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เซฟนัยา
เซฟันยา มัฮ ป ครอฮ ไลลวง พะจาว ไน เจน แปน โยซียา

กซัต เมือง ยูด่า� ตึน ซ มัฮ กา เฌาะ โยซียา ไลลวง ตอก
ไว ปุย พะจาว เกือฮ แม ปุก ไล แตะ� เญอืม เซ ปุก กา เกิต
พะเยซู นึง ปลัฮเตะ 621 เนอมึ� กัน ครอฮ โรง เซฟันยา ไล
ลวง พะจาว ปุก กา เกิต พะเยซู นึง ปลัฮเตะ 630 เนอมึ ฆาื
อ�ื นังซื เซฟันยา เฮี ตอก โรฮ นังซื ไฮญ ป ไซฮ โม ป ซึป
ลปุง พะจาว� มัฮ อฮั อื เฮ�ี ซ ไก ติ เวลา เญือม ซ เกิต ป
โตะ ป ตอง ละ ปุย� โม ยูด่า ซ ลอก ตุต แตะ รกา ฆาื ลเตือฮ
อื ฮา พะจาว ละ ไว แตะ ฮุป พะจาว โอ เนอึม โฮวน เจือ�
พะจาว ซ เกือฮ โรฮ เมือง ปุย ไฮญ ลอก ตุต แตะ� เวยีง เย
รูซาเลม ปัง จัมเปน ลอก ตุต แตะ� ซ ไก ลัง่ ติ ซเงะ เญือม
ซ จเลิน แม อื ตอก ไพรม แตะ� เญือม เซ ปุย ไน เวยีง เย
รูซาเลม ซ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว� ซ ญอม เกือฮ ติ แตะ
ตุเตียม ไม่ เนองึ อื ป อฮั พะจาว โครยญ โฆะ ปุย�

1 ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ เซฟันยา กวน คูช�ี คูชี เซ มัฮ
กวน เกด่าลิยา� เกด่าลิยา เซ มัฮ กวน อามารยิา� อามาริ
ยา เซ มัฮ กวน รเมะ เฮเซคียา� ปุก เจน แปน โยซียา กวน
อาโมน กซัต ละ โม ยูด่า�

ซเงะ ฮาวก รพาวม พะจาว
2พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี เมาะ ป ไก นึง

ปลัฮเตะ เกือฮ โอยจ แกล เอนิ� 3 อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย� ไม่
ซัตซิง โครยญ เจือ� เตือง ไซม โปว นึง กังฮาว ไม่ กะ อาวต
นึง ปลัฮ รอาวม โรฮ� ซ เกือฮ ปุย ฆอก ปุย เบร ไลจโลม�
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ซ เกือฮ ปุย โครยญ เจือ ปุย ชปิ ไฆร ฮา ปลัฮเตะ� เอจี มัฮ
อาึ ป มัฮ พะจาว ป อฮั เซ�

4 �อาึ ซ กอยฮ เตะ แตะ ละ ตอซู แตะ โม ยูด่า� ซ ยุฮ
โรฮ ละ โม ป อาวต นึง เยรูซาเลม ตอก เซ เตือง โอยจ อ�ื
กัน ไว ปุย พะบ่าอนั เซ อาึ ซ เกือฮ ไลจ ไฆร โครยญ เจือ�
เญาะ ซ เกือฮ โตว ปุย โตก ละ โม ซตุ ป รซอฮ ละ อื เซ เฟือ
ฮ เอนิ� 5 อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม ป โฆง ฮาวก นึง ดัต่ฟะ เญือะ
แตะ ละ ซ ไว อื ซเงะ ไม่ เคิ ไม่ ซโมยญ� ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่
โม ป นุ่ม ติ แตะ ซันญา ซโตฮ โอเอฮี ละ พะจาว, เตือง ซัน
ญา ซาบัน่ โรฮ อื โอเอฮี ละ พะมินโคม โรฮ� 6 ปุย โม เซ มัฮ
ป เอจี ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน ฟวต แตะ พะจาว, มัฮ โม ป โอ
ยุง ซาวป ยุ พะจาว ไม่ โอ อื ญอม ไฮมญ โอเอฮี นึง พะจาว
เซ�

7�ไมจ เปอะ อาวต โฆย ซองนา พะจาว เยโฮวา� นึง เอจี
ซดิ เนอมึ ซ ฮอยจ ซเงะ ยุฮ พะจาว เซ� พะจาว เอจี เพรยีง
อาึง ปุย ไน แตะ ละ ซ เกือฮ อื แปน ตอก โอเอฮี ป มอก ปุย
ทไว โฮ� เอจี กอก โรฮ ปุย ละ ซ เกือฮ อื แปน ป ฮอยจ มอก
โม ยูด่า เซ โรฮ� 8 ไน ซเงะ มอก พะจาว โอเอฮี เซ� ซ อฮั อื
ตอก เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ โม ป มัฮ จาวไน ลอก ตุต แตะ� เตื
อง โม ป มัฮ กวน รเมะ กซัต ไม่ โม ปุย ไฮญ ป ยุฮ ตัม ปซี
ปซา ยุฮ ปุย ตัง เมือง� 9 ไน ซเงะ เซ เยอ� เมาะ ป ทื พิที
ฌาว ซโกวต� ไม่ โม ป เกือฮ เญือะ จาวไน ยุฮ แตะ นาวก
นึง คาวคอง โฮลฮ แตะ นึง กันไฮะ กันฮอน ไม่ กัน บ่วก กัน
โจวง� อาึ ซ เกือฮ ตื ลอก ตุต แตะ� � อฮั เซ�

10พะจาว อฮั เฮ�ี �ไน ซเงะ เซ ซ ไก ป ฮมอง เซียง ครวก
ปุย นึง เน่อมึ นึง โตะ รเวอืะ กะ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ซ ไก
เซียง เยอืม ปุย นึง เน่อมึ นึง เคต ลอา นึง อ�ื ไม่ ซ ไก เซียง
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คลุงคลัง นึง เน่อมึ นึง ตู ฮลาวง ตู เตียม เซ� 11 โม เปะ ป
อาวต นึง ตัมโบ่น บอ เยอ� ไมจ เปอะ เยอืม โฆว� นึง เอจี
ยุม โอยจ โม ปอกา ยุฮ เปอะ� โม ป มอง โซม ด่อก มาื เอจี
ยุฮ ตื โรฮ ปุย ยุม ไม่� 12 เญอืม เซ อาึ ซ เตี ออม ละ ซ ซาวป
แตะ กวต เวยีง เยรูซาเลม นึง� ซ เกือฮ ปุย นึง อื ลอก ตุต
แตะ� โม เซ มัฮ ป อาวต ซไบ่ ซบ่วง ตอก ไปล อะงุน ป โอ
ปุย เรฮ ไป เรฮ มา โฮ� มัฮ โรฮ โม ป อฮั โตะ รพาวม โกะ
แตะ ตอก เฮ�ี �พะจาว แจง โอ อื ซ ยุฮ โอเอฮี ติ เจือ เนอึ
ม� ปัง มัฮ ป โซะ ปัง มัฮ ป ไมจ�� อฮั เซ โม เซ� 13 คาว
คอง เละ มาื ยุฮ ปุย โม เซ ซ ลู ปุย ตุย ฮา อ�ื เญือะ อาวต
คราว โซม อื ซ เญื่อฮ ปุย ฮา อ�ื ปัง ยุฮ เญือะ แตะ ซ โฮลฮ
โตว อาวต ไอฮ นึง อ�ื ปัง ยุฮ รปึม อะงุน ซ โฮลฮ โตว โรฮ
ญุ รอาวม อะงุน นึง อื โรฮ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

ซเงะ ระ ไล ยุฮ พะจาว
14 �ซเงะ ระ ไล ยุฮ พะจาว เอจี ซดิ� เอจี ซดิ เนอมึ ไม่ ซ

ไกลจ ฮอยจ แตะ� เซียง ครวก ปุย ไน ซเงะ ยุฮ พะจาว เซ
มัฮ เซียง ปุย ไลจ รพาวม� ปัง มัฮ ตฮนั เกง เลือ นึง อื ซ
ครวก รกั ตื โรฮ ฆาื อ�ื 15 ซเงะ เซ มัฮ เนอึม ซเงะ ซ ฮาวก
รพาวม พะจาว� มัฮ ซเงะ อาวต ปุย ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม
แตะ� มัฮ ซเงะ ชปิ ไฆร ปุย ไม่ ซเงะ เญื่อฮ ไลจ โอเอฮี� มัฮ
ซเงะ เฟียก ซาวม� ไม่ ซเงะ โอยจ เปละ โอยจ พาวม ปุย�
มัฮ โรฮ ซเงะ ไก ชุต รวู กุ นึง� ไม่ ป เฟียก ป ตัน� 16 มัฮ
ซเงะ ปาึง ปุย โตวต� ไม่ ซเงะ รโอง โม ตฮนั ละ ซ เลียก รุป
แตะ ปุย นึง เวยีง ตอน ฮมัน โฮวน โดฮ ป ไก ปอม ฮลาวง
นึง เซ� 17อาึ ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ ปุย ปลัฮเตะ�
ปุย โม เซ ซ โฮลฮ เอนิ โฮว ฆาื อื ตอก โฮว ป จัก โฮ� มัฮ ฆาื
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เอจี ยุฮ อื ป พิต ละ พะจาว. ฮนัม ปุย โม เซ ซ โฮลฮ เอนิ
ปุย โทก ตอก โทก ปุย รกาื โฮ� เนะ อื ซ โฮลฮ โรฮ ปุย โทก
โปวฮ ตอก โทก ปุย โปวฮ เอยีง ซัตซิง โฮ� 18 ซเงะ ฮาวก
รพาวม พะจาว เซ� ปัง มัฮ มาื ไคร ยุฮ อ�ื ซ ไก โตว ตอก
เกียฮ เรอึม อื ปุย โม เซ เยอ� ปลัฮเตะ ไม่ โอเอฮี นึง อื ซ
ฮะ ล่อยญ นึง งอ รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว เซ เตือง โอยจ
อ�ื พะจาว ซ เกือฮ โอเอฮี เมาะ ป ไก จีวติ นึง ปลัฮเตะ เฮี
ฮอยจ พราวป เอนิ ละ ลัก่ ก ลอยจ อ�ื�

2
ไมจ ปุย เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ

1 โม เปะ ป มัฮ เมือง โอ ยุง โซะกิจ เจอ� ไมจ เปอะ เอญี�
เอญี รโจะ ดิ โพรม ไม่ ปุ เปอะ 2 กา เฆียง โครฮ ปุย เปอะ
เกือฮ ตอ ตอก ปอย เฮงาะ แลป โฮ� กา เฆียง เรยีง รอก
พาวมพะจาว นึง เปอะ� กา เฆียง ฮอยจ ซเงะ รพาวม ฮาวก
ระ ยุฮ พะจาว ละ เปอะ� 3 โม เปะ ปญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตี
ยม นึง ปลัฮเตะ เฮี เยอ� ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม ป ซตอก พะจาว
อาึง� ไมจ เปอะ ซาวป ยุ พะจาว. ไมจ เปอะ ซาวป เกือฮ ติ
แตะ อาวต ไม่ รพาวม ซืไซ ยุฮ อ�ื ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ
ญิงญอม ตุเตียม� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� เมอ เตือง อื เญื
อม เอจี ฮอยจ ซเงะ รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว เซ ซ เฆีญ โรฮ
โม เปะ เบือ อื ยุง่�

กัน ไลจโลม ปุย โฮวน เมือง
4 เญือม เซ� เมือง กาซา ซ โฮลฮ ปุย ละ เกือฮ ฮงั เยอื�

เมือง อตัเคโลน ซ ลอต แปน เมือง ม่าวง เยอื� ปุย อาวต
เมือง อตัชโด่ต ซ โฮลฮ ปุย โครฮ เกือฮ ตอ เน่อมึ กา ชุง ซเงะ
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ลัง่� เมือง เอโครน ซ โฮลฮ ปุย ตอยจ โปวฮ ตอก ตอยจ ปุย
โคะ โฮ� 5 โม เปะ ป อาวต นึง เมือง เฆียง ปลัฮ รอาวม เมอ
ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ� โม เปะ ป อาวต นึง แควน เคเรที
เยอ� ลปุง พะจาว เอจี ฮอยจ ละ ซ รโฮงะ อื พิต โฌวะ ยุฮ
เปอะ� เออ� คะนาอนั ป มัฮ เมือง อาวต โม ฟีลิซเตีย นึง�
อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เปอะ โจน โอ อื เญาะ ไก ป ไอม ลัง่ นึง เปอะ
ติ ปุย เนอมึ� 6นาตี ยุฮ เปอะ ป ไก เฆียง ปลัฮ รอาวม เมอ�
ซ ลอต เอนิ แปน ลโลวง ไก ไรป� ซ แปน นาตี ก อาวต โม ป
เลียง แกะ นึง� ไม่ ซ แปน โรฮ อื นา ก อาวต คอก แกะ นึง�
7นาตี ยุฮ เปอะ นึง โบ ปลัฮ รอาวม เซ ซ ลอต แปน นาตี ยุฮ
โม จัตเจือ ยูด่า ป ไอม ลัง่ อื เซ� โม เซ ซ เลียง แกะ ยุฮ
แตะ นึง นาตี เซ� เญือม เอจี เติง เมือ กปู อื ซ โฮลฮ ไอจ
นึง เญือะ ม่าวง ยุฮ โม อตัเคโลน เซ� เญอืม เซ เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ อื เซ ซ ไก รพาวม นึง ปุย โม เซ� ไม่ ซ เกือฮ แม อื
จเลิน�

8 พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี ฮมอง ลปุง
เพียกแฮม ป โอก เน่อมึ ปุย เมือง โมอปั� ไม่ ลปุง พามัต ป
โอก เน่อมึ โม อมัโมน เซ� โม เซ เอจี เพียกแฮม เนอึม ป
มัฮ ปุย ไน อาึ� ไม่ อวต ลื อื ติ แตะ นึง โคะ อื ติ แตะ ซ ปุน
ลู นาตี ยุฮ โม อซิราเอน เซ�� อฮั เซ พะจาว�

9 พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิรา
เอน อฮั แม เฮ�ี �เคียง มัฮ อื ตอก เซ� แจง ไอม อาึ ตอก
ออฮ� โมอปั แจง โรฮ ซ แปน ตอก โซโด่ม� อมัโมน แจง
โรฮ ซ แปน ตอก โกโมรา� เมือง โม เซ ซ แปน เยอื นา ก
กวยฮ กัต ฆอก ไม่ ลโลวง ไก กิฮ นึง� ไม่ ซ ลอต เอนิ อื แปน
ป ฮงั ลอป� โม ปุย ไน อาึ ป ไอม ลัง่ อื เซ ซ ปุน ตุย คาวคอง
อื ไม่ ซ ลอต เอนิ อื ยตึ นาตี อื เซ เกือฮ แปน คอง แตะ��
อฮั เซ พะจาว�
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10 ป เกือฮ พะจาว เมือง โม เซ ลอก ตุต แตะ ฆาื ตอก เซ
เยอ� มัฮ ฆาื กัน เกียฮ ฮุน อื ไม่ อวต อื ติ แตะ� ไม่ พลิฮ บึน
อื ปุย ไน พะจาว ป มัฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เซ� 11พะ
จาว ซ เกือฮ โม เซ ฮลัต เตีจ� โม พะ โฮวน ป ทื ปุย นึง ปลัฮ
เตะ เซ พะจาว ซ เกือฮ อื แปน ป แตวะ ไล ปุๆ ฮอยจ ละ ไลจ
ไฆร อื แกล เอนิ� เญอืม เซ ปุย โครยญ เมือง ซ ตัง โคน ตัง
ทื เอนิ พะจาว ฆาื อื นึง นาตี อาวต แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง
มัน�

12 โม เปะ ป มัฮ ปุย เมือง เอทิโอเปีย เยอ� พะจาว ซ ยุฮ
โรฮ ยุม ไม่ เปอะ นึง วจิ ยุฮ แตะ� 13 พะจาว ซ กอยฮ เตะ
แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ เมือง อตัซีเรยี ป ไก ลวง ลัก่ล่าว
ง� ไม่ ซ ยุฮ โรฮ อื ไลจ ไม่ เมือง นีนะเว ปอ ลอต เอนิ อื ฮงั
เยอื ฮอยจ ละ แปน อื ป แพะ ป แลง ตอก ลาึน ซออฮ โฮ�
14 นา เซ ซ ลอต เอนิ แปน นา ก อาวต ซัตซิง นึง โครยญ
เจือ� ซ ไอจ ซไบ่ ซบ่วง เอนิ นึง อื เตือง โกะพริ โกะย่วง�
จัก ปอยฮ ฆอยฮ ฆวต ซ อาวต ตื นึง อ�ื ป มัฮ ปลักโปลฮ
แตวะ ซ ซาวป จัป นึง เปือง ด่อง โฮวน นึง อ�ื ไม่ ซ รกั อื เน่
อมึ นึง นาตัง นึง อ�ื รงัก่ ซ อกั โรฮ เน่อมึ นึง ไกญ รเวอืะ
นึง อ�ื โอเอฮี ไมจๆ ป ยุฮ ปุย นึง โคะ โซน ซีด่า เซ ซ อาวต
เยอื นึง เฮละ นึง กอยจ� 15 โอเอฮี ตอก เซ มัฮ ป ซ เกิต ละ
เวยีง ป ระ พาวม ไม่ อมันัต โกะ แตะ� ไม่ แกต อื ติ แตะ
ปุน อาวต ซไบ่ ซบ่วง เบือ โกะ แตะ ไอฮ� ปุย ไน เวยีง เซ
แกต โรฮ เวยีง อาวต แตะ เซ มัฮ เวยีง ตึก นึง ระ ไล แตะ
นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เวยีง เซ ปังเมอ ซ แปน เยอื เวยีง ฮงั� ซ
แปน เอนิ นา ก ไอจ ซัตซิง นึง� เมาะ ป โฮว นึง คระ เวยีง
เซ ซ เบรญี เอนิ ละ อื ไม่ ซ เพยีกแฮม เอนิ อื ฆาื ยุ แตะ ไลจ
เวยีง เซ�



เซฟันยา 3:1 vii เซฟันยา 3:7

3
มัป่ ยุฮ เวยีง เยรูซาเลม

1 เวยีง เยรูซาเลม ซ เม่ะมัก่ เนอึม นึง มัฮ อื ป เลฮ เตียง
ไม่ มัฮ อื เวยีง ป โคมเฮง ปุย ไน แตะ� มัฮ เนอมึ เวยีง ฆอก
เบร ละ ยุ พะจาว อ�ื 2 ปุย ไน เวยีง เซ งอ่ต โตว ป อฮั พะ
จาว� ญอม โตว รปั กัน เพอกึ เฟียต พะจาว แตะ� อาึง โตว
รพาวม แตะ นึง พะจาว, ไม่ โอ อื ญอม เลียก ซดิ ไม่ พะจาว
ยุฮ แตะ� 3 โม จาวไน ป อาวต นึง เวยีง เซ มัฮ ตอก รเวยี
ซิงโต อาวม โฮ� โม ป รเตีฮ ตัตซิน โอเอฮี นึง อื มัฮ โรฮ
ตอก บราวก กละ ลอน ป โอ ญอม ละ ป กุก แตะ เซ เฟือฮ�
เกือฮ โตว อื โฮฮ ฮอยจ ละ เมือ กซะ อื เญี่ยะ เนอึม� 4 โม
ป ซึป ลปุง พะจาว นึง อื ยุง โตว กัน ลัง ยุฮ แตะ� ไม่ มัฮ อื
ป ไล โกะ ไล เอยีง� โม ซตุ นึง อื ยุฮ ตอก ซ เกือฮ แตะ ป
ซัมคัน ยุฮ พะจาว แปน ป รแอม ไล� ซาวป เฌาะ ลปุง ไก
นึง โกตไม ยุฮ พะจาว นึง งอ่ต อื ป โกะ ละ โกะ แตะ ไอฮ�
5พะจาว ป อาวต นึง เมือง เซ มัฮ ป ซื ป ไซ� ยุฮ โตว ป พิต
ป โฌวะ ติ ชวง� พะจาว รเตีฮ แนฮ โอเอฮี ละ ปุย ตัม ปุก
ตัม ลอก อื โครยญ ซะ� โม ปุย บ่วก ปุย โจวง เซ ปังเมอ ยุฮ
แนฮ ลัง่ ป พิต� ยุง โตว โซะกิจ นึง ป ยุฮ แตะ เซ เฟือฮ�

6 พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี เกือฮ เมือง ปุย ไลจ
โลม โฮวน เมือง� เอจี เกือฮ โรฮ ปอม ตฮนั นึง อื เญื่อฮ� ป
มัฮ เญือะ ยว่ง นึง อื เกือฮ แปน ป ฮงั เยอื� เญาะ ไก โตว ป
อาวต นึง� ป มัฮ กอง ระ กอง แตวะ นึง อื ลงอต ตื โรฮ ฆาื
อ�ื เญาะ ไก โตว ป โฮว ป เอญี นึง� 7 เญือม เซ อาึ แกต
โม ปุย ไน แตะ ซ ยุง นัปทื เนอมึ แตะ ฆาื อ�ื แกต โรฮ โฮะ
ซ ยุฮ อื ตัม ป อฮั อาึ อาึง� ไม่ แกต โรฮ โอ ซ เบีย ไลลวง
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ตอก เอจี เพอกึ เฟียต อาึ อื เซ� ปุย โม เซ ปังเมอ เรยีง แม
รพาวม ละ ซ ยุฮ แตะ กัน ฆอก กัน เบร โฮฮ ฮา ไพรม แตะ
แม�� อฮั เซ�

8พะจาว อฮั แม เฮ�ี �มอง แม อาึ อื โล่ว โฮ� มอง ฮอยจ
ละ ซเงะ ซ รโฮงะ อาึ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย โฮวน เมือง เซ� อาึ
ซ โฆง เกือฮ ปุย โฮวน เมือง เซ ฮอยจ รโจะ ดิ ไม่ ปุ แตะ�
ละ ซ เปลีฮ รพาวม ฮาวก ระ ยุฮ แตะ ละ อ�ื อาึ ซ เกือฮ เอนิ
ปลัฮเตะ ฮะ โกวต งอ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ เซ เตือง โอยจ
อ�ื 9ฟวยจ เซ อาึ ซ เกือฮ ดักดอย ปุย โฮวน เมือง แปน ดัก
ดอย ซงะ่ ซงอม� ละ ซ เกือฮ ปุย โครยญ โฆะ อื กอก รโฮงะ
มอยฮ พะจาว, ไม่ รซอฮ อื ละ อาึ ไม่ รพาวม ติ โดฮ แตะ�
10 ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ� ปัง มัฮ ป อาวต เฮยี อาวต ไฮ อื นึง
บลัฮ โกลง เอทิโอเปีย ลวง ลัก่เติต� ซ เอญี ตื ฮอยจ เคะ อาึ
ไม่ ซ โรวก อื ทไว โอเอฮี เนิ ไม่ อ�ื 11 ไน ซเงะ เซ โม เปะ ป
มัฮ ปุย ไน อาึ ป กอ เลฮ เตียง อาึ เซ� เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ
โตว อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ� เญือม เซ เมาะ ป อวต
ลัง่ ติ แตะ อาึ ซ โครฮ เกือฮ โอก ฮา โม เปะ� โม เปะ เญาะ
ซ โฮลฮ เปอะ โตว เกียฮ ฮุน ซองนา อาึ นึง บลาวง ซัมคัน
ยุฮ ฮุ เซ� 12 โม ป ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม อาึ ซ เกือฮ
อาวต นึง นา ก เพรยีง แตะ อาึง เซ� โม เซ มัฮ โม ป ซาวป
เปิง มอยฮ อาึ ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ� 13 โม อซิราเอน ป
ไอม ลัง่ อื เซ เญาะ ซ ยุฮ โตว ป พิต� ซ อฮั โตว ป โอ เนอึ
ม� ไม่ โอ อื ซ จุ ปุย� ซ จเลิน ไม่ ซ โฮลฮ อื อาวต ไมจ โซม
ญุ่ก� เญาะ ซ ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป เกือฮ อื ฮลัต เตีจ โตวฮ
ฆราึง เงอ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

รซอม เชยี เบือ มวน รพาวม
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14 โม เปะ ป มัฮ ปุย นึง เมือง ซีโยน เนอ� ไมจ เปอะ เชยี
ไม่ เซียง เรยีง แตะ� โม เปะ โม อซิราเอน เนอ� ไมจ เปอะ
รโอง รออฮ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� โม เปะ ปุย เวยีง
เยรูซาเลม เมอ� ไมจ เนอึม เปอะ ญันด่ี ปีติ นึง� ไม่ เตม
รพาวม เปอะ� 15 พะจาว เญาะ ซ รเตีฮ โตว โม เปะ เกือฮ
ลอก ตุต แตะ� พะจาว เอจี โครฮ โม ป ฆวต รุป ไม่ เปอะ
เซ เกือฮ ตอ ฮา เปอะ� กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เอจี มัฮ เอนิ
พะจาว ป อาวต ซน่ะ ซลาึง เปอะ เซ� โม เปะ เญาะ ซ โฮลฮ
เปอะ โตว ฮลัต เตีจ นึง โอเอฮี ป ซ เกิต ละ เปอะ� 16 เญอืม
เอจี เติง เวลา เซ ปุย ซ อฮั อื ละ เวยีง เยรูซาเลม ตอก เฮ�ี
�โม เปะ ป มัฮ ปุย เมือง ซีโยน เนอ� ปุ ฮลัต เฟือฮ เอนิ�
ปุ เกือฮ ติ เปอะ อฮั เตะ ฮรมั ชวง� 17 เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ อาวต ไม่ เปอะ� มัฮ ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ ละ เรอึ
ม แตะ โม เปะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� พะจาว ซ เกือฮ ติ
แตะ ไมจ มวน รพาวม เบือ โม เปะ� พะจาว ซ เกือฮ จีวติ
โคระ ละ เปอะ เบือ รพาวม ฮรกั ยุฮ แตะ� พะจาว ซ มวน
โมฮ รโอฮ รออง เบือ โม เปะ� ไม่ ซ เชยี อื นึง เซียง เรยีง
แตะ� 18 ตอก ซเงะ เลียง ปุย ปุ แตะ โฮ�� พะจาว อฮั เฮ�ี
�อาึ ซ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา ป โตะ ป ตอง� เญาะ เกือฮ โตว
โม เปะ โฮลฮ โอต โซะกิจ แตะ นึง เพียกแฮม ปุย เปอะ ฆาื
ป เกิต ละ เปอะ เซ��

19 �ไน เวลา เซ อาึ ซ รเตีฮ ตัตซิน โม ป โคมเฮง เปอะ
เซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ� โม ปุย ไน เปอะ ป คาโด่ อื อาึ ซ
เรอึม เมอะ� ป อาวต เฮยี อาวต ไฮ อื เซ ซ เกือฮ แม โฮลฮ
เอญี� กัน อาวต อื ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ เซ� อาึ ซ เปีย
น แปน ควน เกือฮ แตะ ปุย ลืลาว อ�ื ซ พรุ มอยฮ ละ ปุย
เบือ อื เล่ีป เตะ� 20 เญือม เซ อาึ ซ นัม โม เปะ เกือฮ เอญี
แม� เอจี มัฮ เญือม เซ ซ รโจะ อาึ โม เปะ เกือฮ อาวต ดิ
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ไม่ ปุ แตะ� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ แปน ปุย ไก มอยฮ ไก ตึง�
ซ เกือฮ ปุย ติ ปลัฮเตะ โฮลฮ ลืลาว เปอะ� ซ เกือฮ โม เปะ
จเลิน แม ยุฮ แตะ ตอก ไพรม อื โฮ� ซ โฮลฮ เอนิ เปอะ ยุ
ซองนา ปันตา แตะ เอนิ�� อฮั เซ พะจาว.



xi

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

	เซฟันยา

