื
ซ มัฮ ป ปลาว เยอ� นึง เอจี เลียก ฟา เล่ีป รพาวม ฮรกั ยุฮ
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พะจาว โตะ กไน รพาวม เอะ� เบือ ลปุ พะจาว ป เอจี เกือฮ
อื ละ เอะ เซ�

6 เญือม โอ เอะ ไก ตอก ปุน เรอึม ไอฮ ติ แตะ พะครติ
เอจี ยุม เนอมึ ตัง เอะ ปุย ฆอก ปุย เบร� เอจี ปุก เนอมึ ตัม
เวลา อฮั พะจาว อ�ื 7 ดัฮ งอ่ต ที โฮ� ปัง มัฮ ปุย ซื ปุย ไซ ปู
เนอึม ซ ไก ป ญอม ยุม ตัง อ�ื เมอ เตือง อื ซ ไก โรฮ งอ่น
ยุง่ ป ปุน ยุม ตัง ปุย ไมจ เจอ� 8พะครติ ปังเมอ ยุม ตัง เอะ
เญอืม มัฮ ลัง่ เอะ ปุย มัป่� เอจี มัฮ เซ ตอก เปลีฮ เนอมึ พะ
จาว รพาวม ฮรกั แตะ ละ เอะ นึง อ�ื

9ปเล่ีย เฮี เอะ เอจี แจง แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ ปัต
ฮนัม พะครติ เซ� ซ โปน เอะ ฮา รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว
เบือ อื โฮว ละ แจง แตะ ฮา เซ แม� 10 ไพรม อื เอะ มัฮ ป
ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะจาว� ปเล่ีย ปังเมอ เอจี เกือฮ เอะ ปุก
ปอ ปุ แตะ ไม่ โกะ แตะ เบือ ยุม กวน แตะ เซ� โฮฮ ฮา เซ
แม� เคียง เอจี ปุก ปอ ปุ แตะ ตอก เซ� เอะ ซ โปน โรฮ ฮา
ป โอ ไมจ โครยญ เจือ เบือ จีวติ พะเยซูครติ เซ� 11 มัฮ โตว
เมาะ เซ โน่ง� เอะ ป มัฮ ปุย ไน พะจาว เอจี โฮลฮ เนอึม
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื
เอะ เซ� นึง เอจี เกือฮ อื เอะ ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ พะจาว�

อาดัม่ ไม่ พะเยซูครติ
12 ดัฮ งอ่ต ที โฮ� มัป่ เอจี ไก นึง ปลัฮเตะ ฆาื ปุย ติ โน่ง�

ป มัฮ อาดัม่ เซ� ไลลวง ยุม ปุย เอจี มัฮ ไก อื ฆาื มัป่ เซ�
ฟวยจ เซ ไลลวง ยุม เซ ฟา ฮอยจ ละ ปุย เตือง โอยจ อื ฆาื
ยุฮ ปุย มัป่ เตือง โอยจ แตะ� 13 มัป่ ยุฮ ปุย เยอ เอจี ตึน ไก
เน่อมึ กา ฮอยจ โกตไม ยุฮ พะจาว นึง ปลัฮเตะ ลัง่� เญอืม
โอ โกตไม เซ ดิ ไก� พะจาว ปังเมอ โอ ดิ เมีญ มัป่ ละ ปุย�
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14 ปัง มัฮ ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� เน่อมึ เจน อาดัม่ ฮอยจ
ละ เจน ไอ โมเซ� ปุย จัมเปน อื อาวต ฆรมึ อมันัต ลัก่ยุม
เตือง โอยจ แตะ� ปัง มัฮ ปุย ป โอ ยุฮ มัป่ ตอก อาดัม่ นึง
เลฮ แตะ เตียง ป อฮั พะจาว อาึง� อาวต ตื โรฮ ฆรมึ อมันัต
ลัก่ยุม เซ� (เอจี ที นึง เซ มัฮ ปุย ป ติต มัป่ เน่อมึ นึง อาดั่
ม��*
อาดัม่ เซ เกียฮ แพป โรฮ ติ เจือ ไม่ พะเยซู ป ฮอยจ กัง

เคะ เซ� 15 ปุย ลอา เซ ปังเมอ โอ ตอก เนอึม ปุ แตะ� ป
ปละ ป ซาึต พะจาว ละ ปุย ตอก โตว ป ฮอยจ ละ ปุย ฆาื มัป่
ยุฮ อาดัม่� ปัง ยุม ปุย โฮวน ฆาื มัป่ ยุฮ ปุย ติ เซ� กุนมุ่น
ยุฮ พะจาว ระ เนอมึ ไล โฮฮ ฮา เซ แม� ป ปละ ป ซาึต อื เซ
เอจี ฮอยจ ละ ปุย โฮวน ปุย� มัฮ เบือ กุนมุ่น ยุฮ ปุย ติ ป มัฮ
พะเยซูครติ เซ� 16ป ปละ ป ซาึต พะจาว ละ ปุย ไม่ มัป่ ยุฮ
อาดัม่ เซ ตัง โรฮ ฮา ปุ แตะ ติ เจือ แม� ฟวยจ ยุฮ อื ป พิต
ติ โฮน เซ โน่ง พะจาว รเตีฮ อื เกือฮ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื
ป ยุฮ พะจาว เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ปังเมอ โอ มัฮ ตอก เซ�
ปัง ยุฮ แม ปุย ป พิต โฮวน โฮน พะจาว เกือฮ ลัง่ อื แปน ปุย
ซืไซ ละ แตะ เบือ อ�ื 17 เคียง ยุฮ ปุย ติ เซ ป พิต เตอ� ปุย
เตือง โอยจ อื โฮลฮ ตื อาวต ฆรมึ อมันัต ลัก่ยุม ฆาื อาดัม่
ติ ปุย เซ� ป ยุฮ ปุย ติ อื แม ป มัฮ พะเยซูครติ เซ� ปังเมอ
ระ เนอมึ ไล ฮา เซ แม� โม ป รปั ไอฮ กุนมุ่น กุมปอ ยุฮ พะ
จาว� ไม่ ป ปละ ป ซาึต อื ละ ปุย ละ ซ เกือฮ อื แปน ปุย ซืไซ
เซ� ซ โฮลฮ เนอมึ จีวติ แตะ เบือ อ�ื ไม่ ซ โฮลฮ อื ตัตเตียง
ดิ โอเอฮี ไม่ พะครติ โครยญ โฆะ แตะ�

18ป อฮั ฮะ เนาะ ออ มัฮ ตอก เฮ�ี ป พิต ยุฮ ปุย ติ โฮน เซ

* 5:14 5:14 ป ไก นึง โวงเลป เซ มัฮ โตว ป ไก นึง พะทัม ไซฮ ไพรม ปุย�
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โน่ง� เอจี เกือฮ ปุย ลอก ตุต เตือง โอยจ แตะ ฆาื อ�ื ตอก
โรฮ เซ กัน ไมจ ยุฮ ปุย ติ โฮน โน่ง เซ� ปุน เกือฮ โรฮ ปุย
โปน ตุต แตะ� ไม่ เกือฮ อื โฮลฮ จีวติ เตือง โอยจ แตะ โรฮ�
19 โฮลฮ ปุย โฮวน แปน ปุย มัป่ เบือ เลฮ ปุย ติ เซ เตียง ป
อฮั พะจาว ตอก ออฮ� เกียฮ โฮลฮ โรฮ ปุย โฮวน แปน ปุย
ซืไซ ละ พะจาว เบือ เนอึง ปุย ติ เซ ป อฮั พะจาว ตอก เซ
โรฮ� 20 โกตไม ยุฮ พะจาว เอจี ฮอยจ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย
ยุง เมาะ โฮวน พิต โฌวะ ยุฮ แตะ� ปัง โฮวน ป พิต ยุฮ ปุย
เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี ญุ่ก� กุนมุ่น ยุฮ พะจาว เกียฮ โฮวน ลัง่
โฮฮ ฮา เซ แม� 21 ไพรม อื มัป่ ตัตเตียง ปุย ฮอยจ ละ เกือฮ
อื ยุม ตอก ออฮ� ปเล่ีย เฮี กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ตัตเตียง โรฮ
ปุย ตัม กัน ซืไซ ยุฮ พะจาว เบือ พะเยซูครติ จาว ยุฮ เอะ�
ฮอยจ ละ แปน อื จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ ละ เอะ ตอก เซ
โรฮ�

6
ป ยุม ละ มัป่ เอจี ไก แม จีวติ เบือ พะเยซู

1 ดัฮ มัฮ ตอก เซ เอะ ซ อฮั ฆาื อื ตอก เมอ� เอะ อมั ซ
ไมจ ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน ป พิต เดอมึ กุนมุ่น เซ ซ ไก ฆาื อื
โฮวน ปุ ปุ� 2 ไมจ โตว เกือฮ แปน ตอก เซ เฟือฮ� โม เอะ
เอจี มัฮ ปุย ยุม ละ มัป่� แจง โอ เญือะ ซ เกียฮ ยุฮ แนฮ มัป่
ตอก ไพรม แตะ� 3 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง� โม เอะ ป
เอจี โฮลฮ รปั บัป่ติซมา ละ ซ โฮลฮ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่
พะเยซูครติ เตอ� เอจี มัฮ รปั บัป่ติซมา ละ ซ โฮลฮ ยุม ดิ
ไม่ อ�ื 4 เอะ เอจี โฮลฮ รปาึง ดิ ติ แตะ ไม่ พะเยซู นึง กัน รปั
บัป่ติซมา เซ ละ ซ ไก รโตง เงอะ นึง กัน ยุม ดิ ไม่ อ�ื เคียง
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มัฮ อื ตอก เซ โกฮ ไอม พะเยซู เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เบือ อมั
นัต ยุฮ เปือะ แตะ ป อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก แตะ ตอก ออฮ�
เอะ ซ โฮลฮ โรฮ ยุฮ ตัม จีวติ โคระ แตะ ตอก เซ โรฮ�

5 ดัฮ เอะ โฮลฮ รโจะ ดิ ไม่ พะเยซู นึง กัน ยุม แตะ ตอก
โรฮ ยุม โกะ อื โฮ� เอะ ซ โฮลฮ โรฮ รโจะ ดิ ไม่ นึง กัน โกฮ
ไอม แม แตะ ตอก โกฮ ไอม แม โกะ อื โรฮ� 6 เอะ เอจี ยุง
เงอะ มัฮ อื ตอก เฮ�ี จีวติ ไพรม เอะ เอจี โฮลฮ เคิง ดิ ไม่ พะ
เยซู นึง ไมะซาวแควง� นึง ซ เกือฮ โกะ ไพรม เอะ ป ฆวต
ยุฮ มัป่ เซ ยุม แปฮ� เดอมึ เอะ โอ เญือะ ซ โฮลฮ แปน ครา
มัป่� 7 ปุย ดัฮ เอจี ยุม โฮ เอจี โปน อื อมันัต มัป่ เซ�

8 ดัฮ เอะ เอจี โฮลฮ ยุม ดิ ไม่ พะครติ โฮ� เอะ เจือ ซ โฮลฮ
แตะ ไอม ดิ โรฮ ไม่ อ�ื 9 เอะ ยุง เงอะ เอจี โกฮ ไอม พะค
รติ เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ� เญือะ ซ โฮลฮ โตว ยุม โคระ แม�
เญือะ อาวต โตว ฆรมึ อมันัต ลัก่ยุม เซ� 10 เญอืม ยุม อื มัฮ
ยุม อื ละ มัป่� ยุม ติ โฮน โน่ง� ฟวยจ ไม่ เซ� ปเล่ีย เฮี เอจี
โกฮ ไอม แม� จีวติ ไอม อื เซ มัฮ ไอม อื ละ พะจาว�

11 ตอก โรฮ เซ โม เปะ เอ� ไมจ โรฮ เปอะ เมีญ ติ แตะ
มัฮ ปุย ยุม ละ มัป่� จีวติ ไอม เปอะ เซ ไมจ โรฮ เปอะ เมีญ
มัฮ ไอม เปอะ ละ พะจาว เบือ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่
พะเยซูครติ� 12 มัป่ มัฮ ป เกือฮ เปอะ ฆวต ยุฮ ตัม กัมกุยฮ
ฆอก นึง เนะซองั เปอะ� ไมจ เปอะ โตว เกือฮ มัป่ เซ ปุน ตัต
เตียง โอเอฮี โตะ กไน โกะ เนอึม จัมเปน ยุม เปอะ เซ� ละ
ซ ยุฮ เปอะ ตัม กัมกุยฮ ฆอก นึง อ�ื 13 เมาะ ป ไก นึง โกะ
เนอึม เปอะ� เจือ ออฮ เจือ เอฮี นึง อื ญุ่ก� ไมจ เปอะ โตว
มอป ละ มัป่ ละ ซ ยุฮ อื กัน ฆอก ติ เจือ เนอึม� ฮา เซ ไมจ
เปอะ ทไว ติ แตะ ละ พะจาว ตอก โม ป เอจี โกฮ ไอม แม เน่
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อมึ ลัก่ ยุม แตะ โฮ� ไมจ เปอะ มอป โกะ ทไว ตัว แตะ ละ อื
โครยญ เจือ ละ ซ โกว อื นึง กัน ซื กัน ไซ� 14 มัป่ ไมจ โตว
อื ตัตเตียง โม เปะ� นึง โอ โม เปะ เญือะ อาวต ฆรมึ โกตไม
ยุฮ ไอ โมเซ� เอจี อาวต เปอะ ฆรมึ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว�

ไลลวง รซอฮ ปุย ละ กัน ซื กัน ไซ
15 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� เอะ อมั ซ ยุฮ ลัง่ ป พิต ฆาื� นึง โอ

แตะ เญาะ อาวต ฆรมึ โกตไม เซ� เบือ เอจี อาวต แตะ ฆรมึ
กุนมุ่น� เญือะ ไมจ โตว ยุฮ เฟือฮ� 16 ตึน ซ ยุง เปอะ ไอฮ
ไล เฮ�ี ดัฮ โม เปะ มอป ติ แตะ ญอม เนอึง ป อฮั ป ออฮ�
เอจี มัฮ แปน เปอะ ครา ปุย เซ� ดัฮ เปอะ เกือฮ มัป่ ตัต
เตียง แตะ ซ แปน เปอะ ครา มัป่ ฮอยจ ละ ยุม แตะ ฆาื อ�ื
ดัฮ เปอะ เนอึง ป อฮั พะจาว ซ ปุน ยุฮ เปอะ กัน ซืไซ เบือ
อ�ื 17 ไพรม อื โม เปะ เอจี มัฮ เนอมึ เปอะ ครา มัป่� ปเล่ีย
เฮ�ี ญันด่ี ไม่ พะจาว นึง เอจี เนองึ โม เปะ ป อฮั ลปุง เนอมึ
ป เอจี เพอกึ ปุย ละ เปอะ� ฮอยจ โตะ รพาวม เปอะ เตือง
โอยจ อ�ื 18 เอจี โปน เปอะ แปน แตะ ครา มัป่ เบือ อ�ื ไม่
เอจี โฮลฮ เปอะ รซอฮ ละ กุม โคระ แตะ ป มัฮ กัน ซื กัน ไซ
เซ�

19 อาึ อฮั ลปุง ทัมมด่า ละ เปอะ นึง มัฮ เปอะ ปุย โอ ปุน
คาวไจ ไลลวง เฮ�ี ไพรม อื โม เปะ เอจี ญอม เปอะ เกือฮ ติ
แตะ แปน ครา รซอฮ ละ กัน คึต กัน ตวยฮ ไม่ พรุฮ เปอะ
ยุฮ ป ฆอก ป เบร โฮวน ปุ ปุ� ปเล่ีย เฮี ไมจ โรฮ เปอะ ญอม
เกือฮ ติ แตะ แปน ป รซอฮ ละ กัน ซื กัน ไซ ตอก เซ โรฮ
ละ ซ โฮลฮ เปอะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว� 20 เญื
อม มัฮ ลัง่ เปอะ ครา มัป่ เปอ� กัน ซื กัน ไซ เซ ดิ เกียฮ ตัต
เตียง โตว โม เปะ� 21 เญือม เซ กัน ยุฮ เปอะ เซ ไก โตว ป



โรม 6:22 xxii โรม 7:4

มัฮ ละ เปอะ เฟือฮ� ปเล่ีย เฮี เอจี โซะกิจ เปอะ นึง ยุฮ แตะ
กัน ตอก เซ� นึง มัฮ กัน ตอก เซ ป นัม ปุย ฮอยจ ละ ยุม อ�ื
22ปเล่ีย เฮี โม เปะ เอจี โปน เปอะ แปน แตะ ครา มัป่ เปอ�
เอจี แปน เปอะ ป รซอฮ ละ พะจาว� ป โฮลฮ เปอะ เบือ อื
เซ เอจี มัฮ แปน เปอะ ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว� โนก ฮา
เซ ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ� 23 ป
ยุฮ มัป่ ซ โฮลฮ งวยฮ ซเงะ แตะ� งวยฮ ซเงะ อื เซ มัฮ ยุม�
ป ปละ ป ซาึต พะจาว ละ ปุย ปังเมอ มัฮ จีวติ โอ เญาะ ไก
ลอยจ เบือ รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ จาว ยุฮ
เอะ�

7
ไลลวง แพป ไม่ ป เญือะ ป เอญี

1 เอียกปุ� ตึน ซ คาวไจ เปอะ ป อฮั อาึ ละ เปอะ เฮ�ี นึง
เอจี ยุง เปอะ ไลลวง โกตไม เตือง โอยจ เปอะ� โกตไม เซ
ไก อมันัต ปุน ตัตเตียง ปุย ติ เจน ไอม อื โน่ง� 2 ตอก โรฮ
ปรโปวน เอจี เอญี ละ ปรเมะ เญือะ แตะ โฮ� ตัม โกตไม เซ
ไมจ อื อาวต ไม่ ปุย เญือะ แตะ ติ เจน ไอม อ�ื ดัฮ เอจี ยุม
ปรเมะ เญือะ เซ โฮ� เอจี โปน อื โกตไม ป บัง่คัป อื อาวต
ไม่ ปุ แตะ เซ� 3 ติ เจน ไอม ปุย เญือะ อื เซ ดัฮ รโจะ ไม่
ปรเมะ ไฮญ� ปุย ซ อฮั อื มัฮ ป เลนจุ� ดัฮ เอจี ยุม ปรเมะ
เญือะ เซ โฮ� เอจี โปน อื โกตไม เซ� เญือม เซ ปัง ไอฮ ปร
เมะ โคระ เญือะ แตะ� เญือะ มัฮ โตว ป เลนจุ ฆาื อ�ื

4 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อาึ อ�ื โม เปะ ตอก โรฮ เปอะ เซ�
เอจี ยุม โรฮ เปอะ ละ โกตไม เซ นึง เอจี รโจะ ดิ เปอะ ไม่
โกะ เนอมึ พะครติ� ปเล่ีย เฮี เอจี ตอก เปอะ ปุย ไก ปรเมะ
โคระ เญือะ โฮ� ปรเมะ โคระ เญือะ เปอะ เซ เอจี มัฮ พะค
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รติ� ป เอจี โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เซ� ละ ซ เกือฮ
อื เอะ เกิต เปลิ ละ พะจาว โฮวน ปุ ปุ� 5 เญือม ยุฮ ลัง่ เอะ
อื ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ ตอก ปุย ปลัฮเตะ เอ� กัมกุย
ฮ ฆอก รซอฮ กไน โกะ เนอมึ เอะ เซ เกิต โรฮ เปลิ� ปังเมอ
มัฮ เปลิ ป นัม ปุย ฮอยจ ละ ยุม อ�ื เอจี มัฮ เอนิ โกตไม เซ
ป ซโกลฮ ลฮอย กัมกุยฮ ฆอก เซ� 6 ปเล่ีย เฮี เอะ เอจี โปน
เนอะ โกตไม เซ� นึง เอจี ยุม เมอะ ละ โกตไม ป เกือฮ เอะ
แปน ครา แตะ ไพรม อื เซ� เอะ รซอฮ ละ พะจาว� มัฮ โตว
ตัม ไล ไพรม ยุฮ โกตไม ป ไซฮ ปุย อาึง� มัฮ ตัม ไล โคระ
ยุฮ ลปุ พะจาว�

โกตไม มัฮ ป เกือฮ คระ โบฮ ละ มัป่
7 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� เอะ ซ อฮั ฆาื อื ตอก เมอ� โกตไม เซ

อมั เอจี มัฮ มัป่� มัฮ โตว อื เฟือฮ� มัฮ โอ โกตไม เซ ไก�
อาึ ตึน โอ ซ ยุง ป มัฮ มัป่ เซ� ตอก อฮั โกตไม อื เฮ�ี �ปุ
ฆวต ไอฮ โอเอฮี ยุฮ ปุย เยอ�� อฮั เซ� มัฮ โอ อื อฮั ตอก
เซ อาึ ตึน โอ ซ ยุง ป มัฮ กัน ฆวต ไอฮ โอเอฮี ยุฮ ปุย อฮั อื
เซ� 8 โกตไม เซ ปังเมอ มัฮ ควน เกือฮ คระ โบฮ ละ มัป่�
มัป่ เซ ซโกลฮ ลฮอย รพาวม ฆวต ไอฮ อาึ โอเอฮี ยุฮ ปุย เซ
ฆาื อ�ื โนก ฮา โกตไม เซ มัป่ ไก โตว ตอก เกียฮ ยุฮ อื โอ
เอฮี ฮ�ี 9 กา เฆียง ยุง ไลลวง โกตไม เซ อาึ ตอก โรฮ ปุย
ไก จีวติ โฮ� เญือม เอจี ยุง เงอะ ไลลวง โกตไม เซ มัป่ เกิต
เอนิ กไน เยอะ� อาึ ลอต เอนิ ยุม ฆาื� 10 โกตไม เซ มัฮ ป
ลัง เกือฮ ปุย ไอม� ละ อาึ เฮี ปังเมอ แปน ควน เกือฮ อาึ
ยุม� 11 มัป่ เซ เอจี โกว โกตไม เซ แปน คระ ละ ซ จุ แตะ
อาึ� ลอต โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ เบือ โกตไม เซ� 12 เญอืม มัฮ
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อื ตอก เซ โกตไม เซ มัฮ เนอึม ป ซงะ่ ซงอม� ป ซตอก พะ
จาว อาึง มัฮ ตื ป ซงะ่ ซงอม� ป ซื ป ไซ� ไม่ มัฮ อื ป ไมจ�

13 ดัฮ มัฮ ตอก เซ อมั มัฮ ป ไมจ เซ ป ลเตือฮ ยุฮ ยุม ไม่
อาึ อ�ื มัฮ โตว อื เฟือฮ� มัฮ มัป่ ป ยุฮ ยุม ไม่ อาึ อ�ื มัป่
เซ เกียฮ โกว ป ไมจ เซ ละ ซ เกือฮ อื อาึ ยุม� มัฮ ตอก เซ
ตอก เปลีฮ ที มัป่ มัฮ เนอึม แตะ มัป่ นึง อ�ื มัป่ เซ เญือม
โกว อื โกตไม เซ� โฮว ละ ซโตฮ แตะ ฆาื อื มัฮ เนอึม อื ป
ฆอก ลัมเลือ เยอ�

ไล โอเอฮี กไน ปุย ลอา เจือ
14 เอะ ยุง เงอะ ฮอยจ โกตไม เซ เบือ ลปุ พะจาว� อาึ

ปังเมอ มัฮ ปุย ฆวต ยุฮ แนฮ ป โอ ปุก� เอจี โฮลฮ มัป่ กุม
เมอะ ละ แปน แตะ ครา อ�ื 15 อาึ คาว โตว ไจ ป ยุฮ โกะ
แตะ ไอฮ� อาึ ยุฮ โตว กัน ไมจ ป ฆวต ยุฮ แตะ� ปังเมอ ล
เตือฮ แม ยุฮ กัน ป เกละ แตะ ยุ เซ ฮา อ�ื 16 เญอืม โคะ ยุฮ
ฮุ ป โอ แตะ ฆวต ยุฮ ตอก เซ� เอจี ที นึง เซ มัฮ โกตไม เซ
ป ซื� อาึ ยุง เงอะ มัฮ อื ป ไมจ เจอ� 17 เญือม มัฮ อื ตอก
เซ มัฮ โตว อาึ ไอฮ ป ยุฮ ป โอ ไมจ เซ� มัฮ มัป่ ป อาวต กไน
เยอะ เซ ป ยุฮ ฮู� 18อาึ ยุง เงอะ โอ ป ไมจ ไก กไน แตะ เฟือ
ฮ ฮา� มัฮ อฮั ฮะ ไม่ รพาวม โกะ แตะ ไอฮ ตอก ปุย ปลัฮ
เตะ� อาึ ปัง ไก รพาวม ฆวต ยุฮ ฮุ ป ไมจ เจอ� อาึ ปุน ยุฮ
โตว� 19 กัน ไมจ ฆวต ยุฮ ฮุ เซ อาึ ยุฮ เนอึม โตว� อาึ ล
เตือฮ แม ยุฮ กัน ฆอก เตือง โอ แตะ ฆวต ยุฮ� 20 เญอืม ยุฮ
ฮุ ป โอ แตะ ฆวต ยุฮ ตอก เซ มัฮ โตว อาึ ไอฮ ป ยุฮ ฮู� มัฮ
มัป่ ป อาวต กไน เยอะ เซ ป ยุฮ ฮู�

21 อาึ อื ยุ มัฮ แตะ ปุย ตอก เฮ�ี เญือม ฆวต ยุฮ ฮุ กัน
ไมจ� มัฮ แนฮ ป ฆอก ป ฆวต โอก นึง เงอะ� เอจี มัฮ เอนิ
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ไล ยุฮ ฮุ ตอก เซ� 22 โตะ กไน รพาวม โด่ะ โอ โกตไม ยุฮ พะ
จาว เซ ไมจ มวน ลัมเลือ เนิ� 23 นึง โกะ โอะ เฮี อาึ ปังเมอ ยุ
อุ ไก ลัง่ ป ตัง โน่ง นึง ติ ไล� ไล เซ ฆวต ตอซู ปุ แตะ ไม่ ไล
โตะ รพาวม โด่ะ โอะ� ตอก ป โฮมวต คัง อาึ โฮ� เกือฮ อาึ
ฆวต ยุฮ อื ตัม ไล มัป่ ป รซอฮ กไน โกะ โอะ เฮ�ี 24-25ปเล่ีย
เฮี อาึ อื มัฮ ปุย ตอก เฮ�ี โตะ รพาวม โด่ะ โอะ อาึ อื ฆวต
ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว� เญือม อาวต เตอะ ตัม รพาวม
ไพรม แตะ ปังเมอ ฆวต ยุฮ แนฮ แฮะ ตัม ไล มัป่� อาึ มัฮ
เนอึม ปุย ซุกซัก ลัมเลือ โตะ รพาวม� มัฮ ปุย แล ป ซ ปุน
เกือฮ อาึ โปน ฮา โกะ ไพรม ป ซ เมือะ อาึ ฮอยจ ละ ยุม เมอะ
เฮ�ี ญันด่ี ไม่ พะจาว� เอจี ไก เนอึม ตอก โปน เนอะ� ซ
โปน เนอะ เบือ พะเยซูครติ จาว ยุฮ แตะ�

8
ลปุ พะจาว เกือฮ เอะ โฮลฮ จีวติ

1 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ละ โม ป เอจี รโจะ ดิ รพาวม แตะ
ไม่ พะเยซูครติ� ตุต ยุฮ อื เญือะ ไก โตว� 2 เอจี มัฮ ไล
ยุฮ ลปุ พะจาว ป เกือฮ เอะ โฮลฮ จีวติ เบือ รโจะ ดิ รพาวม
แตะ ไม่ พะเยซูครติ� เอจี มัฮ ไล เซ ป เกือฮ อาึ โปน ฮา
ไล มัป่ ไม่ ไล ยุม แตะ เซ� 3 ปุย ปุน ยุฮ โตว อื ตัม โกตไม
ยุฮ พะจาว เบือ รพาวม ไพรม โกะ แตะ ไอฮ นึง ชุมเช ลอน
อ�ื พะจาว ปังเมอ เอจี ยุฮ อื รโตง เอะ� นึง เอจี เกือฮ อื
กวน แตะ ฮอยจ� เกือฮ อื ตอก ปุย ปลัฮเตะ ป โกย ยุฮ แตะ
มัป่ โฮ� ละ ซ ยวก อื มัป่ ยุฮ ปุย� เญอืม เกือฮ อื กวน แตะ
ฮอยจ แปน เนะซองั เซ� เอจี มัฮ เกือฮ อื อมันัต มัป่ ไลจ
ไฆร� 4พะจาว มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื โกตไม ซืไซ
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ยุฮ แตะ ฟวยจ นึง จีวติ โม เอะ� นึง โอ เอะ เญาะ ยุฮ ตัม
รพาวม ไพรม เมอะ� มัฮ ยุฮ ฮุ ตัม ลปุ พะจาว�

5 โม ป ยุฮ ตัม กัมกุยฮ โกะ แตะ ไอฮ ฆวต งอ่ต ไฌม แนฮ
โอเอฮี ไก นึง รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� โม ป ยุฮ ตัม ลปุ พะ
จาว ปังเมอ ฆวต งอ่ต โรฮ โอเอฮี ตัม เกือฮ ลปุ พะจาว แตะ
งอ่ต� 6 ดัฮ ปุย งอ่ต แนฮ โอเอฮี ตัม กัมกุยฮ โกะ แตะ ไอฮ
ซ นัม ปุย ฮอยจ ละ ยุม อ�ื ดัฮ ปุย ญอม งอ่ต ตอก เกือฮ
ลปุ พะจาว แตะ งอ่ต โฮ� ปังเมอ ซ โฮลฮ จีวติ เบือ อื ไม่
ไมจ เปละ ลโลวง พาวม� 7 ปุย ดัฮ งอ่ต แนฮ โอเอฮี ตัม กัม
กุยฮ โกะ แตะ ไอฮ� แปน ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะจาว ฆาื อ�ื
ปุย ตอก เซ มัฮ ป โอ ญอม เนอึง ป อฮั โกตไม ยุฮ พะจาว�
ปุน เนอึง โตว อื เฟือฮ� 8 โม ป ยุฮ ตัม กัมกุยฮ โกะ แตะ
ไอฮ เซ เกียฮ ปุก โตว รพาวม พะจาว�

9 โม เปะ เอ� ดัฮ ลปุ พะจาว อาวต นึง เปอะ โฮ� เญือะ
จัมเปน โตว เกือฮ กัมกุยฮ โกะ แตะ ไอฮ ตัตเตียง เปอะ�
มัฮ ลปุ พะจาว เซ ป ปุน ตัตเตียง เปอะ� ปุย ดัฮ โอ ไก ลปุ
พะครติ นึง โฮ� มัฮ โอ อื มัฮ ปุย ไน พะครติ� 10 โม เปะ เอ�
ดัฮ พะครติ อาวต นึง เปอะ โฮ� ปัง มัฮ เนะซองั เปอะ นัม
ยุม ฆาื มัป่ เซ� ลปุ พะจาว เซ แปน จีวติ ละ เปอะ นึง เอจี
มัฮ เปอะ ปุย ซืไซ ละ พะจาว� 11 ดัฮ ลปุ พะจาว ป เกือฮ พะ
เยซู โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ เซ เอจี อาวต กไน โม เปะ
โฮ� พะจาว ป เกือฮ พะครติ โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก ยุม แตะ
เซ� ซ เกือฮ โรฮ โกะ เนอึม ป จัมเปน ยุม โม เปะ เซ โกฮ
ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เบือ อมันัต ลปุ พะจาว ป อาวต กไน
เปอะ เซ โรฮ�

12 เอยีกปุ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ เอะ เอจี ไก ป จัมเปน ไมจ



โรม 8:13 xxvii โรม 8:21

ยุฮ ติ เจือ� ปังเมอ โอ มัฮ ยุฮ ตัม กัมกุยฮ โกะ แตะ ไอฮ�
13 ดัฮ เปอะ ยุฮ แนฮ โอเอฮี ตัม กัมกุยฮ โกะ แตะ ไอฮ ซ
ยุม เปอะ ฆาื� ดัฮ เปอะ เกือฮ กัมกุยฮ ไก นึง รพาวม โกะ
แตะ ยุม แปฮ เบือ ลปุ พะจาว โฮ� ปังเมอ ซ ไก จีวติ เปอะ
เบือ อ�ื 14 เมาะ ป เกือฮ ลปุ พะจาว นัม แตะ ปุย เซ เอจี มัฮ
กวน พะจาว� 15 ลปุ ป เอจี เกือฮ พะจาว ละ เปอะ มัฮ โตว
ป เกือฮ โม เปะ แปน ครา โอเอฮี� มัฮ โตว ป เกือฮ เปอะ
อาวต ไม่ รพาวม ฮลัต เตีจ แตะ� ลปุ เซ มัฮ เกือฮ อื เอะ
เกียฮ แปน กวน พะจาว� เอะ โฮลฮ เนอมึ อฮั เปือะ ละ พะ
จาว เบือ ลปุ อื เซ� �เปือะ เกอะ�� โฮลฮ เนอมึ อฮั เซ ละ�
16 ลปุ พะจาว เอจี รโจะ ดิ ไม่ รพาวม เอะ ไอฮ� นึง ลัปลอง
อื เอจี มัฮ เอะ กวน พะจาว� 17 เคียง มัฮ เอะ กวน อื ตอก
เซ� เอะ มัฮ โรฮ ป ซ โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ป แฮรน พะจาว
อาึง ละ ปุย ไน แตะ� มัฮ ซ โฮลฮ ดิ โรฮ โฮะ ไม่ พะครติ เซ�
ดัฮ เอะ โฮลฮ โอต ดิ ป โซะ ไม่ อื เอะ ซ โฮลฮ ดิ โรฮ โญตซัก
ไม่ อื โรฮ�

โญตซัก ป ไก ลัก่กา เอะ
18 ตัม ป คิต อาึ อ�ื ป โซะ โอต เอะ ปเล่ีย เฮี ปอ โตว เกีย

ฮ แพป เปอะ ไม่ โญตซัก ป ซ เปลีฮ พะจาว ละ เอะ เฆียง
เฮ�ี 19 โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ รกวน ลัมเลือ
ยุ เวลา เญือม ซ เปลีฮ พะจาว โม ป มัฮ กวน แตะ ละ ปุย�
20 โอเอฮี เมาะ ป ยุ ปุย นึง ไง่ แตะ เซ มัฮ ตื ป ซ เกียฮ ไลจ
เกียฮ ไฆร� มัฮ โตว เบือ ฆวต ไอฮ โกะ อื ตอก เซ� มัฮ ตัม
รพาวม พะจาว ป เกือฮ อื แปน ตอก เซ� ปัง มัฮ ตอก เซ ไก
ลัง่ ควน ซโอว รพาวม นึง ไลลวง ป ซันญา พะจาว อาึง ตอก
เฮ�ี 21ซ ไก ติ ซเงะ เญอืม ซ โปน โอเอฮี ป ยุฮ พะจาว เซ ฮา
กัน ซ เกียฮ ไลจ เกียฮ ไฆร แตะ เซ� ซ ตอก โรฮ โปน ป ตุต
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ฮา เฮลีจ นึง แตะ โฮ� โอเอฮี ยุฮ พะจาว เซ มัฮ ตื ป ซ โฮลฮ
เลียก ดิ นึง โญตซัก ยุฮ โม ป มัฮ กวน พะจาว� ไม่ ซ โฮลฮ อื
โปน ดิ แปน แตะ ครา โอเอฮี โอ ไมจ ไม่ อ�ื 22 เอะ ยุง เงอะ
ไล เฮ�ี เน่อมึ โฆะ ฮอยจ ปเล่ีย� โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ พะจาว
โครยญ เจือ แงงฮั นึง โซะ ป อาวม แตะ� ตอก อาวม ปร
โปวน โซะ เติง เคิ รอาวม แตะ โฮ� 23 มัฮ โตว โอเอฮี ไฮญ
นึง อื โน่ง� โม เอะ ป เอจี โฮลฮ ลปุ พะจาว ป เกือฮ โรง อื
รกา ป ไฮญ เซ� เอะ แงงฮั โรฮ โฮะ� เอะ มอง เวลา เกือฮ
พะจาว แตะ แปน กวน แตะ กุมปอ� ฮอยจ ละ ซ โฮลฮ โกะ
เนอมึ เอะ โปน ป โอ ไมจ โครยญ เจือ� ลไล มอง แตะ เวลา
เซ เอะ แงงฮั โตะ รพาวม โด่ะ แตะ นึง รกวน แตะ ยุ ฮอยจ
เวลา เซ� 24 เอะ เอจี โปน มัป่ นึง ซโอว รพาวม เมอะ ไม่ ป
ซันญา พะจาว อาึง� โอเอฮี รกวน แตะ ยุ เซ ดัฮ เอจี โฮลฮ
ยุ โฮ� เญาะ โฮลฮ โตว รกวน ยุ� แจง โอ อื ไก ป รกวน ยุ ป
เอจี โฮลฮ แตะ ยุ เซ� 25 เอะ ดัฮ รกวน ยุ ป โอ แตะ ดิ โฮลฮ
ยุ เซ� เอะ มอง เงอะ โอเอฮี เซ ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ เบือ อ�ื

26ตอก โรฮ เซ� เอะ ปัง มัฮ ฮะ ปุย ชุมเรยีง� ลปุ พะจาว
เกียฮ เรอึม ลัง่ เอะ� เอะ ยุง โตว ตอก ซ ไมจ แตะ ไววอน
ปัว โอเอฮี นึง พะจาว� มัฮ ลปุ พะจาว เซ ป ปัว โอเอฮี นึง
พะจาว รโตง เอะ เอ� ปัว เนอมึ ปัว แนม รโตง เอะ โฮฮ ฮา
เกียฮ ปัว เอะ อื แม� 27 พะจาว มัฮ ป เกียฮ ยุ โอเอฮี โตะ
รพาวม ปุย� ยุง โรฮ โอเอฮี ป อฮั ลปุ แตะ เซ� นึง ปัว ลปุ
เซ โอเอฮี นึง พะจาว รโตง ปุย ไน พะจาว� มัฮ ปัว อื ตัม ปุก
อื รพาวม พะจาว�

28 โอเอฮี เมาะ ป เกิต ละ เอะ โครยญ เจือ� เอะ ยุง เงอะ
ยุฮ ดิ พะจาว กัน นึง อื ไม่ โม ป ฮรกั แตะ� ละ ซ เกิต ป ไมจ
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นึง อ�ื มัฮ ยุฮ อื ไม่ โม ป เอจี กอก แตะ เอญี เคะ แตะ ตัม
ปุก อื รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� 29 โม ป เลือก พะจาว อาึง เซ
เอจี เกือฮ โรฮ อื แปน ปุย ตัง โน่ง ฮา ปุย ไฮญ� นึง ซ เกือฮ
อื แปน ตอก กวน โกะ แตะ เซ� มัฮ เกือฮ อื กวน ติ แตะ
เซ แปน ตอก เอียกระ ลลาึง โม ปุ โฮวน แตะ เซ� 30 โม ป
เกือฮ อื แปน ปุย ตัง โน่ง เซ พะจาว กอก อื เอญี เคะ แตะ�
โม ป กอก อื เซ เอจี เกือฮ อื แปน ปุย ซืไซ ละ แตะ� เญอืม
เอจี แปน อื ปุย ซืไซ ละ อื ตอก เซ� เกือฮ โรฮ อื โฮลฮ อาวต
ไม่ โญตซัก ยุฮ แตะ โรฮ�

รพาวม ฮรกั แจง แน ยุฮ พะจาว
31 เญอืม งอ่ต โอเอฮี ไล เซ� เอะ เกียฮ อฮั ลัง่ เงอะ ตอก

เมอ� ดัฮ พะจาว มัฮ ไม่ เอะ โฮ� มัฮ ปุย ซ ปุน ตอซู เอะ เอ�
32พะจาว ฮลัก โตว กอ กวน โกะ แตะ� เอจี โปง อื ยุม ตัง
โม เอะ เตือง โอยจ เจอะ� ดัฮ โปง กวน แตะ ตอก เซ� อมั
มัฮ โอ อื ซ เกือฮ โอเอฮี ไฮญ ละ เอะ โครยญ เจือ ไม่ รพาวม
ซเปือฮ แตะ� แจง ซ เกือฮ อ�ื 33 มัฮ ปุย ป ซ ปุน ฟึนฟอง
โม ป เลือก พะจาว เซ� ไก โตว� มัฮ พะจาว ไอฮ ป อฮั โม
เซ โอ เญือะ ไก ตุต เตอ� 34 มัฮ ปุย ป ปุน เติ เกือฮ อื ลอก
ตุต ฆาื อ�ื แจง โอ อื ไก� พะเยซูครติ มัฮ ป เอจี ยุม ติ โฮน�
พะจาว ปังเมอ เกือฮ อื โกฮ ไอม แม� ปเล่ีย เฮี อาวต ลวง
ดอม พะจาว ละ ซ ปัว แตะ โอเอฮี นึง พะจาว รโตง เอะ�
35 ดัฮ มัฮ ตอก เซ มัฮ เมอ ป ปุน เกือฮ เอะ รกัฮ ฮา รพาวม
ฮรกั ยุฮ พะครติ เตอ� อมั มัฮ ไลลวง ป โซะ อาวม เอะ� อมั
มัฮ ไลลวง เม่ะมัก่ ซักคระ� อมั มัฮ กัน โคมเฮง ไม่ ไปลญ
เออปึ ไม่ ตุกญัก ฮกั ฮญิ ไม่ กัน กอยจ กัน ราวม� อมั มัฮ
กัน ยุม� มัฮ โตว อื ติ ตื� 36พะทัม เอจี อฮั อาึง อื ตอก เฮ�ี
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�เอะ อาวต ซดิ ไม่ ลัก่ยุม แตะ เน่อมึ เมือ กซะ ฮอยจ เมือ
กปู อื เบือ ทื แตะ ปะ� ปุย เอจี ยุฮ ไม่ เอะ ตอก ยุฮ อื ไม่ แกะ
ซ มอก ปุย โฮ�� อฮั เซ พะทัม�

37 ปัง มัฮ ตอก เซ� โอเอฮี โม เซ เอะ เอจี โฮฮ ฮา เป แตะ
โครยญ เจือ เบือ พะจาว ป ฮรกั เอะ� 38 อาึ เอจี แจง นึง
โอ อื ไก ป ปุน รกัฮ เอะ ฮา รพาวม ฮรกั ยุฮ อื ติ เจือ เนอมึ�
ปัง มัฮ ลัก่ยุม� ปัง มัฮ ลัก่ ไอม� ปัง มัฮ เตปด่า� ปัง มัฮ พี
ตัตเตียง โอเอฮี นึง กังฮาว� ปัง มัฮ อมันัต อนันา โอเอฮี�
โอเอฮี ป ไก ปเล่ีย ญุ่ก� ป ซ ไก เฆียง เฮี ญุ่ก� 39 ปัง มัฮ ป
อาวต ก ฮลาวง อ�ื ปัง มัฮ ป อาวต ก เตียม อ�ื โอเอฮี เมาะ
ป ยุฮ พะจาว อาึง โครยญ เจือ� ไก โตว ติ เจือ เนอมึ ป ปุน
รกัฮ เอะ ฮา รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว ป ไก เบือ พะเยซูครติ
จาว ยุฮ เอะ เอ�

9
ไลลวง โม อซิราเอน

1 ป ซ อฮั อาึ เฮี มัฮ ป เนอึม� อาึ มัฮ ปุย ไน พะครติ�
อฮั โตว ป โอ เนอมึ� รพาวม ยุง ไอฮ ติ แตะ ไม่ ลปุ พะจาว
ป อาวต กไน เยอะ� ปุน แปน พญีัน ละ อาึ� 2-3 รพาวม อาึ
ตุก เนอมึ� อาวม แนฮ โซะ รพาวม แตะ รโตง จัตเจือ แตะ
ป มัฮ โกะ เนะ คระ เฌือต แตะ� มัฮ ซ ไก ป มัฮ อื ละ อ�ื
อาึ ปอ เอนิ ปุน ปัว ติ แตะ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ เน่อมึ
นึง พะจาว� ไม่ เกือฮ ติ แตะ รกัฮ ฮา พะครติ ละ ซ เรอึม
แตะ โม เอียกปุ แตะ ป มัฮ โม ยวิ เซ� 4 โม เซ เอจี มัฮ โม
อซิราเอน� พะจาว เอจี เกือฮ อื แปน กวน แตะ� เอจี เปลี
ฮ โรฮ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ แตะ ละ อ�ื เกือฮ โรฮ ลปุง ซันญา
ซโตฮ ยุฮ แตะ ละ อื ไม่ โกตไม ยุฮ แตะ� รโฮงะ โรฮ ไลลวง



โรม 9:5 xxxi โรม 9:15

ตอก ไว เนอึม ปุย พะจาว ละ อื ไม่ เกือฮ อื ลปุง ซันญา ยุฮ
แตะ ละ อ�ื 5 โม เซ มัฮ เนอมึ จัตเจือ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่
ยาโคป เซ� ปัง มัฮ พะครติ มัฮ โรฮ จัตเจือ ติ ไม่ อื ตัม เนะ
ซองั แตะ� ไมจ ปุย ลืลาว ลอป พะจาว เซ นึง มัฮ อื พะจาว
ป อาวต ราว โอเอฮี เตือง โอยจ อื เซ� อาเมน�

6 อาึ มัฮ โตว อฮั ฮะ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว มัฮ ป โอ เนอึ
ม� โม ป มัฮ จัตเจือ อซิราเอน เตอ โอ มัฮ เนอึม โม อซิรา
เอน เลือก พะจาว โครยญ โฆะ แตะ� 7 โม ป มัฮ จัตเจือ อปั
ราฮมั ปุ โรฮ มัฮ เนอมึ กวน พะจาว โครยญ โฆะ แตะ โรฮ�
เซ ป อฮั พะจาว ฆาื อื ละ อปัราฮมั ตอก เฮ�ี �มัฮ จัตเจือ
ยซิฮกั นึง อื โน่ง ป ซ เมีญ เญอะ มัฮ จัตเจือ ปะ อา�� อฮั
เซ� 8 เอจี ที นึง เซ โอ อื มัฮ กวน เกิต ตัม ทัมมด่า ป มัฮ
กวน พะจาว� มัฮ กวน ป เอจี เกิต ตัม ลปุง ซันญา ยุฮ พะ
จาว ป มัฮ เนอึม จัตเจือ อื เซ� 9 ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว
ละ อื มัฮ ตอก เฮ�ี �เญอืม เอจี เติง เวลา อื อาึ ซ ฮอยจ แม
เยอะ� เญือม เซ ซารา ซ ไก เนอึม กวน รเมะ อ�ื� อฮั เซ
พะจาว�

10 มัฮ โตว เซ โน่ง� กวน เรเบ่คา เตือง ลอา อื ไก เปือะ
ติ โน่ง� มัฮ ยซิฮกั ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ เปือะ อื เซ�
11-12 กา เกิต ปุย ลอา เซ� กา เฆียง ยุฮ อื ป ไมจ ไม่ ป ฆอก
เกอ� พะจาว เอจี อฮั อาึง เฮี ละ มะ อ�ื �ป มัฮ เอียก นึง
อื ซ โฮลฮ แปน กวนไจ ปุ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื มัฮ อฮั อื
เซ นึง ซ เกือฮ อื แปน ตัม รพาวม พะจาว ป เลือก อื เซ�
เกว โตว ไม่ กัน ยุฮ โม โกะ อ�ื เกว ไม่ กัน เลือก พะจาว อ�ื
13พะทัม อฮั โรฮ เฮี ติ เจือ� �ยาโคป อาึ ฮรกั เกอะ� เอซาว
ปังเมอ จัง เงอะ�� อฮั เซ�

14 เอะ ซ อฮั ฆาื อื ตอก เมอ� อมั ซ อฮั พะจาว มัฮ ป บ่วก
ฆาื อ�ื มัฮ โตว อื เฟือฮ� 15พะจาว เอจี อฮั อื ละ ไอ โมเซ
ตอก เฮ�ี
�อาึ ฆวต เลียก พาวม นึง ปุย ออฮ ซ เลียก พาวม นึง ปุย

เซ� ฆวต โพต ป ไมจ ละ ปุย ออฮ ซ โพต ละ ปุย เซ�� อฮั
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เซ�
16 เอจี ที นึง เซ โอ อื เกว ไม่ รพาวม ฆวต ไอฮ ปุย ไม่ กัน

ยุฮ ปุย� มัฮ เกว อื ไม่ ตอก เลียก พาวม พะจาว นึง ปุย�
17พะทัม อฮั อื ละ ฟาโร ตอก เฮ�ี
�มัฮ เฮี ป เกือฮ อาึ ปะ แปน กซัต ฆาื อ�ื มัฮ ซ เปลีฮ รที

แตะ นึง ปะ� ไม่ ซ เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ ยุง ป มัฮ อาึ เบือ เปอะ
เล่ีป เตะ เล่ีป ตุก�� อฮั เซ�

18 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� พะจาว ฆวต เลียก พาวม นึง ป ออฮ
เอจี เลียก พาวม นึง ปุย เซ� ฆวต เกือฮ ป ออฮ ลึง รพาวม
เกือฮ เนอมึ ปุย เซ ลึง�

19 โม เปะ ตึน ซ ไฮมญ แม เปอะ นึง อาึ ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�ดัฮ มัฮ ตอก เซ พะจาว อมั ซ เกียฮ เติ ลัง่ ปุย นึง กัน พิต
ยุฮ อ�ื มัฮ ปุย ป ปุน เลฮ เตียง ป อฮั พะจาว เยอ�� ตึน ซ
อฮั เปอะ เซ งอ่น� 20 ปะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เอ� โรวต โน่ง
เปอะ เก พะจาว เมอ� โดง เตะ อมั เกียฮ เก อื ป ลวน แตะ
ไม่ อฮั อื เฮ�ี �เมอยุ ลวน เปอะ อาึ ตอก เฮ�ี� อมั ซ เกีย
ฮ อฮั เซ� 21 ป ลวน เซ แจง เกียฮ ยุฮ อื โอเอฮี นึง เตะ เซ
ตัม รพาวม โกะ แตะ� ดัฮ ฆวต โกว เตะ ติ โม่ว เซ ละ ลวน
แตะ โดง นึง ลอา เจือ� ยุฮ อื เกือฮ ไมจ ติ� ยุฮ อื เกือฮ โอ
ทัน ไมจ ติ� โม่ ซ เกียฮ ยุฮ อ�ื

22 ป ยุฮ พะจาว เอจี มัฮ โรฮ ตอก เซ โรฮ� ฆวต เปลีฮ
รพาวม ฮาวก แตะ� ปังเมอ ฆวต เปลีฮ อื ไม่ อมันัต แตะ�
มัฮ เซ ป โอต อื รพาวม แตะ ฆาื อื ไม่ ลัง่ รพาวม แตะ ละ โม
ป ลัง ลอก รพาวม ฮาวก แตะ เซ� นึง มัฮ โม เซ ป โซมกวน
ไม่ ไลจ โลม แตะ� 23พะจาว ฆวต เปลีฮ โรฮ โญตซัก คึนัก
ยุฮ แตะ ละ โม เอะ ป เอจี ยุฮ แตะ อาึง ละ ซ โฮลฮ อื เลีย
ก พาวม โซะ ไง่ นึง เงอะ� เอจี มัฮ เพรยีง อื อาึง เอะ เน่อมึ
เมือ โรง อื ละ ซ โฮลฮ เอะ โญตซัก อื เซ� 24 เอจี มัฮ โม เอะ
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เฮี ป โฮลฮ พะจาว กอก เอญี เคะ แตะ� มัฮ โตว กอก อื เน่
อมึ นึง โม ยวิ โน่ง� มัฮ โรฮ กอก อื เน่อมึ นึง ปุย ตังเมือง
โรฮ� 25พะจาว เอจี อฮั อื นึง พะทัม โฮเชยา ตอก เฮ�ี
�โม ป โอ มัฮ ปุย ไน อาึ ไพรม อ�ื อาึ ซ อฮั ปุย ไน แตะ

ไม่� โม ป โอ เยอะ ฮรกั� ซ อฮั ป ฮรกั แตะ ไม่� 26 นา ก
ฮมอง ปุย อฮั อาึ แตะ โอ มัฮ ปุย ไน แตะ� ปุย นา เซ อาึ ซ
อฮั มัฮ กวน พะจาว ป ไอม ลอป�� อฮั เซ พะจาว�

27 โนก ฮา เซ อซิยา รโฮงะ แม ไลลวง โม อซิราเอน ตอก
เฮ�ี �โม อซิราเอน ปัง โฮวน ตอก ไฮมจ นึง เกาะ โฮ� โม ป
ซ โปน มัป่ นึง อื ปังเมอ รมัฮ เนอมึ� 28 มัฮ ฆาื ซ เกือฮ พะ
จาว ปุย ปลัฮเตะ ลอก พราวป ตุต แตะ ตัม ป เอจี อฮั แตะ
อาึง�� อฮั เซ�

29 เอจี ตอก ป อฮั อซิยา อาึง กา เซ ตอก เฮี โฮ� �มัฮ โอ
พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ละ อาึง จัตเจือ เอะ เนิ งอ่น� เอะ
ตึน เอจี ซ เล่ีญ โรฮ ไลจ เจอ ตอก เมือง โซโด่ม โฮ� ตึน เอจี
ซ โอยจ แกล โรฮ ตอก เมือง โกโมรา�� อฮั เซ�

โม อซิราเอน ญอม โตว เจือ พะเยซู
30 ดัฮ มัฮ ตอก เซ เอะ ซ อฮั ฆาื อื ตอก เมอ� ปุย ตัง

เมือง ปัง โอ ซาวป อื ตอก ซ ซืไซ แตะ ละ พะจาว� โฮลฮ ลัง่
แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ รพาวม เจือ แตะ� 31 โม อซิ
ราเอน ปัง ซาวป เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ
กัน ยุฮ แตะ ตัม โกตไม ยุฮ อ�ื โฮลฮ โตว ลัง่ แปน ปุย ซืไซ
ละ อื ฆาื อ�ื 32 มัฮ ฆาื เมอ ป โอ อื โฮลฮ ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื โอ
อื ซาวป ตัม รพาวม เจือ แตะ� นึง ฆวต เปิง อื กัน ยุฮ โกะ
แตะ ไอฮ� โม เซ เอจี โคะ ซดุฮ ฆาื ซโมะ ป เกือฮ ปุย โคะ
ซดุฮ เซ� 33 ตอก อฮั พะทัม อื เฮ�ี
�แลน เมิฮ� อาึ ซ ละ อาึง ซโมะ นึง เมือง ซีโยน ติ โม่ว ป

ซ เกือฮ ปุย โคะ ซดุฮ� มัฮ เนอมึ ซโมะ ป ซ เกือฮ ปุย ฆลาื�
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โม ป อาึง รพาวม แตะ นึง อ�ื ปังเมอ โอ ซ โฮลฮ โซะกิจ
ปิญไง�่� อฮั เซ พะทัม�

10
1 เอียกปุ� โตะ รพาวม อาึ ฆวต เกือฮ ลัมเลือ โม อซิรา

เอน โปน ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� อาึ ไววอน เลิง ปัว นึง พะจาว
รโตง อื ฆาื อ�ื 2 อาึ ปุน แปน ซกิ พีญัน ละ อื นึง มัฮ อื ปุย
เรยีง รพาวม นึง รซอฮ แตะ ละ พะจาว� กัน รซอฮ อื เซ ปัง
เมอ ไฆฮ ตอก งอ่ต อื ฆาื โอ อื ยุง เนอึม� 3 โม เซ มัฮ โอ อื
ยุง ตอก เกือฮ พะจาว ปุย ซืไซ ละ แตะ� ซาวป แนฮ ตอก
ซ ซืไซ แตะ ละ อื ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ ตอก เซ
ตอก โอ อื ญอม อาวต ฆาื อื นัม กัน เกือฮ พะจาว ปุย ซืไซ
ละ แตะ� 4 โกตไม ยุฮ พะจาว เซ เอจี ฟวยจ นึง ป ยุฮ พะ
ครติ� มัฮ เบือ พะครติ เซ ป โฮลฮ โม ป เจือ แปน ปุย ซืไซ
ละ พะจาว ฆาื อื โครยญ โฆะ อ�ื

ปุย โปน มัป่ เบือ พะเยซู
5 ไลลวง โฮลฮ ปุย แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ ยุฮ แตะ

ตัม โกตไม เยอ� ไอ โมเซ เอจี ไซฮ อาึง อื ตอก เฮ�ี �ป ปุน
ยุฮ ตัม โกตไม เซ ซ โฮลฮ จีวติ แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ� 6 ไล
ลวง โฮลฮ ปุย แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ รพาวม เจือ
แตะ ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี ปุ อฮั เฮี ละ โกะ เปอะ� �ปุย ซ
ปุน ฮาวก เมือง มะลอง เงอ�� ไมจ เปอะ โตว อฮั ตอก เซ�
ดัฮ เปอะ อฮั ตอก เซ เอจี เมาะ โรฮ อฮั เปอะ ติ แตะ ซ เกือฮ
พะครติ เลีฮ แม ฮา เมือง มะลอง� 7 ปุ โรฮ อฮั เฮ�ี �ปุย ซ
ปุน เลีฮ ฮอยจ เมือง ป ยุม เมอ�� ไมจ เปอะ โตว โรฮ อฮั
ตอก เซ� ดัฮ เปอะ อฮั ตอก เซ เมาะ โรฮ อฮั เปอะ ติ แตะ ซ
เกือฮ พะครติ โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ติ โฮน แม�



โรม 10:8 xxxv โรม 10:17

8 มัฮ เฮี ป อฮั ไอ โมเซ นึง ไลลวง เซ� �ลปุง พะจาว เอจี
ซดิ ไม่ ปะ� อาวต นึง ดัก ดอย เปอะ ไม่ นึง รพาวม เปอะ��
อฮั เซ� เอจี มัฮ เฮี ลปุง ครอฮ เอะ ป โฮลฮ ปุย รพาวม เจือ
แตะ นึง อ�ื 9 ดัฮ เปอะ รโฮงะ มัฮ พะเยซู พะโองจาว ละ ปุย
นึง ดัก ดอย เปอะ� ไม่ เจือ เปอะ เกือฮ พะจาว อื โกฮ ไอม
แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ฮอยจ โตะ รพาวม เปอะ� ซ โปน เนอึ
ม เปอะ มัป่ ยุฮ แตะ เบือ อ�ื 10 ปุย ดัฮ เจือ อื โตะ รพาวม
แตะ� เอจี แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ อ�ื ดัฮ รโฮงะ อื
ละ ปุย นึง ดัก ดอย แตะ� โปน เนอึม มัป่ ยุฮ แตะ เบือ อ�ื
11 พะทัม อฮั เฮ�ี �โม ป อาึง รพาวม แตะ นึง อื แจง โอ อื
ซ โซะกิจ ปิญไง่ ติ ตื เนอมึ�� อฮั เซ� 12 ลปุง เซ มัฮ อฮั อื
ไม่ ปุย เตือง โอยจ อื นึง โอ โม ยวิ ไม่ ปุย ตังเมือง ตัง ฮา ปุ
แตะ� พะโองจาว ติ เซ เอจี มัฮ พะจาว ยุฮ ปุย เตือง โอยจ
อ�ื ละ โม ป เดือะ กอก ปัว พะจาว เรอึม แตะ� พะจาว ซ
เกือฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ละ อื กุมปอ โครยญ โฆะ อ�ื 13 เอจี
ตอก โรฮ อฮั พะทัม อื โฮ� �เมาะ ป เดือะ กอก ปัว พะโอง
จาว เรอึม แตะ ซ โปน มัป่ ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ อ�ื� อฮั
เซ�

14 ปัง มัฮ ตอก เซ ปุย ดัฮ โอ ดิ เจือ อ�ื อมั ซ เกียฮ กอก
ปัว โอเอฮี นึง อ�ื ดัฮ โอ ดิ ฮมอง ไลลวง อ�ื อมั ซ เกียฮ เจือ
อ�ื ดัฮ โอ ดิ ไก ป โฮว ครอฮ ละ อ�ื อมั ซ เกียฮ ฮมอง อ�ื
15 ดัฮ โอ ไก ป ดวน โฮว� อมั ซ เกียฮ โฮว ครอฮ อ�ื แจง
โอ อื เกียฮ ฮา� เอจี ตอก อฮั พะทัม เฮ�ี �ชวง ป ฮอยจ ละ
ซ รโฮงะ แตะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย มัฮ เนอมึ
ป ไมจ�� อฮั เซ�

16 ปุย ปังเมอ โอ ฆวต งอ่ต ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
เตือง โอยจ แตะ� อซิยา อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว� มัฮ ปุย บุย
ป ญอม เจือ ลปุง รโฮงะ เอะ ละ แตะ�� อฮั เซ� 17 เอจี ที
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นึง เซ� รพาวม เจือ ปุย ไก เบือ ฮมอง อื ลปุง รโฮงะ ปุย ละ
แตะ� ลปุง ฮมอง อื เซ มัฮ ไก อื เบือ ครอฮ ปุย ลปุง พะค
รติ� 18 อาึ ซ ไฮมญ แม เยอะ ติ เจือ� โม เซ อมั มัฮ โอ อื ดิ
ฮมอง เฟือฮ� เอจี ฮมอง เนอมึ อ�ื ตอก อฮั พะทัม อื โฮ�
�ลเลาะ โม ป ครอฮ เซ เอจี โฮว ฮอยจ เล่ีป เตะ� ลปุง อื

เอจี ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง�� อฮั เซ�
19 อาึ ซ ไฮมญ แม เยอะ ติ เจือ� โม อซิราเอน อมั มัฮ โอ

อื คาวไจ ลปุง พะจาว เซ� คาวไจ อ�ื ซ อฮั เฮี ละ เปอะ รกา
ตัม ลปุง พะจาว ซึป ไอ โมเซ�
�อาึ ซ โกว เมือง ปุย ป โอ มัฮ เมือง เนอึม ละ ซ เกือฮ

แตะ โม เปะ ลเลียก นึง� ซ โกว เมือง ป อฮั ปุย งาว ละ นึง
ซ เกือฮ แตะ โม เปะ รอก พาวม นึง�� อฮั เซ�

20อซิยา อฮั แม อื ตอก เฮี ไม่ รพาวม กา แตะ ฮา เซ แม�
�โม ป โอ ซาวป ยุ อาึ เอจี โฮลฮ ยุ อาึ� โม ป โอ ปัว ยุ

อาึ� อาึ เอจี เปลีฮ ติ แตะ ละ�� อฮั เซ พะจาว�
21พะจาว ปังเมอ อฮั อื ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี
�อาึ ซนาว แนฮ เตะ แตะ ละ เมือง ป โอ เนองึ ป อฮั แตะ

ไม่ ลึง รพาวม แตะ เน่อมึ เมือ กซะ ฮอยจ เมือ กปู อ�ื� อฮั
เซ�

11
พะจาว เลียก พาวม ลัง่ นึง โม อซิราเอน

1 ดัฮ มัฮ ตอก เซ อาึ ซ ไฮมญ แม เยอะ ติ เจือ� พะจาว
อมั มัฮ เอจี โปวฮ อื ปุย ไน แตะ เซ� โปวฮ โตว อื เฟือฮ�
ปัง มัฮ อาึ มัฮ โรฮ โม อซิราเอน� มัฮ ฮะ จัตเจือ อปัราฮมั�
มัฮ เจอ เบ่นยามิน นึง อ�ื 2พะจาว โปวฮ โตว ปุย ไน แตะ
ป เอจี เลือก แตะ เน่อมึ เมือ โรง อื เซ� โม เปะ ตึน ซ ยุง
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เปอะ ป อฮั พะทัม นึง ไลลวง เอลียา โฮ� มัฮ เญือม ปัว อื
พะจาว โรก เวน ละ โม อซิราเอน� 3 อฮั อื ตอก เฮ�ี
�โอ พะจาว� โม เซ เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ คัน ทไว นา ก ไว ปุย

ปะ โครยญ โดฮ� เอจี ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง เปอะ� อาึ
โน่ง ป ไอม ลัง่ เงอ� โม เซ ซาวป ลัง่ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ ไม่ อ�ื�
อฮั เซ ละ พะจาว�

4พะจาว โลยฮ อื ละ อื ตอก เมอ� โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�ไก ลัง่ อาแลฮ เปือน ปุย ป โอ ดิ นุ่ม ไว ฮุป พะบ่าอนั

เนอ� อาึ เอจี โซะโกะ ฮรกัซา นึง โม เซ ละ โกะ แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

5ปเล่ีย เฮี ตอก โรฮ เซ โรฮ� โม อซิราเอน ไก โรฮ ลัง่ งอ่น
ป อาวต ตัม เลือก พะจาว แตะ เบือ กุนมุ่น ยุฮ อ�ื 6 ดัฮ มัฮ
เลือก อื เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ� เกียฮ มัฮ โตว เบือ กัน ยุฮ โม
โกะ อื ไอฮ� มัฮ มัฮ อื เบือ กัน ยุฮ โม โกะ อื ไอฮ� กุนมุ่น
ยุฮ พะจาว เซ เญือะ เกียฮ อฮั โตว อื มัฮ กุนมุ่น เนอึม ฆาื
อ�ื

7 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ซ แปน ตอก เมอ� โม อซิราเอน โฮวน
ลัก่ โอ แตะ โฮลฮ ป ซาวป แตะ เซ� มัฮ โม ป อาวต ลัง่
ตัม เลือก พะจาว แตะ เซ โน่ง ป โฮลฮ โฮ� โนก ฮา โม เซ�
อาวต แนฮ ไม่ รพาวม ลึง แตะ โฮวน ปุ ปุ� 8 ตอก อฮั พะ
ทัม อื โฮ�
�พะจาว เอจี เกือฮ รพาวม อื ลึง ปอ โอ อื ยุง โอเอฮี�

เกือฮ ไง่ อื จัก เกือฮ โรฮ ฮยวก อื ลึง ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ
เฮ�ี� อฮั เซ พะทัม�

9 กซัต ด่าวติ เอจี อฮั ไลลวง อื ตอก เฮ�ี
�เญอืม โซม เลียง อื ไม่ ปุ แตะ เกือฮ แปน ตอก ววยฮ อื

เพรยี ละ โกะ แตะ� เกือฮ ไลจ โลม ฆาื อ�ื เกือฮ ตุต ฮอยจ
ละ โกะ อื ไอฮ� 10 เกือฮ ไง่ อื เปือ เดอมึ โอ ซ เกียฮ ยุ โอ
เอฮี� เกือฮ โรฮ ตังโฆระ อื รโกม ลอป ไม่ อ�ื� อฮั เซ�
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11 อาึ ฆวต ไฮมญ แม โอเอฮี นึง เปอะ ฆาื อ�ื โม ยวิ เญื
อม โคะ ซดุฮ อื ตอก เซ อมั ลอต ฆลาื ปอ ไลจ ลอป แตะ�
มัฮ โตว ตอก เซ เฟือฮ� เคียง ยุฮ โม ยวิ ป พิต ป โฌวะ ตอก
เซ� พะจาว เกือฮ ปุย ตังเมือง โปน มัป่ ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื เอจี
มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื โม ยวิ ลเลียก นึง ป โฮลฮ
โม เซ� 12 ดัฮ ปุย ปลัฮเตะ โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก เบือ กัน พิต
ยุฮ โม ยวิ เซ� ดัฮ ปุย ตังเมือง โฮลฮ แปน ปุย กุมปอ โตะ
รพาวม เบือ กัน โฌวะ โม ยวิ เซ� เญือม เอจี โฮลฮ โม ยวิ
เอญี เคะ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื โม่ โฮว ละ ซ ไมจ มวน แตะ
ฮา เซ แม�

ไล โปน ปุย ตังเมือง มัป่ ยุฮ แตะ
13 ปเล่ีย เฮี อาึ ซ อฮั ละ โม เปะ ป มัฮ ปุย ตัง เมือง� อาึ

มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะจาว ละ ปุย ตัง เมือง� เคียง มัฮ
อื ตอก เซ กัน ยุฮ แตะ เฮี อาึ เมีญ เนอึม มัฮ ป ระ ไล ละ
แตะ� 14 นึง ซ เกือฮ โม ป มัฮ เอียกปุ ยวิ แตะ เซ ลเลียก
นึง ปุย ตัง เมือง� ละ ซ เฮยีน โรฮ อื รพาวม เจือ อ�ื ดัฮ
แปน โฮ� อาึ มัฮ ยุฮ ฮุ ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แตะ โม ยวิ โปน
มัป่ ยุฮ แตะ งอ่น� 15 เญอืม โปวฮ พะจาว โม ยวิ� ปุย ปลัฮ
เตะ โฮลฮ ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ พะจาว เบือ อ�ื เญือม ซ รปั
แม พะจาว อื ซ แปน ตอก เมอ� ซ แปน เอนิ ตอก โกฮ ไอม
แม ป ยุม โฮ� โม่ แปน อ�ื 16คโนมปัง� ดัฮ แฮลป โอก โรง
อื เซ แปน คอง ทไว ปุย ละ พะจาว� เอจี มัฮ คอง พะจาว
เตือง โม่ว อื ฆาื อ�ื โคะ โอ� ดัฮ แรฮ อื แปน คอง พะจาว�
กัก อื แปน โรฮ คอง อื ฆาื อื เตือง โอยจ อื โรฮ�

17 โคะ กาวก ซมา ปุย เอจี เรยีก ปุย โปวฮ กัก อื งอ่น�
เอจี โรวก แม กัก กาวก พริ กอป ดิ อื ไม่ โคะ กาวก ยว่ง เซ�
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โม เปะ ปุย ตังเมือง ตอก โรฮ เปอะ กัก กาวก พริ เซ� เอจี
โฮลฮ เปอะ จีวติ ไม่ เรยีง แด่น แตะ เบือ รโจะ ดิ เปอะ ไม่
โม ยวิ ตอก ไล กอป ปุย กัก โคะ เซ โฮ� 18 มัฮ เซ ป โอ เปอะ
ไมจ เพยีก ปุย ป ตอก กัก โคะ เรยีก พะจาว โปวฮ เซ ฆาื อ�ื
โม เปะ ตอก เปอะ กัก โคะ โฮ� มัฮ ไอม เปอะ เบือ แรฮ เซ�
มัฮ โตว ไอม แรฮ เซ เบือ โม เปะ� ไมจ เปอะ โตว อวต ติ
แตะ ฆาื อ�ื 19 โม เปะ ตึน ซ อฮั เปอะ เฮ�ี �เอจี ไก ป เรยีก
โปวฮ กัก ไพรม อื ละ ซ แปน อื เบือง อาึ อ�ื โม่ ไก�� ตึน
ซ อฮั เปอะ เซ� 20 ไก เนอมึ� มัฮ เรยีก อื โปวฮ นึง โอ อื ไก
รพาวม เจือ� ปะ อาวต เปอะ เบือง อื เบือ รพาวม เจือ แตะ
โน่ง� ปุ อวต ติ เปอะ ฆาื� ฮา เซ ไมจ เปอะ ฮลัต นึง ฮา อ�ื
21 ดัฮ พะจาว โอ ฮลักกอ โม ยวิ ป มัฮ ตอก กัก โคะ ไพรม
เซ� อมั แกต เปอะ ซ ฮลักกอ อื โม เปะ เอ�

22 เอะ ยุ นึง เซ รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว ไม่ เมาะ กัต เคง
อื ละ ปุย� ละ โม ป เอจี ไฆร ฮา คระ ยุฮ อื เอจี เปลีฮ เมาะ
กัต เคง แตะ ละ อ�ื ละ โม เปะ ปังเมอ เปลีฮ รพาวม ฮรกั
แตะ ละ เปอะ� ดัฮ เปอะ อาวต ตัม รพาวม ฮรกั อื เซ� ดัฮ
เปอะ โอ อาวต ตัม เซ ปังเมอ ซ เรยีก โรฮ โปวฮ โม เปะ โรฮ�
23 โม ยวิ ดัฮ ญอม โปวฮ รพาวม โอ แตะ เจือ เซ� พะจาว
ซ กอป แม อื เกือฮ อาวต เบือง ไพรม แตะ แม� นึง มัฮ พะ
จาว ป เกียฮ กอป กัก เซ เกือฮ อาวต แม ตอก ไพรม แตะ�
24 โม เปะ ปุย ตัง เมือง� มัฮ เปอะ ตอก กัก โคะ กาวก พริ
ป เรยีก พะจาว โรวก กอป ไม่ กาวก ยว่ง โฮ� มัฮ เปอะ โตว
ป เกิต ไอฮ นึง แตะ� โม ยวิ มัฮ ตอก กาวก ยว่ง� พะจาว
ดัฮ ฆวต เกือฮ กัก ไพรม เรยีก แตะ โปวฮ เซ อาวต แม เบือ
ง ไพรม แตะ� โม่ ซ เยอื ละ อื ฮา ยุฮ อื ละ โม เปะ เซ แม�

พะจาว เลียก พาวม นึง ปุย เตือง โอยจ อื
25 เอียกปุ� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ไลลวง ป เม่าะ พะ

จาว อาึง เน่อมึ ไพรม อื เดอมึ โม เปะ โอ ซ อวต ติ แตะ ฆาื
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อ�ื เอจี มัฮ ไล เฮ�ี รพาวม ลึง โม อซิราเอน เซ มัฮ โตว
ป ซ ไก ลอป� ดัฮ ปุย ตังเมือง เมาะ ป เอจี เลือก พะจาว
อาึง เอญี ตื เคะ พะจาว โฮ� โม อซิราเอน เญือะ ซ ลึง โตว
รพาวม อ�ื 26ฟวยจ เซ โม อซิราเอน ซ โปน อื มัป่ ยุฮ แตะ
โครยญ โฆะ แตะ� เอจี ตอก อฮั พะทัม เฮ�ี
�ป เกือฮ ปุย โปน มัป่ ซ โอก เน่อมึ นึง เมือง ซีโยน� ป

ฆอก ป เบร ยุฮ จัตเจือ ยาโคป ซ ยวก โปวฮ อื เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ�

27อฮั แม เฮ�ี �เญอืม ยวก อาึ มัป่ กัฮ อาึ ตุต ยุฮ โม เซ�
อาึ ซ เกือฮ โรฮ ลปุง ซันญา ยุฮ แตะ ละ อ�ื� อฮั โรฮ เซ
พะทัม�

28 โม ยวิ แปน ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะจาว นึง โอ แตะญอม
เจือ ไลลวง พะเยซู� โอเอฮี เซ แปน ป โกะ ละ โม เปะ ป มัฮ
ปุย ตัง เมือง� พะจาว ปังเมอ ฮรกั โรฮ ลัง่ โม ยวิ นึง เอจี
เลือก อื อาึง เบือ จัตเจือ ไพรม อ�ื 29พะจาว ดัฮ เอจี เลือก
ปุย ไม่ เกือฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ละ อ�ื เญือะ เปียน ไป เปียน มา
โตว รพาวม แตะ นึง อ�ื 30 ไพรม อื โม เปะ ป มัฮ ปุย ตัง
เมือง เงอ� เนองึ เปอะ โตว โรฮ ป อฮั พะจาว� ปเล่ีย เฮี พะ
จาว เอจี เลียก พาวม นึง โม เปะ� นึง โอ โม ยวิ เนองึ ป อฮั
แตะ� 31ตอก โรฮ เซ� ปเล่ีย เฮี โม ยวิ เนองึ โตว ป อฮั พะ
จาว� ดัฮ เอจี ยุง งอ่ต ตอก เลียก พาวม พะจาว นึง โม เปะ
โฮ� ซ โฮลฮ โรฮ พะจาว เลียก พาวม นึง โม โกะ อื ฆาื อ�ื
32 พะจาว เอจี เกือฮ ปุย เตือง โอยจ อื ตอก ป ตุต คัง ปุย
อาึง โฮ� นึง โอ อื เนอึง ป อฮั แตะ� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง
ซ โฮลฮ แตะ เลียก พาวม นึง อื เตือง โอยจ อ�ื

รซอม ลืลาว พะจาว
33พอม เนอมึ ป เกียฮ ยุฮ เกียฮ อฮั พะจาว เยอ� กัมกึต

วไิซ ไมจ อื ไม่ ป ยุ ป ยุง อื โฮฮ เนอมึ ฮา เกียฮ แกต ปุย อ�ื
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มัฮ ปุย ป เกียฮ คาวไจ ตอก โปวต พะจาว รพาวม แตะ� มัฮ
ปุย ป ยุง ตอก ยุฮ อื โอเอฮี ฮ�ี แจง โอ อื ไก� 34 เอจี ตอก
โรฮ อฮั พะทัม เฮ�ี
�มัฮ ปุย ป ยุง รพาวม รโม่ยฮ พะจาว� มัฮ ปุย ป โฮลฮ

พะจาว ซิงซา โอเอฮี ไม่ อ�ื 35 มัฮ ปุย ป ปุน รบิ ไม่ พะจาว
นึง ป เกือฮ ป กอยฮ แตะ� แจง โอ อื ไก�� อฮั เซ พะทัม�

36 โอเอฮี โครยญ เจือ มัฮ พะจาว ป ยุฮ ฮู� โอเอฮี เมาะ
ป ไก เยอ เอจี ไก เบือ พะจาว ไม่ ไก อื ละ พะจาว โครยญ
เจือ� ไมจ พะจาว โฮลฮ ลอป โญตซัก โครยญ เจือ โอ เญือะ
ไก ลอยจ� อาเมน�

12
จีวติ โคระ เบือ พะเยซู

1 เอยีกปุ� เญอืม งอ่ต ตอก เลียก พาวม พะจาว นึง แตะ
ตอก เซ� อาึ ฆวต ปัว โม เปะ มอป โกะ ทไว ตัว แตะ ละ พะ
จาว� ตอก โอเอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว เตือง ไอม ลัง่ อื โฮ�
มัฮ เซ ป ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว ไม่ ป ปุก เนอึม รพาวม อ�ื
มัฮ ตอก เซ ตอก นัปทื เนอมึ เปอะ พะจาว ฮอยจ ละ รพาวม
รโม่ยฮ แตะ� 2 ปุ เกือฮ ติ เปอะ เฮยีน ตอก ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ
เฮี โอเอฮี� ไมจ เปอะ ญอม เกือฮ พะจาว เปียน รพาวม ร
โม่ยฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ดัฮ เปอะ ญอม ยุฮ ตอก เซ ซ
เกียฮ ยุง เปอะ ป ปุก รพาวม พะจาว ละ แตะ เบือ อ�ื ซ ยุง
เปอะ ป มัฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ป ปุก ป ลอก เบือ อื ตัม รพาวม ร
โม่ยฮ พะจาว�

3 อาึ อฮั โอเอฮี เฮี ละ โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ เบือ กุน
มุ่น เกือฮ พะจาว ละ แตะ� ปุ ทื ติ เปอะ โฮฮ ฮา ลัมเปิง อ�ื
ไมจ เปอะ งอ่ต ตัม เมาะ โปง อื ไลลวง โกะ แตะ� ตัม เมาะ
โซมกวน อื ไม่ รพาวม เจือ เกือฮ พะจาว ละ เปอะ� 4 โกะ
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เนอึม ปุย มัฮ ติ โม่ว โน่ง ปังเมอ ไก โอเอฮี นึง โฮวน เจือ�
โอเอฮี โม เซ ไก กัน ยุฮ ตัง ฮา ปุ แตะ โครยญ เจือ� 5 โม เอะ
เอ ตอก โรฮ เซ� ปัง โฮวน ไม่ ปุ แตะ มัฮ ลัง่ ติ โม่ว นึง รโจะ
ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ เตือง โอยจ แตะ� โม เอะ รโจะ ดิ
รพาวม แตะ ไม่ ปุ แตะ โครยญ โฆะ แตะ ตอก โอเอฮี โฮวน
เจือ ป รโจะ ดิ แปน ปุย ติ โม่ว เซ� 6 เอะ เอจี ไก ตื ป ปละ ป
ซาึต พะจาว เนิ ตัง ฮา ปุ แตะ ตัม กุนมุ่น โฮลฮ แตะ เน่อมึ
นึง พะจาว� ดัฮ พะจาว เกือฮ เอะ เกียฮ ซึป ลปุง แตะ ละ
ปุย� ไมจ เอะ ซึป ละ อื ตัม เมาะ ไก รพาวม เจือ แตะ� 7 ดัฮ
เกือฮ เอะ เกียฮ เรอมึ ปุย� ไมจ เอะ เรอมึ เนอมึ� ดัฮ เกือฮ
เอะ เกียฮ เพอกึ ลปุง พะจาว ละ ปุย� ไมจ เอะ เพอกึ เนอมึ
ละ อ�ื 8 ดัฮ เกือฮ เอะ เกียฮ ซตอก รเงอ่มึ ปุย� ไมจ เนอึม
ซตอก รเงอ่มึ� ดัฮ เกือฮ เอะ ไก รพาวม ฆวต เกือฮ โอเอฮี
ละ ปุย� ไมจ เกือฮ ไม่ รพาวม ซเปือฮ แตะ� ดัฮ เกือฮ เอะ
เกียฮ ควป คุม แลน แก ปุย� ไมจ แลน แก ไม่ รพาวม เนอึ
ม แตะ� ดัฮ เกือฮ เอะ ไก รพาวม เลียก พาวม นึง ปุย� ไมจ
เอะ เปลีฮ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�

9 ไมจ เปอะ ฮรกั เวอืง ปุ แตะ ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ� ไมจ
เปอะ เกละยุ โอเอฮี ป ฆอก ป เบร� ป ไมจ เจอ ไมจ เปอะ
ไปญ ตอน� 10 ไมจ เปอะ ฮรกั เนอึม ปุ แตะ ตอก เอียกปุ
เลีฮ ติ เวียก โฮ� ไมจ เปอะ ทื ปุย ไฮญ ระ ฮา โกะ แตะ�
11 กัน ยุฮ เปอะ ปุ เกละ นึง� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไก
รพาวม แด่น เบือ ลปุ พะจาว� ไมจ เปอะ ยุฮ กัน ละ พะโอง
จาว ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ� 12 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ
มวน รพาวม เบือ ซโอว รพาวม เปอะ ไม่ ป ซันญา พะจาว
อาึง ละ แตะ� ปัง อาวต เปอะ ไม่ เม่ะมัก่ แตะ ไมจ แนฮ
เปอะ อาวต ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� ไมจ เปอะ ไววอน ลอป�
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13 เอยีกปุ แควะ คัต แตะ ไน พะจาว ไมจ เปอะ เรอมึชวย ตู
เตอมึ� ไมจ เปอะ แด่น รปัคัม แคก เลือ�

14 ดัฮ ไก ป คัม ตุง เปอะ ไมจ เปอะ ปัว พะจาว โพต ป
ไมจ ละ� ปุ ปัว พะจาว ยุฮ ป โซะ ละ� 15 ไมจ เปอะ เกือฮ
ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม ไม่ โม ป ไมจ มวน รพาวม� ไมจ
เปอะ เยอืม ไม่ โม ป เยอืม� 16 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ เปอะ ไก
รพาวม ติ โดฮ ไม่ ปุ แตะ� ปุ ทื ลอน ติ เปอะ� ไมจ เปอะ
ญอม ยุฮ กัน ตุเตียม� ปุ แกต ติ เปอะ มัฮ ป เฮยีง ลอน�

17 ดัฮ ไก ป ยุฮ ป ฆอก ละ เปอะ ปุ โรก ละ อื นึง ป ฆอก�
ไมจ เปอะ ซาวป ยุฮ โอเอฮี ป อฮั ปุย มัฮ ป ไมจ� 18 โอเอฮี
เมาะ ป เกว ไม่ โม เปะ นึง อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ ติ เปอะ ปุก
ปอ ปุ แตะ นึง ไม่ ปุย เตือง โอยจ อ�ื 19 โม เปะ ป ฮรกั
เกอะ� ปุ ซาวป ตอก ซ โรก เปอะ เวน ละ ปุย� ฮา เซ ไมจ
เปอะ ญอม เกือฮ พะจาว โรก ละ อื เญือม ซ ฮาวก รพาวม
อ�ื นึง เอจี อฮั พะทัม เฮ�ี �มัฮ อาึ ป ซ รเตีฮ ปุย เกือฮ ลอก
ตุต แตะ� มัฮ อาึ ป ซ โรก เวน ละ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

20พะทัม อฮั แม เฮี ติ คอ�
�ดัฮ ปุย กอ คัม ตุง เปอะ ฆวต โซม โฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ

โซม� ดัฮ ฆวต ญุ รอาวม� ไมจ เปอะ เกือฮ ญุ อ�ื ดัฮ เปอะ
ยุฮ ตอก เซ ซ แปน ควน เกือฮ ปุย เซ โซะกิจ ไฆฮ ฆาื อื นึง
ป ยุฮ แตะ เซ�� อฮั เซ�

21 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ไป นึง ป ฆอก� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ
แตะ เป ป ฆอก เบือ ยุฮ แตะ ป ไมจ�

13
ไมจ เปอะ เนองึ ป อฮั ป ตัตเตียง บัน่เมือง
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1 ไมจ เปอะ เนองึ ป อฮั โม ป ตัตเตียง บัน่เมือง ยุฮ เปอะ
โครยญ โฆะ เปอะ� ป ตัตเตียง โอเอฮี เอจี มัฮ ป ไก เบือ
พะจาว เตือง โอยจ อ�ื มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื ปุน ตัตเตียง
โอเอฮี เซ� 2 เมาะ ป เลฮ เตียง โม ป ตัตเตียง บัน่เมือง เซ
เอจี มัฮ โรฮ เลฮ อื เตียง ป อฮั พะจาว� ป เลฮ เตียง เซ ซ
ลอก ตุต โกวต ป ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� 3 เมาะ ป ยุฮ ป ไมจ
เจอ โฮลฮ โตว ฮลัต นึง โม ป ตัตเตียง แตะ เซ� มัฮ โม ป
ยุฮ ป ฆอก ป โฮลฮ ฮลัต นึง เงอ� โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ ฆวต
ฮลัต นึง โม ป ตัตเตียง แตะ เซ ไมจ เปอะ ยุฮ ป ไมจ� โม
เซ ซ ลื โม เปะ ฆาื อ�ื 4 โม ป ตัตเตียง เปอะ เซ มัฮ กวนไจ
ยุฮ พะจาว ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ โม เปะ� โม เปะ ดัฮ เปอะ
ยุฮ ป ฆอก ปังเมอ ไมจ เปอะ ฮลัต นึง� อมันัต ป เกือฮ อื
ปุย ลอก ตุต เซ มัฮ โตว โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ� โม เซ มัฮ
กวนไจ ยุฮ กัน ตัง พะจาว นึง ซ เกือฮ อื ป ยุฮ ป ฆอก ลอก
ตุต แตะ� 5 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั โม ป ตัตเตียง
บัน่เมือง ยุฮ เปอะ ฆาื อ�ื มัฮ โตว เบือ ฮลัต เปอะ นึง ตุต
แตะ โน่ง� มัฮ โรฮ ละ โอ รพาวม โกะ เปอะ ซ รโจฮ ไอฮ ติ
แตะ ไม่ อื โรฮ�

6 มัฮ โรฮ ฆาื เซ ป ไมจ เปอะ กัฮ พาซี โอเอฮี ฆาื อ�ื โม ป
ตัตเตียง บัน่เมือง เญอืม ยุฮ อื กัน ยุฮ แตะ เอจี มัฮ รซอฮ อื
ละ พะจาว� 7 ไมจ เปอะ เกือฮ โอเอฮี ละ โม เซ ตัม ลัมเปิง
อื โครยญ โฆะ อ�ื ไมจ เปอะ กัฮ พาซี โอเอฮี ไม่ เกือฮ เปอะ
ป ลัง เกือฮ แตะ ละ บัน่เมือง ตัม ลัมเปิง อ�ื ไมจ เปอะ นัปทื
ป ลัง นัปทื แตะ ไม่ เกือฮ เปอะ โญตซัก ละ�

ป ลัมเปิง เอะ ยุฮ ละ ปุ แตะ
8 ไมจ เปอะ โรก รอม ตาว เวยี แตะ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื

มัฮ รพาวม ฮรกั เปอะ ปุ แตะ โน่ง ป ไมจ เปอะ เกือฮ แนฮ
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ตอก รมะ เปอะ นึง ปุ แตะ โฮ� ป ฮรกั เอยีกปุ แตะ เอจี มัฮ
ปุย เซ ป ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว� 9 พะจาว อฮั เฮ�ี �ปุ
เลนจุ ซู เมีย ปุย เยอ� ปุ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย�*ปุ บระ โอเอฮี ฮ�ี
ปุ ฆวต ไอฮ โอเอฮี ยุฮ ปุย ฮา อ�ื� อฮั เซ� โอเอฮี โม เซ ไม่
ลปุง ไฮญ ป อฮั อื อาึง เอจี รโจะ นึง ติ คอ เฮ�ี �ไมจ เปอะ
ฮรกั ปุย่วง แตะ ตอก ฮรกั เปอะ โกะ แตะ ไอฮ�� อฮั เซ�
10 ป ฮรกั ปุย่วง แตะ แจง โอ อื ซ ยุฮ ป โซะ ละ อ�ื ป ฮรกั
เนอึม ปุย ไฮญ เอจี มัฮ ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว เตือง
โอยจ อ�ื

11 โนก ฮา เซ ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ
มัฮ อื เวลา ลัก่ ก ลอยจ อ�ื เอจี เติง เวลา ไมจ เปอะ โปวะ
เน่อมึ ไอจ แตะ� เวลา ซ โปน เอะ ป โอ ไมจ โครยญ เจือ
เซ เอจี ซดิ ฮา เญอืม เจือ โรง เอะ พะจาว� 12 เมือ ก ซาวม
อื เอจี ซ โอยจ� เอจี ซ ฮอยจ ละ เมือ ซเงะ่ อ�ื มัฮ เซ ป
ไมจ เอะ เคราะ แปฮ ยุฮ แตะ กัน บลัฮ ลัก่ เมือ ก ซาวม อื
ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ไอฮ เครองึ ตฮนั ละ ซ รุป แตะ� ไม่ อาวต
เปอะ ก ซเปีย อ�ื 13 ไมจ เอะ เกือฮ ติ แตะ ยุฮ โอเอฮี ตัม
ปุก ตัม ลอก อ�ื ตอก ป อาวต ก ซเปีย เมือ ซเงะ่ อื โฮ� ไมจ
โตว เกือฮ ติ แตะ ญุ่ยจ ซัก รกั ครวก� ไมจ โตว ยุฮ กัน บาึฮ
ม่อยญ ฮอยญ เรี ไม่ กัน คึต กัน ตวยฮ� ไมจ โตว รเจ รไซญ
ไม่ อาวต ไม่ รพาวม กุยจ ววั แตะ� 14 ไมจ เปอะ เกือฮ พะ
โองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ แปน ละ เปอะ ตอก เครองึ จาวป
แตะ โฮ� ปุ เญือะ เกือฮ ติ เปอะ ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ
ตัม กัมกุยฮ ฆอก ไก นึง เนะซองั แตะ�
* 13:9 13:9 เญือม อฮั อื �ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� เซ มัฮ อฮั อื ไม่ กัน ยุฮ ปุย ยุม ไม่
ปุย ป โอ ปุก ละ พะจาว� ดัฮ มัฮ ยุฮ ตัมนวต ตฮนั อื ตัม นาที แตะ พะจาว เมีญ
โตว อื มัฮ ป พิต�
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14

ไมจ โตว เติ เอยีกปุ แตะ
1 ดัฮ ไก ป แตวะ ลัง่ รพาวม เจือ ลลาึง เปอะ ไมจ โรฮ

เปอะ ญอม รปั� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ เก ปุ แตะ ไม่ นึง ไล
ลวง ตอก แกต โกะ อื โอเอฮี� 2 ปุย งอ่น อื ไก รพาวม เจือ
ปอ โรวตแตะปอน โอเอฮี โครยญ เจือ� ปแตวะ ลัง่ รพาวม
เจือ ปังเมอ ปอน พักเญือ โน่ง� 3 ป โรวต ปอน โอเอฮี โค
รยญ เจือ ไมจ โตว อื เพียก ป โอ โรวต ปอน� ป โอ โรวต
ปอน เซ ไมจ โตว อื เติ ป โรวต ปอน เซ โรฮ� พะจาว เอจี
ญอม โรฮ รปั ปุย เซ� 4ปะ อฮั เปอะ ติ แตะ มัฮ ปุย� เกียฮ
ตัตซิน โน่ง เปอะ กวนไจ ยุฮ ปุย ไฮญ เมอ� ไลลวง ซ อาวต
ตอน อื ไม่ ไลลวง ซ ไลจ ซ โลม อื เกว ไม่ กุม อื ไอฮ� มัฮ เซ
ป แจง ซ โฮลฮ อื อาวต ตอน ฮมัน ฆาื อ�ื นึง มัฮ พะจาว ป
ปุน เกือฮ อื อาวต ตอน อาวต ฮมัน ตอก เซ�

5 งอ่น อื ทื ซเงะ ติ แปน ป ระ ไล ละ แตะ ฮา ซเงะ ไฮญ�
งอ่น อื แกต อื มัฮ ป ตอก โอยจ ปุ แตะ ซเงะ เอ� ปุย ไมจ อื
ยุง แจง แน ไลลวง ป แกต แตะ นึง ไลลวง เฮี โครยญ โฆะ
แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� 6 ป ทื ซเงะ ติ เซ เอจี มัฮ ทื อื ละ
ซ นัปทื แตะ พะโองจาว� ป ปอน โอเอฮี โครยญ เจือ มัฮ
โรฮ ปอน อื ละ ซ นัปทื แตะ พะโองจาว� นึง ญันด่ี อื ไม่ พะ
จาว เบือ ป ปอน แตะ เซ� ป โอ ญอม ปอน โอเอฮี ตอก เซ
มัฮ โรฮ ยุฮ อื นึง นัปทื แตะ พะโองจาว โรฮ� นึง ญันด่ี โรฮ
อื ไม่ พะจาว� 7 โม เอะ ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ไอม ละ โกะ
แตะ โน่ง� ดัฮ ยุม� ยุม โตว โรฮ ละ โกะ แตะ โน่ง โรฮ� เอะ
ดัฮ ไอม มัฮ ไอม ละ พะโองจาว� 8 ดัฮ ยุม โฮ� มัฮ โรฮ ยุม
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ละ พะโองจาว โรฮ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ� ปัง ไอม ญุ่ก� ปัง ยุม
ญุ่ก� เอจี มัฮ พะโองจาว ป มัฮ กุม เอะ เอ�

9 มัฮ ฆาื เซ ป ยุม โกฮ ไอม แม พะครติ ฆาื อ�ื ละ ซ โฮลฮ
อื แปน พะโองจาว ป กุม ปุย เตือง ป ไอม ไม่ ป ยุม� 10 โม
เปะ เอ� เมอยุ ฆวต เติ ชฮิ วฮิ ฆอก เปอะ เอยีกปุ แตะ� เม
อยุ เพียก เปอะ เอยีกปุ แตะ� เอะ เตือง โอยจ เจอ ซ โฮลฮ
ชุง ตื ซองนา พะจาว ละ ซ โฮลฮ พะจาว รเตีฮ แตะ� 11พะ
ทัม อฮั เฮ�ี
�แจง ไอม อาึ ตอก ออฮ� ปุย แจง โรฮ ซ นุ่ม ไว อาึ ตอก

เซ โครยญ โฆะ แตะ� ปุย ซ รโฮงะ มัฮ อาึ พะจาว เตือง
โอยจ แตะ�� อฮั เซ พะโองจาว�

12 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� เอะ ซ จัมเปน รโฮงะ ไลลวง โกะ แตะ
ไอฮ ซองนา พะจาว ตัม ซื อื โครยญ โฆะ แตะ�

ปุ เกือฮ เอยีกปุ เปอะ ยุฮ ป พิต
13 มัฮ เซ ป ไมจ เอะ เคราะ แปฮ เติ ชฮิ วฮิ ฆอก แตะ ปุ

แตะ ฆาื อ�ื ฮา เซ ไมจ เอะ โปวต รพาวม แตะ ยุฮ ตอก เฮ�ี
ไมจ โตว ยุฮ โอเอฮี ตอก ซ เกือฮ เอียกปุ แตะ ยุฮ ป พิต ไม่
ตอก ซ ไลจ รพาวม อ�ื 14 อาึ ยุง แจง แน เบือ อาวต แตะ
ไน พะเยซู จาว โอ อื เกว ไม่ ป ปอน ปุย ติ เจือ เนอมึ ป แปน
ป รแอม ไล ละ พะจาว� ดัฮ ไก ป แกต ติ แตะ โอ ไมจ ปอน
เฮี ปอน เซ� ดัฮ ปอน อื ปังเมอ แปน เนอมึ ป พิต ละ โกะ อื
ฆาื อ�ื 15 ปะ ดัฮ เปอะ ปอน โอเอฮี เตือง แปน อื ควน ไลจ
ยุฮ รพาวม โม เอยีกปุ แตะ� เญือะ มัฮ โตว ยุฮ เปอะ โอเอฮี
ตัม รพาวม ฮรกั แตะ� ปุ เกือฮ ป โซม ป ปอน เปอะ แปน
ป ไลจ ยุฮ ปุย เอจี ยุม พะครติ ตัง อื เซ� 16 ปุ โรฮ เกือฮ ปุย
ไก ตอก เกียฮ เติ เปอะ นึง โอเอฮี ป อฮั เปอะ มัฮ ป ไมจ เซ�
17 ไลลวง ตัตเตียง พะจาว รพาวม ปุย มัฮ โตว ป เกว ไม่ ไล
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ลวง ป โซม ป ปอน ปุย� มัฮ ไลลวง กัน ซืไซ� ไม่ ไมจ เปละ
ลโลวง พาวม� ไม่ รพาวม ไมจ มวน ป เกือฮ ลปุ พะจาว ละ
ปุย� 18 ป ปุน ยุฮ กัน ละ พะครติ นึง โอเอฮี โม เซ เอจี มัฮ
ยุฮ อื ป ปุก รพาวม พะจาว� มัฮ โรฮ ป ปุก ละ ปุย โรฮ�

19 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ไมจ เอะ ซาวป ยุฮ โอเอฮี ตอก ซ เกือฮ
แตะ ปุย อาวต ปุก ปอ ปุ แตะ� ไมจ ตัง โคน ตัง เกือฮ ปุ
แตะ ตอน รพาวม นึง พะจาว� 20 ปุ ยุฮ ไลจ ไม่ กัน เอจี ยุฮ
พะจาว อาึง นึง ฮนั เปอะ นึง ป โซม ป ปอน แตะ� เมาะ ป
โซม ป ปอน ปุย มัฮ ตื ป ไมจ ตื� ดัฮ เปอะ โซม ปอน โอเอฮี
ป ซ เกือฮ ปุย ไฮญ ยุฮ ป พิต� ปังเมอ ซ แปน โรฮ ป พิต ละ
โกะ เปอะ ไอฮ� 21 ดัฮ ซ แปน ควน ไลจ ยุฮ เอียกปุ เปอะ�
ปุก ละ โอ เปอะ โซม ปอน� โตะ ญุ่ก� รอาวม อะงุน ญุ่ก�
ไม่ ยุฮ โอเอฮี ไฮญ ญุ่ก�

22 ไลลวง แกต เปอะ นึง โอเอฮี ไล เฮี ไมจ เปอะ งอ่ต ไอฮ
โตะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว� ป โอ อาวม รพาวม รโจฮ ไอฮ
ติ แตะ นึง ยุฮ แตะ ป แกต แตะ ปุก� ซ โฮลฮ เนอมึ รพาวม
ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 23 ปุย� ดัฮ โซม ปอน โอเอฮี เตือง
ซองไซ รพาวม แตะ นึง� พะจาว ซ เกือฮ อื ลอก ตุต ฆาื โซม
ปอน แตะ โอเอฮี เซ นึง โอ อื ยุฮ ตัม รพาวม เจือ แตะ� โอ
เอฮี เมาะ ป ยุฮ ปุย� ดัฮ โอ ยุฮ อื ตัม รพาวม เจือ แตะ� มัฮ
ตื มัป่ โครยญ เจือ�

15
เอะ ไมจ โตว งอ่ต ไลลวง โกะ แตะ โน่ง

1 โม เอะ ป อาวต ไม่ รพาวม เจือ ตอน ฮมัน แตะ� ปุก ละ
เรอมึชวย ตูเตอมึ เมอะ โม ป แตวะ ลัง่ นึง รพาวม เจือ แตะ
เซ� เอะ ไมจ โตว ยุฮ ป ปุก รพาวม โกะ แตะ โน่ง� 2 ฮา เซ
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ไมจ ตัง โคน ตัง ยุฮ ป ซ ไก ป มัฮ ละ เอยีกปุ แตะ ละ ซ เกือฮ
อื ตอน นึง รพาวม เจือ แตะ ฮา ไพรม แตะ� 3 ปัง มัฮ พะ
ครติ� ยุฮ โตว โรฮ ป ปุก รพาวม โกะ แตะ ไอฮ โน่ง� เอจี
ตอก อฮั พะทัม เฮ�ี �โอ พะจาว� ลปุง เพยีก แฮม ปุย ปะ�
เอจี มัฮ เนอมึ ป ลอก อาึ เฮ�ี� อฮั เซ พะทัม� 4 ลปุง เมาะ
ป ไซฮ ปุย อาึง แปน พะทัม มัฮ ไซฮ อื อาึง ละ ซ เพอกึ แตะ
เอะ นึง� มัฮ ป เกียฮ เกาะ โลม รพาวม เอะ ละ ซ เกือฮ เอะ
ไก รพาวม ลัง่ ไม่ เกือฮ อื เอะ ไก ควน ซโอว รพาวม เบือ อ�ื

5 มัฮ พะจาว ป เกียฮ เกือฮ ปุย โฮลฮ รพาวม ลัง่ แตะ ไม่
เกียฮ เกาะ โลม อื รพาวม ปุย� ปัว พะจาว เซ เกือฮ โม เปะ
เฆรอมึ ฮยวก บรญิ ไง่ ไม่ ปุ แตะ� ละ ซ ยุฮ เปอะ ตัม ปิม
ยุฮ พะเยซูครติ เซ� 6 ละ ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ ลืลาว ดิ พะ
จาว เปือะ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ ไม่ รพาวม
ติ โดฮ แตะ เบือ อ�ื

พะเยซู มัฮ ป ปุน เรอมึ ปุย โครยญ เจือ ปุย
7 ไมจ เปอะ ญอม รปั ปุ แตะ ตอก ญอม โรฮ พะครติ รปั

โม เปะ โรฮ� นึง ซ แปน อื โญตซัก ละ พะจาว� 8 อาึ ฆวต
อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี พะครติ เอจี ญอม แปน กวนไจ ปุย
โจฮ ยุฮ โม ยวิ นึง ซ เปลีฮ อื มัฮ พะจาว ป เนอึม รพาวม�
มัฮ โรฮ เกือฮ อื ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ละ โม จัตเจือ ไพรม
เอะ เซ แปน ป ฟวยจ� เอจี เกิต เนอึม ตอก อฮั อื ซ เกิต
เซ� 9 มัฮ โรฮ ซ เกือฮ อื ปุย ตังเมือง โฮลฮ ลืลาว พะจาว
เบือ เลียก พาวม อื นึง อ�ื เอจี ตอก อฮั พะทัม เฮ�ี
�อาึ ซ ญันด่ี ไม่ ปะ ซองนา ปุย ตัง เมือง� อาึ ซ ลืลาว

มอยฮ เปอะ นึง รซอม เชยี�� อฮั เซ�
10พะทัม อฮั แม อื ตอก เฮ�ี
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�โม เปะ ป มัฮ ปุย ตัง เมือง� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ
มวน ดิ รพาวม ไม่ ปุย ไน พะจาว�� อฮั เซ�

11 �โม เปะ ปุย ตัง เมือง� ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว เตือง
โอยจ เปอะ� โม เปะ ปุย โครยญ เจือ ปุย� ไมจ เปอะ ลืลาว
เนอมึ พะจาว�� อฮั โรฮ เซ พะทัม�

12 อซิยา เอจี อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี �เฆียง เฮี จัตเจือ เจซี
ซ ฮอยจ ติ ปุย� พะจาว ซ เกือฮ อื แปน ป ตัตเตียง ปุย ตัง
เมือง เตือง โอยจ อ�ื ปุย โม เซ ซ อาึง โรฮ รพาวม แตะ นึง
อ�ื� อฮั เซ�

13 มัฮ พะจาว ป เกียฮ เกือฮ ปุย โฮลฮ ลัก่ ซโอว รพาวม
แตะแจงแน� ปัวพะจาว เซ เกือฮ โม เปะนาวก นึง รพาวม
ไมจ มวนแตะ� ไม่ เกือฮ อื ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ละ เปอะ
โครยญ เจือ� เบือ อาึง โม เปะ รพาวม แตะ นึง อ�ื เดอมึ
เปอะ ซ โฮลฮ แนฮ ซโอว รพาวม ไม่ พะจาว โฮวน ปุ ปุ เบือ
อมันัต ลปุ พะจาว เซ�

14 เอียกปุ� เอจี แจง เนิ กุมปอ โม เปะ นึง กัน ไมจ โค
รยญ เจือ� เอจี อาวต เปอะ ไม่ ป ยุ ป ยุง แตะ โครยญ เจือ
ปอ เกียฮ ซตอก รเงอ่มึ เปอะ ปุ แตะ� 15 ปัง มัฮ ตอก เซ เญื
อม ไซฮ แฮะ นังซื เฮี ละ เปอะ อาึ โรวต อฮั ป ซองั ละ เปอะ
นึง ไลลวง กัน ยุฮ เปอะ งอ่น� ละ ซ เกือฮ โม เปะ ไตม ป เอจี
ฮมอง ไพรม เปอะ� นึง มัฮ อื กัน มอป พะจาว เนิ เบือ กุน
มุ่น ยุฮ แตะ เซ� 16 เอจี มัฮ เกือฮ อื อาึ แปน กวนไจ ยุฮ พะ
เยซูครติ ละ ปุย ตัง เมือง� อาึ รซอฮ เนอมึ ละ ตอก ซตุ ยุฮ
อื นึง ครอฮ แตะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว� นึง ซ เกือฮ
ฮะ ปุย ตังเมือง แปน คอง ทไว แตะ ละ พะจาว ป ปุก เนอมึ
รพาวม อ�ื ไม่ แปน อื ป ซงะ่ ซงอม ละ อื เบือ ลปุ พะจาว�

17 มัฮ เซ ป เมีญ อาึ กัน รซอฮ แตะ ละ พะจาว เซ มัฮ กัน
ระ ไล ฆาื อ�ื มัฮ เบือ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ�
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18 อาึ ญอม โตว กอก รโฮงะ โอเอฮี ไฮญ โนก ฮา กัน เกือฮ
พะครติ แตะ ยุฮ� นึง ซ นัม แตะ ปุย ตังเมือง เกือฮ เนองึ ป
อฮั พะจาว� นึง ลปุง เงอะ ไม่ นึง กัน ยุฮ ฮุ� 19 ไม่ อมันัต ป
เกือฮ พะจาว แตะ เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน� ไม่ เบือ อมันัต ลปุ
พะจาว� อาึ เอจี ครอฮ เฮาะ ไลลวง พะครติ โครยญ เจือ�
โครยญ คระ โฮว แตะ เน่อมึ นึง เวยีง เยรูซาเลม ฮอยจ ละ
เมือง อิลิรคุิม� 20 อาึ เอจี โฆง ตัง ไจ แตะ เน่อมึ เมือ โรง
อื ละ ซ ครอฮ แตะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะครติ เซ นา ก
โอ ปุย ดิ ฮมอง ไลลวง อื เฟือฮ� เดอมึ อาึ โอ ซ ตอก ป ยุฮ
เญือะ นา ก เอจี โบลวง ปุย ไฮญ ด่อง อื กา แตะ� 21 เอจี
ตอก อฮั พะทัม เฮ�ี
�โม ป โอ ดิ ไก ป อู ไลลวง พะจาว ละ อื ซ โฮลฮ ยุ อ�ื โม

ป โอ ดิ ฮมอง ซ โฮลฮ โรฮ คาวไจ อ�ื� อฮั เซ�
ปาวโล ตะ โฮว เลีม เวยีง โรม

22 มัฮ เซ ป โอ อาึ โฮลฮ โฮว เลีม เคะ เปอะ ฆาื อื เตือง
ฆวต โฮว เยอะ เคะ เปอะ โฮวน โฮน� 23ปเล่ีย เฮี เคียง เอจี
ฟวยจ กัน ยุฮ ฮุ นา ก อาวต แตะ เฮ�ี อาึ แกต โรฮ ติ แตะ
ซ โฮลฮ โฮว เนอึม เคะ เปอะ� เอจี เล่ีญ ไก รพาวม ฆวต
ฮอยจ เคะ เปอะ� เอจี ไก โฮวน เนอึม� 24 อาึ มัฮ ฆวต
วฮิ เคะ เปอะ เญือม โฮว แตะ คระ เมือง ซเปน� ดัฮ เอจี
โฮลฮ อาวต ไม่ เปอะ ติ วงั โฮ� ละ ซ โฮลฮ แตะ ไมจ มวน
ดิ รพาวม ไม่ เปอะ� อาึ ฆวต เกือฮ โรฮ โม เปะ เรอึม แตะ
นึง คระ ซ โฮว แตะ เซ� 25 ปเล่ีย เฮี อาึ ซ โฮว ลัง่ นึง เวยีง
เยรูซาเลม ละ ซ เรอึม แตะ ปุย ไน พะจาว นา เซ� 26 โม
ป มัฮ ปุย ไน พะจาว นึง จังวตั มาซิโด่เนีย ไม่ จังวตั อะคา
ยา เอจี เฆรอมึ รพาวม ละ ซ รโปะ แตะ โอเอฮี ละ ซ เรอึม
แตะ ป ตุก ป ญัก ลลาึง ปุย ไน พะจาว ป อาวต เวยีง เยรูซา
เลม เซ� 27 เอจี มัฮ รพาวม โม โกะ อื ไอฮ ป ฆวต ยุฮ ตอก



โรม 15:28 lii โรม 16:2

เซ� ดัฮ งอ่ต ที โฮ ลัมเปิง เนอมึ อื ยุฮ ตอก เซ� โม ยวิ เอจี
ฟวยจ รฆุ อื โอเอฮี ไมจ ป เกว ไม่ รพาวม รโม่ยฮ แตะ ละ
ปุย ตัง เมือง� ปุย ตังเมือง ลัมเปิง โรฮ อื รฆุ โอเอฮี ไมจ ป
เกว ไม่ คาวคอง แตะ ละ โม ยวิ โรฮ� 28 อาึ ดัฮ เอจี ฟวยจ
กัน ยุฮ เฮี ไม่ เอจี ฟวยจ มอป แตะ โอเอฮี รโปะ ปุย ละ อื
เซ� อาึ ซ ลอต โฮว นึง เมือง ซเปน� ตึน ซ พา โรฮ แควน
อาวต โม เปะ เซ� ซ วฮิ เคะ เปอะ เญือม เซ� 29 ดัฮ เอจี
ฮอยจ เคะ เปอะ โฮ� อาึ ยุง เงอะ ซ ฮอยจ แตะ ไม่ กุนมุ่น
กุมปอ ยุฮ พะครติ เตอ�

30 เอยีกปุ� เญอืม งอ่ต เตอะ ไลลวง พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ ทื เอะ เซ� ไม่ รพาวม ฮรกั ฮอยจ เน่อมึ นึง ลปุ พะ
จาว� อาึ ฆวต ปัว โม เปะ เรอึม ไววอน เนอึม แนม ละ พะ
จาว เพือ แตะ� 31 ละ ซ เกือฮ อื อาึ โปน ฮา ซ คัม ตุง โม ป
โอ เจือ พะจาว แตะ นึง จังวตั ยูเด่ีย� ปัว โรฮ เปอะ ไววอน
เพือ กัน ซ โฮว อาึ นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ ละ ซ แปน อื ป
ปุก รพาวม ปุย ไน พะจาว นา เซ โรฮ� 32ฟวยจ เซ ดัฮ ปุก
รพาวม พะจาว โฮ� อาึ ซ โฮลฮ ฮอยจ อาวต ไม่ เปอะ ติ วงั
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ กุมปอ� 33 ปัว พะจาว ป เกือฮ
เอะ อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ เซ อาวต ไม่ โม
เปะ โครยญ โฆะ เปอะ� อาเมน�

16
ปาวโล รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ ปุย

1 อาึ ฆวต รโพ เฟบี่ ฮอยจ เคะ เปอะ ป ลัง มัฮ รนัน เนอะ
ไน พะจาว� มัฮ โรฮ ป เรอมึ ครติซจัก ยว่ง เคนเครยี ติ ปุย�
2 ปัว เปอะ รปัคัม เบือ พะโองจาว ตอก โปง อื ไม่ ปุย ไน พะ
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จาว� ปัว โรฮ เปอะ เรอึม นึง โอเอฮี ป ตุก อื นึง� ปรโปวน
เซ เอจี มัฮ ป เรอมึ เนอมึ อาึ ไม่ ปุย ไฮญ โฮวน ปุย โรฮ�

3 อาึ รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ ปรซิลา ไม่ อะควลิา ป มัฮ
ป ยุฮ ดิ กัน ละ พะเยซูครติ ไม่ อาึ� 4 มัฮ โรฮ ป โอ ฮลักกอ
จีวติ แตะ นึง ฆวต เรอึม แตะ อาึ� อาึ ญันด่ี เนอึม ไม่ ปุย
ลอา เซ� เตือง อาึ ไม่ โม ครติซจัก ลลาึง ปุย ตังเมือง เตือง
โอยจ อ�ื 5 รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ ครติซจัก ป กอ
โพรม เญือะ อื โรฮ�
รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เอเปเนทัต ป ฮรกั เกอะ�

มัฮ ป เจือ โรง พะครติ กา ปุย นึง จังวตั เอเซีย เตือง โอยจ
อ�ื

6 รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ มาเรยี ป ยุฮ เนอึม ยุฮ
แนม กัน ละ เรอมึ แตะ โม เปะ�

7 รโปะ โรฮ ละ อนัโดรนิคัต ไม่ ยูเนีย ป มัฮ คระ เฌือต
แตะ ไม่ ป อาวต ดิ ไม่ อาึ โตะ คอก ไพรม อ�ื ปุย ลอา เซ
เอจี พรุ มอยฮ ลลาึง โม ไกญกอ ลุกซิก พะเยซู� มัฮ ปุย
อาวต ไน พะครติ เน่อมึ กา อาึ�

8 อาึ ฆวต รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ อมัพลีอาทัต ป
ฮรกั เกอะ ไน พะโองจาว�

9 รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ อูราบ่านัต ป ยุฮ ดิ กัน ไม่
เอะ ละ พะครติ� รโปะ โรฮ ละ ซทาคิต ป ฮรกั เกอะ โรฮ�

10 รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ อะเพเล� ปุย เอจี ยุง ตื
อื มัฮ ปุย เซ ปุย เนอึม รพาวม ละ พะครติ เตอ� รโปะ โรฮ
ละ เญือะ อะรซิโตบู่ลัต เตือง เญือะ อ�ื

11 รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เอียก เฮโรดิ่โอน ป มัฮ
เฌือต อาึ� รโปะ โรฮ ละ ปุย ไน พะโองจาว ป อาวต เญือะ
นารซิซัต�



โรม 16:12 liv โรม 16:19

12 ฆวต รโปะ โรฮ ละ ออ ตรเีฟนา ไม่ ออ ตรโีฟซา ป ยุฮ
กัน ละ พะโองจาว� รโปะ โรฮ ละ ออ เพอซี ป นัปทื เยอะ�
มัฮ ป รซอฮ เนอมึ ละ พะโองจาว�

13 รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ รูฟัต ป พรุ เนอมึ มอยฮ
ลลาึง ปุย ไน พะจาว ไม่ มะ อื เซ ป เมาะ โรฮ มะ อาึ โรฮ�

14 รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ อะซินครทัีต ไม่ ฟะเล
โกน ไม่ เฮอเมต ไม่ ปัตโรบัต่ ไม่ เฮอมัต ไม่ เอียกปุ ไน พะ
เยซู ป อาวต ไม่ อื โรฮ�

15 รโปะ โรฮ ละ ฟีโลกัต ไม่ ยูเลีย ไม่ เนเรอัต ไม่ รนัน อื
ไม่ โอลิมปัต ไม่ ปุย ไน พะจาว ป อาวต ไม่ โม เซ เตือง โอยจ
อ�ื

16 ไมจ เปอะ เปลีฮ กัม นัปทื เปอะ ปุ แตะ ตอก เอียกปุ
ฮรกั แตะ ไน พะจาว�* โม ครติซจัก ไน พะครติ ป อาวต
ลัก่เอฮี โฮวน ยว่ง รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ�

17 เอยีกปุ� อาึ ฆวต ปัว ซตอก โม เปะ ติ เจือ� ไมจ เปอะ
แฮน โม ป ฆวต เกือฮ ปุย รกัฮ ฮา ปุ แตะ ไม่ ฆวต เกือฮ อื
ปุย ไลจ รพาวม เจือ� โม เซ มัฮ ป โอ ทื ตัม ลปุง เพอกึ ปุย
ละ แตะ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ติ แตะ ฮา อ�ื 18 ปุย โม
เซ มัฮ โตว ป รซอฮ ละ พะโองจาว ป มัฮ พะครติ ทื เอะ เซ�
มัฮ รซอฮ อื ละ เวยีก โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ โกว อื ลปุง ชอม
ไม่ ลปุง ญอ ละ ซ รชุยจ แตะ โม ป ไงญ ลัง่ รพาวม เกือฮ
ไลจ� 19 ปุย เตือง โอยจ อื เอจี ฮมอง อื ตอก เนอึง โม เปะ
ป อฮั พะจาว� มัฮ เซ ป มวน รพาวม อาึ ฆาื อื เบือ โม เปะ
เอ� ไลลวง โอเอฮี ป ไมจ เจอ อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ที�
ไลลวง ป ฆอก ป เบร เยอ ปังเมอ ฆวต เกือฮ โม เปะ ไงญ
นึง�
* 16:16 16:16 นึง คอ 16 เซ ตัม ลปุง กรกิ อฮั นัปทื ปุ แตะ นึง ปซา ฮงาึต ไม่
อ�ื
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20 เญือะ เล่ีญ โตว� พะจาว ป ปุน เกือฮ ปุย อาวต ไม่ ไมจ
เปละ ลโลวง พาวม แตะ เซ ซ เกือฮ ซาตัน อาวต ฆรมึ ชวง
เปอะ� ซ บึน เอนิ เปอะ เกือฮ บลวย เอนิ� ปัว กุนมุ่น ยุฮ
พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะเยซู เซ อาวต ไม่ โม เปะ�

21 ทิโมที ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ อาึ รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ
เปอะ� ลูซิอตั ไม่ ยาโซน ไม่ โซซีปาโท ป มัฮ เฌือต อาึ รโปะ
โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ โรฮ�

22อาึ ป มัฮ เทอทิโอ ป ไซฮ นังซื เฮี ตัง ปาวโล รโปะ รซอม
นัปทื แตะ ละ เปอะ เบือ พะโองจาว�

23 กาโย ป มัฮ กุม เญือะ อาวต เอะ เฮี รโปะ โรฮ รซอม
นัปทื แตะ ละ เปอะ� เญือะ อื มัฮ โรฮ นา ก โพรม ครติซจัก
นึง� เอราซทัต ป ไปญ บัน่ชี มาื ลวง นึง เวยีง เฮี ไม่ เอียก
คูอาทัต รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ� 24 (�ปัว กุน
มุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ อาวต ไม่ โม
เปะ เตือง โอยจ อ�ื อาเมน�) *

25 ไมจ เอะ ลืลาว พะจาว� มัฮ ป ปุน เกือฮ โม เปะ อาวต
ตอน อาวต ฮมัน ไม่ รพาวม เจือ แตะ ตัม ไลลวง กัน ระ ไล
ยุฮ พะจาว ป ครอฮ อาึ ละ ปุย� เอจี มัฮ ไลลวง พะเยซูค
รติ ป ครอฮ เฮาะ เซ� ไลลวง เซ มัฮ ป เม่าะ พะจาว อาึง
เน่อมึ ไพรม อื ลัง่� ปเล่ีย เฮี ปังเมอ เอจี เปลีฮ อื ละ ปุย�
26 มัฮ เปลีฮ อื เบือ รซอม ป เอจี ไซฮ ป ซึป ลปุง พะจาว
อาึง� ปเล่ีย เฮี ลปุง เนอมึ เซ เอจี ครอฮ ปุย ละ ปุย โครยญ
เมือง ตัม ดวน พะจาว ป ไอม ลอป แตะ ครอฮ อ�ื มัฮ ซ
เกือฮ อื ปุย เจือ ไม่ เนอึง ป อฮั อื เบือ อ�ื 27พะจาว เซ มัฮ
พะจาว ติ โตน โน่ง� มัฮ ป โอยจ นึง ยุง แตะ โอเอฮี โครยญ

* 16:24 16:24 นึง พะทัม ไซฮ ปุย ไพรม งอ่น อื ไก โตว คอ 24 นึง�
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เจือ� มัฮ เซ ป ไมจ อื โฮลฮ โญตซัก แตะ เบือ พะเยซูครติ
โอ เญือะ ไก ลอยจ เบือ อ�ื อาเมน�



lvii

พระคัมภีรล์ะวา้
Digitization of Western Lawa Print Bible

copyright © 2018 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: (Lawa, Western)

Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.

2020-12-01

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
9ff0cff3-385f-5859-a382-cdb6023ff36e

http://www.wycliffe.org
http://www.ethnologue.org/language/lcp

	โรม

