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ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ
มัตไท

ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ มัตไท รโฮงะ
ซโตฮ มัฮ พะเยซู ป เรอมึ ปุย ตัม อู ป ซัน
ญา พะจาว อาึง เน่อมึ เจน พะทัม ไพรม
โฆะ� พะทัม มัตไท เฮี เกือฮ เอะ คาวไจ
ตอก เกิต โอเอฮี ตัม ป อฮั พะทัม ไพรม อื
ซ เกิต โครยญ เจือ� โอเอฮี เซ มัฮ ควน
มวน รพาวม ละ โม ยวิ� ปังเมอ มัฮ โรฮ
ป มวน ละ เอะ ปุย ตังเมือง โรฮ�
มัต ไท ร โฮงะ ตอก เกิต พะ เยซู� ไม่

ตอก รปั อื บัป่ติซมา� ไม่ ตอก ลอง ซาตัน
รพาวม อ�ื ฟวยจ เซ รโฮงะ โรฮ ตอก เพ
อกึ พะเยซู ปุย� ไม่ ตอก เกือฮ อื ป โซะ นึง
จังวตั กาลิลี ไฮ� เน่อมึ นึง โบ่ต 19 ฮอยจ
ละ โบ่ต 20 มัฮ ไลลวง คระ โฮว พะเยซู เน่
อมึ นึง จังวตั กาลิลี ฮอยจ ละ เวยีง เยรู
ซาเลม� โบ่ต 21 ฮอยจ ละ โบ่ต 28 มัฮ ไล
ลวง ป เกิต ไน อาแลฮ ซเงะ กา ยุม อื ไม่
ตอก โกฮ ไอม อ�ื
พะทัม มัตไท เฮี เกือฮ เอะ ยุง มัฮ พะ

เยซู กซัต เลือก พะจาว� พะเยซู เพอกึ ไล
ลวง ตอก ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ�
นึง มัฮ พะเยซู ป ลัง มัฮ กซัต� บัน่เมือง
ยุฮ พะจาว มัฮ ไก อื ปเล่ีย ดัฮ เอะ ญอม
เกือฮ ตัตเตียง รพาวม เอะ โฮ� พะเยซู
มัฮ อาจาน ระ ป เกียฮ เพอกึ ตอม ปุย�
กัน เพอกึ ตอม อื ปุย ไก พอน คัก ตัม ป
ไซฮ มัตไท เฮ�ี (1) กัน เพอกึ อื ปุย นึง บ
ลาวง ป เกว ไม่ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ ปุย
ป ญอม อาวต นึง บัน่เมือง ตัตเตียง พะ
จาว (โบ่ต 5-7). (2) กัน เพอกึ อื โม ลุกซิก
แตะ (โบ่ต 10). (3) ลปุง ปันฮา เกว ไม่
ตอก ตัตเตียง พะจาว ปุย (โบ่ต 13). (4)
กัน เพอกึ ป เกว ไม่ แปน ปุย ลุกซิก เนอมึ
(โบ่ต 18). (5) กัน เพอกึ ป เกว ไม่ เวลา
ซ ลอยจ ปลัฮเตะ เฮี (โบ่ต 24-25).

ไลลวง จัตเจือ พะเยซู
(ลก� 3:23-38)

1 คัก เฮี มัฮ ไลลวง จัตเจือ พะเยซูครติ�
พะเยซูครติ เซ มัฮ จัตเจือ ด่าวติ ป ซึป จัต
เจือ แตะ เน่อมึ นึง อปัราฮมั�

2 อปัราฮมั เซ มัฮ เปือะ ยซิฮกั� ยซิฮกั
เซ มัฮ เปือะ ยาโคป� ยาโคป เซ มัฮ เปือะ
ยูด่า ไม่ เอยีกปุ ไฮญ อื เตือง โอยจ อ�ื

3 ยู ด่า เซ มัฮ เปือะ เพเรต ไม่ เซรา�
มะ ปุย ลอา เซ มัฮ ทามัน� เพเรต เซ มัฮ
เปือะ เคตโรน� เคตโรน เซ มัฮ เปือะ รมั�

4 รมั เซ มัฮ เปือะ อมัมีนาดั่ป� อมัมี
นาดั่ป เซ มัฮ เปือะ นาโชน� นาโชน เซ
มัฮ เปือะ ซาละโมน�

5 ซาละโมน เซ มัฮ เปือะ โบ่อตั� มะ อื
มัฮ ราฮปั� โบ่อตั เซ มัฮ เปือะ โอเบ่ต�
มะ อื มัฮ รุต� โอเบ่ต เซ มัฮ เปือะ เจซี�

6 เจซี เซ มัฮ เปือะ ด่าวติ ป โฮลฮ แปน
กซัต� ด่าวติ เซ มัฮ เปือะ ซาโลมอน� มะ
อื มัฮ ปรโปวน เญือะ อูรยีา ไพรม อ�ื

7 ซาโลมอน เซ มัฮ เปือะ เรโฮโบ่อมั�
เรโฮโบ่อมั เซ มัฮ เปือะ อาบี่ยา� อาบี่ยา
เซ มัฮ เปือะ อาซา�

8 อาซา เซ มัฮ เปือะ เยโฮชาฟัต� เยโฮ
ชาฟัต เซ มัฮ เปือะ โยรมั� โยรมั เซ มัฮ
เปือะ อุซียา�

9 อุซียา เซ มัฮ เปือะ โยทัม� โยทัม เซ
มัฮ เปือะ อาฮตั� อาฮตั เซ มัฮ เปือะ เฮเซ
คียา�

10 เฮเซคียา เซ มัฮ เปือะ มะนาเซ� มะ
นาเซ เซ มัฮ เปือะ อาโมน� อาโมน เซ มัฮ
เปือะ โยซียา�

11 โยซียา เซ มัฮ เปือะ เยโคนิยา ไม่
โม เอียกปุ ไฮญ อ�ื เจน เซ ปุก เญือม
โรวก ปุย โม อซิราเอน ฮอยจ นึง เมือง บ่า
บีโ่ลน�

12ฟวยจ โรวก ปุย โม อซิราเอน ฮอยจ
นึง เมือง บ่าบี่โลน เนอ� เยโคนิยา เซ ไก
กวน มอยฮ เชอันทิเอน� เชอันทิเอน เซ
มัฮ เปือะ เซรูบ่าเบ่น�

13 เซ รูบ่า เบ่น เซ มัฮ เปือะ อาบี่ อุต�
อาบีอุ่ต เซ มัฮ เปือะ เอลียาคิม� เอลียาคิ
ม เซ มัฮ เปือะ อาซอ�

14 อาซอ เซ มัฮ เปือะ ซาโด่ก� ซาโด่ก
เซ มัฮ เปือะ อาคิม� อาคิม เซ มัฮ เปือะ
เอลีอุต�

15 เอลีอุต เซ มัฮ เปือะ เอเลอาซา� เอ
เลอาซา เซ มัฮ เปือะ มัตทัน� มัตทัน เซ
มัฮ เปือะ ยาโคป�
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16 ยาโคป เซ มัฮ เปือะ โยเซป� โยเซป
เซ มัฮ ปรเมะ เญือะ มาเรยี� พะเยซู ป
อฮั ปุย พะครติ ไม่ เซ เอจี ฮอยจ เกิต เน่
อมึ นึง มาเรยี เซ�

17 เญอืม มัฮ อื ตอก เซ เน่อมึ เจน อปัรา
ฮมั ฮอยจ ละ เจน ด่าวติ เตอ� ไก กาว โรฮ
ปาวน เจน ปุย� เน่อมึ เจน ด่าวติ ฮอยจ
ละ โรวก ปุย โม อซิราเอน ฮอยจ นึง เมือง
บ่าบีโ่ลน เนอ� ไก โรฮ กาว โรฮ ปาวน เจน
ปุย� เน่อมึ เญือม โรวก ปุย โม อซิราเอน
เซ ฮอยจ ละ เญือม เอจี เกิต พะเยซูครติ
เตอ� ไก โรฮ กาว โรฮ ปาวน เจน ปุย โรฮ�

ไลลวง เกิต พะเยซู
(ลก� 2:1-7)

18 ไลลวง เญือม เกิต พะเยซูครติ เตอ
มัฮ ตอก เฮ�ี มาเรยี ป มัฮ มะ อื เซ เอจี
ไก กัมฟู ไม่ โยเซป� กา เฆียง ไอฮ อื ปุ
แตะ แปน รเมะ รโปวน เนอ� มาเรยี เอจี
โรวก กวน แตะ เบือ ลปุ พะจาว� 19 โย
เซป ป ไก กัมฟู อื ไม่ เซ ตะ เกือฮ ไลลวง
เซ ไฆลป นึง มัฮ แตะ ปุย ไมจ ไล ซองนา
พะจาว� ไม่ โอ อื ฆวต เกือฮ มาเรยี โซะ
กิจ นึง ปุย� ตะ บระ กัฮ กัมฟู แตะ ฮา มา
เรยี เซ ฆาื อ�ื 20 ลไล ตะ อื ยุฮ ตอก เซ�
ฮอยจ เตปด่า ยุฮ พะจาว เคะ อ�ื รโฮงะ
โอเอฮี ละ อื นึง รโมะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�โยเซป� ปะ ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ เตอ� ปุ
ฮอ นึง ซ ไอฮ เปอะ มาเรยี แปน ปุย เญือะ
เปอะ� เอจี มัฮ โรวก อื เบือ อมันัต ลปุ
พะจาว� 21มาเรยี เซ ซ ไก กวน รเมะ ติ�
ปะ ไมจ เปอะ ปุก มอยฮ อ�ื อฮั เยซู ละ นึง
มัฮ อื ป ซ เกือฮ ปุย ไน แตะ โปน มัป่ ยุฮ
แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 22 โอเอฮี ไล เซ เตื
อง โอยจ อื มัฮ เกิต อื นึง ซ เกือฮ อื แปน
ตอก เอจี อฮั ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฮ�
23 มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �งอ่ต แลน� ปเค
รฮี ม่อง ติ ปุย ซ โรวก� ซ เกิต กวน รเมะ
ติ� มอยฮ อื ซ อฮั ปุย อิมานูเอน ไม่��
มัฮ อฮั อื พะจาว อาวต ไม่ เอะ ไม่� อฮั
เซ� 24 โยเซป เญือม เอจี โปวะ อื ลอต
เนอึม ยุฮ อื ตอก ดวน เตปด่า ยุฮ พะจาว
แตะ เซ� ไอฮ เนอึม มาเรยี เซ แปน ปุย
เญือะ แตะ� 25 ปังเมอ โอ ดิ โฮลฮ ยุ ปุ

แตะ เฟือฮ กา เฆียง เกิต กวน อื เซ� เญื
อม เอจี เกิต กวน อื เซ� ปุก เนอมึ มอยฮ
อ�ื อฮั เยซู ละ อ�ื

2
ป เกียฮ ยุง โอเอฮี เบือ ซโมยญ

1 เญอืม เกิต พะเยซู นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม
จังวตั ยูเด่ีย เยอ� มัฮ เจน แปน เฮโรต
กซัต� เญือม เซ ไก โม ป ฮอยจ นึง เวยีง
เยรูซาเลม เน่อมึ ลัก่ โอก ซเงะ งอ่น� มัฮ
ป เกียฮ ยุง โอเอฮี เบือ ซโมยญ โม เซ
เยอ� ฮอยจ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี 2 �ป เกิต
แปนกซัต ยุฮ โม ยวิ เซ อาวต ก เมอ� เอะ
มัฮ โฆง ฮอยจ ละ ซ นุ่ม แตะ ไว กซัต เซ
นึง นัปทื แตะ� นึง เอจี โฮลฮ แตะ ยุ โอก
ซโมยญ ซกิ ซัมคัน ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�

3 เญือม เอจี ฮมอง กซัต เฮโรต ไม่ ป
อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม โอเอฮี ไล เซ
เยอ� โตวฮ ฆราึง ฆาื อื เตือง มู แตะ�
4กซัต เซ กอก โม ซตุ ระ ไม่ โม ป มัฮ คู เพ
อกึ พะทัม ป อาวต นา เซ เกือฮ อื โพรม ดิ
ไม่ ปุ แตะ เตือง มู แตะ� เญอืม เซ ไฮมญ
อื ตอก เฮ�ี �ป อฮั ปุย มัฮ พะครติ เซ ซ
เกิต นา เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 โม เซ โลยฮ อ�ื �ซ เกิต นึง ยว่ง
เบ่ตเลเฮม จังวตั ยูเด่ีย� ป ซึป ลปุง พะ
จาว โฆะ เอจี ไซฮ อาึง ลปุง พะจาว ละ
ยว่ง เซ ตอก เฮ�ี 6�ป มัฮ ยว่ง เบ่ตเลเฮม
จังวตั ยูเด่ีย เยอ� มัฮ เปอะ โตว ป แตวะ
ไล ฮา ยว่ง ไฮญ ละ แลน โม ป ตัตเตียง
จังวตั ยูเด่ีย อ�ื ซ โอก ป มัฮ จาวไน เน่
อมึ นึง เปอะ ติ ปุย� ปุย เซ ซ ตัตเตียง โม
อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อาึ�� อฮั เซ พะ
จาว��

7 เญือม เซ กซัต เฮโรต บระ กอก โม ป
ยุง โอเอฮี เบือ ซโมยญ เซ เอญี เคะ แตะ�
ไฮมญ ที ไลลวง เญือม ยุ โรง อื โอก ซ
โมยญ เซ นึง โม เซ� 8 ฟวยจ เซ ดวน อื
โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม� อฮั เฮี ละ
อ�ื �โฮว ซาวป กวนดุ เซ โจน ยุ เปอะ�
ดัฮ เปอะ เอจี ยุ โฮ� แม รโฮงะ แม ละ อาึ
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เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ โฮว นุ่ม โรฮ ไว�� อฮั
เซ ละ อ�ื

9 โม ป ยุง โอเอฮี เบือ ซโมยญ เซ� โฮว
เนอึม ตัม รซอม ดวน กซัต แตะ เซ� ซ
โมยญ ซวน อื ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ โฮว
รกา อ�ื เญอืม เอจี ฮอยจ อื ซื นา ก อาวต
กวนดุ เซ� ลโล่ะ นา เซ� 10 เญือม ยุ อื ล
โล่ะ ซโมยญ เซ� มวน เนอึม มวน แนม
รพาวม เบือ อื โม เซ เยอ� 11 เญือม เอจี
เลียก อื โตะ เญือะ อา� ยุ เนอมึ กวนดุ เซ
ไม่ มาเรยี ป มัฮ มะ อ�ื นุ่ม เอนิ ไว กวนดุ
เซ ปอ จิ ไกญแตะ เตะ� ฮอย ป ไมจ โรวก
แตะ เซ เกือฮ อื ละ อ�ื ป โรวก อื เซ มัฮ
ไคร ไม่ กัมยนั ไม่ โมตญอป�* 12 ฟวยจ
เซ พะจาว ซตอก แม อื นึง รโมะ อื ละ ซ
เกือฮ อื โอ เญือะ เอญี เคะ เฮโรต� เอญี
ฆาื อื นึง เมือง แตะ คระ ไฮญ�

เฮโรต ดวน ปุย ยุฮ ยุม ไม่ กวนดุ
13 เญือม เอจี เอญี โม เซ เยอ� โยเซป

ฮอยจ อู แม เตปด่า ยุฮ พะจาว ไม่ นึง
รโมะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เฮโรต ซ ซาวป
ยุฮ ยุม ไม่ กวนดุ เซ� ไมจ เปอะ โกฮ ตุย
โรวก กวนดุ เซ ไม่ มะ อ�ื ตอ ไม่ ฮอยจ นึง
เมือง อียปิ� อาวต ไม่ นา เซ ฮอยจ ละ ร
โฮงะ แม อาึ อื ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
14ซาวม เซ โกฮ ตุย เนอมึ โรวก กวนดุ เซ
ไม่ มะ อ�ื โฮว เนอึม ฮอยจ นึง เมือง อี
ยปิ เซ� 15 อาวต นา เซ ฮอยจ ละ ฟวยจ
ยุม เฮโรต� โอเอฮี ไล เซ มัฮ เกิต อื นึง ซ
เกือฮ อื แปน ตอก ป เอจี อฮั ป ซึป ลปุง
พะจาว อาึง โฮ� มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ
กอก กวน แตะ โอก ฮา เมือง อยีปิ�� อฮั
เซ�

16 เฮโรต เญอืม เอจี ยุง อื จุ โม ป ยุง โอ
เอฮี เบือ ซโมยญ แตะ เซ� ฮาวก รพาวม
เนอมึ ฮาวก รพาวม แนม ฆาื อ�ื ดวน ปุย
โฮว ซาวป มอก โม กวนดุ รเมะ เคียง ลอา
เนอึม เลีฮ ก เซฮ นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม ไม่
ปุย ฮอง ยว่ง เซ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ คิต อื
ตัม ไลลวง ป รโฮงะ โม ป ยุง โอเอฮี เบือ
ซโมยญ ละ แตะ เซ� 17 โอเอฮี ไล เซ เอจี

เกิต เนอมึ ตัม ป อฮั เยเรมี ป ซึป ลปุง พะ
จาว อาึง โฮ� 18 มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุย
ฮมอง เซียง ปุย นึง ยว่ง รามา� มัฮ เซียง
ครวก รกั ไม่ เซียง เยอืม ปุย� ราเชน เยอื
ม ฆาื ยุม กวน แตะ� ญอม โตว เกือฮ ปุย
เกาะ โลม แตะ นึง โอ อื เญือะ ไก กวน��
อฮั เซ นึง พะทัม�

19 กัง เคะ เอ เญือม เอจี ฟวยจ ยุม เฮ
โรต เตอ� โยเซป ฮอยจ อู แม เตปด่า ยุฮ
พะจาว ไม่ นึง รโมะ อื เญือม อาวต ลัง่
อื เมือง อียปิ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื 20 �โกฮ
ตุย โรวก กวนดุ เซ ไม่ มะ อ�ื เอญี ไม่ นึง
เมือง อซิราเอน� เอจี ยุม ป ซาวป ยุฮ ยุม
ไม่ กวนดุ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 21 โยเซป
โกฮ ตุย เนอึม โรวก กวนดุ เซ ไม่ มะ อ�ื
เอญี ไม่ อื ฮอยจ นึง เมือง อซิราเอน�

22 เญือม ฮมอง อื แปน อารเคลาอตั
กซัต รโตง เปือะ แตะ ป มัฮ เฮโรต เซ นึง
จังวตั ยูเด่ีย เยอ� โรวต โตว เอญี ฆาื อื
ฮอยจ นา เซ� ลอต โฮว ฮอยจ นึง จังวตั
กาลิลี ฆาื รโมะ แตะ ยุ ดวน พะจาว แตะ�
23ลอต อาวต ฆาื อื นึง ยว่ง นาซาเรต� โอ
เอฮี ไล เซ เอจี เกิต เนอมึ ตัม ป อฮั ป ซึป
ลปุง พะจาว อาึง โฮ� มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี
�พะครติ เซ ปุย ซ อฮั ปุย ยว่ง นาซาเรต
ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

3
โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา
(มก� 1:1-8; ลก� 3:1-9; ยฮ� 1:19-

28)
1 เญอืม เซ เยอ� โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั

บัป่ติซมา� ฮอยจ ครอฮ อื เน่อมึ นึง ลาึน
เวอืฮ นึง จังวตั ยูเด่ีย ตอก เฮ�ี 2 �ไมจ
เปอะ โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม
โคระ แตะ� พะจาว เอจี ซดิ ซ ฮอยจ ตัต
เตียง อื ปุย ปลัฮเตะ เอ��* อฮั เซ� 3 เอจี
มัฮ โยฮนั เซ ป อฮั อซิยา ป ซึป ลปุง พะ
จาว อาึง ไลลวง อื โฆะ โอ� มัฮ อฮั อื เฮ�ี
�ไก ป ครอฮ เน่อมึ นึง ลาึน เวอืฮ ติ ปุย�
อฮั อื ตอก เฮ�ี เพรยีง อาึง คระ ยุฮ พะ

* 2:11 2:11 กัมยนั ไม่ โมตญอป เซ มัฮ ปุยฮ โคะ ป ตึก นึง เปียง แตะ ลอา เจือ� * 3:2 3:2 ตัม ลปุง กรกิ มัฮ
อฮั อื เฮ�ี �บัน่เมือง มะลอง เอจี ซดิ ซ ฮอยจ อ�ื� อฮั เซ� เญือม ไซฮ มัตไท พะทัม ตึน กอ โกว �มะลอง� ฆรอ
มอยฮ พะจาว ตอก กอ โกว โม ยวิ อ�ื �มะลอง� อฮั อื เซ เอจี มัฮ อฮั อื ไม่ พะจาว�
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จาว เมิฮ� เกือฮ ซื คระ ยุฮ อื เซ�� อฮั
เซ� 4 โยฮนั เซ จาวป เครองึ ฮาึก อุต�
โจต โม่ะฮุต ฮกั� ป โซม ป ปอน อื มัฮ จัก
จัน ไม่ โกะ แฮ� 5 ปุย เวยีง เยรูซาเลม ไม่
ปุย จังวตั ยูเด่ีย ไม่ ป อาวต ฮอง โกลง จอ
แด่น เตือง โอยจ อ�ื โฮว เคะ อื นึง ลาึน
เวอืฮ เซ� 6 โม เซ รโซะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ
ไม่ รปั อื บั ่ปติซมา เน่อมึ นึง โยฮนั นึง
โกลง จอแด่น เซ�

7 เญือม ยุ โยฮนั เอญี โม ฟารซีิ ไม่ โม
ซาดู่ซี เคะ แตะ โฮวน นึง ซ รปั โรฮ อื บั ่
ปติซมา เยอ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ป มัฮ
เจือ ซโอยญ มวย เยอ� มัฮ ปุย ป อฮั โม
เปะ ซ เกียฮ ตอ ฮา รพาวม ฮาวก ยุฮ พะ
จาว ป ซ โอก เฆียง เฮี เยอ� 8 ไมจ เปอะ
เปลี ฮ ไล ลวง เอจี โปวฮ เปอะ รพาวม
ไพรม ไอฮ เปอะ รพาวม โคระ แตะ เซ นึง
กัน ยุฮ แตะ� 9 ทัน โตว อวต ติ เปอะ นึง
มัฮ แตะ จัตเจือ อปัราฮมั� อาึ ซ อฮั ละ
เปอะ� ปัง มัฮ ซโมะ โม เฮี พะจาว ซ เกียฮ
เกือฮ อื แปน จัตเจือ อปัราฮมั� 10 ปเล่ีย
เฮี ม่อย เอจี ฮอยจ เน่อมึ โคะ� โคะ โอ
ไมจ เปลิ อ�ี ซ โฮลฮ ปุย ฆู น่ากึ โตะ งอ โค
รยญ โคะ อ�ื 11อาึ เกือฮ เนอมึ โม เปะ รปั
บัป่ติซมา นึง รอาวม ละ ซ เกือฮ แตะ โม
เปะ เปลีฮ เอจี โปวฮ เปอะ รพาวม ไพรม
ไอฮ เปอะ รพาวม โคระ แตะ� ป ซ ฮอยจ
รเคะ อาึ ปังเมอ ระ แม ไล ฮา อาึ� ปัง มัฮ
เมาะ ซ โรวก อาึ เกิป อื โน่ง� โปง โตว ลัง่
ปุย เซ นึง แตวะ อาึ ฮา� ปุย เซ ซ เกือฮ โม
เปะ รปั บัป่ติซมา นึง ลปุ พะจาว ไม่ งอ�
12 ปุย เซ ไปญ คารบัต่ ยุฮ แตะ� ซ วี เฮ
งาะ โตะ รบุฮ ยุฮ แตะ นึง อื ซงะ่� ฟวยจ
เซ ซ รโจะ เฮงาะ ยุฮ แตะ เซ โตะ เกอมึ�
แลป อื เซ ปังเมอ ซ ตอง อื นึง งอ โอ เกีย
ฮ ญึ่ต�� อฮั เซ ละ อ�ื

ไลลวง รปั พะเยซู บัป่ติซมา
(มก� 1:9-11; ลก� 3:21-22)

13 เญือม เซ เยอ พะเยซู โอก เน่อมึ จัง
วตั กาลิลี� โฮว เคะ โยฮนั นึง โกลง จอ
แด่น� ละ ซ รปั อื บัป่ติซมา เน่อมึ นึง โย
ฮนั เซ� 14 โยฮนั ริ คัต พะเยซู� อฮั เฮี
ละ อ�ื �ปะ ฮอยจ รปั บุย เปอะ บัป่ติซมา

เน่อมึ นึง อาึ เมอ� โปง โตว ปะ� ปุก ละ
รปั อาึ บั ่ปติซมา เน่อมึ นึง ปะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 15 พะเยซู ปังเมอ โลยฮ อื ละ อื
ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี เยอ ไมจ เปอะ ญอม
เกือฮ อาึ รปั บัป่ติซมา นึง แตะ� เอจี ปุก
ละ ยุฮ เอะ อื ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว โค
รยญ เจือ�� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ โยฮนั
ญอม เนอมึ เกือฮ อื รปั อ�ื 16 เญือม เอจี
ฟวยจ รปั พะเยซู บัป่ติซมา เยอ� โอก ฮา
โตะ รอาวม� เญือม เซ มะลอง โปฮ เอนิ
ไอฮ ติ แตะ� พะเยซู ชวน เลีฮ อาวต ลปุ
พะจาว นึง แตะ ตอก รโกะ เกอื โฮ� 17 ไก
แม ลเลาะ ลอยฮ เน่อมึ มะลอง� อฮั เฮ�ี
�ปุย เฮี มัฮ กวน ฮรกั เกอะ� ปุก เนอึม
รพาวม เมอะ�� อฮั เซ�

4
พี ระ ฮอยจ ลอง รพาวม พะเยซู
(มก� 1:12-13; ลก� 4:1-13)

1 เญอืม เซ เยอ ลปุ พะจาว ตาว พะเยซู
โฮว นึง ลาึน เวอืฮ ติ โดฮ� ละ ซ โฮลฮ พี
ระ ลอง รพาวม อ�ื 2 เญอืม เอจี ฟวยจ เอ
อปึ พะเยซู ป โซมป ไอฮแตะ รปาวนซเงะ
รปาวน ซาวม เมอ� ฆวต โซม� 3พี ระ เซ
ฮอยจ เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ มัฮ
เนอมึ กวน พะจาว โฮ� เกือฮ ซโมะ โม เฮี
แปน ป โซม ละ เปอะ เมอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

4 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �พะจาว เอจี
อฮั อื นึง พะทัม ตอก เฮ�ี �ปุย มัฮ โตว
ไอม อื เบือ ป โซม แตะ โน่ง� มัฮ ไอม
อื เบือ ป อฮั ป มวยญ พะจาว โครยญ
เจือ�� อฮั เซ��

5ฟวยจ เซ พี ระ เซ โรวก พะเยซู ฮอยจ
นึง เวยีง เยรูซาเลม� เกือฮ อื อาวต ราว
พรงั วิฮนั ยุฮ พะจาว ก ตึก นึง ฮลาวง
แตะ นึง อ�ื 6อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ มัฮ
เนอึม กวน พะจาว โฮ� เดิม แลน เน่อมึ
ก อาวต เปอะ เซ เมอะ� นึง เอจี ไก โรฮ อื
นึง พะทัม� อฮั เฮ�ี �พะจาว ซ เกือฮ โม
เตปด่า ยุฮ แตะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ปะ�
โม เซ ซ มอง เชอืน ปะ นึง เตะ แตะ นึง โอ
อื ซ เกือฮ ชวง เปอะ ลอก ซโมะ�� อฮั เซ
พะทัม�� ซาตัน อฮั อื ตอก เซ�

7 พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �พะ
ทัม เอจี อฮั แม โรฮ อื ตอก เฮี ติ คอ�
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�ปุ ลอง รพาวม พะจาว ป มัฮ พะจาว ยุฮ
เปอะ� � อฮั เซ�

8 ติ โฮน อื แม พี ระ เซ โรวก พะเยซู
ฮอยจ นึง เปือง โม ฮลาวง ลัมเลือ เอนิ�
เกือฮ อื ชวน บัน่เมือง คึนัก นึง ปลัฮเตะ
เล่ีป อื ไม่ โอเอฮี ป ไมจ นึง อ�ื 9อฮั เฮี ละ
อ�ื �ดัฮ เปอะ นุ่ม ไว อาึ โฮ� โอเอฮี เมาะ
ป ยุ เปอะ เซ อาึ ซ เกือฮ ละ เปอะ เตือง
โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

10 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ซา
ตัน� ตอ แปฮ ฮา อาึ อ�ื พะทัม อฮั แม
โรฮ อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ นุ่ม ติ แตะ
ไว พะจาว เนอึม ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ�
ไมจ เปอะ รซอฮ ละ พะจาว ติ โตน เซ
โน่ง�� อฮั เซ�

11ฟวยจ เซ พี ระ เซ โฮว เนอึม ฮา อ�ื
เญือม เซ ฮอยจ เอนิ โม เตปด่า พะจาว
เคะ อ�ื เรอมึ อ�ื

พะเยซู โฮว ครอฮ ไลลวง พะจาว
12 พะเยซู เญือม เอจี ฮมอง อื โฮมวต

ปุย คัง โยฮนั เนอ� เอญี ฮอยจ จังวตั กา
ลิลี� 13 ปังเมอ โอ เญือะ อาวต นึง ยว่ง นา
ซาเรต� โฮว อาวต นึง ยว่ง คาเพรนาอุม
ป ไก โบ ปลัฮ รอาวม� ปุก แควน อาวต
เจอ เซ บู่ ลุน ไม่ เจอ นัปทาลี ไพรม อ�ื
14 โอเอฮี ไล เซ เอจี เกิต เนอึม ตัม ป อฮั
อซิยา ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฮ� มัฮ
อฮั อื เฮ�ี 15�นาตี เซบู่ลุน ไม่ นาตี นัปทา
ลี ไก โบ ปลัฮ รอาวม� ไก บลัฮ โกลง จอ
แด่น ลัก่เติต� ปุก จังวตั กาลิลี ก อาวต
ปุย ตัง เมือง� 16 โม ป อาวต นา ก เฟียก
อื เอจี โฮลฮ ยุ ซเปีย ระ� โม ป อาวต ฆรมึ
อมันัต ลัก่ยุม นา ก เฟียก อ�ื เอจี รฌิญ
โรฮ ซเปีย ละ�� อฮั เซ�

17 เคียง เซ เยอ พะเยซู โฮว ครอฮ อื ละ
ปุย ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โปวฮ รพาวม
ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ� พะจาว
เอจี ซดิ ซ ฮอยจ ตัตเตียง อื ปุย ปลัฮเตะ
เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู กอก โม ป ซาวป กะ ปาวน ปุย
18 เญื อม โฮว พะ เยซู นึง เฆียง รอง

ปลัฮ รอาวม กาลิลี เยอ� รโตฮ ยุ ป มัฮ
เอียกปุ ปุ แตะ ลอา ปุย� มัฮ ซีโมน ป อฮั

ปุย เปโตร ละ ไม่ อนัดรู ป มัฮ ปุ อ�ื ปุก
เญอืม เตือะ อื เรอปึ ยุฮ แตะ� นึง มัฮ อื ป
ยุฮ กัน ซาวป กะ� 19พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื
�โฮว ฟวต อาึ อ�ื ซ เกือฮ โม เปะ แปน ป
โฮว ซาวป ปุย ตอก โรฮ โฮว ซาวป เปอะ
กะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 20 ปุย ลอา เซ ละ
เอนิ เรอึป ยุฮ แตะ จุบัน่ เอนิ� โฮว ฟวต
พะเยซู�

21 เญือม เอจี โฮว พะเยซู ฮา นา เซ
เยอ� ยุ แม ปุย ลอา ปุย� มัฮ โรฮ เอยีกปุ
ปุ แตะ� มัฮ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั� มัฮ กวน
เซเบด่ี่� ปุก เญอืม โจวก อื เรอปึ ยุฮ แตะ
โตะ โล่ง ไม่ เซเบ่ด่ี ป มัฮ เปือะ แตะ เซ�
พะเยซู กอก อื โฮว ไม่ แตะ� 22 ปุย ลอา
เซ ละ เอนิ โล่ง ยุฮ แตะ ไม่ เปือะ แตะ จุ
บัน่ เอนิ� ลอต โฮว ฟวต พะเยซู�

พะเยซู เกือฮ ป โซะ ไฮ
23 พะเยซู โอก โฮว เล่ีป จังวตั กาลิลี�

เพอกึ ตอม ปุย โตะ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ
โฮวน โดฮ� ครอฮ ไลลวง ฮอยจ ตัตเตียง
พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ไม่ เกือฮ อื ป โซะ ป
คระ ไฮ โครยญ เจือ โซะ ปุย� 24 พะเยซู
พรุ เฮอื มอยฮ เล่ีป จังวตั ซีเรยี ฆาื อ�ื
เมาะ ป โซะ ป ปวย ไม่ ป เลียก พี นึง� ป
โซะ ลปลอยฮ� ไม่ ปุย ยุม เตะ ยุม ชวง�
โรวก ปุย ฮอยจ เคะ อ�ื พะเยซู เกือฮ อื ไฮ
เตือง โอยจ อ�ื 25 ปุย จังวตั กาลิลี ไม่ จัง
วตั เด่คาโพลี ไม่ เวยีง เยรูซาเลม ไม่ จัง
วตั ยูเด่ีย ไม่ ป อาวต บลัฮ โกลง จอแด่น
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� โฮว ฟวต โรฮ พะเยซู
โฮวน�

5
ตอก โฮลฮ ปุย รพาวม ไมจ มวน แตะ
(ลก� 6:20-23)

1 เญอืม ยุ พะเยซู รเจอมึ ปุย โฮวนตอก
เซ เยอ� โฮว ฮาวก บลาวง ฆาื อื ติ โดฮ�
เญือม เอจี เญื่อฮ อื งาวม� ฮอยจ โม ลุก
ซิก อื เคะ อ�ื 2 เญือม เซ พะเยซู เพอกึ
ตอม อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื

3 �โม ป อาวม วติ วงั โตะ รพาวม ร
โม่ยฮ แตะ เอจี โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
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แตะ� นึง เอจี เกือฮ พะจาว บัน่เมือง ยุฮ
แตะ ละ อ�ื

4 �โม ป ตุก เปละ นัน พาวม เอจี โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ� นึง ซ เกาะ โลม
พะจาว รพาวม อ�ื

5 �โม ป ปึกๆ ออนๆ เอจี โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� นึง ซ เกือฮ พะจาว ปลัฮ
เตะ เฮี แปน คอง อ�ื

6�โม ป ฆวต ไอฮ เนอมึ ฆวต ไอฮ แนม
รพาวม ซื ไซ แตะ เอจี โฮลฮ รพาวม ไมจ
มวน แตะ� พะจาว ซ เกือฮ อื ละ อื ตัม ป
รไม่จ อื โฮลฮ เซ�

7�โม ป เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย เอจี
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� พะจาว ซ
เลียก พาวม โซะ ไง่ โรฮ นึง อ�ื

8 �โม ป ซงะ่ ซงอม โตะ รพาวม เมอ
เอจี โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� นึง ซ
โฮลฮ อื ยุ พะจาว�

9 �โม ป เกือฮ ปุย ปุก ปอ ปุ แตะ เอจี
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� พะจาว ซ
อฮั อื มัฮ กวน แตะ�

10�โม ป โฮลฮ ปุย โคมเฮง เบือ แปน อื
ปุย ซื ไซ ละ พะจาว เยอ เอจี โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� นึง เอจี เกือฮ พะจาว บัน่
เมือง ยุฮ แตะ ละ อ�ื

11�เญอืม ญวต ปุย โม เปะ พิต เตอ ไม่
ยุฮ ปุย ป โซะ ป ไซญ ละ เปอะ� ไม่ โฮว
ปุย โบ เปอะ เตือง โอ อื มัฮ ป เนอึม โค
รยญ เจือ เบือ ทื เปอะ อาึ อ�ื เอจี โฮลฮ
เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ นึง�

12 �ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ญันด่ี ปีติ
ไม่� นึง ระ ลังวนั เปอะ นึง เมือง มะลอง�
เอจี โคมเฮง โรฮ ปุย ป ซึป ลปุง พะจาว
กา เปอะ โฆะ ตอก เซ โรฮ�

กิฮ ไม่ ซเปีย
(มก� 9:50; ลก� 14:34-35)

13 �โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ตอก กิฮ ละ
ปุย ปลัฮเตะ� ดัฮ กิฮ เอจี ไฆร เออมึ โฮ�
แจง โอ อื เญือะ ซ เกียฮ เออมึ แม� เญือะ
ไก โตว ป มัฮ อื ละ ปุย� ปุก ละ โปวฮ เตีย
เฮยี ไฮ เกือฮ ปุย บึน� 14 โม เปะ เอจี มัฮ
เปอะ ป ซเปีย ละ ปุย ปลัฮเตะ� ยว่ง อาวต
นึง ตู เกียฮ ไฆลป โตว� 15 ไก โตว ป เตี
ออม ครุป อื นึง ทัง เงอ� มัฮ ยอ่ง อื นึง
ควน เตี อื ป ซ ซเปีย ละ ปุย โตะ เญือะ

เซ โครยญ โฆะ ปุย� 16 ตอก โรฮ เซ โม
เปะ เอ� ไมจ เปอะ เกือฮ ซเปีย ยุฮ แตะ
รงั ละ ปุย เดอมึ ปุย โม เซ ซ ยุ ยุฮ โม เปะ
กัน ไมจ� ไม่ ซ ลืลาว อื เปือะ อาวต เปอะ
เมือง มะลอง�

พะเยซู รโฮงะ ไล โกตไม ยุฮ พะจาว
17 �ปุ อฮั อาึ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ โกตไม

ยุฮ พะจาว ไม่ ลปุง พะจาว ซึป ปุย ละ
เปอะ โฆะ� อาึ มัฮ โตว ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่�
มัฮ ฮอยจ เกือฮ ตอน ฮมัน กุมปอ� 18 อาึ
อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื กา เฆียง ไฆร
เตะ ไม่ มะลอง เงอ� โอเอฮี ไก นึง โกตไม
ยุฮ พะจาว ไก โตว ป ซ ไฆร นึง ติ จัต ติ
เจือ เนอึม กา เฆียง เกิต ป อฮั อื ซ เกิต
เซ โครยญ เจือ เยอ� 19 ป โอ ยุฮ ตัม ป
อฮั พะจาว อาึง� ปัง มัฮ ป ตึก นึง แตวะ
ไล แตะ ฮา คอ ไฮญ ญุ่ก� ไม่ เพอกึ โรฮ อื
ปุย โอ ยุฮ ตอก เซ� ปุย ตอก เซ ซ แปน ป
แตวะ ฮา ปุย นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว� ป
ยุฮ ตัม ป อฮั พะจาว อาึง ไม่ เพอกึ อื ปุย
ยุฮ ตัม เซ ปังเมอ ซ โฮลฮ แปน ป ระ นึง
บัน่เมือง ยุฮ พะจาว� 20 อาึ อฮั ละ เปอะ
ตอก เฮ�ี ดัฮ เปอะ โอ แปน ปุย ซืไซ ละ
พะจาว โฮฮ ฮา โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม
ฟารซีิ โฮ� ไก โตว ตอก เกียฮ เลียก เปอะ
นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว เยอ�

ไลลวง รอก พาวม
(ลก� 12:57-59)

21 �โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ป อฮั ปุย
ละ ปุย ไพรม รอาวม เกือม เมอ� �ปุ ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย� ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ซ ลอก กัน
รเตีฮ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

22�อาึ ปังเมอ ซ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี
ป รอก พาวม นึง เอียกปุ แตะ ซ ลอก กัน
รเตีฮ ฆาื อ�ื ป อฮั ปู อฮั งาว ละ เอียก
ปุ แตะ ซ ไก ป ฟอง ละ โม ป รเตีฮ รตุม
โอเอฮี ละ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ� ป
อฮั รซอม ซะ ฆอก ละ เอยีกปุ แตะ ซ ลอก
กัน รเตีฮ นึง งอ มอ นโฮก ฆาื อ�ื 23 เคียง
มัฮ อื ตอก เซ เญือม ฮอยจ เปอะ ละ คัน
ทไว ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะจาว� ดัฮ
เปอะ โตก ละ เกียต รพาวม เอียกปุ เปอะ
นึง แตะ โฮ� 24 ไมจ เปอะ ละ อาึง ป ซ ทไว
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แตะ นา เซ ฮมั� ไมจ เปอะ เอญี เกือฮ ติ
แตะ ปุก ปอ ปุ แตะ ละ ฮมั� ฟวยจ เซ
แม ทไว ป ตะ เปอะ ทไว เซ� 25 ดัฮ ไก ป
ฟอง เปอะ ฮอยจ นึง ซัน โฮ� ลไล โฮว ดิ
เปอะ ไม่ นึง คระ� ไมจ เปอะ ซไจ เกือฮ ติ
เปอะ ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่� กา ฮอยจ แตะ
นึง ซัน� ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตอก เซ� ปุย เซ
ตึน ซ มอป ปะ ละ ป รเตีฮ โอเอฮี� ฟวยจ
เซ ป รเตีฮ เซ ซ มอป ปะ ละ ไนกุม ไม่ ซ
ลอต อื คัง อาึง ปะ โตะ คอก� 26 อาึ อฮั
ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื ดัฮ เปอะ โอ ดิ กุม
ยุฮ โตฮ เปอะ ติ แตะ� ดิ โฮลฮ เปอะ โตว
โอก�

ไลลวง กัน เลนจุ
(มท� 19:9; มก� 10:11-12; ลก�

16:18)
27 �โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ป อฮั พะ

ทัม ไพรม� �ปุ เลนจุ ซู เมีย ปุย เยอ��
อฮั เซ� 28 อาึ ปัง เมอ ซ อฮั ละ เปอะ
ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ป แลน ปรโปวน ไม่ ไก
รพาวม ฆวต ไอฮ พาวม แตะ ไม่ ปรโปวน
เซ� เอจี มัฮ เลน อื จุ ไม่ ปุย เซ นึง โตะ
รพาวม แตะ� 29 ดัฮ ไง่ ลวง ดอม เปอะ
เกือฮ เปอะ ยุฮ ป พิต โฮ� ไมจ เปอะ กัว
แปฮ โปวฮ� ปัง ไก ป วติ นึง โกะ เนอึม
เปอะ ติ เจือ� ไมจ ฮา น่าึก พะจาว เปอะ
นึง มอ นโฮก เตือง โม่ว เปอะ� 30 ดัฮ เตะ
ลวง ดอม เปอะ เกือฮ เปอะ ยุฮ ป พิต โฮ�
ไมจ เปอะ กิต แปฮ โปวฮ� ปัง ไก ป วติ
นึง โกะ เนอมึ เปอะ ติ เจือ� ไมจ ฮา เลียก
เปอะ นึง มอ นโฮก เตือง โม่ว เปอะ�

ไลลวง ละ ปุย ปุย เญือะ แตะ
31 �ปุย ไพรม อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี �โม

ป ละ ปรโปวน เญือะ แตะ� ไมจ อื เกือฮ
นังซื ลัก ทัน กัน ละ ปุย ปุย เญือะ แตะ
ละ อื ติ เดอมึ ซ แปน ไล แตะ�� อฮั เซ�
32 อาึ ปังเมอ ซ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ป
ละ ปรโปวน เญือะ แตะ เตือง โอ อื เลนจุ
อู� เอจี เมาะ โรฮ เกือฮ อื ปรโปวน เญือะ
แตะ เซ มอยฮ ป เลนจุ ฆาื อ�ื ป ไอฮ ปร
โปวน ป เอจี ละ ปุย เญือะ อื เซ� มัฮ โรฮ
ปุย เลนจุ โรฮ�

ไลลวง ซันญา ปุย อาึง โอเอฮี

33 �โม เปะ เอจี ฮมอง โรฮ เปอะ ป อฮั
ปุย ไพรม ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �ปุ ซันญา
อาึง โอเอฮี ป โอ เปอะ ซ ยุฮ เนอึม� ดัฮ
เปอะ ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ พะจาว� ไมจ
เปอะ ยุฮ ตัม ป ซันญา แตะ อาึง เซ�� อฮั
เซ�

34�อาึ ปังเมอ ซ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี
ปุ เกือฮ ติ เปอะ คัม ออฮ คัม เอฮี นึง ลปุง
ซันญา เปอะ เฟือฮ เอนิ� ปุ ปัว โอเอฮี ป
อาวต เมือง มะลอง ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ�
นึง มัฮ เมือง มะลอง เซ ก อาวต พะจาว�
35 ปุ ปัว โอเอฮี ป อาวต นึง ปลัฮเตะ เฮี
ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ� นึง มัฮ ปลัฮเตะ เฮี ก
พรอก พะจาว ชวง แตะ� ปุ โรฮ เกือฮ โอ
เอฮี นึง เวยีง เยรูซาเลม แปน ควน ตอน
ยุฮ ลปุง ซันญา เปอะ� นึง มัฮ อื เวยีง
อาวต กซัต ระ ฮา กซัต ไฮญ เตือง โอยจ
อ�ื 36 ปุ โรฮ ญวต ไกญ เปอะ นึง รซอม
ซันญา เปอะ อาึง� นึง โอ เปอะ เกียฮ ยุฮ
ฮาึก ลอง แตะ เกือฮ ปิญ ติ เญยีง เนอมึ�
ไม่ โอ โรฮ เปอะ เกียฮ ยุฮ ฮาึก ปิญ แตะ
เกือฮ ลอง โรฮ� 37 ดัฮ เนอมึ โฮ� ไมจ อฮั
เนอมึ� ดัฮ โอ เนอมึ โฮ� ไมจ อฮั โอ เนอึ
ม� โอเอฮี โฮฮ ฮา เซ มัฮ ฮอยจ อื เน่อมึ
นึง ฮวันา ป ฆอก ป เบร�

ไมจ เปอะ ฮรกั โม ป เกละยุ แตะ
(ลก� 6:27-36)

38 �โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ป อฮั พะ
ทัม ไพรม� �ไง่ ฆรอ ไง�่ เบยีง ฆรอ เบยีง
โรฮ�� อฮั เซ�

39�อาึ ปังเมอ ซ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี
ปุ เกือฮ ติ เปอะ งอ่ต ตอก ซ โรก แตะ
เวน ละ ป ยุฮ ป โอ ปุก ละ เปอะ� ดัฮ ไก
ป เดือฮ ซปะ ลวง ดอม เปอะ� ไมจ แม
เปอะ ดาวง ซปะ ลวง วิ แตะ ละ� 40 ดัฮ
ไก ป ฟอง เปอะ ละ ซ ฆวต ลู อื ลปิ จาวป
เปอะ� เกือฮ โรฮ ละ อื ไม่ ลปิ ฮอป เปอะ
โรฮ� 41 ดัฮ ตฮนั คนัป เปอะ โฮว ตาว
รบุยฮ แตะ ติ กิโลเมต คระ� ไมจ เปอะ
ตาว ละ อื ลอา กิโลเมต� 42 ดัฮ ไก ป ปัว
โอเอฮี นึง เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ละ อ�ื
ดัฮ ไก ป ฆวต รอม เวยี โอเอฮี นึง เปอะ�
ไมจ เปอะ โตว เกือฮ แม ปลาว�

43 �โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ป อฮั พะ
ทัม ไพรม� �ไมจ เปอะ ฮรกั ปุ ยว่ง แตะ�
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ไมจ เปอะ เกละยุ ป ฆวต รุป ไม่ เปอะ��
อฮั เซ� 44 อาึ ปังเมอ ซ อฮั ละ เปอะ ตอก
เฮ�ี ไมจ เปอะ ฮรกั โม ป เกละยุ แตะ�
ไมจ เปอะ ไววอน เพือ โม ป โคมเฮง แตะ�
45 เดอมึ เปอะ ซ แปน เนอึม กวน เปือะ
อาวต แตะ เมือง มะลอง� พะจาว ยุฮ
ซเงะ เกือฮ อื รงั ละ ป ยุฮ ป ไมจ ไม่ ป ยุฮ
ป ฆอก ตอก ปุ แตะ� เกือฮ โรฮ พริ เฮละ
รโตง ป ซื ป ไซ ไม่ ป โอ ซื โอ ไซ ตอก ปุ
แตะ� 46 โม เปะ ดัฮ เปอะ ฮรกั โม ป ฮรกั
แตะ โน่ง� ซ โฮลฮ เปอะ โตว ลังวนั แตะ�
ปัง มัฮ โม ป เกป พาซี โอเอฮี ยุฮ โรฮ อื
ตอก เซ� โม่ ยุฮ อ�ื 47 โม เปะ ดัฮ เปอะ
อฮั ลปุง นัปทื ละ เอยีกปุ แตะ เซ โน่ง� ดิ
ยุฮ เปอะ โตว กัน ไมจ โฮฮ ฮา ปุย ไฮญ�
ปัง มัฮ ปุย ตังเมือง ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ�
โม่ ยุฮ อ�ื 48 โม เปะ ไมจ เปอะ แปน ปุย
ไมจ ไล โครยญ เจือ� ตอก โรฮ มัฮ เปือะ
อาวต เปอะ เมือง มะลอง ปุย ไมจ ไล โค
รยญ เจือ โรฮ��

6

ไล เรอมึ ปุย ป ตุก ป ญัก
1�เญอืม ยุฮ เปอะ กัน ไมจ ละ พะจาว�

ไมจ เปอะ แฮน โอ แตะ ยุฮ ละ ซ เกือฮ
เปอะ ปุย อวต ลื แตะ นึง� เดอมึ โอ ซ
แปน แลง เปอะ นา แตะ� ดัฮ เปอะ โอ
แฮน โฮ� ซ โฮลฮ เปอะ โตว ลังวนั เกือฮ
เปือะ ป อาวต เมือง มะลอง ละ เปอะ ฆาื
อ�ื 2 เญอืม เกือฮ เปอะ โอเอฮี ละ ป ตุก ป
ญัก เกอ� ทัน โตว กอก รโฮงะ เกือฮ ปุย
ฮมอง ตอก ป ยุฮ โม ป ไล โกะ ไล เอยีง
อื โตะ โฮงซุต ไม่ ตัม กอง โฮ� โม เซ มัฮ
ยุฮ อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื ปุย ลื แตะ�
อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื โม เซ เอจี
ฟวยจ โฮลฮ อื ลังวนั แตะ� 3 เญอืม เกือฮ
เปอะ โอเอฮี ละ ป ตุก ปญัก� ปุ เกือฮ เตะ
วิ เปอะ ยุง ป ยุฮ เตะ ดอม เปอะ� 4 ป
เกือฮ ป กอยฮ เปอะ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ
ไฆลป ฮา ไง่ ปุย� ฟวยจ เซ เปือะ เปอะ

ป เกียฮ ยุ โอเอฮี ป ไฆลป ฮา ไง่ ปุย เซ ซ
โพต ลังวนั ละ เปอะ��

ไลลวง กัน ไววอน ปุย
(ลก� 11:2-4)

5 �เญอืม ไววอน เปอะ ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ตอก ป ไล โกะ ไล เอยีง� โม เซ ฆวต ชุง
ไววอน โตะ โฮงซุต ไม่ ตัม กอง นึง ซ เกือฮ
แตะ ปุย ยุ แตะ� อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม
เนอึม อ�ื โม เซ เอจี ฟวยจ โฮลฮ อื ลัง
วนั แตะ� 6 โม เปะ เญือม ไววอน เปอะ
ไมจ เปอะ เลียก โตะ เญือะ� ซอง รเวอืะ
ไม่ แตะ� ไววอน ละ เปือะ แตะ ป อาวต
ก ไฆลป อื ฮา ไง่ ปุย� ฟวยจ เซ เปือะ
เปอะ ป เกียฮ ยุ โอเอฮี ป ไฆลป ฮา ไง่
ปุย เซ� ซ โพต ลังวนั ละ เปอะ� 7 เญือม
ไววอน เปอะ� ทัน โตว ซาวป ดุฮ รซอม
อื เกือฮ โฮวน มวยญ� ไม่ โอ เปอะ ไมจ
อฮั แม เลาะ แม ลาึน ตอก ป ยุฮ ปุย ตัง
เมือง โฮ� โม เซ มัฮ แกต อื พะจาว ยุฮ
แตะ ฮมอง นึง อฮั แตะ โฮวน มวยญ� 8 ปุ
เกือฮ ติ เปอะ ตอก โม เซ� นึง เอจี ยุง
เปือะ เปอะ โอเอฮี ป ตุก เปอะ นึง เน่อมึ
กา เฆียง ปัว เปอะ ลัง่� 9 โม เปะ เญอืม ไว
วอน เปอะ ไมจ เปอะ อฮั ตอก เฮ�ี �เปือะ
เอะ ป อาวต เมือง มะลอง� ปัว เกือฮ ลอป
มอยฮ เปอะ แปน ป ซัมคัน ละ ปุย� 10 ปัว
บัน่เมือง ยุฮ เปอะ ฮอยจ ละ ปุย ปลัฮเตะ
เตือง โอยจ อ�ื ยุฮ ปุย เมือง มะลอง ตอก
ปุก อื รพาวม เปอะ ตอก ออฮ� เกือฮ โรฮ
ปุย ปลัฮเตะ ปุน ยุฮ ตอก เซ โรฮ� 11 ปัว
ปะ โพต ป โซม ป ไอฮ ละ แตะ ปอ ซเงะ
เนาะ เฮ�ี 12 ปัว ปะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ
เอะ� ตอก โอ เอะ ทื โซะ โระ โกลยจ โม
ป ยุฮ ป พิต ละ แตะ โรฮ� 13 ปัว ปะ โอ
เกือฮ โอเอฮี ปุน ลอง รพาวม เอะ� ปัว
ปะ เกือฮ แตะ โปน ฮา ป ฆอก ป เบร��
(กัน ตัตเตียง โอเอฮี ไม่ อมันัต อนันา ไม่
โญตซัก เตือง โอยจ อื มัฮ ลอป ป ยุฮ ปะ�
อาเมน��* �

14 พะเยซู อฮั โรฮ เฮ�ี �ดัฮ เปอะ โอ
ทื ปุย ปลัฮเตะ เฮี โซะ� ดัฮ เปอะ โอ โระ

* 6:13 6:13 นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม อื ไก โตว รซอม ป อาวต กไน โวงเลป เฮี นึง อื งอ่น อ�ื
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โกลยจ� ป มัฮ เปือะ เปอะ เมือง มะลอง
ทื โตว โรฮ โม เปะ โซะ� โระ โตว โรฮ โม
เปะ โกลยจ โรฮ� 15 ดัฮ เปอะ ทื โซะ� ดัฮ
เปอะ โระ โกลยจ� ป มัฮ เปือะ เปอะ เมือง
มะลอง ซ ทื โรฮ โม เปะ โซะ� โระ โรฮ โม
เปะ โกลยจ ฆาื อ�ื

ไล เออปึ ปุย ป โซม ป ปอน แตะ
16 �เญือม เออปึ เปอะ ป โซม ป ปอน

แตะ� ปุ เกือฮ นา เปอะ มึต มอง ตอก ปุย
ไล โกะ ไล เอยีง โฮ� โม เซ มัฮ ฆวต เปลี
ฮ อื นึง นาตา แตะ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ยุง
เออปึ แตะ ป โซม ป ปอน แตะ� อาึ อฮั
ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื โม เซ เอจี ฟวยจ
โฮลฮ อื ลังวนั แตะ� 17 โม เปะ เญือม เอ
อปึ เปอะ ป โซม ป ปอน แตะ� ไมจ เปอะ
คอยจ นา ดะ ลออยฮ� 18 เดอมึ ปุย โอ ซ
ยุง เออปึ เปอะ ป โซม ป ปอน แตะ� มัฮ
เปือะ เปอะ ป อาวต ก ไฆลป ฮา ไง่ ปุย โน่ง
ป ยุง เงอ� ฟวยจ เซ เปือะ เปอะ ป เกียฮ
ยุ โอเอฮี ป ไฆลป ฮา ไง่ ปุย เซ ซ โพต ลัง
วนั ละ เปอะ�

คาวคอง ระ งวยฮ นึง เมือง มะลอง
(ลก� 12:33-34)

19 �ปุ รโจะ อาึง คาว คอง ระ งวยฮ
เปอะ ละ โกะ เปอะ ไอฮ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
นึง มัฮ อื นา ก เกียฮ ม่วต เกียฮ ไรฮ อ�ื ไม่
ก เกียฮ เลียก ซะเต คะมุย เปอะ� 20 ฮา
เซ ไมจ เปอะ รโจะ อาึง คาวคอง ระ งวยฮ
เปอะ นึง เมือง มะลอง นา ก โอ อื เกีย
ฮ ม่วต เกียฮ ไรฮ� นา เซ มัฮ ก โอ คะ
มุย เกียฮ ซะเต เปอะ� 21 ไก คาวคอง
ระ งวยฮ เปอะ นา ออฮ� รพาวม เปอะ ซ
อาวต โรฮ นา เซ โรฮ�

ซเปีย ละ โกะเนอมึ ปุย
22 �ไง่ ซลอง ปุย มัฮ ตอก ออม ละ โกะ

เนอมึ อื โฮ� ดัฮ ไง่ เปอะ เอจี ที� ซ ซเปีย
โรฮ ละ โกะเนอึม เปอะ เตือง โม่ว เปอะ�
23 ดัฮ ไง่ เปอะ เอจี ไลจ� ซ เฟียก โรฮ ละ
โกะเนอึม เปอะ เตือง โม่ว เปอะ� ตอก
โรฮ เซ� ดัฮ รงั ซเปีย นึง กไน เปอะ เอจี
ไฆลป นึง เฟียก โฮ� ตึน ซ ปู เนอมึ เฟียก
เซ� โม่ มัฮ ตอก เซ�

ป ไก กุม ลอา
(ลก� 16:13)

24 �ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป เกียฮ รซอฮ
ละ กุม แตะ ลอา� ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ตึน
ซ เกละยุ อื ติ� ตึน ซ แด่น ยุ อื ติ� โต เซ
ซ ฮรกั อื ติ� ซ จัง อื ติ� ตอก โรฮ เซ� โม
เปะ เกียฮ บรุก แปน เปอะ โตว กวนไจ พะ
จาว ไม่ กวนไจ เละ มาื�

ไมจ โตว ปุย ตุก พาวม
(ลก� 12:22-31)

25 �ดัฮ มัฮ ตอก เซ� อาึ อฮั ละ เปอะ
ตอก เฮ�ี ปุ ตุก พาวม นึง ป ซ เลียง เปอะ
จีวติ แตะ นึง� นึง ป โซม ป ปอน เปอะ
ญุ่ก� นึง เครองึ จาวป เครองึ ฟุต เปอะ
ญุ่ก� จีวติ เปอะ แจง ระ ไล อื ฮา ป โซม ป
ไอฮ แฮ� โกะเนอมึ เปอะ แจง ระ ไล อื ฮา
เครองึ จาวป เครองึ ฟุต เปอะ� โม่ มัฮ อ�ื
26 งอ่ต แลน ไลลวง ไซม ไล่ เยอ� ซมา
โตว อาึง ป โซม ป ไอฮ แตะ� มัก โตว อาึง
อ�ื รโจะ โตว อาึง อื โตะ เกอมึ� เปือะ
เปอะ เมือง มะลอง ปังเมอ เลียง อ�ื โม
เปะ เอ แจง ระ ไล เปอะ ฮา ไซม ไล่ เยอ�
27 โม เปะ เญือม เกือฮ เปอะ ติ แตะ ตุก
พาวม� เกียฮ เพือ เปอะ โตว อาญุ แตะ
ฆาื ติ ปุย เนอึม� ปัง มัฮ เญี่ยะ โน่ง เกีย
ฮ เพือ เปอะ โตว� 28 เมอยุ เกือฮ เปอะ
ติ แตะ ตุก พาวม นึง เครองึ จาวป เครองึ
ฟุต แตะ� งอ่ต แลน ไลลวง เตีย โคะ เตีย
ไรป เปอ� ระ ไอฮ นึง แตะ� ยุฮ โตว กัน�
ไตญ โตว ติ ชวง� 29 อาึ ซ อฮั ละ โม เปะ
ตอก เฮ�ี กซัต ซาโลมอน เญือม นงุ เญื
อม ยอ่ง อื ติ แตะ นึง เครองึ คึ เครองึ
นัก แตะ� ไมจ โตว ลัง่ เมาะ เตีย ติ โพ
รยฮ เซ� 30 ไรป เซ ไอม เนาะ เฮ�ี ซงา่
วป ซ ตาึง ปุย โตะ งอ� โม เปะ ป อาวต
ไม่ แตวะ รพาวม เจือ แตะ� อาึ ซ อฮั ละ
เปอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ พะจาว เกียฮ เพรยีง
เตีย ไรป เกือฮ ไมจ ตอก เซ โฮ� แจง เกีย
ฮ เพรยีง โรฮ อื เครองึ เซอกึ ละ โม เปะ
โฮฮ ฮา เซ� โม่ เกียฮ อ�ื 31 ดัฮ มัฮ ตอก
เซ� ทัน โตว ตุก พาวม นึง โอเอฮี� ปุ อฮั
�เมอ ป ซ โซม ซ ปอน เนอ� เมอ ป ซ
จาวป ซ ฟุต เตอ�� ทัน โตว อฮั ตอก เซ�
32 มัฮ ปุย ตังเมือง ป ซาวป โอเอฮี ตอก
เซ โครยญ เจือ� เปือะ เปอะ เมือง มะ
ลอง เอจี ยุง อื ไมจ โรฮ เปอะ โฮลฮ โอเอฮี
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ตอก เซ เยอ� 33ป ระ ไล ฮา โอเอฮี ไฮญ�
ไมจ เปอะ ซาวป ตอก ซ เกือฮ แตะพะจาว
ตัตเตียง รพาวม รโม่ยฮ เปอะ� ไม่ ซาวป
เปอะ เกือฮ ติ แตะ อาวต ไม่ รพาวม ซืไซ
ยุฮ อ�ื ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� โอเอฮี ป
ตุก เปอะ นึง ซ บุ อื ละ เปอะ โครยญ เจือ
พะจาว เยอ� 34 ทัน โตว ตุก พาวม นึง ป
ซ เกิต ซงา่วป เปอ� ซงา่วป ตึน ซ ไก แม
ตอก ตุก พาวม ปุย� โอเอฮี กอ ตุก พาวม
ปุย นึง ซเงะ ออฮ� เอจี ปอ ไน ซเงะ เซ�

7
ไมจ โตว เติ ชฮิ วฮิ ฆอก ปุย
(ลก� 6:37-42)

1 �ปุ เติ ชฮิ วฮิ ฆอก ปุย เยอ เดอมึ พะ
จาว โอ ซ เติ ชฮิ วฮิ ฆอก โกะ เปอะ� 2 เติ
เปอะ ปุย ตอก ออฮ� พะจาว ซ เติ โรฮ โม
เปะ ตอก เซ โรฮ� ซมอย เปอะ ละ ปุย
นาวก เมาะ ออฮ� ซ ซมอย โรฮ พะจาว
ละ เปอะ นาวก เมาะ เซ โรฮ� 3 เมอยุ แก
เปอะ ครมั แตวะ โฆยฮ ไง่ เอียกปุ แตะ�
เตือง โอ แตะ อาวม โคะ เตือง โฆง อื โตะ
ไง่ โกะ เปอะ เซ� 4 เกียฮ อฮั โน่ง เปอะ
ติ แตะ เกียฮ คลวยฮ ครมั แตวะ โฆยฮ ไง่
ปุ แตะ� เตือง ระ โคะ อาวต โตะ ไง่ โกะ
แตะ เมอ� 5ปะ ปุย ไล โกะ ไล เอยีง เงอ�
ไมจ เปอะ กอฮ โคะ เตือง โฆง อื นึง ไง่
โกะ แตะ เซ ฮมั� เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ ยุ
ที ละ ซ คลวยฮ แตะ ครมั แตวะ โฆยฮ ไง่
ปุ แตะ เซ โอก� 6 ปุ เกือฮ ป ซงะ่ ซงอม
ยุฮ พะจาว ละ เซาะ� ปุ น่ากึ แกว ปิญ ยุฮ
เปอะ ละ เลีจ� ตึน ซ โจฮ ซ บึน อ�ื ฟวยจ
เซ ซ ลเตือฮ จาวน โกะ เปอะ�

ไมจ ปัว� ไมจ ซาวป� ไมจ ลฆุฮ
(ลก� 11:9-13)

7 �ไมจ แนฮ เปอะ ปัว เดอมึ เปอะ ซ
โฮลฮ� ไมจ แนฮ เปอะ ซาวป เดอมึ เปอะ
ซ ยุ� ไมจ แนฮ เปอะ ลฆุฮ เดอมึ พะจาว
ซ โปฮ ละ เปอะ� 8 ปุย ดัฮ ปัว อื ซ โฮลฮ
อ�ื โครยญ โฆะ ปุย� ดัฮ ซาวป อื ซ ยุ
โรฮ อื โครยญ โฆะ ปุย� ปุย ดัฮ ลฆุฮ อื ซ
โปฮ พะจาว ละ อ�ื 9 โม เปะ เอ ดัฮ กวน

เปอะ ปัว คโนมปัง โฮ� แจง โอ เปอะ ซ
เกือฮ ซโมะ ละ อ�ื 10 ดัฮ มัฮ ปัว อื กะ
โฮ� แจง โรฮ โอ เปอะ ซ เกือฮ ซโอยญ*
ละ อ�ื 11 โม เปะ ปัง มัฮ เปอะ ปุย โอ ไมจ�
ยุง ลัง่ เปอะ เกือฮ ป ไมจ ละ กวน แตะ�
เปือะ เปอะ ป อาวต เมือง มะลอง แจง ซ
เกือฮ อื ป ไมจ ละ ป ปัว นึง แตะ โฮฮ ฮา เซ
แม� 12 รไม่จ เปอะ ปุย ยุฮ ละ แตะ ตอก
ออฮ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ละ ปุย ตอก เซ
โรฮ� ไลลวง ป อฮั โกตไม ยุฮ พะจาว ไม่
ป อฮั ป ซึป ลปุง พะจาว เตือง โอยจ อื เอจี
รโจะ นึง คอ เซ โครยญ เจือ ควมัไม อ�ื

โตะ รเวอืะ ซไกป
13 �ไมจ เปอะ เลียก โตะ รเวอืะ ซไกป

นึง มัฮ โตะ รเวอืะ ระ คระ เวอืฮ ป ซ ฮอยจ
ละ มอ นโฮก� ป โฮว คระ เซ โฮวน�
14 โตะ รเวอืะ ซไกป คระ แตวะ ป ฮอยจ
ละ จีวติ เซ� รมัฮ ป ซ โฮลฮ ยุ คระ เซ ไม่
โฮว อื นึง�

โคะ ไม่ เปลิ อื
(ลก� 6:43-44)

15 �โม เปะ ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา
โม ป โคะ ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว
ละ เปอะ� โม เซ เคียต เกือฮ ก พริ แตะ
ไมจ ซลิต ซโลม ตอก แกะ โฮ� โตะ กไน
รพาวม อื ปังเมอ มัฮ ลัง่ ตอก บราวก ซวก
โฮ� 16 โม เปะ ซ ยุง เปอะ ป มัฮ ป มอยฮ
อื เบือ เปลิ กัน ยุฮ อ�ื อมั ไก ป โฮลฮ เปฮ
เปลิ อะงุน เน่อมึ นึง ไรป กัต เตอ� อมั
ไก ป โฮลฮ เปฮ เปลิ เม เน่อมึ นึง โคะ กัต
เตอ� 17 ตอก โรฮ เซ� เจือ โคะ ไมจ� ซ
เกิต เปลิ ไมจ นึง� เจือ โคะ โอ ไมจ ซ เกิต
โรฮ เปลิ โอ ไมจ นึง� 18 เจือ โคะ ไมจ� ซ
เกิต เปลิ ป โอ ไมจ นึง อื เกียฮ เกิต โตว
นึง อ�ื เจือ โคะ โอ ไมจ� ซ เกิต เปลิ ไมจ
นึง อื ปุ โรฮ เกียฮ เกิต� 19 โคะ โอ ไมจ
เปลิ นึง อ�ื ไมจ ฆู แปฮ น่าึก โตะ งอ โค
รยญ โคะ อ�ื 20 โม เปะ ซ ยุง เปอะ ป มัฮ
ปุย โม เซ เบือ เปลิ ป โอก เน่อมึ นึง อ�ื

อาึ ยุง โตว โม เปะ เฟือฮ
(ลก� 13:25-27)

* 7:10 7:10 ตัม ป คิต ป งอ่ต โม ยวิ เยอ ซโอยญ เซ มัฮ ป รแอม ลัมเลือ เอนิ ละ อ�ื มัฮ เอนิ โตว ป ปอน ละ อื
เฟือฮ�
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21 �มัฮ โตว โฮลฮ ปุย เลียก นึง บัน่
เมือง ยุฮ พะจาว เบือ อฮั อ�ื �พะ โอง
จาว� พะโองจาว� เนิ โครยญ โฆะ แตะ
ปุย เยอ� มัฮ โฮลฮ อื เลียก เบือ ยุฮ แตะ
ตัม ป ปุก รพาวม เปือะ เกอะ ป อาวต
เมือง มะลอง� 22 ซเงะ เซ เยอ� โฮวน ป
ซ อฮั ตอก เฮ�ี �เอะ เอจี ซึป ลปุง พะจาว
ละ ปุย ตัง เปอะ� เอะ เอจี โครฮ พี โอก
เบือ มอยฮ เปอะ� เอะ เอจี ยุฮ ป ซัมคัน
เบือ มอยฮ เปอะ โฮวน เจือ�� ซ อฮั เซ
เนิ� 23 เญอืม เซ อาึ ปังเมอ ซ อฮั เฮี ละ�
�อาึ ตึน โอ ยุง โม เปะ เฟือฮ เน่อมึ ไพรม
อ�ื โม เปะ ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร� ตอ แปฮ
ฮา อาึ อ�ื� ซ อฮั เซ ละ�

ป ยุฮ เญือะ ลอา ปุย
(ลก� 6:46-49)

24 �เมาะ ป ฮมอง ลปุง รโฮงะ โอะ เฮี
ไม่ เนอึง อื ตอก อฮั ฮะ� ซ แพป ไม่ ปุย
ไมจ พันญา ป ยุฮ เญือะ แตะ ราว ซโมะ
ระ� 25 เญือะ เซ ปัง เฮละ พริ ละ� ปัง
ฮาวก รอาวม ละ� ปัง ปุฮ กาื ระ� ฆลอฮ
โตว ฆาื อื นึง โบลวง อื ราว ซโมะ ระ เซ�
26 ป ฮมอง ลปุง รโฮงะ โอะ เฮี ไม่ โอ อื
เนอึง ตอก อฮั ฮะ� ซ แพป ไม่ ปุย ลโม
วะ ป ยุฮ เญือะ แตะ นึง เกาะ� 27 เญือะ
นึง เกาะ เซ ฮอยจ เฮละ ละ� ฮาวก รอาวม
ละ� ปุฮ กาื ระ� ฆลอฮ� ลเลอึม� ไลจ
โอยจ เอนิ�� อฮั เซ� 28 เญอืม เอจี ฟวยจ
อฮั พะเยซู โอเอฮี เซ เยอ� โม ลัปซด่อน
เงอตึ เนอึม นึง ตอก เพอกึ อื ปุย� 29 นึง
เพอกึ อื ปุย ไม่ อมันัต แตะ� ตอก โตว เพ
อกึ โม คู เพอกึ พะทัม ปุย�

8
พะเยซู เกือฮ ปุย ลาวต ไฮ
(ลก� 5:12-16)

1 เญือม เอจี เลีฮ พะเยซู ฮอยจ ชวง
บลาวง� โฮวน เนอึม ป โฮว ฟวต เตอ�
2 ไก ปุย ลาวต ติ ปุย เอญี เคะ พะเยซู�
นุ่ม ไว อื ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� อฮั เฮี ละ
อ�ื �จาวไน� ดัฮ ปุก รพาวม เปอะ ละ ซ
เกือฮ เปอะ อาึ ไฮ โฮ� แจง ซ เกียฮ ไฮ
เนอึม เปอะ ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ ละ อ�ื 3 พะ

เยซู ซนาว เตะ แตะ เดือะ เบื่อ อ�ื �เอจี
ปุก รพาวม เมอะ� ไฮ เมิฮ�� อฮั เซ ละ
อ�ื เคียง เซ� ไฮ ไมจ เอนิ ลาวต อื เซ�
4 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ รโฮงะ ละ ปุย
ไฮญ� ไมจ เปอะ โฮว เคะ ซตุ ยุฮ พะจาว
เกือฮ แลน เปอะ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ
ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ตัม ป อฮั ไอ โมเซ
อาึง นึง โกตไม� เดอมึ ปุย ซ ยุง ไฮ เนอมึ
โซะ เปอะ เซ�� อฮั เซ�

พะเยซู เกือฮ กวนไจ ไนลอยะ ไฮ
(ลก� 7:1-10)

5 ลไล เลียก พะเยซู นึง ยว่ง คาเพรนา
อุม� ฮอยจ ไนลอยะ เคะ อื ติ ปุย� ปัว นึง
พะเยซู� 6 อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� โซะ
เนอึม โซะ แนม กวนไจ เยอะ ติ ปุย� ยุม
เตะ ยุม ชวง� ไอจ นึง เญือะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

7พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ ซ โฮว เกือฮ
ละ เปอะ ไฮ�� อฮั เซ�

8 ไน ลอยะ เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �จาวไน�
อาึ มัฮ ปุย โอ ไมจ� โปง โตว ปะ ซ โฮว
กึต เปอะ ฆรมึ พรงั เญะ เอ� ปัง โอ เปอะ
โฮว� อฮั เปอะ เนิ ติ ลอา มวยญ โน่ง�
กวนไจ เยอะ เซ แจง ซ ไฮ เปอะ ยุฮ� 9อาึ
ยุง เงอะ นึง มัฮ โรฮ แตะ ปุย อาวต ฆรมึ
ป ระ อมันัต ฮา โกะ แตะ� ปังเมอ ไก โรฮ
ตฮนั อาวต ฆรมึ อมันัต อาึ อ�ื อาึ ดัฮ
ดวน ปุย เฮี โฮว� โฮว เนอมึ� ดัฮ ดวน ปุย
เซ เอญี โฮ� เอญี เนอึม� ดัฮ ดวน กวน
ไจ ยุฮ แตะ ยุฮ ออฮ� ยุฮ เนอึม เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

10 พะเยซู เญือม ฮมอง อื ป อฮั อ�ื เง
อตึ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ ป โฮว ไม่ แตะ เซ�
�อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื อาึ ดิ ยุ
โตว ติ ชวง ป ระ รพาวม เจือ เมาะ ปุย เฮ�ี
ปัง มัฮ โม อซิราเอน ปุ โรฮ ไก� 11 อาึ อฮั
ละ โม เปะ ตอก เฮ�ี โฮวน ป ซ ฮอยจ เน่
อมึ เมือง ลัก่ โอก ซเงะ ไม่ เมือง ลัก่ เลีย
ก ซเงะ เอ� ซ โฮลฮ งาวม โซม ดิ นึง บัน่
เมือง ยุฮ พะจาว ไม่ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่
ยาโคป� 12 โม ป ลัมเปิง โฮลฮ อาวต นึง
บัน่เมือง ยุฮ อื ปังเมอ ซ โฮลฮ พะจาว น่าึ
ก ก พริ นา ก เฟียก อ�ื นา เซ เยอ� ปุย
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ซ เยอืมๆ ญึ่ตๆ ไม่ ครวก รกั อื นึง โซะ ป
อาวม แตะ�� อฮั เซ� 13 พะเยซู อฮั แม
เฮี ละ ไนลอยะ เซ� �เอญี เมิฮ� รพาวม
เจือ เปอะ มัฮ ตอก ออฮ� ซ แปน โรฮ ละ
เปอะ ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ
กวนไจ อื เซ ไฮ เอนิ จุบัน่ เอนิ�

มะ เนอมึ เปโตร ไม่ ป โซะ ไฮญ
(มก� 1:29-34)

14 เญอืม เลียก พะเยซู นึง เญือะ เปโตร
เยอ� ยุ ไอจ มะ เนอึม อื ฆาื ฮอยจ โซะ
แตะ� 15พะเยซู เดือะ ไปญ เตะ อ�ื ฮอยจ
โซะ อื เซ ไฮ เอนิ เบือ อ�ื โกฮ เอนิ เรอึ
ม พรี โซม ตุม ไอจ ละ พะเยซู� 16 ปู เซ
ปุย ตาว โม ป เลียก พี นึง ฮอยจ เคะ พะ
เยซู โฮวน ปุย� พะเยซู อฮั อื ละ พี ติ ลอา
มวยญ โน่ง� โอก ยุฮ อ�ื เมาะ ป ไก ป
โซะ นึง� เกือฮ อื ไฮ เตือง โอยจ อ�ื 17 โอ
เอฮี ไล เซ เอจี เกิต เนอมึ ตัม ป อฮั อซิยา
ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฆะ โฮ� มัฮ อฮั
อื เฮ�ี �ปุย เซ แจง ปุยฮ กลอม อื ป โซะ
ป คระ นึง เอะ ฮา เอะ เอ� แจง โรวก อื
รพาวม ตุก ยุฮ เอะ ฆรอ เอะ เอ�� อฮั เซ
อซิยา�

ป ฆวต ฟวต พะเยซู
(ลก� 9:57-62)

18 เญื อม ยุ พะ เยซู แวต ปุย โฮวน
แตะ� ดวน อาึง ลุกซิก แตะ เตือง บลัฮ
ปลัฮ รอาวม ลัก่เติต� 19 เญือม เซ เยอ�
ฮอยจ คู เพอกึ พะทัม เคะ อื ติ ปุย� อฮั เฮี
ละ อ�ื �อาจาน� ซ โฮว ปะ ลัก่ ออฮ อาึ ซ
โฮว ไม่ เปอะ ลัก่ เตฮ�� อฮั เซ� 20 พะ
เยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �บราวก โฮลฮ ลัง่
อาวต โตะ แตะ� ไซม โฮลฮ ลัง่ อาวต โตะ
รฮมาวม แตะ� ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ*
ปังเมอ โอ ไก เญือะ อาวต คราว โซม��
อฮั เซ ละ อ�ื

21 อฮั แม ลุกซิก อื ละ อื ติ ปุย ตอก
เฮ�ี �จาวไน� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ เอญี รม
อยจ เปือะ แตะ ละ ฮมั� ฟวยจ เซ ซ ฟวต
ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 22พะเยซู โลยฮ อื ละ
อ�ื �โฮว� ฟวต แนฮ อาึ อ�ื เกือฮ ป ยุม
รมอยจ ไอฮ ปุ แตะ�� อฮั เซ�

พะเยซู ฮมั กาื ไม่ รอาวม
(มก� 4:35-41; ลก� 8:22-25)

23ฟวยจ เซ พะเยซู เลียก โตะ โล่ง� โม
ลุกซิก อื โฮว ฟวต อ�ื 24ลไล เตือง อื ปลัฮ
รอาวม เซ ฮอยจ กาื ระ ละ� พุกเพียก
รอาวม นึง ปอ ซ เลอปึ เอนิ อื โล่ง ยุฮ อ�ื
พะเยซู ปังเมอ ปุน ลัง่ ไอจ� 25 ลุกซิก อื
ซอ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� ปัว ปะ
เรอึม แตะ� เอะ ซ รมัม่ เมอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

26 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ ฮลัต
เปอะ� เกียฮ แตวะ ลัมเลือ โน่ง รพาวม
เจือ เปอะ เมอ�� อฮั เซ� พะเยซู โกฮ
ชุง เอนิ ฮมั กาื ไม่ รอาวม กัมลัง พุกเพี
ยก เซ� เญอืม เซ กาื ไม่ รอาวม เซ อาวต
โฆย เอนิ� 27 โม ลุกซิก อื เงอตึ ฆาื อ�ื อฮั
เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี มัฮ ปุย ตอก เมอ
แล� ปัง มัฮ กาื ไม่ รอาวม เนอึง ตื ป อฮั
อ�ื� อฮั เซ�

พะเยซู ยุ ป เลียก พี นึง ลอา ปุย
(มก� 5:1-20)

28 เญือม เอจี เตือง อื ฮอยจ นึง เมือง
ก อาวต โม กะด่ารา บลัฮ ปลัฮ รอาวม ลัก่
เติต เตอ� ไก ป เลียก พี นึง ลอา ปุย�
โอก เน่อมึ นึง โตะ อูโมง รมอยจ ปุย ป
ยุม� ฮอยจ รโตฮ ยุ พะเยซู� ปุย ลอา
เซ ไฮะฮอน ลัมเลือ ปอ เอนิ โอ ปุย เญาะ
โรวต โฮว คระ เซ� 29 โม พี เซ อฮั เฮี
เรยีง� �ปะ ป มัฮ กวนพะจาว� เมอ ซ ยุฮ
เปอะ ละ เอะ เอ� ปะ อมั มัฮ ฮอยจ เปอะ
นา เฮี ละ ซ คัม ตุง เปอะ เอะ กา เติง เวลา
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

30แควน เซ ไก เลีจ นึง ติ มู ระ� กัมลัง
ซาวป โซม� 31 โม พี เซ ปัว อื นึง พะเยซู
ตอก เฮ�ี �ดัฮ เปอะ ซ โครฮ เอะ โอก�
เกือฮ เอะ เลียก นึง เลีจ โม เซ โอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 32�โฮว เมิฮ�� อฮั เซ ละ อื พะ
เยซู� พี โม เซ โอก เนอมึ โฮว เลียก อาวต
กไน เลีจ โม เซ� เลีจ ติ มู เซ ตอ เงา่ะ ตอ
วู เอนิ� ดุฮ เน่อมึ นึง ไกญ รองั ฮอยจ โตะ
ปลัฮ รอาวม� รมัม่ เตือง โอยจ อ�ื

33 ป เลียง เลีจ เซ เยอ� เอญี นึง ยว่ง�
รโฮงะ ไลลวง ป ยุ แตะ เซ ละ ปุย โครยญ

* 8:20 8:20 พะเยซู เญือม อฮั อื ไลลวง โกะ แตะ กอ อฮั �กวน ปุย ปลัฮเตะ� ไม่ โกะ แตะ ไอฮ�
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เจือ� เตือง ไลลวง ปุย เลียก พี นึง ไพรม
อื เซ� 34 ปุย ติ ยว่ง เซ โอก ซาวป ยุ พะ
เยซู ฆาื อ�ื เญอืม เอจี ยุ อ�ื ปัว อื โอก ฮา
นาตี ยว่ง แตะ เซ�

9
ไลลวง ป ยุม เตะ ยุม ชวง
(มก� 2:1-12; ลก� 5:17-26)

1 พะเยซู เลียก โตะ โล่ง� เตือง แม
ฮอยจ นึง ยว่ง โกะ แตะ� 2 เญือม เอจี
ฮอยจ อื โรวก ปุย ป ยุม เตะ ยุม ชวง นึง
ติ ปุย� ฮอยจ เคะ พะเยซู� ยวก โรวก อื
เตือง ซัต ไอจ อ�ื เญือม เอจี ยุ พะเยซู
รพาวม เจือ โม เซ เยอ� อฮั เฮี ละ ปุย ยุม
เตะ ยุม ชวง เซ� �กวน� ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ตุก รพาวม� มัป่ ยุฮ เปอะ เอจี ยวก ละ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 โม คู เพอกึ พะทัม อฮั เฮี โตะ รพาวม
แตะ งอ่น� �ปุย เฮี มัฮ อฮั อื ลปุง พามัต
พะจาว�� อฮั เซ� 4 พะเยซู ยุง อื ป คิต
โม เซ โตะ รพาวม แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�เมอยุ โม เปะ เอ คิต เปอะ ป ฆอก โตะ
รพาวม แตะ ตอก เซ� 5 อาึ ซ อฮั ตอก เฮี
ละ ป โซะ เซ� �มัป่ ยุฮ เปอะ เอจี ยวก ละ
เปอะ� โต เซ ซ อฮั แม ละ อื ติ เจือ� �โกฮ
โฮว เมิฮ� ซ อฮั เซ ละ� ลอา เจือ เซ เมอ
ป เยอื นึง อ�ื� อฮั เซ�

6�อาึ ซ ยุฮ ตอก เฮี นึง ซ เกือฮ แตะ โม
เปะ ยุง แจง แน ไก อมันัต อาึ ป มัฮ กวน
ปุย ปลัฮเตะ ละ ซ ปุน ยวก แตะ มัป่ ยุฮ
ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ โม เซ พะ
เยซู เยอ� ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี ฆาื อื ละ
ป ยุม เตะ ยุม ชวง เซ� �โกฮ� ตุย โรวก
ซัต ไอจ เปอะ� เอญี ไม่ เญือะ เปอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 7 ปุย เซ โกฮ เอนิ เนอึม� เอญี
ฮอยจ เญือะ แตะ� 8 โม ป รเจอมึ นา เซ
เมือต เอจี ยุ ป ยุฮ อื ละ ปุย เซ โตวฮ ฆ
ราึง ฆาื อ�ื ลอต ลืลาว พะจาว นึง ยุ อื
โพต อื อมันัต ตอก เซ ละ เรอึม แตะ ปุย
ปลัฮเตะ�

พะเยซู กอก มัตไท เกือฮ ฟวต แตะ
(มก� 2:13-17; ลก� 5:27-32)

9 เญือม ลอต พะเยซู ฮา นา เซ เยอ�
รโตฮ ยุ ปรเมะ ติ ปุย� งาวม นึง ด่าน ก
เกป ปุย พาซี โอเอฮี� มอยฮ อื มัฮ มัต
ไท� อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว ฟวต อาึ อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื ปุย เซ โกฮ โฮว ฟวต เอนิ อ�ื

10 ฟวยจ เซ เญือม โซม พะเยซู โตะ
เญือะ มัตไท เซ� ฮอยจ โม ป เกป พาซี
ไม่ โม ป อฮั ปุย ปุย มัป่ ละ โฮวน� เญื่อฮ
งาวม โซม ดิ ไม่ พะ เยซู ไม่ ลุก ซิก อ�ื
11 โม ฟารซีิ เมือต ยุ โซม อื ไม่ ปุย ตอก
เซ� อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก พะเยซู� �ปอคู
โม เปะ เอ เกียฮ โซม ดิ โน่ง ไม่ โม ป เกป
พาซี ไม่ ปุย มัป่ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

12พะเยซู เญอืม ฮมอง อื ตอก เซ อฮั เฮี
ละ อ�ื �ปุย กอ ปุย บาึง จัมเปน โตว ซาวป
มวต ซาวป มอ� มัฮ ป โซะ ป ปวย ป ไมจ
ซาวป มวต ซาวป มอ เยอ� 13 �มัฮ กัน
เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย ป ปุก รพาวม
เมอะ� มัฮ โตว กัน ตอง ปุย ทไว โอเอฮี��
อฮั เซ นึง พะทัม พะจาว เยอ� ไมจ เปอะ
เอญี งอ่ต เกือฮ ติ แตะ ยุง ไลลวง คอ
เซ� อาึ มัฮ โตว ฮอยจ กอก ปุย ซืไซ� มัฮ
ฮอยจ กอก ปุย มัป่ เอญี เคะ แตะ�� อฮั
เซ�

ไล เออปึ ปุย ป โซม ป ปอน แตะ
(มก� 2:18-22; ลก� 5:33-39)

14 เญอืม เซ โม ลุกซิก โยฮนั ฮอยจ เคะ
พะเยซู� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เอะ ไม่ โม ฟา
รซีิ ไตป ทื เยอะ ซิน เออปึ ป โซม ป ปอน
แตะ� ลุกซิก ปะ เมอยุ โอ อื ทื เยอ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

15พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม ป ฮอยจ
โซมญุ เซ แจง โอ อื ซ เกียฮ ตุก รพาวม
เญอืม อาวต ลัง่ กวน เบลีย ซ เญือะ เซ ไม่
อ�ื ปังเมอ ไก ติ ซเงะ เญอืม ซ ตุย พะจาว
กวน เบลีย ซ เญือะ เซ ฮา ปุโฮมว อ�ื มัฮ
เญอืม เซ ซ เออปึ อื ป โซม ป ปอน แตะ�

16 �เครองึ ชุ เครองึ ญู� ปุย พลุ เกอะ
โตว นึง ป โคระ� ดัฮ เปอะ พลุ นึง บ่วตชุ
โคระ โฮ� ตึน ซ แฌฮ แม เวอืฮ ฮา ไพรม
แตะ ฆาื อ�ื 17 ตอก โรฮ เซ� ไก โตว ป
ดุฮ รอาวม อะงุน โคระ โตะ ปัง ฮกั ไพรม



มัตไท 9:18 14 มัตไท 9:38

เมอ� ดัฮ ซ ยุฮ อื ตอก เซ� รอาวม อะงุน
โคระ เซ ซ ฮาวก� ซ ลตุฮ ยุฮ ปัง ฮกั เซ�
รอาวม อะงุน ไม่ ปัง ฮกั เซ ซ ไลจ ตอก ปุ
แตะ� รอาวม อะงุน โคระ เซ ไมจ ดุฮ นึง
ปัง ฮกั โคระ เดอมึ ซ ไมจ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

พะเยซู เกือฮ กวนดุ โกฮ ไอม แม
(มก� 5:21-43; ลก� 8:40-56)

18 ลไล อฮั พะ เยซู โอ เอฮี เซ ละ ปุย
เยอ� ฮอยจ ป กวต นึง โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ
เคะ อื ติ ปุย� นุ่ม ไว อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ยุม
กวน เครฮี ฮิ ปเล่ีย เซ� ปัว ปะ โฮว ยอ่ง
เตะ แตะ ราว อื เดอมึ ซ โกฮ ไอม แม��
อฮั เซ ละ อ�ื 19พะเยซู โกฮ โฮว เนอมึ ไม่
อ�ื โม ลุกซิก อื โฮว ฟวต โรฮ อ�ื

20 เญอืม เซ ไก ปรโปวน โซะ บรางึ ฮนัม
นึง ติ ปุย� เอจี ไก กาว โรฮ ลอา เนอมึ โซะ
อ�ื บระ ฮอยจ เดือะ เบื่อ ชวง ลปิ พะเยซู
ลัก่เคะ อ�ื 21 อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ�
�ปัง มัฮ เมาะ โฮลฮ เดือะ เบื่อ ลปิ อื โน่ง�
อาึ ซ ไฮ โซะ เบือ อ�ื� อฮั เซ โตะ รพาวม
แตะ�

22 พะเยซู แมฆี ลัก่เคะ แตะ� ยุ ปรโป
วน เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �กวน� ปุ เกือฮ ติ
เปอะ ตุก รพาวม� รพาวม เจือ เปอะ เอจี
เกือฮ ปะ ไฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เคียง เซ เยอ
ปรโปวน เซ ไฮ เอนิ จุบัน่ เอนิ โซะ อื เซ�

23 เญอืม เอจี ฮอยจ พะเยซู นึง เญือะ ป
กวต นึง โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ เซ� ยุ โม ป ปาึง
เปี ไม่ ปุย โฮวน� ลอยฮ เนอมึ ไอฮ พาวม
แตะ� 24พะเยซู อฮั เฮ�ี �โกฮ โอก แปฮ�
กวนดุ เซ ดิ ยุม โตว� มัฮ ปุน อื ไอจ�� อฮั
เซ ละ อ�ื ปุย โฮวน เซ โล่ ญวยฮ พะเยซู
ฆาื อ�ื

25 เญือม เซ พะเยซู ดวน ปุย โฮวน เซ
โอก ก พร�ิ โกะ อื เลียก โตะ เญือะ�
โตวก เตะ กวนดุ เซ� กวนดุ เซ โกฮ ไอม
แม เอนิ� 26 ไลลวง เซ พรุ เฮอื ไคว เมือง
เซ�

ปุย จัก ลอา ปุย
27 เญอืม ลอตพะเยซู ฮา นา เซ� ไก ปุย

จัก ลอา ปุย� ฟวต ลัก่เคะ พะเยซู� อฮั
เฮี เรยีง� �ปะ ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ เตอ�

ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 28 เญอืม เอจี เลียก พะเยซู โตะ เญือะ
อา� ป จัก ลอา ปุย เซ เลียก เคะ อ�ื พะ
เยซู ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เปะ ลอา อมั เจือ
เปอะ ซ เกียฮ ยุฮ อาึ กัน ไล เฮี ละ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื ปุย ลอา เซ โลยฮ อ�ื �เจือ
เยอะ� พะโองจาว�� อฮั เซ� 29ฟวยจ เซ
พะเยซู เดือะ เบื่อ ไง่ อ�ื �เกือฮ แปน ตัม
รพาวม เจือ เปอะ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 30 ไง่ อื เซ เกียฮ ยุ เอนิ โอเอฮี� พะ
เยซู คัต เนอมึ คัต แนม อื ตอก เฮ�ี �ปุ ร
โฮงะ ป มัฮ อาึ ละ ปุย โอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
31 ปุย ลอา เซ ปังเมอ โฮว ครอฮ ป มัฮ ป
มอยฮ พะเยซู ละ ปุย� ปอ พรุ เฮอื ไลลวง
อื ไคว เมือง เซ เอนิ�

ปุย งาว เกียฮ ลปุง
32ลไล โอก เอญี ปุย ลอา เซ� ไก ป ตาว

ปรเมะ โอ เกียฮ ลปุง ฆาื เลียก พี นึง แตะ
ฮอยจ เคะ พะเยซู ติ ปุย� 33 เญือม เอจี
โครฮ พะเยซู พี เซ โอก เกอ� ปุย เซ เกีย
ฮ ลปุง เอนิ� โม ป รเจอมึ นา เซ เงอตึ ฆาื
อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ยุ โตว ติ ชวง ปุย
เกียฮ ยุฮ โอเอฮี ตอก เฮี ลลาึง โม อซิรา
เอน� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 34 โม ฟารซีิ ปัง
เมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ ปุน โครฮ
อื พี โอก เบือ อมันัต ฮวันา พี�� อฮั เซ�

พะเยซู เลียก พาวม นึง ปุย
35พะเยซู โกฮ โฮว เกือฮ ติ แตะ ฮอยจ

โครยญ บัน่ โครยญ เมือง� เพอกึ ตอม
ปุย โตะ โฮงซุต ยุฮ อ�ื ครอฮ ไลลวง เอจี
ซดิ ซ ฮอยจ ตัต เตียง พะจาว ปุย ปลัฮ
เตะ� ไม่ เกือฮ อื ป โซะ ไฮ โครยญ เจือ
โซะ ปุย� 36พะเยซู เญอืม ยุ อื รเจอมึ ปุย
นา เซ โฮวน เนอ� เลียก พาวม นึง อ�ื นึง
โฮวน ป คัม ป ตุง อื ไม่ โอ อื ไก ตัว เปิง�
มัฮ ตอก อื แกะ โอ ไก ป เลียง โฮ� 37 เญื
อม เซ เยอ� พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก
แตะ ฆาื อ�ื �เอจี โฮวน เฮงาะ เคราะ ออ�
ป โฮว มัก เกอ ปังเมอ รมัฮ ลัง่� 38 มัฮ เซ
ป ไมจ เปอะ ปัว นึง พะจาว ป มัฮ กุม เฮ
งาะ เซ ฆาื อ�ื เกือฮ ดวน ปุย โฮว มัก เฮ
งาะ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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10
พะเยซู ดวน ลุกซิก แตะ โอก โฮว
(มก� 3:13-19; ลก� 6:12-16)

1พะเยซู กอก ลุกซิก แตะ กาว ลอา ปุย
เซ เอญี เคะ แตะ� เกือฮ อมันัต ละ อื ละ
ซ ปุน โครฮ อื พี โอก ไม่ อมันัต ละ ซ ปุน
เกือฮ อื ป โซะ ป คระ ไฮ โครยญ เจือ โซะ
ปุย� 2 ป มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู
กาว ลอา ปุย เซ มัฮ ตอก เฮี มอยฮ อ�ื ปุย
รกา นึง อื มัฮ ซีโมน ป อฮั ปุย เปโตร ละ�
ติ อื มัฮ อนัดรู ปุ เปโตร� ฟวยจ เซ มัฮ ยา
โคโบ่� มัฮ กวน เซเบด่ี่� ไม่ โยฮนั ป มัฮ ปุ
อ�ื 3 ฟวยจ เซ มัฮ ฟีลิป ไม่ บ่าโทโลโม�
ฟวยจ เซ มัฮ โทมา ไม่ มัตไท ป มัฮ ป เกป
พาซี โอเอฮี� ฟวยจ เซ มัฮ ยาโคโบ่ กวน
อาลาโฟ ไม่ ทาได่� 4ฟวยจ เซ มัฮ ซีโมน
ป มัฮ พัก ชาตนิโยม ไพรม อื ไม่ ยูด่า อซิ
คารโิอต ป โชะ พะเยซู ละ ปุย�

5 ปุย กาว ลอา เซ พะเยซู ดวน อื โฮว�
อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ โฮว เคะ ปุย ตังเมือง
เงอ� ปุ เลียก โตะ ยว่ง โม ซามาเรยี ติ
ยว่ง เนอึม� 6 ฮา เซ ไมจ เปอะ โฮว เคะ
โม อซิราเอน ป ไฆร อื ฮา คระ ตอก แกะ
โฮ� 7 เญือม โฮว เปอะ ไมจ เปอะ ครอฮ
แนฮ ตอก เฮ�ี พะจาว เอจี ซดิ ซ ฮอยจ
ตัตเตียง อื ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ
อฮั ตอก เซ� 8 ไมจ เปอะ เกือฮ ป โซะ
ไฮ� ป เอจี ยุม� ไมจ เปอะ เกือฮ โกฮ
ไอม� ป ลาวต� ไมจ เปอะ เกือฮ ไฮ� ไมจ
เปอะ โครฮ พี โอก ฮา ปุย� โม เปะ เอจี
โฮลฮ เยอื เปอะ� ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ
เยอื ละ ปุย โรฮ� 9 ทัน โตว โรวก ไคร มาื
แปก ซครกั บรกั ลอง โตะ กปาว เปอะ�
10 ทัน โตว โรวก ทอง โฮว คระ เปอะ ไม่
เครองึ ลโปลฮ เปอะ ติ แตะ� ไม่ เกิป ไม่
โคะ ฆิ เปอะ� ป ยุฮ กัน โปง อื โฮลฮ โซม
เบือ กัน ยุฮ แตะ� 11 เญือม ฮอยจ เปอะ
ยว่ง ออฮ ยว่ง เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ ฮาวก
เญือะ ป ญอม รปัคัม โม เปะ� ดัฮ เปอะ
ฮาวก เญือะ อื โฮ� อาวต เญือะ เซ ฮอยจ
ละ โอก โฮว เปอะ ฮา ยว่ง เซ� 12 ฮาวก
เปอะ เญือะ ป ออฮ ไมจ เปอะ ปิฮ มุ่น ละ

เญือะ เซ� 13 ดัฮ เญือะ เซ รปัคัม เปอะ�
มุ่น ยุฮ เปอะ เซ ซ อาวต เนอมึ ไม่ อ�ื ดัฮ
โอ รปัคัม เปอะ โฮ� มุ่น เซ ซ แม แม ตอก
ไพรม อ�ื 14 ดัฮ ไก ป โอ รปัคัม เปอะ ไม่
โอ อื งอ่ต ป อฮั เปอะ� เญือม โอก โฮว
เปอะ ฮา เญือะ เซ ญุ่ก ฮา ยว่ง เซ ญุ่ก�
ไมจ เปอะ ปวยฮ อาึง รกาื ติต ฮละ ชวง
แตะ ละ�* 15 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม
อ�ื เญือม ซ รเตีฮ พะจาว ปุย เยอ� ยว่ง
โซโด่ม ไม่ ยว่ง โกโมรา ซ รมัฮ ฮา ยว่ง เซ
ตุต อ�ื

ปุย ซ โคมเฮง โม ป ทื พะเยซู
16 �งอ่ต แลน� อาึ เกือฮ โม เปะ โอก

โฮว ตอก แกะ เลียก ลลาึง บราวก โฮ�
มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ แฮน ลอป ติ แตะ ฆาื
อื ตอก ซโอยญ โฮ� ไม่ เกือฮ เปอะ ติ
แตะ จวต ชุม ไมจ ไล ตอก รโกะ เกอื โฮ�
17 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง� ซ ไก
ป ซ โฮมวต มอป โม เปะ ละ ซัน� ซ เฟียต
โม เปะ โตะ โฮงซุต ยุฮ แตะ� 18 ซ เมือะ
โรวก โม เปะ ฮอยจ ลั่กกา โม จาวเมือง
ไม่ โม กซัต ฆาื ทื เปอะ อาึ� โม เปะ ซ
โฮลฮ เปอะ รโฮงะ ไลลวง อาึ ละ โม เซ ไม่
ปุย ตังเมือง ฆาื อ�ื 19 เญือม โฮมวต ปุย
โรวก เปอะ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก พาวม
นึง ป ซ อฮั ซ มวยญ แตะ� ป ไมจ เปอะ
อฮั เญอืม เซ เยอ� พะจาว ซ เกือฮ โม เปะ
ยุง อ�ื 20 ลปุง ซ อฮั เปอะ เซ ซ มัฮ โตว
ลปุง โกะ เปอะ� มัฮ ลปุ ป ฮอยจ เน่อมึ
นึง เปือะ เปอะ ป เกือฮ ลปุง เซ ละ เปอะ�
21 เญือม เซ เอียก ซ รโจฮ ปุ แตะ ฮอยจ
ละ ยุม อ�ื เปือะ ซ รโจฮ โรฮ กวน แตะ�
กวน ซ ฟอง มะเปือะ แตะ ฮอยจ ละ ยุม
อ�ื 22 ปุย เตือง โอยจ อื ซ เกละยุ โม เปะ
เบือ ทื เปอะ อาึ� ปุย ปุน อาวต ไม่ รพาวม
เจือ แตะ ฮอยจ ลอยจ อื ปุย เซ ซ โปน ตุต
แตะ เบือ อ�ื 23 ดัฮ ปุย คัม ตุง เปอะ ยว่ง
เฮ�ี ไมจ เปอะ ตอ ฮอยจ ยว่ง เซิต� อาึ
อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื เตือน เปอะ โตว
ไคว ยุฮ ยว่ง อาวต โม อซิราเอน โครยญ
ยว่ง กา ซ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ เอ�

* 10:14 10:14 กัน ปวยฮ อื อาึง รกาื ติต ชวง แตะ ตอก เซ มัฮ เปลีฮ ที อื ซ ลอก ยว่ง เซ ตุต แตะ นึง โอ แตะ
รปัคัม ลปุง พะจาว�
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ไมจ โตว ฮลัต นึง ปุย
(ลก� 12:2-9)

24 �ลุกซิก ระ โตว ฮา ปอคู ยุฮ แตะ�
กวนไจ ระ โตว โรฮ ฮา ปอเลียง แตะ�
25 ดัฮ ลุกซิก เอจี รดู ปอคู ยุฮ แตะ� เอจี
เคราะ อ�ื ดัฮ กวนไจ เอจี รดู ปอเลียง
แตะ เคราะ โรฮ อ�ื ดัฮ ปุย อฮั เบ่เอนเซ
บุ่น* ละ ป มัฮ กุม เญือะ โฮ� ละ ปุย ไน
เญือะ เซ ตึน ซ พามัต อื โฮฮ ฮา เซ แม�

26�โม เปะ ทัน โตว ฮลัต นึง ปุย โม เซ�
ป เม่าะ ป พรตึ ป โอ ซ โอก ไก โตว� ป
เม่าะ ป เดีย ป โอ พะจาว ซ เปลีฮ ปุ โรฮ
ไก� 27 ป อฮั อาึ ละ เปอะ นา ก ไฆลป อ�ื
ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ ปุย ลัก่ ก เปง อ�ื ป
บระ อาึ อฮั ละ เปอะ นึง รแซป แตะ� ไมจ
เปอะ ครอฮ เน่อมึ นึง ดัต่ฟะ เรยีง� 28 ทัน
โตว ฮลัต นึง โม ป ซ ยุฮ ยุม ไม่ โกะ เนอึ
ม เปอะ� แจง โอ อื ซ เกียฮ ยุฮ ไลจ ไม่
ลปุ เปอะ� ฮา เซ ไมจ เปอะ ฮลัต นึง พะ
จาว ป เกียฮ ยุฮ ไลจ ไม่ โกะ เนอึม เปอะ
ไม่ ลปุ เปอะ นึง มอ นโฮก� 29 ไซม ยว่ง
ลอา ตัว เยอ ปุย โชะ อื ติ แปก โน่ง� ปัง
มัฮ ตอก เซ ไก โตว ติ เนอึม ป ซ ดุฮ อื
ฮอยจ ลังเตะ� โนก ฮา โปง เปือะ เปอะ
เกือฮ ดุฮ ฮู� 30 ไลลวง โม เปะ นึง อ�ื
ปัง มัฮ ฮาึก ไกญ เปอะ พะจาว เอจี เมีญ
อาึง อื โครยญ เญียง อ�ื 31 เคียง มัฮ อื
ตอก เซ ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ฮ�ี โม เปะ เอจี
มัฮ เปอะ ป ระ งวยฮ ฮา ไซม ยว่ง เตือง
โอยจ อ�ื 32 ป ญอม รปั อาึ ซองนา ปุย
ปลัฮเตะ� อาึ ซ ญอม โรฮ รปั ปุย เซ ซอง
นา เปือะ อาวต เกอะ เมือง มะลอง� 33 ป
โอ ญอม รปั อาึ ซองนา ปุย ปลัฮเตะ� อาึ
ซ ญอม โตว โรฮ รปั ปุย เซ ซองนา เปือะ
อาวต เกอะ เมือง มะลอง โรฮ��

ปุย ไมจ อื รปั ไมะซาวแควง ยุฮ แตะ
(ลก� 12:51-53)

34 �กัน ฮอยจ อาึ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ปุ
แกต ปุย ปลัฮเตะ ซ อาวต ซาวม อาวต
เฆ รอมึ เบือ อ�ื มัฮ โตว ซ โฮลฮ ปุย
อาวต ซาวม อาวต เฆรอมึ� มัฮ กัน รกัฮ

ลเฆือฮ ป ซ เกิต ละ ปุย ฆาื ฮอยจ อาึ อ�ื
35 กัน ฮอยจ อาึ เฮี ซ เกือฮ กวน รเมะ ปูไป
รพาวม ฮา เปือะ แตะ� กวน รโปวน ซ
ปูไป โรฮ รพาวม ฮา มะ แตะ� กอ โมวน
ซ ปูไป โรฮ รพาวม ฮา ปุ แตะ� 36 ปุย ติ
เญือะ อา ซ ไก ไน เญือะ อื ไอฮ ป เกละยุ
อู� 37 ป ฮรกั มะเปือะ แตะ โฮฮ ฮา ฮรกั
อื อาึ อ�ื โปง โตว อื ทื อาึ ปุย เซ� ป ฮรกั
กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ โฮฮ ฮา ฮรกั
อื อาึ อ�ื มัฮ โรฮ ป โอ โปง ทื แตะ อาึ ปุย
เซ� 38 ป โอ รปั กลอม ไมะซาวแควง ยุฮ
แตะ ไม่ ฟวต อื อาึ ไม่� โปง โตว โรฮ ทื
แตะ อาึ ปุย เซ� 39 ป ฮลักกอ จีวติ แตะ
นึง ปลัฮเตะ เฮี ซ โฮลฮ โปวฮ จีวติ เนอึ
ม แตะ� ป ญอม ละ โปวฮ จีวติ แตะ นึง
ปลัฮเตะ เฮี เบือ อาึ อ�ื ปังเมอ ซ โฮลฮ จี
วติ เนอมึ แตะ��

40 ป รปัคัม โม เปะ� เอจี มัฮ รปัคัม อื
อาึ� ป รปัคัม อาึ เอจี มัฮ โรฮ รปัคัม อื
พะจาว ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ� 41 ป รปัคัม
ป ซึป ลปุง พะจาว นึง มัฮ อื ป ซึป ลปุง พะ
จาว� ซ โฮลฮ โรฮ ลังวนั แตะ ตอก โฮลฮ
ป ซึป ลปุง พะจาว อื เซ โรฮ� �ป รปัคัม
ป ซื ป ไซ นึง มัฮ อื ปุย ซื ปุย ไซ� ซ โฮลฮ
โรฮ ลังวนั แตะ ตอก โฮลฮ ป ซื ป ไซ อื
เซ โรฮ� 42 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื
ป เกือฮ รอาวม ฮลอง ละ ป มัฮ ลุกซิก อาึ
ฆาื มัฮ อื ลุกซิก อาึ� ปัง มัฮ ลุกซิก แตวะ
ฮา ปุย ญุ่ก� ปุย เซ แจง ซ โฮลฮ อื ลังวนั
แตะ�� อฮั เซ�

11
โม ลุกซิก โยฮนั ฮอยจ ไฮมญ พะเยซู
(ลก� 7:18-35)

1 เญือม เอจี ฟวยจ เพอกึ ตอม พะเยซู
ลุกซิก แตะ กาว ลอา ปุย เซ� โฮว ฮา นา
เซ ฮอยจ นึง ยว่ง แควน เซ ละ ซ เพอกึ
แตะ ปุย ไม่ ซ ครอฮ แตะ ไลลวง พะจาว�
2 เญือม ฮมอง โยฮนั ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั
พะครติ เตอ� ปุก เญื อม อาวต อื โตะ
คอก� ดวน โม ลุกซิก แตะ โฮว ไฮมญ พะ
เยซู ฆาื อ�ื 3 เกือฮ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั
เอจี มัฮ ปะ ป อฮั ปุย ซ ฮอยจ เซ� เอะ

* 10:25 10:25 เบ่เอนเซบุ่น เซ มัฮ อฮั อื ไม่ ฮวันา พี� มอยฮ เฮี มัฮ ป โกว ปุย ละ เพียก แฮม แตะ พะเยซู�
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อมั ไมจ ลัง่ มอง ปุย ไฮญ�� ดวน อื อฮั อื
ตอก เซ�

4 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เอญี รโฮงะ
ละ โยฮนั ตอก ยุ ตอก ฮมอง เปอะ เฮ�ี
5 ป จัก เอจี เกียฮ ยุ โอเอฮี� ป ดัก่ได่ เอจี
เกียฮ โฮว� ป ลาวต เอจี ไฮ ไมจ แม� ป ฮ
ลาึต เอจี รฮอง ฮยวก อ�ื ป ยุม เอจี โกฮ
ไอม แม� โม ป ตุก ป ญัก เอจี ฮมอง ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว� 6 เมาะ ป โอ
ซองไซ รพาวม นึง ไลลวง อาึ อื เอจี โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ� ไมจ เปอะ เอญี ร
โฮงะ ละ โยฮนั ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 เญือม เอจี เอญี ลุกซิก โยฮนั เนอ�
พะเยซู รโฮงะ ไลลวง โยฮนั เซ ละ โม ป ร
เจอมึ นา เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เญื
อม โฮว เปอะ เคะ โยฮนั นึง ลาึน เวอืฮ เซ
เมอ โฮว แลน เปอะ� อมั มัฮ โฮว ซาวป
เปอะ แลน ดุงเดียง รนา นึง ตัม กาื แตะ�
มัฮ โตว อื ตาึ� 8 โม เปะ เมอ โฮว แลน
เปอะ� อมั มัฮ โฮว แลน เปอะ ป นงุ ยอ่ง
ติ แตะ นึง เครองึ คึ� แจง โอ มัฮ อ�ื โม ป
นงุ ยอ่ง ติ แตะ นึง เครองึ คึ มัฮ ป อาวต
นึง เญือะ กซัต�� 9 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โม
เปะ เมอ โฮว แลน เปอะ� อมั มัฮ โฮว
แลน เปอะ ป ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย� ตึน
ซ มัฮ เนอมึ อ�ื ซ รโฮงะ ละ เปอะ� ปุย เซ
มัฮ ป ระ แม ไล ฮา โม ป ซึป ลปุง พะจาว
โฆะ� 10 เอจี มัฮ โยฮนั เซ ป ไซฮ ปุย อาึง
ไลลวง อื นึง พะทัม โฆะ โอ� อฮั เฮ�ี แลน
เมิฮ� อาึ ดวน ป ซึป กัม นัม ปัก แตะ โฮว
รกา เปอะ ติ ปุย� ปุย เซ ซ เพรยีง อาึง
คระ ละ เปอะ ลั่กกา เปอะ� อฮั เซ พะ
จาว� 11 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื
เมาะ ป เกิต นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไก โตว ติ
ปุย เนอึม ป ระ ไล ฮา โยฮนั ป เกือฮ ปุย
รปั บัป่ติซมา เซ� ปัง มัฮ ตอก เซ� ป ตึก
นึง แตวะ ไล แตะ นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว
ปังเมอ ระ แม ฮา โยฮนั เซ ไล อ�ื 12 เคียง
เกือฮ โยฮนั ปุย รปั บัป่ติซมา ฮอยจ ปเล่ีย
เฮี เยอ� ไก แนฮ ป ฆวต ลู เลียก นึง บัน่
เมือง ยุฮ พะจาว เยอ� โม ป เรยีง รพาวม
เอจี ปุน ลู เนอมึ เลียก� 13 โม ป ซึป ลปุง
พะจาว โฆะ ไม่ โกตไม ยุฮ พะจาว เอจี ร
โฮงะ อาึง ไลลวง พะจาว ฮอยจ ละ ฮอยจ

โยฮนั� 14 โม เปะ ดัฮ เปอะ ปุน เจือ ไล
เฮี โฮ� เอจี มัฮ เอนิ โยฮนั เซ ป ฮอยจ
ตอก เอลียา อฮั ปุย ซ ฮอยจ เซ� 15 ปุย
ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต�

16 ปุย เจน เฮี เยอ� อาึ ซ แพป ตอก
เมอ� ซ แพป ละ เปอะ ไม่ โม กวนดุ งาวม
รงะ่ ตะโบรก ไม่ อฮั อื ละ ปุโฮมวแตะตอก
เฮ�ี

17 �เอะ เอจี ปาึง เปี ละ เปอะ� โม เปะ
ปังเมอ โอ เปอะ ญอม ฟอน� ปัง เยอืมๆ
ญึ่ตๆ เอะ� โม เปะ โอ ลัง่ เปอะ ญอม โฆว
ไม่ เอะ ลัง่�� อฮั เซ โม กวนดุ เซ�

18 �โยฮนั ฮอยจ ไม่ โอ แตะ โซม ไอฮ
ตอก ปุย� ปุย ปังเมอ อฮั อื เลียก พี นึง�
19 ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ฮอยจ ไม่ โซม
ไอฮ แตะ ตอก ปุย� ปุย ปังเมอ เพียก อ�ื
อฮั เฮี ละ อ�ื �แลน เมิฮ� ปุย เฮี มัฮ ปุย
โซม โฮฮ โซม วฮิ� กอ ญุ่ยจ นึง ไปล ไม่
โฮมว ดิ อื ไม่ โม ป เกป พาซี โอเอฮี ไม่ ปุย
มัป่� อฮั เซ� ปัง อฮั ปุย ตอก เซ� กัมกึต
วไิซ ไมจ ยุฮ พะจาว ปังเมอ ซ เปลีฮ ที มัฮ
แตะ ป เนอมึ ป แนม ไม่ ป ปุก ป ลอก เบือ
กัน ยุฮ แตะ�� อฮั เซ พะเยซู�

เม่ะมัก่ ละ ยว่ง ป โอ เจือ
20ฟวยจ เซ เยอ� พะเยซู เติ ยว่ง นา ก

กอ โฮว ยุฮ แตะ ป ซัมคัน โฮวน ฮา ก ไฮญ
นึง โอ อื ญอม เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม
แตะ� 21 อฮั เฮี ละ อ�ื �ยว่ง โคราซิน ไม่
ยว่ง เบ่ตซาอีด่า ซ โฮวน เม่ะมัก่ เปอะ เตื
อง ลอา ยว่ง แตะ� กัน ซัมคัน ยุฮ อาึ นึง
ยว่ง เปอะ� มัฮ ยุฮ ฮุ นึง ยว่ง ไทระ ไม่ ยว่ง
ไซด่อน� แจง เอจี เล่ีญ จาวป อื เครองึ ฮาื
ฆัน ไม่ งาวม อื นึง จะ อา� ละ ซ เปลีฮ อื
เฌาะ อื รพาวม ไพรม ไอฮ อื รพาวม โคระ
แตะ� 22 อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ซเงะ
ซ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี ฮ�ี ยว่ง ไทระ ไม่
ยว่ง ไซด่อน เนอ ซ รมัฮ ฮา ยว่ง โม เปะ
ลอา ยว่ง เซ ตุต อ�ื 23ยว่ง คาเพรนาอุม�
พะจาว อมั ซ ยวก โม เปะ ฮอยจ มะลอง�
ยวก โตว อ�ื พะจาว ซ น่าึก เอนิ โม เปะ
ฮอยจ โตะ มอ นโฮก เอนิ� กัน ซัมคัน ยุฮ
อาึ นึง ยว่ง เปอะ� มัฮ ยุฮ ฮุ นึง ยว่ง โซ
โด่ม� ยว่ง เซ แจง ไก ลัง่ อื ฮอยจ ปเล่ีย�
24 อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ซเงะ ซ รเตีฮ
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พะจาว ปุย เยอ ยว่ง โซโด่ม ซ รมัฮ ฮา ยว่ง
เปะ ตุต อ�ื� อฮั เซ�

พะเยซู กอก ป โซะไมญ เอญี เคะ แตะ
25 เญื อม เซ เยอ� พะ เยซู อฮั เฮ�ี

�เปือะ� ปะ มัฮ เปอะ ป กุม ปลัฮเตะ ไม่
มะลอง� อาึ ญันด่ี ไม่ ปะ นึง เม่าะ เปอะ
โอเอฮี ไล เฮี ฮา โม ป เฮยีง ไม่ ป ฮลาวง ป
ยุง� ปังเมอ เกือฮ เปอะ โม ป อฮั ปุย งาว
ไงญ ยุง ไล เฮ�ี 26 เปือะ� เอจี มัฮ ตอก
เซ ตอก ปุก อื รพาวม เปอะ�� อฮั เซ ละ
เปือะ แตะ พะเยซู�

27ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี ละ ปุย� �เปือะ
เกอะ เอจี มอป อื เนิ โครยญ เจือ โอเอฮี
ฮ�ี ไก โตว ป ยุง ป มัฮ กวน พะจาว โนก
ฮา เปือะ อ�ื ไก โตว โรฮ ป ยุง เปือะ เกอะ
โนก ฮา กวน อื เซ ไม่ โม ปฆวต เปลีฮ กวน
อื เปือะ แตะ เซ ละ� ตัม รพาวม โกะ แตะ
ไอฮ�

28 �โม เปะ ป โซะไมญ โซะ ปี ฆาื ระ
รบุยฮ เชยีน ลกลอม เปอะ เตือง โอยจ
เปอะ� เอญี เคะ อาึ อื เมิฮ� อาึ ซ เกือฮ
โม เปะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง� 29 ไมจ
เปอะ ไอฮ แอก ยุฮ อาึ ไม่ เฮยีน เปอะ เน่
อมึ นึง อาึ� นึง มัฮ ฮะ ปุย ปึกๆ ออนๆ�
โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ รพาวม เฮน ฮลอง
แตะ เบือ อ�ื 30 แอก เกือฮ อาึ ละ เปอะ
ซัมฮนั� รบุยฮ ฮิ ชาวง�� อฮั เซ�

12
ไลลวง ซเงะ ลโล่ะ
(มก� 2:23-28; ลก� 6:1-5)

1 กัง เคะ เอ� ซเงะ ลโล่ะ ติ อ�ื พะเยซู
โฮว คระ พา ชจิ� โม ลุกซิก อื ฆวต โซม�
ซฆุต ปุ โฮว ซเนียง เฮงาะ ละ ซ โซมแตะ�
2 เญอืม ยุ โม ฟารซีิ ป ยุฮ อื ตอก เซ� อฮั
เฮี ละ พะเยซู� �แลน เมอะ� ลุกซิก เปอะ
ยุฮ กัน พิต โกตไม ยุฮ พะจาว ซเงะ ลโล่
ะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 3พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื
�โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ลาว นึง พะ
ทัม ไลลวง ป ยุฮ ด่าวติ ไม่ ปุโฮมว อื เญื
อม ฆวต โซม อื โฮ� 4 เลียก ตุย โซม ค
โนมปัง ทไว ปุย ละ พะจาว โตะ พากัง ยุฮ
อ�ื มัฮ คโนมปัง โอ อื ลัง โซม โม เซ เยอ�

นึง มัฮ อื ป ลัง โซม โม ซตุ โน่ง� พะจาว
ปังเมอ โอ เกือฮ อื ลอก ตุต ฆาื อ�ื 5 โม
เปะ อมั มัฮ โอ โรฮ เปอะ ดิ ลาว พะทัม
โกตไม ยุฮ พะจาว เกว ไม่ ไลลวง ตอก ยุฮ
โม ซตุ กัน นึง วฮินั เตือง มัฮ อื ซเงะ ลโล่
ะ โอ� มัฮ โตว ป พิต ละ อ�ื 6 อาึ รโฮงะ
ละ โม เปะ� นา เฮี ไก ป ระ ไล นึง อื ฮา วิ
ฮนั เซ� 7พะทัม อฮั อื ตอก เฮ�ี �มัฮ กัน
เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย ป ปุก รพาวม
เมอะ� มัฮ โตว กัน ตอง ปุย ทไว โอเอฮี��
อฮั เซ� มัฮ เอจี ยุง เปอะ ไลลวง คอ เฮ�ี
ตึน โอ เปอะ ซ ญวต พิต ละ ป โอ ไก พิต
โฌวะ ยุฮ� 8ญันได่ ป มัฮ กุม ซเงะ ลโล่ะ
เอจี มัฮ เอนิ อาึ ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ��
อฮั เซ ละ อื พะเยซู�

ป ยุม เตะ ติ ก บลัฮ
9 ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว แม ฮอยจ ติ

โดฮ� เลียก โตะ โฮงซุต ยว่ง เซ� 10 ไก
ป ยุม เตะ นึง บลัฮ ลอก ติ ปุย� นา เซ
ไก โรฮ ปุย ป ฆวต โซวต พิต พะเยซู นึง
งอ่น� โม เซ ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮี ฆาื
อ�ื �ซ เกือฮ ปุย ป โซะ ไฮ ซเงะ ลโล่ะ อมั
ปุก อื โกตไม ยุฮ พะจาว� อมั โอ ปุก อ�ื�
อฮั เซ�

11 พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �โม
เปะ ดัฮ ไก ติ ปุย ป ไก แกะ ยุฮ ติ ตัว โน่ง
ไม่ ดุฮ แม อื ฮา เปอะ โตะ นัมโม่ นึง ซเงะ
ลโล่ะ� โม่ เปอะ ซ ฮอย� 12 ปุย ติๆ ปุย
เยอ มัฮ ป ระ ลัมเลือ งวยฮ ฮา แกะ เซ
แม� ดัฮ มัฮ ตอก เซ เอจี ปุก ละ ยุฮ ปุย
กัน ไมจ ละ ปุ แตะ นึง ไน ซเงะ ลโล่ะ โอ��
อฮั เซ�

13ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ ป ยุม เตะ
บลัฮ ลอก เซ� �ซนาว เตะ เปอะ เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื ปุย เซ ซนาว เนอึม อ�ื เตะ อื
เซ ไฮ ไมจ เอนิ ตอก เตะ ติ ก บลัฮ อื โรฮ�
14 โม ฟารซีิ โอก โฮว ปึกซา ดิ ตอก ซ ยุฮ
แตะ ยุม ไม่ พะเยซู ฆาื อ�ื

กวนไจ เลือก พะจาว
15พะเยซู ยุง เอนิ ป ตะ ปุย โม เซ ยุฮ ละ

แตะ� โอก โฮว ฆาื อื ฮา นา เซ� ไก โฮวน
ป ฟวต เตอ� พะเยซู เกือฮ ป โซะ นึง อื
ไฮ โครยญ โฆะ อ�ื 16 คัต โม เซ โอ รโฮ
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งะ ไลลวง แตะ ละ ปุย ไม่ อ�ื 17 โอเอฮี เซ
เกิต นึง ซ เกือฮ อื แปน ตอก ป อฮั อซิยา
ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ ซ เกิต โฮ� มัฮ อฮั
อื ตอก เฮ�ี 18 �เฮี ป มัฮ กวนไจ ยุฮ ฮุ ป
เลือก เกอะ� มัฮ ปุย ฮรกั เกอะ� มัฮ ป ปุก
รพาวม เมอะ� อาึ ซ เกือฮ ลปุ แตะ อาวต
นึง� ซ ครอฮ ไลลวง ตอก ซ รเตีฮ พะจาว
โอเอฮี ละ ปุย โครยญ เมือง� 19 มัฮ ป
โอ ซ รเจ� มัฮ ป โอ ลปุง ระ ซะ โดวต� ไก
โตว ป ซ ฮมอง ลเลาะ อื เน่อมึ ตะโบรก
เกอ� 20 รนา ปัง เอจี ลตุยจ� บิฮ โตว
อ�ื ปัง เอจี ไฮลม งอ ออม� ปุ ญึ่ต อ�ื ซ
เกือฮ ติ แตะ เป กัน บ่วก เบือ กัน ซื กัน ไซ
ยุฮ แตะ� 21 ปุย โครยญ เมือง เงอ ซ วุก
เปละ อาึง พาวม แตะ นึง อ�ื� อฮั เซ นึง
พะทัม พะจาว เยอ�

ป เพยีก แฮม ลปุ พะจาว
(มก� 3:20-30; ลก� 11:14-23)

22 เญอืม เซ เยอ� ตาว ปุย ป จัก ไม่ โอ
แตะ เกียฮ ลปุง ฆาื เลียก พี นึง อื ฮอยจ
เคะ พะเยซู ติ ปุย� พะเยซู เกือฮ อื ไฮ�
เกียฮ ยุ เกียฮ ลปุง เอนิ� 23 โม ลัปซด่อน
เงอตึ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �อมั มัฮ
เนอึม ปุย เฮี จัตเจือ ด่าวติ ป อฮั ปุย ซ
ฮอยจ เซ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

24 โม ฟารซีิ เมือต ฮมอง อ�ื อฮั โรฮ อื
ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ โตว ปุน
ยุฮ อื เบือ อมันัต พะจาว� มัฮ ปุน โครฮ อื
พี โอก เบือ อมันัต เบ่เอนเซบุ่น ป มัฮ ฮวั
นา พี เซ�� อฮั เซ�

25 พะเยซู เอจี ยุง อื ป คิต โม เซ โตะ
รพาวม แตะ� อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �บัน่
เมือง ออฮ บัน่เมือง เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ปุย นึง
อื เอจี รกัฮ ลเฆือฮ� บัน่เมือง เซ มัฮ นัม
เญื่อฮ� ปัง มัฮ เญือะ ปัง มัฮ เวยีง� ดัฮ
เอจี ซุกซัก รกัฮ ลเฆือฮ เอจี มัฮ โรฮ นัม
เญื่อฮ� 26 ดัฮ ซาตัน โต ซาตัน โครฮ ไอฮ
ปุ แตะ� มัฮ ตอซู อื ไอฮ ติ แตะ� บัน่เมือง
ยุฮ อื แจง โอ อื ซ ตอน� 27 ดัฮ มัฮ โครฮ
อาึ พี โอก เบือ อมันัต เบเ่อนเซบุ่น โฮ� โม
ลุกซิก โม เปะ เอ มัฮ โครฮ อื พี โอก นึง
อมันัต เมอ� เอจี แจง นึง โม ลุกซิก โกะ
เปอะ โอ อื ปุก ตอก อฮั เปอะ เซ� 28 เอจี

มัฮ ลปุ พะจาว ป เกือฮ อาึ ไก อมันัต ปุน
โครฮ พี โอก เกอ� เอจี ที นึง เซ ฮอยจ
ตัตเตียง พะจาว โอเอฮี ลลาึง โม เปะ เอ�
29 ไก โตว ปุย ปุน เลียก ซะ เลียก เต เญือะ
ป ระ เรยีง ระ แด่น� โนก ฮา ซ โฮมวต อื
ปุก ป ระ เรยีง ระ แด่น เซ ละ รกา� เดอมึ
ซ โฮลฮ ตุย โรวก คาวคอง ระ งวยฮ โตะ
เญือะ อื เซ�

30 �โม ป โอ มัฮ บลัฮ ลัก่ อาึ อ�ื เอจี
มัฮ ตอซู อื อาึ� ป โอ ซเพระ ซแน่ม ดิ
ปุย ไม่ อาึ อ�ื เอจี มัฮ โครฮ อื โอก ฮา
อาึ� 31 เคียง เมอ ตอก อื เซ ซ อฮั แม
อาึ ละ เปอะ ตอก เฮ�ี มัป่ ไม่ ลปุง พามัต
อฮั ปุย� พะจาว ซ ยวก อื ละ ปุย โครยญ
เจือ� ปุย เพียก แฮม ลปุ พะจาว ปังเมอ
โอ ซ ยวก อื ละ อื เฟือฮ� 32 ดัฮ ไก ป เพี
ยก แฮม กวน ปุย ปลัฮเตะ เอ� พะจาว ซ
ยวก อื ละ อ�ื ป เพียก แฮม ลปุ พะจาว
ปังเมอ โอ ซ ยวก อื ละ อ�ื เน่อมึ เจน เฮี
ฮอยจ เจน ลัก่กา อ�ื

โคะ ไม่ เปลิ อื
(ลก� 6:43-45)

33 �ดัฮ มัฮ เจือ โคะ ไมจ� ตึน ซ ไมจ
ฮอยจ ละ เปลิ อ�ื ดัฮ มัฮ เจือ โคะ ฆอก�
ตึน ซ ฆอก โรฮ ฮอยจ ละ เปลิ อ�ื เจือ
โคะ ซ ยุง เปอะ เบือ เปลิ อ�ื 34 โม เปะ
ป มัฮ เจือ ซโอยญ มวย เยอ� ดัฮ เปอะ
มัฮ ปุย โอ ไมจ โฮ� แจง โอ เปอะ ซ เกีย
ฮ อฮั ป ไมจ เจอ� ปุย นาวก รพาวม นึง
ออฮ� มวยญ อื ตึน ซ อู เซ� 35 ปุย ไมจ
เจอ ซ ฮอย ป ไมจ ไลญ แตะ โตะ รพาวม
แตะ� ปุย โอ ไมจ เจอ� ซ ฮอย โรฮ ป โอ
ไมจ ไลญ แตะ โตะ รพาวม แตะ� 36ซ อฮั
อาึ ละ เปอะ� ป อู โอเอฮี โอ ไก ป มัฮ� ซ
โฮลฮ พะจาว ไฮมญ ซเงะ รเตีฮ อื โอเอฮี
โครยญ มวยญ� ซ โฮลฮ รโฮงะ อื ตัม ซื
อ�ื 37 โม เปะ ซ ลอก เปอะ ตุต ฆาื ป อฮั
ป มวยญ โกะ แตะ� โต เซ ซ โปน โรฮ
เปอะ ตุต เบือ ป อฮั ป มวยญ โกะ แตะ เซ
โรฮ�� อฮั เซ พะเยซู�

ปุย ฆวต ยุ ป ซัมคัน
38 เญือม เซ เยอ� ไก โม คู เพอกึ พะ

ทัม ไม่ โม ฟารซีิ นึง งอ่น� อฮั เฮี ละ พะ
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เยซู� �อาจาน� เอะ ฆวต ยุ ยุฮ เปอะ ป
ซัมคัน�� อฮั เซ ละ อ�ื

39พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปุย เจนฆอก
เจน เบร เฮี ไม่ โอ อื เนอมึ รพาวม ละ พะ
จาว ฆวต ยุ แนฮ ป ซัมคัน� พะจาว ปัง
เมอ โอ ซ โพต อื ละ อื โนก ฮา ป ซัมคัน
นึง ไลลวง โยนา ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว
โฆะ� 40 อาวต โยนา โตะ เวียก กะ ระ
ลอวย ซเงะ ลอวย ซาวม ตอก ออฮ� กวน
ปุย ปลัฮเตะ ซ อาวต โรฮ โตะ เตะ ลอวย
ซเงะ ลอวย ซาวม ตอก เซ โรฮ� 41 ซเงะ
รเตีฮ พะจาว โอเอฮี� ปุย เวยีง นีนะเว ซ
โกฮ รโจฮ ปุย เจน เฮ�ี มัฮ ปุน รโจฮ อื
นึง เอจี โปวฮ โม โกะ อื รพาวม ไพรม ไอฮ
อื รพาวม โคระ แตะ เญือม ครอฮ โยนา
ไลลวง พะจาว ละ อื โฆะ โฮ� ปเล่ีย เฮี
ป ระ ไล นึง อื ฮา โยนา เยอ� ปังเมอ เอจี
อาวต นา เฮ�ี 42 ซเงะ รเตีฮ พะจาว โอ
เอฮี� กซัต รโปวน ฮอยจ เน่อมึ ลัก่เซฮ
เฮ� ซ โกฮ รโจฮ โรฮ ปุย เจน เฮ�ี เอจี
โฆง ฮอยจ เน่อมึ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง
นึง ฆวต ยุ ฆวต ฮมอง แตะ พันญา ไมจ
ยุฮ กซัต ซาโลมอน� ปเล่ีย เฮี ป ระ ไล
นึง อื ฮา กซัต ซาโลมอน เอจี อาวต โรฮ
นา เฮ�ี ปุย เจน เฮี ปังเมอ โอ ญอม งอ่ต
ป อฮั อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

พี ป เอจี โอก ปังเมอ เลียก แม
(ลก� 11:24-26)

43ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �พี เญื
อม โอก อื ฮา ปุย เยอ� โฮว ไป โฮว มา
นึง แพะ นึง แลง ละ ซ ซาวป อื ก อาวต
แตะ� ปังเมอ โอ ยุ อ�ื 44 ฟวยจ เซ อฮั
เฮ�ี �อาึ ซ เอญี แม ฮอยจ นึง เญือะ โอก
แตะ ฮา เซ�� อฮั เซ ละ โกะ แตะ� เญื
อม เอจี ฮอยจ อื นึง เญือะ เซ� ยุ ม่าวง
อ�ื เอจี ไปฮ ปุย ไม่ เอจี แฮรป เตียป อื
ไมจๆ� 45ฟวยจ เซ โฮว บะ พี ไฮญ โฮมว
ไม่ แตะ อาแลฮ ตัว ป ฆอก ไล ฮา โกะ แตะ
แม� เลียก อาวต ดิ นา เซ� ลัก่ ก ลอยจ
อื ไลลวง ปุย เซ เซอปึ แม ฮา ไพรม แตะ�
ปุย เจน ฆอก เจน เบร เฮี ซ มัฮ โรฮ ตอก
เซ โรฮ�� อฮั เซ�

ปุ พะเยซู ไม่ มะ อื

46 ลไล อู ลัง่ พะเยซู ไม่ ปุย โม เซ เยอ�
มะ อื ไม่ โม ปุ อื ชุง ก พร�ิ ซาวป ไฮมญ
ตอก ซ โฮลฮ แตะ อู ดิ ไม่ พะเยซู� 47 ไก
โรฮ ป อฮั ละ พะเยซู ติ ปุย� �มะ เปอะ ไม่
โม ปุ เปอะ ชุง ก พริ ไฮมญ ปะ� ฆวต อู ไม่
ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

48 พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย เซ� �มัฮ ปุย
ป มัฮ มะ อาึ อ�ื มัฮ ปุย ป มัฮ เอียกปุ อาึ
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

49 เญือม เซ พะเยซู โร โม ลุกซิก แตะ
ละ อ�ื อฮั เฮ�ี �โม เฮี ป มัฮ มะ อาึ ไม่
เอียกปุ อู� 50 เอจี มัฮ ป ยุฮ ตัม รพาวม
เปือะ เกอะ ป อาวต เมือง มะลอง ป มัฮ เอี
ยกปุ อู ไม่ รนัน เนอ ไม่ มะ เกอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

13
ปุย วนั เฮงาะ
(มก� 4:1-34; ลก� 8:4-15)

1ซเงะ ติ อื เซ พะเยซู โอก โฮว ฮา เญือะ
ก อาวตแตะ� โฮว งาวม โบปลัฮ รอาวม�
2 ฮอยจ รเจอมึ ปุย เคะ อื โฮวน� เญือม
เซ พะเยซู เลียก งาวม ฆาื อื โตะ โล่ง ติ�
ปุย โฮวน เซ ชุง เฆียง รอง� 3 เญือม เซ
พะเยซู อฮั โอเอฮี ละ อื นึง ลปุง ปันฮา
แตะ โฮวน เจือ� อฮั เฮ�ี �ไก ปุย ติ โอก
โฮว ละ ซ วนั แตะ เฮงาะ� 4 เญือม วนั
อื เฮงาะ เซ� ครอยจ ดุฮ ตัม คระ งอ่น�
ฟวยจ เซ ฮอยจ ปวก ไซม โซม� 5 งอ่น อื
ดุฮ นา ก ตู ซโมะ เฮรี เตะ� กวยฮ เอนิ
นึง โอ เตะ นึง อื โด่ะ� 6 เญือม เอจี เรยีง
กอยจ เจอ� ตูไต ซออฮ นึง โอ อื เกียฮ
ซาึต แรฮ แตะ� 7 งอ่น อื ดุฮ ลลาึง กัต�
กัต เซ ระ ปุๆ เตือ อ�ื 8 งอ่น อื ดุฮ นา
ก ไมจ เตะ� กวยฮ� ระ ฮอน ยุฮ แตะ�
ไก เปลิ ติ รอย งอ่น� งอ่น อื ไก ลแฆลฮ�
งอ่น อื ไก งว่ย� 9 โม ป ไก ฮยวก เกอ�
ไมจ อื งอ่ต�� อฮั เซ ละ อ�ื

ไล ลปุง โด่ะ นึง กัน ตัตเตียง พะจาว
ปุย ปลัฮเตะ

10ฟวยจ เซ ลุกซิก อื เอญี เคะ พะเยซู�
อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ อฮั เปอะ โอเอฮี ละ
อื นึง ลปุง ปันฮา แตะ�� อฮั เซ�



มัตไท 13:11 21 มัตไท 13:30

11 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ลปุง โด่ะ
เกว ไม่ ตอก ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย
ปลัฮเตะ� เอจี โพต พะจาว ละ เปอะ นึง
ซ เกือฮ อื โม เปะ ยุง� ปุย ไฮญ โพต โตว
อื ยุง อ�ื 12ป ไก โอเอฮี ยุฮ ซ บุ พะจาว ละ
อื โฮว ละ นาวก แตะ� ซ รน่าวก อื ละ อื
โฮว ละ โฮวนแตะ� ป โอ ไก โอเอฮี ยุฮ� ซ
ตุย แม อื ฮา อื เมาะ ไก อ�ื 13 มัฮ เซ ป อฮั
อาึ ละ อื นึง ลปุง ปันฮา แตะ ฆาื อ�ื ปัง
แลน อื ปุ ลัง่ ยุ อ�ื ปัง ฮมอง อื ปุ ลัง่ คาว
ไจ อ�ื 14 ไลลวง ป ไซฮ อซิยา อาึง โฆะ
โฮ� เอจี เกิต เนอึม นึง โม เฮี ตอก เอจี
อฮั อื อาึง โฮ� มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม
เปะ เอ ซ ฮมอง เนอมึ เปอะ� ปังเมอ โอ ซ
คาวคิง เปอะ� โม เปะ ซ แลน เนอมึ แลน
แนม เปอะ� ปังเมอ โอ เปอะ ซ ยุ� 15 ปุย
โม เฮี เฟียก ลึง รพาวม� ดุป ไง่ ไล ฮยวก
แตะ� ฆวต ยุ โตว โอเอฮี นึง ไง่ แตะ� ไม่
โอ อื ฆวต ฮมอง โอเอฮี นึง ฮยวก แตะ�
มัฮ โอ อื ฆวต เกือฮ โอเอฮี คาวคิง แตะ�
นึง โอ อื ฆวต เอญี เคะ อาึ ละ ซ เกือฮ อาึ
อื โฮลฮ รพาวม โคระ แตะ�� อฮั เซ อซิ
ยา�

16 �ไง่ โม เปะ ปังเมอ เอจี เกียฮ ยุ โอ
เอฮี� ฮยวก เปอะ เอจี เกียฮ ฮมอง โรฮ อื
โอเอฮี ฮ�ี มัฮ เซ ป โฮลฮ เปอะ รพาวม
ไมจ มวน แตะ ฆาื อ�ื 17 อาึ อฮั ละ เปอะ
ตัม เนอึม อ�ื โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ
ไม่ ปุย ไน พะจาว โฮวน เนอ� รไม่จ โรฮ ยุ
ป เอจี ยุ โม เปะ� ปังเมอ โอ โฮลฮ ยุ อ�ื
รไม่จ โรฮ ฮมอง ป ฮมอง โม เปะ� ปังเมอ
โอ โฮลฮ ฮมอง อ�ื

พะเยซู รโฮงะ ไล ป วนั เฮงาะ
18�มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ งอ่ต ที ตอก มัฮ

ตอก มอยฮ ลปุง ปันฮา ไลลวง ป โฮว วนั
เฮงาะ เซ ฆาื อ�ื 19 เฮงาะ วนั ปุย ป ครอย
จ ดุฮ ตัม คระ เซ� มัฮ ตอกอื เญอืม ฮมอง
ปุย ไลลวง ตอก ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮ
เตะ� ไม่ โอ อื คาวคิง อ�ื เญอืม เซ ฮอยจ
ฮวันา ป ฆอก ป เบร� ลู ตุย เฮงาะ วนั ปุย
โตะ รพาวม อ�ื

20 �เฮงาะ วนั ปุย ป ดุฮ นา ก ตู ซโมะ
เฮรี เตะ เซ� เอจี มัฮ ป ฮมอง ลปุง พะจาว
ไม่ ไอฮ เอนิ อื ลปุง เซ ไม่ รพาวม ไมจมวน

แตะ� 21 ปังเมอ โอ เกือฮ อื เลียก เนอึม
ปอ ซาึต แรฮ อื โตะ รพาวม แตะ� มัฮ
คัม อื ติ เตะ โน่ง� กังเคะ เอ เญอืม ฮอยจ
เม่ะมัก่ ซักคระ ไม่ กัน โคมเฮง ละ อื ฆาื
เจือ อื ลปุง พะจาว เซ� ไลจ เอนิ รพาวม
เจือ ฆาื อื จุบัน่ เอนิ�

22 �เฮงาะ วนั ปุย ป ดุฮ ลลาึง กัต เซ
ตอก โรฮ ปุย ฮมอง ลปุง พะจาว โรฮ�
ฟวยจ เซ กัน ตุก พาวม ปุย นึง ปลัฮเตะ
เฮี ไม่ รพาวม จุ ไอฮ ติ แตะ นึง ฆวต ไอฮ
แตะ คาวคอง โฮวน� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ
ป ไฆลป ยุฮ ลปุง พะจาว โจน โอ อื เญาะ
เกียฮ เปลิ�

23 �เฮงาะ วนั ปุย ป ดุฮ นา ก ไมจ เตะ
เซ� มัฮ โรฮ ตอก ฮมอง ปุย ลปุง พะจาว
ไม่ คาว อื คิง อ�ื ปุย เซ ไก เนอึม เปลิ�
งอ่น อื ไก เปลิ ติ รอย� งอ่น อื ไก เปลิ
ลแฆลฮ� งอ่น อื ไก เปลิ งว่ย�� อฮั เซ
พะเยซู�

เฮงาะ ไมจ ไม่ เฮงาะ พริ
24 พะเยซู อฮั แม ลปุง ปันฮา ละ อื ติ

เจือ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไลลวง ฮอยจ ตัต
เตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ แพป แม โรฮ
ละ เปอะ ไม่ ปุย วนั เฮงาะ ไมจ นึง ชจิ ยุฮ
แตะ� 25 ลไล ไอจ ปุย เยอ� ฮอยจ ป เก
ละยุ อื ติ ปุย� วนั เฮงาะ พริ ลลาึง เฮงาะ
ไมจ ยุฮ อื เซ� ฟวยจ เซ โฮว ฮา อ�ื 26 กัง
เคะ เอ เญือม เอจี กวยฮ เฮงาะ ยุฮ อื ไม่
ปลอง อ�ื เฮงาะ พริ เซ ปลาึฮ โรฮ ไม่ อ�ื
27ฟวยจ เซ เอญี โม กวนไจ เญือะ เซ เคะ
ปอเลียง แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอเลียง�
โม่ มัฮ เฮงาะ ไมจ ป วนั เปอะ นึง ชจิ ยุฮ
แตะ� เกียฮ ไก โน่ง เฮงาะ พริ นึง เมอ��
อฮั เซ ละ อ�ื

28 �ปอเลียง อื โลยฮ อื ละ อ�ื �โอเอฮี
เซ มัฮ ป ยุฮ ป เกละ ยุ อาึ�� อฮั เซ�
โม กวนไจ อื ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ปะ อมั
ฆวต เกือฮ เปอะ เอะ โฮว ตอยจ เฮงาะ
พริ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 29 ปอเลียง อื
อฮั เฮี ละ อ�ื �ทัน โตว ตอยจ� ดัฮ เปอะ
ตอยจ� โคะ ตอยจ ปลาว เปอะ ไม่ เฮงาะ
ไมจ นึง อ�ื 30 ละ อาึง เกือฮ ระ ดิ นึง เซ
ฮอยจ ละ เคราะ อื มัก� ดัฮ เอจี เติง เวลา
มัก ซ อฮั ละ โม ป มัก เซ ตอก เฮ�ี มัก เฮ
งาะ พริ เซ รกา� โรม แปน โรม อ�ื ฟวยจ
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เซ ตอง โตะ งอ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ ซ
เพระ เฮงาะ ไมจ นึง อื อาึง โตะ เกอมึ��
ซ อฮั เซ ละ อ�ื�

ลปุง ปันฮา โนง มาซเทิต
31 พะเยซู อฮั แม ลปุง ปันฮา ละ อื ติ

เจือ ตอก เฮ�ี �ไลลวง ตัตเตียง พะจาว
ปุย ปลัฮเตะ ซ แพป ละ เปอะ ไม่ โนง มาซ
เทิต รอต ปุย โตะ รปึม ยุฮ แตะ� 32 โนง
มาซเทิต เซ มัฮ ป แตวะ ฮา โนง ป ไฮญ�
เญือม เอจี นัน ฮอน อ�ื ปังเมอ ระ ฮา ป
ซมา ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื โคะ อื เซ ระ
ฮอน ปุ ปุ ปอ ปุน ยุฮ ไซม รฮมาวม แตะ
นึง กัก อ�ื� อฮั เซ�

ลปุง ปันฮา เจือ คโนมปัง
33 พะเยซู รโฮงะ แม ลปุง ปันฮา ละ อื

ติ เจือ� อฮั เฮ�ี �ไลลวง ตัตเตียง พะจาว
ปุย ปลัฮเตะ ซ แพป ละ เปอะ ไม่ เจือ ค
โนมปัง ป ซเบื่อก ปรโปวน ไม่ แปง ยุฮ
แตะ ลอวย แป� นึง ซ เกือฮ อื ปลอยฮ เตื
อง โอยจ แตะ�� อฮั เซ�

34 โอเอฮี ไล เซ พะเยซู อฮั อื ละ ปุย นึง
ลปุง ปันฮา แตะ โครยญ เจือ เญือม รเจ
อมึ ปุย ไม่ อ�ื ไก โตว เญือม อฮั อื โอเอฮี
ละ อื โนก ฮา อฮั อื นึง ลปุง ปันฮา แตะ�
35 โอเอฮี ไล เซ เอจี เกิต เนอึม ตัม ป อฮั
ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ โฮ� มัฮ อฮั อื เฮ�ี
�อาึ ซ อฮั โอเอฮี ละ ปุย นึง ลปุง ปันฮา
แตะ� ไลลวง ป เม่าะ แตะ เน่อมึ เจน เตะ
ฆอ รอาวม อาึ ซ รโฮงะ ละ อ�ื� อฮั เซ�

พะเยซู รโฮงะ ไล เฮงาะ พริ
36 ฟวยจ เซ พะเยซู โอก ฮา ปุ รเจอมึ

แตะ ไม่ เซ� เอญี เลียก แม โตะ เญือะ�
โม ลุกซิก อื เอญี เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปัว ปะ รโฮงะ ลปุง ปันฮา ป อฮั เปอะ ไล
ลวง เฮงาะ พริ โตะ ชจิ เซ ละ แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

37พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ป วนั เฮงาะ
ไมจ เซ มัฮ อฮั ฮะ ไม่ กวน ปุย ปลัฮเตะ�
38 ชจิ เซ มัฮ อฮั ฮะ ไม่ ปลัฮเตะ เฮ�ี เฮ
งาะ ไมจ เซ มัฮ อฮั ฮะ ไม่ ปุย ไน บัน่เมือง
ยุฮ พะจาว� เฮงาะ พริ เซ มัฮ อฮั ฮะ ไม่
ปุย ไน พี ฆอก พี เบร เซ� 39 ป วนั เฮ

งาะ พริ นึง เกละ แตะ ยุ กุม ชจิ เซ มัฮ อฮั
ฮะ ไม่ พี ระ� เญือม เอจี เติง เวลา มัก
เซ เอจี มัฮ อฮั ฮะ ไม่ เวลา ซ โอยจ ซเงะ
ปลัฮเตะ เฮ�ี โม ป มัก เซ มัฮ อฮั ฮะ ไม่
โม เตปด่า พะจาว� 40 ตอยจ ปุย ตอง เฮ
งาะ พริ โตะ งอ ตอก ออฮ� เวลา ซ โอยจ
ซเงะ ปลัฮเตะ เฮี ซ มัฮ โรฮ ตอก เซ โรฮ�
41 เญือม เซ กวน ปุย ปลัฮเตะ เอ ซ ดวน
โม เตปด่า ยุฮ แตะ โฮว ซาวป รโจะ โอเอฮี
ป เกือฮ ปุย ยุฮ ป พิต ไม่ ปุย ยุฮ ป ฆอก ป
เบร เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ อื โฮว โปวฮ อื
โอก ฮา บัน่เมือง ยุฮ แตะ� 42 ซ โปวฮ อื
โตะ งอ ตึก นึง กอยจ แตะ� นา เซ มัฮ นา
ก ซ เยอืมๆ ญึ่ตๆ ปุย ไม่ ซ ครวก รกั อื นึง
โซะ ป อาวม แตะ� 43 เญอืม เซ เยอ� ปุย
ไน พะจาว ซ ซอต รงั ซเปีย นึง บัน่เมือง
ยุฮ เปือะ แตะ ตอก รงั ซเงะ โฮ� โม ป ไก
ฮยวก เกอ� ไมจ อื งอ่ต�

ลปุง ปันฮา คอง ระ งวยฮ
44 �ไลลวง ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮ

เตะ ซ แพป ละ เปอะ ไม่ ปุย รโตฮ ยุ คอง
ระ งวยฮ ป รปาึง ปุย ไพรม โตะ รปึม ติ
โดฮ� เญือม ยุ อื คอง ระ งวยฮ เซ ปุย
เซ เฌาะ รปาึง โคระ แม อื นึง โอ อื ฆวต
ตุย เตือง เซ� เอญี ไม่ ไมจ มวน รพาวม
แตะ� โชะ โอเอฮี ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื
ลอต โฮว รวี รปึม เซ นึง อื ละ ซ โฮลฮ อื
ไม่ คอง ระ งวยฮ เซ�

ลปุง ปันฮา แกว ตอม ฮอย
45 �อฮั แม ละ เปอะ ติ เจือ� ไลลวง

ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ซ แพป ละ
เปอะ ไม่ ป กาไค ป ไร ซาวป แกว ตอม
ฮอย ตึก นึง ไมจ แตะ ติ ปุย� 46 เญือม
เอจี รโตฮ อื ยุ แกว ระ งวยฮ ติ โนง เซ�
เอญี โชะ คาวคอง แตะ เตือง โอยจ อ�ื
โฮว รวี แกว เซ นึง อ�ื

ลปุง ปันฮา เรอปึ เตือะ ปุย
47 �อฮั แม ละ เปอะ ติ เจือ� ไลลวง

ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ซ แพป ละ
เปอะ ไม่ เรอึป เตือะ ปุย นึง ปลัฮ รอาวม
ไม่ ปุน อื กะ โครยญ เจือ� 48 เญือม เอจี
นาวก อื เมือะ ปุย ฮอยจ นึง เฆียง รอง�



มัตไท 13:49 23 มัตไท 14:12

เญื่อฮ งาวม รอยฮ อาึง ป ไมจ อื โตะ เคง�
โปวฮ ป โอ อื ไมจ� 49 เญอืม ซ โอยจ ซเงะ
ปลัฮเตะ เฮี ซ มัฮ โรฮ ตอก เซ� โม เตปด่า
พะจาว ซ ฮอยจ รกัฮ โม ป ยุฮ ป ฆอก ป
เบร ฮา โม ปุย ซืไซ ละ พะจาว� 50ฟวยจ
เซ ซ โปวฮ อื โตะ งอ ตึก นึง กอยจ แตะ�
นา เซ มัฮ นา ก ซ เยอืมๆ ญึ่ตๆ ปุย ไม่
ครวก รกั อื นึง โซะ ป อาวม แตะ�� อฮั
เซ�

ป โคระ ป ไพรม แฮรน ปุย อาึง
51พะเยซู ไฮมญ ปุย โม เซ� �โอเอฮี ไล

เฮี อมั คาว อื คิง เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
โม เซ โลยฮ อ�ื �คาว อ�ื� อฮั เซ�

52 พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ดัฮ มัฮ
ตอก เซ� ป เกียฮ เพอกึ โกตไม ยุฮ พะ
จาว ไม่ เฮยีน แม อื ไลลวง ตอก ตัตเตียง
พะจาว ปุย เยอ� เอจี มัฮ โรฮ ตอก อื กุม
เญือะ ป ฮอย เปลีฮ คอง ระ งวยฮ แฮรน
แตะ� เตือง ป โคระ ไม่ ป ไพรม อ�ื� อฮั
เซ�

ปุ ยว่ง พะเยซู ฆวต เจือ โตว อื
(มก� 6:1-6; ลก� 4:16-30)

53 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั พะเยซู ลปุง
ปันฮา โฮวน เจือ เซ� โฮว ฮา นา เซ�
54 ฮอยจ แม นึง ยว่ง แตะ� เพอกึ ตอม
ปุย โตะ โฮงซุต ยุฮ อ�ื โม ป ฮมอง เซ เง
อตึ นึง อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี มัฮ
โฮลฮ อื กัมกึต วไิซ ไมจ เน่อมึ ก เมอ� อมั
นัต เกียฮ ยุฮ อื ป ซัมคัน เซ มัฮ โฮลฮ อื
เน่อมึ ก เมอ แล� 55 โม่ มัฮ กวน ชงัไมะ
ยว่ง เอะ โฮ� มะ อื โม่ มัฮ มาเรยี� ยา
โคโบ่ ไม่ โยเซป ไม่ ซีโมน ไม่ ยูด่า โม่ มัฮ
ปุ อ�ื 56 รนัน อื โม่ อาวต ยว่ง เอะ เตือง
โอยจ อ�ื มัฮ โฮลฮ อื โอเอฮี ไล เฮี เน่อมึ
ก เมอ แล�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

57 โม เซ ววั ป ยุฮ ป อฮั พะเยซู รพาวม
อ�ื พะเยซู อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �ป ซึป ลปุง
พะจาว ไก โตว ป โอ นัปทื� มัฮ เญือะ โกะ
อื ไม่ ปุย่วง อื โน่ง ป โอ นัปทื�� อฮั เซ
ละ อ�ื 58พะเยซู โฮลฮ โตว ยุฮ ป ซัมคัน
โฮวน เจือ นา เซ นึง โอ โม เซ ไก รพาวม
เจือ�

14
เฮโรต ยุฮ ยุม ไม่ โยฮนั
(มก� 6:14-29; ลก� 9:7-9)

1 เญอืม เซ เฮโรตป มัฮ จาวเมือง ฮมอง
พรุ คราว ไลลวง พะเยซู� 2 อฮั เฮี ละ
โม กวนไจ ยุฮ แตะ� �ปุย เฮี มัฮ โยฮนั ป
เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา โฮ� เอจี มัฮ โกฮ
ไอม อื เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� มัฮ เซ ป เกีย
ฮ ยุฮ อื ป ซัมคัน ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

3ป อฮั อื ตอก เซ ฆาื อื มัฮ ตอก เฮ�ี กา
เซ เฮโรต เอจี โฮมวต โยฮนั ไม่ โจก อื ไลญ
โตะ คอก� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง อาื แตะ
รพาวม เฮโรเด่ีย ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ฟี
ลิป ป มัฮ ปุ แตะ เซ� 4 มัฮ ฆาื อฮั โยฮนั
เฮี ละ อ�ื �ปะ ลัง ไอฮ เปอะ โตว ปุย เซ�
พิต โกตไม ยุฮ พะจาว�� ไตป อฮั เซ ละ
อ�ื มัฮ เซ ป โฮมวต อื ฆาื อ�ื 5 เฮโรต ปัง
ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ โยฮนั เซ� ไก ลัง่ รพาวม
ฮลัต นึง โม ลัปซด่อน นึง ทื โม ลัปซด่อน
มัฮ โยฮนั เซ ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย�

6 เญือม เอจี ไคว แม ซเงะ เกิต เฮโรต
ติ โฮน เนอ� กวน เครฮี เฮโรเด่ีย เซ เลียก
ฟอน ซองนา แคก เลือ ฮอยจ เซ� เกียฮ
มวน ลัมเลือ ละ เฮโรต เซ� 7 ปอ เอนิ ซัน
ญา ซโตฮ อื อาึง ละ ปเครฮี เซ ตอก เฮ�ี
�เตอมึ ป ปัว เปอะ นึง เงอะ� อาึ ซ เกือฮ
เซ ละ เปอะ�� อฮั เซ�

8 ปเครฮี เซ อฮั เฮี ละ เฮโรต� �ปัว ปะ
ตาว ไกญ โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา
ละ แตะ โตะ ทัต นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อื นึง
ดวน มะ อื อฮั ตอก เซ�

9 เฮโรต ไกลฮ นึง ป อฮั แตะ เซ� ปัง
เมอ โอ เญือะ เกียฮ เฌาะ ป อฮั แตะ นึง
เอจี ซันญา อื อาึง ซองนา แคก เลือ ฮอยจ
เซ� จัมเปน เกือฮ ปุย ยุฮ อื ตัม ป ปัว ปร
โปวน เซ� 10 เญือม เซ ดวน เนอึม ปุย
โฮว กิต ไกญ โยฮนั โตะ คอก� 11 ปุย กิต
เนอมึ ไกญ โยฮนั เซ โรวก อื โตะ ทัต เกือฮ
อื ละ ปเครฮี เซ� ปเครฮี เซ ตาว แม อื ละ
มะ แตะ�

12 ป มัฮ ลุก ซิก โย ฮนั เนอ� ฮอยจ
กลอม รปาึง ฆัว ยุม โยฮนั เซ� ฟวยจ เซ
ลอต โฮว รโฮงะ อื ละ พะเยซู�
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พะเยซู เลียง ปุย พอน เปือน
(มก� 6:30; ลก� 9:10; ยฮ� 6:1)

13 เญอืม เอจี ฮมอง พะเยซู ไล เซ เยอ�
โฮว ฮา นา เซ� บุก ปุ โฮว โล่ง ฮอยจ นา
ก โอ ปุย ไก ติ โดฮ� ปุย ยว่ง ออฮ ยว่ง
เอฮี� เมือต เอจี ฮมอง คระ โฮว อ�ื โอก
โฮว เคะ อื นึง ชวง แตะ โฮวน ปุย�

14 เญือม เอจี ฮอยจ พะเยซู นึง เฆียง
รอง เงอ� ยุ รเจอมึ ปุย โฮวน� เลียก
พาวม โซะ ไง่ นึง อ�ื เกือฮ ป โซะ นึง อื
ไฮ โครยญ โฆะ อ�ื

15 เญอืม เอจี ฮลอง บู เยอ ฮอยจ โม ลุก
ซิก เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �นา เฮี มัฮ นา
ก ซไง ฮา ยว่ง� เอจี ปู พริ นึง ไม่ อ�ื ไมจ
เปอะ ดวน โม ปุย โฮวน เซ เอญี ซาวป รวี
ป โซม ป ปอน ละ โกะ แตะ นึง ยว่ง แควน
เฮ�ี� อฮั เซ�

16พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �คัน โตว เกือฮ
เอญี� ไมจ โม เปะ เกือฮ โซม�� อฮั เซ
ละ อ�ื

17 โม ลุกซิก อฮั แม เฮี ละ อ�ื �นา เฮี
เอะ เอ ไก คโนมปัง ยุฮ ฮุ พอน โม่ว ไม่ กะ
ลอา ตัว โน่ง�� อฮั เซ�

18พะเยซู อฮั เฮ�ี �เอญี ตาว ละ อาึ เฮี
เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

19ฟวยจ เซ ดวน โม ปุย โฮวน เซ งาวม
ราว ไรป เตือง มู อ�ื ฟวยจ ตุย อื คโนม
ปัง พอน โม่ว ไม่ กะ ลอา ตัว เซ� งนั มะ
ลอง ไววอน� เรยีก เกือฮ คโนมปัง เซ ละ
ลุกซิก แตะ� ลุกซิก อื จัต เนอมึ อื ละ ปุย
โม เซ� 20 ปุย โฮวน เซ โซม ซัก โครยญ
โฆะ แตะ� โฮฮ ฮา โซม ปุย อ�ื ซเพระ อื
นาวก แม ยุฮ เปียต กาว ลอา� 21 โม ป
โฮลฮ โซม เซ� โม ปรเมะ นึง อื โน่ง ไก
พอน เปือน ปุย� เมีญ โตว โม ปรโปวน
ไม่ โม กวนดุ�

พะเยซู เกียฮ โฮว ราว รอาวม
(มก� 6:45-52; ยฮ� 6:16-21)

22 ลไล เกือฮ พะเยซู ปุย โฮวน เซ เอญี
เยอ� ดวน โม ลุกซิก แตะ เลีฮ โตะ โล่ง เตื
อง ปลัฮ รอาวม กา แตะ ฮอยจ บลัฮ ลัก่
เติต� 23 เญือม เอจี ฟวยจ เกือฮ อื ปุย
โฮวน เซ เอญี เญอ� ฮาวก โน่ง บลาวง

ละ ซ ไววอน แตะ� เญือม เอจี ซ เฟียก
อ�ื อาวต โน่ง นา เซ�

24 โล่ง บุก โม ลุกซิก อื เซ เญือม เอจี
ซไง บุย โอก อื ฮา เฆียง รอง เงอ� พุกเพี
ยก รอาวม ละ นึง ตัม กาื ระ อ�ื โล่ง เซ
งุฮ่เงฮ่ ปอ ญัก เอนิ โฮว ละ อ�ื 25 เมาะ ซ
รเอาะ แอ เยอ� พะเยซู โฮว ราว รอาวม
เคะ โม ลุกซิก แตะ� 26 ลุกซิก อื เมือต
เอจี ยุ โฮว อื ราว รอาวม� ฮลัต เตีจ นึง
อ�ื �มัฮ พี� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� ครวก
เอนิ ฆาื ฮลัต แตะ�

27พะเยซู อฮั เอนิ เฮี ละ อ�ื �ปุ ฮลัต�
ปุ โตวฮ ฆราึง ฆาื� มัฮ อาึ ไอฮ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

28 เปโตร อฮั เฮี ละ พะเยซู� �พะโอง
จาว� ดัฮ มัฮ เนอึม ปะ โฮ� ปัว ปะ เกือฮ
อาึ เกียฮ โฮว โรฮ ราว รอาวม ละ ซ เอญี
แตะ เคะ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

29 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี เมิฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื เปโตร เลีฮ เนอมึ ฮา โล่ง เซ
โฮว ราว รอาวม ละ ซ เอญี แตะ เคะ พะ
เยซู� 30 เมือต ยุ ระ กาื ปังเมอ ฮลัต ฆาื
อ�ื ริ โจม ฆาื อ�ื กอก อฮั เฮี ละ พะเยซู�
�พะโองจาว� เรอึม อาึ เนิ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

31 พะเยซู ซนาว เอนิ เตะ แตะ เดือะ
โฮมวต อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ป แตวะ
รพาวม เจือ เยอ� เมอยุ เกือฮ เปอะ ติ
แตะ ซองไซ รพาวม เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

32 เญือม เอจี ฮาวก อื โตะ โล่ง เซ เตื
อง ลอา แตะ� ญึ่ต เอนิ กาื เซ� 33 โม ป
อาวต โตะ โล่ง เซ นุ่ม ไว พะเยซู เตือง มู
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ เนอึม เปอะ
กวน พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

ป โซะ ไฮ โฮวน ปุย
34 เญอืม เอจี ฮอยจ อื บลัฮ ปลัฮ รอาวม

ลัก่เติต เตอ� จอต โล่ง ยุฮ แตะ นึง เมือง
เกนเนซาเรต� 35 ปุย นา เซ เญือม เอจี
ยุง อื มัฮ อื พะเยซู เยอ� ดวน ปุ แตะ โฮว
รโฮงะ อื ไคว แควน เซ� เกือฮ อื ตาว ป
โซะ ละ อื โครยญ โฆะ อ�ื 36 เญอืม โอ พะ
เยซู เตือน เรอึม ตอก ไฮญ เญอ� โม เซ
ปัว เกือฮ ป โซะ เซ เดือะ เบื่อ ชวง ลปิ พะ
เยซู โน่ง� เมาะ ป เอจี โฮลฮ เดือะ เบื่อ
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ชวง ลปิ อื เซ� เอจี ไฮ เบือ อื โครยญ โฆะ
แตะ�

15
รซอม เพอกึ ตอม ปุย ไพรม
(มก� 7:1-23)

1 เญอืม เซ เยอ� ฮอยจ โม ฟารซีิ ไม่ โม
คู เพอกึ พะทัม เคะ พะเยซู เน่อมึ เวยีง เย
รูซาเลม� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี 2�โม ลุกซิก
เปอะ เมอยุ โอ อื ยุฮ ตัม รซอม เพอกึ ตอม
โม จัตเจือ ไพรม แตะ� โอ โน่ง รไซจ เตะ
แตะ ตัม ปซี ปซา ยุฮ เอะ เญือม ซ โซม
แตะ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื*

3 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ เมอ
ยุ ยุฮ เปอะ ป พิต โกตไม ยุฮ พะจาว� นึง
ฆวต ยุฮ เปอะ ตัม รซอม เพอกึ ตอม โม
จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� 4 พะจาว เอจี อฮั
อาึง อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ นัปทื มะเปือะ
แตะ�� อฮั เซ� อฮั โรฮ เฮ�ี �ป อฮั ลปุง
ฆอก ละ มะเปือะ แตะ ซ ไก ตุต ฮอยจ ละ
ยุม แตะ�� อฮั เซ� 5 โม เปะ ปังเมอ อฮั
เปอะ เฮ�ี �ดัฮ ไก ปุย ไก โอเอฮี ยุฮ ป ลัม
เปิง อื เรอมึ มะเปือะ แตะ นึง� ดัฮ เมก อื
มัฮ ป ทไว แตะ ละ พะจาว� เญือะ จัมเปน
โตว เรอมึ มะเปือะ แตะ นึง อ�ื� อฮั เปอะ
ตอก เซ โม เปะ เอ� 6 เอจี ที นึง เซ ละ
โปวฮ โม เปะ ลปุง พะจาว นึง ฆวต เกือฮ
เปอะ ปุย ยุฮ ตัม รซอม เพอกึ ตอม โม โกะ
แตะ�

7 �โม เปะ ป มัฮ ปุย ไล โกะ ไล เอยีง
เงอ� ไลลวง ป ยุฮ โม เปะ เฮี เอจี ปุก เนอึ
ม ตัม ป ไซฮ อซิยา อาึง โฆะ โฮ� มัฮ อฮั อื
ตอก เฮ�ี 8 �โม เฮี มัฮ นัปทื อื อาึ นึง ดัก
ดอย แตะ โน่ง� รพาวม อื ปังเมอ ซไง ฮา
อาึ� 9 เญอืม นุ่ม อื ติ แตะ ไว อาึ เซ มัฮ ป
โอ ไก ป มัฮ เฟือฮ เอนิ� มัฮ โกว อื รซอม
เพอกึ ตอม ปุย ปลัฮเตะ ตัง รซอม เพอกึ
ตอม พะจาว ปุย� � อฮั เซ พะจาว�

โอเอฮี ป เกียฮ เกือฮ ปุย รแอม
10 ฟวยจ เซ พะเยซู กอก ปุย เอญี เคะ

แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ งอ่ต
ฮอยจ ละ คาว อื คิง เปอะ� 11 มัฮ โตว ป

เลียก โตะ มวยญ ปุย ป เกียฮ เกือฮ ปุย
รแอม ละ พะจาว เยอ� มัฮ ป โอก เน่
อมึ โตะ มวยญ อื ป เกียฮ เกือฮ ปุย รแอม
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

12ฟวยจ เซ โม ลุกซิก อื เอญี อฮั เฮี ละ
อ�ื �เญือม ฮมอง โม ฟาริซี ป อฮั เปอะ
เซ� โม่ เปอะ ยุง ซ คลุน อื ละ โตะ รพาวม
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

13 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โคะ ป โอ
เปือะ เกอะ ป อาวต เมือง มะลอง ซมา�
ไมจ อื ตอยจ โปวฮ โครยญ โฆง อ�ื 14 มัฮ
อื ญุ่ก� ทัน โตว เครองึ นึง� โม เซ มัฮ ป
จัก โตวก ป จัก� ดัฮ ป จัก โต ป จัก โตวก
ปุ แตะ โฮ� ตึน ซ ดุฮ โตะ ฮราึก ฆาื อื เตื
อง ลอา แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 เปโตร อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปัว ปะ ร
โฮงะ ลปุง ปันฮา แตะ เซ เกือฮ เอะ ยุง��
อฮั เซ ละ อ�ื

16 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ อมั
มัฮ โอ โรฮ อื ดิ คาวคิง เปอะ โอเอฮี ไล เฮ�ี
17 โม เปะ โม่ เปอะ ยุง ป เลียก โตะ มวยญ
ปุย ลอต ฮอยจ โตะ เวียก อ�ื ฟวยจ เซ
ไท อื โอก ก พร�ิ 18 โอเอฮี โอก เน่อมึ
โตะ มวยญ ปุย� เอจี มัฮ โอก อื เน่อมึ โตะ
รพาวม อ�ื เอจี มัฮ โอเอฮี โม เซ ป เกีย
ฮ เกือฮ ปุย รแอม ละ พะจาว� 19 โอเอฮี
โอก ฮา รพาวม อื มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ กัม
คิต ฆอก� กัน ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� กัน เลน
จุ ซู เมีย� ปรเมะ ปรโปวน ไอฮ พาวม ไม่
ปุ แตะ� กัน บระ ปอก ไลจ ไลม� แปน พี
ญัน โอ เนอมึ� ไม่ กัน บรุ เพือ ปุย� 20 เอจี
มัฮ โอเอฮี โม เซ ป เกือฮ ปุย รแอม ละ พะ
จาว� ป โอ รไซจ เตะ แตะ กา โซม แตะ
มัฮ โตว กัน รแอม ยุฮ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

ปุย เมือง คะนาอนั ป ระ รพาวม เจือ
(มก� 7:24-30)

21 ฟวยจ เซ พะ เยซู โกฮ โฮว ฮา นา
เซ ฮอยจ นึง นาตี เวยีง ไทระ ไม่ เวยีง ไซ
ด่อน� 22 ฮอยจ ปรโปวน นึง นาตี เซ ติ
ปุย� มัฮ โม คะนาอนั� อฮั เฮี ละ พะเยซู
นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� �จาวไน ป มัฮ จัต

* 15:2 15:2 ฟวยจ โรวก โม บ่าบี่โลน ปุย แปน ครา แตะ� โม คู ยุฮ โม ยวิ เอจี บุ คอ พะทัม ไพรม โฮวน เจือ นึง
ไลลวง ป ญอย ป ญัม� เพอกึ โรฮ ปุย ยุฮ อื ตัม เซ� มัฮ โตว ป อฮั พะจาว ละ ปุย� มัฮ ป เบิก่ ปุย ไอฮ นึง โกะ
แตะ�
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เจือ ด่าวติ� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง อาึ เญี่
ยะ� กวน เครฮี ฮิ เลียก พี นึง� โซะ เนอึ
ม โซะ แนม�� อฮั เซ ละ อ�ื

23 พะเยซู ปังเมอ โอ โลยฮ อื ละ อื ติ
มวยญ เนอึม� โม ลุกซิก พะเยซู เลียก
เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว ปะ เกือฮ ปร
โปวน เฮี เอญี� ฟวต ลอป ลอน เอะ� อฮั
ลอป โอเอฮี ไม่ อื เรยีง�� อฮั เซ ละ อ�ื

24พะเยซู โลยฮ อ�ื �พะจาว ป ดวน อาึ
ฮอยจ เซ มัฮ เกือฮ อื อาึ โฮว เคะ โม อซิรา
เอน ป ไฆร อื ฮา คระ ตอก แกะ โฮ� ดวน
โตว อาึ โฮว เคะ ปุย ไฮญ�� อฮั เซ�

25ปรโปวน เซ ปังเมอ เลียก ลัง่ เคะ อ�ื
นุ่ม ไว พะเยซู ไม่ อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน�
ปัว ปะ เรอมึ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

26พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ ตุย
น่าึก ป โซม ป ปอน กวน แตะ ละ เซาะ�
โปง โตว อ�ื� อฮั เซ�

27 ปรโปวน เซ อฮั แม เฮ�ี �เนอมึ จาว
ไน� โม เซาะ ปังเมอ โซม ลัง่ อาวป บรอต
เน่อมึ โตะ ซโตวก โซม กุม แตะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

28ฟวยจ เซ พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ
เอจี ระ เนอึม รพาวม เจือ เปอะ� ฆวต
ไอฮ เปอะ ตอก ออฮ� เกือฮ แปน ละ เปอะ
ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ กวน
เครฮี อื เซ ไฮ ไมจ จุบัน่ เอนิ�

พะเยซู เกือฮ ป โซะ ไฮ โฮวน ปุย
29ฟวยจ เซ พะเยซู เอญี ฮา นา เซ โฮว

ซบวต เฆี ยง รอง ปลัฮ รอาวม กา ลิ ลี�
ลอต ฮาวก นึง บลาวง ติ โดฮ� เญื่อฮ
งาวม นา เซ� 30 ฮอยจ ปุย เคะ อื โฮวน�
ตาว ป คาโด่ ไม่ ป ไลจ เตะ ไลจ ชวง� ป
จัก ไม่ ป โอ เกียฮ ลปุง ไม่ ป โซะ ไฮญ
โฮวน ปุย� ตาว อื โบ ชวง พะเยซู� พะ
เยซู เกือฮ อื ไฮ โครยญ โฆะ อ�ื 31 โม ลัป
ซด่อน� เมือต ยุ เกียฮ ลปุง ป งาว ไม่ ไฮ
ไมจ ป ไลจ เตะ ชวง เซ� ไม่ ยุ อื เกียฮ โฮว
ป คาโด่ ไม่ เกียฮ ยุ ป จัก โอเอฮี ฮ�ี เงอตึ
เนอึม เงอตึ แนม ฆาื อ�ื ลอต ลืลาว พะ
จาว ทื โม อซิราเอน ฆาื อื โม เซ�

พะเยซู เลียง ปุย ปาวน เปือน
(มก� 8:1-10)

32ฟวยจ เซ พะเยซู กอก โม ลุกซิก แตะ
เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เลียก
พาวม นึง โม ป รเจอมึ ไม่ แตะ เฮี นึง เอจี
อาวต อื ไม่ แตะ ลอวย ซเงะ� ปเล่ีย เฮี
ไก โตว ป โซม เฟือฮ� อาึ ฆวต เกือฮ โตว
เอญี กา เกือฮ แตะ โซม� ฮวิ ปลาว นึง
คระ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

33 โม ลุกซิก อฮั เฮี ละ พะเยซู� �โม เฮี
โฮวน ลอน� เอะ ซ โฮลฮ ป โซม ป ปอน
ละ ปอ ซัก อื ก เมอ นึง ลาึน ตอก เฮ�ี�
อฮั เซ ละ อ�ื

34พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ไก ซดุ
โม่ว คโนมปัง ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ� โม เซ
รโฮงะ อ�ื �ไก อาแลฮ โม่ว ไม่ กะ แตวะๆ
ลอา ลอวย ตัว�� อฮั เซ ละ อ�ื

35 พะเยซู ดวน โม ปุย โฮวน เซ งาวม
ลังเตะ� 36ฟวยจ เซ ตุย คโนมปัง อาแลฮ
โม่ว เซ ไม่ กะ เซ� ไววอน ญันด่ี ไม่ พะ
จาว� เรยีก อ�ื เกือฮ ลุกซิก แตะ จัต อื
ละ ปุย�

37 ปุย โฮวน เซ โซม ซัก โครยญ โฆะ
แตะ� โฮฮ ฮา โซม ปุย อื ซเพระ อื นาวก
แม ยุฮ เปียต อาแลฮ� 38 โม ป โซม เซ โม
ปรเมะ นึง อื โน่ง� ไก ปาวน เปือน ปุย โนก
ฮา ปรโปวน ไม่ โม กวนดุ อู� 39 พะเยซู
ดวน โม ป รเจอมึ ไม่ แตะ เซ เอญี� ฟวยจ
เซ โกะ อื ฮาวก โตะ โล่ง� บุก อื ฮอยจ นึง
นาตี ยว่ง มากาดัน่�

16
ปุย ฆวต ยุ ป ซัมคัน

1ฟวยจ เซ โมฟารซีิ ไม่ โม ซาดู่ซี ฮอยจ
เคะ พะเยซู� ปัว ยุ ป ซัมคัน เน่อมึ นึง พะ
จาว เมือง มะลอง นึง ฆวต ลอง อื แลน
พะเยซู�

2 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ เญื
อม ซวน เปอะ รอตั รโมก นึง ชวง มะลอง
เมือ กปู อ�ื �ซงา่วป ซ โซะ กอยจ นึง� อฮั
เปอะ เซ โม เปะ เอ� 3 เญอืม ยุ เปอะ วุย อื
เมือ กซะ อ�ื �ซ เฮละ เนฮ เฮ� อฮั เปอะ
เซ โม เปะ เอ� เญือม ยุ เปอะ โอเอฮี นึง
มะลอง เอจี ยุง เปอะ ป ซ เกิต เตอ� ป
ยุ ป ฮมอง เปอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี โอ โน่ง
เปอะ ยุง ป ซ เกิต เบือ อื เมอ� 4 ปุย เจน
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เฮี มัฮ เนอมึ ปุย ฆอก ปุย เบร ไม่ โอ อื เนอึ
ม รพาวม ละ พะจาว� ฆวต ซาวป แนฮ ยุ
ป ซัมคัน� พะจาว ปังเมอ โอ โพต อื ยุ อื
โนก ฮา ป ซัมคัน นึง ไลลวง โยนา�� อฮั
เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ พะเยซู โอก โฮว ฮา
อ�ื

เจือ คโนมปัง ยุฮ โม ฟารซีิ
(มก� 8:14-21)

5 โม ลุกซิก อื เญอืม เอจี เตือง อื ฮอยจ
บลัฮ ปลัฮ รอาวม ลัก่เติต เตอ� เบีย โรวก
คโนมปัง ยุฮ แตะ� 6พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื
�ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา เจือ คโนมปัง
ยุฮ โม ฟาริซี ไม่ โม ซาดู่ซี�� อฮั เซ ละ
อ�ื

7 โม ลุกซิก อื บระ อฮั อื ฆาื อื ละ ปุ แตะ
ตอก เฮ�ี �มัฮ อฮั อื ฆาื โอ เอะ โรวก ค
โนมปัง ไม่ แตะ ยุง่�� อฮั เซ�

8พะเยซู ยุง เอนิ อื ป บระ อื อฮั เซ� อฮั
เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �โม เปะ ป แตวะ รพาวม
เจือ เยอ� อู โน่ง เปอะ โอ แตะ ยุง โรวก
คโนมปัง ละ ปุ แตะ เมอ� 9 โม เปะ อมั
มัฮ โอ อื ดิ คาวคิง เปอะ� อมั มัฮ โอ เปอะ
เญือะ ไตม ไลลวง โซม ปุย พอน เปือน ปุย
คโนมปัง พอน โม่ว โฮ� โม่ เปอะ ไตม ลัง่
เมาะ นาวก อื ยุฮ เปียต เตอ ป โฮฮ อื เซ�
10 ไลลวง โซม ปุย ปาวน เปือน ปุย คโนม
ปัง อาแลฮ โม่ว โฮ� ไม่ ซเพระ เปอะ ป
โฮฮ อื เมาะ โฮวน เปียต นาวก อื ยุฮ ฮู�
โม่ เปอะ ไตม ลัง่� 11 เกียฮ โอ โน่ง เปอะ
ยุง โอ อาึ อู ไลลวง คโนมปัง เนอมึ ไม่ แตะ
เมอ โม เปะ เอ� มัฮ ซตอก โม เปะ เกือฮ
แฮน เนอึม ติ แตะ ฮา เจือ คโนมปัง ยุฮ
โม ฟาริซี ไม่ โม ซาดู่ซี�� อฮั เซ ละ อ�ื
12 เญือม เซ เยอ� โม ลุกซิก อื คาวคิง อื
โอ อื อฮั ไม่ คโนมปัง เนอึม� มัฮ เกือฮ อื
แฮน ติ แตะ ฮา กัม เพอกึ กัม ตอม โม ฟา
รซีิ ไม่ โม ซาดู่ซี ปุย�

เปโตร อฮั พะเยซู มัฮ กวน พะจาว
(มก� 8:27-30; ลก� 9:18-21)

13 เญือม ฮอยจ พะเยซู นึง นาตี ยว่ง
ซีซาเรยา ฟีลิปปี เยอ� ไฮมญ โม ลุกซิก

แตะ ตอก เฮ�ี �ปุย เยอ อฮั ป มัฮ กวน
ปุย ปลัฮเตะ มัฮ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �งอ่น อื อฮั ปะ
มัฮ โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา� งอ่น
อื อฮั ปะ มัฮ เอลียา� งอ่น อื อฮั ปะ มัฮ
เยเรมี� งอ่น อื อฮั ปะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะ
จาว ติ ปุย�� อฮั เซ�

15 พะ เยซู ไฮมญ แม อ�ื �โม เปะ
เมอะ� อฮั เปอะ อาึ มัฮ ปุย�� อฮั เซ ละ
อ�ื

16 ซีโมน เปโตร โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ มัฮ
เนอึม เปอะ พะครติ กวน พะจาว ป ไอม
ลอป�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ซีโมน ป มัฮ
กวน โยนา� ปะ เอจี โฮลฮ เปอะ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� มัฮ โตว ปุย ปลัฮเตะ ป
รโฮงะ ไล เซ ละ เปอะ� มัฮ เปือะ อาวต
เปอะ เมือง มะลอง ป รโฮงะ เกือฮ ปะ ยุง
เงอ� 18 ซ อฮั อาึ ละ เปอะ� ปะ มัฮ เปอะ
เปโตร�* อาึ ซ โก ครติซจัก ยุฮ แตะ ราว
ซโมะ ระ* เฮ�ี อมันัต ลัก่ ยุม มัฮ นัม ไป
นึง ครติซจัก เซ� 19 อาึ ซ เกือฮ ควน กัฮ
กแจ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ละ เปอะ� เญื
อม คัต เปอะ ออฮ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี นึง
เมือง มะลอง ซ คัต โรฮ ละ เปอะ ตอก เซ
โรฮ� เญือม โปง เปอะ ออฮ นึง ปลัฮเตะ
เฮี นึง เมือง มะลอง ซ โปง โรฮ ละ เปอะ
ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

20ฟวยจ เซ พะเยซู คัต โม ลุกซิก แตะ
โอ รโฮงะ อื ละ ปุย ติ ปุย เนอึม มัฮ แตะ
พะครติ เตอ�

พะเยซู รโฮงะ ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มก� 8:31-38; ลก� 9:22-27)

21 เคียง เซ เยอ� พะเยซู รโฮงะ ไมจ
แตะ ฮาวก เวยีง เย รูซา เลม ละ ลุก ซิก
แตะ� ไม่ ไมจ แตะ โอต ป โซะ ฆาื โม ป
กวต ป เฮยีง ไม่ โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ
พะทัม โฮวน เจือ� รโฮงะ โรฮ ตอก ซ ยุฮ
โม เซ ยุม ไม่ แตะ ไม่ ซ เกือฮ พะจาว แตะ
โกฮ ไอม แม ไน ซเงะ ลอวย นึง อ�ื

22 เปโตร บระ โตวก พะเยซู โอก โฮว
โน่ง ติ โดฮ� คัต อ�ื �ปุ อฮั ตอก เซ� พะ

* 16:18 16:18 นึง ลปุง กรกิ เปโตร มัฮ อฮั อื ซโมะ ไม่� * 16:18 16:18 นึง ลปุง กรกิ ซโมะ ระ เฮี อฮั เปตรา
ไม่ อ�ื มัฮ อฮั อื ไม่ ซโมะ รองั�
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โองจาว� โอเอฮี ตอก เซ แจง โอ ซ เกิต
ละ เปอะ�� อฮั เซ�

23พะเยซู แมฆี อฮั เฮี ละ เปโตร� �ซา
ตัน� ตอ แปฮ ฮา อาึ อ�ื ปะ ตอก เปอะ
ซราว ละ อาึ นึง โอ เปอะ งอ่ต โอเอฮี ตอก
งอ่ต พะจาว อ�ื มัฮ งอ่ต เปอะ โอเอฮี
ตอก งอ่ต ปุย ปลัฮเตะ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

24ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั อื ละ โม ลุกซิก
แตะ� �เมาะ ป ฆวต ฟวต อาึ อื เกือฮ ปุน
รกัฮ ไอฮ รพาวมแตะ ไม่ กลอม อื ไมะซาว
แควง ยุฮ แตะ� ฟวต อาึ ไม่ อ�ื 25 ป ฮ
ลักกอ จีวติ แตะ ปุย เซ ซ โฮลฮ โปวฮ จีวติ
เนอึม แตะ� ป ญอม ละ โปวฮ จีวติ แตะ
เบือ อาึ อ�ื ปังเมอ ซ โฮลฮ จีวติ เนอึม
แตะ� 26 ปุย ปัง โฮลฮ โอเอฮี ไก นึง ปลัฮ
เตะ เตือง โอยจ อ�ื ดัฮ เกือฮ จีวติ แตะ
ไลจ� เมอ ซ แปน อื ละ อ�ื มัฮ เมอ ป
ปุน รตู ปุย ไม่ จีวติ แตะ� แจง โอ อื ไก�
27 เญือม ซ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ ไม่
โม เตปด่า ยุฮ แตะ นึง รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ
เปือะ แตะ� เญือม เซ ซ เกือฮ ปุย โฮลฮ
โอเอฮี ตัม กัน ยุฮ อื โครยญ โฆะ ปุย�
28 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื โม เปะ
ป ชุง นา เฮี ไก โรฮ งอ่น ป โอ ซ ยุม เมอ
กา เฆียง โฮลฮ แตะ ยุ ฮอยจ แปน กวน
ปุย ปลัฮเตะ กซัต นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

17
พะเยซู เปียน ติ แตะ
(มก� 9:1-13; ลก� 9:28-36)

1 เญอืม เอจี รฆุน อื แลฮ ซเงะ เอ� พะ
เยซู บะ โรวก เปโตร ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั
ป มัฮ ปุ ยาโคโบ่ เซ� โฮว ฮาวก เปือง โม ฮ
ลาวง ไม่ แตะ ติ โดฮ� 2 เญอืม เซ เยอ โกะ
พะเยซู เปียน พราวป เอนิ ติ แตะ ซองนา
โม เซ� นา อื รฌิญ ซเปีย นึง ตอก ซเงะ
โฮ� เครองึ จาวป เครองึ ฟุต อื ปิญ เฌียป
เลียป เอนิ� 3 เญอืม เซ เยอ ลุกซิก ลอวย
เซ ยุ ปลาึฮ พราวป ไอ โมเซ ซองนา แตะ
ไม่ เอลียา� ลปุง ไม่ พะเยซู�

4 เปโตร อฮั เฮี ละ พะเยซู� �พะโอง
จาว� ไมจ มวน เนอึม อาวต เอะ นา เฮ�ี
ดัฮ ปุก รพาวม เปอะ อาึ ซ ยุฮ เตอปึ นา

เฮี ลอวย ลัง� ยุฮ อาึง ละ ปะ ติ� ยุฮ อาึง
ละ ไอ โมเซ ติ� ยุฮ อาึง ละ เอลียา ติ��
อฮั เซ�

5 เญือม เซ เปโตร ดิ เตือน โตว ลอยจ
ป อฮั อ�ื เลีฮ ครุป ชุต รวู จัง ซงอม ลไล
อื โม เซ� โอก ลปุง เน่อมึ นึง ชุต รวู เซ�
อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ กวน ฮรกั เกอะ� ปุก
เนอึม รพาวม เมอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต ป
อฮั อ�ื� อฮั เซ�

6 โม ลุกซิก อื เมือต เอจี ฮมอง อ�ื ฆลาื
รเคอปึ เอนิ ฆาื ฆราึง ลอนแตะ� 7พะเยซู
เอญี เดือะ เบื่อ อ�ื �โกฮ ชุง� ปุ ฮลัต��
อฮั เซ ละ อ�ื 8 เมือต เอจี ไบลญ ไง่ แตะ
แก โอเอฮี� ชวน โตว ปุย ไฮญ ติ เนอึม�
ชวน พะเยซู โน่ง�

9 ลไล เลีฮ อื ฌื พะเยซู คัต โม ลุกซิก
แตะ� อฮั เฮ�ี �กา เฆียง โกฮ ไอม กวน
ปุย ปลัฮเตะ เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� ปุ ดิ รโฮ
งะ ละ ปุย ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง เปอะ เฮ�ี�
อฮั เซ ละ อ�ื

10 โม ลุก ซิก อื ไฮมญ อ�ื �โม คู เพ
อกึ พะทัม เมอ� เมอยุ อฮั อื เอลียา ไมจ
ฮอยจ รกา�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ฮอยจ เนอึ
ม� ฮอยจ เกือฮ โอเอฮี เปียน โคระ เตื
อง โอยจ อื เอลียา เซ� 12 อาึ ปังเมอ ซ
อฮั ละ เปอะ� เอจี ฮอยจ ติ ปุย ป มัฮ ปุย
ตอก เอลียา เซ� ปุย ปังเมอ โอ ยุง ป มัฮ
อ�ื เอจี ยุฮ อื ละ อื ตัม รพาวม โกะ แตะ
ไอฮ� ตอก โรฮ เซ� ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮ
เตะ ซ โฮลฮ โรฮ อาวม ป โซะ ป ไซญ ฆาื
โม เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ โม ลุกซิก แตะ�

13ฟวยจ เซ โม ลุกซิก อื คาวคิง อื ป อฮั
อื ละ แตะ เซ� เอจี ยุง อื อู พะเยซู ไลลวง
โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา เซ�

พะเยซู เกือฮ พี โอก ฮา กวนดุ
14 เญอืม ฮอยจ พะเยซู นึง นา ก รเจอมึ

ปุย ไม่ โม ลุกซิก แตะ� ฮอยจ ปุย เคะ อื ติ
ปุย� นุ่ม ไว อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื 15�จาวไน�
ปัว ปะ เลียก พาวม นึง กวน แตะ� ไก โซะ
ลปลอยฮ เบฮ นึง� โซะ เนอมึ โซะ แนม�
กอ ดุฮ โตะ งอ� โตะ รอาวม� 16 อาึ เอจี
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ตาว ละ โม ลุกซิก เปอะ� โม ลุกซิก เปอะ
ปังเมอ โอ ไฮ ยุฮ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

17พะเยซู อฮั เฮ�ี �โม เปะ ปุย เจน เฮ�ี
วติ แนฮ รพาวม เจือ เปอะ ไม่ พิต แนฮ
ป คิต ป งอ่ต เปอะ� อาึ ซ อาวต ลัง่ ไม่
โม เปะ เล่ีญ เมาะ เมอ แล� ซ ไมจ ลัง่
อาึ โอต โม เปะ เล่ีญ เมาะ เมอ แล� ตาว
กวนดุ เซ เอญี เคะ อาึ นา เฮี เมิฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

18พะเยซู บวยจ ละ พี� พี เซ โอก เอนิ
ฮา กวนดุ เซ� กวนดุ เซ ไฮ ไมจ เอนิ�
19 กังเคะ เอ� โม ลุกซิก เอญี โน่ง เคะ พะ
เยซู� อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ โม เอะ เอ โอ
โน่ง โอก ยุฮ พี เซ เมอ�� อฮั เซ ละ พะ
เยซู�

20พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ ฆาื แตวะ
รพาวม เจือ โม เปะ� อาึ อฮั ละ เปอะ
ตัม เนอมึ อ�ื โม เปะ ดัฮ เปอะ ไก รพาวม
เจือ เมาะ โนง มาซเทิต� ดัฮ เปอะ ดวน บ
ลาวง เฮี เฌาะ ติ แตะ ฮอยจ ลัก่เติต� ซ
เฌาะ เนอึม อ�ื เญาะ ไก โตว ติ เจือ เนอึ
ม ป โอ โม เปะ ซ เกียฮ ยุฮ ฮู�� อฮั เซ�
21 (พี ตอก เฮี ปังเมอ โอ ซ ไก ตอก เกียฮ
โครฮ ปุย อื โอก โนก ฮา กัน ไววอน ไม่ กัน
เออปึ อื ป โซม ป ไอฮ แตะ�� *

พะเยซู รโฮงะ แม ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มก� 9:30-32; ลก� 9:43-45)

22 เญือม รโจะ ดิ อื นึง จังวตั กาลิลี�
พะเยซู อฮั เฮ�ี �ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ
ซญวต ปุย เกือฮ อื อาวต ฆรมึ ลวงั บัง่คัป
ปุย� 23 โม เซ ซ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ไน ซเงะ
ลอวย นึง อื พะจาว ปังเมอ ซ เกือฮ อื โกฮ
ไอม แม�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ ตุก เนอมึ
รพาวม ฆาื อ�ื

ไลลวง เกป พาซี เรอมึ วฮินั
24 เญอืม ฮอยจ อื นึง ยว่ง คาเพรนาอุม

เมอ� โม ป เกป พาซี ละ เรอึม ปุย วิฮนั
เนอ เอญี เคะ เปโตร� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี
�ป มัฮ ปอคู เปอะ อมั กัฮ โรฮ อื พาซี ละ
เรอมึ แตะ วฮินั เนอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 �กัฮ อ�ื� อฮั เซ� เญือม เอญี เป
โตร ฮอยจ นึง เญือะ อา� พะเยซู อฮั เอนิ

อื ละ อื กา ไฮมญ อ�ื �ซีโมน� ปะ แกต
เปอะ ตอก เมอ� โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เฮี
กอ เกป พาซี เน่อมึ นึง ปุย� อมั เกป อื
เน่อมึ นึง กวน แตะ� อมั เกป อื เน่อมึ นึง
ปุย ไฮญ�� อฮั เซ ละ อ�ื

26 �กอ เกป อื เน่อมึ นึง ปุย ไฮญ��
อฮั เซ ละ อื เปโตร เยอ� พะเยซู อฮั แม
เฮี ละ อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก เซ โม กวน อื
จัมเปน โตว อื กัฮ� 27ตอก ออฮ ตอก เอฮี
ญุ่ก� ปะ ไมจ เปอะ โฮว โจม เม่ต นึง ปลัฮ
รอาวม� กะ ปุน เปอะ รกา นึง อ�ื ววยฮ
มวยญ อ�ื ซ ยุ เปอะ มาื แทป นึง� ตุย
ตาว ละ โม ป เกป พาซี เซ รโตง อาึ ไม่ ปะ
เดอมึ โอ ซ แปน ป พิต ละ โม เซ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

18
ป ระ ฮา ปุย นึง บัน่เมือง มะลอง
(มก� 9:33-37; ลก� 9:46-48)

1 เญอืม เซ เยอ� โม ลุกซิก อื ฮอยจ เคะ
พะเยซู� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ป ระ
ไล ฮา ปุย นึง บัน่เมือง มะลอง เงอ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

2 พะเยซู กอก กวนดุ เอญี เคะ แตะ ติ
ปุย� เกือฮ อื ชุง อกัอวน โม เซ� 3 อฮั
เฮ�ี �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื โม
เปะ ดัฮ เปอะ โอ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม
แตะ� โอ เกือฮ ติ แตะ ตอก โม กวนดุ�
แจง โอ เปอะ ซ โฮลฮ เลียก นึง บัน่เมือง
มะลอง เงอ� 4 ดัฮ ไก ป ปุน เรจี ติ แตะ เตี
ยม ตอก กวนดุ ติ ปุย เฮ�ี ปุย เซ ป ซ แปน
ป ระ ไล ฮา ปุย นึง บัน่เมือง มะลอง�� อฮั
เซ ละ อ�ื 5�ดัฮ ไก ป ปุน รปัคัม กวนดุ ติ
ปุย เบือ ทื แตะ อาึ อ�ื เอจี มัฮ โรฮ รปัคัม
อื อาึ� 6 ดัฮ ไก ป เพอกึ กวนดุ แตวะ ป
เอจี เจือ อาึ ติ ปุย เกือฮ ยุฮ ป พิต เตอ�
ปังเมอ ซ โซะ เนอึม ละ โกะ อื ไอฮ� ฮา
ซ ยุฮ อื โอเอฮี ตอก เซ เยอ� มัฮ เกือฮ อื
ปุย ปุก ซโมะ ครติ เฮงาะ ไม่ โงก โกะ แตะ
ไม่ เกือฮ อื น่าึก แตะ โตะ ปลัฮ รอาวม ก
โด่ะ อื ฌักแฟน ลัง่ ละ อื ฮา เซ� 7 ตึน
ซ เม่ะมัก่ เนอมึ ละ ปุย ปลัฮเตะ ฆาื เกือฮ
โอเอฮี อื ยุฮ ป พิต� โอเอฮี เกือฮ ปุย ยุฮ

* 17:21 17:21นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม อื ไก โตว คอ 21 นึง งอ่น อ�ื
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ป พิต มัฮ ป จัมเปน ไก� ดัฮ ไก ป เพอกึ
ปุย เกือฮ ยุฮ ป พิต ตอก เซ ซ โซะ เนอึม
เม่ะมัก่ ลอก ฆาื อ�ื�

8 �ดัฮ เตะ ชวง เปอะ เกือฮ เปอะ ยุฮ ป
พิต โฮ� ไมจ เปอะ กิต แปฮ โปวฮ� โฮลฮ
เปอะ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ ไม่ เตะ
ชวง กุต แตะ� ไมจ ลัง่ ฮา น่าึก พะจาว
เปอะ โตะ งอ โอ เกียฮ ญึ่ต ไม่ เตะ ชวง
ไมจ เปอะ� 9 ดัฮ ไง่ เปอะ เกือฮ เปอะ ยุฮ
ป พิต� ไมจ เปอะ กัว แปฮ โปวฮ� โฮลฮ
เปอะ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ ไม่ ไง่
บลัฮ แตะ� ไมจ ลัง่ ฮา น่าึก พะจาว เปอะ
โตะ งอ มอนโฮก ไม่ ไง่ ลอา ก บลัฮ เปอะ�

แกะ ไฆร ติ ตัว
(ลก� 15:3-7)

10�ไมจ เปอะ โตว นัมญุก กวนดุ แตวะ
ตอก เฮี ติ ปุย เนอมึ� ซ อฮั อาึ ละ เปอะ�
โม เตปด่า ป แลน แก กวนดุ เซ อาวต
เมือง มะลอง� โฮลฮ ยุ เลิง นา เปือะ เกอะ
ป อาวต เมือง มะลอง เซ� 11 เอจี มัฮ ฆาื
เซ ป ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ ฆาื อ�ื มัฮ
ฮอยจ อื ละ ซ ซาวป แตะ ป ไฆร ฮา คระ
ไม่ เรอึม อื เกือฮ โปน ฮา มัป่ ยุฮ แตะ�
12 โม เปะ แกต เปอะ ตอก เมอ� ดัฮ ปุย
ไก แกะ ยุฮ ติ รอย ตัว� ดัฮ ไฆร ติ ตัว โฮ�
แกะ รไตม โรฮ ซไตม ตัว นึง อื เซ โม่ ซ ละ
อาึง อื นึง บลาวง� ไม่ โฮว ซาวป แม อื ตัว
ป ไฆร อื เซ� 13 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึ
ม อ�ื ดัฮ ยุ แกะ ไฆร ยุฮ แตะ เซ โฮ� ไมจ
รพาวม ไม่ อื ฮา ยุ แตะ แกะ โอ ไฆร รไตม
โรฮ ซไตม ตัว ยุฮ แตะ เซ� 14 ตอก โรฮ
เซ� ป มัฮ เปือะ อาวต เปอะ เมือง มะลอง
เงอ� ฆวต เกือฮ โตว โม ป แตวะ ตอก เฮี
ไฆร ฮา คระ ติ ปุย เนอมึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

เอยีกปุ ป ยุฮ ป พิต
15 �ดัฮ เอี ยก ปุ เปอะ ยุฮ ป พิต ละ

เปอะ� ไมจ เปอะ โฮว รโฮงะ พิต โฌวะ
ยุฮ อื ละ อื ซอง โต ซอง� ดัฮ เนอึง ป
อฮั เปอะ� ตึน ซ ปุก ปอ แม เปอะ ปุ แตะ
ไม่� 16 ดัฮ โอ เนอึง ป อฮั เปอะ โฮ� ไมจ
เปอะ บะ ปุย โฮว ไม่ แตะ ติ ลอา ปุย� นึง
ซ เกือฮ เปอะ แปน พีญัน เดอมึ ป อฮั ป
มวยญ เปอะ ละ ปุ แตะ ซ แปน ป แจง ป
แน โครยญ มวยญ� 17 ดัฮ โอ เนองึ ป อฮั

โม เซ� ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ ครติซจัก�
ดัฮ โอ โรฮ เนองึ ป อฮั ครติซจัก เซ� ไมจ
เปอะ เมีญ ตอก ปุย ตังเมือง ละ เปอะ ไม่
ตอก ป เกป พาซี โอเอฮี�

18�อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื เญื
อม คัต เปอะ ออฮ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี นึง
เมือง มะลอง ซ คัต โรฮ ละ เปอะ ตอก
เซ� เญือม โปง เปอะ ออฮ นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี นึง เมือง มะลอง ซ โปง โรฮ ละ เปอะ
ตอก เซ โรฮ� 19 อาึ ซ อฮั แม ละ เปอะ ติ
เจือ� โม เปะ เอ� ดัฮ ไก ลอา ปุย ป อาวต
นึง ปลัฮเตะ เฮี ป ปัว โอเอฮี นึง รพาวม
ติ โดฮ แตะ� เปือะ อาวต เกอะ เมือง มะ
ลอง ซ โพต เซ ละ อ�ื 20 ดัฮ ไก ป โพรม
นึง มอยฮ อาึ ลอา ลอวย ปุย นา ออฮ นา
เอฮี ญุ่ก� อาึ ซ อาวต ไม่ นา เซ�� อฮั เซ�

กวนไจ ป โอ เลียก พาวม นึง ปุย
21 ฟวยจ เซ เปโตร เอญี เคะ พะเยซู�

อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� ดัฮ เอียกปุ
อาึ ยุฮ แนฮ ป พิต ละ อาึ โฮ� ไมจ อาึ ยวก
ละ อื ซดุ โฮน เดอมึ ซ เคราะ อ�ื อาแลฮ
โฮน โม่ เอจี เคราะ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

22พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ มัฮ โตว
อฮั ละ เปอะ อาแลฮ โฮน โน่ง� มัฮ อฮั ละ
เปอะ อาแลฮ เซ อาลแฆลฮ โฮน�

23 �ไลลวง ตอก ตัตเตียง พะจาว ปุย
ปลัฮเตะ ซ แพป ละ เปอะ ไม่ กซัต ป ฆวต
ไฮมญ ที ไลลวง มาื ไปญ โม กวนไจ ยุฮ
แตะ� 24 เญือม คิต โรง อื ตอก เซ เยอ�
ฮอยจ ปุย ไก รมะ นึง กซัต เซ แปน ลัน
แทป แตะ ติ ปุย� 25กซัต เซ ดวน ปุย โฮว
โชะ คาว โชะ คอง ยุฮ ป รมะ นึง แตะ เซ�
ไม่ เญือะ ไม่ ม่า อ�ื ไม่ โกะ อื ไม่ ปุย เญือะ
อื ไม่ กวน อ�ื ละ ซ โรก อื รมะ แตะ เซ
นึง� ฆาื โอ อื ไก มาื ยุฮ� 26 กวนไจ รมะ
นึง อื เซ นุ่ม ไว อื ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�
ปัว อื นึง อื ตอก เฮ�ี �ปอเลียง� ปัว ปะ
โทลาว ละ แตะ� อาึ ซ โรก ละ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื 27 ปอเลียง อื เซ เกือฮ อื
เอญี� เกือฮ อื ฟวยจ เยอื เอนิ ละ อื รมะ
อื เซ นึง เลียก พาวม อื นึง�

28 �กวนไจ อื เซ� เญือม โอก โฮว อื
รโตฮ ยุ ป รมะ นึง โกะ แตะ ติ รอย แทป
เซ� มัฮ ดิ กวนไจ กซัต เซ� โฮมวต แบต
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โงก ปุย เซ� อฮั เฮ�ี �โรก แปฮ เนิ รมะ
เปอะ นึง อาึ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 29 ปุย เซ
นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� ปัว อื นึง อื ตอก
เฮ�ี �ปัว ปะ โทลาว ละ แตะ� อาึ ซ โรก
ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 30 ปุย เซ เนอึง
โตว อื ละ อ�ื โฮว ดุฮ เอนิ อื โตะ คอก ติ
เจน กา โฮลฮ อื โรก รมะ แตะ เซ�

31�โม ปุโฮมว กวนไจ อื เซ� เญอืม เอจี
ยุ อื ไล ป ยุฮ อื ละ ปุย เซ� ตุก เนอึม ตุก
แนม รพาวม ฆาื อ�ื ลอต เอญี รโฮงะ ไล
เซ ละ ปอเลียง แตะ เซ� 32ปอเลียง อื เซ
กอก กวนไจ เซ แตะ เอญี เคะ แตะ� อฮั
เฮี ละ อ�ื �ปะ ป มัฮ กวนไจ ฆอก รพาวม
เมอ� อาึ เอจี เกือฮ ฟวยจ เยอื ละ เปอะ
รมะ ปะ นึง แตะ เตือง โอยจ อื นึง ปัว ปะ
นึง แตะ� 33ปะ โม่ ไมจ เปอะ เลียก พาวม
นึง ปุโฮมว แตะ ตอก เลียก พาวม อาึ นึง
ปะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

34�ปอเลียง อื เซ ฮาวก รพาวม� มอป
ปุย เซ ละ กุม คอก เกือฮ อื ยุฮ ป โซะ ละ
อื ติ เจน กา โฮลฮ อื โรก รมะ แตะ เซ เตื
อง โอยจ อ�ื 35 ตอก โรฮ เซ� ดัฮ โม เปะ
ทื ลัง่ เอยีกปุ แตะ พิต โตะ รพาวม แตะ�
เปือะ เกอะ ป อาวต เมือง มะลอง เงอ ซ
ยุฮ โรฮ อื ละ เปอะ ตอก เซ โรฮ โครยญ
โฆะ เปอะ�� อฮั เซ พะเยซู�

19
ไลลวง ละ ปุย ปุยเญือะ แตะ
(มก� 10:1-12; ลก� 16:18)

1ฟวยจ อฮั พะเยซู โอเอฮี เซ เยอ� โอก
ฮา จังวตั กาลิลี โฮว เลียก นาตี จังวตั ยู
เด่ีย บลัฮ โกลง จอแด่น ลัก่เติต� 2 ปุย
โฮว ฟวต อื โฮวน� เมาะ ป โซะ นึง อื พะ
เยซู เกือฮ อื ไฮ นา เซ� 3 เญอืม เซ ฮอยจ
โม ฟารซีิ เคะ อ�ื ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ
ปรเมะ ละ ปุยเญือะ แตะฆาื พิต ตอกออฮ
ญุ่ก พิต ตอก เอฮี ญุ่ก� อมั ปุก อื โกตไม
ยุฮ พะจาว� อมั โอ ปุก อ�ื� อฮั เซ ละ อื
นึง ซ มอง แตะ โซวต ลปุง อ�ื

4 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ อมั
มัฮ โอ เปอะ ดิ ลาว พะทัม ไลลวง ยุฮ พะ
จาว ปุย เมือ โรง อื เกือฮ อื แปน รเมะ ร
โปวน เนอ� 5 ไม่ อฮั อื เฮ�ี �ปรเมะ ไมจ อื

ละ มะเปือะ แตะ นึง ติต รพาวม อื นึง ปร
โปวน เญือะ แตะ� ปุย ลอา เซ เอจี แปน
เนะซองั ติ�� อฮั เซ โกตไม ยุฮ พะจาว
เยอ� 6 ปุย ลอา เซ เญือะ มัฮ โตว ลอา�
เอจี มัฮ ติ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ ป เกือฮ
พะจาว อาวต ดิ อี ไมจ โตว ปุย รกัฮ ฮา ปุ
แตะ�� อฮั เซ ละ อื พะเยซู�

7 โม เซ ไฮมญ แม อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก
เซ� ไอ โมเซ เมอยุ ดวน อื เอะ ยุฮ นังซื
ลักทัน กัน ละ ปุย ปุยเญือะ แตะ ละ ปรโป
วน เญือะ แตะ� เดอมึ ซ ปุน ละ อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื

8 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไอ โมเซ มัฮ
ญอม อื เกือฮ โม เปะ ละ ปุย เญือะ แตะ
นึง ฆวต ไอฮ ลอน โม เปะ รพาวม โกะ
แตะ ไอฮ� เมือ โรง อื ปังเมอ โอ มัฮ ตอก
เซ� 9 ซ อฮั อาึ ละ เปอะ� ป ละ ปรโปวน
เญือะ แตะ เตือง โอ อื เลนจุ ไม่ ปุย ไฮญ
เญอ� ไม่ ไอฮ แม อื ปรโปวน โคระ เญือะ
แตะ เอจี มัฮ เลน อื จุ�� อฮั เซ ละ อ�ื

10 โม ลุกซิก อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ดัฮ ไล
ลวง รเมะ รโปวน ซ มัฮ ตอก เซ� ไมจ ลัก่
โอ อื เญือะ ฮา เฟือฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ลปุง ตอก
เซ ปุน ไอฮ โตว อื โครยญ โฆะ ปุย� ป ปุน
ไอฮ แฮ มัฮ เกือฮ พะจาว อื ปุน ไอฮ อ�ื
12 งอ่น อื มัฮ ป โอ เญือะ ฆาื เนะซองั เกิต
อื ไม่ เซ� งอ่น อื มัฮ ป โอ เญือะ ฆาื ป ยุฮ
ปุย ละ แตะ� งอ่น อื มัฮ โฆง อื เกือฮ ติ
แตะ โอ เญือะ เบือ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว�
โม ป ปุน ยุฮ ตัม ไล เซ� ยุฮ เมิฮ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

พะเยซู ยอ่ง เตะ แตะ ราว โม กวนดุ
(มก� 10:13-16; ลก� 18:15-17)

13ฟวยจ เซ เยอ ตาว ปุย โม กวนดุ เคะ
พะเยซู นึง ซ เกือฮ อื ยอ่ง เตะ แตะ ราว อื
ไม่ ไววอน อื เพือ� โม ลุกซิก อื ริ คัต โม
เซ โอ ตาว อ�ื 14 พะเยซู อฮั เฮ�ี �เกือฮ
เอญี เคะ อาึ เมิฮ� โม กวนดุ เซ� ปุ เญือะ
คัต เฟือฮ� เอจี มัฮ ปุย ตอก กวนดุ โม เฮี
ป ซ โฮลฮ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว แปน คอง
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แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 15ฟวยจ ยอ่ง อื เตะ
แตะ ราว โม กวนดุ เซ โฮว ฮา นา เซ�

ปุย กอย ป นมุ อาญุ
(มก� 10:17-31; ลก� 18:18-30)

16 เญอืม เซ เยอ ฮอยจ ปุย เคะ พะเยซู
ติ ปุย� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �อาจาน� มัฮ
กัน ไมจ ตอก เมอ ติๆ ป ไมจ อาึ ยุฮ ฮู
เดอมึ ซ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ
แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เมอยุ ไฮมญ
เปอะ อาึ นึง กัน ไมจ เจอ� ไก โตว ป ไมจ
ป ญุ่ก โนก ฮาพะจาว ติ โตน เนอ� ปะ ดัฮ
เปอะ ฆวต โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ
แตะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ พะ
จาว อาึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

18�มัฮ โกตไม คอ เมอ นึง อื ติๆ�� อฮั
เซ� พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื � �ปุ ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย� ปุ เลนจุ อู� ปุ บระ ปุ ปอก� ปุ
แปน พีญัน โอ เนอมึ เมอ� 19 ไมจ เปอะ
นัปทื มะเปือะ แตะ� ไมจ เปอะ ฮรกั ปุย่
วง แตะ ตอก ฮรกั เปอะ โกะ แตะ ไอฮ��
เซ ป อฮั พะจาว อาึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

20 ปุย นมุ อาญุ เซ อฮั แม เฮี ละ พะ
เยซู� �โอเอฮี ตอก เซ อาึ เอจี ปุน ยุฮ ฮุ
โครยญ เจือ� เมอ ป วติ ลัง่ อาึ นึง อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื

21 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ดัฮ เปอะ
ฆวต แปน ปุย กุมปอ โครยญ เจือ โฮ�
เอญี โชะ คาว โชะ คอง เปอะ� มาื โฮลฮ
เปอะ เซ จัต แม ละ ป ตุก ป ญัก� ดัฮ
เปอะ ยุฮ ตอก เซปะ ซพอม เนอมึ ป โฮลฮ
เปอะ นึง เมือง มะลอง� ฟวยจ เซ โฮว
ฟวต อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

22 ปุย นมุ อาญุ เซ เมือต ฮมอง ลปุง ติ
มวยญ เซ� โกฮ เอญี ไม่ รพาวม ตุก แตะ
นึง มัฮ แตะ ปุย โฮวน คาว โฮวน คอง�

23พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ ฆาื
อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื ป กอย
ญัก เนอึม ซ โฮลฮ อื เลียก นึง บัน่เมือง
มะลอง เงอ� 24 ซ อฮั แม ละ เปอะ� ซ
ลอต อุต โตะ ญิ อี ซ เยอื ลัง่ ฮา เลียก ปุย
กอย นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ติ ปุย�� อฮั
เซ ละ อ�ื

25 โม ลุกซิก เมือต เอจี ฮมอง โอเอฮี
ตอก เซ เงอตึ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ดัฮ มัฮ
ตอก เซ โฮ� มัฮ ปุย เซ ป ซ เกียฮ โปน
มัป่ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

26 พะเยซู แก โม ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �เกียฮ ยุฮ โตว อื เนอึม ปุย ปลัฮ
เตะ เอ� พะจาว ปังเมอ เกียฮ ยุฮ อื โค
รยญ เจือ�� อฮั เซ�

27 ฟวยจ เซ เปโตร อฮั เฮี ละ พะเยซู�
�เอะ เอ เอจี ญอม ละ โอเอฮี โครยญ เจือ
นึง โฮว ฟวต แตะ ปะ� เมอ ป ซ โฮลฮ เอะ
เบือ อื ติๆ�� อฮั เซ ละ อ�ื

28 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ
โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื เญือม งาวม กวน
ปุย ปลัฮเตะ นึง ก งาวม คึนัก ยุฮ แตะ
ละ ซ รเตีฮ แตะ ปุย เยอ� โม เปะ ป เอจี
ฟวต อาึ อื ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ งาวม นา ก
งาวม คึ กาว ลอา โดฮ� ซ โฮลฮ เปอะ
รเตีฮ รตุม โม อซิราเอน เตือง กาว ลอา
เจอ อ�ื มัฮ เญือม เซ เญือม ซ เปียน โอ
เอฮี เกือฮ โคระ เตือง โอยจ อ�ื 29 โม ป
เอจี โฮลฮ ละ มะเปือะ เญือะ ม่า แตะ ไม่
เอียกปุ กวน รนัน แตะ เบือ ทื แตะ อาึ
อ�ื ซ โฮลฮ รโตง แตะ ติ รอย เตะ ไม่ ซ
โฮลฮ อื จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ�
30 ไก โฮวน ปุย ป อาวต รกา เยอ ซ โฮลฮ
แม อาวต รเคะ� ป อาวต รเคะ ปังเมอ ซ
โฮลฮ อาวต รกา�� อฮั เซ ละ อ�ื

20
ไลลวง รปึม อะงุน

1 พะเยซู อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �ไลลวง
ตอก ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ซ แพป
ละ เปอะ ไม่ กุม เญือะ งาวป โกฮ โฮว ละ
ซ ซาวป แตะ จัง ปุย� ละ ซ เกือฮ แตะ ยุฮ
กัน โตะ รปึม อะงุน เญือะ แตะ� 2 เญือม
เอจี โตกโลง อื ไม่ ลุกจัง แตะ ติ ซเงะ ติ
เด่นารอินั เนอ� ดวน อื โฮว ยุฮ กัน โตะ
รปึม� 3 เมาะ ซไตม โมง เมือ กซะ อ�ื โฮว
แม ยุ ปุย อาวต ปลาว โตะ กัต งอ่น� 4อฮั
เฮี ละ อ�ื �โม เปะ โฮว ยุฮ โรฮ กัน โตะ
รปึม ยุฮ อาึ� ซ เกือฮ จัง เปอะ ละ เปอะ
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เมาะ ปุก อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โฮว
เอนิ�

5 �เญือม เอจี งอ่น ซเงะ เอ โฮว แม ติ
โฮน� เมาะ ลอวย โมง โฮว แม โรฮ� บะ
แม ปุย ตอก ไพรม แตะ� 6 เมาะ พอน
โมง โอก โฮว แม ติ โฮน� รโตฮ แม ยุ
อาวต ปลาว ปุย งอ่น� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม
เปะ เมอยุ อาวต ปลาว เปอะ นา เฮี แปน
ซเงะ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

7 �โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �อาวต ฆาื โอ
แตะ ไก ป จัง�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ อฮั
เฮี ละ อ�ื �โม เปะ โฮว ยุฮ โรฮ กัน นึง โตะ
รปึม อะงุน ยุฮ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ
โฮว เนอมึ�

8�เญอืม เอจี ปู พริ อี ป กุม รปึม เซ อฮั
เฮี ละ ป กุม ลุกจัง แตะ เซ� �กอก โม ป
ยุฮ กัน เซ เอญี� กัฮ งวยฮ ซเงะ อื ตัม ไล
อื เน่อมึ นึง ป ยุฮ กัน รเคะ เซ ฮอยจ ละ ป
ยุฮ กัน รกา ปุย นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

9�โมป ยุฮ กัน เน่อมึ พอน โมง เมือ กปู
อื เซ ฮอยจ เนอมึ เคะ อ�ื โฮลฮ จัง แตะ ติ
ปุย ติ เด่นารอินั โครยญ โฆะ แตะ� 10 โม
ป ยุฮ กัน รกา เซ� บระ แกต ติ แตะ ซ
โฮลฮ อื โฮวน ฮา โม เซ� ปังเมอ โฮลฮ โรฮ
อื ติ ปุย ติ เด่นารอินั ตอก ปุ แตะ โครยญ
โฆะ แตะ� 11 เญือม เอจี โฮลฮ อื งวยฮ
ซเงะ แตะ ปุปิ ละ กุม รปึม เซ� 12 อฮั เฮี
ละ อ�ื �โม ป ฮอยจ ยุฮ กัน รเคะ เอ ยุฮ
กัน ติ ชวัโมง โน่ง� เกือฮ โน่ง เปอะ จัง อื
บรญิ ไม่ เอะ ป ยุฮ กัน แปน ซเงะ ไกลป อื
ลลาึง โซะ กอยจ โซะ บิญ เมอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

13 �กุม รปึม เซ โลยฮ อื ละ โม เซ ติ
ปุย� �เอยีก� อาึ ยุฮ โตว ป พิต ละ เปอะ�
ปะ โม่ เปอะ เอจี โตกโลง ไอฮ ติ ซเงะ ติ เด่
นารอินั� 14 ไอฮ เมิฮ จัง เปอะ เซ� เอญี
ไม่� อาึ ฆวต เกือฮ ป ฮอยจ รเคะ โฮลฮ
บรญิ ไม่ ปะ โรฮ� 15 ดัฮ อาึ โกว คาวคอง
แตะ ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ อมั พิต
เตอะ นึง� ดัฮ อาึ ซเปือฮ ละ ปุย� ปะ เม
อยุ ลเลียก เปอะ นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

16�ตอก โรฮ เซ� ป อาวต รเคะ ซ โฮลฮ
อาวต รกา� ป อาวต รกา ปังเมอ ซ โฮลฮ
แม อาวต รเคะ�� อฮั เซ�

พะเยซู รโฮงะ แม ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มก� 10:32; ลก� 18:31)

17 ลไล ฮาวก พะเยซู นึง เวยีง เยรูซา
เลม� กอก ลุกซิก แตะ เอญี เคะ แตะ เตื
อง กาว ลอา ปุย อื นา ก ลโล่ะ อื ตัม คระ
เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื 18 �เอะ ซ ฮาวก นึง
เวยีง เยรูซาเลม� ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮ
เตะ ซ มอป ปุย ละ โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพ
อกึ พะทัม� ซ ญวต พิต ละ อื ปอ ยุม อ�ื
19 ซ มอป แม อื ละ ปุย ตัง เมือง� ปุย ตัง
เมือง เซ ซ โล่ญวยฮ อ�ื ซ ปุฮ ซ เฟียต อ�ื
ฟวยจ เซ ซ เคิง อื นึง ไมะซาวแควง� ไน
ซเงะ ลอวย นึง อื พะจาว ปังเมอ ซ เกือฮ
อื โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ ละ อ�ื

มะ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ปัว โอเอฮี
(มก� 10:35-45)

20ฟวยจ เซ เยอ ปรโปวน เญือะ เซเบด่ี่
ฮอยจ เคะ พะเยซู ไม่ กวน แตะ เตือง ลอา
อ�ื นุ่ม ไว อ�ื ปัว โอเอฮี นึง อ�ื 21พะเยซู
ไฮมญ อ�ื �เมอ ฆวต ไอฮ เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื ปรโปวน เซ อฮั เฮ�ี �ดัฮ เปอะ เอจี
โฮลฮ แปน กซัต โฮ� ปัว ปะ เกือฮ กวน
อาึ เตือง ลอา อื เฮี งาวม ลวง ดอม เปอะ
ติ ปุย� ลวง วิ เปอะ ติ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

22พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย ลอา เซ ฆาื อ�ื
�โม เปะ ปัว เปอะ โอเอฮี เตือง โอ แตะ
ยุง� เปียง ญุ อาึ โม เปะ อมั ซ ปุน ญุ โรฮ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื �ปุน เนอะ�� อฮั
เซ�

23พะเยซู อฮั แม อื ละ อ�ื �เปียง ญุ อาึ
โม เปะ ซ ญุ เนอึม เปอะ� ไลลวง โฮลฮ
ปุย งาวม ลวง วิ ไม่ ลวง ดอม อาึ เซ� ปัง
เมอ โอ มัฮ ป ฟวยจ นึง อาึ� ยุฮ เปือะ
เกอะ อาึง ละ ป ออฮ ซ โฮลฮ ปุย เซ งาวม
นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 โม ลุกซิก กาว ปุย นึง อื เซ� เมือ
ต เอจี ฮมอง ไลลวง เซ ววั ปุย ลอา เซ
รพาวม อื ฆาื อ�ื

25พะเยซู กอก โม ลุกซิก แตะ เซ เอญี
เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เอจี
ยุง เปอะ โม ป ตัตเตียง ปุย ลลาึง ปุย ตัง
เมือง โกย คนัป แตะ ปุย อาวต ฆรมึ อมั
นัต แตะ� โม ป ระ นึง อื เกือฮ ติ แตะ ปุน
อฮั ปุน มวยญ เบือ อมันัต แตะ� 26 โม
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เปะ เอ ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ ตอก เซ�
ป ฆวต แปน ป ระ ลลาึง เปอะ ไมจ อื เกือฮ
ติ แตะ แปน ป รซอฮ ละ ปุย� 27 ป ฆวต
แปน ฮวันา ลลาึง เปอะ ไมจ อื แปน กวน
ไจ ปุย โจฮ ปุย� 28 ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮ
เตะ มัฮ โตว ฮอยจ อื ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย
รซอฮ ละ โกะ แตะ� มัฮ ฮอยจ อื ละ ซ
รซอฮ โกะ แตะ ละ ปุย� ไม่ โปง อื จีวติ
แตะ เกือฮ แปน ควน โตฮ อื ปุย โฮวน เซ
ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�

ปุย จัก ไง่ ลอา ปุย
29 เญือม โอก พะเยซู ฮา ยว่ง เยรีโค

ไม่ โม ลุกซิก แตะ� ปุย โฮว ฟวต อื โฮวน
ลัมเลือ เอนิ� 30 ไก ปุย จัก ลอา ปุย งาวม
เฆียง คระ� เญอืม ฮมอง อื อฮั ปุย พะเยซู
โฮว พา นา เซ เยอ� อฮั เฮี เรยีง� �พะโอง
จาว� ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ� ปัว ปะ เลียก
พาวม นึง แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

31 โม ปุย โฮวน เซ คัต อื ดวน อื อาวต
โฆย� ป จัก เซ ปังเมอ โฮว ละ อฮั แตะ
เรยีง� �พะโองจาว� ป มัฮ จัตเจือ ด่า
วติ� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ�� อฮั
เซ�

32พะเยซู ชุง เอนิ ลโล่ะ นา เซ� กอก ป
จัก เซ เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม
เปะ ลอา� เมอ ป ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ
ละ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

33 ป จัก เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �พะโอง
จาว� ปัว ปะ เกือฮ เอะ เกียฮ ยุ โอเอฮี��
อฮั เซ ละ อ�ื

34พะเยซู เลียกพาวม นึง อ�ื เดือะ เบื่อ
ไง่ อ�ื เคียง เซ ไง่ อื เกียฮ ยุ เอนิ อื โอเอฮี
ฮ�ี ฟวยจ เซ ลอต เอนิ โฮว ฟวต พะเยซู
นึง คระ เตือง ลอา แตะ�

21
พะเยซู เลียก นึง เวยีง เยรูซาเลม
(มก� 11:1; ลก� 19:28; ยฮ�

12:12)
1 เญอืม เซพะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื ฮอยจ

ซดิ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม ปุๆ เญือม โฮว อื
นึง คระ อา� ฮอยจยว่ง เบ่ตฟาเก ป อาวต
นึง ชวง บลาวง กาวก� เญือม เซ ดวน
ลุกซิก แตะ โฮว ลอา ปุย� 2 อฮั เฮี ละ อ�ื
�ไมจ เปอะ โฮว เลียก โตะ ยว่ง อาวต ลั่

กกา เปอะ เซ� เญือม เซ ซ ยุ เอนิ เปอะ
บรงั ปุก ปุย อาึง ไม่ กวน อ�ื กัฮ เมือะ
โรวก ฮอยจ เคะ อาึ� 3 ดัฮ ไก ป อฮั โอ
เอฮี ละ เปอะ� อฮั เฮี ละ� �ฆวต โกว พะ
โองจาว ติ เตะ�� ดัฮ เปอะ อฮั เซ ละ ตึน
ซ เกือฮ เอนิ อื ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 โอเอฮี ไล เฮี เอจี มัฮ เกิต เนอมึ อื ตัม
ป อฮั ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฆะ ซ เกิต
โฮ� มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี 5 �ไมจ เปอะ ร
โฮงะ ละ ปุย อาวต นึง เวยีง ซีโยน ตอก
เฮ�ี แลน เมิฮ� กซัต ยุฮ เปอะ เอจี ฮอยจ
เคะ เปอะ� มัฮ ปุย ปึกๆ ออนๆ� บุก โรวก
บรงั� มัฮ เนอึม กวน บรงั ป บุก อื เซ��
อฮั เซ�

6 ลุกซิก อื เซ โฮว ยุฮ เนอมึ อื ตัม ดวน
พะเยซู แตะ ยุฮ� 7 เมือะ โรวก มะ บรงั ไม่
กวน อื เซ� ปอยจ ตุม เครองึ แตะ นึง ตัง
โฆระ อื เซ� ฟวยจ เซ พะเยซู บุก ปุ โฮว
อ�ื

8 โม ป รเจอมึ โฮวน นา เซ ตุม โรฮ เค
รองึ เซอกึ แตะ นึง คระ โฮว อ�ื งอ่น อื
บิฮ ตุม ฮละ โคะ นึง คระ โฮว อื เซ โรฮ�
9 โฮว กา อื งอ่น� ฟวต ลัก่เคะ อื งอ่น� อฮั
ปุ โฮว เฮี เรยีง� �โฮซันนา ลืลาว จัตเจือ
ด่าวติ� ปัว เกือฮ ป ฮอยจ นึง มอยฮ พะ
จาว ไมจ ลอป ป ยุ เคราะ ลอป ป ฮมอง�
โฮซันนา ลืลาว พะจาว ป อาวต เมือง มะ
ลอง�� อฮั เซ โม ป โฮว ฟวต เซ�

10 เญือม เอจี เลียก พะเยซู นึง เวยีง
เยรูซาเลม เมอ� ปุย นึง เวยีง เซ โตวฮ
รพาวม เตือง โอยจ แตะ เอนิ� �ปุย เฮี
มัฮ ปุย ตอก เมอแล�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

11 โม ป โฮว ไม่ อื เซ อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี
มัฮ เยซู ป ซึป ลปุง พะจาว� มัฮ ปุย ยว่ง
นาซาเรต จังวตั กาลิลี�� อฮั เซ�

พะเยซู โครฮ ป โชะ โอเอฮี โอก ฮา วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว

(มก� 11:15; ลก� 19:45; ยฮ�
2:13)

12ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว เลียก โตะ ควง
วิฮนั� โครฮ โม ป โชะ ป นาวง โอเอฮี ไม่
ป รวี โอเอฮี โอก ฮา วฮินั เตือง โอยจ อ�ื
รเคอปึ โตะ ยุฮ โม ป เปียน มาื ไม่ รเคอปึ
อื ตังอี งาวม ป โชะ รโกะเกอ�ื 13 อฮั เฮี
ละ โม เซ� �พะทัม เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี
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�วฮินั ยุฮ อาึ ปุย ซ อฮั อื มัฮ นา ก ไววอน
ปุย�� โม เปะ ปังเมอ เกือฮ เปอะ แปน
�โตะ ทัม อาวต คะมุย� � อฮั เซ ละ อื พะ
เยซู�

14 เญือม เซ โม ป จัก ไม่ โม ป คาโด่
ฮอยจ เคะ พะเยซู นึง ควง วิฮนั เซ� พะ
เยซู เกือฮ อื ไฮ� 15 โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพ
อกึ พะทัม ยุ ยุฮ พะเยซู ป ซัมคัน� ฮมอง
โรฮ อฮั โม กวนดุ เฮี นึง ควง วิฮนั เซ
เรยีง� �ญันด่ี ไม่ จัตเจือ ด่าวติ�� ฮมอง
อฮั อื เซ� โม เซ ววั รพาวม อื ฆาื อ�ื

16 อฮั เฮี ละ พะ เยซู� �ปะ โม่ เปอะ
ฮมอง ป อฮั โม เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื พะ
เยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เอจี ฮมอง เงอะ� โม
เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ลาว พะทัม ป อฮั
เฮี โฮ� �ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โม กวนดุ ไม่
กวนงกั แตวะ ลืลาว แตะ นึง ลปุง เนอึม
แนม แตะ�� เอจี อฮั เซ พะทัม��

17พะเยซู โกฮ โฮว ฮา โม เซ� โอก โฮว
ฮา เวยีง เซ ฮอยจ ยว่ง เบ่ทานี� ไอจ นา
เซ ติ ซาวม�

ไลลวง โคะ เม ป โฮรง ซออฮ
18 เมือ กซะ งาวป อื พะเยซู ซ เลียก แม

นึง เวยีง เซ� เญือม โฮว อื นึง คระ ฆวต
โซม� 19ชวน โคะ เม โบ คระ ติ โคะ� โฮว
แลน อ�ื ไก โตว เปลิ ละ อ�ื ยุ ฮละ อื
โน่ง� อฮั เฮี ละ โคะ เซ ฆาื อ�ื �ปุ เญือะ
เปลิ เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื เคียง เซ เยอ� โคะ เม เซ โฮรง ซออฮ
เอนิ จุบัน่ เอนิ� 20 โม ลุกซิก อื เมือต ยุ
อื เงอตึ นึง อ�ื อฮั เฮี ละ พะเยซู� �มัฮ
ตอก เมอ แล เกียฮ โฮรง เอนิ โน่ง จุบัน่
เมอ โคะ เม เฮ�ี� อฮั เซ�

21 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ
เปอะ ตัม เนอึม อ�ื โม เปะ ดัฮ เปอะ ไก
รพาวม เจือ ไม่ โอ แตะ ซองไซ นึง� มัฮ
โตว ซ เกียฮ ยุฮ เปอะ ตอก ป เกิต ละ
โคะ เม เฮี โน่ง� ดัฮ เปอะ ดวน บลาวง
เฮี เฌาะ ติ แตะ ฮอยจ นึง ปลัฮ รอาวม
ซ เฌาะ เนอึม ติ แตะ ละ เปอะ� 22 ดัฮ
เปอะ ไก รพาวม เจือ โฮ� ปัว เปอะ ออฮ
นึง รซอม ไววอน แตะ ซ โฮลฮ เปอะ เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื

ปุย ไฮมญ ตอก โฮลฮ พะเยซู อมันัต
แตะ

(มก� 11:27-33; ลก� 20:1-8)
23ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว เลียก โตะ ควง

วฮินั� ลไล เพอกึ ตอมอื ปุย เยอ ฮอยจ โม
ซตุ ระ ไม่ ป กวต ป เฮยีง เคะ อ�ื ไฮมญ
อ�ื �ปะ มัฮ โฮลฮ เปอะ อมันัต แตะ ละ
ยุฮ เปอะ กัน ตอก เซ เน่อมึ ก เมอ� ปุย
ป ดวน ปะ ยุฮ ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

24พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ ซ ไฮมญ
โรฮ โม เปะ ติ เจือ� ดัฮ เปอะ เกียฮ โลยฮ
เนิ ซ รโฮงะ โรฮ ละ เปอะ ตอก โฮลฮ แตะ
อมันัต ละ ยุฮ แตะ กัน ตอก เซ� 25 กัน
เกือฮ โยฮนั ปุย รปั บัป่ติซมา� อมั มัฮ พะ
จาว ป เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ฮู� อมั มัฮ ปุย
ปลัฮเตะ� โลยฮ เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื
โม เซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื �ดัฮ เอะ

อฮั มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ฮู ตึน
ซ ไฮมญ แม เอะ ตอก เฮ�ี �เมอยุ โอ โม
เปะ เจือ โยฮนั เนอ�� ตึน ซ อฮั เซ เนิ�
26 ดัฮ เอะ อฮั มัฮ ปุย ปลัฮเตะ ป เกือฮ อื
เกียฮ ยุฮ เซ� ฮลัต แม นึง โม ลัปซด่อน�
นึง อฮั อื โยฮนั มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว โค
รยญ โฆะ แตะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

27 โม เซ โลยฮ อื ฆาื อื ละ พะเยซู ตอก
เฮ�ี �เอะ ยุง โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื พะเยซู
อฮั โรฮ เฮี ละ อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก เซ� อาึ ซ
รโฮงะ โตว โรฮ ละ เปอะ ตอก โฮลฮ แตะ
อมันัต ละ ยุฮ แตะ กัน เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

ลปุง ปันฮา ปุย ไก กวน ลอา
28พะเยซู อฮั เฮ�ี �โม เปะ แกต เปอะ

ตอก เมอ� ไก ปุย ติ� ไก กวน รเมะ ลอา�
โฮว เคะ กวน โรง แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�กวน� เนาะ เฮี ไมจ เปอะ โฮว ยุฮ กัน
โตะ รปึม อะงุน�� อฮั เซ ละ อ�ื

29 �กวน โรง อื เซ โลยฮ อ�ื �โฮว
โตว�� อฮั เซ ละ เปือะ แตะ� กังเคะ เอ
ไกลฮ นึง ตะ แตะ โอ โฮว� ฟวยจ เซ โกฮ
โฮว ฆาื อ�ื

30 �ป มัฮ เปือะ อื เซ โฮว แม เคะ กวน
รเคะ แตะ� อฮั โรฮ อื ละ อื ตอก เซ โรฮ�
กวน รเคะ อื เซ อฮั เฮี ละ เปือะ แตะ�
�เออะ� ซ โฮว เยอะ�� อฮั เซ� ปังเมอ
โอ โฮว เนอมึ�
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31�ปุย ลอา เฮี มัฮ ปุย ป ยุฮ ตัม รพาวม
เปือะ แตะ นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ
โลยฮ อ�ื �มัฮ กวน โรง อื เซ�� อฮั เซ�
พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ โม
เปะ ตัม เนอมึ อ�ื โม ป เกปพาซี ไม่ โมมอ
จังคึต เตอ โฮลฮ ลัง่ เลียก นึง บัน่เมือง ยุฮ
พะจาว กา โม เปะ� 32 โยฮนั เอจี ฮอยจ
รโฮงะ อื ละ เปอะ ไลลวง ตอก เกือฮ พะ
จาว ปุย แปน ปุย ซืไซ ละ แตะ� โม เปะ
ปังเมอ โอ เปอะ เจือ ป อฮั อ�ื มัฮ เดีย
ก โม ป เกป พาซี ไม่ โม มอจังคึต ป เจือ
ป อฮั อ�ื โม เปะ ปัง ยุ เปอะ โอเอฮี ตอก
เซ เยอ� ปุ ลัง่ เปอะ โปวฮ รพาวม ไพรม
แตะ� ปุ ลัง่ เปอะ เจือ ป อฮั โยฮนั�

ลปุง ปันฮา กุม รปึม อะงุน
(มก� 12:1-12; ลก� 20:9-18)

33 �ไมจ เปอะ งอ่ต แลน ลปุง ปันฮา
แม ติ เจือ� ไก กุม รปึม ติ ปุย� ซมา
อะงุน� ยุฮ ฆรุง ไคว อ�ื ปอยจ ซโมะ ละ
ซ ยุฮ แตะ นา ก บึน แตะ เปลิ อะงุน นึง�
ยุฮ เญือะ ฮลาวง ละ มอง แตะ รปึม เซ�
เกือฮ ปุย ยุฮ พา อ�ื ฟวยจ เซ โกะ อื โฮว
ฮา อื เมือง ไฮญ�

34 �เญือม เอจี เติง เวลา เปฮ เปลิ อ�ื
กุม รปึม เซ ดวน โม กวนไจ แตะ โฮว เคะ
โม ป ยุฮ พา รปึม เซ� เกือฮ อื โฮว ตุย
รโตง แตะ นึง อ�ื 35 ป ยุฮ พา รปึม เซ
โฮมวต ปุฮ กวนไจ อื ติ ปุย� ยุฮ ยุม ไม่ อื
ติ ปุย� แล่น อื นึง ซโมะ ปอ ยุม อื ติ ปุย�

36 �กุม รปึม เซ ดวน แม กวนไจ แตะ
โฮว โฮวน ฮา ไพรม แตะ� ป ยุฮ พา รปึม
เซ ยุฮ โรฮ อื ละ โม เซ ตอก เซ โรฮ� 37 กัง
เคะ เอ กุม รปึม เซ ดวน แม กวน โกะ แตะ
โฮว เคะ อ�ื อฮั เฮ�ี �โม เซ ตึน ซ นัปทื
กวน อาึ�� อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ�

38�เญอืม ชวน ป ยุฮ พา รปึม เซ ฮอยจ
กวน กุม รปึม เซ� อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ตึน
ซ มัฮ ปุย เฮี ป ซ โฮลฮ รปึม เฮี เฆียง เฮ�ี
ไมจ เอะ ยุฮ ยุม ไม่ เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ รปึม
เฮี แปน คอง แตะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

39 โม เซ โฮมวต บัว่ โรวก ปุย เซ โอก ฮา
รปึม เซ� ยุฮ เนอมึ ยุม ไม่ อ�ื

40�ดัฮ กุม รปึม เซ เอจี ฮอยจ โฮ� เมอ
ซ ยุฮ อื ละ ป ยุฮ พา รปึม เซ�� อฮั เซ ละ
อื พะเยซู�

41 โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �ตึน ซ ยุฮ ยุม
ไม่ โม ป ฆอก รพาวม เซ ฆาื อ�ื ฟวยจ
เซ ซ เกือฮ ปุย เนอึม รพาวม ป ซ ตาว ป
ลัง โฮลฮ แตะ ละ แตะ เซ ยุฮ พา อื ละ
แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

42 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ อมั
มัฮ โอ เปอะ ดิ ลาว พะ ทัม ป อฮั ตอก
เฮ�ี �ด่อง ซโมะ โปวฮ ป ยุฮ เญือะ อา
เอจี โซวต พะจาว แปน ด่อง โรง� โอเอฮี
ตอก เซ มัฮ ป ยุฮ พะจาว� เงอตึ เนอมึ ไง่
ซลอง เอะ นึง�� อฮั เซ นึง พะทัม�

43 �มัฮ เซ ป อฮั อาึ ละ เปอะ ตอก เฮี
ฆาื อ�ื พะจาว ซ เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ แตะ
ละ ปุย ไฮญ ฮา เปอะ� ซ เกือฮ อื ละ ปุย
เมือง ไฮญ ป ซ ยุฮ ตอก โปง อื บัน่เมือง
เซ� 44 (ปุย เมาะ ป ฆลาื ราว ซโมะ เซ ปุย
เซ ซ ม่ะ ซ โบวก ฆาื อ�ื ดัฮ ซโมะ เซ ดุฮ
ราว ป ออฮ ปุย เซ ปังเมอ ซ ลวยจ ซ ไน
เอนิ�� อฮั เซ��*

45 โม ซตุ ระ ไม่ โม ฟารซีิ� เมือต เอจี
ฮมอง ลปุง ปันฮา พะเยซู เซ� ยุง เอนิ
ฮอยจ ลปุง แพป พะเยซู เซ ไม่ โม โกะ
แตะ� 46 ฆวต โฮมวต พะเยซู ฆาื อ�ื ปัง
เมอ โอ โรวต โฮมวต อื นึง ฮลัต แตะ นึง
โม ลัปซด่อน� นึง อฮั โม ลัปซด่อนพะเยซู
มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว�

22
ลปุง ปันฮา กัน เลียง นึง เญือะ กซัต

1 พะเยซู อฮั แม โอเอฮี ละ ปุย โม เซ
นึง ลปุง ปันฮา แตะ ตอก เฮ�ี 2 �ไลลวง
ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ* ซ
แพป ละ เปอะ ไม่ กซัต ฆวต เลียง ปุย เญื
อม โซมญุ กวน แตะ� 3กซัต เซ เกือฮ โม
กวนไจ แตะ โฮว กอก โม ป เอจี เชนิ แตะ
อาึง เซ เกือฮ ฮอยจ นึง กัน เลียง เซ� โม

* 21:44 21:44 นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม อื ไก โตว คอ 44 นึง งอ่น อ�ื * 22:2 22:2 นึง ลปุง กรกิ อฮั
�บัน่เมือง มะลอง� ไม่ กัน ตัตเตียง พะจาว ปุย นึง คอ เฮ�ี
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เซ ปังเมอ โอ ฆวต ฮอยจ� 4 ฟวยจ เซ
ดวน แม กวนไจ ไฮญ แตะ โฮว� อฮั เฮี
ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โฮว อฮั ละ โม ป เอจี
เชนิ เนอะ อาึง เซ ตอก เฮ�ี เอจี ฟวยจ
มอก เกอะ อาึง โมวก เกอ ไม่ กวน โมวก
โกลยญ เญือะ แตะ� เอจี ฟวยจ พรี อาึง
โซม ไอฮ ละ ซ เลียง แตะ ปุย� เอจี แฮรป
เตียป อาึง โครยญ เจือ โอเอฮี ฮ�ี ไมจ
เนอึม เปอะ เกือฮ ติ แตะ ฮอยจ นึง กัน
เฮ�ี� อฮั เซ ละ�

5 �กวนไจ อื เซ โฮว อฮั เนอึม อื ตอก
เซ� โม เซ ปังเมอ โอ เมีญ ป อฮั อื เฟือ
ฮ� โฮว เยอื ฮา อื นึง รปึม ยุฮ แตะ งอ่น�
โฮว กาไค ฮา อื งอ่น� 6 โนก ฮา เซ งอ่น
อื โฮมวต แม โม กวนไจ อื เซ� ยุฮ ป โซะ
ป ไซญ ละ อื ฮอยจ ละ ยุม อ�ื

7 �ป มัฮ กซัต เซ ฮาวก รพาวม ลัมเลือ
เอนิ ฆาื อ�ื ดวน โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว ยุฮ
ยุม ไม่ โม ป ยุฮ ยุม ไม่ กวนไจ แตะ เซ�
เกือฮ โรฮ อื โตก ยว่ง อ�ื

8 �ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี ละ โม กวนไจ
แตะ� �เอจี ฟวยจ แฮรป เตียป อาึง โอ
เอฮี ละ ซ เลียง แตะ ปุย� โม ป กอก เกอะ
ฮอยจ เซ ปังเมอ โอ โซมกวน ไม่ ฮอยจ
แตะ นึง กัน เฮ�ี 9 ไมจ เปอะ โอก โฮว
ฮอยจ ตัม คระ ติญ โฮว ปุย� รโตฮ เปอะ
ยุ ป ออฮ� กอก โรวก ปุย เซ ฮอยจ นึง กัน
เฮ�ี� อฮั เซ ละ กวนไจ แตะ�

10 �โม กวนไจ อื เซ โอก โฮว เนอึม�
กอก เนอึม โรวก ป รโตฮ แตะ ยุ เตือง ป
ไมจ ป ฆอก เตือง โอยจ อ�ื นา ก โซมญุ
ปุย เซ นาวก เอนิ นึง โม แคก เลือ�

11 �เญอืม เลียก แก กซัต โม แคก เลือ
ฮอยจ เซ� ยุ ป จาวป เครองึ ป โอ ตอก
เครองึ จาวป ปุย นึง กัน เลียง เซ ติ ปุย�
12 ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ซไฮ� เกียฮ เลียก
โน่ง เปอะ นา เฮี เตือง โอ แตะ จาวป เค
รองึ ตอก เครองึ จาวป ปุย นึง กัน เลียง
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ โฆย เอนิ�

13 �ฟวยจ เซ กซัต อฮั เฮี ละ กวนไจ
แตะ� �ไมจ เปอะ ปุก เตะ ปุก ชวง ปุย เฮี
น่ากึ โปวฮ ก พริ นา ก เฟียก อ�ื นา เซ ปุย
ซ เยอืมๆ ญึ่ตๆ ไม่ ครวก รกั อื นึง โซะ ป
อาวม แตะ�� 14 ป เชนิ พะจาว อื ฮอยจ

เซ โฮวน� ป เลือก อื ปังเมอ รมัฮ�� อฮั
เซ ละ อื พะเยซู�

ไลลวง กัฮ ปุย พาซี ละ ซีซา
(มก� 12:13-17; ลก� 20:19-26)

15ฟวยจ เซ เยอ� โมฟารซีิ โอก โฮว ซิง
ซา ปุ แตะ ละ ซ ซาวป อื งอ่ต ตอก ซ โซวต
แตะ พิต ลปุง พะเยซู� 16 โม เซ ดวน โม
ลุกซิก แตะ ไม่ โม ป มัฮ ไม่ กซัต เฮโรต
โฮว เคะ พะเยซู ฆาื อ�ื เกือฮ อื ไฮมญ อื
ตอก เฮ�ี �อาจาน� เอะ เอจี ยุง เงอะ มัฮ
เปอะ ปุย เนอมึ รพาวม ไม่ เพอกึ เปอะ ไล
ลวง พะจาว ตัม ซื อ�ื อฮั เปอะ โตว โอ
เอฮี ละ มวน ฮมอง ฮยวก ปุย อื โน่ง� ไก
เปอะ โตว ป ฮรกั ป จัง� 17 เคียง มัฮ อื
ตอก เซ ปัว ปะ รโฮงะ ตอก แกต เปอะ ละ
เอะ� กัน ซ กัฮ ปุย พาซี ละ ซีซา� อมั ปุก
อื โกตไม ยุฮ เอะ เอ� อมั โอ ปุก อ�ื� อฮั
เซ�

18 พะเยซู เอจี ยุง อื มัฮ เคียต โม เซ
ไฮมญ แตะ ตอก เซ� อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื
�โม เปะ ป มัฮ ปุย ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� ริ
โน่ง เปอะ โซวต พิต ลปุง อาึ เมอ� 19 ตัว
มาื กัฮ เปอะ พาซี เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม
เซ กอยฮ มาื ละ อื ติ แทป�

20พะเยซู ไฮมญ อ�ื �มัฮ ฮุป ปุย ป ไก
นึง มาื เฮ�ี มัฮ มอยฮ ปุย ป ไก นึง อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื

21 โม เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ ซีซา�� อฮั เซ�
พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี ป ลัง
โฮลฮ ซีซา ไมจ เปอะ ทไว ละ ซีซา� โอ
เอฮี ป ลัง โฮลฮ พะจาว ไมจ เปอะ ทไว ละ
พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

22 เญือม เอจี ฮมอง อื ตอก โลยฮ พะ
เยซู อื เซ เงอตึ ฆาื อ�ื ละ โน่ง เอนิ พะ
เยซู นา เซ� เอญี ฮา อ�ื

โม ซาดู่ซี ฮอยจ ไฮมญ ไลลวง โอเอฮี
(มก� 12:18-27; ลก� 20:27-40)

23ซเงะ เซ เยอ ฮอยจ โม ซาดู่ซี เคะ พะ
เยซู� โม เซ มัฮ โม ป อฮั ป ยุม โอ เกียฮ
โกฮ ไอม แม� ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี
24 �อาจาน� ไอ โมเซ เอจี อฮั อาึง อื ตอก
เฮ�ี �ดัฮ ปรเมะ ยุม ฮา ปรโปวน เญือะ
แตะ� ดัฮ โอ ไก กวน โฮ� ไมจ แม ปุ อื
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ไอฮ เดอมึ ซ ซึป จัตเจือ เอียกระ เอียกตุ
แตะ เซ�� อฮั เซ� 25 ไพรม อื ยว่ง เอะ
ไก ปุย ติ เญือะ� ไก กวน รเมะ อาแลฮ�
ป มัฮ เอียกระ อื เซ เญือะ� ฟวยจ เซ ยุม
ฮา ปุย เญือะ แตะ เซ� ละ อาึง ปุย เญือะ
แตะ ละ ปุทัต แตะ นึง โอ แตะ ดิ ไก กวน�
26 ปุทัต อื ยุม โรฮ ตอก เซ� เอยีกปุ เตือง
อาแลฮ ปุย เซ ไอฮ ตื ปรโปวน ติ เซ� ปัง
เมอ ยุม ตื ฮา อ�ื ไก โตว กวน ไม่ อื ติ ปุย
เนอมึ� 27ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ ยุม โรฮ�
28 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ซเงะ ซ โกฮ ไอม
แม ปุย เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ ปรโปวน เซ ซ
แปน ปรโปวน เญือะ ปุย นึง อื ไน ปุย อา
แลฮ เซ� นึง เอจี ไอฮ อื ปรเมะ เซ เตือง
อาแลฮ อ�ื� อฮั เซ ละ พะเยซู�

29พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ เอจี
พิต เนอึม ตอก งอ่ต เปอะ นึง โอ เปอะ
ยุง ลปุง ไก นึง พะทัม ไม่ อมันัต พะจาว�
30 ซเงะ ซ โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ยุม
แตะ เญือะ ซ ไก โตว กัน เญือะ กัน เอญี
นึง� ปุย เยอ ซ ตอก เอนิ โม เตปด่า ยุฮ
พะจาว อาวต เมือง มะลอง นึง ไลลวง
ตอก เซ� 31ป อฮั พะจาว ละ เปอะ นึง พะ
ทัม เมอ� ไลลวง ซ โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ
ลัก่ยุม แตะ� อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ลาว ป อฮั
อื ตอก เฮ�ี 32�อาึ มัฮ พะจาว ทื อปัราฮมั
ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป�� อฮั เซ� ดัฮ มัฮ
ตอก เซ มัฮ โตว พะจาว ยุฮ โม ป ยุม� มัฮ
พะจาว ยุฮ โม ป ไอม�� อฮั เซ ละ อ�ื

33 โม ปุย โฮวน เซ� เมือต เอจี ฮมอง
ตอก เพอกึ พะเยซู ปุย� เงอตึ ลัมเลือ เอนิ
ฆาื อ�ื

ป ระ ไล นึง โกตไม ยุฮ พะจาว
(มก� 12:28-34)

34 โม ฟาริซี เญือม ฮมอง อื ปุก ตอก
โลยฮ พะเยซู ลปุง โม ซาดู่ซี ปอ โฆย เอนิ
โม เซ� ฮอยจ รเจอมึ ฆาื อื นา เซ� 35 ล
ลาึง โม เซ ไก นัก โกตไม นึง พะทัม นึง
ติ ปุย� ไฮมญ พะเยซู นึง ฆวต มอง แตะ
โซวต พิต ลปุง อื ตอก เฮ�ี 36 �อาจาน�
นึง โกตไม ยุฮ พะจาว เยอ� มัฮ คอ เมอ ป
ตึก นึง ระ ไล แตะ นึง อ�ื� อฮั เซ�

37พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื � �ไมจ เปอะ
ฮรกั พะจาว ทื แตะ ฮอยจ นึง ไกญ เปละ
ไกญ พาวม แตะ� ฮอยจ นึง กัม กึต วไิซ
เปอะ เตือง โอยจ อ�ื� 38 มัฮ เซ ป ตึก นึง
ระ ไล แตะ ไม่ ป รกา นึง อื ฮา คอ ไฮญ นึง
โกตไม ยุฮ พะจาว� 39 โกตไม คอ ลอา นึง
อื มัฮ โรฮ ไล ติ� �ไมจ เปอะ ฮรกั ปุย่วง
แตะ ตอก ฮรกั เปอะ โกะ แตะ ไอฮ โรฮ��
อฮั เซ� 40 โกตไม ยุฮ พะจาว ไม่ ป ไซฮ
ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฆะ เตือง โอยจ อื
เอจี รโจะ นึง ลอา คอ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

พะครติ อมั มัฮ จัตเจือ ด่าวติ�
41 เญือม รเจอมึ ลัง่ โม ฟาริซี นา เซ

เยอ� พะเยซู ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี 42�ป อฮั
ปุย พะครติ ไม่ เซ� โม เปะ แกต เปอะ
ตอก เมอ ไลลวง อ�ื แกต เปอะ มัฮ จัต
เจือ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อื
ละ อ�ื �มัฮ จัตเจือ ด่าวติ�� อฮั เซ�

43พะเยซู ไฮมญ แม อื นึง อ�ื �ดัฮ มัฮ
จัตเจือ ด่าวติ โฮ� ลปุ พะจาว เมอยุ เกือฮ
อื ด่าวติ อฮั พะครติ เซ มัฮ พะโองจาว
ยุฮ แตะ� เญือม อฮั อื ตอก เฮ�ี 44 �ไมจ
เปอะ งาวม ลวง ลัก่ ดอม อาึ ฮอยจ ละ
เกือฮ อาึ ป รุป ไม่ เปอะ อาวต ฆรมึ ชวง
เปอะ�� อฮั เซ ละ พะโองจาว ทื อาึ พะ
จาว เยอ� 45 ดัฮ ด่าวติ อฮั พะโองจาว
ละ ตอก เซ โฮ� พะครติ เซ อมั ซ เกียฮ
มัฮ จัตเจือ อื โน่ง��

46 ไก โตว ป เกียฮ โลยฮ ละ อื ติ มวยญ
เนอมึ� เคียง เซ เยอ เญาะ ไก โตว ป โรวต
ไฮมญ ไลลวง โอเอฮี นึง พะเยซู ติ เจือ
เนอมึ�

23
กัน โอ ไมจ ป ยุฮ โม ฟารซีิ
(มก� 12:38-40; ลก� 20:45-47)

1 เญือม เซ เยอ พะเยซู อฮั อื ละ โม
ลัปซด่อน ไม่ โม ลุกซิก แตะ เซ ตอก เฮ�ี
2 �โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ฟาริซี เยอ
ซึป ลัง่ ป อฮั ไอ โมเซ อาึง โฆะ� 3 มัฮ เซ
ป ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป เพอกึ ตอม อื โม
เปะ ฆาื อ�ื ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ เฮยีน ป
ยุฮ อื นึง โอ โม โกะ อื ยุฮ ตัม ป อฮั แตะ�
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4 โม เซ แฮรป อาึง รบุยฮ เชยีน ละ ปุย�
ยอ่ง แม อื นึง ตัง โฆระ อ�ื โม โกะ อื ปัง
เมอ โอ เรอมึ อื ติ ด่อยฮ เนอมึ� 5 กัน ยุฮ
โม เซ โครยญ เจือ มัฮ ยุฮ อื โอเอฮี นึง
ฆวต แลง อื นา แตะ� เคียต ปุก คอ พะ
ทัม ระๆ นึง แด่ ไม่ นึง เตะ แตะ� ยุฮ ดาึง
ลปิ ฮอป แตะ ดา�* 6 ฆวต งาวม ก ฮลา
วง ก คึ อื นึง กัน เลียง ปุย ปุ แตะ� ฆวต
งาวม ก ฮลาวง อื โตะ โฮงซุต� 7 รไม่จ ปุย
นุ่ม ไว แตะ โตะ กัต ไม่ รไม่จ อื ปุย อฮั อา
จาน ละ แตะ��

8 �โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ เกือฮ
ปุย อฮั อาจาน ละ แตะ� นึง เอจี ไก อื ติ
ปุย อาจาน ระ ยุฮ เปอะ� โม เปะ มัฮ เปอะ
เอียกปุ ปุ แตะ เตือง โอยจ เปอะ� 9 ทัน
โตว อฮั เปือะ ละ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี นึง
เอจี ไก เปือะ โม เปะ นึง เมือง มะลอง ติ
โน่ง� 10 ปุ เกือฮ ปุย อฮั ฮวันา ละ เปอะ�
เอจี ไก ติ ปุย ฮวันา ยุฮ เปอะ� มัฮ พะค
รติ� 11 ป มัฮ ป ระ ไล ฮา ปุย ลลาึง เปอะ
ไมจ อื แปน กวนไจ ปุย โจฮ ปุย� 12ป ทื ติ
แตะ ระ อา� พะจาว ซ เกือฮ อื แปน ปุย ตุ
ปุย เตียม� ป ปุน ทื ติ แตะ แตวะ ออ� พะ
จาว ซ เกือฮ อื แปน ปุย ไก โญต ไก ซัก��

13 โม เปะ ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม
ฟารซีิ ป มัฮ ปุย ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� ซ
เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ นึง ซอง เปอะ รเวอืะ
บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ฮา ปุย� โม โกะ เปอะ
ไอฮ ปุ เปอะ เลียก นึง� ปุย ไฮญ ป ฆวต
เลียก นึง อื คัต เวยีน แม เปอะ� 14 (�โม
เปะ ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ฟารีซี
ป มัฮ ปุย ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� ซ เม่ะมัก่
เนอมึ เปอะ� โม เปะ โกย เปอะ โลป แตะ
เญือะ ม่า ยุฮ แมฮงั แมไม นึง เฮยีง แตะ�
เคียต เปอะ กอ ไววอน เล่ีญ ละ ซ เกือฮ
แตะ ปุย ยุ แตะ� โม เปะ ซ ลอก เปอะ ตุต
โฮวน ฮา ปุย ฆาื อ�ื) *

15�โม เปะ ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม
ฟารซีี ป มัฮ ปุย ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� ซ
เม่ะมัก่ เนอมึ เปอะ� นึง ซาวป เปอะ เกือฮ

ปุย จู รติ ยุฮ แตะ ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ
มะลอง� เมือต เปอะ เอจี โฮลฮ� เกือฮ
เอนิ เปอะ แปน ปุย นัม ดุฮ มอ นโฮก ลอา
เตะ โม โกะ เปอะ�

16 �โม เปะ ป โร คระ ละ ปุย เตือง จัก
แตะ� ซ เม่ะมัก่ เนอมึ เปอะ� โม เปะ เอจี
อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ป โกว มอยฮ
วิฮนั เกือฮ แปน พีญัน นึง รซอม ซันญา
แตะ อฮั เปอะ โอ จัมเปน ยุฮ ตัม ป ซันญา
แตะ� มัฮ ป ซันญา ปุย อาึง ไม่ ไคร นึง วิ
ฮนั ป จัมเปน ยุฮ ตัม ป ซันญา แตะ� อฮั
เปอะ เซ โม เปะ เอ� 17 โม เปะ มัฮ เปอะ ป
จัก ไม่ งาว ไม่ ไงญ แตะ� เมอ ป ระ ไล นึง
อ�ื อมั มัฮ ไคร นึง อ�ื อมั มัฮ วฮินั นึง อ�ื
โม่ มัฮ วิฮนั เซ ป เกือฮ ไคร เซ ซัมคัน�
18 โม เปะ อฮั โรฮ เปอะ ป ซันญา ปุย อาึง
ไม่ คัน ทไว โตะ วฮินั โอ จัมเปน ยุฮ ตัม ป
ซันญา แตะ� อฮั แม เปอะ เฮ�ี มัฮ ป ซัน
ญา ปุย อาึง ไม่ ป ทไว ปุย นึง คัน ทไว เซ
ป จัมเปน ยุฮ ตัม ป ซันญา แตะ� อฮั โรฮ
เปอะ เซ� 19 โม เปะ เอจี ตอก เนอมึ เปอะ
ปุย จัก โฮ� เมอ ป ระ ไล นึง อ�ื อมั มัฮ
โอเอฮี ทไว ปุย นึง อ�ื อมั มัฮ คัน นึง อ�ื
โม่ มัฮ คัน เซ ป เกือฮ ป ทไว ปุย ซัมคัน
เนอ� 20 ป ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ คัน ทไว
เซ เมาะ โรฮ ซันญา อื อาึง ไม่ ป ไก นึง อื
โครยญ เจือ� 21 ป ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่
วฮินั เซ เมาะ โรฮ ซันญา อื อาึง ไม่ พะจาว
อาวต โตะ อื เซ� 22 ป ซันญา อาึง โอเอฮี
ไม่ มะลอง เมาะ โรฮ ซันญา อื อาึง ไม่ ก
อาวต พะจาว ไม่ พะจาว อาวต นึง อื เซ�

23 �โม เปะ ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม ไม่
โม ฟารซีิ ป มัฮ ปุย ไล โกะ ไล เอยีง เงอ�
ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ� ซะระแน ไม่ คัม
กอ ไม่ ซเครียง กาว ปุน� เอจี ทไว เนอึ
ม เปอะ ติ ปุน� ปัง เมอ โอ เปอะ รเตีฮ
โอเอฮี ตัม ซื อ�ื เลียก พาวม เปอะ โตว
นึง ปุย� เนอมึ เปอะ โตว นึง รพาวม เจือ
แตะ� มัฮ โอเอฮี เซ ป ระ ลวง ระ ไล นึง
โกตไม ยุฮ พะจาว� คาว ละ ยุฮ เปอะ โอ
เอฮี ตอก เซ� โอเอฮี ทไว เปอะ ปุ โรฮ

* 23:5 23:5 ดาึง ลปิ เฮี มัฮ ป ยุฮ โม ยวิ ตัม พะทัม ไพรม ละ ซ แปน ควน ไตม พะจาว นึง� ปาวน โมเซ 15:37-41
* 23:14 23:14 พะทัม ไซฮ ไพรม ปุย ไก โตว คอ 14 นึง�
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ซลัฮ นึง� 24 โม เปะ ป โร คระ ละ ปุย เตื
อง จัก แตะ� เคียต เปอะ ฮนิ โปวฮ กวน
ลลอง อาวต นึง รอาวม ญุ แตะ� ปังเมอ
บลวน ลัง่ เปอะ อุต เตือง ตัว อื ลัง่�

25�โม เปะ ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม
ฟารซีี ป ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� ซ เม่ะมัก่
เนอึม เปอะ นึง กอ พัก เปอะ จอก ไม่ เชื
อม ก พริ อื โน่ง� กไน เชือม เซ ปังเมอ
นาวก ลัง่ นึง กัน โลป กัน ไล ปุย ไม่ กัน
พลวย ติ แตะ นึง กัน ฆอก กัน เบร� 26 โม
เปะ ป มัฮ โม ฟารซีี จัก เกอ� ไมจ เปอะ
พัก กไน โตะ จอก โตะ เชอืม ละ ฮมั เดอมึ
ซ ซงะ่ เตือง ก พริ กไน อ�ื

27�โม เปะ ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม
ฟารซีี ป ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� ซ เม่ะมัก่
เนอมึ เปอะ� เอจี ตอก เปอะ โตะ รมอยจ
โก ปุย นึง ดิน่จี ป ชปั แม ปุย ปุน นึง โฮ�
ไมจ ก พริ โน่ง� กไน อื ปังเมอ นาวก นึง
ซองั ป ยุม ไม่ ป ซเออมึ ลโฮก� 28 โม เปะ
ตอก โรฮ เปอะ เซ� เญอืม แลน ปุย ก พริ
เปอะ ตอก เปอะ ปุย ซื ปุย ไซ โฮ� กไน
เปอะ เซ ปังเมอ นาวก นึง กัน บ่วก กัน
โจวง ไม่ ป ฆอก ป เบร โครยญ เจือ�

29�โม เปะ ป มัฮ คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม
ฟารซีี ป ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� ซ เม่ะมัก่
เนอึม เปอะ� เอจี โก เปอะ เจด่ี นึง รม
อยจ ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ� ไม่ ปดัป่
ปด่า เปอะ เบือง รมอยจ ปุย ป ยุม ไน พะ
จาว ไพรม อ�ื 30 เอจี อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี
�มัฮ เกิต ไก เอะ เจน จัตเจือ ไพรม เมอะ
โฆะ แจง โอ เอะ ซพาวม ดิ ไม่ โม ป ยุฮ ยุม
ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ�� อฮั เปอะ
เซ� 31 เญือม อฮั เปอะ ตอก เซ เยอ เอจี
มัฮ เปลีฮ ที เปอะ มัฮ แตะ จัตเจือ ป ยุฮ
ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ� นึง ไก
โรฮ รพาวม ตอก เซ เปอะ� 32 ยุฮ จัตเจือ
เปอะ โฆะ ตอก ออฮ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ
แปฮ ตอก เซ เกือฮ ฟวยจ�

33 �โม เปะ ป มัฮ เจือ ซโอยญ มวย
เยอ� ซ เกียฮ โปน เปอะ ตุต แตะ นึง มอ
นโฮก ตอก เมอ� 34 เคียง มัฮ อื ตอก เซ�
อาึ ซ ดวน โม ป ซึป ลปุง แตะ ไม่ โม ป เกีย
ฮ ซตอก รเงอ่มึ เปอะ ไม่ โม ป เกียฮ เพอกึ
ตอม เปอะ โฮว เคะ เปอะ� โม เปะ ซ ยุฮ

เปอะ ยุม ไม่ งอ่น� ซ เคิง เปอะ นึง ไมะ
ซาวแควง งอ่น� ซ เฟียต ซ ปุฮ เปอะ โตะ
โฮงซุต ยุฮ แตะ งอ่น� ไม่ ซ คัม ตุง เปอะ
ไม่ ซ โครฮ เปอะ โอก ฮา เมือง เฮี ฮอยจ
ละ เมือง เซิต งอ่น� 35 เฆิม เซ โม เปะ ซ
โฮลฮ เปอะ ตุต รโตง ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ปุย
ไน พะจาว ติ ปลัฮเตะ เฮี ฆาื อ�ื เน่อมึ นึง
ตุต ยุฮ ปุย ยุม ไม่ เฮเบ่น ป มัฮ ปุย ซืไซ
ละ พะจาว� ฮอยจ ละ ตุต ยุฮ ปุย ยุม ไม่
เซคารยิา กวน บ่าราเคีย ป ยุฮ ปุย ยุม ไม่
ซน่ะ คัน ทไว ไม่ ฮอง ซัมคัน นึง วฮินั เซ�
36 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื พะจาว
ซ เกือฮ ปุย เจน เฮี โฮลฮ ตุต รโตง ป ยุฮ
ยุม ไม่ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�

พะเยซู โซะ รพาวม นึง ป ซ เกิต ละ
เวยีง เยรูซาเลม

37พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �เฮฮ� เฮฮ� เย
รูซาเลม ป มัฮ เวยีง ป ยุฮ ยุม ไม่ โม ป
ซึป ลปุง พะจาว ไม่ แล่น เปอะ ป ดวน พะ
จาว ฮอยจ เคะ เปอะ นึง ซโมะ� อาึ รไม่
จ ลอป ครุป ลุกเมือง เปอะ ตอก ครุป แอ
กวน แตะ โฮ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ
ญอม ฮอยจ เคะ อาึ� 38 งอ่ต แลน� พะ
จาว ซ โฮว ฮา วฮินั ยุฮ เปอะ เกือฮ อื อาวต
ฮงั� 39 อาึ อฮั ละ เปอะ� เญือะ ซ โฮลฮ
เปอะ โตว ยุ อาึ ฮอยจ ละ เวลา ซ โฮลฮ
เปอะ อฮั ตอก เฮ�ี ปัว เกือฮ ป ฮอยจ เบือ
มอยฮ พะจาว ไมจ ลอป ป ยุ� เคระ ลอป
ป ฮมอง�� อฮั เซ ละ เวยีง เยรูซาเลม พะ
เยซู�

24
พะเยซู รโฮงะ ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย
(มก� 13:1-36; ลก� 21:5-36)

1 ลไล โอก โฮว พะเยซู ฮา วิฮนั ละ ซ
โฮว แตะ ก ไฮญ� ฮอยจ โม ลุกซิก อื เคะ
อ�ื โร ตึก อาวต กไน ควง วิฮนั เซ ละ
อ�ื 2 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี ตอง
เฮี เตือง โอยจ อ�ื โม เปะ เอจี ยุ เปอะ�
โม่ เปอะ ยุ� อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึ
ม อ�ื ซโมะ อาวต ราว ปุ แตะ เฮี ซ เญื่อฮ
โอยจ� เญือะ ซ ไก โตว ติ เนอมึ ป ซ อาวต
ลัง่ อื เบือง แตะ�� อฮั เซ�
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3 เญอืม งาวม พะเยซู นึง บลาวง กาวก
เกอ� ฮอยจ โน่ง โม ลุก ซิก อื เคะ อ�ื
ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ป อฮั เปอะ เนาะ โฮ ซ
เกิต เญอืม เมอ� เมอ ซกิ ซัมคัน นึง อื เญื
อม ซ ฮอยจ เปอะ ไม่ เญอืม ซ โอยจ ซเงะ
ปลัฮเตะ เฮ�ี ปัว ปะ รโฮงะ ละ แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

4 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ไมจ เนอึม
เปอะ แฮน ติ แตะ� ปุ เกือฮ ปุย ปุน จุ
เปอะ ไฆร ฮา ลปุง เนอมึ� 5 เฆียง เฮี เยอ
ซ ไก โฮวน ป ซ ฮอยจ โกว มอยฮ อาึ อ�ื
ซ อฮั ติ แตะ มัฮ พะครติ� ซ จุ ปุย ไฆร ฮา
ลปุง เนอึม โฮวน ปุย� 6 โม เปะ ซ ฮมอง
เปอะ เซียง รุป ปุย ปุ แตะ ก ซดิ อ�ื ซ
ฮมอง โรฮ คราว อื เน่อมึ ก ซไง อ�ื ปัง
มัฮ ตอก เซ� โม เปะ ไมจ เปอะ โตว เกือฮ
ติ แตะ โตวฮ ฆราึง ฆาื� โอเอฮี ไล เซ มัฮ
ป จัมเปน เกิต ไก� ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี ปัง
เมอ โอ ดิ ฮอยจ� 7 ปุย ปะเทต เฮี ซ ตอซู
ปุย ปะเทต เซิต� ปุย เมือง เฮี ซ ตอซู ปุย
เมือง เซิต� ซ เกิต ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ
ไม่ ดุงเดียง เตะ นึง โฮวน โดฮ� 8 โอเอฮี
ไล เซ มัฮ ตอก เญือม อาวม โรง ปรโปวน
โซะ ซ เติง เคิ รอาวม แตะ โฮ�

9�เญอืม เซ เยอ ปุย ซ มอป โม เปะ ละ
ปุย เกือฮ ปุย ยุฮ ป โซะ ป ไซญ ละ เปอะ�
ซ ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ� ปุย โครยญ เมือง ซ
เกละยุ โม เปะ ฆาื ทื เปอะ อาึ� 10 เญือม
เซ เยอ โฮวน ป ซ ไฆร ฮา ลปุง เนอมึ ไม่ ซ
เกละ อื ยุ ปุ แตะ� โฮวน ป ซ รโจฮ ไอฮ ปุ
แตะ ละ ปุย� 11 โฮวน ป ซ ฮอยจ โคะ ติ
แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย� ซ ร
ชุยจ ปุย ไฆร ฮา ลปุง เนอมึ โฮวน� 12 เญื
อม โฮวน ป ฆอก ป เบร ปุๆ รพาวม ฮรกั
ปุย ซ รมัฮ โรฮ ฆาื อื ปุๆ� 13 ปุย ปุน อาวต
ไม่ รพาวม เจือ แตะ ฮอยจ ลอยจ อื พะ
จาว ซ เรอึม ปุย เซ� 14 ไลลวง กัน ระ ไล
ยุฮ พะจาว นึง กัน ตัตเตียง อื ปุย ปลัฮเตะ
ซ ไก ป โฮว ครอฮ เล่ีป เตะ� ละ ซ เกือฮ อื
ปุย ยุง ที โครยญ เจือ ปุย� ฟวยจ เซ เยอ
ซ ลอยจ ซเงะ ปลัฮเตะ เอ��

ไลลวง เม่ะมัก่ ป ซ เกิต ละ ปุย

15 �โม เปะ ซ ยุ เปอะ อาึง ปุย โอเอฮี
ป รแอม ลัมเลือ ละ พะจาว นึง วิฮนั ยุฮ
อื ตอก ป อฮั ด่านีเอน อาึง นึง พะทัม โฮ�
(เกือฮ ป ลาวพะทัม เซ คาวไจ ไอฮ เมิฮ��
16 เญือม ยุ เปอะ โอเอฮี ตอก เซ ไมจ ปุย
อาวต จังวตั ยูเด่ีย ตอ เอนิ ฮอยจ นึง บลา
วง� 17 ป อาวต นึง ดัต่ฟะ ปุ เญือะ เกือฮ
เลียก ตุย โอเอฮี อาวต โตะ เญือะ� 18 ป
อาวต นึง ชจิ นึง ม่า ปุ เกือฮ แม ตุย เค
รองึ จาวป แตะ� 19 เญือม เซ เยอ ซ ญัก
เนอมึ ละ โม ป โรวก ไม่ โม ป ปุ ลัง่ กวน�
20 ไมจ เปอะ ไววอน ปัว โอ เกือฮ ติ แตะ
โฮลฮ ตอ เมือ โฆยญ อื ไม่ ซเงะ ลโล่ะ�
21 เญอืม เซ ซ เกิต เม่ะมัก่ โซะ ลอน นึง�
โซะ ฮา โซะ โอเอฮี ไฮญ เน่อมึ เญอืม เกิต
โรง ปลัฮเตะ ฮอยจ ปเล่ีย� กัง เคะ เอ ปุ
โรฮ เญาะ ซ ไก ป โซะ ตอก เซ� 22 ดัฮ พะ
จาว โอ เกือฮ เวลา เซ เงีย่ง� ไก โตว ป ซ
ไอม นึง อื ติ ตื เนอึม� มัฮ เบือ ฮนั อื นึง
โม ป เลือก แตะ อาึง ป เกือฮ อื เวลา เซ
เงีย่ง ฆาื อ�ื 23 เญือม เซ ดัฮ ไก ป อฮั ละ
เปอะ ตอก เฮ�ี �เฮ�ิ พะครติ อาวต นา
เฮ�ี� ปัง อฮั แม เฮี ละ เปอะ� �ตึต แตะ
อาวต นา เซิต�� ปุ เจือ ฆาื อ�ื 24 ซ ไก
โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ พะครติ นึง� ไม่ โม
ป โคะ ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว นึง
โฮวน ปุย� โม เซ ซ เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน ปอ
เงอตึ ปุย นึง� มัฮ ฆวต จุ อื โม ป เลือกพะ
จาว อาึง เซ เกือฮ ไฆร ฮา ลปุง เนอึม ดัฮ
ปุน อื โฮ� 25 งอ่ต แลน� อาึ เอจี รโฮงะ
อาึง ละ เปอะ เน่อมึ กา เฆียง เกิต อ�ื

26 �ดัฮ ไก ป อฮั พะค รติ อาวต ละ
เปอะ นึง ลาึน เวอืฮ� ปุ โฮว ละ� ดัฮ อฮั
อื อาวต ละ เปอะ โตะ เญือะ โฮ� ปุ โรฮ
เจือ� 27 ปลุกปลัก เน่อมึ ลัก่ โอก ซเงะ ซ
เปีย ฮอยจ ลัก่ เลียก ซเงะ ตอก ออฮ� เญื
อม ซ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ มัฮ โรฮ
ตอก เซ โรฮ� 28อาวต โอเอฮี ยุม ลัก่ ออฮ
เรยีง กอ รโจะ ลัก่ เตฮ�� อฮั เซ�

ไลลวง ซ ฮอยจ แม พะเยซู
29 �เญือม เอจี ลอยจ เคิ เนอึม อาวม

ปุย เม่ะมัก่ โซะ ลอน เซ� ซเงะ ซ เฟียก�
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เคิ ปุ เญือะ ซ รงั� ซโมยญ ซ ดุฮ ฮา มะ
ลอง� โอเอฮี ป ไก อมันัต นึง กังฮาว ซ
รกุฮ รเตียง� เญือะ ซ อาวต โตว เบือง
แตะ� 30 เญือม เซ เยอ ป ซกิ ซัมคัน ยุฮ
กวน ปุย ปลัฮเตะ ซปลาฮึ นึง กังฮาว� ปุย
ปลัฮเตะ โครยญ เจือ ปุย ซ เยอืม เนอึม
เยอืม แนม นึง ตุก เปละ นัน พาวม แตะ�
ซ ยุ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ นึง ชุต รวู�
ฮอยจ ไม่ อมันัต ไม่ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ
แตะ� 31 เญือม เซ กวน ปุย ปลัฮเตะ เซ
ซ ดวน เตปด่า ยุฮ แตะ ฮอยจ ไม่ เซียง
โตวต ป ลอยฮ เรยีง� เอจี มัฮ ดวน อื เต
ปด่า ยุฮ แตะ โฮว รโจะ โม ป เลือก แตะ
อาึง เตือง ปาวน ลวง อื ฮอยจ ละ ลอยจ
เตะ เตือ มะลอง�� อฮั เซ�

ลปุง แพป ไม่ ไลลวง โคะ เม
32 �ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง ไลลวง

เฮ�ี ซ แพป ละ เปอะ ไม่ โคะ เม� เญื
อม เอจี จัว กัก ชุก ฮละ อื เอจี ยุง เปอะ
ซดิ ซ เฮละ อ�ื 33 เญือม เอจี ยุ เปอะ โอ
เอฮี ตอก เซ เยอ� เอจี ยุง โรฮ เปอะ นึง
เซ เอจี ซดิ ซ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ เอ�
34 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื ปุย เจน
เฮี ซ ยุม โอยจ โตว กา เกิต โอเอฮี ตอก เซ
เตือง โอยจ อ�ื 35 ปลัฮเตะ ไม่ มะลอง ซ
ไฆร� ป อฮั ป มวยญ อาึ ปังเมอ โอ เกียฮ
ไฆร เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�

ไก โตว ป ยุง เวลา
36�ซเงะ เซ เวลา เซ ไก โตว ป ยุง� ปัง

มัฮ เตปด่า ป อาวต นึง เมือง มะลอง ไม่
กวน พะจาว ปุ โรฮ ยุง อ�ื ยุง เปือะ อื
โน่ง� 37 มัฮ เจน โนอา ตอก ออฮ เญือม
ซ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ มัฮ โรฮ ตอก
เซ� 38 กา เลอึป รอาวม ปลัฮเตะ เอ ปุย
โซม ญุ่ก กุก ญึม� เญือะ ป เญือะ� เอญี
ป เอญี� ฮอยจ ละ ซเงะ เลียก โนอา โตะ
โล่ง เซ� 39 ปุย โม เซ ยุง โตว เญือม ซ
ฮอยจ เวลา เซ กา เฆียง ฮอยจ โรวกพราว
ป รอาวม แตะ เตือง โอยจ แตะ เซ� ดัฮ
กวน ปุย ปลัฮเตะ เอจี ฮอยจ ซ ตอก โรฮ
เซ โรฮ� 40 เญอืม เซ เยอ ปุย โตะ ชจิ ลอา
ปุย� พะจาว ซ ตุย อื ติ� ละ อาึง อื ติ�

41 ปรโปวน ป กัมลัง โม แปง ลอา ปุย� ซ
ตุย โรฮ อื ติ� ละ อาึง อื ติ�

42�มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เครองึ รไจจ นึง
ไม่ เพรยีง แนฮ เปอะ ติ แตะ ฆาื อ�ื นึง
โอ เปอะ ยุง ซเงะ ซ ฮอยจ พะโองจาว ยุฮ
แตะ� 43 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง แจง
แน โอเอฮี ไล เฮ�ี ป มัฮ กุม เญือะ อา�
มัฮ ยุง อื เญือม ซ ฮอยจ คะมุย ละ แตะ�
ตึน ซ เปลียง ละ ซ มอง แตะ เญือะ แตะ
เซ� เดอมึ ปุย โอ ซ ปุน เลียก ซะเต อ�ื
44ตอก โรฮ เซ� โม เปะ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ
แตะ ไงฮ ซวง� นึง ซ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮ
เตะ เญือม แกต เปอะ โอ ดิ ซ ฮอยจ��
อฮั เซ�

ไลลวง กวนไจ เนอมึ รพาวม
45�ดัฮ ไก กวนไจ เนอมึ รพาวม เมอ ไม่

ไมจ พันญา แตะ ปอ ปุน เกือฮ ปอเลียง
อื แปน ป กุม เฮงาะ รโกะ เญือะ แตะ ไม่
เกือฮ อื บรี โซม ตุม ไอจ ละ ปุย เญอืม เติง
เวลา อ�ื 46 ดัฮ ยุฮ ลอป อื ตอก เซ� ซ
โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อื เญือม เอจี ฮอยจ ปอเลียง แตะ� 47 อาึ
อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื ปอเลียง อื เซ ซ
เกือฮ อื ควป โอเอฮี ยุฮ แตะ โครยญ เจือ�
48 ดัฮ กวนไจ เซ มัฮ ปุย ฆอก รพาวม โฮ�
ไม่ อฮั อื เฮ�ี �ปอเลียง อาึ ตึน ซ เล่ีญ ลัง่
ซ เอญี อ�ื� ดัฮ อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ�
49 ไม่ ซ ปุฮ อื ปุโฮมว แปน ดิ แตะ กวนไจ
ไม่ เซ� ไม่ ซ โฮมว ดิ อื ไม่ ป ญุ่ยจ ซัก รกั
ครวก โฮ� 50ปอเลียง อื เซ ซ ฮอยจ ซเงะ
โอ อื ดิ แกต ฮอยจ� 51 ปอเลียง อื เซ ซ
ปุฮ ซ เฟียต อื เกือฮ อาวม ป ตึก นึง โซะ
แตะ� ซ คัง ดิ อาึง อื ไม่ โม ป ไล โกะ ไล
เอยีง� นา เซ เยอ ปุย ซ เยอืมๆ ญึ่ตๆ ไม่
ครวก รกั อื นึง โซะ ลอน ป อาวม แตะ��
อฮั เซ�

25
ลปุง ปันฮา ปเครฮี กาว ปุย

1 พะเยซู อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �ไลลวง
เญือม ซ ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮ
เตะ เซ� ซ แพป ไม่ ปเครฮี กาว ปุย ป ตุย
โรวก ออม ยุฮ แตะ ละ ซ โฮว รชงึ แตะ
กวน เบลีย ซ เญือะ� 2 มัฮ ปุย งาว พอน
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ปุย� มัฮ ปุย ไมจ พันญา พอน ปุย โม เซ
เยอ� 3 โม ป งาว เซ ตุย โรวก ออม ยุฮ
แตะ� ปังเมอ โอ ยุง โรวก ลออยฮ ละ ซ บุ
แตะ� 4 โม ป ไมจ พันญา เซ ยุง ตุย โรวก
ปัง ลออยฮ ยุฮ แตะ ไม่ ออม� 5 เญือม
เล่ีญ ลัง่ ซ ฮอยจ กวน เบลีย ซ เญือะ เซ�
โม ปเครฮี เซ ไฆญ ฆุยฮๆ ลอต ปุน ไอจ เตื
อง มู แตะ�

6�เญอืม เอจี งอ่น ซาวม เมอ ฮมอง อฮั
ปุย เฮ�ี �เอจี ฮอยจ ป ซ เญือะ อา� ไมจ
เปอะ โฮว รชงึ� ฮมอง อฮั ปุย เซ เรยีง�

7 �โม ปเครฮี เซ โกฮ เพรยีง ออม ยุฮ
แตะ� 8 โม ป งาว เซ อฮั เฮี ละ โม ป ไมจ
พันญา เซ� �เกือฮ ละ เอะ เญีย่ะ ลออยฮ
ยุฮ เปอะ เซ� เอจี ซ ญึ่ต ออม ยุฮ ฮุ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

9 �โม ป ไมจ พันญา เซ โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี �ลออยฮ โรวก เอะ ปอ โตว รฆุ อุ ละ
โม เปะ ยุง่� ไมจ เปอะ โฮว รวี ไอฮ เญือะ
ป โซะ ลออยฮ เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื โม เซ เยอ โฮว เนอมึ�

10 �ลไล โฮว ซาวป อื รวี ลออยฮ เซ
กวน เบ ลีย ซ เญือะ เซ ฮอยจ� โม ป
เพรยีง อาึง ติ แตะ เซ โฮลฮ เลียก ไม่ อื
ฮอยจ ลัก่ ก โซมญุ อ�ื ฟวยจ เซ ปุย ซอง
รเวอืะ�

11 �กัง เคะ เอ ฮอยจ โม ป งาว เซ�
อฮั เฮี ละ ป ซ เญือะ เซ� �เอียกๆ� โปฮ
รเวอืะ เนิ�� อฮั เซ�

12 �ปุย เซ โลยฮ อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ
ตัม เนอมึ อ�ื อาึ ยุง โตว ป มัฮ โม เปะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

13�มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เครองึ รไจจ นึง
ไม่ เพรยีง ลอป เปอะ ติ แตะ� นึง โอ เปอะ
ยุง ซาวม พัต ซเงะ จี อ�ื� อฮั เซ�

ลปุง ปันฮา ปอเลียง ป เกือฮ มาื ละ
กวนไจ แตะ

14 �ไลลวง เซ ซ แพป โรฮ ไม่ ปุย ป ซ
โฮว เมือง ไฮญ� กอก กวนไจ แตะ เอญี
เคะ แตะ� เกือฮ อื กุม โอเอฮี ยุฮ แตะ เคะ
โฮว แตะ� 15 เกือฮ มาื ละ อื พอน ตะลัน*
ติ ปุย� ติ ปุย อื แม ลอา ตะลัน� ติ ปุย

อื แม ติ ตะลัน� จัต อื ละ อื ตัม เมาะ ไก
ควมั ซามัต อ�ื ฟวยจ เซ โฮว ฮา อ�ื 16ป
โฮลฮ มาื พอน เปือน แทป เซ โฮว กา โฮว
ไค เอนิ นึง อ�ื โฮลฮ แม กัมไฮ อื พอน ตะ
ลัน� 17 ป โฮลฮ มาื ลอา ตะลัน เซ โฮลฮ
โรฮ กัมไฮ อื ลอา ตะลัน� 18ป โฮลฮ มาื ติ
ตะลัน เซ ปังเมอ โฮว รปาึง มาื เกือฮ ปอ
เลียง แตะ ละ แตะ เซ โตะ เตะ�

19 �กัง เคะ เอ ปอ เลียง อื เซ เอญี
ไฮมญ ไลลวง มาื รฆุ แตะ ละ กวนไจ แตะ
เซ� 20 ป โฮลฮ มาื พอน ตะลัน เซ ฮอยจ
เปลีฮ กัมไฮ โฮลฮ แตะ พอน ตะลัน เซ�
อฮั เฮี ไม่ อ�ื �ปอเลียง� ปะ เอจี ละ เปอะ
มาื เนิ พอน ตะลัน� แลนๆ อาึ โฮลฮ แม
กัมไฮ อื พอน ตะลัน โรฮ�� อฮั เซ ละ ปอ
เลียง แตะ�

21 �ปอเลียง อื เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอจี
ไมจ เนอึม ป ยุฮ เปอะ เซ� ปะ เอจี มัฮ
เปอะ กวน ไจ ไมจ ไล ยุฮ ฮุ ไม่ เนอึ ม
รพาวม เปอะ� ซืไซ เนอมึ เปอะ นึง ป เญี่
ยะ ป ญุ่� อาึ ซ เกือฮ ปะ แปน กุม คอง ป
ระ ป โฮวน� เลียก กไน เฮ�ี เกือฮ ติ เปอะ
ไมจ มวน ดิ รพาวม ไม่ ปอเลียง เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

22 �ป โฮลฮ มาื ลอา ตะลัน เซ ฮอยจ
โรฮ เคะ อ�ื อฮั เฮ�ี �ปอเลียง� ปะ เอจี
เกือฮ เปอะ มาื เนิ ลอา ตะลัน� แลนๆ อาึ
โฮลฮ แม กัมไฮ อื ลอา ตะลัน โรฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

23 �ปอเลียง อื อฮั เฮี ละ อ�ื �เอจี ไมจ
เนอึม ป ยุฮ เปอะ เซ� ปะ เอจี มัฮ เปอะ
กวนไจ ไมจ ไล ยุฮ ฮุ ไม่ เนอึม รพาวม
เปอะ� ซืไซ เนอึม เปอะ นึง ป เญี่ยะ ป
ญุ่� อาึ ซ เกือฮ ปะ แปน กุม คอง ป ระ ป
โฮวน� เลียก กไน เฮ�ี เกือฮ ติ เปอะ ไมจ
มวน ดิ รพาวม ไม่ ปอเลียง เปอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

24 �ป โฮลฮ มาื ติ ตะลัน เซ ฮอยจ โรฮ
เคะ ปอเลียง แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอ
เลียง� อาึ ยุง เงอะ มัฮ เปอะ ปุย คนัป กัป
กา ปุย� มัก เปอะ ป โอ แตะ รอต� เปฮ
เปอะ ป โอ แตะ ซมา� 25 ฮลัต นึง เปอะ�
มัฮ เซ ป โฮว รปาึง อาึ มาื เกือฮ เปอะ เนิ
ฆาื อื โตะ เตะ เอ� ฮึ มาื ยุฮ เปอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

26 �ปอเลียง อื เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ
มัฮ เปอะ ปุย ฆอก ไล� เกละ เปอะ ไม่�

* 25:15 25:15 ติ ติ ตะลัน ไก งวยฮ เมาะ ด่าว ลอา ฮมาึน มัต่
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เคียง เมอ เอจี ยุง เปอะ กอ มัก อาึ ป โอ
แตะ รอต ไม่ เปฮ อาึ ป โอ แตะ ซมา เยอ�
27 ลัง รโปะ เปอะ มาื เซ นึง ทนาคาน� มัฮ
ยุฮ เปอะ ตอก เซ เญอืม เอจี ฮอยจ เจอะ�
อาึ ซ โฮลฮ มาื เซ เตือง ตึน เตือง ด่อก
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

28 � �เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� ตุย
แปฮ ฮา อื มาื ติ ตะลัน เซ� เกือฮ ละ ป
ไก กาว ตะลัน นึง อื เซ�� อฮั เซ ละ กวน
ไจ ไฮญ แตะ� 29 �ป ไก โอเอฮี ยุฮ ฮู ซ บุ
พะจาว ละ อื โฮว ละ นาวก แตะ� ซ รน่า
วก อื ละ อื โฮว ละ โฮวน แตะ� ป โอ ไก
โอเอฮี ยุฮ ฮู ซ ตุย แม อื ฮา อื เมาะ ไก
อ�ื 30 ไมจ เปอะ ตุย น่ากึ โปวฮ กวนไจ โอ
แปน ป โกว เซ ก พริ นา ก เฟียก อ�ื นา
เซ ปุย ซ เยอืมๆ ญึ่ตๆ ไม่ ครวก รกั อื นึง
โซะ ลอน ป อาวม แตะ�� อฮั เซ�

ไลลวง รกัฮ พะ เยซู ปุย ฮา ปุ แตะ
แปน ลอา มู

31 �เญือม ซ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ
ไม่ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ แตะ� ไม่ เตปด่า
ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื ซ งาวม นึง ก
งาวม คึนัก ยุฮ แตะ� ซ รโจะ ปุย เกือฮ อื
อาวต ลั่กกา แตะ โครยญ เมือง โครยญ
เจือ ปุย� 32 ซ รกัฮ อื อาวต โน่งๆ ฮา ปุ
แตะ� ตอก รกัฮ โม ป เลียง แกะ เซ แกะ
ยุฮ แตะ เกือฮ โอก ฮา ปิ โฮ� 33 ป มัฮ
แกะ เซ ซ เกือฮ อื อาวต ลวง ดอม แตะ�
ป มัฮ ปิ เซ ซ เกือฮ อื อาวต ลวง วิ แตะ�

34 �ฟวยจ เซ กซัต เซ ซ อฮั อื ละ ป
อาวต ลวง ดอม แตะ ตอก เฮ�ี �โม เปะ
ป เอจี โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
เปือะ เกอะ� เอญี นา เฮ�ี เลียก อาวต นึง
เมิฮ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว� ป ยุฮ อื อาึง ละ
เปอะ เน่อมึ เจน เตะ ฆอ รอาวม ลัง่ เซ�
35 เอจี เกือฮ เปอะ อาึ โซม เญือม ฆวต
โซม เมอะ� เอจี เกือฮ เปอะ อาึ ญุ รอาวม
เญอืม ฆวต ญุ อุ� เอจี รปัคัม เปอะ อาึ เญื
อม แปน เนอะ แคก เลือ� 36 เญอืม อาวต
ฆาวง เงอะ โม เปะ เอจี เกือฮ เปอะ เครองึ
เซอกึ เนิ� เญอืม โซะ โอ เอจี ฮอยจ แลน
แก เปอะ อาึ� เญือม อาวต เตอะ โตะ
คอก เกอ เอจี โฮว ฌุป โฌ เปอะ อาึ�� ซ
อฮั เซ ละ อ�ื

37 �เญื อม เซ โม ป ซืไซ ละ พะจาว
ซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �พะโองจาว� เญื
อม เมอ ยุ เอะ ฆวต โซม เปอะ ไม่ เกือฮ
เอะ ป โซม ป ไอฮ ละ เปอะ� เญือม เมอ
ฆวต ญุ เปอะ รอาวม โฮลฮ เอะ เกือฮ ละ
เปอะ� 38 เญือม เมอ ยุ มัฮ ปะ แคก เลือ
ไม่ รปัคัม แตะ ปะ อา� ไม่ อาวต ฆาวง
เปอะ ไม่ โฮลฮ เอะ เกือฮ เครองึ ละ เปอะ�
39 เญือม เมอ ยุ เอะ โซะ เปอะ ไม่ โฮลฮ
เอะ แลน แก เปอะ ไม่ โฮลฮ เอะ โฮว ฌุป
โฌ เปอะ โตะ คอก เกอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

40 �ป มัฮ กซัต เซ ซ โลยฮ อื ละ โม เซ
ตอก เฮ�ี �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื
ป ยุฮ เปอะ ละ โม เอียกปุ อู� ปัง มัฮ ป ตุ
เตียม ฮา ปุย นึง อื ญุ่ก� เอจี มัฮ โรฮ ยุฮ
เปอะ ละ อาึ�� ซ อฮั เซ ละ อ�ื

41�ฟวยจ เซ ซ อฮั แม อื ละ โม ป อาวต
ลวง วิ แตะ เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ ป ซ ลอก
ป โอยจ นึง โซะ แตะ� ตอ แปฮ ฮา อาึ อ�ื
เลียก อาวต โตะ งอ โอ เกียฮ ญึ่ต ยุฮ พะ
จาว อาึง ละ พี ระ ไม่ โม เตปด่า ยุฮ อื
เซ� 42 โม เปะ เกือฮ เปอะ โตว อาึ โซม
เญอืม ฆวต โซม เมอะ� ไม่ โอ เปอะ เกือฮ
อาึ ญุ รอาวม เญือม ฆวต ญุ อุ� 43 เญื
อม มัฮ ฮะ แคก เลือ โม เปะ รปัคัม เปอะ
โตว อาึ� เญอืม อาวต ฆาวง เงอะ โม เปะ
เกือฮ เปอะ โตว เครองึ เซอกึ เนิ� ไม่ โอ
เปอะ ฮอยจ เคะ เอะ เญือม โซะ โอะ ไม่
เญือม อาวต เตอะ โตะ คอก�� ซ อฮั เซ
ละ อ�ื

44 �เญือม เซ โม เซ ซ โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี �พะโองจาว� เญอืม เมอ ยุ เอะ ฆวต
โซม เปอะ ไม่ ฆวต ญุ เปอะ รอาวม เมอ�
ไม่ แปน เปอะ แคก เลือ ไม่ อาวต ฆาวง
เปอะ� เญือม เมอ โซะ เปอะ ไม่ อาวต
เปอะ โตะ คอก เกอ โอ เอะ โฮลฮ เรอึม
เปอะ�� ซ อฮั เซ ละ อ�ื

45 �เญือม เซ กซัต เซ ซ โลยฮ อื ละ อื
ตอก เฮ�ี �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื
เญือม โอ เปอะ ยุฮ ละ ปุย โม เฮ�ี ปัง มัฮ
ป ตุ ป เตียม นึง อื ฮา ปุย ญุ่ก� เอจี มัฮ
โรฮ โอ เปอะ ยุฮ ละ อาึ�� ซ อฮั เซ ละ อ�ื

46 �ปุย โม เซ จัมเปน อื โฮว เลียก ลัก่
ก โฮลฮ อื ตุต โอ เญาะ ไก ลอยจ เซ� โม
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ปุย ซืไซ ละ พะจาว นึง อื ปังเมอ ซ โฮลฮ
เลียก คระ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั
เซ�

26
โม ซตุ ไม่ โม ป กวต โพรม ดิ
(มก� 14:1-2; ลก� 22:1-2)

1 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั พะเยซู โอเอฮี
ไล เซ เยอ� อฮั แม เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ�
2�โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ไก ลัง่ อื ลอา ซเงะ
เอ กา ซ โซม เลียง ฌาว ปุย� เญือม เซ
ปุย ซ มอป กวน ปุย ปลัฮเตะ ละ ปุย� โม
เซ ซ เคิง อื นึง ไมะซาวแควง�� อฮั เซ ละ
อ�ื

3 เญอืม เซ เยอ โม ซตุ ระ ไม่ โม ป กวต
ป เฮยีง นึง เมือง เซ� โพรม ดิ เญือะ ฮวั
นา ซตุ ป มอยฮ คายาฟา� 4 ซิงซา ดิ ตอก
ซ บระ แตะ โฮมวต พะเยซู นึง ซ ยุฮ แตะ
ยุม ไม่ อ�ื 5 อฮั เฮ�ี �คัน โตว ดิ ยุฮ ลไล
โซม เลียง ฌาว ลัง่ ปุย� เกิต ปลาว ป ซุก
ซัก ลุงลัง ฆาื ซน่ะ ลลาึง ปุย โฮวน เฮ�ี�
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

ปรโปวน เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ พะเยซู
(มก� 14:3-9; ยฮ� 12:1-8)

6 เญอืม อาวต พะเยซู เญือะ ซีโมน ยว่ง
เบท่านี ป มัฮ ปุย ลาวต ไพรม อื เซ� 7ลไล
โซม อื ฮอยจ ปรโปวน เคะ อื ติ ปุย� โรวก
ลออยฮ ซออย ฮงาื โตะ เอปิ แกว� มัฮ ป
ตึก นึง เปียง แตะ� เรฮ อื นึง ไกญ พะ
เยซู� 8 โม ลุกซิก เมือต ยุ อื ปอ โตว นึง
พาวม อ�ื อฮั เฮี ฆาื อ�ื �เกือฮ ลออยฮ
เซ ไลจ เยอื ละ เมอ� 9ลออยฮ เซ มัฮ โชะ
อื โฮลฮ มาื นึง อื โฮวน� ฟวยจ เซ โฮลฮ
เรอึม ป ตุก ป ญัก นึง อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ�

10 พะเยซู ยุง อื ป อฮั อื เซ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �เกือฮ โน่ง เปอะ ปรโปวน เฮี ตุก
รพาวม เมอ� เอจี ไมจ เนอึม กัน ยุฮ อื
ละ อาึ เฮ�ี 11 ป ตุก ป ญัก ซ อาวต ลอป
ไม่ เปอะ� อาึ ปังเมอ โอ ซ อาวต ลอป ไม่
เปอะ� 12 ไลลวง เรฮ อื ลออยฮ นึง อาึ เซ
มัฮ รโซก รเง่อมึ อื อาึ นึง ซ รมอยจ ปุย

อาึ� 13 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื ซ
โฮว ครอฮ ปุย ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
ฮอยจ นา ออฮ นา เอฮี เล่ีป เตะ ญุ่ก� ไล
ลวง กัน ยุฮ ปรโปวน เฮี ซ พรุ ซ มอยฮ
โรฮ ฮอยจ นา เซ� แปน ควน ไตม ปุย อื
นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

ไลลวง ยูด่า
(มก� 14:10-11; ลก� 22:3-6)

14 เญือม เซ เยอ� ยูด่า อซิคารโิอต ป
มัฮ ปุย ไน ลุกซิก กาว ลอา เซ ติ ปุย เยอ�
โฮว เคะ โม ซตุ ระ� 15 อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ
อาึ ซ โร พะเยซู ละ ซ เกือฮ แตะ โม เปะ
โฮลฮ โฮมวต โฮ� ซ เกือฮ เปอะ เนิ เมาะ
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ เมีญ เอนิ มาื
ยุฮ แตะ งว่ย แทป� เกือฮ อื ละ ยูด่า�
16 เคียง เซ เยอ� ยูด่า มอง แลน เญือม
เคริ เญือม ดอม อื ละ ซ โร แตะ พะเยซู
ละ โม เซ�

พะเยซู โซม ดิ ไม่ ลุกซิก แตะ
17 ซเงะ โซม โรง ปุย คโนมปัง โอ ไก

เจือ เยอ� โม ลุกซิก อื ฮอยจ เคะ พะเยซู�
ไฮมญ อ�ื �ซ เกือฮ เปอะ เอะ เพรยีง อาึง
ละ แตะ ก เมอ โซม เลียง ฌาว�� อฮั เซ
ละ อ�ื

18พะเยซู ดวน โม ลุกซิก แตะ โฮว เลีย
ก โตะ เวยีง เคะ ปุย ติ ปุย� ดวน อื อฮั
อื ตอก เฮ�ี �ปอคู เยอ อฮั เฮี ละ เปอะ�
เอจี เติง ซเงะ ยุฮ อาึ อ�ื อาึ ซ โซม เลียง
ฌาว ไม่ ลุกซิก แตะ เญือะ เปะ�� ดวน อื
อฮั เซ ละ อ�ื

19 โม ลุกซิก โฮว ยุฮ เนอึม อื ตัม ดวน
พะเยซู แตะ ยุฮ� เพรยีง โซม เลียง ฌาว
ละ อื นา เซ�

20 เญือม เอจี ปู พริ อ�ี พะเยซู งาวม
โซม ดิ* ไม่ ลุกซิก แตะ เตือง กาว ลอา
ปุย อ�ื 21 ลไล โซม อื เซ อฮั เฮี ละ อ�ื
�อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื ปุย ไน โม
เปะ ติ ปุย ซ โชะ อาึ ละ ปุย�� อฮั เซ ละ
อ�ื

22 โม ลุก ซิก อื ตุก เนอึ ม ตุก แนม
รพาวม ฆาื อ�ื ตัง โคน ตัง ไฮมญอ�ื �พะ

* 26:20 26:20 โซม พะเยซู โฮน เฮี มัฮ โซม แบ่ป จาวไน ยุฮ โม โรม� ฆักเฆี ละ อื นึง ซลี�
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โองจาว� อมั มัฮ อาึ� มัฮ โตว อื ตาึ�� อฮั
เซ ละ อื โครยญ โฆะ แตะ�

23พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ป ซ โชะ อาึ
ละ ปุย เยอ เอจี มัฮ ป ชาวก ปอน ดิ โตะฮ
งา กลอง ติ ไม่ อาึ เฮ�ี 24 โอเอฮี ตอก เซ
ซ เกิต เนอึม ละ กวน ปุย ปลัฮเตะ ตอก
ป ไซฮ ปุย อาึง นึง พะทัม โฮ� ปังเมอ ซ
แปน เนอึม เม่ะมัก่ ละ ป โชะ เซ� ปุย เซ
มัฮ โอ อื เกิต เฟือฮ ไมจ เดียก ละ อ�ื� อฮั
เซ�

25 ยู ด่า ป โชะ พะ เยซู เซ ไฮมญ อ�ื
�ปอคู� อมั มัฮ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื พะ
เยซู โลยฮ อ�ื �เอจี ปุก ตอก อฮั เปอะ ไอฮ
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

ไลลวง คโนมปัง ไม่ รอาวม อะงุน
(มก� 14:22; ลก� 22:15; 1 คร�

11:23)
26 ลไล โซม อื เซ พะเยซู ตุย คโนมปัง�

เญือม เอจี ฟวยจ ไววอน อื เรยีก เกือฮ อื
ละ โม ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เฮี มัฮ
โกะ เนอมึ เมอะ� ตุย โซม เมิฮ�� อฮั เซ�

27-28ฟวยจ เซ ตุย เปียง� ญันด่ี ไม่ พะ
จาว� เกือฮ โรฮ อื ละ โม เซ� �เฮี มัฮ
ฮนัม อาึ� ญุ โครยญ โฆะ เปอะ เมิฮ� เอจี
มัฮ เฮี ป ตอน ยุฮ ลปุง ซันญา พะจาว
อาึง� จัมเปน อื ปัต ละ ซ แปน อื ควน
ยวก พะจาว มัป่ กัฮ อื ตุต ยุฮ ปุย โฮวน�
29 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตอก เฮ�ี อาึ เญาะ
ซ ญุ โตว รอาวม อะงุน ตอก เฮ�ี ฮอยจ
ละ ซเงะ ซ ญุ โคระ ดิ อิ ไม่ โม เปะ นึง
บัน่เมือง ยุฮ เปือะ เกอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
30 เญือม เอจี ฟวยจ เชยี อ�ื โอก โฮว ดิ
ฮอยจ นึง บลาวง กาวก�

เปโตร ซ เม่าะ ยุง แตะ พะเยซู
31 เญือม เซ เยอ พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื

�เนาะ ก ซาวม เฮี โม เปะ ซ ละ โปวฮ เปอะ
อาึ โครยญ โฆะ เปอะ นึง เอจี อฮั พะทัม
อาึง ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ยุฮ ยุม ไม่ ป เลียง
แกะ เซ� แกะ โม เซ ซ แตก ซ ฟุง ฆาื
อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยอ� 32 ปัง มัฮ ตอก
เซ ดัฮ อาึ เอจี โกฮ ไอม แม โฮ� ซ โฮว กา

เปอะ ฮอยจ นึง จังวตั กาลิลี�� อฮั เซ ละ
อื พะเยซู�

33 เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัง ละ โปวฮ
ปุย ปะ เตือง โอยจ อ�ื อาึ แจง โอ ซ ละ
โปวฮ ปะ อา�� อฮั เซ ละ อ�ื

34 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ
เปอะ ตัม เนอึม อ�ื เนาะ ก ซาวม เฮี กา
รเอาะ แอ� ปะ ซ เม่าะ เปอะ ยุง แตะ อาึ
ลอวย โฮน�� อฮั เซ ละ อ�ื

35 เปโตร โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ปัง ซ
ยุม ดิ ไม่ ปะ ญุ่ก� แจง โอ ซ เม่าะ ยุง แตะ
ปะ อา�� อฮั เซ ละ อ�ื โม ลุกซิก ไฮญ อฮั
โรฮ อื ตอก เซ โครยญ โฆะ แตะ�

พะเยซู ไววอน นึง รปึม เกตเซมานี
(มก� 14:32-42; ลก� 22:39-46)

36 ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว ดิ ไม่ ลุกซิก
แตะ ฮอยจ นา ก อฮั ปุย เกตเซมานี ไม่�
อฮั เฮี ละ อ�ื �งาวม นา เฮี ลไล โฮว ไว
วอน อาึ ลัก่เติต�� อฮั เซ ละ อ�ื 37 พะ
เยซู บะ โรวก เปโตร ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั
โฮว ไม่ แตะ� อาวม ตุก ลัมเลือ รพาวม
แตะ� รไจจ ลัมเลือ นึง ป ซ เกิต ละ แตะ�
38 อฮั เฮี ละ อ�ื �ตุก รพาวม เมอะ ปอ ซ
ยุม แตะ� อาวต เปลียง ดิ ไม่ อาึ นา เฮ�ี�
อฮั เซ ละ อ�ื

39 โฮว ฮา อื เญีย่ะ� ฆลาื รเคอปึ ติ แตะ
ลังเตะ� ไววอน� อฮั เฮ�ี �เปือะ� ปัว ปะ
ตุย แปฮ เปียง เฮี ฮา อาึ ดัฮ แปน โฮ� ปัง
อฮั ฮะ ตอก เซ� ปุ เกือฮ มัฮ ตัม รพาวม
อาึ� ปัว เกือฮ มัฮ ตัม รพาวม ปะ�� อฮั
เซ ละ เปือะ แตะ�

40 เญื อม เอญี อื เคะ ลุก ซิก แตะ ยุ
ปุน อื ไอจ� อฮั เฮี ละ เปโตร� �เปลียง
ดิ เปอะ ไม่ อาึ ติ ชวัโมง โม่ เปอะ ปุน�
โม เปะ เอ� 41 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
ไงฮ ซวง� ไมจ เปอะ ไววอน เนอึม โรวะ
เดอมึ เปอะ โอ ซ ไป นึง ป ลอง รพาวม
เปอะ� โตะ รพาวม โด่ะ เปอะ เอจี ไก
รพาวมฆวต ยุฮ เปอะ ตัม ป อฮั อาึ อ�ื มัฮ
ชุม ลัง่ เรยีง เปอะ ฆาื เนะซองั แตะ��*
อฮั เซ ละ อ�ื

42ฟวยจ เซ โฮว ไววอน แม ติ โฮน� อฮั
อื ตอก เฮ�ี �เปือะ� เปียง เฮี ดัฮ โอ เกียฮ

* 26:41 26:41 เนะซองั อฮั พะเยซู เซ ตึน ซ มัฮ อฮั อื ไม่ รพาวม ไพรม ปุย�



มัตไท 26:43 47 มัตไท 26:64

เวยี โอ แตะ ญุ โฮ� เกือฮแปน ตัม รพาวม
ปะ เมิฮ�� อฮั เซ ละ เปือะ แตะ�

43ฟวยจ เซ เอญี แม เคะ ลุกซิก แตะ�
ยุ ลัง่ ปุน อื ไอจ นึง โอ อื เญือะ ปุน เปลี
ยง� 44 โฮว แม ฮา อ�ื โฮว ไววอน แม
แปน ลอวย โฮน เตือง เซ� อฮั แม อื ตอก
อฮั ไพรม แตะ�

45ฟวยจ เซ เอญี แม เคะ ลุกซิก แตะ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ อมั มัฮ ปุน ลัง่ เปอะ
ไอจ� อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ไฮ โซะ ไมญ�
เอจี เติง เวลา มอป ปุย กวน ปุย ปลัฮเตะ
นึง ลวงั บัง่คัป ปุย มัป่ เปอ� 46 โกฮ� ไมจ
เอะ โฮว� แลน เมิฮ� ป ซ มอป อาึ ละ ปุย
เอจี ซ ฮอยจ�� อฮั เซ ละ อ�ื

ยูด่า เกือฮ ปุย โฮลฮ โฮมวต พะเยซู
(มก� 14:43; ลก� 22:47; ยฮ�

18:2)
47 เญอืม โอ พะเยซู ดิ เตือน ลอยจ ลปุง

เงอ� ยูด่า ป มัฮ ปุย ไน ลุกซิก กาว ลอา
ปุย เซ ติ ปุย เยอ� ฮอยจ เนอึม ไม่ ปุย
โฮวน� โม เซ ไปญ โรวก วจิ ไม่ คอน เตือง
มู แตะ� มัฮ ป ดวน โม ซตุ ระ ไม่ ป กวต
ป เฮยีง โม เซ เยอ� 48 ป ซ มอป พะเยซู
เซ เอจี อฮั อาึง อื ตอก เฮ�ี �ฮงาึต อาึ ป
ออฮ� โฮมวต ปุย เซ เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื
49 เญือม เซ ยูด่า เลียก เอนิ เคะ พะเยซู�
อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั กอ เปอะ� ปอคู�� อฮั
เซ� ฮงาึต เอนิ อื ไม่ อ�ื

50พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ซไฮ� ยุฮ แปฮ
เมิฮ ป ซ ยุฮ เปอะ ละ อาึ เซ�� อฮั เซ ละ ยู
ด่า� ฟวยจ เซ ปุย โฮวน เซ เลียก โฮมวต
เอนิ พะเยซู� 51 เญือม เซ ป อาวต ดิ ไม่
พะเยซู นา เซ ติ ปุย อื ลวต วจิ แตะ มอก
กวนไจ ฮวันา ซตุ ติ ปุย� ลอก ฮยวก อ�ื
แฌฮ เอนิ ฮยวก อื เซ�

52พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ซาึต แปฮ วจิ
เปอะ โตะ รเฆือง อ�ื ป โกว วจิ ซ ไลจ โรฮ
นึง วจิ โครยญ โฆะ แตะ� 53 อาึ มัฮ ซ ปัว
เยอะ นึง เปือะ เกอะ แจง ซ เกือฮ เอนิ อื
เตปด่า ป มัฮ ตฮนั ยุฮ แตะ ฮอยจ เรอึม
อาึ โฮวน ฮา กาว ลอา กอง* จุบัน่ เอนิ�
โม่ เปอะ ยุง� 54 มัฮ ยุฮ ฮุ ตอก เซ� ป อฮั

พะทัม อาึง ป ซ จัมเปน เกิต เซ ปังเมอ โอ
ซ เกียฮ ฟวยจ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

55 เญือม เซ เยอ พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย
โฮวน เซ� �โม เปะ ฮอยจ โฮมวต เปอะ
อาึ ไม่ วจิ ไม่ คอน� อมั มัฮ โคะ เปอะ อาึ
มัฮ คะมุย� อาึ งาวม เพอกึ ตอม ปุย โตะ
วฮินั โครยญ ซเงะ่� โอ บุย เปอะ โฮมวต
อาึ เมอ� 56 โอเอฮี ไล เฮี ปังเมอ ไมจ อื
เกิต เดอมึ ซ แปน ตอก ป ไซฮ โม ป ซึป
ลปุง พะจาว อาึง นึง พะทัม โฮ�� อฮั เซ
ละ อ�ื เญือม เซ เยอ ลุกซิก พะเยซู ตอ
ฮา อื แกล� ละ โน่ง พะเยซู ไม่ โม ป ฮอยจ
โฮมวต อื เซ�

ปุย ตาว พะเยซู ฮอยจ ละ ซพา
(มก� 14:53; ลก� 22:54; ยฮ�

18:12)
57 ฟวยจ เซ โม ป โฮมวต พะเยซู เซ

ตาว อื ละ คายาฟา ป มัฮ ฮวันา ซตุ เซ�
โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง ร
เจอมึ โรฮ นา เซ� 58 เปโตร โฮว ฟวต โรฮ
พะเยซู ปังเมอ ซไง ฮา อ�ื ฟวต อื ฮอยจ
ละ ควง เญือะ ฮวันา ซตุ� เลียก งาวม ดิ
ไม่ โม ป มอง ญัม ละ ซ มอง แตะ แลน ป
ซ เกิต เซ�

59 โม ซตุ ระ ไม่ ซมาชกิ ซพา เตื อง
โอยจ อื ซาวป พีญัน โอ เนอึม ตอก ซ
เกือฮ แตะ พะเยซู ไก ตุต ฮอยจ ละ ยุม
อ�ื 60 ปัง เอจี โฮวน ป ลัป แปน พญีัน อ�ื
ป อฮั ป มวยญ อื ปังเมอ โอ รโตฮ ปุ แตะ
เฟือฮ เอนิ� กัง เคะ เอ โอก อฮั แม อื ลอา
ปุย ตอก เฮ�ี 61 �ปุย เฮี อฮั ติ แตะ ซ ปุน
เญื่อฮ วฮินั ยุฮ พะจาว� ไน ลอวย ซเงะ ซ
โก โคระ แม เกือฮ ฟวยจ�� อฮั เซ�

62ฮวันา ซตุ เซ โกฮ ชุง ไฮมญ พะเยซู�
�อมั มัฮ โอ เปอะ เกียฮ กัฮ ติ แตะ เฟือฮ
นึง ไลลวง ฟอง ปุย เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

63 พะเยซู โฆย ลัง่� ฮวันา ซตุ อฮั แม
เฮี ละ อ�ื �อาึ ดวน ปะ โลยฮ เบือ มอยฮ
พะจาว ป ไอม ลอป� รโฮงะ ซื แปฮ เนิ
เมิฮ� ปะ อมั มัฮ เปอะ พะครติ กวน พะ
จาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

64 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เอจี ปุก ป
อฮั ปะ เซ� อาึ ซ อฮั โรฮ เฮี ละ เปอะ� เฆี

* 26:53 26:53 กอง ตฮนั โม โรม ติ ติ กอง ไก เมาะ ด่าว 6,000 ปุย�
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ยง เฮี เยอ โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ ยุ งาวม
กวน ปุย ปลัฮเตะ ลวง ดอม พะจาว ไม่ ซ
ยุ เปอะ ฮอยจ อื นึง ชุต รวู�� อฮั เซ ละ
อ�ื

65 เญอืม เซ เยอ ฮวันา ซตุ เซ แจฮ เอนิ
ลปิ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี เอจี อฮั
ลปุง พามัต พะจาว� อมั ทา ลัง่ เอะ ซาวป
พีญัน อ�ื โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ไอฮ
อฮั อื ลปุง พามัต พะจาว� 66 โม เปะ ซ
อฮั เปอะ ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม
เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �เอจี คาว ละ ยุฮ ยุม
ไม่�� อฮั เซ�

67 ฟวยจ เซ โดยจ นึง นา อ�ื ลกุย อ�ื
งอ่น อื เดือฮ อ�ื 68 อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ป
มัฮ พะครติ เตอ� ดัฮ เปอะ มัฮ เนอึม ปุย
ซึป ลปุง พะจาว โฮ� รโฮงะ แลน ละ เอะ
เมอะ� ป เดือฮ เปอะ เซ มัฮ ปุย�� อฮั เซ
ละ อ�ื

เปโตร เม่าะ ยุง แตะ พะเยซู
(มก� 14:66; ลก� 22:54; ยฮ�

18:15)
69 เญือม เซ เปโตร งาวม ลัง่ นึง ควง

เญือะ ยุฮ ฮวันา ซตุ เซ� ฮอยจ กวนไจ ร
โปวน เญือะ ซตุ เคะ อื ติ ปุย� อฮั เฮี ละ
อ�ื �ปะ มัฮ โรฮ เปอะ ไม่ เยซู ปุย จังวตั
กาลิลี เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

70 เปโตร เม่าะ ยุง แตะ พะเยซู ซองนา
ปุย เตือง โอยจ อื เซ� อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ
คาว โตว ไจ เยอะ ป อฮั ปะ เซ�� อฮั เซ�

71 ฟวยจ เซ เป โตร โอก ฮอยจ โตะ
รเวอืะ ฆรุง� ไก แม ปรโปวน ป มัฮ กวน
ไจ เญือะ ซตุ ติ ปุย ยุ อ�ื อฮั เฮี ละ ป ชุง
โบ แตะ� �ปุย เฮี มัฮ โรฮ มู ติ ไม่ เยซู ยว่ง
นาซาเรต�� อฮั เซ ละ อ�ื

72 เปโตร เม่าะ แม ไล แตะ� คัม เอนิ
รซอม ซะ นึง อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย อฮั เปอะ
เซ� อาึ ยุง โตว ป มัฮ อื เฟือฮ เอนิ�� อฮั
เซ�

73 ติ เตะ แม โม ป ชุง นา เซ เอญี เคะ
เปโตร� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ เนอมึ เปอะ
ปุย ไน โม เซ� ซกิ นึง ลปุง เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

74 เญือม เซ เปโตร ซม่อต ซนา เอนิ ติ
แตะ� เคียต เกือฮ ติ แตะ แจง แน แมน
กุน นึง อ�ื �อาึ ยุง โตว ป มัฮ ปุย เซ เฟือ

ฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ เยอ� รเอาะ
เอนิ แอ�

75 เญือม เซ เปโตร โตก ละ ป อฮั พะ
เยซู อาึง ละ แตะ� กา รเอาะ แอ ซ เม่าะ
เปอะ ยุง แตะ อาึ ลอวย โฮน� โตก ละ อฮั
อื เซ ละ แตะ� โอก โฮว ฮา นา เซ� เยอืม
เนอมึ เยอืม แนม ฆาื อ�ื

27
ปุย ตาว พะเยซู ละ ปีลัต
(มก� 15:1; ลก� 23:1; ยฮ� 18:28)

1 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อี โม ซตุ ระ เตื
อง โอยจ อื ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง เมือง เซ
ซิงซา ปุ แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย ยุฮ ยุม
ไม่ พะเยซู� 2 ดุฮ เฮลีจ นึง เตะ อ�ื ลอต
ตาว อื ละ ปีลัต ป มัฮ จาวเมือง�

ไลลวง ยุม ยูด่า
3 ยูด่า ป โชะ พะเยซู ละ ปุย เซ� เญอืม

เอจี ยุง อื เอจี ญวต ปุย พะเยซู ตุต ปอ
ยุม อ�ื ไกลฮ นึง ป ยุฮ แตะ ละ อ�ื โรวก
รแม่ มาื งว่ย แทป เซ ละ โม ซตุ ระ ไม่ โม
ป กวต ป เฮยีง� 4 อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี
พิต เนอมึ เมอะ นึง โชะ แตะ ปุย โอ ไก พิต
ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อื
ละ อ�ื �ไลลวง เซ เญือะ เกว โตว ไม่ เอะ�
เกว ไม่ ปะ ไอฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 ยูด่า เตือน เอนิ มาื แทป เซ นึง โตะ วิ
ฮนั� ฟวยจ เซ โอก โฮว ฮา นา เซ� ลอต
โฮว ตาึก ฆาื อ�ื

6 โม ซตุ ระ ซเพระ มาื แทป เซ� อฮั
เฮี ละ ปุ แตะ� �ลัง อาึง โตว มาื เฮี ก อาึง
ปุย มาื ทไว นึง มัฮ อื มาื งวยฮ ฮนัม ปุย��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 7ฟวยจ ซิงซา อื ไม่ ปุ
แตะ� มาื เซ เยอ รวี เตะ ยุฮ ป ลวน โดง
นึง อื ติ โดฮ� รวี อื ละ ซ รมอยจ แตะ ปุย
ตังเมือง นึง� 8 เคียง เซ ฮอยจ ปเล่ีย นา
เซ ปุย อฮั เตะ งวยฮ ฮนัม ไม่ อ�ื 9 เญอืม
เซ เอจี เกิต เนอมึ ตอก ป อฮั เยเรมี ป ซึป
ลปุง พะจาว ซ เกิต โฮ� มัฮ อฮั อื ตอก
เฮ�ี �ปุย ตุย มาื งว่ย แทป เซ ตัม คโนวน
ตัต โม อซิราเอน งวยฮ โชะ รวี แตะ ปุย
เซ นึง� 10 รวี เตะ ยุฮ ป ลวน โดง นึง มาื
ยุฮ อื เซ ติ โดฮ� มัฮ ยุฮ อื ตัม ดวน พะ
จาว อาึ ยุฮ�� อฮั เซ นึง พะทัม�
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ปีลัต ตัตซิน พะเยซู
11 เญื อม เซ พะ เยซู ชุง ลั่ กกา จาว

เมือง� จาวเมือง เซ ไฮมญ อ�ื �ปะ อมั
มัฮ เปอะ กซัต ยุฮ โม ยวิ�� อฮั เซ ละ อ�ื
พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เอจี มัฮ ปะ ไอฮ
ป อฮั ฮา�� อฮั เซ ละ อ�ื

12 เญือม ฟอง โม ซตุ ระ ไม่ ป กวต อื
เซ� พะเยซู ปังเมอ โอ โลยฮ อื ติ มวยญ
เนอึม� 13 ปีลัต อฮั แม เฮี ฆาื อื ละ พะ
เยซู� �ปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ฮมอง อฮั ปุย
ปะ โฮวน โตะ พิต เตอ�� อฮั เซ ละ อ�ื
14พะเยซู โลยฮ โตว อื ลัง่ ละ อื ติ มวยญ
เนอมึ� ปอ เอนิ เงอตึ จาวเมือง เซ ฆาื�

15 เญอืม ไก กัน เลียง ฌาว ปุย โครยญ
เนอมึ เมอ� จาวเมือง เซ กอ พลวย ป ตุต
ละ โม ลัปซด่อน� ติ เนอมึ ติ ปุยๆ� เตอมึ
ป เลือก โม ลัปซด่อน นึง อ�ื 16 เญือม เซ
ไก ป ตุตพรุ มอยฮ นึง ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ
บ่าระบ่า� 17 เญือม เอจี รเจอมึ ปุย เยอ�
ปีลัต ไฮมญ ปุย โฮวน เซ ตอก เฮ�ี �โม
เปะ มัฮ ปุย ป ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ พลวย
ละ แตะ� อมั มัฮ บ่าระบ่า� อมั มัฮ เยซู ป
อฮั ปุย พะครติ ไม่�� อฮั เซ ละ อ�ื 18 มัฮ
ไฮมญ อื ตอก เซ นึง เอจี ยุง อื มอป โม เซ
พะเยซู ละ แตะ นึง ววั พะเยซู รพาวม อ�ื

19 ลไล งาวม ปีลัต นา ก กอ รเตีฮ แตะ
โอเอฮี ฮ�ี ฮอยจ มวยญ ตอม ปรโปวน
เญือะ อื ละ อ�ื �ปุ เกวคอง ไม่ ปุย โอ ไก
พิต เซ� อาึ เอจี ปุน นึง รโมะ แตะ รเอฮ
ซาวม ไลลวง ปุย เซ� โซะ รพาวม ฆาื�
มวน โตว รพาวม ฆาื เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ
ละ อื มวยญ ตอม อื เซ�

20 เญือม เซ โม ซตุ ระ ไม่ โม ป กวต
เตอ รชุยจ โม ลัปซด่อน ปัว ปีลัต พลวย
บ่าระบ่า ละ แตะ ไม่ เกือฮ อื ยุฮ ยุม ไม่
พะเยซู� 21ฟวยจ เซ จาวเมือง เซ ไฮมญ
แม อ�ื �ปุย ลอา เฮี มัฮ ปุย นึง อื ป ฆวต
เกือฮ เปอะ อาึ พลวย เยอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื �มัฮ บ่าระบ่า�� อฮั เซ เตือง มู แตะ�

22 ปีลัต อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก
เซ โฮ� เมอ ซ เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ ละ เยซู
ป อฮั ปุย พะครติ ไม่ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
โม เซ โลยฮ อื ละ อื เตือง มู แตะ ตอก เฮ�ี

�เคิง นึง ไมะซาวแควง เซ เมิฮ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

23 ปีลัต ไฮมญ แม อ�ื �เคิง ละ เมอ�
มัฮ เมอ ป พิต ยุฮ อ�ื� อฮั เซ� โม เซ อฮั
อื เรยีง ฮา ไพรม แตะ� �เคิง นึง ไมะซาว
แควง เซ เมิฮ�� อฮั แนฮ เซ โม เซ�

24 ปีลัต เญอืม ยุง อื โอ ป อฮั แตะ ไก ป
มัฮ ฮา� ไม่ ฮอ อื นึง ซ เกิต ป ซุกซัก ลุงลัง
นึง ลลาึง ปุย โฮวน เซ� ตุย รอาวม� รไซจ
เตะ แตะ ฆาื อื ซองนา ปุย โฮวน เซ� อฮั
เฮี ละ อ�ื �กัน ยุฮ โม เปะ ยุม ไม่ ปุย โอ
ไก พิต เฮี เญือะ เกว โตว ไม่ อาึ� เกว ไม่
โม เปะ ไอฮ�� อฮั เซ ละ โม ลัปซด่อน�

25 ปุย โฮวน เซ อฮั เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ป พิต
ป ยุฮ ฮุ เฮี ไก ไอฮ ไน เอะ ไม่ กวน เนอะ��
อฮั เซ เตือง โอยจ แตะ�

26 ฟวยจ เซ ปีลัต พลวย เนอึม บ่าระ
บ่า ละ อื ฆาื อ�ื เกือฮ ปุย เฟียต พะเยซู
นึง ไมะแซ ฮกั� ฟวยจ เซ มอป อื ละ ปุย
เกือฮ ปุย เคิง อื นึง ไมะซาวแควง�

โม ตฮนั เพียก แฮม พะเยซู
(มก� 15:16-20)

27ฟวยจ เซ เยอ� โมตฮนั ยุฮ จาวเมือง
ตาว พะเยซู ฮอยจ ควง เญือะ จาวเมือง�
เกือฮ โม ตฮนั รเจอมึ นา เซ� อาวต รวติ
รเวยีง พะเยซู เตือง มู แตะ� 28ปอยจ เค
รองึ เซอกึ พะเยซู� จาวป ลปิ ดา ซครกั
กวต ละ อ�ื 29 รเวยีง กัต แปน วอม ละ
อ�ื จาวป อื นึง ไกญ อ�ื เกือฮ อื ไปญ
โคะ ฆิ นึง เตะ ดอม แตะ ติ โฆง� เคียต
นุ่ม ไว อ�ื โล่ ญวยฮ อื ตอก เฮ�ี �กซัต
ยุฮ โม ยวิ� ปัว เกือฮ ไมจ ลอป ป ยุ เคราะ
ลอป ป ฮมอง เออ�� เคียต อฮั เซ ละ อ�ื
30 เญอืม เซ โม เซ โดยจ พะเยซู� ตุย โคะ
ฆิ ไปญ อื เซ ปุฮ ไกญ อื นึง อ�ื 31 เญือม
เอจี ฟวยจ เพียก แฮม อื ตอก เซ� ปอยจ
ลปิ ซครกั กวต เซ ฮา อ�ื จาวป แม เครองึ
เซอกึ โกะ อื ไอฮ ละ อ�ื ฟวยจ เซ ตาว อื
โอก ละ ซ เคิง แตะ นึง ไมะซาวแควง�

ปุย เคิง พะเยซู นึง ไมะซาวแควง
(มก� 15:21; ลก� 23:26; ยฮ�

19:17)
32 ลไล โอก โฮว อื นึง คระ รโตฮ ยุ ปุย

เมือง ไซรนิ ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ซีโมน�
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โม เซ คนัป ซีโมน เซ กลอม ไมะซาวแค
วง ฆรอ พะเยซู� 33 เญือม เอจี ฮอยจ อื
นา ก อฮั ปุย โกละโกทา ไม่ (มัฮ อฮั อื เบือ
ง ลโลก ไกญ ปุย ไม่ อ�ื� 34 เกือฮ อื ญุ
รอาวม อะงุน รไม่ ไม่ ไคญ� พะเยซู จิม
แลนอื ปังเมอ โอญอม ญุ อ�ื 35 เญอืม เซ
โม ตฮนั เคิง อื นึง ไมะซาวแควง� ฟวยจ
เคิง อื ลอง แลน นา มุ่น แตะ นึง เครองึ
อ�ื ลัง ออฮ อื ละ อื ไอฮ เซ อ�ื 36ฟวยจ
เซ งาวม มอง อื นา เซ� 37 ติต อาึง นังซื
ไลลวง นอป ปุย อื พิต ราว ไกญ อ�ื �เฮี
มัฮ เยซู กซัต ยุฮ โม ยวิ�� อฮั เซ รซอม
นังซื เซ� 38 เญือม เซ ปุย เคิง คะมุย ไม่
พะเยซู ลอา ปุย� ลัก่ ดอม อื ติ ปุย� ลัก่
วิ อื ติ ปุย� 39 โม ป โฮว พา นา เซ งุฮ่เงฮ่
ไกญ แตะ� เพียก แฮม ปุ โฮว พะเยซู�
40 อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ป อฮั ติ แตะ ซ ปุน
เญื่อฮ วฮินั ไม่ ซ เฌาะ โก แม เปอะ เกือฮ
ฟวยจ ไน ลอวย ซเงะ โน่ง� เรอมึ ไอฮ โกะ
เปอะ เกือฮ ติ เปอะ โปน� ปะ ดัฮ เปอะ มัฮ
เนอมึ กวน พะจาว� เลีฮ แลน ฮา ไมะซาว
แควง เซ เมอะ�� อฮั เซ�

41 โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม ไม่
โม ป กวต ป เฮยีง เงอ โล่ โรฮ ญวยฮ อ�ื
อฮั เฮ�ี 42 �ปุย เฮี เกียฮ เรอึม ปุย ไฮญ�
ปังเมอ โอ เกียฮ เรอมึ โกะ แตะ ไอฮ� ดัฮ
มัฮ เนอมึ กซัต ยุฮ โม อซิราเอน� ลัง เกีย
ฮ เลีฮ ฮา ไมะซาวแควง ปเล่ีย เฮี เอนิ�
ดัฮ เกียฮ เลีฮ โฮ� เอะ ซ เจือ โรฮ โฮะ�
43 ปุย เฮี เอจี อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว
ไม่ อฮั อื ติ แตะ มัฮ กวนพะจาว เมอ� ดัฮ
มัฮ เนอมึ ปุย ปุก ละ พะจาว โฮ� เกือฮ พะ
จาว เซ ฮอยจ เรอึม ปเล่ีย เฮี เอนิ�� อฮั
เซ ละ ปุ แตะ� 44 คะมุย เคิง ดิ ปุย ไม่ อื
เซ เพยีก แฮม โรฮ อ�ื

พะเยซู โอยจ รพาวม
45 เญอืม เซ เยอ ติ เมือง เซ เฟียก เน่อมึ

เญอืม งอ่น ซเงะ ฮอยจ ละ ลอวย โมง เมือ
กปู อ�ื 46 เญือม เอจี ฮอยจ อื ลอวย โมง
เงอ พะเยซู อฮั เฮี เรยีง� �เอลี� เอลี�
ลามา ซบ่าทานี�� อฮั เซ� มัฮ อฮั อื เฮ�ี
�พะจาว ยุฮ อาึ� พะจาว ยุฮ อาึ� เมอยุ
ละ โปวฮ เปอะ อาึ อ�ื� มัฮ อฮั อื เซ�

47 โม ป ชุง นา เซ งอ่น อ�ื เมือต ฮมอง
อ�ื อฮั เฮ�ี �เตะ� มัฮ กอก อื เอลียา��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

48 ไก ปุย ติ� ตอ เอนิ โฮว ตุย ฟอง นัม�
ชตึ อื นึง รอาวม อะงุน นะ� ปุม อื ไม่
ลโล� กอยฮ อื ละ พะเยซู ละ ซ เกือฮ แตะ
ดวต อ�ื 49 งอ่น อื อฮั เฮ�ี �มอง แลน ติ
เตะ� เอลียา อมั ซ ฮอยจ เรอมึ อ�ื อมั โอ
ซ ฮอยจ เรอมึ อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

50 เญือม เซ พะเยซู รโอง เรยีง แม ติ
โฮน� ฟวยจ เซ ลอต โอยจ รพาวม อ�ื

51 เญือม เซ เยอ พากัง กไน วิฮนั เนอ
แฌฮ ไอฮ เลีฮ ลอา เน่ อมึ นึง ไกญ อื
ฮอยจ นึง ชวง อ�ื ดุงเดียง เตะ นึง� ม่ะ
ตื ซโมะ โอ� 52 โตะ รมอยจ ปุย โบฮ โรฮ
งอ่น� ปุย ยุม ไน พะจาว โกฮ ไอม แม
โฮวน ปุย� 53ฟวยจ โกฮ ไอม แม พะเยซู
เยอ� โม เซ โอก ฮา โตะ รมอยจ แตะ เลีย
ก นึง เวยีง เยรูซาเลม� โฮวน ป โฮลฮ ยุ
อู�

54 ไน ลอยะ ไม่ โม ตฮนั ป มอง พะเยซู�
เญอืม ยุ อื ดุงเดียง เตะ ไม่ ยุ อื ป เกิต ละ
แตะ ตอก เซ� โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื อฮั เฮี
ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี มัฮ เนอึม กวน พะ
จาว�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

55 นา เซ เยอ ไก โรฮ ปร โป วน นึง
โฮวน� เดือะ แก อื เน่อมึ ก ซไง อ�ื ปร
โปวน โม เซ เอจี มัฮ ป ฟวต พะเยซู เน่อมึ
จังวตั กาลิลี ละ ซ เรอมึ แตะ ยุฮ กัน ญอย
ญัม ละ อ�ื 56 ไน โม เซ มัฮ มาเรยี มักด่า
ลา ไม่ ปุย เญือะ เซเบ่ด่ี ไม่ มาเรยี ป มัฮ
มะ ยาโคโบ่ ไม่ โยเซป�

ปุย รมอยจ พะเยซู
(มก� 15:42; ลก� 23:50; ยฮ�

19:38)
57 เมือ ฮลอง บู เยอ ฮอยจ ปุย กอย เน่

อมึ ยว่ง อะรมิาเทีย ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ
โยเซป� มัฮ โรฮ ลุกซิก พะเยซู� 58 เลียก
เคะ ปีลัต� ปัว ฆัว ยุม พะเยซู นึง อ�ื ปีลัต
เซ ดวน ปุย เกือฮ อื ละ อ�ื 59 โยเซป ตุย
เนอึม ฆัว ยุม พะเยซู เซ� เพาะ กูแก อื
นึง พา ปิญ รฮอยจ� 60ฟวยจ เซ โฮว รม
อยจ อื นึง โตะ อูโมง โคระ ป ปอยจ แตะ
อาึง ละ โกะ แตะ� วติ ซโมะ ระ ติ� เกลาะ
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โตะ รมอยจ อื เซ นึง อ�ื ฟวยจ เซ เอญี�
61 มาเรยี มักด่าลา ไม่ มาเรยี ไฮญ ติ ปุย
อื เซ อาวต โรฮ นา เซ� งาวม รเตือป โตะ
อูโมง เซ�

62 ปวยฮ พริ ฟวยจ ซเงะ วนัซุก ป มัฮ
ซเงะ เพรยีง ปุย อาึง โอ เอฮี เซ โม ซตุ
ระ ไม่ โม ฟารซีิ โฮว ดิ เคะ ปีลัต แปน มู
แตะ� 63 อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� ป จุ ปุย
เซ เอะ ไตม ลัง่ เงอะ ป อฮั อื กา ยุม แตะ�
ลอวย ซเงะ อฮั ติ แตะ ซ โกฮ ไอม แม�
64 ไมจ เปอะ ดวน ปุย มอง โตะ รมอยจ อื
เซ ฆาื อื ไน ลอวย ซเงะ� เดอมึ ลุกซิก อื
โอ ซ บระ ตุย ไม่ ซ รโฮงะ แตะ โกฮ ไอม
แม อื ละ โม ลัปซด่อน� ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ
กัน จุ อื ปุย กัง เคะ เซ ซ เซอปึ แม ฮา จุ อื
ปุย เมือ โรง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

65 ปีลัต อฮั เฮ�ี �โรวก ตฮนั ติ มู เฮี ไม่
เปอะ� เกือฮ มอง โตะ อูโมง เซ ละ เปอะ
ไมจๆ เมาะ เกียฮ ไมจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
66 ฟวยจ เซ โม เซ โฮว เนอึม� ปุฮ อาึง
ทา ซัมคัน นึง ซโมะ เซ� เกือฮ โรฮ ตฮนั
มอง ญัม อาวต นา เซ โรฮ�

28
พะเยซู โกฮ ไอม แม
(มก� 16:1; ลก� 24:1; ยฮ� 20:1)

1 เมือ กซะ วนัติตฟวยจซเงะ ลโล่ะ เซ�
เมาะ ปวยฮ ซรู ซรี อ�ื มาเรยี มักด่าลา ไม่
มาเรยี ไฮญ ติ ปุย เซ บะ ปุ แตะ โฮว แลน
รมอยจ อื เซ�

2 เญอืม เซ เกิต ดุงเดียง เตะ นึง เรยีง�
นึง เอจี เลีฮ เตปด่า ยุฮ พะจาว เน่อมึ มะ
ลอง ติ ปุย� วติ ซโมะ เซ โอก ฮา โตะ อู
โมง� งาวม นึง อ�ื 3 โกะ อื รงั ตอก ปลุก
ปลัก โฮ� เครองึ จาวป เครองึ ฟุต อื ปิญ
เฌียป เลียป เอนิ ตอก ฮมิะ โฮ� 4 โม ตฮนั
มอง ญัม เซ รกุฮ รเตียง นึง ฮลัต ลอน
แตะ นึง อ�ื เบฮ เอนิ ติ เตะ�

5 เตปด่า เซ อฮั เฮี ละ โม ปรโปวน เซ�
�ปุ ฮลัต นึง� อาึ เอจี ยุง เงอะ ซาวป โม
เปะ พะเยซู ป เคิง ปุย นึง ไมะซาวแควง
เงอ� 6 พะเยซู เญือะ อาวต โตว นา เฮ�ี
พะจาว เอจี เกือฮ อื โกฮ ไอม แม ตอก อฮั

โกะ อื อาึง โฮ� เอญี แก แลน เบือง ก ไอจ
อื เมิฮ� 7ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ ซไจ เอญี ร
โฮงะ โกฮ ไอม แม อื เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ละ
โม ลุกซิก อ�ื โกะ อื ซ โฮว กา เปอะ ฮอยจ
จังวตั กาลิลี� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ ยุ นา
เซ� ไตม อาึง� อาึ เอจี รโฮงะ ละ เปอะ��
อฮั เซ ละ อื เตปด่า เซ�

8 โม ปรโปวน เซ เอญี พราวป เอนิ เน่
อมึ โตะ อูโมง เซ� ตอ แกม ฮลัต ไม่ ไมจ
มวน รพาวม แตะ ละ ซ รโฮงะ แตะ ป ยุ ป
ฮมอง แตะ ละ โม ลุกซิก อ�ื 9 เญือม เซ
พะเยซู ฮอยจ พราวป เอนิ เคะ อื นึง คระ
ซ เอญี อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ อาวต
ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
โม ปรโปวน เซ นุ่ม ไว พะเยซู ปอ จิ ไกญ
แตะ เตะ� ไปญ ชวง อื ไม่ อ�ื 10 ฟวยจ
เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ ฮลัต� ไมจ
เปอะ เอญี รโฮงะ ละ โม เอียกปุ อุ เกือฮ
โฮว ฮอยจ นึง จังวตั กาลิลี� ซ โฮลฮ ยุ
อาึ นา เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

โม ตฮนั รโฮงะ ป โอ เนอมึ ละ ปุย

11 ลไล เอญี โม ปรโปวน เซ เยอ� โม
ตฮนั มอง ญัม เซ เอญี เลียก โรฮ โตะ
เวยีง งอ่น� รโฮงะ อื ละ โม ซตุ ระ โค
รยญ เจือ โอเอฮี ป เกิต ละ แตะ เซ� 12 โม
ซตุ ระ ไม่ ป กวต ป เฮยีง โพรม ดิ ฆาื อ�ื
เญือม เอจี ฟวยจ ซิงซา อื ไลลวง เซ ไม่
ปุ แตะ โม ซตุ เกือฮ มาื ละ โม ตฮนั เซ
โฮวน� 13 ดวน อื อฮั เฮี ละ ปุย� �โม
ลุกซิก อื บระ ตุย โกะ เนอึม พะเยซู เคะ
ไอจ เอะ เมือ ก ซาวม อ�ื� ดวน อื อฮั เซ�
14 ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี ละ โม ตฮนั เซ�
�ดัฮ เอจี ฮอยจ นึง ฮยวก จาวเมือง โฮ�
ซ เรอึม เอะ กัฮ แก ละ เปอะ� ซ เกือฮ
โตว โม เปะ ลอก ตุต นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื
15 โม ตฮนั เซ ไอฮ เนอึม อื มาื เซ� ยุฮ
อฮั เนอึม อื ตัม ป ดวน ปุย แตะ เซ� ไล
ลวง เซ ลอต แปน ป อฮั โม ยวิ ละ ปุ แตะ
ฮอยจ ปเล่ีย�
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พะเยซู ดวน ลุกซิก แตะ โฮว ครอฮ ไล
ลวง พะจาว

(มก� 16:14; ลก� 24:36; ยฮ�
20:19)

16 โม ลุก ซิก กาว โรฮ ติ ปุย เซ โฮว
ฮอยจ นึง บลาวง จังวตั กาลิลี ติ โดฮ ตอก
ดวน พะเยซู แตะ โฮว� 17 เญือม เอจี ยุ
อื พะเยซู เยอ� นุ่ม ไว อื ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ� งอ่น อื ปังเมอ ซองไซ ลัง่ รพาวม
นึง อ�ื 18พะเยซู เลียก เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ
อ�ื �อมันัต อานา นึง ปลัฮเตะ ไม่ อมันัต
อานา นึง มะลอง เอจี เกือฮ พะจาว ละ อาึ
โครยญ เจือ� 19 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ โอก
โฮว เพอกึ โฮว ตอม ปุย ฆาื อื เกือฮ แปน
ลุกซิก อาึ โครยญ เจือ ปุย� เกือฮ รปั บั่
ปติซมา นึง มอยฮ เปือะ เกอะ ไม่ กวน อื
ไม่ ลปุ พะจาว� 20 ไมจ เปอะ เพอกึ ตอม
เกือฮ ยุฮ อื ตัม ป เอจี อฮั อาึ อาึง ละ เปอะ
โครยญ เจือ� ไตม อาึง� อาึ ซ อาวต ลอป
ไม่ โม เปะ เตือง ซเงะ่ รซาวม ฮอยจ ละ
โอยจ ซเงะ ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื
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ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ
มาระโก

ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ มาระโก มัฮ
ตอก เฮ�ี ป อฮั อื เมือ โรง อื มัฮ ไลลวง
กัน ระ ไล นึง มัฮ พะเยซู กวน พะจาว�
นึง พะทัม มาระโก เอะ คาวไจ มัฮ พะเยซู
ปุย ยุฮ โอเอฮี ไม่ อมันัต แตะ� มัฮ โตว
ป ฮลัต นึง ซ ยุฮ แตะ ป ไมจ แตะ ยุฮ�
เญือม เพอกึ อื ปุย กอ เพอกึ อื ไม่ อมันัต
แตะ� ปุน โครฮ พี โอก เบือ อมันัต แตะ�
ปุน ยวก มัป่ ยุฮ ปุย นึง ไก อมันัต อื ละ ซ
ยุฮ โรฮ แตะ ตอก เซ� พะเยซู กอ อฮั ติ
แตะ มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ป ฮอยจ ละ ซ
เกือฮ อื ปุย ไน แตะ โปน ฮา แปน อื ครา
เซีญ โอเอฮี�
มาระโก รโฮงะ ซืๆ ไลลวง พะเยซู ละ ซ

เกือฮ อื เยอื คาวไจ ปุย� มัฮ ป เยอื คาวไจ
ปุย� มาระโก เนน กัน ยุฮ พะเยซู โฮฮ ฮา
ลปุง เพอกึ ตอม อื ปุย� อู ไลลวง กัน ยุฮ
พะเยซู นึง จังวตั กาลิลี แปน ไล อ�ื เน่อมึ
เญือม รปั อื บั ่ปติซมา ฮอยจ ละ เรอึม อื
ปุย โฮวน� เญอืม โฮวน ป โซะ ไฮ เบือ อ�ื
โม ป ฆวต ตอซู ไม่ พะเยซู โฮว ละ เรยีง
รอก พาวม แตะ ฆาื อื ปุ ปุ� ซาวป งอ่ต
ตอก ซ โฮลฮ แตะ ยุฮ ป โซะ ละ พะเยซู
ฆาื อ�ื โม ลุกซิก อื ปังเมอ ยุง ซโตฮ อื
ปุ ปุ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ พะเยซู เซ� ไน
แลฮ โบ่ต ลัก่ ก ลอยจ อื มาระโก รโฮงะ
ไลลวง ป เกิต ไน อาแลฮ ซเงะ กา ยุม พะ
เยซู ไม่ ไลลวง โกฮ ไอม แม อ�ื เกือฮ เอะ
ยุง ซโตฮ ตอก เกิต โอเอฮี ไล เซ�

ไลลวง โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา
(มท� 3:1; ลก� 3:1; ยฮ� 1:19-28)

1 ไลลวง กัน ระ ไล ป มัฮ ไลลวง พะเยซู
ครติ กวน พะจาว เน่อมึ เมือ โรง อื มัฮ
ตอก เฮ�ี 2 อซิยา ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ
เอจี ไซฮ อาึง ไลลวง อื เน่อมึ กา เกิต อื
ตอก เฮ�ี �แลน เมิฮ� อาึ ซ ดวน ป ซึป

กัม นัม ปัก แตะ โฮว รกา เปอะ ติ ปุย�
ปุย เซ ซ เพรยีง อาึง คระ ละ เปอะ ลัก่กา
เปอะ�� อฮั เซ พะจาว� 3 �ไก ป ครอฮ
เน่อมึ ลาึน เวอืฮ ติ ปุย อฮั เฮ�ี �เพรยีง
อาึง คระ ยุฮ พะโองจาว เมิฮ� เกือฮ ซื
คระ ยุฮ อื เซ� � อฮั เซ�

4 โย ฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บั ่ ปติ ซมา
เซ ครอฮ อื เน่ อมึ นึง ลาึน เวอืฮ ตอก
เฮ�ี �ไมจ เปอะ โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ
รพาวม โคระ แตะ� ไม่ รปั เปอะ บัป่ติซมา
เดอมึ พะจาว ซ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ เปอะ
ละ เปอะ�� อฮั เซ�

5 โม ป อาวต จังวตั ยูเด่ีย ไม่ ป อาวต
นึง เวยีง เยรูซาเลม เตือง โอยจ อื โฮว เคะ
โยฮนั� รโซะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ� โฮลฮ
รปั บั่ปติซมา เน่อมึ นึง โยฮนั นึง โกลง
จอแด่น� 6 โยฮนั จาวป เครองึ ฮาึก อุต�
โจต โม่ะฮุต ฮกั� ป โซม ป ปอน อื มัฮ จัก
จัน ไม่ โกะ แฮ� 7 ครอฮ อื ตอก เฮ�ี �ป
ซ ฮอยจ รเคะ อาึ เซ ระ เนอึม แม ฮา อาึ
ไล อ�ื ปัง มัฮ เมาะ ซ นุ่ม อาึ กัฮ โม่ะเกิป
อื โน่ง� โปง โตว ลัง่ ปุย เซ นึง แตวะ อาึ
ฮา� 8 อาึ เกือฮ เนอึม โม เปะ รปั บั ่ปติ
ซมา นึง รอาวม� ปุย เซ ปังเมอ ซ เกือฮ
โม เปะ รปั บัป่ติซมา นึง ลปุ พะจาว�� อฮั
เซ โยฮนั เนอ�

พะเยซู รปั บัป่ติซมา
(มท� 3:13-17; ลก� 3:21-22)

9 ฟวยจ เซ เญี่ยะ พะเยซู ฮอยจ เน่อมึ
นึง ยว่ง นาซาเรต จังวตั กาลิลี� โฮว รปั
บั ่ปติซมา เน่อมึ นึง โยฮนั นึง โกลง จอ
แด่น� 10 เญือม เอจี โอก อื เน่อมึ โตะ
รอาวม เซ ชวน โปฮ มะลอง ไอฮ ติ แตะ�
ชวน โรฮ เลีฮ อาวต ลปุ พะจาว นึง แตะ
ตอก รโกะเกอื โฮ� 11 เญือม เซ เซียง พะ
จาว โอก เน่อมึ มะลอง� อฮั เฮ�ี �ปะ มัฮ
เนอึม เปอะ กวน ฮรกั เกอะ� ปุก เนอึม
เปอะ รพาวม เมอะ�� อฮั เซ�

ซาตัน ลอง รพาวม พะเยซู
(มท� 4:1-11; ลก� 4:1-13)

12 เญือม เซ ลปุ พะจาว ดวน พะเยซู
โฮว นึง ลาึน เวอืฮ จุบัน่ เอนิ� 13 ลอง ซา
ตัน รพาวม อื นา เซ รปาวน ซเงะ� พะ
เยซู อาวต ซน่ะ ลลาึง โกะ พร�ิ เตปด่า
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พะจาว ปังเมอ เลีฮ อาวต โรฮ ไม่ อ�ื เรอึ
ม อ�ื

พะเยซู กอก ลุกซิก แตะ ปาวน ปุย
(มท� 4:18-22; ลก� 5:1-11)

14 เญือม เอจี ฟวยจ ดุฮ ปุย โยฮนั โตะ
คอก เกอ พะเยซู โฮว นึง จังวตั กาลิลี�
ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ
ปุย� 15 อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี เอจี เติง เวลา
อ�ื พะจาว เอจี ซดิ ซ ฮอยจ ตัตเตียง อื
ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ โปวฮ รพาวม
ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ� เจือ ไลลวง
กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว เฮี เมิฮ�� อฮั เซ พะ
เยซู�

16 ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว ฮอยจ เฆียง
รอง ปลัฮ รอาวม กาลิลี� ยุ ป ซาวป กะ
ลอา ปุย� มัฮ ซีโมน ไม่ ปุ อื ป มัฮ อนัดรู
เซ� มัฮ เอยีกปุ ปุ แตะ� ปุก เญอืม เตือะ
ดิ อื เรอปึ นึง ปลัฮ รอาวม เซ� 17พะเยซู
อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว ฟวต อาึ อ�ื ซ เกือฮ
โม เปะ ซาวป ปุย ตอก โฮว ซาวป เปอะ
กะ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 18 ปุย ลอา เซ
ละ เอนิ เรอปึ ยุฮ แตะ จุบัน่ เอนิ ลอต โฮว
ฟวต พะเยซู� 19 เญือม เอจี โฮว พะเยซู
โปน ฮา นา เซ เญี่ยะ อา� ยุ แม ยาโคโบ่
กวน เซเบด่ี่ ไม่ โยฮนั ป มัฮ ปุ ยาโคโบ่ เซ�
ปุก โจวก อื เรอปึ โตะ โล่ง ยุฮ แตะ� 20พะ
เยซู กอก เอนิ ปุย ลอา เซ จุบัน่ เอนิ� ปุย
ลอา เซ ละ เอนิ เซเบ่ด่ี ป มัฮ เปือะ แตะ
เซ ไม่ ลุกจัง แตะ โตะ โล่ง� โฮว ฟวต พะ
เยซู�

ปุย เลียก พี นึง
21พะเยซู ไม่ ป โฮว ไม่ อื โฮว ฮอยจ ยว่ง

คาเพรนาอุม� เญอืม เติง ซเงะ ลโล่ะ โอ�
โฮว ฮาวก นึง โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ� เพอกึ
ตอม ปุย� 22 โม ป ฮมอง เซ เงอตึ เนอึม
นึง ตอก เพอกึ อื ปุย� เพอกึ ปุย ไม่ อมั
นัต แตะ� ตอก โตว เพอกึ โม คู เพอกึ พะ
ทัม ปุย�

23 เญือม เซ เยอ โตะ โฮงซุต เซ ไก ปร
เมะ เลียก พี นึง ติ ปุย� 24 อฮั เฮี เรยีง�
�เยซู� ปุย ยว่ง นาซา เรต� เมอ ซ ยุฮ
เปอะ ละ เอะ เอ� ปะ อมั มัฮ ฮอยจ ยุฮ

เปอะ ไลจ ไม่ เอะ� อาึ ยุง เงอะ ปะ อา�
ปะ มัฮ เนอึม เปอะ ปุย ซงะ่ ซงอม ฮอยจ
เน่อมึ พะจาว�� อฮั เซ ละ พะเยซู ปุย
อาวต พี นึง เซ�

25พะเยซู คัต พี เซ โอ ลปุง� อฮั เฮี ละ
อ�ื �อาวต โฆย� โอก แปฮ ฮา ปุย เซ��
อฮั เซ� 26 พี เซ เกือฮ ปุย เซ ลปลอย
ฮ เนอึม ลปลอยฮ แนม ไม่ ครวก เรยีง�
ฟวยจ เซ ลอต โอก ฮา ปุย เซ� 27 ปุย เตื
อง โอยจ อื เงอตึ เนอมึ เงอตึ แนม ฆาื อ�ื
อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �กัน เฮี มัฮ กัน ตอก
เมอ แล� อมั มัฮ เนอมึ รซอม เพอกึ ตอม
โคระ ปุย แล� ปุย เฮี ปุน ดวน พี เบือ อมั
นัต ระ แตะ� พี เซ เนองึ เนอมึ ป อฮั อ�ื�
อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 28 เญอืม เซ มอยฮ พะ
เยซู พรุ เฮอื ไคว จังวตั กาลิลี เซ�

พะเยซู เกือฮ ป โซะ ไฮ โฮวน ปุย
(มท� 8:14-15; ลก� 4:38-39)

29 เญือม เอจี โอก อื ฮา โฮงซุต เซ พะ
เยซู ไม่ ป โฮว ไม่ อื ลอต ฮาวก เญือะ ยุฮ
ซีโมน ไม่ อนัดรู� ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั เนอ
โฮว โรฮ ไม่ อ�ื 30 เญือม เซ มะเนอึม ซี
โมน ไอจ ฆาื ฮอยจ โซะ แตะ� เญอืม เอจี
ฮอยจ พะเยซู เญือะ เซ ไก ป รโฮงะ ไลลวง
ป โซะ เซ ละ อ�ื 31 พะเยซู เลียก โตวก
เตะ ป โซะ เซ� เกือฮ อื โกฮ� เญือม เซ
ไฮ เอนิ ฮอยจ โซะ อื เซ� ปรโปวน เซ ลอต
พรี โซม ตุม ไอจ ละ อ�ื

32 ปู เซ เญือม เอจี เลียก ซเงะ เอ� ปุย
โรวก โม ป โซะ ไม่ โม ป อาวต พี นึง ฮอยจ
เคะ พะเยซู� 33 ปุย ติ ยว่ง เซ รโจะ รเจอมึ
โบ เญือะ เซ� 34 ป โซะ โฮวน เจือ เซ พะ
เยซู เกือฮ อื ไฮ โฮวน ปุย� พี ป เลียก นึง
ปุย เซ โครฮ อื โอก โฮวน ตัว� คัต แม อื
โอ ลปุง ฆาื ยุง พี ป มัฮ พะเยซู เซ�

พะเยซู โฮว ไววอน
35 ปวยฮ พริ เซ เมือ กซะ เญือม เฟียก

ลัง่ อ�ื พะเยซู โกฮ โฮว นา ก โอ ปุย ไก ติ
โดฮ� ไววอน นา เซ� 36 ซีโมน ไม่ ปุโฮม
ว อื โฮว ซาวป อ�ื 37 เญือม เอจี รโตฮ อื
ยุ อู อฮั เฮ�ี �ปุย เตือง โอยจ อื โฮว ซาวป
ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 38 พะเยซู อฮั เฮี ละ
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อ�ื �ไมจ โรฮ เอะ โฮว ยว่ง ปุย ไฮญแควน
เฮ�ี ไมจ อาึ ครอฮ ไลลวง พะจาว ละ ปุย
โม เซ� เอจี มัฮ ฆาื เซ ป ฮอยจ เจอะ ฆาื อื
นึง ปลัฮเตะ เอ�� อฮั เซ� 39ฟวยจ เซพะ
เยซู โฮว ซาวป เพอกึ ตอม ปุย นึง โฮงซุต
ยุฮ อื ไคว จังวตั กาลิลี� โครฮ โรฮ พี โอก
โฮวน ตัว�

พะเยซู เกือฮ ปุย ลาวต ไฮ
(มท� 8:1-4; ลก� 5:12-16)

40 ไก ปรเมะ ลาวต ติ ปุย� เอญี เคะ
พะเยซู� นุ่ม โบ อ�ื ปัว อื เลียก พาวม
นึง แตะ� อฮั เฮ�ี �ดัฮ เปอะ ไก รพาวม
ฆวต เกือฮ อาึ ไฮ โฮ� แจง ซ เกียฮ ยุฮ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 41 พะเยซู เลียก
พาวม นึง อ�ื ซนาว เตะ แตะ เดือะ เบื่อ
อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เอจี ปุก รพาวม เมอะ�
ไฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 42 เคียง เซ ไฮ
ไมจ เอนิ ลาวต อื เซ� 43 กา เกือฮ อื เอญี
พะเยซู อฮั เฮี ละ อื ซโตฮ� 44 �ปุ รโฮงะ
ละ ปุย� ไมจ เปอะ โฮว เคะ ซตุ ยุฮ พะจาว
เกือฮ แลน เปอะ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ
ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ตัม ป อฮั ไอ โมเซ
อาึง นึง โกตไม� เดอมึ ปุย ซ ยุง ไฮ เนอึ
ม โซะ เปอะ เซ�� อฮั เซ� 45 ปุย เซ ปัง
เมอ โฮว อู อื โครยญ โดฮ ไลลวง ป ยุฮ ป
อฮั พะเยซู ละ แตะ เซ� เญอืม เอจี โฮวน
ฮมอง ปุย อ�ื พะเยซู เญือะ โฮลฮ โตว เลีย
ก นึง ยว่ง ปุย ฆาื อ�ื จัมเปน อาวต ฆาื อื
ก พริ ยว่ง นา ก โอ ปุย ไก� ปัง มัฮ ปุย ก
ออฮ ก เอฮี โฮว ตื เคะ อื นา เซ�

2
ป ยุม เตะ ยุม ชวง ไฮ
(มท� 9:1-8; ลก� 5:17-26)

1ฟวยจ เซ แม พอน แลฮ ซเงะ เอ� พะ
เยซู เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง คาเพรนาอุม�
ปุย ฮมอง อาวต อื นึง เญือะ แตะ� 2 ปุย
โฮว เคะ อื โฮวน� โจน โอ แตะ เญาะ ไก ก
อาวต� นาวก เอนิ ฮอยจ โบ โตะ รเวอืะ�
3 ลไล เพอกึ ตอม พะเยซู ปุย โม เซ� ไก
ปุย ปาวน ปุย กลอม โรวก ปุย ยุม เตะ ยุม
ชวง ติ ปุย� ตะ ฮอยจ ไม่ อื เคะ พะเยซู�
4 เมือต โอ เกียฮ เลียก เคะ พะเยซู ฆาื

โฮวน ลอน ปุย นา เซ� เญื่อฮ เอนิ พรงั
เกือฮ อื ดอฮ ซื นา ก อาวต พะเยซู� ฮรงั
โฮรฮ ป โซะ เซ เตือง ซัต ไอจ อ�ื 5 เญอืม
ยุ พะเยซู รพาวม เจือ โม เซ� อฮั เฮี ละ
ป โซะ เซ� �กวน� มัป่ ยุฮ เปอะ เอจี ยวก
ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

6 ไก โม คู เพอกึ พะทัม นึง งอ่น ป งาวม
นา เซ� อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� 7 �ปุย
เฮี เกียฮ ลปุง โน่ง ตอก เซ เมอ� ลปุง
ตอก เซ มัฮ ลปุง พามัต พะจาว� ไก โตว
ป ปุน ยวก มัป่ โนก ฮา พะจาว เยอ�� อฮั
เซ โม เซ�

8 พะเยซู ยุง เอนิ อื ป คิต โม เซ โตะ
รพาวม แตะ� อฮั เฮ�ี �เมอยุ คิต เปอะ
โอเอฮี ตอก เซ โตะ รพาวม แตะ โม เปะ
เอ� 9 อาึ อฮั ละ ป โซะ เซ ตอก เฮ�ี �มัป่
ยุฮ เปอะ เอจี ยวก ละ เปอะ�� โต เซ ซ อฮั
แม ละ อื ตอก เฮ�ี �โกฮ ตุย โรวก ซัต ไอจ
เปอะ� โฮว ไม่ เมิฮ�� ซ อฮั เซ ละ� ลอา
เจือ เซ เมอ ป เยอื นึง อ�ื 10 อาึ มัฮ ยุฮ
ตอก เฮี นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ยุง แจง
แน ไก อมันัต อาึ ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ
ละ ซ ปุน ยวกแตะ มัป่ ยุฮ ปุย นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี� อฮั เซ� ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั แม เฮี
ฆาื อื ละ ป ยุม เตะ ยุม ชวง เซ ตอก เฮ�ี
11 �อาึ อฮั ละ เปอะ� โกฮ ตุย โรวก ซัต
ไอจ เปอะ เอญี ไม่ เญือะ เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 12 ลไล แก ปุย อื ปุย เซ โกฮ เอนิ
ตุย โรวก ซัต ไอจ แตะ� เอญี ไม่ อ�ื ปุย
เตือง โอยจ อื เซ เงอตึ เนอมึ นึง อ�ื ลืลาว
โรฮ พะจาว ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �เอะ ยุ โตว ป
ตอก เฮี ติ ชวง เนอมึ�� อฮั เซ�

เลวี โฮว ฟวต พะเยซู
(มท� 9:9-13; ลก� 5:27-32)

13 พะ เยซู โฮว แม เฆี ยง รอง ปลัฮ
รอาวม� ฮอยจ ปุย เคะ อื โฮวน� พะเยซู
เพอกึ ตอม อื ฆาื อ�ื 14ฟวยจ เซ ลไล โฮว
อื พะเยซู ยุ ป เกป พาซี ติ ปุย� มอยฮ
อื มัฮ เลวี กวน ฮาลาโฟ� งาวม นึง ด่าน
เกป แตะ พาซี� พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื
�โฮว ฟวต อาึ อ�ื� อฮั เซ� ปุย เซ โกฮ
โฮว ฟวต เอนิ อ�ื
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15ฟวยจ เซ พะเยซู โซม เญือะ เลวี เซ�
โมป เกปพาซี ไม่ โม ป อฮั ปุย ปุย มัป่ ละ�
โฮวน โรฮ ป ฟวต ลัก่เคะ พะเยซู� โม เซ
โซม ดิ ไม่ พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื เญือะ เลวี
เซ งอ่น� 16 โม คู เพอกึ พะทัม ป มัฮ ไม่
โม ฟารซีิ เยอ� เญอืม ยุ อื โซม พะเยซู ไม่
โม เซ� ไฮมญ โม ลุกซิก พะเยซู ฆาื อ�ื
�เมอยุ ปอคู โม เปะ เอ เกียฮ โซม ดิ โน่ง
ไม่ ป เกป พาซี ไม่ ปุย มัป่ เมอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 17พะเยซู เญอืม ฮมอง อื ตอก เซ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย กอ ปุย บาึง จัมเปน โตว
ซาวป มวต ซาวป มอ� มัฮ ป โซะ ป ปวย
ป ไมจ ซาวป มวต ซาวป มอ เยอ� อาึ มัฮ
โตว ฮอยจ กอก ปุย ซืไซ� มัฮ ฮอยจ กอก
ปุย มัป่ เอญี เคะ แตะ�� อฮั เซ�

ป โคระ ไม่ ป ไพรม
(มท� 9:4-17; ลก� 5:33-39)

18 เญอืม เซ โม ลุกซิก โยฮนั ไม่ โม ฟาริ
ซี ปุก เญอืม เออปึ อื ป โซม ป ปอน แตะ�
ปุย ไฮญ ฮอยจ ไฮมญ พะเยซู� อฮั เฮ�ี
�ลุกซิก โยฮนั ไม่ ลุกซิก โม ฟารซีิ ทื ซิน
เออปึ ป โซม ป ปอน แตะ� ลุกซิก ปะ เม
อยุ โอ อื ทื�� อฮั เซ�

19 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม ป ฮอยจ
โซมญุ เซ แจง โอ อื ซ เออปึ ป โซม แตะ
เญือม อาวต ลัง่ กวน เบลีย ซ เญือะ เซ
ไม่ อ�ื 20 ปังเมอ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ ตุย
พะจาว กวน เบลีย ซ เญือะ เซ ฮา ปุโฮม
ว อ�ื มัฮ เญือม เซ ซ เออปึ อื ป โซม ป
ปอน แตะ� 21 เครองึ ชุ เครองึ ญู ปุย พลุ
เกอะ โตว นึง ป โคระ� ดัฮ เปอะ พลุ นึง บ่
วตชุ โคระ โฮ� ตึน ซ แฌฮ ฆาื อื เวอืฮ ฮา
ไพรม แตะ� 22 ตอก โรฮ เซ� ไก โตว ป
ดุฮ รอาวม อะงุน โคระ โตะ ปัง ฮกั ไพรม
เมอ� ดัฮ ซ ยุฮ อื ตอก เซ รอาวม อะงุน
โคระ เซ ซ ฮาวก ซ ลตุฮ ยุฮ ปัง ฮกั ไพรม
เซ� รอาวม อะงุน ไม่ ปัง ฮกั เซ ซ ไลจ ฆาื
อื ตอก ปุ แตะ� รอาวม อะงุน โคระ เซ
ไมจ ดุฮ นึง ปัง ฮกั โคระ เดอมึ ซ ไมจ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ�

ปุย ซฆุต ซเนียง เฮงาะ
(มท� 12:1-8; ลก� 6:1-5)

23ซเงะ ลโล่ะ ติ อื เญอืม โฮวพาพะเยซู
คระ ชจิ� โม ลุกซิก ป โฮว ไม่ อื เซ ซฆุต ซ
เนียง เฮงาะ� โซม ปุ โฮว อ�ื 24 โม ฟารซีิ
อฮั เฮี ละ พะเยซู� �แลน เมอะ� โม ลุก
ซิก เปอะ เกียฮ ยุฮ โน่ง ป พิต โกตไม ซเงะ
ลโล่ะ เมอ�� อฮั เซ� 25 พะเยซู โลยฮ อื
ละ อ�ื �โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ลาว นึง
พะทัม ไลลวง ด่าวติ ไม่ ปุโฮมว อื เญือม
ฆวต โซม อื โฮ� 26 โฮว เลียก โตะ พากัง
ยุฮ พะจาว� ตุย โซม คโนมปัง ทไว ปุย ละ
พะจาว� เจน เซ มัฮ เจน เญือม มัฮ อาบี่
อาทัน ฮวันา ซตุ� ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว
มัฮ ซตุ โน่ง ป ลัง โซม คโนมปัง ทไว ปุย
ละ พะจาว เซ� ด่าวติ ปังเมอ โซม โรฮ
อ�ื โฮฮ ฮา เซ� เกือฮ แม อื ละ ปุโฮมว
แตะ� พะจาว ปังเมอ โอ เกือฮ อื ลอก ตุต
ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 27พะเยซู อฮั แม เฮี ละ
อ�ื �ซเงะ ลโล่ะ มัฮ ป ยุฮ พะจาว อาึง ละ
ปุย� มัฮ โตว ยุฮ อื อาึง ปุย ละ ซ ทื อื ซเงะ
ลโล่ะ� 28 ป มัฮ กุม ซเงะ ลโล่ะ เอจี มัฮ
เอนิ กวน ปุย ปลัฮเตะ� เอจี ที โรฮ นึง ไล
ลวง ด่าวติ เซ�� อฮั เซ�

3
พะเยซู เกือฮ ป ยุม เตะ ติ ก บลัฮ ไฮ
(มท� 12:9-14; ลก� 6:6-11)

1 ติ โฮน อื พะเยซู โฮว ฮาวก แม โตะ
โฮงซุต ติ โดฮ� นา เซ ไก ปุย ยุม เตะ นึง
ติ ก บลัฮ ติ ปุย� 2 ปุย เตือง โอยจ อื มอง
แลน พะเยซู� อมั ซ เกือฮ อื ไฮ ซเงะ ลโล่
ะ� อมั โอ ซ เกือฮ อื ไฮ� ไน ปุย โม เซ ไก
งอ่น ป ฆวต ซาวป ตอก ซ โซวต แตะ พิต
พะเยซู นึง อ�ื 3 พะเยซู อฮั เฮี ละ ป ยุม
เตะ บลัฮ เซ� �เอญี นา เฮี เมอะ�� อฮั
เซ� ปุย เซ เอญี เนอึม เคะ อ�ื 4 เญือม
เซ พะเยซู อฮั แม เฮี ละ ปุย เตือง โอยจ
อ�ื �ซเงะ ลโล่ะ เอะ อมั ลัง ยุฮ กัน ไมจ�
อมั ลัง ยุฮ กัน ฆอก� อมั ลัง เรอึม ปุย
เกือฮ ไอม� อมั ลัง ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� เมอ
ซ ปุก โกตไม ยุฮ พะจาว นึง อ�ื� อฮั เซ
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ละ อ�ื ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื เซ โฆย ตื
เอนิ ฆาื อ�ื

5พะเยซู แก ปุย โม เซ ไม่ รพาวม ฮาวก
แตะ� ตุก เนอึม รพาวม นึง กอ บุ่ง ลอน
รพาวม อ�ื พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย ยุม เตะ
ติ ก บลัฮ เซ� �ซนาว เตะ เปอะ เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื ปุย เซ ซนาว เอนิ อ�ื เตะ อื เซ
ไฮ เอนิ ตอก ไพรม แตะ� 6 โม ฟารซีิ โกฮ
โฮว ซาวป ปึกซา ดิ อื ไม่ โม เฮโรต ฆาื อ�ื
งอ่ต ดิ ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ พะเยซู�

ปุย โฮวน ฟวต พะเยซู
7 พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื โฮว ฮา นา

เซ� โฮว ฮอยจ ปลัฮ รอาวม กาลิลี� ปุย
ไฮญ โฮว ฟวต โรฮ อื โฮวน ปุย� มัฮ ปุย
จังวตั กาลิลี งอ่น ไม่ จังวตั ยูเด่ีย� 8 ไม่
เวยีง เยรูซาเลม ไม่ เมือง เอโด่ม ไม่ ปุย
บลัฮ โกลง จอแด่น ลัก่เติต� ไม่ ปุย แควน
เมือง ไทระ ไม่ เมือง ไซด่อน ป โฮว ฟวต
เซ� ปุย โฮวน เซ มัฮ ฮอยจ อื เคะ อื นึง
ฮมอง แตะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั อ�ื 9 พะ
เยซู เกือฮ ลุก ซิก แตะ เพรยีง อาึง โล่ง
ละ แตะ� ละ ซ เกือฮ อื ปุย โฮวน เซ โอ
เกียฮ ซแน่ต ลอน แตะ� 10 ป โซะ ลลาึง
ปุย โฮวน เซ ซแน่ต แนฮ ปุ แตะ นึง ฆวต
เดือะ แตะ เบื่อ พะเยซู� นึง เอจี เกือฮ พะ
เยซู ป โซะ เซ ไฮ โฮวน ปุย� 11 ปุย ไน โม
เซ ไก ป เลียก พี นึง โฮวน ปุย� เมือต
เอจี ยุ พะเยซู โมป เอนิ โบ ชวง อ�ื อฮั
เฮี เรยีง� �ปะ มัฮ เนอึม เปอะ กวน พะ
จาว�� อฮั เซ ละ อ�ื 12 พะเยซู คัต เนอึ
ม คัต แนม พี เซ� เกือฮ โตว อื รโฮงะ มัฮ
แตะ กวน พะจาว ละ ปุย�

พะเยซู เลือก ลุกซิก แตะ กาว ลอา
(มท� 10:1-4; ลก� 6:12-16)

13 ฟวยจ เซ พะเยซู ฮาวก บลาวง ติ
โดฮ� ปุก ป ออฮ รพาวม อื กอก ปุย เซ
เอญี เคะ แตะ� 14 เญือม เอญี อื เคะ อื
เลือก อื กาว ลอา ปุย� (อฮั โม ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง แตะ ไม่ อ�ื เกือฮ อื อาวต ลอป
ไม่ แตะ ไม่ เกือฮ อื โฮว ครอฮ ไลลวง พะ
จาว� 15 เกือฮ อมันัต แตะ ละ อื ละ ซ ปุน

โครฮ อื พี โอก� 16ป เลือก อื เซ มัฮ ซีโมน
ติ� พะเยซู ปุก มอยฮ โคระ อ�ื อฮั เปโตร
ละ อ�ื 17 มัฮ ยาโคโบ่ ติ ไม่ โยฮนั ป มัฮ ปุ
อ�ื ปุย ลอา เซ มัฮ กวน เซเบ่ด่ี� พะเยซู
ปุก แม มอยฮ ปุย ลอา เซ� อฮั โบ่อาเนอ
เย ละ อ�ื มัฮ อฮั อื ปุย ลอา เซ ตอก เนอึ
ม บร�ิ 18 เลือก โรฮ อนัดรู ไม่ ฟีลิป ไม่ บ่า
โทโลมิว ไม่ มัตไท ไม่ โทมา ไม่ ยาโคโบ่ ป
มัฮ กวน ฮาลาโฟ ไม่ ทาได่ ไม่ ซีโมน ป มัฮ
พัก ชาตนิโยม ไพรม อ�ื 19 ไม่ ยูด่า อซิคา
รโิอต ป โชะ พะเยซู ละ ปุย�

ป เพียก แฮม ลปุ พะจาว
(มท� 12:22-32; ลก� 11:14-23)

20 ฟวยจ เซ พะ เยซู เอญี ฮอยจ นึง
เญือะ แตะ� ปุย โฮวน เซ รโจะ รเจอมึ
ดิ แม โจน โอ พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื เญาะ
ไก ลไล โซม� 21 โม คระ เฌือต อื ฮมอง
อฮั ปุย พะเยซู เงา่ะ� ตะ โฮว ตุย โรวก
อื ฆาื อ�ื 22 โม คู เพอกึ พะทัม ป เลีฮ เน่
อมึ เวยีง เยรูซาเลม เซ อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี
อาวต พี เบ่เอนเซบุ่น นึง�* ป ปุน โครฮ
อื พี โอก เซ ฆาื อื มัฮ ปุน โครฮ อื เบือ อมั
นัต ฮวันา พี เซ�� อฮั เซ โม เซ�

23พะเยซู กอก ปุย โม เซ เอญี เคะ แตะ
ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อื นึง ลปุง ปันฮา แตะ�
�ซา ตัน ซ โครฮ ไอฮ ติ แตะ โอก ตอก
เมอ� 24บัน่เมือง ออฮ บัน่เมือง เอฮี ญุ่ก�
ดัฮ ปุย นึง อื เอจี รกัฮ ลเฆือฮ� บัน่เมือง
เซ มัฮ นัม เญื่อฮ� 25 ปุย ติ เญือะ ดัฮ รกัฮ
ลเฆือฮ ฮา ปุ แตะ� มัฮ โรฮ นัม เญื่อฮ�
26 ดัฮ ซาตัน ตอซู ไม่ โม โกะ แตะ เกียฮ
แปน โตว� ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ บัน่เมือง ยุฮ
อื แจง ซ ไลจ ซ โลม ฆาื อ�ื 27 ไก โตว ปุย
ปุน เลียก ซะ เลียก เต เญือะ ป ระ เรยีง ระ
แด่น� โนก ฮา ซ โฮมวต อื ปุก ป ระ เรยีง
ระ แด่น เซ ละ รกา� เดอมึ ซ โฮลฮ ตุย
โรวก คาวคอง ระ งวยฮ โตะ เญือะ อื เซ�
28 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื มัป่ ยุฮ
ปุย ไม่ ลปุง พามัต อฮั อ�ื พะจาว ซ ยวก
อื ละ ปุย โครยญ เจือ� 29 ปุย เพยีก แฮม

* 3:22 3:22 �เบ่เอนเซบุ่น�� แลน นึง รซอม อาทิไบ่ มัตไท โบ่ต 10 คอ 25
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ลปุ พะจาว ปังเมอ โอ ซ ยวก อื ละ อื เฟือ
ฮ มัป่ ยุฮ อ�ื ปุย เซ มัฮ นัม ตุต ลอป��
อฮั เซ� 30 ป อฮั อื ฆาื อื ตอก เซ มัฮ ฆาื
อฮั ปุย พี อาวต นึง โกะ พะเยซู เซ�

มะ พะเยซู ไม่ เอยีกปุ อื
31 เญอืม เซ มะพะเยซู ไม่ โม ปุ อื ฮอยจ

เคะ อ�ื ชุง กพริ เญือะ� ดวน ปุย กอกพะ
เยซู ละ แตะ� 32 ปุย โฮวน งาวม รวติ ร
เวยีง พะเยซู� อฮั เฮี ละ อ�ื �มะ เปอะ ไม่
โม ปุ เปอะ ฮอยจ ซาวป ปะ� มอง ปะ ก
พร�ิ� อฮั เซ ละ อ�ื 33พะเยซู อฮั เฮี ฆาื
อ�ื �มัฮ ปุย ป มัฮ มะ อาึ อ�ื มัฮ ปุย ป
มัฮ เอียกปุ อาึ อ�ื� อฮั เซ� 34 เญือม เซ
พะเยซู แก ป งาวม รวติ แตะ ไคว อ�ื อฮั
เฮ�ี �เอจี มัฮ โม เฮี ป มัฮ มะ อาึ ไม่ เอยีก
ปุ อาึ อ�ื 35 เมาะ ป ยุฮ ป ปุก รพาวม พะ
จาว มัฮ เซ ป มัฮ มะ เกอะ ไม่ เอยีกปุ อู ไม่
รนัน เนอ�� อฮั เซ�

4
ลปุง ปันฮา ไลลวง เฮงาะ วนั ปุย
(มท� 13:1-23; ลก� 8:4-15)

1 พะเยซู โฮว เพอกึ ตอม แม ปุย เฆี
ยง รอง ปลัฮ รอาวม กาลิลี� ปุย ฮอยจ
เคะ พะเยซู นา เซ โฮวน� เญือม เซ พะ
เยซู เลีฮ งาวมฆาื อื โตะ โล่ง ราว รอาวม�
ปุย โฮวน เซ อาวต เฆียง รอง� 2 พะเยซู
เพอกึ ตอม อื นึง ลปุง ปันฮา แตะ โฮวน
เจือ� 3 เญือม เพอกึ ตอม อื เซ อฮั เฮี
ละ อ�ื �งอ่ต โอะ� ไก ปุย ติ โอก โฮว ละ
ซ วนั แตะ เฮงาะ� 4 เญือม วนั อื เฮงาะ
เซ� ครอยจ ดุฮ ตัม คระ งอ่น� ฟวยจ เซ
ฮอยจ ปวก ไซม โซม� 5งอ่น อื ดุฮ นา ก ตู
ซโมะ เฮรี เตะ� กวยฮ เอนิ นึง โอ เตะ นึง
อื โด่ะ� 6 เญอืม เอจี เรยีง กอยจ เจอ� ปัง
เมอ ตูไต ซออฮ นึง โอ อื เกียฮ ซาึต แรฮ
แตะ� 7 งอ่น อื ดุฮ ลลาึง กัต� กัต เซ
ระ ปุๆ� เตือ อ�ื เปลิ โตว ฆาื อ�ื 8 งอ่น
อื ดุฮ นา ก ไมจ เตะ� กวยฮ� ระ ฮอน
ปุๆ� เปลิ ยุฮ แตะ� งอ่น อื ไก เปลิ งว่ย�
งอ่น อื ไก เปลิ ลแฆลฮ� งอ่น อื ไก เปลิ ติ
รอย�� อฮั เซ� 9 อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �โม

ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต�� อฮั เซ ละ
อ�ื

10 ฟวยจ เอญี ปุย โฮวน เซ โม ลุกซิก
อื กาว ลอา ปุย เซ ไม่ ปุย ไฮญ งอ่น ป ซดิ
ไม่ พะเยซู ไฮมญ ลปุง ปันฮา อื เซ� 11พะ
เยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �พะจาว เอจี เกือฮ
โม เปะ ยุง ที ลปุง ปันฮา โด่ะ ป เกว ไม่
ตอก ตัตเตียง แตะ ปุย ปลัฮเตะ� ละ ปุย
อาวต ก พริ ปังเมอ ซ เกือฮ อื แปน ลปุง
ปันฮา ละ อื เตือง โอยจ อื ตอก อฮั พะทัม
อ�ื 12 �โม เซ ซ แลน เนอึม แลน แนม อื
ปังเมอ โอ ซ ยุ อ�ื ซ ฮมอง เลาะ ฮมอง
ลาึน อื ปังเมอ โอ ซ คาวไจ อ�ื มัฮ คาว อื
ไจ อื ตึน ซ เอญี เคะ พะจาว� พะจาว ตึน
ซ ยวก โรฮ มัป่ ยุฮ อ�ื� � อฮั เซ พะทัม�

13 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �ลปุง ปัน
ฮา เซ โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ยุง� ดัฮ
เปอะ โอ ยุง ลปุง ปันฮา เซ� ซ ยุง เปอะ
ลปุง ปันฮา ไฮญ ตอก เมอ� 14 ปุย วนั เฮ
งาะ เซ เอจี มัฮ วนั อื ลปุง พะจาว� 15 โม
ป ฮมอง ลปุง พะจาว งอ่น อื มัฮ ตอก เฮ
งาะ วนั ปุย ป ครอยจ ดุฮ ตัม คระ� ฟวยจ
ฮมอง อื ฮอยจ เอนิ ซาตัน ละ� ลู ตุย ลปุง
เนอึม วนั ปุย กไน รพาวม อื เซ� 16 ปุย
งอ่น อื มัฮ โรฮ ตอก เฮงาะ ป ดุฮ นา ก ตู
ซโมะ เฮรี เตะ� เญือม ฮมอง อื ลปุง พะ
จาว รปั เอนิ อื ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�
17 ปังเมอ โอ เกือฮ อื เลียก เนอึม ปอ ไก
แรฮ อื โตะ รพาวม แตะ� มัฮ คัม อื ติ เตะ
โน่ง� กัง เคะ เอ เญอืม ฮอยจ เม่ะมัก่ ซัก
คระ ไม่ กัน โคมเฮง ละ อื ฆาื เจือ อื ลปุง
เนอมึ เซ� ละ โปวฮ เอนิ รพาวม เจือ แตะ
เซ ฆาื อื จุบัน่ เอนิ� 18 ปุย งอ่น อื มัฮ โรฮ
ตอก เฮงาะ วนั ปุย ป ดุฮ ลลาึง กัต โฮ�
โม เซ ฮมอง โรฮ ลปุง พะจาว� 19 ฟวยจ
เซ กัน ตุก พาวม ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮี ไม่
รพาวม จุ ไอฮ ติ แตะ นึง ฆวต ไอฮ แตะ
คาว คอง โฮวน� ไม่ รพาวม ลเลียก นึง
โอเอฮี ไฮญ โครยญ เจือ� โอเอฮี ตอก เซ
มัฮ ป ไฆลป ยุฮ ลปุง พะจาว เซ� โจน โอ
อื เญือะ เกียฮ เปลิ� 20 ไก โรฮ งอ่น ป
ตอก เฮงาะ วนั ปุย นึง เตะ ไมจ เจอ� โม
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เซ ฮมอง ลปุง พะจาว� รปั ไอฮ อื โตะ
รพาวม แตะ� ไก เนอึม เปลิ� งอ่น อื ไก
เปลิ งว่ย� งอ่น อื ไก เปลิ ลแฆลฮ� งอ่น
อื ไก เปลิ ติ รอย�� อฮั เซ ละ อ�ื

ไลลวง ลปุง ปันฮา โฮวน เจือ
21 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ�

�ปุย ดัฮ เตี ออม แจง โอ อื ซ ครุป นึง ทัง
เงอ� ไม่ โอ โรฮ อื ซ ละ ฆรมึ เตียง ไอจ
แตะ� เอจี มัฮ ยอ่ง อื นึง ควน เตี อื เดอมึ
ซ ซเปีย ละ ปุย� โม่ มัฮ อ�ื 22 ตอก โรฮ
เซ ป เม่าะ ป พรตึ ป โอ ซ โอก ไก โตว� ป
เม่าะ ป เดีย ป โอ พะจาว ซ เปลีฮ ปุ โรฮ
ไก� 23 ปุย ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต��
อฮั เซ�

24พะเยซู อฮั แม เฮี ละ โม เซ� �เมาะ
ป ฮมอง เปอะ เซ ไมจ เปอะ เครองึ รไจจ
เนอึม นึง� ซมอย เปอะ โอเอฮี ละ ปุย
เมาะ ออฮ� ซ ซมอย โรฮ พะจาว ละ เปอะ
เมาะ เซ โรฮ� ซ โรก ลัง่ อื ละ เปอะ โฮฮ
ฮา เซ แม� 25 ป ไก โอเอฮี ยุฮ ซ บุ พะ
จาว ละ อื โฮว ละ นาวก แตะ� ซ รน่าวก
อื ละ อื โฮว ละ โฮวน แตะ� ป โอ ไก โอ
เอฮี ยุฮ� ปังเมอ ซ ตุย แม ฮา อื เมาะ ไก
อ�ื� อฮั เซ�

26พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �ไลลวง ตัตเตียง
พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ซ แพป ละ เปอะ ไม่
ปุย รอต โนง ป ซมา นึง ม่า ยุฮ แตะ�
27 เมือ ก ซาวม อื ปุย เซ เอญี ไอจ� เมือ
ซเงะ่ อื โกฮ โฮว ยุฮ กัน แตะ� โนง ป รอต
อื เซ กวยฮ ระ ไอฮ นึง แตะ� ปุย เซ ยุง
โตว ลไล ระ อื ไม่ ตอก เกียฮ กวยฮ อ�ื
28 มัฮ เตะ ป เกือฮ โนง ป ซมา เซ กวยฮ
ไม่ ระ ฮอน ไอฮ ยุฮ แตะ� ไก ฮละ รกา
เดอมึ ไก ซเนียง� ฟวยจ เซ เปลิ นาวก ซ
เนียง อื เซ� 29 เญือม เอจี เคราะ อื มัก
เกอ� ปุย โฮว มัก อื นึง เอจี เติง เวลา มัก
อื เซ� กัน ตัตเตียง พะจาว ปุย ซ มัฮ โรฮ
ตอก เซ�� อฮั เซ�

30 พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �ไลลวง ฮอยจ
ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ซ มัฮ ตอก
เมอ� ซ แพป ละ เปอะ นึง ลปุง ปันฮา
ตอก เมอ� 31 ซ แพป ละ เปอะ ไม่ โนง
มาซเทิต ติ โนง โน่ง� เญือม ซมา ปุย
อื มัฮ ป แตวะ ฮา โนง โอเอฮี ไฮญ เตือง

โอยจ อ�ื 32 ฟวยจ เซ เญือม เอจี กวยฮ
เอจี ระ นัน ฮอน อื ปังเมอ ระ แม ฮา ป
ซมา ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื กัก อื ระ ปอ
เกียฮ ยุฮ ไซม รฮมาวม แตะ นึง ไม่ เปิง อื
ฮลอง อ�ื� อฮั เซ�

33 พะเยซู เพอกึ ตอม ปุย โฮวน เซ นึง
ลปุง ปันฮา ตอก เซ โฮวน เจือ� ปุน งอ่ต
อื เมาะ ออฮ พะเยซู รโฮงะ อื ละ อื เมาะ
เซ� 34พะเยซู อฮั โตว โอเอฮี ไฮญ ละ โม
ลัปซด่อน โนก ฮา อฮั อื ลปุง ปันฮา ละ อ�ื
เญอืม อาวต โน่ง อื ไม่ โม ลุกซิก แตะ พะ
เยซู ปังเมอ รโฮงะ ไลลวง ลปุง ปันฮา แตะ
เซ ละ อื ซโตฮ โครยญ เจือ�

พะเยซู ฮมั กาื
(มท� 8:23-27; ลก� 8:22-25)

35 ซเงะ เซ เญือม เอจี ปู พริ อี พะเยซู
อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �ไมจ เอะ เตื
อง ปลัฮ รอาวม ฮอยจ บลัฮ ลัก่เติต�� อฮั
เซ� 36 โม ลุกซิก อื เลียก โตะ โล่ง อาวต
พะเยซู เซ ละ ซ ตาว แตะ พะเยซู� ฟวยจ
เซ โฮว ฮา โม ลัปซด่อน� ไก โรฮ โฮวน
โล่ง ไฮญ ป โฮว ฟวต เตอ� 37 ลไล เตือง
อื ปลัฮ รอาวม เซ ฮอยจ กาื ระ ละ� พุก
เพียก รอาวม ละ� เลียก โตะ โล่ง ปอ ซ
นาวก เอนิ โตะ โล่ง เซ� 38ลไล เซ พะเยซู
ปุน ไอจ� รฆวง ก งาวม ปุย นึง ซตะ โล่ง�
โม ลุกซิก อื ซอ อื ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปอคู� เอะ ซ รมัม่ เมอะ� โอ โน่ง เปอะ
เครองึ นึง เอะ เมอ�� อฮั เซ�

39 เญือม เซ พะเยซู โกฮ เอนิ ฮมั กาื
เซ� อฮั เฮี ละ ปลัฮ รอาวม� �อาวต โฆย
เมิฮ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซญึ่ต เอนิ กาื เซ�
รอาวม ปุ โรฮ เญือะ พุกเพยีก� 40พะเยซู
อฮั เฮี ละ โม เซ� �เมอยุ ฮลัต เปอะ นึง
โอเอฮี ตอก เซ� อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ อาึง
รพาวม แตะ นึง อาึ เฟือฮ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 41 โม เซ ฮลัต เนอมึ ฮลัต แนม ฆาื อ�ื
บระ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี มัฮ ปุย
ตอก เมอ แล� ปัง มัฮ กาื ไม่ รอาวม เนอึ
ง ตื ป อฮั อ�ื� อฮั เซ�

5
ปุย เลียก พี นึง
(มท� 8:28-34; ลก� 8:26-39)
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1ฟวยจ เซพะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื ฮอยจ
บลัฮ ปลัฮ รอาวม ลัก่ เติต� นา เซ มัฮ
แควน ยว่ง เกราซา� 2 เญอืม โอก พะเยซู
ฮา โตะ โล่ง เซ ฮอยจ ปุย เคะ อื ติ� ปุย เซ
กอ อาวต โตะ อูโมง นึง รมอยจ ฆาื เลียก
พี นึง แตะ� 3 ปัง ปุก ปุย นึง โม่ะเฮลีจ ปุ
ลัง่ อาวต ยุฮ อ�ื 4 เอจี ลอก โม่ะ ลอก เฮ
ลีจ โฮวน โฮน� โปวต อ�ื ดุต บลวย ยุฮ
อื โครยญ โฮน� ปุย เซ เรยีง ลอน ปอ โอ
ปุย ปุน อาวต โฆย ยุฮ ติ ปุย เนอึม� 5 ไร
แนฮ นึง รมอยจ เซ ไม่ นึง บลาวง� ครวก
ลอป เตือง ซเงะ่ รซาวม� ไรจ ไอฮ ติ แตะ
ไม่ อื นึง ซโมะ�

6 ปุย เซ เญือม ชวน อื พะเยซู เน่อมึ ก
ซไง อื ตอ เอนิ เอญี นุ่ม ไว อ�ื 7 อฮั เฮี
เรยีง� �โอ เยซู� กวน พะจาว ป ตึก นึง
ฮลาวง แตะ� ปะ เมอ ซ ยุฮ เปอะ ละ อาึ
อ�ื อาึ ปัว ปะ นึง มอยฮ พะจาว ปัว เปอะ
โอ คัม ตุง แตะ�� อฮั เซ�

8 ปุย เซ มัฮ อฮั อื ตอก เซ นึง เอจี ดวน
พะเยซู พี เซ โอก ฮา แตะ� 9 เญอืม เซ พะ
เยซู ไฮมญ อ�ื �ปุย มอยฮ เปอะ�� อฮั
เซ� ปุย เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ มัฮ โกต
กอง� เอะ โฮวน ไม่ ปุ แตะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 10พี โม เซ ปัว เนอมึ ปัว แนม พะเยซู
โอ โครฮ แตะ โอก ฮา แควน เมือง เซ�

11 แควน เซ ไก เลีจ นึง ติ มู ระ� กัม
ลัง โฮว ซาวป โซม นึง ดิป� 12 พี โม เซ
อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปัว ปะ เกือฮ เอะ โฮว
เลียก อาวต นึง เลีจ เซ�� อฮั เซ� 13พะ
เยซู โปง อ�ื เญอืม เซ พี โฮวน เซ โอก ฮา
ปุย เซ โฮว เลียก นึง เลีจ โม เซ� เลีจ ติ มู
เซ� ไก ด่าว ลอา เปือน ตัว� เตน เลีฮ นึง
ไกญ รองั รมัม่ นึง ปลัฮ รอาวม เซ� ยุม
เอนิ เตือง โอยจ อ�ื

14 ป เลียง เลีจ เซ ตัง โคน ตัง ตอ เอญี
รโฮงะ ไลลวง เซ ละ ปุย นึง ยว่ง ไม่ ปุย
ก พริ ยว่ง� เญือม เอจี ฮมอง ปุย โอเอฮี
ตอก เซ โฮวน ป โฮว แลน ฆาื อ�ื 15 เญื
อม เอจี ฮอยจ อื เคะ พะเยซู� ยุ ปุย ไก พี
โฮวน นึง ไพรม อื เซ� งาวม นา เซ� เอจี
ยุง จาวป เครองึ เซอกึ แตะ� เอจี ยุง ไมจ

คิง แตะ� โม เซ บระ ฮลัต ฆาื อ�ื 16 โม ป
เอจี โฮลฮ ยุ เซ รโฮงะ ไลลวง ปุย เลียก พี
เซ นึง ไม่ ไลลวง เลีจ เซ เกือฮ ปุย ฮมอง
อ�ื 17 เญอืม เซ ปุย เตือง โอยจ อื ปัว เนอึ
ม ปัว แนม พะเยซู เอญี ฮา เมือง แตะ เซ
ฆาื อ�ื

18 เญอืม เอจี ซ เลียก พะเยซู โตะ โล่ง�
ปุย เลียก พี นึง เซ ปัว โรฮ โฮว ฟวต พะ
เยซู� 19 พะเยซู ปังเมอ โอ เกือฮ อื โฮว
ไม่ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี เคะ เอียก
ปุ ตุเจอ เปอะ� รโฮงะ ละ อื ไลลวง โอเอฮี
ป เอจี ยุฮ พะจาว ละ เปอะ ไม่ ตอก เลียก
พาวม อื นึง เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 20 ปุย
เซ เอญี เนอึม� ครอฮ อื ไคว จังวตั เด่คา
โพลี ไลลวง ป ยุฮ พะเยซู ละ แตะ เซ� ปุย
เตือง โอยจ อื เงอตึ เนอมึ ฆาื อ�ื

ไยโร ปัว พะเยซู เรอมึ แตะ
(มท� 9:18-26; ลก� 8:40-53)

21พะเยซู เตือง แม ปลัฮ รอาวม ฮอยจ
บลัฮ ลัก่ ยว่ง แตะ� เญือม อาวต ลัง่ พะ
เยซู เฆียง รอง เงอ โฮวน ป ฮอยจ เคะ อ�ื
22 ไก ป กวต นึง โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ ติ ปุย
ฮอยจ โรฮ เคะ อ�ื มอยฮ อื มัฮ ไยโร�
เมือต เอจี ยุ พะเยซู� นุ่ม เอนิ โบ ชวง
อ�ื 23 ปัว เนอึม ปัว แนม นึง อ�ื อฮั เฮ�ี
�กวน เครฮี อาึ อื เอจี ซ ยุม ลอป เนอึม�
ปัว ปะ โฮว ยอ่ง เตะ แตะ ราว อื เดอมึ ซ ไฮ
โซะ ไม่ โอ อื ซ ยุม�� อฮั เซ ละ อ�ื 24พะ
เยซู โฮว เนอึม ไม่ ปุย เซ� โฮวน ป โฮว
ฟวต เตอ� ซแน่ต เอนิ พะเยซู�

ปรโปวน ติ ปุย เดือะ เบื่อ ลปิ พะเยซู
25 ไก ปรโปวน ติ� โซะ บรางึ ฮนัม� เอจี

ไก กาว โรฮ ลอา เนอมึ โซะ อื เซ� 26 เอจี
โกว มวต โกว มอ โฮวน ปุย� ปังเมอ โอ
ฌักแฟน นึง อื เฟือฮ� โฮว แม ละ เซอปึ
แตะ ฮา ไพรม แตะ� โอยจ ตื เละ มาื ยุฮ
อ�ื 27 เญือม เอจี ฮมอง ปรโปวน เซ ไล
ลวง พะเยซู� โฮว ฆาื อื ฮอยจ ลลาึง โม ป
ซแน่ต พะเยซู ลัก่เคะ อ�ื เดือะ เบื่อ ลปิ อื
ไม่ อ�ื 28 อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �อาึ
ปัง มัฮ เมาะ โฮลฮ เดือะ เบื่อ ลปิ อื โน่ง อาึ
แจง ซ ไฮ โซะ โอ�� อฮั เซ� 29 เญือม เซ
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ไฮจ เอนิ ฮนัม อื เซ� ปรโปวน เซ อาวม
เอนิ ไฮ แตะ จุบัน่ เอนิ�

30 เญือม เซ พะเยซู เอจี อาวม โรฮ อื
โอก อมันัต แตะ ฮา แตะ งอ่น เนอ� แมฆี
ลัก่เคะ แตะ ฆาื อื ลลาึง ปุย โฮวน เซ� อฮั
เฮ�ี �ปุย ป เดือะ เบื่อ ลปิ อาึ อ�ื� อฮั เซ�

31 โม ลุกซิก อื อฮั เฮ�ี �ปะ เอจี ยุ เปอะ
ซแน่ต ปุย โฮวน แตะ� เกียฮ ไฮมญ โน่ง
เปอะ ป เบื่อ แตะ เมอ�� อฮั เซ�

32 พะเยซู แก ลัง่ รวติ ร เวยีง แตะ�
ฆวต ยุ ป เดือะ เบื่อ แตะ เซ� 33 ปรโป
วน เซ อาวม ไฮ แตะ� เอญี ฆาื อื เคะ พะ
เยซู ไม่ ฮลัต เตีจ แตะ ปอ รกุฮ แตะ� นุ่ม
โบ ชวง อ�ื รโฮงะ ไลลวง แตะ ละ อื ตัม
ซื อ�ื 34 พะเยซู อฮั เฮี ละ ปรโปวน เซ�
�กวน� รพาวม เจือ เปอะ เอจี เกือฮ ปะ
ไฮ� เอญี ไมจ เอญี มวน ไม่ ไฮ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

กวน ไยโร โกฮ ไอม แม
35ลไล โอ อื ดิ เตือน ลอยจ ลปุง� ฮอยจ

ปุย เน่อมึ เญือะ ป กวต โฮงซุต เซ งอ่น�
อฮั เฮ�ี �กวน เครฮี ปะ เอจี ยุม� อมั ทา
เญือะ เกือฮ ปอคู ตุก รพาวม นึง�� อฮั
เซ�

36 พะเยซู งอ่ต โตว อื ป อฮั ปุย โม เซ
เยอ� อฮั เฮี ละ ป กวต โฮงซุต เซ� �ปุ
โตวฮ ฆราึง ฆาื� ไมจ เปอะ เจือ พะจาว ติ
คระ โน่ง�� อฮั เซ ละ อ�ื

37 พะเยซู เกือฮ โตว ปุย ไฮญ โฮว ไม่
แตะ โนก ฮา เปโตร ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั
ป มัฮ ปุ ยาโคโบ่ เซ� 38 เญอืม เอจี ฮอยจ
อื นึง เญือะ ป กวต โฮงซุต เซ� ยุ วุนไว
ปุย เยอืม เนอึม ไอฮ พาวม แตะ� 39 พะ
เยซู เลียก ไฮมญ โม เซ� �โม เปะ เมอยุ
เยอืม เปอะ เนอึม ไอฮ พาวม แตะ� กวน
ดุ เซ ดิ ยุม โตว� มัฮ ปุน อื ไอจ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 40 โม เซ โล่ ญวยฮ พะเยซู ฆาื อ�ื
เญือม เซ พะเยซู โครฮ ปุย ติ มู เซ โอก�
บะ มะเปือะ อื ไม่ ลุกซิก ลอวย ปุย ป โฮว
ฟวต แตะ เซ� เลียก ฮอยจ ก ไอจ กวนดุ
รโปวน เซ� 41 โตวก เตะ กวนดุ เซ� อฮั
เฮ�ี �ทาลีทาคุม�� อฮั เซ� มัฮ อฮั อื เฮ�ี

�กวน เครฮี� อาึ อฮั ละ เปอะ� โกฮ เอนิ
เมอะ�� มัฮ อฮั อื เซ ละ� 42 เญือม เซ
กวนดุ เซ โกฮ โฮว เอนิ� ปุย เตือง โอยจ
อื เงอตึ เนอึม เงอตึ แนม นึง อ�ื กวนดุ
เซ อาญุ อื ไก กาว โรฮ ลอา เนอมึ� 43พะ
เยซู คัต เนอึม คัต แนม ปุย โอ รโฮงะ อื
ละ ปุย ไฮญ ติ ตื เนอมึ ไลลวง เซ� ฟวยจ
เซ ดวน ปุย โฮว ตาว ป โซม ละ กวนดุ เซ�

6
ปุย ยว่ง นาซาเรต รปัคัม โตว พะเยซู
(มท� 13:53-58; ลก� 4:16-30)

1พะเยซู โอก ฮา นา เซ เอญี ฮอยจ ยว่ง
แตะ� โม ลุกซิก อื โฮว โรฮ ไม่ อ�ื 2 เญื
อม เอจี เติง ซเงะ ลโล่ะ โอ พะเยซู เพอกึ
ตอม ปุย โตะ โฮงซุต� ปุก เญือม อาวต
ปุย นา เซ โฮวน� เญอืม ฮมอง อื ตอก เพ
อกึ ตอม อื ปุย เยอ� โม เซ เงอตึ ฆาื อ�ื
อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี มัฮ โฮลฮ อื
รซอม เพอกึ ตอม ตอก เฮี เน่อมึ ก เมอ
แล� กัมกึต วไิซ ไมจ ป โฮลฮ อื เซ มัฮ
กัมกึต วไิซ ตอก เมอ แล� ตอ เกียฮ ยุฮ
โน่ง ป ซัมคัน ตอก เซ เมอ� 3 ปุย เฮี โม่
มัฮ ชงัไมะ ป มัฮ กวน มาเรยี โฮ� ยาโค
โบ่ ไม่ โยเซ ไม่ ยูด่า ไม่ ซีโมน โม่ มัฮ ปุเลีฮ
อ�ื โม รนัน อื โม่ เอจี มัฮ ป อาวต ยว่ง ติ
ไม่ เอะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� โม เซ ววั
พะเยซู รพาวม อื ฆาื อ�ื

4พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �ป ซึป ลปุง
พะจาว ไก โตว ป โอ นัปทื เยอ� มัฮ ยว่ง
โกะ อื ไม่ โม คระ เฌือต อื ไม่ เญือะ โกะ อื
โน่ง ป โอ นัปทื�� อฮั เซ ละ อ�ื 5พะเยซู
โฮลฮ โตว ยุฮ ป ซัมคัน นึง ยว่ง เซ โนก ฮา
ยอ่ง อื เตะ แตะ ราว ป โซะ เกือฮ ไฮ ลอา
ลอวย ปุย โน่ง� 6พะเยซู เงอตึ เนอึม นึง
โอ โม เซ ไก รพาวม เจือ� ฟวยจ เซ โฮว
เพอกึ ตอม ปุย ยว่ง ไฮญ แควน เซ ฆาื อื
ไคว อ�ื

พะเยซู ดวน ลุกซิก แตะ โฮว
7พะเยซู กอก ลุกซิก แตะ กาว ลอา ปุย

เซ เอญี เคะ แตะ� ดวน อื โฮว ลอาๆ ปุย�
เกือฮ อมันัต ละ อื ละ ซ เกือฮ อื ปุน โครฮ
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พี โอก� 8 ดวน อื โรวก โคะ ฆิ แตะ โน่ง�
เกือฮ โตว อื โรวก จลิต คอง กิน แตะ เฟือ
ฮ� ทอง ปุ เกือฮ อื โรวก อ�ื 9 เกือฮ อื
จาวป เกิป แตะ� ปังเมอ โอ เกือฮ อื โรวก
เครองึ ละ ซ ลโปลฮ อื ติ แตะ�

10 เญื อม เซ พะ เยซู อฮั เฮี ละ โม
เซ� �โฮว เปอะ ก ออฮ ก เอฮี ญุ่ก� ดัฮ
ไก เญือะ ป ปุน รปัคัม เปอะ� ไมจ เปอะ
อาวต นึง เญือะ เซ ฮอยจ ละ โอก โฮว
เปอะ ฮา ยว่ง เซ� 11 ตัม ไก ยว่ง ป โอ
รปัคัม โม เปะ ไม่ โอ อื งอ่ต ป อฮั เปอะ�
เญือม ซ โฮว เปอะ ฮา ยว่ง เซ ไมจ เปอะ
ปวยฮ อาึง รกาื ติต ฮละ ชวง แตะ ละ�*
เกือฮ แปน ควน ยุง อื ป พิต ยุฮ โกะ
แตะ�� อฮั เซ�

12 โม ลุกซิก อื โอก โฮว เนอึม� ครอฮ
ปุ โฮว ไลลวง ไมจ ปุย โปวฮ รพาวม ไพรม
ไอฮ รพาวม โคระ แตะ� 13 โครฮ พี โอก
โฮวน� ตุย ตา ลออยฮ นึง ป โซะ เกือฮ อื
ไฮ โฮวน ปุย�

กซัต เฮโรต ยุฮ ยุม ไม่ โยฮนั
(มท� 14:1-12; ลก� 9:7-9)

14กซัต เฮโรต ฮมอง ไลลวง พะเยซู นึง
พรุ เฮอื มอยฮ อื ฮอยจ โครยญ โดฮ� ไก
งอ่น ป อฮั ตอก เฮี เยอ� �โยฮนั ป เกือฮ
ปุย รปั บัป่ติซมา โฮ� เอจี โกฮ ไอม แม�
มัฮ เซ ป เกียฮ ยุฮ อื ป ซัมคัน ฆาื อ�ื� อฮั
เซ� 15 ปุย ไฮญ อฮั อื มัฮ เอลียา งอ่น�
อฮั อื มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ตอก โม ป
ซึป ลปุง อื โฆะ งอ่น� 16 กซัต เฮโรต เมือ
ต เอจี งอ่ต อื อฮั เฮ�ี �ปุย เซ เอจี มัฮ โย
ฮนั ป กิต อาึ ไกญ อื ชวง เฮี โฮ� มัฮ เนอมึ
โกฮ ไอม อื เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ�� อฮั เซ�

17 กา เซ เตอ มัฮ เฮโรต เซ ป ดวน ปุย
โฮมวต ดุฮ โยฮนั โตะ คอก เกอ ไม่ โจก อื
นึง เฮลีจ เจอ� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ฆาื เฮ
โรเด่ีย ป ไอฮ อื แปน ปุย เญือะ แตะ เซ�
ไพรม อื เฮโรเด่ีย เซ มัฮ ปุย เญือะ ฟีลิป
ป มัฮ ปุ กซัต เฮโรต เซ� 18 กา เซ โยฮนั
กอ เติ กซัต เฮโรต เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปะ
ลัง ไอฮ เปอะ โตว ปรโปวน เญือะ ปุ แตะ�

พิต ลัมเลือ เอนิ�� กอ อฮั เซ ละ อ�ื 19 เฮ
โรเด่ีย เซ กุยจ ววั ป อฮั โยฮนั ละ โตะ
รพาวม อ�ื ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ อื ปังเมอ โอ
เกียฮ ยุฮ อื ฆาื ฮอ อื นึง รพาวม เฮโรต�
20 เฮโรต เฆีญ ลัง่ โยฮนั นึง ยุง แตะ มัฮ
โยฮนั ปุย ซื ปุย ไซ ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะ
จาว� บระ ฮลัต นึง อื ปังเมอ ฆวต ฮมอง
ลัง่ ป อฮั อ�ื ปัง กอยจ ราวม รพาวม ฆาื
อื โครยญ ฮมอง แตะ มวน ลัง่ ละ อ�ื

21 ไก ติ ซเงะ เญอืม เคริ ดอม อื ละ ยุฮ
เฮโรเด่ีย ป โซะ ละ โยฮนั� มัฮ เญอืม ไคว
ซเงะ เกิต เฮโรต เซ� ซเงะ เซ เฮโรต เลียง
โม จาวไน ไม่ ไน ตฮนั ไม่ ป ระ ป คาว นึง
จังวตั กาลิลี เตือง โอยจ อ�ื 22กวน เครฮี
เฮโรเด่ีย เซ เลียก ฟอน ซองนา ปุย� เกีย
ฮ มวน ละ เฮโรต ไม่ โม ป ฮอยจ โซม ไม่
อื เซ� กซัต เซ อฮั เฮี ละ ปเครฮี เซ� �เต
อมึ ป ฆวต ไอฮ เปอะ� ปัว เมิฮ� ปัว เปอะ
ออฮ นึง เงอะ อาึ ซ เกือฮ เซ ละ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื 23 ซันญา อาึง อื ซองนา
ปุย ซโตฮ� �ปัว เปอะ ออฮ ซ เกือฮ เซ
ละ เปอะ� ซ เกือฮ ละ เปอะ ฮอยจ ละ บัน่
เมือง ยุฮ แตะ บลัฮ�� อฮั เซ�

24 ปเครฮี เซ โอก โฮว ไฮมญ มะ แตะ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �มะ� อาึ ซ ปัว เมอ แล ป ซ
ไมจ เจอ�� อฮั เซ� มะ อื อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปัว ไกญ โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา
เซ นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 เญือม เซ ปเครฮี เซ โกฮ โฮว เอนิ
เคะ กซัต� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ ปัว ปะ เกือฮ
ไกญ โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บั ่ปติซมา ละ
แตะ� อาึง เนิ โตะ ทัต ปเล่ีย เฮี เอนิ��
อฮั เซ ละ อ�ื

26 กซัต เซ ตุก ลัมเลือ เอนิ รพาวม ฆาื
อ�ื ปังเมอ โอ เญือะ เกียฮ เฌาะ ป อฮั
แตะ นึง เอจี ซันญา อื อาึง ซองนา ปุย
โฮวน เซ ซโตฮ� 27 เญือม เซ กซัต ดวน
ตฮนั ติ ปุย� เกือฮ อื โฮว กิต โรวก ไกญ โย
ฮนั� ตฮนั เซ โฮว กิต เนอึม ไกญ โยฮนั
โตะ คอก� 28 อาึง อื โตะ ทัต เอญี ตาว อื
ละ ปเครฮี เซ� ปเครฮี เซ เกือฮ แม อื ละ
มะ แตะ� 29 เญือม เอจี ฮมอง โม ลุกซิก
โยฮนั ไลลวง เซ� ฮอยจ ตุย โรวก ป ยุม
เซ โฮว รมอยจ อ�ื

* 6:11 6:11 �รกาื ติต ฮละ ชวง� แลน นึง รซอม อาทิไบ่ มัตไท 10:14
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พะเยซู เลียง ปุย พอน เปือน
(มท� 14:13; ลก� 9:10; ยฮ� 6:1)

30ฟวยจ เซ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะ
เยซู เซ เอญี เน่อมึ โฮว แตะ� รโฮงะ กัน
ยุฮ แตะ ละ พะเยซู ไม่ รซอม เพอกึ ตอม
แตะ ปุย โครยญ เจือ� 31 เญือม เซ ปุก
เญือม โฮวน ลอน ป ฮอยจ เคะ อ�ื ฮอยจ
ป ฮอยจ� เอญี ป เอญี� โจน โอ อื เญาะ
ไก ลไล โซม เอนิ� พะเยซู อฮั เฮี ฆาื อื
ละ ลุกซิก แตะ� �ไมจ เอะ โฮว ลโล่ะ โน่ง
นา ก โอ ปุย ไก ติ โดฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
32 พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื เซ เลียก โตะ โล่ง
เตือง ปลัฮ รอาวม ฮอยจ ก ซไง อื ฮา ยว่ง
ติ โดฮ ละ ซ อาวต โน่ง แตะ ไม่ อ�ื 33 ปัง
เมอ โฮวน ป ชวน โฮว อ�ื ยุง เอนิ อื มัฮ
อื โม พะเยซู� ปุย โฮวน เซ โอก ฮา ยว่ง
แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� ตอ โฮว นึง ชวง
แตะ� เกือฮ ติ แตะ ฮอยจ กา อื นา ก ตะ
พะเยซู โฮว เซ� 34 เญือม เอจี โอก พะ
เยซู ฮา โล่ง เซ ยุ รเจอมึ ปุย โฮวน เซ กา
แตะ� พะเยซู เลียก พาวม นึง อื ฆาื ตอก
โม เซ แกะ โอ ไก ป เลียง� เพอกึ ตอม อื
ฆาื อื โฮวน เจือ โฮวน ยัง่�

35 เญอืม เอจี ซ ปู พริ ละ อื โม ลุกซิก อื
เอญี อฮั เฮี ละ พะเยซู� �นา เฮี มัฮ นา ก
ซไง ฮา ยว่ง� ปเล่ีย เฮี เอจี ซ ปู พริ นึง ไม่
อ�ื 36 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย โฮวน เซ เอญี
รวี ป โซม ป ปอน นึง เญือะ นึง ยว่ง แควน
เฮ�ี� อฮั เซ�

37 พะเยซู ปังเมอ โลยฮ อื ละ โม ลุก
ซิก แตะ เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ โม เปะ เกือฮ
โซม�� อฮั เซ� โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั
ซ เกือฮ เปอะ เอะ โฮว รวี ป โซม ป ปอน
ละ ลอา รอย เด่นารอินั เอนิ��* อฮั เซ�

38 พะเยซู ไฮมญ โม เซ� �โม เปะ ไก
เมาะ เมอ คโนมปัง ยุฮ เปอะ� ซาวป แลน
เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เอจี ยุ อื ร
โฮงะ อื ละ อ�ื �ไก คโนมปัง พอน โม่ว ไม่
กะ ลอา ตัว�� อฮั เซ�

39พะเยซู ดวน โม ลุกซิก แตะ เกือฮ ปุย
เตือง โอยจ อื งาวม ราว ไรป จัว แปน มู
แปน มู แตะ� 40 ปุย โฮวน เซ งาวม เนอึ

ม แปน มู แปน มู แตะ� ไก ติ มู ติ รอย
งอ่น� ไก ติ มู รฮอน งอ่น�

41พะเยซู ตุย คโนมปัง พอน โม่ว ไม่ กะ
ลอา ตัว เซ� งนั มะลอง� ไววอน� ฟวยจ
เซ เรยีก คโนมปัง เซ� เกือฮ ลุกซิก แตะ
จัต อื ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื กะ ลอา ตัว เซ
รฆุ อื ละ ปุย โครยญ โฆะ ปุย โรฮ� 42 ปุย
โฮวน เซ โฮลฮ โซม อื ปอ ซัก แตะ โครยญ
โฆะ แตะ� 43คโนมปัง โฮฮ เซ ไม่ กะ โฮฮ
เซ โม ลุกซิก อื ซาวป แม ซเพระ อ�ื โฮลฮ
แม อื นาวก ยุฮ เปียต กาว ลอา� 44 ไน โม
ป โซม คโนมปัง เซ� ปรเมะ นึง อื โน่ง� ไก
พอน เปือน ปุย�

พะเยซู โฮว ราว รอาวม
(มท� 14:22-27; ยฮ� 6:16-21)

45 เญอืม เซพะเยซู ดวน โม ลุกซิก แตะ
เตือง กา แตะ ไม่ โล่ง ฮอยจ ยว่ง เบ่ตไซ
ด่า บลัฮ ปลัฮ รอาวม ลัก่เติต� โกะ อื มอง
ลัง่ ลา ปุ แตะ ไม่ ปุย โฮวน เซ� 46 เญือม
เอจี เอญี โอยจ ปุย เยอ� พะเยซู ฮาวก นึง
บลาวง ละ ซ ไววอน แตะ�

47 เญือม เอจี ปู พริ อี โล่ง ยุฮ โม ลุก
ซิก อื อาวต ลัง่ บัก่บว่น ปลัฮ รอาวม� พะ
เยซู อาวต โน่ง นึง บลาวง เซ� 48 ชวน
ญัก ไฟ โล่ง ละ โม ลุกซิก แตะ นึง ระ กาื
ละ อ�ื เมาะ ลอน ซาวม งอ่น แตะ พะเยซู
โฮว ราว รอาวม เคะ โม ลุกซิก แตะ� ตะ
ลอต ฮา อ�ื

49 โม ลุกซิก อื ยุ โฮว อื ราว รอาวม�
�มัฮ พี�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื ครวก
เอนิ ไม่ อ�ื 50 ยุ อื โครยญ โฆะ แตะ�
ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื เญือม เซ พะเยซู อฮั
เฮี ละ โม เซ� �ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต เตีจ
โตวฮ ฆราึง ฆาื� มัฮ อาึ ไอฮ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 51พะเยซู ฮาวก เคะ อื ฮอยจ โตะ
โล่ง� เญือม เซ กาื เซ ญึ่ต เอนิ� โม เซ
เงอตึ ลัมเลือ เอนิ นึง อ�ื 52 ไลลวง คโนม
ปัง เซ ดิ คาว โตว ลัง่ ไจ อ�ื ตันติก เยอื
ลัง่ นึง อ�ื

พะเยซู เกือฮ ป โซะ ไฮ
* 6:37 6:37 ติ เด่นารอินั เซ มัฮ คโนวน จัง ปุย ปุย ติ ซเงะ�
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53 ฟวยจ เซ โม เซ เตือง ฮอยจ บลัฮ
ปลัฮ รอาวม ลัก่ เกิต� เกือฮ โล่ง ยุฮ แตะ
จอต นึง นาตี ยว่ง เยนเนซาเรต� 54 เญื
อม เอจี โอก อื ฮา โล่ง� โม ป อาวต นา เซ
ยุง เอนิ มัฮ อื พะเยซู� 55 โม เซ ตอ โฮว
ไคว ยว่ง แควน เซ� กลอม โรวก ป โซะ
เตือง ซัต ไอจ อ�ื ฮมอง อาวต พะเยซู นา
ออฮ ตาว อื ฮอยจ เคะ อื นา เซ� 56 เมาะ
คระ โฮว พะเยซู ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ ญุ่ก�
ปุย ตาว ป โซะ ฮอยจ นา ก กอ รโจะ รเจ
อมึ ปุย� เญือม โอ พะเยซู เตือน เรอึม
ตอก ไฮญ เญอ� โม เซ ปัว เกือฮ ป โซะ
เซ เดือะ เบื่อ ชวง ลปิ พะเยซู โน่ง� เมาะ
ป เอจี โฮลฮ เดือะ เบื่อ ชวง ลปิ อื เซ� เอจี
ไฮ เอนิ เบือ อื โครยญ โฆะ แตะ�

7
รซอม เพอกึ ตอม ปุย ไพรม
(มท� 15:1-20)

1 ฟวยจ เซ โม ฟาริซี ไม่ โม คู เพอกึ
พะทัม งอ่น เนอ ฮอยจ เน่อมึ เวยีง เยรูซา
เลม� รเจอมึ เอญี เคะ พะเยซู� 2 ยุ โซม
โม ลุกซิก พะเยซู ไม่ โอ แตะ รไซจ เตะ
แตะ� มัฮ ป พิต ตัม ไล ทื โม เซ อ�ื 3 โม
ฟาริซี ไม่ โม ยวิ เตือง โอยจ อื ทื อื ตัม
ลปุง เพอกึ ตอม โม จัตเจือ ไพรม แตะ ละ
แตะ� ดัฮ โอ ดิ โฮลฮ รไซจ เตะ แตะ ตัม
ไล ทื แตะ โม เซ ดิ ญอม โตว โซม� 4 เญื
อม เอญี อื เน่อมึ นึง กัต ตัม โอ ดิ โฮลฮ
รไซจ ติ แตะ ตัม รติ ทื แตะ เซ ดิ โซม
โตว� ป ไฮญ โฮวน เจือ ป ทื อื ตอก พัก
อื จอก� โดง เดือง� ไม่ ซโลวง โอเอฮี�
จัมเปน อื พัก ตัม รติ ทื แตะ เซ�

5 โม ฟาริซี ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม เซ
ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี �โม ลุกซิก เปอะ
โอ โน่ง ทื อื ตัม ลปุง เพอกึ ตอม โม จัต
เจือ ไพรม แตะ เมอ� เกียฮ โซม โน่ง กา
รไซจ แตะ เตะ แตะ เมอ�� อฮั เซ�

6 พะเยซู โลยฮ อื ละ โม เซ� �โม เปะ
ป มัฮ ปุย ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� เอจี ปุก
เนอมึ ไลลวง โม เปะ ป ไซฮ อซิยา อาึง เญื
อม ซึป อื ลปุง พะจาว โฆะ โอ� มัฮ อฮั อื

ตอก เฮ�ี �โม เฮี มัฮ นัปทื อื อาึ นึง ดัก
ดอย แตะ โน่ง� รพาวม อื ปังเมอ ซไง ฮา
อาึ� 7 เญอืม นุ่ม อื ติ แตะ ไว อาึ เซ มัฮ ป
โอ ไก ป มัฮ เฟือฮ เอนิ� มัฮ โกว อื รซอม
เพอกึ ตอม ปุย ปลัฮเตะ ตัง รซอม เพอกึ
ตอม พะจาว ปุย�� อฮั เซ พะจาว��

8พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เอจี
ละ โปวฮ เนอึม เปอะ กัม เพอกึ กัม ตอม
พะจาว แตะ� แม ทื เปอะ ตัม ลปุง เพอกึ
ตอม ปุย ปลัฮเตะ เฮี แตะ� 9 โม เปะ เกง
เนอึม เปอะ ละ ซ เวยี แตะ กัน เพอกึ กัน
ตอม พะจาว แตะ นึง ฆวต ทื เปอะ ตัม
ลปุง เพอกึ ตอม โม โกะ แตะ ไอฮ� 10 ไอ
โมเซ เอจี อฮั อาึง อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ
นัปทื มะเปือะ แตะ�� อฮั เซ� �ป อฮั
ลปุง ฆอก ละ มะเปือะ แตะ ซ ไก ตุต ฮอยจ
ละ ยุม แตะ�� อฮั โรฮ เซ� 11-12 โม เปะ
ปังเมอ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ปุย
ไก โอเอฮี ยุฮ ป ลัมเปิง อื เรอึม มะเปือะ
แตะ นึง� ดัฮ อฮั �โกระบัน่� ไม่ อ�ื เญือะ
โฮลฮ โตว เรอมึ มะเปือะ แตะ นึง อ�ื� อฮั
เปอะ ตอก เซ โม เปะ เอ� (�โกระบัน่� เซ
มัฮ อฮั อื มัฮ ป ทไว แตะ ละ พะจาว��
13 เอจี มัฮ ตอก เซ ละ โปวฮ เปอะ ลปุง
พะจาว นึง ฆวต โกว เปอะ รซอม เพอกึ
ตอม โกะ แตะ ไอฮ ละ ปุย� โอเอฮี ไฮญ
โฮวน เจือ ยุฮ โรฮ เปอะ ตอก เซ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

โอเอฮี ป เกียฮ เกือฮ ปุย รแอม
14 ฟวยจ เซ พะเยซู กอก ปุย โฮวน เซ

เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เตื
อง โอยจ เปอะ� งอ่ต แลน ป อฮั อาึ ละ
เปอะ เฮี ฮอยจ ละ คาว อื คิง เปอะ� 15 ไก
โตว โอเอฮี ก พริ ป เลียก กไน ปุย ป เกีย
ฮ เกือฮ ปุย รแอม ละ พะจาว เยอ� มัฮ
ป โอก เน่อมึ กไน ปุย ป เกียฮ เกือฮ ปุย
รแอม เมอ� 16 (ปุย ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื
งอ่ต�� อฮั เซ��*

17 ฟวยจ เลียก อื ฮา ปุย โฮวน เซ โตะ
เญือะ อา� โม ลุกซิก อื ไฮมญ ลปุง ปันฮา
อฮั อื เซ� 18 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม
เปะ อมั มัฮ โอ โรฮ อื ดิ คาวคิง เปอะ� โม
เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ยุง� โอเอฮี ก พริ

* 7:16 7:16 ลปุง ไก กไน โวงเลป เซ มัฮ ป โอ ไก นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม งอ่น อ�ื
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ป เลียก กไน ปุย มัฮ โตว ป เกียฮ เกือฮ
ปุย รแอม� 19 มัฮ ฆาื โอ โอเอฮี เซ เลีย
ก โตะ รพาวม ปุย� เลียก โตะ เวียก อื
โน่ง� ฟวยจ เซ ไท อื โอก กพร�ิ� อฮั เซ�
(เญือม อฮั อื ตอก เซ มัฮ อฮั อื ป โซม ป
ปอน โครยญ เจือ มัฮ โตว ป รแอม ละ พะ
จาว��

20 พะเยซู อฮั เฮ�ี �มัฮ ป โอก เน่อมึ
กไน ปุย ป เกีย ฮ เกือฮ ปุย รแอม ละ
พะจาว� 21 โอ เอฮี ป โอก เน่ อมึ โตะ
รพาวม ปุย เอจี มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ กัม
คิต ฆอก� ปร เมะ ปร โปวน ไอฮ พาวม
ไม่ ปุ แตะ� กัน บระ ปอก ไลจ ไลม�
กัน ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� กัน เลน จุ ซู เมีย�
22 รพาวม ฆวต ไอฮ โฮฮ ไอฮ วฮิ� รพาวม
ไฮะฮอน� รพาวม บ่วก โจวง� กัม กุยฮ
ฆอก� รพาวม กุยจ ววั� บรุ เพือ ปุย�
กัน เกียฮ ฮุน� ไม่ กัน ไอฮ พาวม แตะ�
23 เมาะ ป โอ ไมจ เตือง โอยจ อื เซ โอก
เน่อมึ กไน โตะ รพาวม ปุย� มัฮ โอเอฮี
เซ ป เกือฮ ปุย รแอม ละ พะจาว เยอ��
อฮั เซ พะเยซู�

รพาวม เจือ ปรโปวน ตังเมือง
(มท� 15:21-28)

24 ฟวยจ เซ พะ เยซู โกฮ โฮว ฮา นา
เซ ฮอยจ นึง นาตี เวยีง ไทระ� เลียก
โตะ เญือะ ติ� ตะ โอ เกือฮ ปุย ยุง ฮอยจ
แตะ� ปังเมอ โอ เกียฮ ไฆลป ฮา ปุย� ไก
ปรโปวน ติ� เลียก พี นึง กวน เครฮี อ�ื
25 เญือม ฮมอง อื ฮอยจ พะเยซู เอญี นุ่ม
เอนิ โบ ชวง อ�ื 26ปรโปวน เซ มัฮ ปุย จัง
วตั ซีเรยี เกิต นึง แควน ฟีนิเซีย� มัฮ ปุย
ตังเมือง ละ งอ่ต โม ยวิ อ�ื ปุย เซ ปัว เนอึ
ม ปัว แนม พะเยซู โครฮ พี โอก ฮา กวน
เครฮี แตะ เซ�

27พะเยซู อฮั เฮี ละ ปรโปวน เซ� �คาว
ละ เกือฮ โม กวนดุ โซม ละ รกา ฮมั� ดัฮ
เปอะ ตุย น่ากึ ป โซม ป ปอน กวน แตะ ละ
เซาะ� โปง โตว อ�ื� อฮั เซ�

28 ปรโปวน เซ โลยฮ อ�ื �เนอึม จาว
ไน� เซาะ อาวต ก เตียม อื ปังเมอ โฮลฮ
ลัง่ โซม อาวป บรอต ยุฮ กวนดุ เซ�� อฮั
เซ�

29 ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ ปรโป
วน เซ� �เอญี ไมจ เอญี มวน เบือ ลปุง
เปอะ ติ มวยญ เซ เมิฮ� พี เซ เอจี โอก
ฮา กวน เครฮี เปอะ�� อฮั เซ� 30 ปรโป
วน เซ เอญี เนอมึ ฮอยจ เญือะ แตะ� เมือ
ต แลน กวน แตะ ยุ เอจี ไฮ อ�ื ไอจ ก ไอจ
แตะ� พี เซ เอจี โอก เนอมึ ฮา อ�ื

พะเยซู เกือฮ ปุย ฮลาึต ไฮ
31 เญือม เอญี พะเยซู ฮา เวยีง ไทระ

เซ� โฮว พา เวยีง ไซด่อน� โฮว ตัม คระ
แควน เด่คาโพลี ละ ซ ฮอยจ แตะ ปลัฮ
รอาวม กาลิลี� 32 ลไล โฮว อื คระ เซ ปุย
ตาว ปุย ฮลาึต ปุย โกลว ลปุง ติ ปุย ฮอยจ
เคะ พะเยซู� ปัว อื ยอ่ง เตะ แตะ ราว ปุย
เซ� 33 พะเยซู ตาว ปุย เซ โฮว โนก ปุย
โฮวน ติ โดฮ� เจีจ โตะ ฮยวก อื นึง ด่อยฮ
แตะ� ตา โดยจ แตะ นึง ดัก ปุย เซ ไม่
อ�ื 34 ฟวยจ เซ งนั มะลอง� ฮมอยจ�
อฮั เฮ�ี �เอฟาทา�� อฮั เซ� มัฮ อฮั อ�ื
�เกือฮ โบฮ� ไม่� 35 ฮยวก ปุย เซ รฮอง
เอนิ จุบัน่ เอนิ� ป คัต ดัก อื เซ เอจี ฆัฮ�
ลปุง อื เอจี ทอป โรฮ� 36 พะเยซู คัต ปุย
โอ รโฮงะ ไลลวง เซ ละ ปุย ไฮญ ติ ปุย เนอึ
ม� โฮว ละ คัต แตะ� ปุย ปังเมอ โฮว ละ
รโฮงะ แตะ� 37 ปุย โม เซ เงอตึ เนอมึ นึง
อ�ื อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี ยุฮ ป
ไมจ ละ ปุย โครยญ เจือ� โม ป ฮลาึต เอจี
เกียฮ รฮอง ยุฮ อ�ื โม ป โอ เกียฮ ลปุง
เอจี เกียฮ ลปุง โรฮ ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�

8
พะเยซู เลียง ปุย ปาวน เปือน
(มท� 15:32-39)

1ฟวยจ เซ แม เญี่ยะ ปุย รเจอมึ ดิ แม
ติ โฮน� ปุย โฮวน เซ ไก โตว ป โซม ป
ปอน� พะเยซู กอก ลุกซิก แตะ เอญี เคะ
แตะ� 2อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เลียกพาวม นึง
โม เฮ�ี เอจี ไก ลอวย ซเงะ อาวต อื ไม่ อาึ
อ�ื ปเล่ีย เฮี เอจี โอยจ ป โซม ป ปอน อ�ื
3 ดัฮ เกือฮ เอญี นึง ยว่ง กา โซม แตะ ซ
ฮวิ ปลาว นึง คระ� งอ่น อื ซไง ยว่ง ไม่
อ�ื� อฮั เซ�
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4 โม ลุกซิก อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ซ โฮลฮ
เปอะ ป โซม ป ปอน ละ ปอ ซัก อื ก เมอ
นึง ลาึน ตอก เฮ�ี� อฮั เซ�

5พะเยซู ไฮมญ โม เซ� �โม เปะ ไก ซดุ
โม่ว คโนมปัง ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
�ไก อาแลฮ โม่ว�� อฮั เซ�

6 พะเยซู ดวน ปุย โฮวน เซ งาวม ลัง
เตะ� ตุย คโนมปัง อาแลฮ โม่ว เซ� ไว
วอน ญันด่ี ไม่ พะจาว� ฟวยจ เซ เรยีก
อ�ื เกือฮ ลุกซิก แตะ จัต อื ละ ปุย โฮวน
เซ� 7 ไก กะ แตวะๆ ยุฮ งอ่น� พะเยซู ไว
วอน แม� ฟวยจ เซ ดวน แม ลุกซิก แตะ
จัต กะ เซ แม� 8 ปุย เตือง โอยจ อื โฮลฮ
โซม อื ปอ ซัก แตะ� ป โฮฮ อื ซาวป แม
โม ลุกซิก อื ซเพระ� นาวก แม ยุฮ เปียต
อาแลฮ� 9 โม ป โซม คโนมปัง เซ ไก ด่าว
ปาวน เปือน ปุย� ฟวยจ เซ พะเยซู เกือฮ
อื เอญี� 10 โกะ อื เลียก โตะ โล่ง ไม่ โม
ลุกซิก แตะ� โฮว ฮอยจ ยว่ง ด่ามานทูา�

โม ฟารซีิ ฆวต ยุ ป ซัมคัน
11 เญอืม เซ โม ฟารซีิ ฮอยจ เก ปุ แตะ

ไม่ พะเยซู� ปัว พะเยซู เปลีฮ ป ซัมคัน เน่
อมึ นึง เมือง มะลอง ละ แตะ� นึง ฆวต
ลอง แตะ แลน รพาวม พะเยซู� 12 พะ
เยซู ฮมอยจ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย เจน
เฮี เมอยุ ฆวต ยุ แนฮ อื ป ซัมคัน เนอ�
อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื พะจาว
แจง โอ อื ซ เกือฮ ปุย เจน เฮี ยุ ป ซัมคัน
เนอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 13 เญือม เซ พะเยซู
โฮว ฮา โม เซ เลีฮ ฮอยจ โตะ โล่ง ละ ซ เตื
อง แม แตะ ปลัฮ รอาวม ฮอยจ บลัฮ ลัก่
เติต�

รซอม เพอกึ ตอม โม ฟารซีิ
(มท� 16:5-12)

14 เญือม เซ โม ลุกซิก อื เบีย โรวก ค
โนมปัง ปอ โซม แตะ� ไก คโนมปัง ติ
โม่ว โน่ง ป โรวก อื ไม่ แตะ โตะ โล่ง เซ�
15ลไล โฮว อื พะเยซู ซตอก โม ลุกซิก แตะ
ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา เจือ
คโนมปัง ยุฮ โม ฟารซีิ ไม่ โม เฮโรต�� อฮั
เซ�

16 โม ลุกซิก อื บระ อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ
แตะ� �มัฮ อฮั อื ฆาื โอ เอะ โรวก คโนม
ปัง ไม่ แตะ ยุง่�� อฮั เซ�

17 พะเยซู ยุง เอนิ อื ป อฮั โม เซ ละ ปุ
แตะ เซ� อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �โม เปะ
เมอยุ อู ดิ เปอะ โอ แตะ ไก คโนมปัง ยุฮ
ฮู� อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ยุง� ดิ คาว โตว
นึง คิง เปอะ ป ยุฮ อาึ อ�ื 18 ไง่ เปอะ ไก�
โม่ เปอะ ยุ� ฮยวก เปอะ ไก� โม่ เปอะ
ฮมอง� โม่ เปอะ ไตม ลัง่� 19 เญอืม เรยีก
อาึ คโนมปัง พอน โม่ว ละ ปุย พอน เปือน
โฮ� โม เปะ ซาวป เปอะ ซเพระ ป โฮฮ อื
เซ ไก ซดุ เปียต�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ
โลยฮ อ�ื �ไก กาว ลอา เปียต�� อฮั เซ�

20 �เญื อม รฆุ อาึ ค โนม ปัง อาแลฮ
โม่ว เกือฮ ละ ปุย ปาวน เปือน โฮ� โม เปะ
ซาวป เปอะ ซเพระ ป โฮฮ อื เซ ไก ซดุ เปีย
ต�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อ�ื �ไก อา
แลฮ เปียต�� อฮั เซ� 21 พะเยซู อฮั แม
เฮี ละ อ�ื �โม เปะ อมั มัฮ โอ อื ดิ คาว ไจ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู เกือฮ ป จัก ไง่ ไฮ ติ ปุย
22 ฟวยจ เซ พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื ลอต

ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ตไซด่า� ตาว ปุย ปรเมะ
จัก ไง่ ละ ติ ปุย� ปัว พะเยซู เบื่อ ปุย เซ�
23พะเยซู โตวก โรวก เตะ ป จัก เซ ตาว อื
ก พริ ยว่ง� เญอืม เอจี ฟวยจ โดยจ อื นึง
ไง่ ปุย เซ� ยอ่ง เตะ แตะ ราว อ�ื ไฮมญ
อ�ื �ปะ อมั เกียฮ ยุ เปอะ โอเอฮี ฮ�ี� อฮั
เซ ละ อ�ื 24 ปุย เซ ไบลญ ไง่ แตะ แก โอ
เอฮี� อฮั เฮ�ี �อาึ ยุ ปุย ตอก โคะ โฮ� ปัง
เมอ โฮว ไป โฮว มา�� อฮั เซ� 25พะเยซู
ยอ่ง แม เตะ แตะ ราว ไง่ ปุย เซ� ปุย เซ
แก ที แม โอเอฮี� ไง่ อื เซ เอจี ไฮ ไมจ�
เอจี ยุ ที อื โอเอฮี ฮ�ี 26พะเยซู ดวน ปุย
เซ เอญี ยว่ง โกะ แตะ� ซตอก อาึง อื ตอก
เฮ�ี �ปุ แม เลียก โตะ ยว่ง เซ เฟือฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื

เปโตร อฮั พะเยซู มัฮ เนอมึ พะครติ
(มท� 16:13-20; ลก� 9:18-21)

27 พะเยซู ลอต โฮว ไม่ ลุกซิก แตะ ละ
ซ โฮว แตะ แควน ยว่ง ซีซาเรยา ฟีลิปปี�
เญือม อาวต ลัง่ อื นึง คระ โฮว แตะ เซ
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ไฮมญ โม ลุกซิก แตะ ตอก เฮ�ี �ปุย อฮั
อาึ มัฮ ปุย�� อฮั เซ�

28 โม เซ โลยฮ อ�ื �งอ่น อื อฮั ปะ มัฮ
โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา� งอ่น อื
อฮั ปะ มัฮ เอลียา� งอ่น อื อฮั ปะ มัฮ ป
ซึป ลปุง พะจาว โฆะติ ปุย�� อฮั เซ�

29 พะเยซู ไฮมญ แม โม เซ� �โม เปะ
เมอะ� อฮั เปอะ อาึ มัฮ ปุย�� อฮั เซ� เป
โตร โลยฮ อ�ื �ปะ มัฮ เนอึม เปอะ พะค
รติ�� อฮั เซ� 30 เญอืม เซ พะเยซู คัต โม
ลุกซิก แตะ โอ รโฮงะ ป มัฮ แตะ ละ ปุย�

พะเยซู รโฮงะ ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มท� 16:21-28; ลก� 9:22-27)

31 เคียง เซ พะ เยซู เพอกึ โม ลุก ซิก
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮ
เตะ ซ โฮลฮ โอต ป โซะ ป ไซญ โฮวน เจือ�
ป กวต ป เฮยีง ไม่ โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพ
อกึ พะทัม เญือะ ปุน ยุ ปุน ฮมอง โตว อ�ื
ซ เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ไน ซเงะ ลอวย
นึง อื ปังเมอ ซ โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ�
32 ไลลวง เซ พะเยซู อฮั อื ละ อื ซโตฮ�
เปโตร บระ อู โน่ง ไม่ พะเยซู� ริ ตุฮเตฮ
อ�ื 33 พะเยซู แมฆี แก โม ลุกซิก แตะ�
บวยจ ละ เปโตร� อฮั เฮี ละ อ�ื �ซาตัน�
โฮว แปฮ ฮา อาึ อ�ื ปะ งอ่ต เปอะ โตว โอ
เอฮี ตอก งอ่ต พะจาว อ�ื มัฮ งอ่ต เปอะ
โอเอฮี ตอก งอ่ต ปุย ปลัฮเตะ อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื

34 ฟวยจ เซ พะเยซู กอก ปุย โฮวน เซ
ไม่ ลุกซิก แตะ เกือฮ เอญี เคะ แตะ� อฮั
เฮี ละ อ�ื �เมาะ ป ฆวต ฟวต อาึ อื เกือฮ
ปุน รกัฮ ไอฮ รพาวม แตะ ไม่ กลอม อื ไมะ
ซาวแควง ยุฮ แตะ� ฟวต อาึ ไม่ อ�ื 35 ป
ฮลักกอ จีวติ แตะ ปุย เซ ซ โฮลฮ โปวฮ จี
วติ เนอึม แตะ� ป ญอม ละ โปวฮ จีวติ
แตะ เบือ อาึ อื ไม่ เบือ ไลลวง กัน ระ ไล
ยุฮ พะจาว เฮ�ี ปังเมอ ซ โฮลฮ จีวติ เนอึ
ม แตะ� 36 ปุย ปัง โฮลฮ โอเอฮี ไก นึง
ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื ดัฮ เกือฮ จีวติ แตะ
ไลจ� เมอ ซ แปน อื ละ อ�ื 37 มัฮ เมอ ป
ปุน รตู ปุย ไม่ จีวติ แตะ� แจง โอ อื ไก�
38 เมาะ ป โซะกิจ ฆาื อาึ ไม่ ลปุง เงอะ ไน
ติ เจน ปุย ฆอก ปุย เบร ไม่ บ่วก รพาวม

แตะ เฮ�ี อาึ ซ โซะกิจ โรฮ ฆาื ปุย เซ� เญื
อม ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ ไม่ รงั ซเปีย
ยุฮ เปือะ แตะ ไม่ เตปด่า ซงะ่ ซงอม ยุฮ
อ�ื� อฮั เซ�

9
พะจาว เปียน โกะ พะเยซู ซองนา ปุย
(มท� 17:1-13; ลก� 9:28-36)

1พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �อาึ อฮั ละ
โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื โม ป อาวต นา เฮี
ไก งอ่น ป โอ อื ซ ยุม กา โฮลฮ แตะ ยุ
บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ป ซ ฮอยจ ไม่ อมันัต
อ�ื� อฮั เซ�

2 เญอืม เอจี รฆุน อื แลฮ ซเงะ เอ� พะ
เยซู บะ โรวก เปโตร ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั
ฮาวก ดิ บลาวง ฮลาวง ไม่ แตะ ติ โดฮ�
เญือม เอจี ฮอยจ อื นา เซ เยอ� พะจาว
เปียน โกะ พะเยซู ซองนา โม เซ� 3 เค
รองึ จาวป เครองึ ฟุต อื ปิญ เฌียป เลียป
เอนิ� ปุย ติ ปลัฮเตะ ไก โตว ป ปิญ ยุฮ เค
รองึ ซัก แตะ เมาะ เซ ติ ตื เนอึม� 4 เญื
อม เซ เยอ โม ลุกซิก อื ยุ ปลาึฮ พราวป
เอลียา ไม่ ไอ โมเซ อู ดิ ไม่ พะเยซู�

5 เปโตร อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปอคู� ไมจ
มวน เนอึม อาวต เอะ นา เฮ�ี เอะ ซ ยุฮ
เตอปึ ลอวย ลัง� ยุฮ อาึง ละ ปะ ติ� ละ
ไอ โมเซ ติ� ละ เอลียา ติ�� อฮั เซ� 6 ป
อฮั เปโตร เซ ฆาื อื มัฮ ฆาื โอ อื เญาะ ยุง
ป ซ อฮั แตะ ฆาื ฮลัต ลอน แตะ เตือง โกะ
อื เตือง ปุโฮมว อื เซ�

7 ฟวยจ เซ เลีฮ ครุป เอนิ ชุต รวู เตือง
โอยจ อื โม เซ เยอ� เญือม เซ โอก เซียง
พะจาว ละ เน่อมึ ชุต รวู เซ� อฮั เฮ�ี �ปุย
เฮี มัฮ กวน ฮรกั เกอะ� ไมจ เปอะ เนอึง
ป อฮั อ�ื� อฮั เซ� 8 เญือม เซ โม ลุกซิก
อื เมือต ซาวป แลน อื ยุ โตว ปุย ไฮญ� ยุ
อาวต พะเยซู ไม่ แตะ โน่ง�

9 ลไล เลีฮ อื ฌื พะเยซู คัต โม ลุกซิก
แตะ ตอก เฮ�ี �กา เฆียง โกฮ ไอม กวน
ปุย ปลัฮเตะ เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ ปุ ดิ รโฮ
งะ ละ ปุย ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง เปอะ เซ��
อฮั เซ ละ ลุกซิก แตะ�
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10 ไลลวง เซ โม ลุกซิก อื รโฮงะ โตว
อื เนอึม� ปังเมอ บระ ลัง่ ไฮมญ ปุ แตะ
นึง อ�ื �ไล อฮั อื ติ แตะ ซ โกฮ ไอม เน่อมึ
ลัก่ยุม แตะ เซ มัฮ ไลลวง ตอก เมอ แล��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

11 โม เซ ไฮมญ พะเยซู� �โม คู เพอกึ
พะทัม เมอยุ อฮั อื เอลียา ไมจ ฮอยจ กา
พะครติ เตอ�� อฮั เซ�

12พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เอลียา ไมจ
เนอมึ อื ฮอยจ รกา ละ ซ เพรยีง แตะ อาึง
โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ พะ
ทัม อฮั เฮ�ี ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ ไมจ
อื โอต ป โซะ ป ไซญ โฮวน เจือ� ปุย ซ
ละ ซ โปวฮ อ�ื โม่ อฮั เซ พะทัม� 13ตอก
ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� อาึ อฮั ละ เปอะ� เอจี
ฮอยจ ติ ปุย ป มัฮ ตอก เอลียา เซ� ฆวต
ยุฮ ปุย ละ อื ตอก ออฮ เอจี ยุฮ เนอึม อื
ละ อื ตอก เซ� เอจี ปุก ตัม ป อฮั พะทัม ซ
เกิต ละ อื โฮ�� อฮั เซ ละ ลุกซิก แตะ�*

พะเยซู โครฮ พี โอก ฮา กวนดุ
14 เญือม เอจี ฮอยจ โม เซ เคะ ลุกซิก

ไฮญ� ยุ อาวต ปุย ไฮญ รวติ ร เวยีง อื
โฮวน� ปุก เญือม เก โม คู เพอกึ พะทัม
ไม่ โม ลุกซิก อื ปุ แตะ� 15 ปุย โฮวน เซ
เญือม ชวน อื เงอตึ นึง ฮอยจ พะเยซู นา
เซ� ตอ เอนิ เอญี รโนฮ รชงึ อ�ื 16พะเยซู
ไฮมญ อื นึง อ�ื �เมอ เก โม เปะ ปุ แตะ
นึง อ�ื� อฮั เซ� 17 โลยฮ ปุย ละ อื ติ ปุย�
�อาจาน� อาึ ตาว กวน รเมะ แตะ ฮอยจ
เคะ เปอะ ฆาื เลียก พี นึง อ�ื พี เซ เกือฮ อื
โอ เกียฮ ลปุง� 18ฮอยจ ละ อื เญอืม ออฮ
ลปลอยฮ วตั ติ แตะ เญือม เซ� ปุยฮ แม่
นึง ดอย อ�ื เกียต เบียง เตียง รญี แตะ�
เกือฮ อื กุง เตือง โม่ว แตะ� อาึ เอจี ปัว
โม ลุกซิก เปอะ โครฮ พี เซ โอก ละ แตะ
ปังเมอ โอ โอก ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�

19 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �โม เปะ
ปุย เจน เฮ�ี เตอ มัฮ แนฮ วติ รพาวม เจือ
เปอะ� อาึ ซ อาวต ไม่ โม เปะ เล่ีญ แม
เมาะ เมอ แล� อาึ ซ ปุน โอต ลัง่ โม เปะ
เมาะ เมอ แล� ตาว กวนดุ เซ เอญี เคะ

อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื 20 ปุย ตาว เนอมึ กวน
ดุ เซ เอญี เคะ อ�ื พี เซ เมือต เอจี ยุ พะ
เยซู� เกือฮ กวนดุ เซ ลปลอยฮ คุกคัก ลัง
เตะ� ปุยฮ แม่ นึง ดอย อ�ื

21 พะเยซู ไฮมญ เปือะ อ�ื �อมั เอจี
เล่ีญ โซะ อื ตอก เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื
เปือะ อื โลยฮ อ�ื �มัฮ เน่อมึ เญือม กวน
ดุ อื ลัง่� 22 พี เซ เกือฮ โรฮ กวน อาึ ดุฮ
ลอป โตะ งอ ไม่ โตะ รอาวม� ริ ยุฮ ยุม
ไม่ อ�ื ดัฮ เปอะ ไก ตอก เกียฮ ยุฮ เนิ�
ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ� ปัว ปะ เรอึ
ม แตะ�� อฮั เซ� 23 พะเยซู อฮั เฮี ละ
เปือะ อื เซ� �ตอก เมอ โอ เกียฮ ฮา� โม
ป ไก รพาวม เจือ เกียฮ ยุฮ ละ อื โครยญ
เจือ�� อฮั เซ�

24 เญือม เซ เปือะ กวนดุ เซ อฮั เนอึม
อฮั แนม อื ตอก เฮ�ี �อาึ เจือ เยอะ� บุน
โอ รพาวม เจือ อาึ ดิ กุมปอ� ปัว ปะ เรอึ
ม แตะ�� อฮั เซ�

25 เญอืม ชวน พะเยซู ซ เอญี ปุย โฮวน
เคะ แตะ� พะเยซู บวยจ ละ พี เซ� อฮั
เฮ�ี �พี งาว พี ฮลาึต� อาึ ดวน ปะ โอก
ฮา ปุย เฮ�ี ปุ เญือะ เอญี เลียก นึง ปุย เฮี
เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

26พี เซ ครวก� เกือฮ กวนดุ เซ ลปลอย
ฮ เรยีง� ฟวยจ เซ โอก� กวนดุ เซ ไอจ
เอนิ ตอก ป ยุม โฮ� ปอ เอนิ อฮั ปุย อื เอจี
ยุม โฮวน ปุย� 27พะเยซู โตวก เตะ กวน
ดุ เซ เกือฮ โกฮ� กวนดุ เซ โกฮ ชุง เอนิ�

28 เญือม เอจี เลียก พะเยซู โตะ เญือะ
อา� โม ลุกซิก อื ไฮมญ โน่ง อ�ื �ตอก
เมอ เอะ เอ โครฮ พี เซ โอ โอก ยุฮ ฮู��
อฮั เซ�

29พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �พี ตอก เฮี ไก
โตว ตอก ซ เกียฮ โครฮ ปุย อื ตอก ไฮญ
โนก ฮา โกว ปุย กัน ไววอน ละ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

พะเยซู รโฮงะ แม ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มท� 17:22-23; ลก� 9:43-45)

30 พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื โอก ฮา นา เซ
โฮว นึง คระ จังวตั กาลิลี� ปังเมอ โอ ฆวต
เกือฮ ปุย ไฮญ ยุง คระ โฮว แตะ นึง ฆวต

* 9:13 9:13 พะทัม มาลาคี 4:5 อฮั เอลียา ซ ฮอยจ กา ซ ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ� เอจี มัฮ โยฮนั เซ
ป มัฮ ตอก เอลียา� โม ป โอ เจือ ปังเมอ ยุฮ ยุม ไม่ โยฮนั เซ�
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เพอกึ โน่ง แตะ ปุ โฮว โม ลุกซิก แตะ�
31 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �ป
มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ ญวต ปุย เกือฮ อื
อาวต ฆรมึ ลวงั บัง่คัป ปุย� โม เซ ซ ยุฮ
ยุม ไม่ อ�ื ไน ซเงะ ลอวย นึง อื ปังเมอ ซ
โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ ละ อ�ื 32 โม ลุก
ซิก อื เมือต ฮมอง ลปุง เซ คาว โตว ลัง่ ไจ
อ�ื ปังเมอ โอ โรวต ไฮมญ อ�ื

โม ลุกซิก พะเยซู เก ปุ แตะ
(มท� 18:1-5; ลก� 9:46-48)

33 ฟวยจ เซ พะ เยซู ไม่ โม ลุก ซิก อื
ฮอยจ นึง ยว่ง คาเพรนาอุม� เญือม เอจี
เลียก อื โตะ เญือะ อา ไฮมญ ลุกซิก แตะ
ตอก เฮ�ี �ลไล โฮว เปอะ นึง คระ เนาะ
ออ� มัฮ ไลลวง เมอ ป อู ดิ โม เปะ ไม่ ปุ
แตะ�� อฮั เซ�

34 โม ลุกซิก อื โฆย ฆาื อื นึง เอจี เก อื
ปุ แตะ ตัม คระ นึง ไลลวง ป ซ โฮลฮ แปน
ป ระ ลลาึง แตะ�

35พะเยซู งาวม� กอก ลุกซิก กาว ลอา
ปุย เซ เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ
ไก ป ฆวต ระ อา ไมจ อื แปน ป แตวะ ฮา
ปุย� ไมจ อื แปน กวนไจ ปุย โจฮ ปุย เตื
อง โอยจ อ�ื� อฮั เซ� 36 พะเยซู โตวก
กวนดุ แตวะ ติ เกือฮ อื อาวต ซองนา ลุก
ซิก แตะ� โอม กวนดุ เซ ไม่ อ�ื 37อฮั เฮ�ี
�ดัฮ ไก ป ปุน รปัคัม กวนดุ แตวะ ตอก เฮี
ติ ปุย เยอ� เบือ ทื แตะ อาึ อ�ื ปุย เซ มัฮ
โรฮ รปัคัม อื อาึ โรฮ� ป ปุน รปัคัม อาึ มัฮ
โตว รปัคัม อื อาึ โน่ง� เอจี มัฮ โรฮ รปัคัม
อื ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ�� อฮั เซ พะเยซู�

ป โอ ตอซู เอะ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ เอะ
38 โยฮนั อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปอคู� เอะ

ยุ ติ ปุย ป ปุน โครฮ พี โอก เบือ โกว แตะ
มอยฮ ปะ อา� เอะ เอ คัต เตอะ นึง โอ อื
มัฮ ไม่ เอะ�� อฮั เซ�

39 พะเยซู อฮั เฮ�ี �ปุ คัต� ดัฮ ไก ป
ปุน ยุฮ ป ซัมคัน เบือ ทื แตะ อาึ อื แจง โอ
อื ซ เพยีก แฮม อาึ อ�ื 40 เมาะ ป โอ ตอซู
ปุ แตะ ไม่ เอะ เอ� เอจี มัฮ โรฮ ปุย บลัฮ

ลัก่ เอะ� 41 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม
อ�ื ดัฮ ไก ป เกือฮ รอาวม ญุ ติ จอก ละ
โม เปะ นึง มัฮ เปอะ ปุย บลัฮ ลัก่ พะครติ
เตอ� ปุย เซ แจง โอ อื ซ วติ ลังวนั ละ
อ�ื�

ป เกือฮ ปุย ยุฮ ป พิต
(มท� 18:6-9; ลก� 17:1-2)

42 �ดัฮ ไก ป เพอกึ กวนดุ แตวะ ป เอจี
เจือ อาึ ติ ปุย เกือฮ ยุฮ ป พิต เตอ� ซ โซะ
เนอึม ละ โกะ อื ไอฮ� ฮา ซ ยุฮ อื โอเอฮี
ตอก เซ� มัฮ เกือฮ อื ปุย ปุก ซโมะ ครติ เฮ
งาะ ไม่ โงก โกะ แตะ ไม่ เกือฮ อื น่ากึ แตะ
โตะ ปลัฮ รอาวม ก โด่ะ อื ฌักแฟน ลัง่ ละ
อื ฮา เซ� 43 ดัฮ เตะ เปอะ เกือฮ เปอะ
ยุฮ ป พิต โฮ� ไมจ เปอะ กิต แปฮ โปวฮ�
โฮลฮ เปอะ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ ไม่ เตะ
กุต แตะ ไมจ ลัง่ ฮา ดุฮ เปอะ นึง มอนโฮก
นึง งอ โอ เกียฮ ญึ่ต ไม่ เตะ ลอา ก บลัฮ
แตะ� 44 (นา เซ งอ นึง อื ปุ เกียฮญึ่ต เฆรี
ยก นึง อื ปุ เกียฮ ยุม��* 45 ดัฮ ชวง เปอะ
เกือฮ เปอะ ยุฮ ป พิต โฮ� ไมจ เปอะ กิต
แปฮ โปวฮ� โฮลฮ เปอะ จีวติ โอ เญาะ
ไก ลอยจ ไม่ ชวง กุต แตะ� ไมจ ลัง่ ฮา ซ
โปวฮ พะจาว โกะ เปอะ นึง มอ นโฮก ไม่
ชวง เปอะ เตือง ลอา ก บลัฮ อื เซ� 46 (นา
เซ งอ นึง อื ปุ เกียฮ ญึ่ต� เฆรยีก นึง อื
ปุ เกียฮ ยุม�� 47 ดัฮ ไง่ เปอะ เกือฮ เปอะ
ยุฮ ป พิต โฮ� ไมจ เปอะ กัว แปฮ โปวฮ�
โฮลฮ เปอะ เลียก นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว
ไม่ ไง่ บลัฮ แตะ ไมจ ลัง่ ฮา ซ โปวฮ พะ
จาว โกะ เปอะ นึง มอ นโฮก ไม่ ไง่ เปอะ
เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื 48 นา เซ งอ นึง อื
ปุ เกียฮ ญึ่ต� เฆรยีก นึง อื ปุ เกียฮ ยุม�
49 ปุย เตือง โอยจ อื ไมจ รไม่ ไม่ กิฮ ไม่
ไมจ อื รซัฮ นึง งอ� 50 กิฮ มัฮ ป ไมจ�
ดัฮ กิฮ เอจี ไฆร เออมึ ซ เกียฮ เกือฮ แม
เปอะ เออมึ ตอก เมอ� โม เปะ ไมจ เปอะ
เกือฮ กิฮ ไก นึง แตะ� ไมจ เปอะ อาวต
ปุก ปอ ปุ แตะ�� อฮั เซ�

10
* 9:44 9:44 นึง พะทัม ไซฮ ปุย ไพรม อื ไก โตว คอ 44 ไม่ คอ 46 นึง งอ่น อ�ื
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ไลลวง ละ ปุย ปุย เญือะ แตะ
(มท� 19:1-12; ลก� 16:18)

1พะเยซู โกฮ โฮว ฮา นา เซ� เลียก นึง
แควน จังวตั ยูเด่ีย� เตือง แม โกลง จอ
แด่น ฮอยจ บลัฮ ลัก่ โอก ซเงะ� เญือม
เซ ฮอยจ รเจอมึ แม ปุย เคะ อื โฮวน�
พะเยซู เพอกึ ตอม โม เซ ตอก เอจี กอ
ยุฮ ไพรม แตะ� 2 โม ฟารซีิ เอญี เคะ พะ
เยซู� ไฮมญ อื นึง ซ มอง แตะ โซวต ลปุง
อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ ปรเมะ ละ ปรโปวน
เญือะ แตะ อมั ปุก อื โกตไม ยุฮ พะจาว�
อมั โอ ปุก อ�ื� อฮั เซ�

3 พะเยซู ไฮมญ โรฮ โม เซ ฆาื อื ตอก
เฮ�ี �ไอ โมเซ อฮั อาึง อื ละ เปอะ ตอก
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 ปุย โม เซ โลยฮ อ�ื �ไอ โมเซ เอจี
โปง ปรเมะ ยุฮ นังซื ลักทัน นึง กัน ละ ปุย
ปุย เญือะ แตะ� ฟวยจ เซ แปน ละ อื ปุ
แตะ�� อฮั เซ�

5 พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ไอ โมเซ
มัฮ ไซฮ อื อาึง ไล เซ ละ โม เปะ นึง ฆวต
ไอฮ ลอน โม เปะ รพาวม โกะ แตะ ไอฮ�
6 เญือม ยุฮ พะจาว ปลัฮเตะ โฆะ ปังเมอ
โอ มัฮ ตอก เซ� �พะจาว ยุฮ ปุย เตือง
ปรเมะ ปรโปวน� 7 มัฮ เซ ป ไมจ ปรเมะ
ละ มะเปือะ แตะ นึง ติต รพาวม อื นึง ปร
โปวน เญือะ แตะ ฆาื อ�ื 8 ปุย ลอา เซ
เอจี แปน เนะซองั ติ�� อฮั เซ พะทัม�
ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุย ลอา เซ เญือะ มัฮ โตว
ลอา� เอจี มัฮ ติ� 9 ป เอจี รโจะ พะจาว
เกือฮ อาวต ดิ อ�ี ไมจ โตว ปุย รกัฮ ฮา ปุ
แตะ�� อฮั เซ�

10 เญือม เอจี เลียก อื โตะ เญือะ อา�
โม ลุกซิก อื ไฮมญ แม พะเยซู นึง ไลลวง
เซ� 11พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ดัฮ ปุย ละ
ปรโปวน เญือะ แตะ� โฮว ไอฮ แม ปรโป
วน โคระ เญือะ แตะ� ปุย เซ เอจี มัฮ เลน
อื จุ ไม่ พิต อื ละ ปรโปวน ไพรม เญือะ
แตะ เซ� 12 ดัฮ ปรโปวน ละ ปรเมะ เญือะ
แตะ� โฮว ไอฮ แม ปรเมะ โคระ เญือะ
แตะ โฮ� ปรโปวน เซ เอจี มัฮ โรฮ ป เลน
จุ ตอก ปรเมะ เซ โรฮ�� อฮั เซ�

พะเยซู ปิฮ มุ่น ละ กวนดุ แตวะ
(มท� 19:13-15; ลก� 18:15-17)

13 ฟวยจ เซ โฮว ตาว ปุย โม กวน ดุ
แตวะ ละ อื นึง ซ เกือฮ อื พะเยซู เดือะ
เบื่อ กวนดุ เซ� โม ลุกซิก อื บวยจ ละ โม
เซ ฆาื อ�ื 14 พะเยซู เมือต เอจี ยุ บวยจ
อื ตอก เซ� ปุก โตว รพาวม อื เฟือฮ� อฮั
เฮี ละ ลุกซิก แตะ� �เกือฮ เอญี เคะ อาึ
เมิฮ� โม กวนดุ เซ� ปุ เญือะ คัต เฟือฮ�
เอจี มัฮ ปุย ตอก กวนดุ โม เฮี ป โฮลฮ บัน่
เมือง ยุฮ พะจาว แปน คอง แตะ� 15 อาึ
อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื ป ออฮ ป เอฮี
ญุ่ก ป โอ ญอม ไอฮ ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ
พะจาว ตอก ไอฮ กวนดุ แตวะ อื ซ โฮลฮ
โตว เลียก นึง บัน่เมือง เซ เฟือฮ�� อฮั
เซ� 16 เญือม เซ พะเยซู โอม โม กวนดุ
แตวะ เซ� ยอ่ง เตะ แตะ ราว อ�ื ปิฮ มุ่น
ละ อ�ื

ปุย กอย ฮอยจ ไฮมญ ไลลวง จีวติ
(มท� 19:16-30; ลก� 18:18-30)

17 เญือม โกฮ โฮว พะเยซู นึง คระ อา
ไก ปุย ติ ตอ เอญี เคะ อ�ื นุ่ม ไว อ�ื อฮั
เฮ�ี �อาจาน� ปะ มัฮ เนอมึ เปอะ อาจาน
ไมจ� อาึ ซ ไมจ ยุฮ ตอก เมอ เดอมึ ซ
โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

18 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เมอยุ อฮั
เปอะ ไมจ ละ อาึ อ�ื ไก โตว ป ไมจ ป ญุ่ก
โนก ฮา พะจาว ติ โตน เนอ� 19 ปะ เอจี
ยุง เปอะ ป อฮั พะจาว อาึง ตอก เฮ�ี �ปุ
เลน จุ อู� ปุ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� ปุ บระ ปุ
ปอก� ปุ แปนพญีัน โอ เนอมึ� ปุ บ่วก ละ
ปุย เยอ� ไมจ เปอะ นัปทื มะเปือะ แตะ��
อฮั เซ พะจาว��

20 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �อาจาน� โอเอฮี โม
เซ เตือง โอยจ อื อาึ เอจี เนองึ โครยญ เจือ
เน่อมึ เญือม แตวะ แตะ ลัง่�� อฮั เซ�

21 พะเยซู แก ปุย เซ ไม่ รพาวม ฮรกั
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ วติ ลัง่ เปอะ ติ
เจือ โน่ง� โอเอฮี เมาะ ป ไก ยุฮ เปอะ เซ
โฮว โชะ� มาื โฮลฮ เปอะ เซ จัต แม ละ
ป ตุก ป ญัก� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ปะ
ซ พอม เนอึม ป โฮลฮ เปอะ นึง เมือง มะ
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ลอง� ฟวยจ เซ โฮว ฟวต อาึ อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื

22 ปุย เซ เมือ ต เอจี ฮมอง ลปุง ติ
มวยญ เซ� เฟียก ดาวม เอนิ นา ตา ฆาื
อ�ื โกฮ เอญี ไม่ ตุก รพาวม แตะ� นึง
มัฮ แตะ ปุย โฮวน คาว โฮวน คอง�

23พะเยซู แก โม ลุกซิก แตะ ฆาื อ�ื อฮั
เฮี ละ อ�ื �ป กอย ญัก เนอึม ซ โฮลฮ อื
เลียก นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว เยอ�� อฮั
เซ� 24 โม ลุกซิก อื เงอตึ เนอึม นึง ป อฮั
อื เซ� พะเยซู อฮั แม อื ละ อื ตอก เฮ�ี
�โม เปะ ป มัฮ กวน เนอ� (ป อาึง รพาวม
แตะ นึง คาวคอง ปลัฮเตะ เฮ�ี* ญัก เนอึ
ม ซ เกียฮ เลียก อื นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว
เยอ� 25 ซ เลียก อุต โตะ ญิ เยอื ลัง่ ฮา ซ
เลียก ป กอย นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ติ
ปุย�� อฮั เซ�

26 โม ลุกซิก เงอตึ เนอึม นึง อ�ื อฮั เฮี
ฆาื อื ละ ปุ แตะ� �ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� มัฮ
ปุย ป ซ เกียฮ โปน มัป่ เปอ�� อฮั เซ�

27 พะเยซู แก แม ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �เกียฮ ยุฮ โตว อื ปุย ปลัฮเตะ เอ�
พะจาว ปังเมอ เกียฮ ยุฮ อ�ื พะจาว เกีย
ฮ ยุฮ อื โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

28ฟวยจ เซ เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ
เอจี ละ โครยญ เจือ โอเอฮี ฮี นึง โฮว ฟวต
แตะ ปะ�� อฮั เซ�

29 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ
โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื ดัฮ ปุย ละ เญือะ ม่า
แตะ ไม่ มะเปือะ แตะ ไม่ กวน รนัน แตะ
ไม่ เอียกปุ ตุเจอ แตะ เบือ อาึ ไม่ ไลลวง
กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว� 30 นึง เจน เฮี ปุย
เซ ซ โฮลฮ อื โฮวน ฮา ไพรม แตะ ติ รอย
เตะ เซ� มัฮ โฮลฮ อื เญือะ ม่า� ไม่ มะ
ไม่ กวน ไม่ เอียกปุ ตุเจอ แตะ� ปังเมอ ซ
โฮลฮ โรฮ ปุย เพียก แฮม ฆาื อ�ื นึง เจน
ลั่กกา อื ซ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ
แตะ� 31 ปัง มัฮ ตอก เซ ซ ไก โฮวน ปุย ป
อาวต รกา ซ โฮลฮ แม อาวต รเคะ� ปุย
อาวต รเคะ ซ โฮลฮ แม โรฮ อาวต รกา��
อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู รโฮงะ แม ไลลวง ซ ยุม แตะ
32 เญือม โฮว อื นึง คระ ละ ซ ฮาวก

แตะ เวยีง เยรูซาเลม� พะเยซู โฮว นัมนา
โม ลุกซิก แตะ� โม ลุกซิก อื เซ รไจจ ฆาื
อ�ื ปุย ไฮญ ป ฟวต ลัก่เคะ อื ฮลัต� พะ
เยซู บะ โรวก ลุกซิก แตะ กาว ลอา ปุย�
รโฮงะ อาึง โอเอฮี ป ซ เกิต ละ แตะ ละ
อ�ื 33 อฮั เฮ�ี �เอะ ซ ฮาวก นึง เวยีง เย
รูซาเลม� ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ มอป
ปุย ละ โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม นา
เซ� ซ นอป อื ไก พิต ปอ ยุม อ�ื ฟวยจ
เซ ซ มอป แม อื ละ ปุย ตัง เมือง� 34 ปุย
ตังเมือง เซ ซ โล่ ญวยฮ อ�ื ซ โดยจ อ�ื ซ
เฟียต ซ ปุฮ อ�ื ซ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ไน ซเงะ
ลอวย นึง อื ปังเมอ ซ โกฮ ไอม แม�� อฮั
เซ�

ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ปัว โอเอฮี นึง พะ
เยซู

(มท� 20:20-28)
35 เญือม เซ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ป มัฮ

กวน เซเบ่ด่ี เอญี เคะ พะเยซู� อฮั เฮี ละ
อ�ื �ปอคู� เอะ ลอา เยอ ฆวต ปัว โอเอฮี
นึง เปอะ ติ เจือ� ปัว เปอะ เกือฮ เนิ ตัม
ป ปัว เยอะ เซ�� อฮั เซ�

36 พะ เยซู ไฮมญ อ�ื �เมอ ซ เกือฮ
เปอะ อาึ ยุฮ ละ แตะ�� อฮั เซ�

37 โม เซ โลยฮ อ�ื �ดัฮ เปอะ เอจี โฮลฮ
แปน กซัต อาวต ไม่ อมันัต โญตซัก ยุฮ
แตะ โฮ� ปัว เปอะ เกือฮ เอะ ลอา งาวม
ลวง ดอม เปอะ ติ ปุย ลวง วิ เปอะ ติ ปุย
โอะ�� อฮั เซ ละ พะเยซู�

38 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ปัว
เปอะ โอเอฮี เตือง โอ แตะ ยุง� เปียง
ญุ อาึ โม เปะ อมั ซ ปุน ญุ โรฮ เปอะ� บั่
ปติซมา รปั อาึ โม เปะ อมั ซ ปุน รปั โรฮ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

39 ปุย ลอา เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปุน
เนอะ�� อฮั เซ� พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื
�เปียง ญุ อาึ โม เปะ ซ ญุ เนอึม เปอะ�
บัป่ติซมา รปั อาึ โม เปะ ซ รปั เนอึม โรฮ
เปอะ� 40 ป งาวม ลวง ดอม อาึ ไม่ ลวง
วิ อาึ ปังเมอ โอ มัฮ ป ฟวยจ นึง อาึ� พะ

* 10:24 10:24 ลปุง ไก กไน โวงเลป เซ มัฮ ป โอ ไก นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม งอ่น อ�ื
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จาว ยุฮ อาึง อื ละ ป ออฮ ซ เกือฮ อื ละ ปุย
เซ�� อฮั เซ�

41 ลุกซิก อื กาว ปุย เซ เญอืม เอจี ฮมอง
อื ป อฮั ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั เซ� ววั รพาวม
อื ฆาื อ�ื 42พะเยซู กอก โม เซ� อฮั เฮี ละ
อ�ื �โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ป ตัตเตียง ปุย
ตังเมือง โกย คนัป แตะ ปุย อาวตฆรมึ อมั
นัต แตะ� ปุย ระ นึง อื เกือฮ ติ แตะ ปุน
อฮั ปุน มวยญ เบือ อมันัต แตะ� 43 โม
เปะ เอ ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ ตอก เซ�
ป ฆวต แปน ป ระ ลลาึง เปอะ ไมจ อื ญอม
เกือฮ ติ แตะ แปน ป รซอฮ ละ ปุย� 44 ป
ฆวต แปน ฮวันา ลลาึง เปอะ ไมจ อื ญอม
แปน กวนไจ ปุย โจฮ ปุย เตือง โอยจ อ�ื
45 ปัง มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ มัฮ โตว ฮอยจ
อื ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย รซอฮ ละ โกะ แตะ�
มัฮ ฮอยจ อื ละ ซ รซอฮ โกะ แตะ ละ ปุย
ไม่ โปง อื จีวติ แตะ เกือฮ แปน ควน โตฮ
แตะ ปุย โฮวน เซ ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�

พะเยซู เกือฮ ป จัก ไง่ ไฮ ติ ปุย
46 ฟวยจ เซ พะ เยซู ไม่ โม ลุก ซิก อื

ฮอยจ ยว่ง เยรโีค� เญอืม ซ โกฮ โฮว แม
อื ฮา ยว่ง เซ โฮวน โรฮ ปุย ไฮญ ป โฮว
ไม่ อ�ื ยุ อาวต ปุย จัก เฆียง คระ ติ ปุย�
มอยฮ อื มัฮ บ่ารทิมาโย� มัฮ กวน ทิมา
โย� งาวม มอง ปัว โอเอฮี นึง ปุย� 47 ปุย
เซ เญอืม เอจี ฮมอง อื ฮอยจ พะเยซู ยว่ง
นาซาเรต คระ เซ� อฮั เฮี เรยีง� �พะเยซู
ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ� ปัว ปะ เลียก พาวม
นึง แตะ�� อฮั เซ� 48 ไก โฮวน ปุย ป ดวน
อื เกือฮ อาวต โฆย เยอ� ปุย เซ ปังเมอ
โฮว ละ อฮั แตะ เรยีง� �ป มัฮ จัตเจือ ด่า
วติ� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ�� อฮั
แนฮ เซ�

49 พะเยซู ชุง เอนิ ลโล่ะ นา เซ� ดวน
ปุย กอก ปุย เซ ละ แตะ� ปุย กอก เนอึม
อื ละ อ�ื อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม
แตะ ไมจ มวน� โกฮ ชุง� พะเยซู เอจี มัฮ
กอก อื ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 50 ปุย เซ ปอฮ
เอนิ อื พรุ ฮอป แตะ เซ� โกฮ พราวป เอนิ
เอญี เคะ พะเยซู�

51 พะ เยซู ไฮมญ อ�ื �เมอ ซ เกือฮ
เปอะ อาึ ยุฮ ละ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

ปุย จัก ไง่ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว�
ปัว ปะ เกือฮ ไง่ อาึ เกียฮ ยุ โอเอฮี�� อฮั
เซ� 52พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี เมิฮ�
รพาวม เจือ เปอะ เอจี เกือฮ ปะ ไฮ�� อฮั
เซ� เญือม เซ ปุย จัก ไง่ เซ เกียฮ ยุ เอนิ
โอเอฮี� ลอต เอนิ โฮว ฟวต พะเยซู นึง
คระ โฮว อื เซ�

11
พะเยซู บุก กวน บรงั
(มท� 21:1; ลก� 19:20; ยฮ�

12:12)
1 เญอืม เซพะเยซู ไม่ ลุกซิก อื ฮอยจ โบ

ยว่ง เบ่ตฟาเก ไม่ ยว่ง เบ่ทานี� เอจี ซดิ
ไม่ เวยีง เยรูซาเลม� เญือม เอจี ฮอยจ อื
ชวง บลาวง กาวก เกอ ดวน ลุกซิก แตะ
โฮว กา แตะ ลอา ปุย� 2 อฮั เฮี ละ อ�ื
�โฮว เลียก ฮอยจ โตะ ยว่ง ลั่กกา เปอะ
เซ� เญือม เลียก เปอะ ยว่ง เซ ซ ยุ เปอะ
กวน บรงั ติ� ปุก ลัง่ ปุย อาึง� มัฮ กวน
บรงั โอ ปุย ดิ บุก ติ ชวง� ไมจ เปอะ กัฮ
เมือะ โรวก ฮอยจ นา เฮ�ี 3 ดัฮ ปุย ไฮมญ
ไลลวง กัฮ เปอะ บรงั เซ� ไมจ เปอะ อฮั ละ
อื ตอก เฮ�ี ฆวต โกว พะโองจาว ติ เตะ�
เนฮ โล่ว ซ ตาว แม อื ฮอยจ นา เฮี ตอก
ไพรม อ�ื ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�� อฮั เซ�

4 ลุกซิก ลอา ปุย เซ โฮว รโตฮ เนอึม ยุ
กวน บรงั เซ โบ คระ ติ� ปุก ปุย โบ รเวอืะ
เญือะ� กัฮ อ�ื 5 ป ชุง นา เซ ไฮมญ อ�ื
�กัฮ เปอะ กวน บรงั เซ ละ เมอ�� อฮั
เซ� 6 ลุกซิก ลอา ปุย เซ โลยฮ อื ตัม ป
อฮั พะเยซู อาึง ละ แตะ� เญือม เซ โปง
อื โรวก อ�ื

7 ลุกซิก ลอา ปุย เซ เมือะ โรวก กวน
บรงั เซ ฮอยจ เคะ พะเยซู� ตุย เครองึ เซ
อกึ แตะ ตุม อื นึง ตังโฆระ บรงั เซ� เญื
อม เซ พะเยซู บุก ปุ โฮว บรงั เซ� 8 ไก
โฮวน ปุย ป ตุย ตุม เครองึ เซอกึ แตะ ตัม
คระ ซ โฮว อื เซ� งอ่น อื บิฮ ฮละ โคะ เน่
อมึ คระ ชจิ� ตุม โรฮ อื ตัม คระ เซ โรฮ�
9 โม ป โฮว รกา ไม่ โม ป ฟวต ลัก่เคะ อื
อฮั ปุ โฮว เฮี เรยีง� �โฮซันนา� ปัว เกือฮ
ป ฮอยจ นึง มอยฮ พะจาว ไมจ ลอป ป ยุ
เคราะ ลอป ป ฮมอง� 10 ปัว พะจาว เกือฮ
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บัน่เมือง ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ
อาวต ไมจ อาวต มวน� มัฮ บัน่เมือง เซ ป
ซ ฮอยจ ละ เอะ เอ� โฮซันนา� ลืลาว พะ
จาว ป อาวต เมือง มะลอง�� อฮั เซ ปุย
โฮวน เซ�

11 พะ เยซู เลีย ก เวยีง เย รู ซา เลม�
ฮาวก ฮอยจ นึง ควง วิฮนั� ซาวป แลน
โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ โอก โฮว
ฮอยจ ยว่ง เบ่ทานี ไม่ ลุกซิก แตะ เตือง
กาว ลอา ปุย อื เซ นึง เอจี ปู พริ ละ แตะ�

โคะ เม ป โอ ไก เปลิ
12 ปวยฮ พริ เซ แม เญือม โอก พะเยซู

ไม่ โม ลุกซิก อื ฮา ยว่ง เบ่ทานี พะเยซู
ฆวต โซม� 13 ชวน โคะ เม ติ ก ซไง อ�ื
เกลอึม ฮละ� โฮว แลน เปลิ อื ไม่ โอ อื
เปลิ� เมือต เอจี ฮอยจ นึง เน่อมึ อื ยุ โตว
เปลิ อื ติ โม่ว เนอึม� ไก ฮละ โน่ง� นึง
โอ อื ดิ มัฮ เมือ เปลิ โคะ เม� 14 พะเยซู
อฮั เฮี ละ โคะ เม เซ� �เฆิม เฮี โฮว ไป นา
เยอ ไก โตว ป ซ โฮลฮ โซม เปลิ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื โม ลุกซิก อื ฮมอง โรฮ ป อฮั
อื เซ�

พะเยซู โครฮ ป โชะ โอเอฮี โอก ฮา วิ
ฮนั

(มท� 21:12; ลก� 19:45; ยฮ�
2:13)

15 เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง เวยีง เยรูซา
เลม พะเยซู ฮาวก เอนิ ฮอยจ นึง ควง วิ
ฮนั� โครฮ ป โชะ ป นาวง โอเอฮี ไม่ ป รวี
โอเอฮี โอก ฮา ควง วฮินั เซ� รเคอปึ โตะ
ยุฮ โม ป เปียน มาื ไม่ ตังอี ยุฮ โม ป โชะ
รโกะเกอ�ื 16 คัต ปุย โอ โฮว ไม่ รบุยฮ ล
กลอม แตะ โตะ ควง วฮินั เซ� 17พะเยซู
เพอกึ โม เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �พะทัม โม่
เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �วิฮนั ยุฮ อาึ ปุย ซ
อฮั อื มัฮ ก ไววอน ปุย โครยญ เจือ ปุย��
โม เปะ ปังเมอ เกือฮ เปอะ แปน �โตะ ทัม
อาวต คะมุย� � อฮั เซ�

18 โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม เมือ
ต เอจี ฮมอง ลปุง เซ� ซาวป เอนิ งอ่ต
ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ พะเยซู ฆาื อ�ื โม
เซ บระ ฮลัต นึง พะเยซู ฆาื เงอตึ โม ลัป
ซด่อน นึง รซอม เพอกึ ตอม อื ปุย� 19 เญื

อม เอจี ปู พริ อี พะเยซู โอก ฮา เวยีง เซ�
ยุฮ อื ตอก เซ โครยญ บู�

ไลลวง โคะ เม ยุม
20 ปวยฮ พริ เซ เญือม งาวป ลัง่ อื พะ

เยซู ไม่ ลุกซิก อื โฮว แม คระ ไก โคะ เม
เซ� ยุ โฮรง ซออฮ เอนิ อื ฮอยจ ละ แรฮ
แตะ� 21 เปโตร โตก ละ บวยจ พะเยซู ละ
อ�ื อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ปอคู� ตึต แตะ โคะ เม
บวยจ ปะ ละ โฮ เอจี ยุม�� อฮั เซ�

22 พะ เยซู โลยฮ อื ละ ลุก ซิก แตะ�
�ไมจ เปอะ เจือ พะจาว� 23 อาึ อฮั ละ โม
เปะ ตัม เนอมึ อ�ื ปัง ดวน เปอะ บลาวง เฮี
เฌาะ ติ แตะ ฮอยจ นึง ปลัฮ รอาวม� ดัฮ
เปอะ เจือ เนอึม ซ แปน อื ตอก อฮั แตะ
เซ� ไม่ โอ เปอะ ซองไซ รพาวม นึง� ซ
เกียฮ แปน เนอมึ ละ เปอะ ตัม เซ� 24 มัฮ
เซ ป อฮั อาึ ละ เปอะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี เญื
อม ไววอน เปอะ ปัว โอเอฮี นึง พะจาว
เยอ� ไมจ เจือ เนอึม เอจี มัฮ แตะ นัม
โฮลฮ� โอเอฮี เซ ซ โฮลฮ เนอึม เปอะ
ฆาื อ�ื 25 เญือม ชุง เปอะ ละ ซ ไววอน
แตะ ดัฮ ปุย ไก พิต ไก โฌวะ ละ เปอะ�
ปุ ทื โซะ โระ โกลยจ� ดัฮ เปอะ โอ ทื โซะ
โระ โกลยจ โฮ� เปือะ เปอะ เมือง มะลอง
ทื โตว โรฮ โม เปะ โซะ� โระ โตว โรฮ โม
เปะ โกลยจ โรฮ� 26 (ดัฮ เปอะ ทื ปุย โซะ
โระ ปุย โกลยจ� เปือะ เปอะ เมือง มะลอง
ซ ทื โรฮ โม เปะ โซะ� โระ โรฮ โม เปะ
โกลยจ�� อฮั เซ��*

ปุย ไฮมญ ไลลวง อมันัต พะเยซู
(มท� 21:23; ลก� 20:1-8)

27พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื ฮอยจ แม นึง
เวยีง เย รูซาเลม แม� ลไล โฮว อื โตะ
ควง วฮินั เนอ� โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ
พะทัม ไม่ ป กวต ป เฮยีง เอญี เคะ พะ
เยซู� 28 อฮั เฮ�ี �ปะ มัฮ โฮลฮ เปอะ อมั
นัต แตะ เน่อมึ ก เมอ ยุฮ เปอะ กัน ตอก
เซ� ปุย ป ดวน ปะ ยุฮ ตอก เซ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

29พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ ซ ไฮมญ
โรฮ โม เปะ นึง ติ เจือ� โลยฮ เนิ� ดัฮ
เปอะ โลยฮ เนิ โฮ� อาึ ซ รโฮงะ โรฮ ละ

* 11:26 11:26 ลปุง ไก กไน โวงเลป เซ มัฮ ป โอ ไก นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม งอ่น อ�ื
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เปอะ ตอก เกียฮ ยุฮ แตะ กัน ตอก เซ�
30 กัน เกือฮ โยฮนั ปุย รปั บัป่ติซมา� อมั
มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ฮู� อมั มัฮ
ปุย ปลัฮเตะ� โลยฮ เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

31 โม เซ ซิงซา อื ไม่ ปุ แตะ ฆาื อ�ื อฮั
เฮ�ี �เอะ ซ โลยฮ ละ อื ตอก เมอ แล� ดัฮ
เอะ ซ อฮั มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ
ฮู� ตึน ซ ไฮมญ แม เอะ ตอก เฮ�ี �เมอ
ยุ โอ โม เปะ เจือ โยฮนั เนอ�� ตึน ซ อฮั
เซ เนิ� 32 ดัฮ เอะ ซ อฮั มัฮ ปุย ปลัฮเตะ
ป เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ฮู แปน โตว�� อฮั เซ
ละ ปุ แตะ� มัฮ อฮั อื ตอก เซ นึง ฮลัต
แตะ นึง ปุย โฮวน เซ นึง อฮั ปุย โฮวน เซ
โยฮนั มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เตือง โอยจ
แตะ� 33 โม เซ โลยฮ อื ฆาื อื ละ พะเยซู
ตอก เฮ�ี �โม เอะ ยุง โตว�� อฮั เซ� พะ
เยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก เซ อาึ ซ
รโฮงะ โตว โรฮ ละ เปอะ ตอก โฮลฮ แตะ
อมันัต แตะ ละ ยุฮ แตะ กัน เซ�� อฮั เซ�

12
ไลลวง กุม รปึม อะงุน
(มท� 21:33-46; ลก� 20:9-18)

1ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ อื นึง ลปุง
ปันฮา แตะ� �ไก ปุย ติ� ยุฮ รปึม อะงุน�
ยุฮ ฆรุง ไคว อ�ื ปอยจ ซโมะ ละ ซ บึน
แตะ เปลิ อะงุน ยุฮ แตะ นึง อ�ื ยุฮ เญือะ
ฮลาวง ละ มอง แตะ รปึม เซ� เกือฮ ปุย
ยุฮ พา อื ละ แตะ� ฟวยจ เซ โกะ อื โฮว
อาวต ฮา อื เมือง ไฮญ� 2 เญอืม เอจี เติง
เวลา เปฮ เปลิ อะงุน เซ ดวน กวนไจ แตะ
ติ ปุย โฮว เคะ ป ยุฮ พา รปึม เซ� ตะ
เกือฮ อื โฮว ตุย รโตง แตะ นึง อ�ื 3 ป
ยุฮ พา รปึม เซ ปังเมอ โฮมวต กวนไจ อื
เซ� เฟียต อ�ื ปุฮ อ�ื ฟวยจ เซ เกือฮ อื
เอญี ปลาว� 4ฟวยจ เซ กุม รปึม เซ ดวน
แม กวนไจ แตะ โฮว ติ ปุย แม� ปุย โม
เซ ปุฮ ไกญ อื ปอ ม่ะ อื ไม่ ยุฮ อื ป โซะ ป
ไซญ ละ อื โฮวน เจือ� 5 กังเคะ เอ ดวน
แม กวนไจ แตะ โฮว ติ ปุย แม� โม เซ ยุฮ
โรฮ ยุม ไม่ อ�ื ป ยุฮ พา รปึม เซ ยุฮ แนฮ
อื ตอก เซ ละ กวนไจ กุม รปึม เซ โฮวน

ปุย� ปุฮ อื งอ่น� ยุฮ ยุม ไม่ อื งอ่น� โม
เซ โฮลฮ โตว โรวก รโตง ปอเลียง แตะ เซ
ติ ตื เนอึม� 6 กุม รปึม เซ ไก กวน รเมะ
ติ โน่ง� ฮรกั เนอึม อ�ื โฮน รเคะ อื เญื
อม โอ อื เญือะ ไก ปุย ไฮญ ละ อ�ื เกือฮ
กวน แตะ เซ โฮว เคะ อ�ื อฮั เฮ�ี โม เซ
ตึน ซ นัปทื กวน อาึ� อฮั เซ� 7 โม ป ยุฮ
พา รปึม เซ ปังเมอ โอ โรฮ นัปทื อ�ื อฮั เฮี
ละ ปุ แตะ� �ตึน ซ มัฮ ปุย เฮี ป ซ โฮลฮ
รปึม เฮี เฆียง เฮ�ี ไมจ เอะ ยุฮ ยุม ไม่ เด
อมึ เอะ ซ โฮลฮ รปึม เฮี แปน คอง แตะ��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 8 โม เซ โฮมวต เนอึม
ปุย เซ� ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ตุย โปวฮ อื ก พริ
รปึม เซ� 9 ป มัฮ กุม รปึม เซ เมอ ซ ยุฮ
อื ฆาื อ�ื ตึน ซ ฮอยจ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ยุฮ
พา รปึม เซ� ฟวยจ เซ ซ เกือฮ แม ปุย
ไฮญ ยุฮ พา อื ละ แตะ�� อฮั เซ พะเยซู�

10พะเยซู อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ
อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ลาว พะทัม เฮ�ี �ด่อง
ซโมะ โปวฮ ป ยุฮ เญือะ อา เอจี โซวต พะ
จาว เกือฮ แปน ด่อง โรง� 11 โอเอฮี
ตอก เซ มัฮ ป ยุฮ พะจาว� เงอตึ เนอึม
ไง่ ซลอง เอะ นึง�� อฮั เซ พะทัม��

12 โม ป มัฮ ฮวันา โม ยวิ เซ ฆวต โฮม
วต พะเยซู� นึง ยุง อื ฮอยจ ลปุง ปันฮา
อื เซ ละ โม โกะ แตะ� โม เซ ปังเมอ โอ
โรวต โฮมวต อื ฆาื ฮลัต แตะ นึง ปุย โฮวน
เซ� โอก โฮว เยอื ฮา พะเยซู ฆาื อ�ื

ไลลวง กัฮ ปุย พาซี โอเอฮี
(มท� 22:15-22; ลก� 20:19-26)

13 ฟวยจ เซ โม เซ ดวน โม ฟาริซี ไม่
โม ป มัฮ ไม่ กซัต เฮโรต โฮว เคะ พะเยซู
งอ่น� ละ ซ เกือฮ อื มอง โซวต พิต ลปุง
อ�ื 14 เญือม เอจี ฮอยจ อื อฮั เฮี ละ อ�ื
�อาจาน� เอะ เอจี ยุง เงอะ มัฮ เปอะ ปุย
เนอึม รพาวม� อฮั เปอะ โตว โอเอฮี ป
มวน ละ ฮมอง ฮยวก ปุย อื โน่ง� ไก เปอะ
โตว ป ฮรกั ป จัง� เพอกึ เปอะ ไลลวง พะ
จาว ตัม ซื อ�ื กัน ซ กัฮ ปุย พาซี ละ ซีซา
อมั ปุก อื โกตไม ยุฮ เอะ เอ� อมั โอ ปุก
อ�ื 15อมั ไมจ กัฮ� อมั โอ ไมจ กัฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื
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พะเยซู เอจี ยุง อื มัฮ อื เคียต โม เซ
ไฮมญ แตะ ตอก เซ� อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื
�โม เปะ ริ โน่ง เปอะ โซวต พิต ลปุง อาึ
เมอ� ตัว มาื แทป ยุฮ เปอะ เซ� เกือฮ
อาึ แลน เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 16 โม เซ
กอยฮ เนอึม อื ละ อ�ื พะเยซู ไฮมญ อื
นึง อ�ื �มัฮ ฮุป ปุย ป ไก นึง มาื เฮ�ี มัฮ
มอยฮ ปุย ป ไก นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื โม
เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ ซีซา�� อฮั เซ�

17 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี ป ลัง
โฮลฮ ซีซา ไมจ เปอะ ทไว ละ ซีซา� โอเอฮี
ป ลัง โฮลฮ พะจาว ไมจ เปอะ ทไว ละ พะ
จาว�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ เงอตึ เนอึม
นึง ตอก โลยฮ พะเยซู อื เซ�

ป ฮอยจ ไฮมญ ไลลวง โกฮ ไอม แม
ปุย

(มท� 22:23-33; ลก� 20:27-40)
18 เญือม เซ โม ซา ดู่ ซี เอญี เคะ พะ

เยซู� มัฮ ป อฮั ป ยุม โอ เกียฮ โกฮ ไอม
แม โม เซ เยอ� ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี
19 �อาจาน� ไอ โมเซ เอจี ไซฮ อาึง อื ละ
เอะ แปน โกตไม ตอก เฮ�ี ดัฮ ปรเมะ ยุม
ฮา ปรโปวน เญือะ แตะ� ดัฮ โอ ไก กวน
โฮ� ไมจ แม ปุ อื ไอฮ เดอมึ ซ ซึป จัตเจือ
เอียกระ เอียกตุ แตะ เซ� 20 ไพรม อื ไก
ปุย ติ เญือะ� ไก กวน รเมะ อาแลฮ� ป
มัฮ เอียกระ อื เซ เญือะ� ยุม เตือง โอ
แตะ ดิ ไก กวน� 21 ปุ ทัต อื ไอฮ โรฮ ปรโป
วน เซ โรฮ� ยุม โรฮ เตือง โอ แตะ ไก กวน
ไม่ อ�ื กังเคะ อื ปุ ปุย เซ ยุฮ ตื โรฮ อื ตอก
เซ� 22 ปุย เตือง อาแลฮ อื เซ ไอฮ ปรโป
วน ติ เซ� ยุม เตือง โอ แตะ ดิ ไก กวน ไม่
อื เตือง โอยจ แตะ� ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ
ยุม โรฮ� 23 เคียง มัฮ ตอก เซ ซเงะ ซ โกฮ
ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ เซ� ปรโป
วน เซ ซ แปน ปรโปวน เญือะ ปุย นึง อื ไน
ปุย อาแลฮ เซ� นึง เอจี ไอฮ อื ปรเมะ เซ
เตือง อาแลฮ อ�ื� อฮั เซ ละ พะเยซู�

24พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ เอจี
พิต เนอมึ ตอก งอ่ต เปอะ โอเอฮี� มัฮ ฆาื
โอ เปอะ ยุง ลปุง ไก นึง พะทัม ไม่ อมันัต
พะจาว� 25ซเงะ ซ โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ

ลัก่ยุม แตะ เญาะ ไก โตว ป เญือะ ป เอญี
นึง� ซ ตอก เอนิ โม เตปด่า ยุฮ พะจาว ป
อาวต เมือง มะลอง นึง ไลลวง ตอก เซ�
26 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ลาว นึง พะ
ทัม ไซฮ ไอ โมเซ ไลลวง ซ โกฮ ไอมแม ปุย
เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ� เญือม เซ มัฮ เญือม
รเออปึ งอ ละ อื นึง โคะ โฮ� พะจาว อฮั อื
ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ พะจาว ทื
อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป�� อฮั เซ
พะจาว� 27 ดัฮ มัฮ ตอก เซ มัฮ โตว พะ
จาว ทื ป ยุม� มัฮ พะจาว ทื ป ไอม� เอจี
ที นึง เซ พิต เนอึม ป งอ่ต โม เปะ เอ��
อฮั เซ ละ อ�ื

ป ระ ไล นึง ป อฮั พะจาว อาึง
(มท� 22:34-40)

28 ไก คู เพอกึ พะทัม ติ ปุย� เญือม
เอจี ฮอยจ อื ฮมอง ตอก เก ปุย ปุ แตะ�
ฮมอง โรฮ ปุก ตอก โลยฮ พะเยซู อื ละ
ปุย� ไฮมญ พะเยซู ฆาื อ�ื �เมาะ ป อฮั
พะจาว อาึง นึง โกตไม ยุฮ แตะ มัฮ เมอ ป
ตึก นึง ระ ไล แตะ นึง อ�ื� อฮั เซ�

29พะเยซู โลยฮ อื ละ ปุย เซ� �เอจี มัฮ
เฮ�ี �โม อซิราเอน� งอ่ต เมอะ� มัฮ พะ
จาว ทื เอะ เซ โน่ง ป มัฮ พะจาว เนอึม
เมอ� 30 ไมจ เปอะ ฮรกั พะจาว ทื แตะ
ฮอยจ นึง ไกญ เปละ ไกญ พาวม แตะ�
ฮอยจ นึง กัมกึต วไิซ� ฮอยจ นึง เรยีง นึง
แด่น เปอะ เตือง โอยจ อ�ื� 31ฟวยจ เซ
มัฮ แม เฮี ติ ป ระ ไล นึง อ�ื �ไมจ เปอะ
ฮรกั ปุยว่ง แตะ ตอก ฮรกั เปอะ โกะ แตะ
ไอฮ โรฮ�� โอเอฮี อฮั พะจาว อาึง ไก
โตว ป ระ ไล ฮา ลอา คอ เซ�� อฮั เซ�

32 คู เพอกึ พะทัม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เนอึ
ม� อาจาน� เอจี ปุก เนอึม ป อฮั ปะ เซ�
พะจาว เนอึม ไก ติ โตน โน่ง� โนก ฮา
พะจาว เซ ไก โตว พะจาว ไฮญ� 33 ไล
ฮรกั ปุย พะจาว ฮอยจ นึง ไกญ เปละ ไกญ
พาวมแตะ� ฮอยจ นึง กัมกึต วไิซ� ฮอยจ
นึง เรยีง นึง แด่น แตะ� ไม่ ฮรกั อื ปุย่วง
แตะ ตอก ฮรกั อื โกะ แตะ ไอฮ โรฮ� มัฮ
เนอมึ ป ไมจ� โอเอฮี ตอก เซ ไมจ ฮา กัน
ตอง ปุย ทไว ซัตซิง ละ พะจาว� ไม่ กัน
ทไว โอเอฮี ไฮญ ละ อื โครยญ เจือ�� อฮั
เซ�
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34 เญือม ฮมอง พะเยซู ปุก เนอึม ตอก
โลยฮ ปุย เซ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ซไง เปอะ
โตว ฮา บัน่เมือง ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ ละ
อ�ื เคียง เซ โฮว ไป นา เญาะ ไก โตว ป
โรวต ไฮมญ ไลลวง ตอก ซ โซวต แตะ พิต
ลปุง พะเยซู ติ ตื เนอมึ�

พะครติ อมั มัฮ จัตเจือ ด่าวติ�
35 เญือม เพอกึ ตอม พะเยซู ปุย โตะ วิ

ฮนั เซ พะเยซู ไฮมญ ปุย ตอก เฮ�ี �โม คู
เพอกึ พะทัม เมอยุ อฮั อื พะครติ มัฮ จัต
เจือ กซัต ด่าวติ เตอ� 36 ลปุ พะจาว เอจี
เกือฮ ด่าวติ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ
งาวม ลวง ลัก่ดอม อาึ ฮอยจ ละ เกือฮ อาึ
ป รุป ไม่ เปอะ อาวต ฆรมึ ชวง เปอะ� อฮั
เซ ละ พะโองจาว ทื อาึ พะจาว เยอ��

37 �ดัฮ กซัต ด่าวติ อฮั พะโองจาว ละ
ตอก เซ โฮ� พะครติ เซ อมั ซ เกียฮ มัฮ
จัตเจือ อื โน่ง� แจง โอ อื มัฮ ฮา�� อฮั
เซ� โม ลัปซด่อน เญือม ฮมอง อื ป อฮั
พะเยซู เซ มวน เนอมึ รพาวม เบือ อ�ื

ไล โม คู เพอกึ พะทัม
38พะเยซู อฮั เฮี นึง รซอม เพอกึ ตอม

แตะ ปุย� �ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา
โม คู เพอกึ พะทัม� โม เซ ฆวต จาวป
ลปิ ดา� ฆวต โฮว ไป โฮว มา ไม่ อื นึง
โตะ กัต� นึง ฆวต เกือฮ อื ปุย นัปทื แตะ�
39 เญือม ฮาวก อื นึง โฮงซุต ไม่ เญือม
เลียง ปุย ปุ แตะ ฆวต งาวม ก ฮลาวง ก คึ
อ�ื 40 โม เซ โกย โลป แตะ เญือะ ม่า ยุฮ
แมฮงั แมไม นึง เฮยีง แตะ� เคียต กอ ไว
วอน เล่ีญๆ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ยุ แตะ� ปุย
ตอก เซ ซ ระ เนอึม ตุต ลอก ฆาื อ�ื� อฮั
เซ�

มาื ทไว แมฮงั
(ลก� 21:1-4)

41ลไล งาวมพะเยซู รเตือป ฮติ ทไว ปุย
มาื นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� มอง แลน ป
ดุฮ มาื โตะ ฮติ เซ� เญอืม เซ ฮอยจ โม ป
กอย นึง โฮวน� โม เซ โรวก ดุฮ มาื โตะ
ฮติ เซ โฮวน� 42 ฮอยจ โรฮ แมฮงั ตึก นึง
ตุก แตะ ติ ปุย� ดุฮ โรฮ มาื ซครกั นึง อื
ลอา� งวยฮ เมาะ ติ เซีจ� 43พะเยซู กอก
โม ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ

โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื ป ดุฮ แมฮงั ตุก เฮี
โตะ ฮติ เซ โฮวน ฮา ป ดุฮ ปุย ไฮญ เตือง
โอยจ อ�ื 44 ปุย ไฮญ เซ ตุย ดุฮ มาื โฮฮ ไจ
แตะ นึง อ�ื ปรโปวน โอยจ นึง ตุก แตะ
เฮ�ี ปังเมอ ตุย ดุฮ มาื ซ เลียง แตะ จีวติ
แตะ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�

13
เวลา ลัก่ ก ลอยจ อื
(มท� 24:1-51; ลก� 21:5-36)

1 ลไล โอก พะเยซู ฮา วฮินั เซ ป มัฮ ลุก
ซิก อื ตา ติ ปุย เยอ� อฮั เฮ�ี �ปอคู� ตึต
แตะ� แก แลน เญือะ คึ ยุฮ ปุย นึง ซโมะ
ระ เซ เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

2 พะเยซู อฮั เฮี ละ ลุก ซิก แตะ เซ�
�ปะ เอจี ยุ เปอะ วฮินั คึนัก เฮ�ี โม่ เปอะ
ยุ� ซโมะ อาวต ราว ปุ แตะ เฮี ซ เญื่อฮ
โอยจ� เญือะ ซ ไก โตว ติ เนอมึ ป ซ อาวต
ลัง่ อื เบือง แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 เญือม งาวม พะเยซู นึง ไกญ บลาวง
กาวก รเตือป วิฮนั เซ เปโตร ไม่ ยาโคโบ่
ไม่ โยฮนั ไม่ อนัดรู ฮอยจ ไฮมญ โน่ง พะ
เยซู ตอก เฮ�ี 4 �ปัว ปะ รโฮงะ ละ แตะ
ป อฮั เปอะ เนาะ โฮ� ซ เกิต เญือม เมอ�
เญอืม เอจี ซ เกิต อื มัฮ เมอ ป ซกิ ซัมคัน
นึง อื ละ เอะ เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ไมจ เนอึม
เปอะ แฮน ติ แตะ� ปุ เกือฮ ปุย ปุน จุ
เปอะ ไฆร ฮา ลปุง เนอมึ� 6 เฆียง เฮี เยอ
ซ ไก โฮวน ป ซ ฮอยจ โกว มอยฮ อาึ อ�ื ซ
อฮั เฮ�ี �ปุย อฮั เปอะ เซ เอจี มัฮ อาึ เฮ�ี�
ซ อฮั เซ� ซ จุ ปุย ไฆร ฮา ลปุง เนอึม ฆาื
อื โฮวน ปุย� 7 ปัง ฮมอง เปอะ เซียง รุป
ปุย ปุ แตะ ก ซดิ อ�ื ปัง ฮมอง เปอะ คราว
อื เน่อมึ ก ซไง อ�ื ปุ เกือฮ ติ เปอะ โตวฮ
ฆราึง ฆาื� โอเอฮี ไล เซ จัมเปน อื ไก�
ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี ปังเมอ โอ ดิ ฮอยจ�
8 ปุย ปะเทต เฮี ซ ตอซู ปุย ปะเทต เซิต�
ปุย เมือง เฮี ซ ตอซู ปุย เมือง เซิต� ซ เกิต
ดุงเดียง เตะ นึง ไม่ ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ
นึง โฮวน โดฮ� โอเอฮี ไล เซ ตอก เญือม
อาวม โรง ปรโปวน โซะ ซ เติง เคิ รอาวม
แตะ โฮ�
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9 �ไมจ เปอะ โซะ โกะ ฮรกัซา เนอึม
นึง แตะ� ปุย ซ โฮมวต โรวก โม เปะ
ฮอยจ นึง ซัน� ซ เฟียต ซ ปุฮ โม เปะ
โตะ โฮงซุต� ซ โฮลฮ เปอะ ชุง ลั่กกา โม
จาวเมือง ไม่ กซัต ฆาื ทื เปอะ อาึ� ละ ซ
โฮลฮ เปอะ รโฮงะ ไลลวง พะจาว ละ โม
เซ� 10 กา เกิต โอเอฮี ตอก เซ ไมจ อื ไก
ป โฮว ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
ละ ปุย โครยญ เจือ ปุย� 11 เญอืม โฮมวต
ปุย โรวก โม เปะ ฮอยจ ละ ซัน� ปุ เกือฮ
ติ เปอะ ตุก รพาวม นึง ป ซ อฮั ซ มวยญ
แตะ� เญือม เติง เวลา อ�ื เกือฮ พะจาว
เปอะ อฮั ตอก ออฮ ไมจ เปอะ อฮั ตอก
เซ� ป ซ อฮั เปอะ เซ มัฮ โตว โม เปะ ไอฮ
ป อฮั ฮา� มัฮ ลปุ พะจาว�

12 �เญือม เซ� เอียก ซ รโจฮ ปุ แตะ
ฮอยจ ละ ยุม อ�ื เปือะ ซ รโจฮ กวนแตะ�
กวน ซ ฟอง มะเปือะ แตะ ฮอยจ ละ ยุม
อ�ื 13 ปุย เตือง โอยจ อื ซ เกละยุ โม เปะ
ฆาื ทื เปอะ อาึ� ปุย ปุน อาวต ไม่ รพาวม
เจือ แตะ ฮอยจ ลอยจ อื พะจาว ซ เรอึม
ปุย เซ�

ไลลวง เม่ะมัก่ ป ซ เกิต ละ ปุย
14�โม ป ลาว พะทัม ไมจ อื เกือฮ ไล เฮี

คาว ไจ แตะ� โม เปะ ซ ยุ เปอะ อาึง ปุย
โอเอฮี ป รแอม ลัมเลือ ละพะจาว นา ก โอ
อื ลัมเปิง อาวต� เญือม ยุ เปอะ โอเอฮี
ตอก เซ ไมจ ปุย อาวต จังวตั ยูเด่ีย ตอ
ฮอยจ นึง บลาวง� 15 ป อาวต นึง ดัต่ฟะ
ปุ เญือะ เกือฮ เลียก ตุย โอเอฮี อาวต โตะ
เญือะ� 16ป อาวต นึง ชจิ นึง ม่า ปุ เญือะ
เกือฮ แม ตุย เครองึ จาวป แตะ� 17 เญื
อม เซ เยอ ซ ญัก เนอึม ละ โม ป โรวก
ไม่ โม ป ปุ ลัง่ กวน� 18 ไมจ เปอะ ไววอน
ปัว โอ เกือฮ โอเอฮี ตอก เซ เกิต ละ แตะ
เมือ โฆยญ� 19 เญือม เซ ซ เกิต เม่ะมัก่
โซะ ลอน นึง� โซะ ฮา โซะ โอเอฮี ไฮญ โค
รยญ เจือ� เน่อมึ เญือม ยุฮ โรง พะจาว
ปลัฮเตะ ฮอยจ ปเล่ีย ไก โตว ป โซะ ตอก
เซ� ลัก่กา อื ปุ โรฮ ซ ไก� 20พะจาว เอจี
เกือฮ เวลา เซ เงีย่ง นึง โตก แตะ ละ โม ป
เลือก แตะ อาึง เซ� มัฮ โอ อื เกือฮ เงีย่ง
ตอก เซ ไก โตว ป ซ ไอม นึง อื ติ ตื เนอมึ�

21 เญอืม เซ ดัฮ ไก ป ซ อฮั ละ เปอะ ตอก
เฮ�ี �เตะ� พะครติ อาวต นา เซ�� ดัฮ
อฮั เซ ละ เปอะ ปุ เจือ� ปัง อฮั แม เฮี ละ
เปอะ� �ไก นา เซิต�� ปุ โรฮ เจือ� 22 ซ
ไก โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ พะครติ นึง� ไม่ โม
ป โคะ ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว นึง
โฮวน ปุย� โม เซ ซ ปุน ยุฮ ป ซัมคัน ปอ
เงอตึ ปุย นึง� มัฮ ฆวต จุ อื โม ป เลือก
พะจาว อาึง เซ เกือฮ ไฆร ฮา ลปุง เนอึม
ดัฮ ปุน อื โฮ� 23 โม เปะ ไมจ เปอะ โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง แตะ� อาึ เอจี อฮั อาึง ละ
เปอะ โครยญ เจือ เน่อมึ กา เฆียง เกิต อ�ื

กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ ฮอยจ แม
24 �เญือม เอจี ลอยจ เม่ะมัก่ เซ ซเงะ

ซ เฟียก� เคิ ปุ เญือะ ซ รงั� 25ซโมยญ ซ
ดุฮ ฮา มะลอง� โอเอฮี ป ไก อมันัต นึง กัง
ฮาว ซ รกุฮ รเตียง� เญือะ ซ อาวต โตว
เบือง แตะ� 26 เญือม เซ ปุย ซ ยุ ฮอยจ
กวน ปุย ปลัฮเตะ นึง ชุต รวู ไม่ อมั นัต
โญตซัก คึนัก ยุฮ แตะ� 27 เญือม เซ ซ
ดวน โม เตปด่า ยุฮ แตะ เกือฮ อื ตุย รโจะ
ปุย เลือก แตะ เตือง โอยจ อ�ื เตือง ปาวน
ลวง อื เซ� ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง�
28 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง ไลลวง เฮ�ี
ซ แพป ละ เปอะ ไม่ โคะ เม� เญือม จัว
กัก ชุก ฮละ อื เอจี ยุง เปอะ ซดิ ซ เฮละ
อ�ื 29 ตอก โรฮ เซ� เญือม ยุ เปอะ เกิต
โอเอฮี ตอก เซ โม เปะ เอจี ยุง โรฮ เปอะ
มัฮ อื ซดิ ซ ฮอยจ พะครติ เตอ� 30อาึ อฮั
ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื ปุย เจน เฮี ซ ยุม
โอยจ โตว กา เกิต โอเอฮี ตอก เซ เตือง
โอยจ อ�ื 31 ปลัฮเตะ ไม่ มะลอง ซ ไฆร�
ป อฮั ป มวยญ อาึ ปังเมอ โอ เกียฮ ไฆร
เฟือฮ เอนิ�

32 �ซเงะ เซ เวลา เซ ไก โตว ป ยุง� เต
ปด่า ป อาวต นึง เมือง มะลอง ไม่ กวน
พะจาว ปุ โรฮ ยุง อ�ื ยุง เปือะ อื โน่ง�
33 ไมจ เปอะ เครองึ รไจจ นึง ไม่ เพรยีง
แนฮ เปอะ ติ แตะ� นึง โอ โม เปะ ยุง เญื
อม ซ ฮอยจ ซเงะ เซ� 34 แพป ละ เปอะ
ไม่ กุม เญือะ ติ� ซ โอก โฮว ฮา เญือะ
แตะ คระ ซไง� กา โฮว อื ซตอก อาึง กัน
ละ กวนไจ ยุฮ แตะ ติ ปุย ติ เจือ� ติ ปุย
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ติ เจือ� ดวน ปุย มอง โตะ รเวอืะ เซ มอง
เญือะ ยุฮ แตะ� 35 มัฮ เซ ป ไมจ โม เปะ
เครองึ รไจจ นึง ฆาื อ�ื นึง โอ เปอะ ยุง เญื
อม ซ ฮอยจ กุม เญือะ เซ� อมั ซ ฮอยจ
เมือ รเปือ ปู� อมั ซ ฮอยจ งอ่น ซาวม�
อมั ซ ฮอยจ เมือ รเอาะ แอ� อมั ซ ฮอยจ
เมือ โอก ซเงะ� ยุง เปอะ โตว� 36 ดัฮ
เปอะ โอ เครองึ รไจจ นึง� ตึน ซ ฮอยจ
พราวป ลไล ไอจ เปอะ� 37 ป อฮั ฮะ ละ
โม เปะ เฮ�ี อาึ อฮั โรฮ ละ ปุย เตือง โอยจ
อ�ื ไมจ เปอะ เครองึ รไจจ นึง�� อฮั เซ�

14
ปุย ฆวต บระ โฮมวต พะเยซู
(มท� 26:1-5; ลก� 22:1-2)

1 ไก ลัง่ ลอา ซเงะ กา ซ ฮอยจ กัน โซม
เลียง ฌาว ปุย� มัฮ เญือม โซม อื คโนม
ปัง โอ ไก เจือ� โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ
พะทัม งอ่ต เฮยีง แตะ ละ ซ บระ แตะ โฮม
วต พะเยซู ไม่ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อ�ื 2 โม เซ
อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �คัน โตว ยุฮ เวลา โซม
เลียง ฌาว ปุย� เกิต ปลาว ป ซุกซัก ลุง
ลัง ฆาื ซน่ะ ลลาึง ปุย โฮวน เฮ�ี� อฮั เซ�

ปรโปวน เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ พะเยซู
(มท� 26:6-13; ยฮ� 12:1-8)

3 เญือม เซ พะเยซู ฮาวก เญือะ ซีโมน
ยว่ง เบ่ทานี ป มัฮ ปุย ลาวต ไพรม อื เซ�
ลไล โซม อื ฮอยจ ปรโปวน ติ ปุย� ไปญ
เอปิ แกว ลออยฮ ซออย ฮงาื� มัฮ ป ตึก
นึง เปียง แตะ� โปวกพลุก เอปิ ยุฮ แตะ�
เรฮ ลออยฮ ซออย ฮงาื ยุฮ แตะ เซ นึง
ไกญ พะเยซู� 4 ไก งอ่น ป ววั ป ยุฮ ปร
โปวน เซ รพาวม อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ
ฆาื อ�ื �เกือฮ ลออยฮ เซ ไลจ เยอื ละ
เมอ� 5 ลออยฮ เซ มัฮ โชะ อื โฮลฮ มาื
นึง อื ลอวย รอย โฮฮ เด่นารอินั� ฟวยจ
เซ โฮลฮ เรอึม ป ตุก ป ญัก นึง อ�ื� อฮั
เซ� โม เซ เติ เนอึม เติ แนม ปรโปวน เซ
ฆาื อ�ื

6พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �ปุ เติ� เกีย
ฮ เกือฮ โน่ง เปอะ ปรโปวน เฮี ตุก รพาวม
เมอ� เอจี ไมจ เนอมึ กัน ยุฮ อื ละ อาึ เฮ�ี
7 ป ตุก ป ญัก อาวต ลอป ไม่ เปอะ� โม

เปะ ซ ยุฮ เปอะ ป ไมจ ละ เญือม ออฮ�
โฮลฮ เปอะ ยุฮ ละ อื เญือม เซ� อาึ ปัง
เมอ โอ ซ อาวต ลอป ไม่ เปอะ� 8 ปรโป
วน เฮี เมาะ ป เกียฮ ยุฮ อื เอจี ยุฮ อื เนิ�
ไลลวง เรฮ อื ลออยฮ นึง อาึ เซ เอจี มัฮ
รโซก รเงอ่มึ อื อาึ กา เติง เวลา ซ รมอยจ
ปุย อาึ� 9 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื
ซ โฮว ครอฮ ปุย ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะ
จาว ก ออฮ ก เอฮี เล่ีป เตะ ญุ่ก� ไลลวง ป
ยุฮ ปรโปวน เฮี ซ พรุ ซ มอยฮ แปน ควน
ไตม ปุย อื นึง อ�ื� อฮั เซ�

ยูด่า ซ โร พะเยซู ละ โม ซตุ
(มท� 26:14-16; ลก� 22:3-6)

10 เญอืม เซ เยอ ยูด่า อซิคารโิอต ป มัฮ
ลุกซิก ไน กาว ลอา ปุย เซ ติ ปุย เยอ� โฮว
เคะ โม ซตุ ระ นึง ซ มอป แตะ พะเยซู ละ
อ�ื 11 เญือม เอจี ฮมอง อื โอเอฮี ตอก เซ
ไมจ เอนิ รพาวม โม ซตุ เซ� ซันญา อาึง
ซ เกือฮ แตะ มาื ละ ยูด่า� เคียง เซ เยอ
ยูด่า มอง แลน เญือม เคริ เญือม ดอม อื
ละ ซ เกือฮ แตะ โม เซ โฮลฮ โฮมวต พะ
เยซู�

พะเยซู โซม เลียง ฌาว ไม่ ลุกซิก แตะ
(มท� 26:17; ลก� 22:7; ยฮ�

13:21-30)
12ซเงะ โซม โรง ปุย คโนมปัง โอ ไก เจือ

เยอ� มัฮ ซเงะ มอก อื แกะ ละ โซม เลียง
ฌาว แตะ เซ� โม ลุกซิก อื ไฮมญ พะเยซู
ตอก เฮ�ี �ซ เกือฮ เปอะ เอะ โฮว เพรยีง
โซม เลียงฌาว ละ แตะ ก เมอ�� อฮั เซ�

13 เญือม เซ พะเยซู ดวน เอนิ ลุกซิก
แตะ โฮว ลอา ปุย� อฮั อาึง อื ละ อื ตอก
เฮ�ี �โฮว เลียก ฮอยจ โตะ เวยีง เงอ� ซ
รโตฮ เปอะ ยุ ปรเมะ ติ เน่ะ ปุ โฮว โดง
รอาวม� ไมจ เปอะ โฮว ฟวต ปุย เซ�
14 เลียก ปุย เซ เญือะ ออฮ ไมจ เปอะ อฮั
ละ กุม เญือะ เซ ตอก เฮ�ี �ปอคู อฮั เฮ�ี
มัฮ ฮอง เมอ อื ก ซ เกือฮ เปอะ อาึ โซม
เลียง ฌาว ไม่ ลุกซิก แตะ�� ไมจ เปอะ
อฮั เซ ละ� 15 กุม เญือะ เซ ซ ตาว โม เปะ
ฮอยจ โตะ ฮอง ระ คัก ฮลาวง อ�ื เอจี
ฟวยจ แฮรป เตียป อื อาึง โตะ ฮอง เซ�
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มัฮ นา เซ นา ก ไมจ เปอะ เพรยีง โซม ละ
เอะ เอ�� อฮั เซ�

16 ลุก ซิก ลอา ปุย เซ โฮว เลียก โตะ
เวยีง� รโตฮ เนอึม ยุ อื ตอก อฮั พะเยซู
อื ละ แตะ� ฟวยจ เซ เพรยีง เนอึม โซม
เลียง ฌาว นา เซ�

17 เญอืม เอจี ปู พริ ซเงะ เซ พะเยซู โกฮ
โฮว ฮอยจ นึง เญือะ เซ ไม่ ลุกซิก แตะ เตื
อง กาว ลอา ปุย อ�ื 18 ลไล โซม อื เซ พะ
เยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม
เนอมึ อ�ื ปุย ไน โม เปะ ติ ปุย ซ โชะ อาึ ละ
ปุย� เอจี มัฮ เอนิ ป โซม ดิ ไม่ อาึ ปเล่ีย
เฮี ติ ปุย�� อฮั เซ�

19 โม ลุก ซิก อื ตุก เนอึ ม ตุก แนม
รพาวม ฆาื อ�ื ตัง โคน ตัง ไฮมญ พะเยซู
ตอก เฮ�ี �อมั มัฮ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

20 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ ไน โม
เปะ กาว ลอา เฮี ติ ปุย� เอจี มัฮ เอนิ ป
ชาวก ปอน ดิ โตะ ฮงา กลอง ติ ไม่ อาึ เฮ�ี
21 โอเอฮี ตอก เซ ซ เกิต เนอมึ ละ กวน ปุย
ปลัฮเตะ ตอก ป เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง พะ
ทัม โฮ� ปังเมอ ซ เม่ะมัก่ เนอมึ ละ ป โชะ
อื เซ� ปุย เซ มัฮ โอ อื เกิต เฟือฮ ไมจ เดีย
ก ละ อ�ื� อฮั เซ�

22 ลไล โซม อื พะเยซู ตุย คโนมปัง� ไว
วอน ญันด่ี ไม่ พะจาว� เรยีก อ�ื เกือฮ อื
ละ โม ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เฮี มัฮ
โกะ เนอมึ เมอะ� ตุย โซม เมิฮ�� อฮั เซ�

23 ฟวยจ เซ ตุย แม เปียง� ญันด่ี ไม่
พะจาว� เกือฮ โรฮ อื ละ อ�ื โม เซ ญุ อื
โครยญ โฆะ แตะ� 24 เญือม เซ พะเยซู
อฮั เฮี ละ อ�ื �เฮี มัฮ ฮนัม อาึ ป จัมเปน
ปัต ตัง ปุย โฮวน� มัฮ ป ตอน ยุฮ ลปุง ซัน
ญา พะจาว อาึง� 25อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม
เนอมึ อ�ื อาึ เญาะ ซ ญุ โตว รอาวม อะงุน
ตอก เฮี ฮอยจ ละ ซเงะ ซ ญุ โคระ โอะ นึง
บัน่เมือง ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ�

26 เญือม เอจี ฟวยจ เชยี อื โอก โฮว ดิ
ฮอยจ นึง บลาวง กาวก� 27 พะเยซู อฮั
เฮี ละ ลุกซิก แตะ� �โม เปะ ซ ละ โปวฮ
เปอะ อาึ โครยญ โฆะ เปอะ นึง เอจี อฮั
พะทัม อาึง ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ยุฮ ยุม ไม่ ป

เลียง แกะ เซ� แกะ โม เซ ซ แตก ซ ฟุง
ฆาื อ�ื� อฮั เซ 28 ปัง มัฮ ตอก เซ� ดัฮ อาึ
เอจี โกฮ ไอม แม โฮ� อาึ ซ โฮว กา เปอะ
ฮอยจ นึง จังวตั กาลิลี�� อฮั เซ�

29 เปโตร อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปัง ละ
โปวฮ ปุย ปะ เตือง โอยจ อ�ื อาึ แจง โอ ซ
ละ โปวฮ ปะ อา�� อฮั เซ�

30 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ
เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื ไน ซาวม เนาะ เฮี เอนิ
กา รเอาะ แอ ลอา โฮน ปะ ซ เม่าะ เปอะ
ยุง แตะ อาึ ลอวย โฮน�� อฮั เซ ละ อ�ื

31 เปโตร อฮั แม อื ซโตฮ ฮา ไพรม แตะ
ตอก เฮ�ี �อาึ ปัง ซ ยุม ดิ ไม่ ปะ ญุ่ก�
แจง โอ ซ เม่าะ ยุง แตะ ปะ อา�� อฮั เซ
ละ อ�ื โม ลุกซิก ไฮญ อฮั โรฮ อื ตอก เซ
เตือง โอยจ แตะ�

พะเยซู ไววอน นึง รปึม
(มท� 26:36-46; ลก� 22:39-46)

32 ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว ดิ ไม่ ลุกซิก
แตะ ฮอยจ นา ก อฮั ปุย เกตเซมานี ไม่�
อฮั เฮี ละ อ�ื �งาวม นา เฮี ลไล โฮว ไว
วอน อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

33พะเยซู บะ เปโตร ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ โย
ฮนั โฮว ไม่ แตะ� พะเยซู ตุก เนอึม ตุก
แนม รพาวม� รไจจ ไม่ อ�ื 34 อฮั เฮี
ละ โม ลุกซิก แตะ� �ตุก เนอึม รพาวม
เมอะ ปอ ซ ยุม แตะ� อาวต เปลียง นา
เฮี เยอ�� อฮั เซ�

35พะเยซู โฮว แม เญี่ยะ� ฆลาื รเคอปึ
ติ แตะ ลังเตะ� ไววอน ปัว เกือฮ ติ แตะ
โปน เวลา ซ อาวม แตะ ป โซะ เซ ดัฮ แปน
โฮ� 36 อฮั เฮ�ี �อาบ่า� เปือะ� ปะ เอจี
เกียฮ ยุฮ เปอะ โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื ปัว
ปะ ตุย แปฮ เปียง เฮี ฮา อาึ� ปัง อฮั ฮะ
ตอก เซ ญุ่ก� ปุ เกือฮ มัฮ ตัม รพาวม อาึ�
เกือฮ มัฮ ตัม รพาวม ปะ�� อฮั เซ�

37 เญือม เซ เอญี ยุ ปุน ลุก ซิก แตะ
ไอจ� อฮั เฮี ละ เปโตร� �ซีโมน� อมั
ปุน เปอะ ไอจ� เปลียง เปอะ ติ ชวัโมง
โม่ เปอะ ปุน� 38 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
ไงฮ ซวง� ไมจ เปอะ ไววอน เนอึม โรวะ
เดอมึ เปอะ โอ ซ ไป นึง ป ลอง รพาวม
เปอะ� โตะ รพาวม โด่ะ เปอะ เอจี ไก
รพาวมฆวต ยุฮ เปอะ ตัม ป อฮั อาึ อ�ื มัฮ
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ชุม ลัง่ เรยีง เปอะ ฆาื เนะซองั แตะ��*
อฮั เซ ละ อ�ื

39 พะเยซู โฮว ไววอน แม ติ โฮน� อฮั
อื ตอก ป อฮั ไพรม แตะ� 40 เญือม เอญี
แม อื ยุ ลัง่ ปุน ลุกซิก แตะ ไอจ นึง โอ อื
เญือะ ปุน เปลียง� โม เซ ยุง โตว ตอก
ซ อฮั แตะ ละ อ�ื 41 พะเยซู เญือม เอจี
เอญี อื เน่อมึ ไววอน แตะ โฮน ลอวย อื อฮั
เฮี ละ อ�ื �โม เปะ อมั มัฮ ไอจ ลัง่ เปอะ�
อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ไฮ โซะ ไมญ� เคราะ
อื ฮมั� เอจี เติง เวลา มอป ปุย กวน ปุย
ปลัฮเตะ เกือฮ อาวต ฆรมึ อมันัต ปุย มัป่
เปอ� 42 โกฮ� ไมจ เอะ โฮว� แลน เมิฮ�
ป โชะ อาึ ละ ปุย เอจี ซ ฮอยจ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

ยูด่า ฮอยจ โร พะเยซู ละ ปุย
(มท� 26:47; ลก� 22:47; ยฮ�

18:1)
43 เญอืม โอ พะเยซู ดิ เตือน ลอยจ ลปุง

เงอ ฮอยจ เอนิ ยูด่า� มัฮ ปุย ไน ลุกซิก
กาว ลอา ปุย เซ ติ ปุย� ฮอยจ ไม่ ปุย
โฮวน� โรวก วจิ งอ่น� โรวก คอน งอ่น�
มัฮ ป ดวน โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะ
ทัม ไม่ ป กวต ป เฮยีง โม เซ เยอ� 44 ป
โชะ พะเยซู เซ เอจี อฮั อาึง อื ละ อื ตอก
เฮ�ี �ฮงาึต อาึ ป ออฮ โฮมวต ปุย เซ เยอ�
โฮมวต โรวก ตอนๆ�� อฮั เซ ละ อ�ื

45 ยูด่า เญือม เอจี ฮอยจ อื เลียก เอนิ
เคะ พะเยซู� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอคู�� อฮั
เซ� ฮงาึต เอนิ อื ไม่ อ�ื 46 โม เซ เลีย
ก โฮมวต เอนิ พะเยซู ตอน� 47 ป ชุง นา
เซ ติ ปุย อื ลวต วจิ แตะ� มอก กวนไจ
ฮวันา ซตุ ติ ปุย� ลอก ฮยวก อ�ื แฌฮ
เอนิ ฮยวก อื เซ� 48พะเยซู ไฮมญ โม เซ�
�โม เปะ ฮอยจ โฮมวต เปอะ อาึ ไม่ วจิ ไม่
คอน� อมั มัฮ โคะ เปอะ อาึ มัฮ คะมุย�
49 อาึ อาวต ไม่ โม เปะ เพอกึ ตอม ปุย นึง
วฮินั โครยญ ซเงะ่� โม เปะ โอ บุย เปอะ
โฮมวต อาึ เมอ� โอเอฮี ตอก เฮี ปังเมอ
ไมจ อื เกิต เดอมึ ซ แปน ตอก ป อฮั พะ
ทัม ซ เกิต เซ�� อฮั เซ�

50 เญือม เซ เยอ ลุกซิก พะเยซู ตอ ฮา
อื แกล� ละ โน่ง พะเยซู ไม่ โม ป ฮอยจ
โฮมวต อื เซ� 51 ไก ปรเมะ นมุ นึง ติ ปุย�
ฟวต ลัง่ พะเยซู� เฟีย โคะ ไฆญ แตะ�
โม เซ ริ โรฮ โฮมวต ปรเมะ เซ� 52 ปุย เซ
ละ เอนิ อื โคะ ไฆญ แตะ เซ� ตอ ฆาวง
เอนิ�

ปุย ตาว พะเยซู ละ ฮวันา ซตุ
(มท� 26:57; ลก� 22:54; ยฮ�

18:12)
53 ฟวยจ เซ โม เซ ตาว พะ เยซู นึง

เญือะ ฮวันา ซตุ� โม ซตุ ระ ไม่ ป กวต
ป เฮยีง ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม เตือง โอยจ
อื รเจอมึ ดิ นา เซ� 54 เปโตร โฮว ฟวต
โรฮ อื ปังเมอ ฟวต อื ซไง� ฟวต อื ฮอยจ
ละ ควง เญือะ ฮวันา ซตุ� งาวม ญื่ ดิ งอ
ไม่ โม ป มอง ญัม นา เซ�

55 โม ซตุ ระ ไม่ โม ซมาชกิ ซพา ซาวป
พีญัน ตอก ซ เกือฮ แตะ พะเยซู ไก ตุต
ฮอยจ ละ ยุม อ�ื ปังเมอ โอ โฮลฮ ลักทัน
อ�ื 56 โฮวน ป ลัป แปน พีญัน ป โอ เนอึ
ม เซ� เญือม ฟอง อื พะเยซู ลปุง พีญัน
อื เซ ปังเมอ แพก ปุ แตะ� 57 ไก แม งอ่น
พีญัน โอ เนอึม ยุฮ อ�ื โกฮ ชุง� อฮั เฮ�ี
58 �อาึ เอจี ฮมอง เงอะ อฮั ปุย เฮี อื ตอก
เฮ�ี �วิฮนั ป ยุฮ ปุย นึง เตะ แตะ เฮี ซ
เญื่อฮ ฮะ� อาึ ซ ยุฮ โคระ แม เยอะ ไน
ลอวย ซเงะ� ปังเมอ โอ ซ โกว เตะ ชวง
ปุย ละ� � อฮั เซ�

59 ป อฮั ป มวยญ พีญัน โม เซ ปังเมอ
แพก โรฮ ลัง่ ปุ แตะ� 60 ฮวันา ซตุ เซ
โกฮ ชุง ลลาึง ปุย โฮวน เซ� ไฮมญ พะ
เยซู ตอก เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ซ กัฮ
ติ แตะ เฟือฮ นึง ลปุง ฟอง ปุย เปอะ เซ�
มัฮ ไลลวง เมอ ป ฟอง โม เฮี ปะ นึง อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื

61 พะเยซู โฆย ลัง่� โลยฮ โตว อื ติ
มวยญ เนอึม� ฮวันา ซตุ ไฮมญ แม อ�ื
�ปะ อมั มัฮ เปอะ พะครติ กวน พะจาว
ตึก นึง ไมจ แตะ�� อฮั เซ�

62 พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ฮะ�
เฆียง เฮี โม เปะ ซ ยุ เปอะ งาวม กวน ปุย

* 14:38 14:38 เนะซองั อฮั พะเยซู เซ ตึน ซ มัฮ อฮั อื ไม่ รพาวม ไพรม ปุย�
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ปลัฮเตะ ลวง ดอม พะจาว� ไม่ ซ ยุ เปอะ
ฮอยจ อื นึง ชุต รวู�� อฮั เซ�

63 เญือม เซ ฮวันา ซตุ เซ แจฮ ไอฮ เค
รองึ แตะ ฆาื อ�ื เคียต ยุฮ ฮุน ตุก รพาวม
แตะ� อฮั เฮ�ี �อมั ทา ลัง่ ซาวป พีญัน
อ�ื 64 โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ไอฮ ลปุง
พามัต อื พะจาว� โม เปะ ซ อฮั เปอะ ตอก
เมอ�� อฮั เซ� โม เซ ตัง โคน ตัง อฮั อ�ื
�โซม กวน อื ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม
แตะ�� อฮั เซ โครยญ โฆะ แตะ� 65 โม
เซ โดยจ พะเยซู งอ่น� เพาะ ไง่ อ�ื ปุฮ
อ�ื ไฮมญ อื ไม่ อ�ื �ปุย ป ปุฮ ปะ เซ� ร
โฮงะ แลน ละ เอะ เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
โม ป มอง ญัม เซ เดือฮ นา พะเยซู�

เปโตร เม่าะ ไล ยุง แตะ พะเยซู
(มท� 26:69; ลก� 22:54; ยฮ�

18:15)
66 เญื อม อาวต ลัง่ เป โตร นึง ควง

เญือะ เซ ฮอยจ กวนไจ ฮวันา ซตุ เคะ อื
ติ ปุย� มัฮ ปรโปวน� 67 เญอืม ยุ อื ญื่ เป
โตร งอ เยอ แลน ที อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ
มัฮ โรฮ เปอะ มู ติ ไม่ เยซู ยว่ง นาซาเรต
เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 68 เปโตร เม่าะ ไล
แตะ� �อาึ ยุง โตว ป อฮั ปะ� คาว โตว
นึง คิง เงอะ�� อฮั เซ� เปโตร โอก โฮว
ฆาื อื ฮอยจ โตะ รเวอืะ ฆรุง นา เซ� (เญื
อม เซ รเอาะ เอนิ แอ��

69 โล่ว แม เญี่ยะ ปรโปวน เซ ยุ แม เป
โตร� อฮั แม อื ละ ปุย ชุง นา เซ� �ปุย
เฮี มัฮ โรฮ มู ติ ไม่ โม เยซู เซ�� อฮั เซ�
70 เปโตร เม่าะ ลัง่ ไล แตะ� โล่ว แม เญี่
ยะ โม ป ชุง นา เซ อฮั เฮี ละ เปโตร� �ปะ
มัฮ เนอึม เปอะ มู ติ ไม่ โม เซ� ที เนิ นึง
มัฮ เปอะ ปุย กาลิลี�� อฮั เซ ละ อ�ื 71 เป
โตร คัม รซอม ซะ นึง อ�ื เกือฮ ติ แตะ
แมน กุน นึง อ�ื �ปุย อฮั ปะ เซ อาึ ยุง
โตว เฟือฮ�� เคียต อฮั เซ�

72 เญือม เซ เยอ รเอาะ แม ติ โฮน แอ
เยอ� แปน ลอา โฮน เตือง เซ� เปโตร
โตก ละ ป อฮั พะเยซู ละ แตะ� �กา รเอา
ะ แอ ลอา โฮน ซ เม่าะ เปอะ ยุง แตะ อาึ
ลอวย โฮน�� โตก ละ อฮั พะเยซู เซ ละ
แตะ� เยอืม เนอมึ เยอืม แนม ฆาื อ�ื

15
ปุย ตาว พะเยซู ละ ปีลัต
(มท� 27:1; ลก� 23:1; ยฮ� 18:28)

1 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อี โม ซตุ ระ ไม่
ป กวต ป เฮยีง ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม ไม่
โม ซมาชกิ ซพา ปึกซา ดิ อื ไม่ ปุ แตะ�
ฟวยจ เซ ดุฮ เฮลีจ นึง พะเยซู� โฮว ตาว
อื ละ ปีลัต ละ ซ เกือฮ อื ตัตซิน อ�ื 2 ปี
ลัต ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ
เปอะ กซัต ยุฮ โม ยวิ�� อฮั เซ� พะเยซู
โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอจี มัฮ ปะ ไอฮ ป อฮั
ฮา�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 โม ซตุ ระ ฟอง อื อฮั อื โฮวน โตะ พิต�
4 ปีลัต ไฮมญ แม อื ฆาื อ�ื �ปะ เกียฮ โอ
โน่ง เปอะ โลยฮ เฟือฮ เมอ� งอ่ต แลน
เมอะ� อฮั ปุย ปะ โฮวน คระ พิต เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

5พะเยซู โลยฮ โตว อื ลัง่ ติ มวยญ เนอึ
ม� ปีลัต เงอตึ เนอมึ นึง อ�ื

6 เญอืม ไก กัน เลียงฌาว ตอก เซ ปีลัต
ตึน กอ พลวย ป ตุต ติ เนอมึ ติ ปุยๆ เตอมึ
ป ปัว โม ลัปซด่อน อื พลวย� เอจี มัฮ ไล
ยุฮ อื ตอก เซ� 7 ลลาึง ป ตุต เซ ไก ปุย
ติ� มอยฮ อื มัฮ บ่าระบ่า� มัฮ ปุย ไน โม
ป ชุ ยุฮ เมือง ติ ปุย ปุย เซ เยอ� เญอืม ชุ
เมือง เอจี โฮลฮ โรฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� 8 เญื
อม เซ โม ลัปซด่อน ฮาวก ปัว ปีลัต ยุฮ อื
ละ แตะ ตัม ไล กอ ยุฮ ไพรม อ�ื 9 ปีลัต
ไฮมญ โม เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ อมั ฆวต
เกือฮ เปอะ อาึ พลวย กซัต ยุฮ โม ยวิ เฮี
ละ แตะ�� อฮั เซ� 10 ปีลัต เตอ เอจี ยุง
อื มอป โม ซตุ ระ เซ พะเยซู ละ แตะ นึง
ววั อื รพาวม อ�ื

11 เญือม เซ โม ซตุ ระ รชุยจ โม ลัป
ซด่อน ปัว ปีลัต พลวย บ่าระบ่า ละ แตะ
ตัง พะเยซู� 12 ปีลัต ไฮมญ แม โม เซ�
�โม เปะ ซ เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ ตอก เมอ ละ
ป อฮั เปอะ มัฮ กซัต ยุฮ โม ยวิ เฮ�ี� อฮั
เซ� 13 โม เซ อฮั เฮี เรยีง� �เคิง นึง ไมะ
ซาวแควง เมิฮ�� อฮั เซ� 14 ปีลัต ไฮมญ
แม อ�ื �เคิง ละ เมอ� เมอ ป พิต อื นึง
อ�ื� อฮั เซ� ปุย โฮวน เซ ปังเมอ โฮว
ละ อฮั แตะ เรยีง� �เคิง นึง ไมะซาวแค
วง เมิฮ�� อฮั เซ�
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15 ปี ลัต พลวย เนอึม บ่าระบ่า ละ อื
นึง ฆวต อาื แตะ รพาวม โม ลัปซด่อน�
ฟวยจ เซ เกือฮ ปุย เฟียต พะเยซู นึง โม่ะ
ฮกั� มอป อื ละ ปุย เกือฮ ปุย เคิง อื นึง
ไมะซาวแควง�

โม ตฮนั เพยีก แฮม พะเยซู
(มท� 27:27-31; ยฮ� 19:1-3)

16 โม ตฮนั โรวก พะเยซู ฮอยจ นึง ควง
เญือะ จาวเมือง ป อฮั ปุย ปรโีทเรยีม ไม่�
เญือม เซ โม ตฮนั เซ กอก ปุ แตะ เกือฮ
อื ฮอยจ เตือง โอยจ แตะ� 17 จาวป ลปิ
ดา ซี ซูวนั ละ พะเยซู� รเวยีง กัต แปน
วอม จาวป อื นึง ไกญ อ�ื 18 เคียต ไว อ�ื
อฮั เฮี ไม่ อ�ื �กซัต ยุฮ โม ยวิ� เกือฮ ไมจ
ป ยุ เคราะ ป ฮมอง เออ�� อฮั เซ ละ อ�ื
19ฟวยจ เซ ปุฮ ไกญ อื นึง โคะ ฆิ� โดยจ
อ�ื เคียต นุ่ม ไว อ�ื

20 เญอืม เอจี ฟวยจ ยุฮ อื กัน พลิฮ บึน
ละ อื ตอก เซ� ปอยจ ลปิ ดา เซ ฮา อ�ื
ตุย เครองึ โกะ อื จาวป อื ละ อ�ื ฟวยจ
เซ ตาว อื โอก ฮา นา เซ ละ ซ เคิง อื นึง
ไมะซาวแควง�

พะเยซู ยุม นึง ไมะซาวแควง
(มท� 27:32; ลก� 23:26; ยฮ�

19:17)
21 ลไล โฮว อื นึง คระ เซ รโตฮ ยุ ปุย

เมือง ไซรนิ ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ซีโมน�
มัฮ เปือะ อะเลกซันเด่อ ไม่ รูโฟ� ปุก เญื
อม เอญี อื เน่อมึ คระ โฮว แตะ� โม เซ
คนัป ซีโมน เซ กลอม ไมะซาวแควง ฆรอ
พะเยซู� 22 โม เซ ตาว พะเยซู ฮอยจ ติ
โดฮ� มัฮ ก อฮั ปุย โกละโกทา ไม่� มัฮ
อฮั อื เบือง ลโลก ไกญ ปุย ไม่ อ�ื 23 โม
เซ ตุย รอาวม อะงุน รไม่ ปุย ไม่ โมตญอป
เกือฮ อื ละ อ�ื พะเยซู ปังเมอ โอ ญอม
ญุ อ�ื 24ฟวยจ เซ เคิง อื นึง ไมะซาวแค
วง� รฆุ เครองึ เซอกึ อื ไม่ ปุ แตะ� ลอง
แลน นา มุ่น แตะ นึง อ�ื ลัง ออฮ อื ละ อื
ไอฮ เซ อ�ื 25 เญอืม เคิง อื พะเยซู เซ มัฮ
เมาะ ซไตม โมง เมือ กซะ อ�ื 26 เอจี ไซฮ

ปุย อาึง ไลลวง นอป ปุย อื พิต ตอก เฮ�ี
�กซัต ยุฮ โม ยวิ�� อฮั เซ�

27 เคิง คะมุย ไม่ อื ลอา ปุย� อาวต ลัก่
วิ อื ติ ปุย� อาวต ลัก่ ดอมอื ติ ปุย� 28 (โอ
เอฮี ไล เซ มัฮ เกิต อื นึง ซ เกือฮ อื แปน
ตอก อฮั พะทัม อื ซ เกิต โฮ� มัฮ อฮั อื
ตอก เฮ�ี �ละ งอ่ต ปุย อื เอจี มัฮ โรฮ มู
ติ ไม่ โม ป ไก ตุต�� อฮั เซ พะทัม��*

29 โม ป โฮว พา นา เซ งุฮ่เงฮ่ ไกญ แตะ
ละ อ�ื เพยีก อื ปอฟวยจพาวมแตะตอก
เฮ�ี �ตัว เซ ปะ ป อฮั ติ แตะ ปุน เญื่อฮ วิ
ฮนั ไม่ อฮั เปอะ ติ แตะ ปุน ยุฮ แม ป โคระ
อื ไน ลอวย ซเงะ เซ� 30 เรอึม ไอฮ โกะ
เปอะ� เกือฮ ติ เปอะ ปุน เลีฮ ฮา ไมะซาว
แควง เซ เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

31 โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม โล่
โรฮ ญวยฮ อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย
เฮี เกียฮ เรอึม ปุย ไฮญ� ปังเมอ โอ เกีย
ฮ เรอึม โกะ แตะ ไอฮ� 32 เกือฮ พะครติ
กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เลีฮ ฮา ไมะซาวแค
วง ปเล่ีย เฮี เอนิ� ดัฮ ยุ เลีฮ อื โฮ� เอะ
ซ เจือ โรฮ โฮะ�� เคียต อฮั เซ ละ อ�ื ปุย
ลอา ป เคิง ดิ ปุย ไม่ อื เซ เพยีก แฮม โรฮ
อ�ื

33 เญือม เซ เยอ ติ เมือง เซ เฟียก เน่
อมึ เญอืม งอ่น ซเงะ ฮอยจ ละ ลอวย โมง
เมือ กปู อ�ื 34 เญือม เอจี ฮอยจ อื ลอวย
โมง พะเยซู อฮั เฮี เรยีง� �เอโลอ�ี เอโล
อ�ี ลามา ซบ่าทานี�� อฮั เซ� มัฮ อฮั อื
เฮ�ี �พะจาว ยุฮ อาึ� พะจาว ยุฮ อาึ� เม
อยุ ละ โปวฮ เปอะ อาึ อ�ื� มัฮ อฮั อื เซ�

35ป ชุง นา เซ งอ่น อื เมือต ฮมอง อื อฮั
เฮ�ี �เตะ� มัฮ กอก อื เอลียา�� อฮั เซ�
36 ไก ปุย ติ ตอ เอญี ฮอยจ นา เซ ไม่ ฟอง
นัม ชตึ อื นึง รอาวม อะงุน นะ� ปุม อื
ไม่ ลโล� เดือะ กอยฮ อื ฮอยจ ละ มวยญ
พะเยซู� อฮั เฮ�ี �เอลียา อมั ซ ฮอยจ บ
ลาึฮ อื เกือฮ เลีฮ� อมั โอ ซ ฮอยจ� มอง
แลนๆ�� อฮั เซ�

37 เญอืม เซ พะเยซู รโอง เรยีง� ฟวยจ
เซ โอยจ รพาวม อ�ื 38 เญือม เซ พากัง
กไน วิฮนั เซ แฌฮ ไอฮ เลีฮ ลอา เน่อมึ

* 15:28 15:28 นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม อื ไก โตว คอ 28 เฮี นึง งอ่น อ�ื
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นึง ไกญ อื ฮอยจ นึง ชวง อ�ื 39 ไน ลอยะ
ป ชุง ลัก่กา พะเยซู เซ� เมือต เอจี ฮมอง
รโอง อื ตอก เซ ไม่ ยุ อื โอยจ รพาวม อื อฮั
เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ เนอึม กวน พะจาว เนอึ
ม�� อฮั เซ�

40นา เซ ไก โม ปรโปวน นึง งอ่น แก อื
เน่อมึ ก ซไง อ�ื โม ปรโปวน เซ มัฮ มาเรยี
ยว่ง มักด่าลา ไม่ ซาโลเม ไม่ มาเรยี มะ ยา
โคโบ่ แตวะ� มัฮ โรฮ มะ โยเซ� 41 โม ปร
โปวน เซ มัฮ ป กอ โฮว ไม่ พะเยซู เญือม
อาวต อื นึง จังวตั กาลิลี ละ ซ เรอึม แตะ
ยุฮ กัน ญอย ญัม ละ อ�ื โนก ฮา เซ โม
ปรโปวน ไฮญ ป ฮาวก ไม่ อื นึง เวยีง เยรู
ซาเลม อาวต โรฮ นา เซ โฮวน�

โยเซป รมอยจ พะเยซู
(มท� 27:57; ลก� 23:50; ยฮ�

19:38)
42 ซเงะ เซ มัฮ ซเงะ เพรยีง ปุย อาึง โอ

เอฮี กา ซเงะ ลโล่ะ แตะ เซ� 43 เญือม
เอจี ซ ปู พริ อี ฮอยจ ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ
โยเซป� มัฮ ปุย ยว่ง อะริมาเทีย� มัฮ
ปุย ไน โม ซพา ติ ปุย� มัฮ ปุย โฮลฮ ปุย
นัปทื อื เตือง โอยจแตะ� มัฮ โรฮ ป รกวน
ยุ ฮอยจ บัน่ เมือง ยุฮ พะจาว� โยเซป
เซ โรวต เลียก เคะ ปีลัต ไม่ รพาวม กา
แตะ� ปัว โกะ พะเยซู นึง ปีลัต� 44 ปีลัต
เงอตึ นึง ฮมอง แตะ ไกลจ โอยจ รพาวม
พะเยซู� กอก ไฮมญ ไนลอยะ ฆาื อ�ื �อมั
เอจี ยุม เนอึม�� อฮั เซ� 45 เมือต เอจี
ฮมอง ไล อื นึง ไนลอยะ เซ โปง เอนิ โกะ
พะเยซู ละ โยเซป� 46 โยเซป รวี พา ปิญ
รฮอยจ ละ ซ เพาะ แตะ โกะ พะเยซู นึง�
ฟวยจ เซ บลาึฮ โกะ พะเยซู ฮา ไมะซาว
แควง� เพาะ กูแก อื นึง พา เซ� ฟวยจ
เซ รมอยจ อื โตะ อูโมง ปอยจ ปุย อาึง�
วติ เกลาะ โตะ อูโมง อื เซ นึง ซโมะ ระ�
47 เญือม เซ มาเรยี ยว่ง มักด่าลา ไม่ มา
เรยี มะ โยเซ เซ ชวน โรฮ อื ก รมอยจ โย
เซป พะเยซู เซ�

16
พะเยซู โกฮ ไอม แม
(มท� 28:1; ลก� 24:1; ยฮ� 20:1)

1 เญือม เอจี โปน ซเงะ ลโล่ะ โอ� มา
เรยี ยว่ง มักด่าลา ไม่ ซาโลเม ไม่ มาเรยี
มะ ยาโคโบ่ ซาวป รวี ป ซออย ฮงาื ละ ซ
โฮว ดุฮ แตะ นึง โกะ พะเยซู� 2ปวยฮ พริ
ซเงะ วนั ติต เญอืม โอก โรง ซเงะ เอ� โม
ปรโปวน เซ โฮว ฮอยจ โตะ รมอยจ เซ�
3 อฮั ปุ โฮว อื ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �มัฮ
ปุย ซ เรอึม วติ ซโมะ ละ เอะ เกือฮ โอก
ฮา โตะ อูโมง เงอ แล�� อฮั เซ� 4 ซโมะ
เซ เตอ มัฮ ซโมะ ระ เซ� เญือม เซ เมือ
ต แก อื เอจี วติ ปุย กา อื ซโมะ เซ� 5 โม
เซ เลียก โตะ อูโมง เซ� ยุ ปรเมะ นมุ ติ�
ไอฮ เครองึ ปิญ ดา งาวม ลวง ดอม อ�ื โม
ปรโปวน เซ โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื 6 ปรเมะ
นมุ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ โตวฮ ฆราึง ฆาื�
พะเยซู ยว่ง นาซาเรต ป ซาวป โม เปะ เซ
อาวต โตว นา เฮ�ี ปัง เคิง ปุย นึง ไมะซาว
แควง เอจี โกฮ ไอม แม� แลน เมิฮ� มัฮ
นา เฮี ก อาึง ปุย อ�ื 7 ไมจ เปอะ โฮว รโฮ
งะ ละ โม ลุกซิก อื ไม่ เปโตร� อฮั เฮี ละ�
�พะเยซู ซ โฮว กา เปอะ ฮอยจ จังวตั กา
ลิลี� โม เปะ ซ ยุ เปอะ นา เซ ตอก เอจี
อฮั โกะ อื อาึง ละ เปอะ โฮ�� ไมจ เปอะ
อฮั ละ อื ตอก เซ�� อฮั เซ ปรเมะ เซ�

8 โม ปรโปวน เซ โอก ตอ เอญี ฮา โตะ อู
โมง เซ ไม่ ฮลัต เตีจ รกุฮ รเตียง แตะ� ร
โฮงะ โตว อื ละ ปุย ติ เนอมึ ฆาื ฮลัต ลอน
แตะ�

9 (ปวยฮ พริ ซเงะ วนัติต� เญือม เอจี
โกฮ ไอม แม อ�ื พะเยซู เปลีฮ ติ แตะ ละ
มาเรยี ยว่ง มักด่าลา รกา� มาเรยี เซ มัฮ
ปุย โครฮ พะเยซู พี นึง อื โอก อาแลฮ ตัว
โฮ� 10 ลไล เยอืมๆ ญึ่ตๆ ลัง่ โม ปุโฮมว
พะเยซู นึง ตุก ลอน ลัง่ รพาวม แตะ� มา
เรยี ฮอยจ รโฮงะ ป ยุ แตะ เซ ละ อ�ื 11 ปัง
ฮมอง อื อฮั มาเรยี พะเยซู โกฮ ไอม เน่อมึ
ลัก่ ยุม แตะ� ไม่ เอจี โฮลฮ แตะ ยุ อู� โม
เซ ดิ เจือ โตว อื ลัง่�

12 กัง เคะ เอ พะเยซู เปลีฮ แม ติ แตะ ติ
เจือ แม ละ ลุกซิก แตะ ลอา ปุย ลไล โฮว
อื นึง คระ� 13 ลุกซิก ลอา ปุย เซ เอญี ร
โฮงะ อื ละ โม ลุกซิก ไฮญ� โม เซ ปังเมอ



มาระโก 16:14 84 มาระโก 16:20

โอ โรฮ ญอม เจือ อ�ื
14 กัง เคะ อื พะเยซู เปลีฮ แม ติ แตะ

ละ ลุกซิก แตะ กาว โรฮ ติ ปุย ลไล งาวม
อื โซม� พะเยซู เติ อื นึง โอ อื ไก รพาวม
เจือ ไม่ ลึง ลอน รพาวม อ�ื นึง โอ อื เจือ
โม ป เอจี ยุ โกฮ ไอม แตะ เซ� 15พะเยซู
ดวน อาึง โม ลุกซิก แตะ ตอก เฮ�ี �โม
เปะ ไมจ เปอะ โอก โฮว ครอฮ ไลลวง กัน
ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย เล่ีป เตะ เตือง
โอยจ อ�ื 16 โม ป เจือ ป เอจี รปั บัป่ติซมา
ซ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� โม ป โอ เจือ ปังเมอ
ซ ลอก ตุต แตะ� 17 ลลาึง โม ป เจือ เซ ซ
เกิต โรฮ ป ซัมคัน ตอก เฮี นึง� โม เซ ซ
โครฮ พี โอก เบือ มอยฮ อาึ� ซ เกียฮ อฮั
ลปุง ตัง โน่ง� 18 ปัง โคะ โฮมวต ซโอยญ
ไม่ โคะ ญุ อื ป ออป� ซ แปน โตว ป ติ ละ
อ�ื ซ ยอ่ง เตะ แตะ ราว ป โซะ ป คระ� ป
โซะ เซ ซ ไฮ เบือ อ�ื� อฮั เซ�

19 เญือม เอจี ฟวยจ ลปุง พะเยซู จาว
ไม่ โม ลุกซิก แตะ ตอก เซ� พะจาว เกือฮ
อื ฮาวก นึง เมือง มะลอง� โฮลฮ งาวม
ลัก่ ดอม พะจาว� 20 โม ลุกซิก อื โอก โฮว
ครอฮ เนอึม ไลลวง อื โครยญ คระ โฮว
โครง เอญี แตะ� พะโองจาว ยุฮ ดิ กัน ไม่
โม เซ ไม่ เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน ละ ซ
เกือฮ แตะ ปุย ยุง ซโตฮ มัฮ ไลลวง ครอฮ
อื เซ ป เนอมึ��*

* 16:20 16:2016:9-20 นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม อื ไก โตว คอ 9 ฮอยจ ละ คอ 20 เฮี นึง งอ่น อ�ื
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ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ
ลูกา

ลูกา
ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ ลูกา มัฮ นังซื

ป เกือฮ เอะ ยุง ซโตฮ มัฮ พะเยซู ป ฮอยจ
เรอมึ โม อซิราเอน� ไม่ มัฮ โรฮ อื ป ฮอยจ
เรอึม ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื ลูกา
เนน ไลลวง ตอก เลือก ลปุ พะจาว พะเยซู
ละ �ครอฮ อื ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
ละ ป ตุก ป ญัก�� ลูกา ไซฮ ไลลวง ปุย
เม่ะมัก่ โฮวน ปุย ป โฮลฮ ป ไมจ เบือ เรอึ
ม พะเยซู แตะ� ลูกา เนน โรฮ ไลลวง
รพาวม ไมจ มวน นึง โบ่ต เมือ โรง อ�ื เญื
อม ฮอยจ โรง พะเยซู นึง ปลัฮเตะ� ไม่ นึง
โบ่ต ลัก่ ก ลอยจ อ�ื นา ก ยุ เอะ ฮาวก พะ
เยซู เมือง มะลอง� ลูกา มัฮ โรฮ ป ไซฮ ไล
ลวง ตอก พรุฮแพร ครติซจัก ฟวยจ ฮาวก
พะเยซู เมือง มะลอง นึง พะทัม �กัน ไกญ
กอ��
ไก งอ่น ไลลวงพะเยซู ป ไก อื นึง พะทัม

ลูกา เฮี โน่ง เงอ� ปุย ไฮญ ป ไซฮ ไลลวง
พะเยซู แปน โตว ไซฮ อื ไลลวง เซ� ตอก
ไลลวง เญือม เกิต โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั
บัป่ติซมา� ไม่ เญอืม เกิต พะเยซู� ฮอยจ
ละ เญือม มัฮ อื กวนดุ� ป โอ ไก นึง พะ
ทัม ไฮญ เซ� โนก ฮา เซ ป ไก นึง พะทัม
เฮี โน่ง เงอ มัฮ ไลลวง ปุย ซามาเรยี ไมจ
รพาวม� ไม่ ไลลวง ปุย ไฆร กวน� ลูกา
เนน ไลลวง ซัมคัน นึง กัน ไววอน� ไม่ ลปุ
พะจาว� ไม่ กัน ยุฮ โม ปรโปวน ป เกว ไม่
จีวติ พะเยซู� ไม่ กัน ยวก อื มัป่ ยุฮ ปุย�

ลูกา ไซฮ รโปะ นังซื ละ เทโอฟีโล
1 เทโอฟีโล� ป มัฮ ป นัปทื เนอมึ เมอะ�

เอจี ไก โฮวน ปุย ป เอจี ลอง แลน ไซฮ อาึง
ไลลวง โอเอฮี ป เอจี เกิต ลลาึง เอะ เฮ�ี
2 โม เซ เอจี ไซฮ อื ตัม ไลลวง ติ ไม่ ป เอจี
ฮมอง เอะ เน่อมึ นึง โม ป เอจี โฮลฮ ยุ โอ
เอฮี เซ นึง ไง่ แตะ� โม เซ มัฮ ยุ อื เน่อมึ

เมือ โรง อื ไม่ ครอฮ อื ไลลวง เซ ละ เอะ�
3 อาึ เอจี โฮลฮ ไตซวน ที ไลลวง เฮี เน่อมึ
เญอืม เกิต โรง อ�ื มัฮ เซ ป ฆวต ไซฮ อาึง
ไลลวง อื แปน ไล แตะ รโปะ ละ ปะ ฆาื อ�ื
4 นึง ซ เกือฮ แตะ ปะ ยุง ที ป มัฮ ป เนอึ
ม� นึง ไลลวง โอเอฮี ป เอจี อู ปุย ละ เปอะ
โฮ�

เตปด่า ฮอยจ อู ไลลวง ซ เกิต กวน เซ
คารยิา

5 เญือม มัฮ ลัง่ เฮโรต กซัต จังวตั ยู
เด่ีย� ไก ซตุ รซอฮ ละ พะจาว ติ ปุย�
มอยฮ อื มัฮ เซคารยิา� มัฮ ป รซอฮ นึง วิ
ฮนั นึง เวน ยุฮ มู อาบีย่า� ปรโปวน เญือะ
ซตุ เซ มอยฮ อื มัฮ เอลีซาเบ่ต� ปรโปวน
เซ มัฮ โรฮ จัตเจือ ซตุ โรฮ� 6 ปุย ลอา เซ
มัฮ ปุย ซืไซ ละ แลน พะจาว อ�ื ยุฮ โอ
เอฮี ตัม ป อฮั พะจาว อาึง โครยญ เจือ�
ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว ไก โตว ติ เจือ เนอึ
ม ตอก โฮลฮ ปุย เติ อ�ื 7 ปุย ลอา เซ ปัง
เมอ โอ ไก กวน� นึง มัฮ เอลีซาเบ่ต เซ
ปุย ซแกต� เญือะ เซ เอจี กวต ไม่ อื เตื
อง ลอา แตะ�

8 ติ ซเงะ อื เซคาริยา ฮาวก รซอฮ ละ
พะจาว นึง วิฮนั� นึง เติง เวน ยุฮ มู โม
โกะ อื กัน เซ� 9 ตัม ปซี ปซา ยุฮ อ�ื โม
ซตุ กอ โจก เบ่อ ละ ซ เลือก แตะ ป ซ ตอง
ทไว ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว� เญือม เซ
มัฮ เซคารยิา ป ปุก เบ่อ เซ� เซคารยิา เซ
เลียก กไน วฮินั เซ ฆาื อ�ื 10 ลไล ตอง อื
ทไว ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว เซ ปุย ไฮญ
มอง ไววอน ก พริ เตือง มู แตะ�

11 เญือม เซ เซคาริยา ปลาึฮ งอ่ม เต
ปด่า ยุฮ พะจาว เคะ อ�ื ชุง ละ อื ลวง
ดอม คัน นา ก ตอง ปุย ป ซออย ฮงาื เซ�
12 เซคารยิา เญือม ยุ อื เตปด่า เซ โตวฮ
ฆราึง ฆาื อ�ื ฮลัต เนอึม ฮลัต แนม�
13 เตปด่า เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เซคาริยา�
ปุ ฮลัต ฆาื� พะจาว เอจี ฮมอง รซอม ไว
วอน เปอะ� เอลีซาเบ่ต ป มัฮ ปุย เญือะ
เปอะ เซ ซ ไก เนอมึ กวน รเมะ ละ เปอะ�
มอยฮ อื ไมจ เปอะ อฮั โยฮนั ละ� 14 เญื
อม เกิต อื ปะ ซ มวน เนอึม มวน แนม
รพาวม เปอะ เบือ อ�ื ปุย ไฮญ โฮวน โรฮ
ป ซมวน รพาวม ไม่ อ�ื 15กวน เปอะ เซ ซ
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แปน ปุย ระ ไล ละ แลน พะจาว อ�ื ไมจ
โตว อื ญุ ไปล อะงุน ไม่ ไปล ไฮญ ติ เจือ
เนอมึ� ซ นาวก นึง ลปุ พะจาว เน่อมึ เญื
อม เกิต โรง แตะ� 16กวน เปอะ เซ ซ นัม
โม อซิราเอน เกือฮ ลเตือฮ แม เอญี เคะ
พะจาว ยุฮ แตะ โฮวน� 17ซ โอก โฮว รกา
พะโองจาว ไม่ อมันัต ไม่ รพาวม รโม่ยฮ
ตอก รพาวม รโม่ยฮ เอลียา โฆะ โรฮ� ซ
เกือฮ เปือะ ไม่ กวน ปุก แม ปุ แตะ� ซ
เกือฮ โม ป โอ เนองึ ป อฮั พะจาว ลเตือฮ
แม โฮว คระ เกือฮ ปุย โฮลฮ รพาวม ซืไซ
แตะ� มัฮ ซ เพรยีง อื อาึง ปุย ติ เมือง ละ
ซ เกือฮ อื โปง ไม่ พะจาว�� อฮั เซ เตปด่า
เซ�

18 เซคารยิา อฮั เฮี ละ เตปด่า เซ� �ไล
ลวง อฮั เปอะ เซ อาึ ซ ยุง แจง แน ตอก
เมอ มัฮ อื ป เนอึม เมอ� อาึ เอจี กวต
เตอะ� ปุย เญือะ อา เอจี กวต โรฮ�� อฮั
เซ�

19 เตปด่า เซ อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ กัปรเีอน�
มัฮ ป มอง รซอฮ ละ พะจาว� มัฮ พะจาว
เซ ป ดวน อาึ ฮอยจ อู ไม่ ปะ อา� มัฮ
เกือฮ อื อาึ รโฮงะ ไลลวง ซ โฮลฮ เปอะ
รพาวม มวน แตะ ละ เปอะ� 20 เญือม
เอจี เติง เวลา อื โอเอฮี ป อฮั อาึ ละ เปอะ
เซ ซ เกิต เนอมึ� ปะ ปังเมอ โอ เปอะ เจือ
ลปุง รโฮงะ อาึ ละ เปอะ เซ� ปะ เญือะ ซ
เกียฮ ลปุง เปอะ โตว ฆาื� ฮอยจ ละ ซเงะ
ซ เกิต เนอมึ โอเอฮี ป อฮั อาึ อาึง ละ เปอะ
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

21 ติ เจน อู อื ไม่ ปุ แตะ เซ ปุย ไฮญ
มอง ลัง่ เซคารยิา ก พร�ิ เงอตึ นึง อาวต
อื โตะ วิฮนั เซ เล่ีญ ลัมเลือ� 22 เญือม
เอจี โอก อื เญือะ เกียฮ ลปุง โตว ไม่ โม
เซ� ปุย โม เซ ยุง โรฮ ยุ บลอง อื โอเอฮี
ฆาื อื โตะ วิฮนั� เซคารยิา เซ ลปุง ละ อื
ไม่ เตะ ไม่ ซวง แตะ� นึง โอ อื เญือะ เกีย
ฮ ลปุง ติ มวยญ เนอมึ�

23 เญือม เอจี ฟวยจ เวน ลัง ยุฮ อื กัน
นึง วฮินั เซ เอญี ฮอยจ เญือะ แตะ� 24 กัง
เคะ เอ เอลีซาเบ่ต ป มัฮ ปุย เญือะ อื เซ
โรวก เนอึม� ติ เจน ไน พอน เคิ เซ โอก
โฮว โตว นา ออฮ นา เอฮี เฟือฮ� 25 อฮั
อื ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี เรอึม
เนอมึ อาึ� ไลลวง โซะกิจ อาึ นึง ปุย เตือง

โอยจ อื พะจาว เอจี ตุย อื ฮา เยอะ�� อฮั
เซ�

เตปด่า ฮอยจ อู ไลลวง ซ เกิต พะเยซู
26 เญือม เอจี โรวก เอลีซาเบ่ต กวน

แตะ เซ แลฮ เคิ อ�ี พะจาว ดวน เตปด่า
กัปรเีอน โฮว ฮอยจ ยว่ง นาซาเรต จังวตั
กาลิลี� 27 มัฮ เกือฮ อื โฮว เคะ ปเครฮี
ม่อง ติ ปุย ป เอจี ไก กัมฟู ไม่ กวนเบลีย ติ
ปุย ป มัฮ จัตเจือ กซัต ด่าวติ� มอยฮ กวน
เบลีย เซ มัฮ โยเซป� มอยฮ ปเครฮี เซ
มัฮ มาเรยี� 28 เตปด่า เซ ฮอยจ เคะ อ�ื
อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ อาวต ไม่ ไมจ
มวน รพาวม แตะ� พะจาว เอจี อาวต ไม่
เปอะ� เอจี เกือฮ เนอึม ป ไมจ ป ญุ่ก ละ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

29 มาเรยี โตวฮ ฆราึง ฆาื ป อฮั เตปด่า
เซ ละ แตะ� รงัมะ รพาวม นึง โอ แตะ ยุง
ป ซ เกิต ละ แตะ เซ� 30 เตปด่า เซ อฮั
แม เฮี ละ อ�ื �มาเรยี� ปุ ฮลัต ฆาื� พะ
จาว เอจี เกือฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ เปอะ�
31 ปะ ซ โรวก เปอะ� ซ เกิต กวน รเมะ
เปอะ ติ� มอยฮ อื ไมจ เปอะ อฮั เยซู ละ�
32 กวน เปอะ เซ ซ ระ เนอึม ไล อ�ื ปุย
ซ อฮั อื มัฮ กวน พะจาว ตึก นึง ฮลาวง
แตะ� พะจาว กุม เอะ ซ เกือฮ อื แปน
กซัต ตอก จัตเจือ อื โฆะ ป มัฮ ด่าวติ โฮ�
33 ซ แปน ลอป กซัต ละ โม จัตเจือ ยา
โคป� บัน่ เมือง ยุฮ อื ซ ตอน ฮมัน โอ
เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ ละ อ�ื

34มาเรยี อฮั อื ละ เตปด่า เซ ตอก เฮ�ี
�อาึ มัฮ ลัง่ ปเครฮี ม่อง� โอเอฮี อฮั เปอะ
เซ ซ เกียฮ แปน ตอก เมอ�� อฮั เซ�

35 เตปด่า เซ โลยฮ อ�ื �ลปุ พะจาว ซ
ฮอยจ อาวต นึง ปะ� อมันัต พะจาว ซ
ฮอยจ เลอปึ ปะ� กวนงกั ซัมคัน ป ซ เกิต
เน่อมึ นึง เปอะ เซ� ปุย ซ อฮั กวน พะจาว
ไม่ อ�ื 36 อมั ไตม ลัง่ เปอะ เฌือต เปอะ
ป มัฮ เอลีซาเบ่ต โฮ� ปุย อฮั อื มัฮ ปุย
ซแกต� ปเล่ีย เฮี ปัง กวต เมาะ เซ เอจี
โรวก กวน แตะ� เอจี ไก แลฮ เคิ� 37 ไก
โตว ติ เจือ เนอึม ป โอ พะจาว เกียฮ ยุฮ
ฮู�� อฮั เซ ละ อ�ื

38 มาเรยี โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ
กวนไจ ยุฮ พะจาว� เตอมึ ตอก อฮั เปอะ
เนิ� เกือฮ แปน เนอึม ตอก อฮั เปอะ เซ
เมิฮ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ เตปด่า เซ โฮว
ฮา อ�ื
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มาเรยี โฮว เลีม เคะ เอลีซาเบ่ต
39ฟวยจ เซ แม เญี่ยะ มาเรยี โกฮ โฮว

รปิ เอนิ� ฮาวก ฮอยจ นึง ยว่ง ป อาวต นึง
บลาวง ไน จังวตั ยูเด่ีย ติ โดฮ� 40 ฮาวก
เญือะ เซคาริยา� ลปุง ไม่ เอลีซาเบ่ต�
41 เญือม ฮมอง เอลีซาเบ่ต ลปุง มาเรยี
เซ� กวน โตะ เวียก อื เซ รซอฮ เอนิ ฆาื
อ�ื เอลีซาเบ่ต เซ นาวก เอนิ นึง ลปุ พะ
จาว จุบัน่ เอนิ� 42 อฮั เฮี นึง ลเลาะ เรยีง
แตะ� �ปะ เอจี โฮลฮ เปอะ ป ไมจ ป ญุ่ก
ฮา ปรโปวน ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื กวน ป ซ
เกิต เน่อมึ นึง เปอะ เซ ซ มัฮ เนอมึ ปุย ปุก
รพาวมพะจาว� 43ระ ลัมเลือ โน่ง ไล เมอ
ป ซ เกิต ละ อาึ เฮ�ี ปะ ป มัฮ มะ พะโอง
จาว ยุฮ อาึ ฮอยจ บุย เปอะ เคะ อาึ เมอ�
44 มัฮ เมาะ ฮมอง อาึ ลปุง ปะ ไม่ แตะ�
กวนงกั กไน เยอะ เฮี รซอฮ เอนิ นึง ไมจ
รพาวม แตะ� 45ปะ เอจี เจือ เนอมึ เปอะ
ซ แปน อื ตอก อฮั พะจาว อื ละ เปอะ�
โฮลฮ เนอึม เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ
เบือ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

รซอม ลืลาว ยุฮ มาเรยี
46 มาเรยี อฮั เฮ�ี �รพาวม อาึ ลืลาว

แนฮ พะจาว� 47 รพาวม รโม่ยฮ ฮิ มวน
เบือ พะจาว ยุฮ ฮุ� มัฮ ป เกือฮ อาึ โปน
มัป่ ยุฮ แตะ� 48 ปัง มัฮ อาึ กวนไจ ตุเตี
ยม ยุฮ อื พะโอง โตก ลัง่ ละ อาึ� เน่อมึ
ปเล่ีย โฮว ไป นา เยอ ปุย เตือง โอยจ อื ซ
อฮั อาึ มัฮ ป โฮลฮ รปั ป ตึก นึง ไมจ แตะ
เน่อมึ นึง พะจาว� 49 พะจาว ป ตึก นึง
ระ เรยีง ระ แด่น แตะ เอจี ยุฮ ป ระ ไล ละ
อาึ� มอยฮ พะจาว มัฮ ป ซัมคัน เนอึม�
50 พะจาว เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง โม ป
นัปทื เนอมึ แตะ โครยญ เจน ปุย� 51พะ
จาว เปลีฮ อมันัต ระ ยุฮ แตะ ละ โมปอวต
ติ แตะ ไม่ ป คิต ป ฮลาวง โตะ รพาวม
แตะ� เกือฮ อื ตอ อาวต เฮยี อาวต ไฮ�
52 กซัต ระ เรยีง ระ แด่น เอจี ทอต อื ฮา
กัน ยุฮ อ�ื ปุย ตุ ปุย เตียม เอจี วุฮ อื ระ
จอง อื ฮลาวง� 53 โม ป ไปลญ เออปึ เอจี
เกือฮ อื ซัก เวียก โกวง โกะ� โม ป กอย
เอจี เกือฮ อื แม ปลาว� 54 เอจี ยุฮ เนอึ
ม อื ตัม ลปุง ซันญา แตะ ละ โม จัตเจือ
ไพรม เอะ� เอจี ฮอยจ เรอมึ เนอมึ โม อซิ
ราเอน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ� 55พะจาว

เบีย โตว เลียก พาวม แตะ นึง อปัราฮมั
ไม่ โม จัตเจือ อื เตือง โอยจ อื เน่อมึ ปเล่ีย
ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั
เซ มาเรยี�

56 มา เรยี อาวต ไม่ เอ ลี ซา เบ่ต ตา
ลอวย เคิ� ฟวยจ เซ เอญี นึง เญือะ แตะ�

ไล เกิต โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา
57 เญือม เอจี เติง เคิ รอาวม อื เอลีซา

เบ่ต เกิต เนอึม กวน� กวน อื เซ รเมะ�
58 โม ปุย่วง อื ไม่ โม คระ เฌือต อ�ื เญื
อม ฮมอง อื ตอก โพต พะจาว ป ไมจ ละ
อื ตอก เซ� ไมจ มวน ดิ รพาวม เบือ อื ไม่
เอลีซาเบ่ต เซ�

59 เญือม เอจี ไก อื ซเตะ ซเงะ เอ� โม
เซ ฮอยจ ละ ซ เกือฮ แตะ ริตกิต ละ อ�ื
ตะ ปุก มอยฮ อื ตอก มอยฮ เปือะ อื โรฮ�
ตะ อฮั เซคารยิา ละ อ�ื 60มะ อื เดือะ คัต
อ�ื �ปุ อฮั ละ อ�ื มอยฮ อื ซ มัฮ โยฮนั��
อฮั เซ ละ อ�ื

61 โม เซ โลยฮ อ�ื �ไน โม คระ เฌือต
เปอะ ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป มอยฮ อื ตอก
เซ�� อฮั เซ�

62 เญอืม เซ โม เซ ลปุง ไม่ เตะ ไม่ ชวง
แตะ ละ เปือะ อ�ื ไฮมญ ตอก ซ ฆวต ปุก
อื มอยฮ กวน แตะ เซ� 63 เซคารยิา ปัว
ควน ไซฮ นังซื� ไซฮ อื ตอก เฮ�ี �มอยฮ
อื มัฮ โยฮนั�� ไซฮ อื ตอก เซ� โม เซ เง
อตึ ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื 64 เญือม เซ เซ
คาริยา เกียฮ ลปุง แม จุบัน่ เอนิ� ลอต
ลืลาว พะจาว� 65 ปุย่วง อื เซ บระ ฮลัต
ฆาื อ�ื ไลลวง เฮี พรุ เฮอื ปอ ฮมอง ปุย อื
โครยญ ยว่ง ป ไก นึง บลาวง เล่ีป จังวตั ยู
เด่ีย เอนิ� 66 เมาะ ป ฮมอง ไลลวง เซ งอ่ต
ที อื โตะ รพาวม แตะ� ไฮมญ ปุ แตะ ฆาื
อื ตอก เฮ�ี �กวนงกั เฮี ซ แปน ตอก เมอ
แล เฆียง เฮ�ี� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� เอจี ที
ละ โม เซ อาวต อมันัต พะจาว ไม่ อ�ื

เซคารยิา อฮั อาึง โอเอฮี เบือ ลปุ พะ
จาว

67 เญอืม เซ เซคารยิา ป มัฮ เปือะ กวน
งกั เซ นาวก เอนิ นึง ลปุ พะจาว� รโฮงะ
อาึง ป ซ เกิต ลัก่กา กวนงกั เซ เบือ อื ตอก
เฮ�ี

68 �ไมจ เอะ ลืลาว พะจาว ทื โม อซิรา
เอน� เอจี ฮอยจ เนอมึ เคะ ปุย ไน แตะ�
ไม่ โตฮ อื เกือฮ โปน ฮา แปน แตะ ครา
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เซีญ� 69 เอจี เกือฮ ป ตึก นึง ระ อมันัต
แตะ ฮอยจ เรอมึ เอะ� เอจี มัฮ จัตเจือ ด่า
วติ ป มัฮ กวนไจ พะจาว เซ� 70 เอจี ปุก
เนอึม ตอก เกือฮ อื โม ปุย ซัมคัน ป มัฮ
ป ซึป ลปุง แตะ อฮั อาึง โฆะ โฮ� 71 เอจี
ซันญา อาึง อื ละ เอะ นึง ซ เกือฮ อื เอะ
โปน ฮา โม ป ตอซู ไม่ เยอะ� ไม่ ซ เกือฮ
อื เอะ โปน ฮา อมันัต โม ป เกละยุ เอะ�
72 เอจี อฮั ติ แตะ ซ เลียก พาวม นึง โม
จัตเจือ ไพรม เอะ� อฮั โรฮ ติ แตะ ซ ไตม
ลอป ลปุง ซันญา ซัมคัน ยุฮ แตะ ละ ปุย�
73พะจาว เอจี ซันญาซโตฮ อาึง โอเอฮี ละ
อปัราฮมั ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ� 74 เอจี
ซันญา อาึง อื ละ อื ละ ซ เกือฮ อื เอะ โปน
ฮา โม ป ตอซู ไม่ เยอะ� นึง ซ เกือฮ อื
เอะ นัปทื แตะ ไม่ โอ แตะ ฮลัต นึง ปุย
ไฮญ� 75 มัฮ ฆวต เกือฮ อื เอะ แปน ปุย
ซงะ่ ซงอม ไม่ ซืไซ แตะ ละ เตือง ซเงะ่ ร
ซาวม ติ เจน ไอม แตะ เฮ�ี� อฮั เซ�

76 เญือม เซ อฮั แม เฮี ละ กวน แตะ
เซ� �กวนงกั� ปุย ซ อฮั ปะ มัฮ ป ซึป
ลปุง พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� ปะ ซ
โฮว เปอะ ลั่กกา พะโองจาว ละ ซ เพรยีง
เปอะ อาึง คระ ลั่กกา อ�ื 77 ปะ ซ เกือฮ
เปอะ ปุย ไน อื ยุง ตอก ซ โปน แตะ มัป่
ยุฮ แตะ� เบือ ซ ยวก พะจาว อื ละ อ�ื
78 พะจาว ทื เอะ มัฮ ป เลียก พาวม โซะ
ไง่ เนอึม นึง ปุย� ซ เกือฮ ซเปีย ยุฮ แตะ
ซอต ละ เอะ� ตอก เญือม โอก ซเงะ โฮ�
เกือฮ เอะ โปน ฮา ป โอ ไมจ� 79 โม ป
อาวต นึง ก เฟียก เมือง ลัก่ยุม� ซ เกือฮ
โรฮ ซเปีย เน่อมึ มะลอง ซอต ละ อ�ื มัฮ
ซ นัม อื เอะ เกือฮ โฮว นึง คระ ป โฮลฮ
เอะ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ เบือ อ�ื� อฮั
เซ เซคารยิา�

80 กวนงกั เซ ระ ฮอน ปุ ปุ� โฮลฮ
รพาวม เรยีง แตะ เน่อมึ นึง พะจาว ปุ ปุ�
อาวต นึง ลาึน เวอืฮ ฮอยจ ละ เติง เวลา
ซ เปลีฮ อื ติ แตะ ละ โม อซิราเอน�

2
ไลลวง เกิต พะเยซู นึง ปลัฮเตะ
(มท� 1:18-25)

1 เญือม เซ กซัต ซีซา ออกะซตัต ตอม
มวยญแตะ ละ ปุย ติ ปลัฮเตะ เกือฮ อื โฮว

โจต เซน แตะ� 2 กัน โจต ปุย เซน แตะ
โฮน เมือ โรง อื เซ ปุก เญือม แปน คูเร
นิโอ จาวเมือง จังวตั ซีเรยี� 3 ปุย เตือง
โอยจ อื โกฮ โฮว ละ ซ โจต อื เซน แตะ นึง
ยว่ง โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน�

4 เญอืม เซ โยเซป ฮาวก เน่อมึ ยว่ง นา
ซาเรต จังวตั กาลิลี� ฮาวก ฮอยจ นึง ยว่ง
เบ่ตเลเฮม จังวตั ยูเด่ีย� เบ่ตเลเฮม เซ
มัฮ ยว่ง เกิต กซัต ด่าวติ โฆะ� โยเซป
ฮาวก ฆาื อื นา เซ นึง มัฮ แตะ จัตเจือ
ด่าวติ� 5 ฮาวก โจต ดิ เซน แตะ ไม่ มา
เรยี ป ซ ไอฮ อื แปน ปุย เญือะ แตะ เซ�
มาเรยี เซ เอจี โรวก� 6 ลไล อาวต อื นึง
ยว่ง เบ่ตเลเฮม เซ เอจี เติง เคิ รอาวม อ�ื
7 กวน อื เซ รเมะ� มัฮ กวน โรง อ�ื เฮ
มาะ แฮมะ อื นึง บ่วต ชุ� เกือฮ อื ไอจ
โตะ ฮติ ไรป นึง โอ อื ไก เบือง ไอจ นึง โฮง
แลม�

เตปด่า ฮอยจ เคะ โม ป เลียง แกะ
8 แควน เซ ไก ป เลียง แกะ นึง งอ่น�

มอง รซาวม แกะ ยุฮ แตะ นึง กังเด่น�
9 โม เซ ฮอยจ งอ่ม เตปด่า พะจาว เคะ อื
ติ� รงั ซเปีย พะจาว ซอต ติ แตะ รวติ ร
เวยีง โม เซ� โม เซ ฮลัต เนอมึ ฮลัต แนม
ฆาื อ�ื 10 เตปด่า เซ อฮั เฮ�ี �ปุ ฮลัต
ฆาื� อาึ มัฮ ฮอยจ รโฮงะ ไลลวง ไมจ ละ
เปอะ� ไลลวง เซ ซ ไมจ ยุฮ รพาวม ปุย
เตือง โอยจ อ�ื 11 เนาะ ก ซาวม เฮี นึง
ยว่ง ด่าวติ เตอ� เอจี เกิต ป ซ เกือฮ โม
เปะ โปน มัป่ ยุฮ เปอะ นึง ติ ปุย� มัฮ เนอึ
ม พะครติ จาว ป เกิต เซ� 12 โม เปะ ซ ยุ
เปอะ กวนงกั เฮมาะ แฮมะ ปุย นึง บ่วต ชุ
ไอจ โตะ ฮติ ไรป� มัฮ เซ ป ซกิ ซัมคัน นึง
อื ละ โม เปะ เอ�� อฮั เซ เตปด่า เซ�

13 เญอืม เซ ฮอยจ พราวป เอนิ เตปด่า
โฮวน อาวต ดิ ไม่ เตปด่า ฮอยจ รกา เซ�
เชยี ลืลาว ดิ พะจาว เตือง มู แตะ ตอก
เฮ�ี 14 �ญันด่ี ไม่ พะจาว ป อาวต มะลอง
ตึก นึง ฮลาวง แตะ� ละ ปุย ปลัฮเตะ เอ
เกือฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง เตือง โอยจ
อ�ื นึง เอจี เลียก พาวม พะจาว นึง�� อฮั
เซ เตปด่า โฮวน เซ�

ป เลียง แกะ โฮว แลน พะเยซู
15ฟวยจ ฮาวก โม เตปด่า เซ นึง เมือง

มะลอง เงอ� โม ป เลียง แกะ เซ อฮั เฮี ละ
ปุ แตะ� �ไมจ เอะ โฮว ยว่ง เบ่ตเลเฮม ละ
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ซ แลน แตะ โอเอฮี ป รโฮงะ พะจาว ละ
แตะ เซ�� อฮั เซ�

16 โม เซ โฮว รปิ เอนิ� ยุ มาเรยี ไม่ โย
เซป ไม่ กวนงกั ไอจ โตะ ฮติ ไรป เซ� 17 โม
ป เลียง แกะ เซ เญือม เอจี โฮลฮ อื ยุ อู�
รโฮงะ ป ยุ ป ฮมอง แตะ นึง ไลลวง กวน
งกั เซ ละ ปุย� 18 เมาะ ป ฮมอง ลปุง ร
โฮงะ โม ป เลียง แกะ เซ เงอตึ เนอึม เง
อตึ แนม ฆาื อ�ื 19 มาเรยี ไตม อาึง อื โอ
เอฮี ไล เซ� งอ่ต ที อื โตะ รพาวม แตะ�
20 โม ป เลียง แกะ เซ เอญี� ลืลาว ลอป
พะจาว ไม่ ญันด่ี แตะ นึง พะจาว เบือ ป
ยุ ป ฮมอง แตะ เซ� เอจี โฮลฮ เนอมึ ยุ อื
ตอก อฮั เตปด่า พะจาว อื ละ แตะ เซ โค
รยญ เจือ�

21 เญอืม เอจี ไก อื ซเตะ ซเงะ เอ� เอจี
เติง เวลา เกือฮ ปุย ริตกิต ละ อ�ื ปุก
มอยฮ อ�ื อฮั เยซู ละ อ�ื มัฮ มอยฮ อฮั
เตปด่า ละ อื เน่อมึ กา เฆียง โรวก มะ อื
ลัง่ โฮ�

ไล ทไว ปุย พะเยซู ละ พะจาว
22 เญือม เอจี เติง เวลา ไมจ โยเซป ไม่

มาเรยี ยุฮ ตัม ปซี ปซา เกือฮ ปุย ซงะ่ ไล
ตัม โกตไม อฮั ไอ โมเซ อาึง ละ อ�ื ฮาวก
ไม่ กวนงกั เซ ฆาื อื ฮอยจ นึง เวยีง เยรู
ซาเลม ละ ซ ทไว อื ละ พะจาว� 23 โกตไม
ยุฮ พะจาว ตึน เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �กวน
รเมะ โรง ปุย ไมจ อื ทไว ละ พะจาว โค
รยญ โฆะ ปุย�� อฮั เซ� 24 ปุย ลอา
เซ ทไว โรฮ โอเอฮี ละ พะจาว ตัม ป อฮั
โกตไม ยุฮ พะจาว ตอก เฮ�ี �ไมจ ทไว
รโกะ เกอื ติ กู� โต เซ ไมจ อื ทไว โนก
พิลัป บุฮ ลัง่ ลอา ตัว�� อฮั เซ�

25 ไก ปุย อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม ติ
ปุย� มอยฮ อื มัฮ ซิเมโอน� มัฮ ปุย ซืไซ ป
นัปทื เนอมึ พะจาว� มัฮ ป รกวน ยุ ฮอยจ
เรอึม พะจาว โม อซิราเอน ไม่ มัฮ อื ปุย
อาวต ลปุ พะจาว นึง� 26 ลปุ พะจาว เซ
เอจี เกือฮ อื ยุง ที ซ โฮลฮ แตะ ยุ พะค
รติ ป เกือฮ พะจาว ฮอยจ ละ ปุย กา เฆียง
ยุม แตะ� 27 เญือม เซ ลปุ พะจาว นัม ซิ
เมโอน ฮาวก นึง วิฮนั เซ� เญือม ฮอยจ
มะเปือะ พะเยซู ไม่ กวน แตะ เซ นึง วฮินั�

ละ ซ ยุฮ อื ละ อื ตัม ป อฮั โกตไม อาึง�
28 ซิเมโอน เซ ตุย โอม กวนงกั เซ� ญันด่ี
ไม่ พะจาว� อฮั เฮี ไม่ อ�ื

29 �โอ พะจาว� ปเล่ีย เฮี เอจี ยุฮ เนอึ
ม เปอะ ตัม ป ซันญา แตะ อาึง ละ อาึ�
เอจี เกือฮ เนอมึ เปอะ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
เปอะ โฮลฮ โฮว ไมจ เอญี มวน� 30 ป ซ
เกือฮ ปุย โปน ป โอ ไมจ เฮี อาึ เอจี โฮลฮ
เนอึม ยุ นึง ไง่ แตะ� 31 ไล เซ เอจี มัฮ
ป เพรยีง เปอะ อาึง ละ ปุย โครยญ เจือ
ปุย� 32 เอจี มัฮ ป ซเปีย ละ ซ เกือฮ อื ปุย
ตังเมือง ยุ คระ โครง ยุฮ เปอะ� ซ เกือฮ
โรฮ โญตซัก ละ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน
เปอะ�� อฮั เซ ซิเมโอน เซ�

33 มะเปือะ กวนงกั เซ เงอตึ นึง ป อฮั
ซิเมโอน ละ กวนงกั เซ� 34 ซิเมโอน ปิฮ
มุ่น ละ เญือะ เซ� ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี
ละ มาเรยี ป มัฮ มะ อื เซ� �กวนงกั เฮี
มัฮ ป เลือก พะจาว ละ ซ เกือฮ อื โม อซิ
ราเอน ไลจ โลม โฮวน ปุย ไม่ ซ เกือฮ อื
อาวต ตอน อาวต ฮมัน โฮวน ปุย โรฮ� ซ
แปน โรฮ ป ซัมคัน ฮอยจ เน่อมึ นึง พะ
จาว ละ ปุย� โฮวน ป ซ เพยีก แฮม เมอ�
35 กัม คิต โม เซ ป เม่าะ อื โตะ รพาวม
แตะ ซ โอก ที เบือ อ�ื โกะ เปอะ ซ ตอก
ปุย ป บวก จัก พาวม เปอะ นึง วจิ ลอม ปอ
ลล่อน เอนิ อื โฮ� นึง ระ ลอน ตุก รพาวม
เปอะ นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

36 นา เซ ไก โรฮ ปรโปวน ซึป ลปุง พะ
จาว นึง ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ อนันา� มัฮ
กวน ฟานุ เอน� มัฮ เจอ อาเชอ� เอจี
กวต ลัมเลือ� 37 อาวต ไม่ ปุย เญือะ แตะ
อาแลฮ เนอึม โน่ง� ฟวยจ เซ ไก รเตะ
โรฮ ปาวน เนอึม มัฮ อื แม ฮงั เงอ� โอก
โตว ฮา ควง วฮินั เซ ติ ชวง� กอ เออปึ ป
โซม แตะ ไม่ ไววอน แตะ นึง ทื เนอมึ แตะ
พะจาว เตือง ซเงะ่ รซาวม� 38 เญือม เซ
เยอ ปรโปวน เซ ฮอยจ โรฮ นา เซ� ปุก
เวลา ฮอยจ ซิเมโอน เซ โรฮ� ญันด่ี โรฮ
ไม่ พะจาว� อู โรฮ ไลลวง กวนงกั เซ ละ
โม ป รกวน ยุ ฮอยจ โตฮ พะจาว ปุย เวยีง
เยรูซาเลม เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ�

39 โยเซป ไม่ มาเรยี เญือม เอจี ฟวยจ
ยุฮ อื โอเอฮี ตัม ปุก อื โกตไม ยุฮ พะจาว
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โครยญ เจือ เยอ� เอญี แม ฮอยจ เญือะ
แตะ นึง ยว่ง นาซา เรต จังวตั กา ลิ ลี�
40กวนดุ เซ ระ ฮอน� ปุน เรยีง แด่น แตะ
ปุ ปุ� แปน ปุย กุมปอ นึง วซิา พันญา ไมจ
แตะ� กุนมุ่น ยุฮ พะจาว อาวต โรฮ ไม่ อ�ื

พะเยซู ฮาวก นึง วฮินั
41 มะเปือะ พะเยซู กอ ฮาวก นึง เวยีง

เยรูซาเลม เญือม ไก กัน เลียง ฌาว โค
รยญ เนอึม� 42 เญือม ไก อาญุ พะเยซู
กาว ลอา เนอมึ� มะเปือะ อื ฮาวก ลัง่ ตัม
ไล เอจี กอ ฮาวก ไพรม แตะ� พะเยซู
ฮาวก โรฮ ไม่ อ�ื 43 เญอืม เอจี ฟวยจ กัน
เลียง เซ� มะเปือะ อื โอก เอญี นึง คระ ละ
ซ เอญี อื ยว่ง แตะ� พะเยซู อาวต ลัง่ นึง
เวยีง เยรูซาเลม� มะเปือะ อื ปังเมอ โอ
ยุง อ�ื 44 แกต อื เอจี เอญี ไม่ โม ปุโฮม
ว แตะ� เญือม เอจี เอญี อื ติ ซเงะ คระ
อา� ซาวป อื ลลาึง คระ เฌือต แตะ ไม่ ล
ลาึง ปุโฮมว อ�ื 45 เมือต โอ ยุ อื ฮาวก
แม ฆาื อื นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ ซาวป
แตะ� 46 เญือม เอจี มัฮ อื ซเงะ ลอวย
นึง อื ยุ อื นึง วิฮนั� กวนดุ เซ งาวม อู
ดิ ไม่ โม อาจาน เพอกึ พะทัม� ไฮมญ
โอเอฮี นึง อื ไม่ งอ่ต แตะ ป อฮั โม เซ�
47 เมาะ ป งอ่ต เตอ เงอตึ นึง เกียฮ โลยฮ
กวนดุ เซ ลปุง ปุย ไม่ ไบลฮ พันญา แตะ�
48 เญอืม ยุ อ�ื มะเปือะ อื เงอตึ โรฮ นึง อ�ื
มะ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �กวนงกั� เมอยุ ยุฮ
เปอะ โอเอฮี ตอก เฮี ละ เอะ เอ� อาึ ไม่
เปือะ เปอะ ซาวป เนอึม ซาวป แนม ปะ�
นึง ไฌม แตะ ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

49 พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เมอยุ
ซาวป เปอะ อาึ อ�ื อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง
ไมจ อาึ อาวต นึง เญือะ ยุฮ เปือะ เกอะ��
อฮั เซ� 50มะเปือะ อื ปังเมอ โอ คาวไจ ป
อฮั อื เซ�

51ฟวยจ เซ พะเยซู เอญี ไม่ อื นึง ยว่ง
นาซาเรต� เนอึง ป อฮั อื โครยญ เจือ�
มะ อื ไตม อาึง ไล เซ โตะ รพาวม แตะ เตื
อง โอยจ อ�ื 52พะเยซู ระ ฮอน ปุ ปุ� ปุน
กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ ปุ ปุ� ปุก รพาวม พะ
จาว ไม่ ปุย ปลัฮเตะ โรฮ�

3
โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา
(มท� 3:1; มก� 1:1; ยฮ� 1:19-28)

1 เญือม เอจี โฮลฮ ทิเบ่รโิอ แปน ซีซา
กาว โรฮ พอน เนอึม เมอ� ปุก เญือม มัฮ
โพนทิโอ ปีลัต จาวเมือง จังวตั ยูเด่ีย� เฮ
โรต มัฮ ลัง่ ป ตัตเตียง จังวตั กาลิลี� ฟีลิป
ป มัฮ ปุ เฮโรต เซ ตัตเตียง โรฮ ลัง่ แควน
อิทูเรยี ไม่ แควน ตะราโคนิที� ลีซาเนีย
แปน โรฮ ลัง่ จาวเมือง จังวตั อะบี่เลเน�
2 ปุก เญอืม มัฮ ลัง่ อนันัต ไม่ คายาฟา ฮวั
นา ซตุ� มัฮ เญือม เซ เญือม ฮอยจ ลปุง
พะจาว ละ โยฮนั กวน เซคารยิา� มัฮ เญื
อม อาวต ลัง่ อื นึง ลาึน เวอืฮ�

3 โยฮนั โกฮ โฮว ฆาื อื เล่ีป แควน โกลง
จอแด่น� ครอฮ อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �ไมจ
เปอะ โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม
โคระ แตะ� ไมจ เปอะ รปั บัป่ติซมา� พะ
จาว ซ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ เปอะ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ� 4 เอจี มัฮ โยฮนั เซ ป ไซฮ อซิยา
ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง ไลลวง อื โฆะ โอ�
มัฮ อฮั อื เฮ�ี
�ไก ป ครอฮ เน่อมึ นึง ลาึน เวอืฮ ติ ปุย

อฮั เฮ�ี �เพรยีง คระ ยุฮ พะจาว เมิฮ�
เกือฮ ซื คระ ยุฮ อ�ื 5นา ก เตียม เตะ นึง
อื ไมจ เทอมึ� นา ก ฮลาวง เตะ นึง อื ไมจ
กาวง เกือฮ ลโลวง� คระ บ่วก นึง อื ไมจ
เฌาะ ยุฮ เกือฮ ซื� คระ โกลฮๆ ตาวนๆ
นึง อื ไมจ เพรยีง เกือฮ เฆรอมึ� 6 ปุย ซ
โฮลฮ ยุ ตอก เกือฮ พะจาว แตะ โปน ฮา
มัป่ ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื � อฮั เซ�

7 โฮวน เนอึม ป ฮอยจ เคะ โยฮนั นึง
ฆวต รปั แตะ บัป่ติซมา เน่อมึ นึง อ�ื โย
ฮนั อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ป มัฮ เจือ ซโอย
ญมวย เยอ� มัฮ ปุย ป อฮั โม เปะ ซ เกียฮ
ตอ ฮา รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ป ซ โอก
เฆียง เฮี เยอ� 8 ไมจ เปอะ เกือฮ ป ยุฮ ป
อฮั แตะ โปง ไม่ ไลลวง โปวฮ เปอะ รพาวม
ไพรม ไอฮ เปอะ รพาวม โคระ แตะ� ทัน
โตว อวต ติ เปอะ นึง มัฮ เปอะ จัตเจือ อปั
ราฮมั� อาึ อฮั ละ เปอะ� พะจาว มัฮ ป ซ
เกียฮ เกือฮ ซโมะ โม เฮี แปน จัตเจือ อปั
ราฮมั� 9ปเล่ีย เฮี เยอ ม่อย เอจี ฮอยจ เน่
อมึ โคะ� โคะ โอ ไมจ เปลิ อี ซ โฮลฮ ปุย
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ฆู น่ากึ โตะ งอ โครยญ โคะ อ�ื� อฮั เซ ละ
ปุย�

10 ปุย โฮวน เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ
มัฮ ตอก เซ โฮ� เอะ ไมจ ยุฮ ฆาื อื ตอก
เมอ�� อฮั เซ�

11 โยฮนั โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ป ไก ลปิ
ลอา ปลัฮ ฮา ไมจ อื เกือฮ ละ ป โอ ไก ลปิ
ติ ปลัฮ เนอมึ� ป ไก ป โซม ป ไอฮ ยุฮ ไมจ
อื รฆุ ละ ป โอ ไก�� อฮั เซ�

12 โม ป เกป พาซี โอเอฮี ฮอยจ โรฮ ละ
ซ รปั แตะ บั่ปติซมา� ฮอยจ ไฮมญ โย
ฮนั ตอก เฮ�ี �อาจาน� ไมจ เอะ ยุฮ ตอก
เมอ�� อฮั เซ�

13 โยฮนั โลยฮ อ�ื �ปุ เกป พาซี โฮฮ ฮา
ปุก อื โกตไม�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 โม ตฮนั ฮอยจ ไฮมญ โรฮ อื ตอก
เฮ�ี �โม เอะ เมอะ� ไมจ เอะ ยุฮ ตอก
เมอ�� อฮั เซ�
โยฮนั โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ปุ คนัป

ปุย เกือฮ โอเอฮี ละ เปอะ� ปุ พระ ปุ ฟอง
ปุย นึง ซ ฆวต จุ เปอะ ไอฮ มาื ยุฮ อ�ื
เคราะ อื ไม่ มาื เคิ เอจี โฮลฮ เปอะ เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื

15 ปุย โฮวน เซ กัมลัง รกวน ยุ ฮอยจ
พะครติ� เญอืม งอ่ต อื ป อฮั โยฮนั เซ รงั
มะ เอนิ รพาวม ฆาื อ�ื แกต โยฮนั เซ มัฮ
พะครติ ป รกวน แตะ ฮอยจ เซ เญีย่ะๆ ปัง
เมอ โอ แจง นึง อ�ื 16 โยฮนั อฮั เฮี ละ ปุย
เตือง โอยจ อื ฆาื อ�ื �อาึ เกือฮ เนอมึ โม
เปะ รปั บัป่ติซมา โตะ รอาวม� ป ระ เนอึ
ม ไล ฮา อาึ ปังเมอ เอจี ซ ฮอยจ เคะ เปอะ
ติ ปุย� ปัง มัฮ เมาะ ซ นุ่ม อาึ กัฮ โม่ะเกิป
อื โน่ง� โปง โตว ลัง่ ปุย เซ นึง แตวะ ไล
อาึ ฮา� ปุย เซ ซ เกือฮ โม เปะ รปั บั ่ปติ
ซมา นึง ลปุ พะจาว ไม่ งอ� 17 ปุย เซ ไปญ
คารบัต่ ยุฮ แตะ� ซ วี เฮงาะ โตะ รบุฮ ยุฮ
แตะ นึง อื ซงะ่� ฟวยจ เซ ซ รโจะ อื โตะ
เกอมึ ยุฮ แตะ� เฮงาะ แลป อื เซ ปังเมอ
ซ ตอง อื นึง งอ โอ เกียฮญึ่ต�� อฮั เซ ละ
อ�ื

18 โนก ฮา ไล เซ โฮวน ลัง่ ไล ไฮญ ตอก
ซตอก รเงอ่มึ โยฮนั ปุย ไม่ ครอฮ อื ไลลวง
พะจาว ละ อ�ื 19 กังเคะ เอ โยฮนั กอ เติ
กซัต เฮโรต นึง ไลลวง ไอฮ อื เฮโรเด่ีย ป

มัฮ ปรโปวน เญือะ ปุ แตะ เซ� โยฮนั เติ
โรฮ อื ไม่ กัน ฆอก ไฮญ ยุฮ อื โฮวน เจือ�
20 เญอืม เซ เฮโรต บุ แม กัน ฆอก เอจี ยุฮ
แตะ เซ แม� นึง คัง อื โยฮนั โตะ คอก�

พะเยซู รปั บัป่ติซมา
(มท� 3:13-17; มก� 1:9-11)

21ลไล รปั ปุย ไฮญ บัป่ติซมา เซ พะเยซู
ฮอยจ รปั โรฮ บั่ปติซมา� ลไล ไววอน อื
มะลอง โปฮ ไอฮ ติ แตะ� 22 เลีฮ อาวตลปุ
พะจาว นึง โกะ อ�ื ลปุ พะจาว เซ ฮุนฮงั
อื ตอก รโกะ เกอื โฮ� เญอืม เซ เซียง พะ
จาว โอก เน่อมึ มะลอง� อฮั เฮ�ี �ปะ มัฮ
เนอึม เปอะ กวน ฮรกั เกอะ� ปุก เนอึม
เปอะ รพาวม เมอะ�� อฮั เซ�

จัตเจือ ไพรม พะเยซู
23 เญอืม โอก พะเยซู ละ ซ ยุฮ อื กัน ยุฮ

แตะ อาญุ อื ไก ด่าว งว่ย เนอึม� ปุย เตื
อง โอยจ อื แกต อื มัฮ กวน โยเซป� โย
เซป เซ มัฮ กวน เฮลี�

24 เฮลี เซ มัฮ กวน มัตทัต� มัตทัต เซ
มัฮ กวน เลว�ี เลวี เซ มัฮ กวน เมละคี�
เมละคี เซ มัฮ กวน ยนัไน� ยนัไน เซ มัฮ
กวน โยเซป�

25 โยเซป เซ มัฮ กวน มัตทาเทีย� มัต
ทาเทีย เซ มัฮ กวน อาโมต� อาโมต เซ
มัฮ กวน นาฮุม� นาฮุม เซ มัฮ กวน เอซ
ลี� เอซลี เซ มัฮ กวน นักไก�

26 นักไก เซ มัฮ กวน มาอตั� มาอตั เซ
มัฮ กวน มัตทาเทีย� มัตทาเทีย เซ มัฮ
กวน เซเมอนิ� เซเมอนิ เซ มัฮ กวน โย
เซก� โยเซก เซ มัฮ กวน โยด่า�

27 โยด่า เซ มัฮ กวน โยอานัน� โยอานั
น เซ มัฮ กวน เรซา� เรซา เซ มัฮ กวน เซ
รูบ่าเบ่น� เซรูบ่าเบ่น เซ มัฮ กวน เชอนัทิ
เอน� เชอนัทิเอน เซ มัฮ กวน เนร�ี

28 เนรี เซ มัฮ กวน เมละคี� เมละคี เซ
มัฮ กวน อตัด่ี� อตัด่ี เซ มัฮ กวน โคซัม�
โคซัม เซ มัฮ กวน เอมาดัม่� เอมาดัม่ เซ
มัฮ กวน เอ�

29 เอ เซ มัฮ กวน โยชูวา� โยชูวา เซ มัฮ
กวน เอลีเยเซอ� เอลีเยเซอ เซ มัฮ กวน
โยรมิ� โยรมิ เซ มัฮ กวน มัตทัต� มัตทัต
เซ มัฮ กวน เลว�ี

30 เลวี เซ มัฮ กวน ซิเมโอน� ซิเมโอน
เซ มัฮ กวน ยูด่า� ยูด่า เซ มัฮ กวน โย
เซป� โยเซป เซ มัฮ กวน โยนัม� โยนัม
เซ มัฮ กวน เอลียาคิม�
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31 เอลียาคิม เซ มัฮ กวน เมเลอา� เม
เลอา เซ มัฮ กวน เมนา� เมนา เซ มัฮ
กวน มัตตะทา� มัตตะทา เซ มัฮ กวน นา
ทัน� นาทัน เซ มัฮ กวน ด่าวติ�

32 ด่าวติ เซ มัฮ กวน เจซี� เจซี เซ มัฮ
กวน โอเบ่ต� โอเบ่ต เซ มัฮ กวน โบ่อตั�
โบ่อตั เซ มัฮ กวน ซาละโมน� ซาละโมน
เซ มัฮ กวน นาโชน�

33นาโชน เซ มัฮ กวน อมัมีนาดัป่� อมั
มีนาดั่ป เซ มัฮ กวน อตัมิน� อตัมิน เซ
มัฮ กวน อารนี� อารนี เซ มัฮ กวน เฮซ
โรน� เฮซโรน เซ มัฮ กวน เปเรต� เปเรต
เซ มัฮ กวน ยูด่า�

34 ยูด่า เซ มัฮ กวน ยาโคป� ยาโคป เซ
มัฮ กวน ยซิฮกั� ยซิฮกั เซ มัฮ กวน อปัรา
ฮมั� อปัราฮมั เซ มัฮ กวน เทรา� เทรา
เซ มัฮ กวน นาโฮ�

35 นาโฮ เซ มัฮ กวน เซรุก� เซรุก เซ
มัฮ กวน เรอู� เรอู เซ มัฮ กวน เพเลก�
เพเลก เซ มัฮ กวน เอเบ่อ� เอเบ่อ เซ มัฮ
กวน เชลา�

36 เชลา เซ มัฮ กวน เคนัน� เคนัน เซ
มัฮ กวน อาปักชตั� อาปักชตั เซ มัฮ กวน
เชม� เชม เซ มัฮ กวน โนอา� โนอา เซ
มัฮ กวน ลาเมก�

37 ลาเมก เซ มัฮ กวน เมทูเซลา� เมทู
เซลา เซ มัฮ กวน เอโนก� เอโนก เซ มัฮ
กวน ยาเรต� ยาเรต เซ มัฮ กวน มาฮะลา
เลน� มาฮะลาเลน เซ มัฮ กวน เคนัน�

38 เคนัน เซ มัฮ กวน เอโนต� เอโนต
เซ มัฮ กวน เซต� เซต เซ มัฮ กวน อาดั่
ม� อาดัม่ เซ มัฮ กวน พะจาว�

4
พี ระ ฮอยจ ลอง รพาวม พะเยซู
(มท� 4:1-11; มก� 1:12-13)

1 เญอืม เอญี พะเยซู เน่อมึ นึง โกลง จอ
แด่น เอจี นาวก เอนิ นึง ลปุ พะจาว� ลปุ
พะจาว เซ ตาว อื ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ�
2พี ระ ฮอยจ ลอง รพาวม อื นา เซ รปาวน
ซเงะ� ติ เจน รปาวน ซเงะ เซ โซม โตว ป
ติ ป เตอ�ื ฟวยจ เซ ฆวต โซม ฆาื อ�ื 3พี
ระ อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ มัฮ เนอมึ กวน
พะจาว โฮ� เกือฮ ซโมะ เฮี แปนป โซมละ
เปอะ เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4พะเยซู โลยฮ อ�ื �เอจี ไก นึง พะทัม�
อฮั เฮ�ี �ปุย มัฮ โตว ไอม อื เบือ ป โซม
แตะ โน่ง� � อฮั เซ�

5 เญือม เซ พี ระ โรวก พะเยซู ฮอยจ ก
ฮลาวง อื ติ โดฮ� เกือฮ อื ชวน พราวป
บัน่เมือง ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื 6 พี

ระ เซ อฮั แม เฮ�ี �อมันัต โญตซัก นึง บัน่
เมือง ชวน เปอะ เฮ�ี ไม่ คาวคอง นึง อื เตื
อง โอยจ อื ซ เกือฮ ละ ปะ� โอเอฮี โม
เฮี เอจี โฮลฮ อาึ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ฆวต
เกือฮ ละ ป ออฮ� ปุน เกือฮ ละ ปุย เซ�
7 ดัฮ เปอะ นุ่ม ติ แตะ ไว อาึ โฮ� โอเอฮี
เฮี ซ แปน คอง ปะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื

8 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �พะทัม อฮั
เฮ�ี �ไมจ เปอะ นุ่ม ติ แตะ ไว พะโองจาว
ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ� ไมจ เปอะ รซอฮ
ละ พะจาว ติ โตน เซ โน่ง�� � อฮั เซ�

9 ฟวยจ เซ พี ระ อา โรวก แม พะเยซู
ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� เกือฮ อื อาวต
นึง ราว พรงั วฮินั ยุฮ พะจาว ป ตึก นึง ฮ
ลาวง แตะ นึง อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ
มัฮ เนอึม กวน พะจาว โฮ� เดิม แลน เน่
อมึ ก อาวต เปอะ เซ เมอะ� 10พะทัม อฮั
เฮ�ี �พะจาว ซ เกือฮ โม เตปด่า ยุฮ แตะ
โซะโกะ ฮรกัซา นึง ปะ�� 11อฮั โรฮ เฮี ติ
คอ� �โม เตปด่า เซ ซ มอง เชอืน ปะ นึง
เตะ แตะ นึง โอ อื ซ เกือฮ ชวง เปอะ ลอก
ซโมะ�� อฮั เซ พะทัม��

12 พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �พะทัม
เอจี อฮั เฮ�ี �ปุ ลอง รพาวม พะโองจาว
ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ�� 13 เญื
อม เอจี ฟวยจ ลอง อื รพาวม พะเยซู โค
รยญ เจือ� พี ระ เซ โฮว ฮา อื ติ วงั�

พะเยซู เอญี ครอฮ ไลลวง พะจาว
14 ฟวยจ เซ พะเยซู เอญี ฮอยจ จังวตั

กาลิลี� อมันัต ลปุ พะจาว อาวต ไม่ อ�ื
ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั อื พรุ เฮอื ฮอยจ ละ
ฮมอง ปุย อื เล่ีป แควน เซ� 15พะเยซู เพ
อกึ ตอม ปุย นึง โฮงซุต ยุฮ อื โฮวน ยว่ง�
ปุย อวต ลื อื เตือง โอยจ แตะ�

ปุย ยว่ง นาซาเรต เกละ ฮมอง ป อฮั
พะเยซู

(มท� 13:53-58; มก� 6:1-6)
16 เญือม เซ พะเยซู เอญี ฮอยจ ยว่ง

นาซาเรต� มัฮ ยว่ง อาวต อื เน่อมึ เญื
อม แตวะ แตะ� ซเงะ ลโล่ะ โอ ฮาวก นึง
โฮงซุต ตัม ป กอ ยุฮ ไพรม แตะ� โกฮ
ชุง ละ ซ ลาว แตะ พะทัม� 17 ปุย นา เซ
กอยฮ พะทัม ละ อ�ื มัฮ นังซื ไซฮ อซิยา
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ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ� พะเยซู ไลฮ นังซื
เซ� ซาวป แลน คอ ป ไซฮ อื อาึง ตอก
เฮ�ี

18 �ลปุ พะจาว เอจี อาวต นึง อาึ� เอจี
เลือก อาึ เกือฮ อาึ แปน ป ครอฮ ไลลวง
พะจาว ละ โม ป ตุก ปญัก� มัฮ โรฮ เกือฮ
อื อาึ โฮว ครอฮ ละ โม ป มัฮ ครา เซีญ โอ
เอฮี เกือฮ ยุง ตอก ซ โปน อื ฮา แปน แตะ
ครา เซ� เกือฮ โรฮ อาึ ครอฮ ไลลวง ตอก
ซ เกือฮ แตะ ป จัก เกียฮ ยุ โอเอฮี� ไม่ ซ
เกือฮ โม ป อาวต ไม่ คัม ตุง โอเอฮี แตะ
โปน ฮา ป คัม ตุง แตะ เซ� 19 เกือฮ โรฮ
อาึ ครอฮ เวลา เกือฮ พะจาว ปุย ไน แตะ
โปน ป โอ ไมจ�� อฮั เซ พะทัม ลาว อื
เซ�

20พะเยซู ปอ แม อื นังซื ลาว แตะ เซ�
เกือฮ แม อื ละ ป ควป แลน พะทัม เซ�
ฟวยจ เซ งาวม� ปุย ติ โฮงซุต เซ แก ที
อ�ื 21 พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย� �พะทัม ป
เอจี ฮมอง เปอะ นึง ฮยวก แตะ เซ เอจี
เกิต เนอึม ละ เปอะ ซเงะ เนาะ เฮี ตอก
อฮั อื ซ เกิต เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

22 โม ป ฮมอง ป อฮั อื เซ ปุก เนอึม
รพาวม อื เตือง โอยจ แตะ� เงอตึ นึง
ตอก เกียฮ อฮั ลัมเลือ อื โอเอฮี� อฮั เฮี
ฆาื อ�ื �ปุย เฮี โม่ มัฮ กวน โยเซป�� อฮั
เซ ละ ปุ แตะ�

23 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ตึน
ซ อฮั เปอะ ละ อาึ ตอก อฮั ปุย ไพรม อื
โฮ� �ดัฮ เปอะ มัฮ มอ ไมจ เปอะ เกือฮ
โกะ เปอะ ไฮ รกา� ตึน ซ อฮั เปอะ เซ เนิ�
�เอะ เอจี ฮมอง ป ยุฮ เปอะ นึง ยว่ง คาเพ
รนาอุม� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ นึง ยว่ง โกะ
เปอะ เฮี ตอก เซ โรฮ� ตึน ซ อฮั โรฮ เปอะ
เซ เนิ� 24 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื
ยว่ง อาวต ป ซึป ลปุง พะจาว แจง โอ อื
ซ รปัคัม ป ซึป ลปุง พะจาว ป มัฮ ปุ ยว่ง
แตะ เซ ติ ชวง�

25 �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื เจน
เอลียา โฆะ เญอืม โอ พริ เฮละ ลอวย เนอึ
ม ไม่ บลัฮ โฮ� ปุย ติ เมือง อซิราเอน เฮี
ไปลญ เออปึ เนอึม ฆาื อ�ื เญือม เซ โม
แมฮงั เมือง อซิราเอน ไก โฮวน� 26 พะ
จาว ปังเมอ โอ เกือฮ เอลียา โฮว เคะ โม
เซ ติ ปุย เนอึม� เกือฮ อื โฮว เคะ แมฮงั
ยว่ง ซาเรฟัต ป อาวต เมือง ไซด่อน ฮา อ�ื

27 เจน เอลีชา ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ มัฮ
โรฮ ตอก เซ� ป ลาวต นึง เมือง อซิราเอน
ไก โฮวน� พะจาว ปังเมอ โอ เกือฮ อื ไฮ ติ
ปุย เนอึม� มัฮ นาอามัน ปุย เมือง ซีเรยี
โน่ง ป เกือฮ อื ไฮ�� อฮั เซ พะเยซู�

28 โม ป อาวต นึง โฮงซุต เซ เมือ ต
ฮมอง โอเอฮี ตอก เซ� ฮาวก รพาวม เนอึ
ม ฮาวก รพาวม แนม ฆาื อื โครยญ โฆะ
แตะ� 29 โกฮ โฮมวต พะเยซู� เมือะ อื
โอก ฮา ยว่ง แตะ� โรวก อื ฮาวก ฮอยจ
นึง ไกญ บลาวง ยว่ง อาวต แตะ เซ� ตะ
เนีฮ อื เกือฮ ดุฮ เน่ อมึ นึง ไกญ รองั�
30 พะเยซู ปังเมอ ปุน โอก ซไบ่ ลลาึง ปุย
โฮวน เซ ลอต โฮว ฮา อื คระ ฆวต โฮว
แตะ�

ปุย เลียก พี นึง
31ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว ฮอยจ ยว่ง คา

เพรนาอุม นึง จังวตั กาลิลี� ซเงะ ลโล่ะ
พะเยซู เพอกึ ตอม ปุย ยว่ง เซ� 32 โม ป
ฮมอง ป อฮั อื เซ เงอตึ เนอมึ ฆาื ตอก เพ
อกึ อื ปุย� รซอม เพอกึ อื ปุย ไก เนอึม
อมันัต� 33 โตะ โฮงซุต ยว่ง เซ ไก ปรเมะ
เลียก พี นึง ติ ปุย� ปุย เซ รโอง� อฮั เฮี
เรยีง� 34�เยซู ปุย ยว่ง นาซาเรต� เมอ ซ
ยุฮ เปอะ ละ เอะ เอ� ปะ อมั มัฮ ฮอยจ ยุฮ
เปอะ ไลจ ไม่ เอะ� อาึ ยุง เงอะ ปะ อา�
ปะ มัฮ เนอึม เปอะ ปุย ซงะ่ ซงอม ฮอยจ
เน่อมึ พะจาว�� อฮั เซ ละ พะเยซู�

35 พะเยซู คัต พี เซ โอ ลปุง� อฮั เฮ�ี
�โฆย� โอก แปฮ ฮา ปุย เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื พี เซ เกือฮ เอนิ ปุย เซ ฆลาื ซองนา
ปุย เตือง โอยจ อ�ื เญอืม เซ โอก เอนิ ฮา
อื เตือง โอ อื ยุฮ ป โซะ ละ อ�ื

36 ปุย เตือง โอยจ อื เงอตึ เนอมึ ฆาื อ�ื
อฮั อื ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �ลปุง ปุย เฮี มัฮ
ลปุง ตอก เมอ แล� ปุน ดวน พี ไม่ อมันัต
แตะ ไม่ ระ รที แตะ� พี เซ โอก เนอมึ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ� 37 ไลลวง ป ยุฮ พะเยซู เซ
พรุ เฮอื เล่ีป แควน เซ ฆาื อ�ื

พะเยซู เกือฮ ป โซะ ไฮ โฮวน ปุย
38พะเยซู โอก ฮา โฮงซุต เซ ลอต ฮาวก

เญือะ ซีโมน� เญือม เซ มะ เนอึม ซีโมน



ลูกา 4:39 94 ลูกา 5:12

เรยีง ฮอยจ โซะ� โม ป อาวต นา เซ ปัว
พะเยซู เรอึม ป โซะ เซ� 39 พะเยซู เลีย
ก ชุง โบ ก ไอจ อ�ื ดวน ฮอยจ โซะ อื เซ
อาวต� อาวต เอนิ ฮอยจ โซะ อื เซ� ปร
โปวน เซ โกฮ เอนิ ลอต พรี โซม ตุม ไอจ
ละ อ�ื

40 ปู เซ เญือม เอจี เลียก ซเงะ เอ ปุย
โรวก ป โซะ ป คระ โครยญ เจือ โซะ ปุย
ฮอยจ เคะ พะเยซู� พะเยซู ยอ่ง เตะ แตะ
ราว อื โครยญ โฆะ อ�ื ไฮ เบือ อื เตือง
โอยจ อ�ื 41พี เลียก นึง ปุย โฮวน ปุย โอก
โรฮ� พี โม เซ เญอืม โอก อื อฮั เฮี เรยีง�
�ปะ มัฮ เปอะ กวน พะจาว�� อฮั เซ� พะ
เยซู คัต อื เกือฮ โตว อื ลปุง นึง ยุง พี โม
เซ มัฮ โกะ อื เซ พะครติ�

พะเยซู ครอฮ ไลลวง พะจาว
42 ปวยฮ พริ เซ เมือ กซะ งาวป อื พะ

เยซู โอก ฮา ยว่ง เซ โฮว ฮอยจ นา ก โอ
ปุย ไก ติ โดฮ� ปุย แควน เซ โฮว ซาวป
อ�ื เมือต เอจี ยุ อื ปัว เนอึม ปัว แนม อื
โอ เอญี ฮา แตะ� 43 พะเยซู ปังเมอ อฮั
เฮี ละ อ�ื �ไมจ อาึ โฮว ครอฮ ไลลวง ซ
ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ นึง
ยว่ง ไฮญ โรฮ� เอจี มัฮ ฆาื เซ ป ดวน พะ
จาว อาึ ฮอยจ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 44 เคียง เซ
โฮว ครอฮ เนอมึ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะ
จาว นึง โฮงซุต จังวตั ยูเด่ีย โฮวน โดฮ�

5
พะเยซู กอก ลุกซิก แตะ โฮว ไม่ แตะ

1 ติ โฮน อื พะเยซู ชุง เฆียง รอง ปลัฮ
รอาวม เกนเนซาเรต�* ฮอยจ ปุย เคะ อื
นา เซ โฮวน� ปุย โม เซ ซแน่ต ปุ แตะ นึง
ฆวต งอ่ต แตะ ลปุง พะจาว� 2พะเยซู ยุ
โล่ง ลอา ลัม จอต นึง เฆียง รอง� โม ป
ซาวป กะ เอจี โอก ฮา โล่ง เซ ละ ซ รไซจ
แตะ เรอึป ยุฮ แตะ� 3 โล่ง ติ อื เซ มัฮ
โล่ง ยุฮ ซีโมน� พะเยซู เลียก อาวต นึง
โล่ง เซ� ปัว ซีโมน เกือฮ โล่ง เซ โอก ฮา
เฆียง รอง เญีย่ะ� เญอืม เซ พะเยซู งาวม
นึง โล่ง เซ� เพอกึ ตอม ปุย โฮวน เซ เน่
อมึ โตะ โล่ง เซ�

4 เญอืม เอจี ฟวยจ เพอกึ อื ปุย� อฮั เฮี
ละ ซีโมน� �ไฟ โล่ง ยุฮ เปอะ เฮี ฮอยจ
ลัก่ โด่ะ รอาวม� ฟวยจ เซ ไมจ โม เปะ
เตือะ แลน เรอึป ยุฮ เปอะ ติ โฮน แม��
อฮั เซ ละ อ�ื

5 ซีโมน อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอคู� เอะ เอจี
เตือะ เรอึป ยุฮ แตะ ติ ซาวม บวยฮ� ปุน
โตว ป ติ ป เตอ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ อาึ ซ
เตือะ แม เรอึป ยุฮ แตะ ตัม ป อฮั ปะ ละ
แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

6 โม เซ เตือะ เนอมึ เรอปึ ยุฮ แตะ� ปุน
กะ โฮวน เนอมึ ปอ ซ ดุต เอนิ เรอปึ ยุฮ อื
เซ� 7 ซีโมน ไม่ ป อาวต ไม่ อื เซ ลเบี่ยฮ
เตะ แตะ ฆาื อื ละ ปุโฮมว แตะ ป อาวต
นึง โล่ง ไฮญ เกือฮ อื ฮอยจ เรอึม แตะ�
โม เซ ฮอยจ เรอมึ เนอมึ อ�ื ชาวก กะ เซ
ฮอยจ โตะ โล่ง ปอ ซเปี เอนิ โจม โล่ง เซ
เตือง ลอา ลัม อ�ื

8 ซีโมน เปโตร เญอืม ยุ อื ไลลวง เซ นุ่ม
ไว พะเยซู ฆาื อื โบ ชวง อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�โอ พะโองจาว� ปัว ปะ โฮว ฮา อาึ นึง มัฮ
อาึ ปุย มัป่�� อฮั เซ ละ อ�ื

9 ซีโมน ไม่ ปุโฮมว อื เซ เงอตึ เนอึม เง
อตึ แนม นึง ปุน แตะ กะ โฮวน ตอก เซ�
10ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ป มัฮ กวน เซเบด่ี่� ป
ยุฮ ดิ กัน ไม่ ซีโมน เซ� เงอตึ โรฮ ฆาื อ�ื
พะเยซู อฮั เฮี ละ ซีโมน� �ปุ ฮลัต ฆาื�
เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ โม เปะ ซ โฮลฮ
เปอะ ซาวป ปุย ตอก โฮว ซาวป เปอะ กะ
โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 11 โม เซ เกือฮ โล่ง
ยุฮ แตะ จอต นึง เฆียง รอง� เญือม เซ
ละ โอเอฮี ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื โฮว
ฟวต เอนิ พะเยซู�

พะเยซู เกือฮ ปุย ลาวต ไฮ
(มท� 8:1-4; มก� 1:40-44)

12 ติ โฮน อื เญอืม อาวตพะเยซู นึง ยว่ง
ติ� ไก ปุย ลาวต นึง ติ ปุย� ลาวต เล่ีป
โกะ แตะ� เญือม ยุ อื พะเยซู� นุ่ม โบ
พะเยซู ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� ปัว เนอึม
ปัว แนม นึง อื ตอก เฮ�ี �จาวไน� ดัฮ มัฮ
ป ปุก รพาวม เปอะ โฮ� ปะ แจง ซ เกีย
ฮ เกือฮ เปอะ อาึ ไฮ เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

* 5:1 5:1 ปลัฮ รอาวม เกนเนซาเรต เซ เอจี มัฮ ติ ไม่ ปลัฮ รอาวม กาลิลี�
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13 พะเยซู ซนาว เตะ แตะ เดือะ เบื่อ อ�ื
�เอจี ปุก รพาวม เมอะ� ไฮ เมิฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื เญือม เซ ไฮ เอนิ จุบัน่ เอนิ
ลาวต อื เซ� 14 พะเยซู ซตอก อ�ื อฮั เฮี
ละ อ�ื �ปุ รโฮงะ ละ ปุย ไฮญ� ไมจ เปอะ
โฮว เคะ ซตุ� เกือฮ แลน เปอะ� ฟวยจ
เซ ไมจ เปอะ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ตัม
ป อฮั ไอ โมเซ อาึง นึง โกตไม เกือฮ แปน
ลักทัน ละ ปุย� เดอมึ ปุย ซ ยุง ไฮ เนอึม
โซะ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 ไลลวง ป ยุฮ พะเยซู เซ ปังเมอ พรุ
เฮอื แม ฮา ไพรม แตะ ฆาื อื ปุๆ� โฮวน
เนอึม ป ฮอยจ งอ่ต เตอ ไม่ โม ป ฆวต
เกือฮ ติ แตะ ไฮ ป โซะ นึง� 16 พะเยซู
ปังเมอ กอ ปุตแปต ติ แตะ ฮา ปุย โฮวน�
ละ ซ โฮว ไววอน โน่ง แตะ ติ โดฮ�

ป ยุม เตะ ยุม ชวง ไฮ
(มท� 9:1-8; มก� 2:1-12)

17 ติ ซเงะ อื เญือม เพอกึ พะเยซู ปุย�
โม ฟาริซี ไม่ โม คู เพอกึ โกตไม ยุฮ พะ
จาว อาวต โรฮ นา เซ งอ่น� งาวม งอ่ต ป
อฮั อ�ื มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ยว่ง ไน จัง
วตั กาลิลี ไม่ จังวตั ยูเด่ีย โครยญ ยว่ง ไม่
เวยีง เยรูซาเลม โรฮ โม เซ เยอ� อมันัต
พะจาว อาวต นึง พะเยซู ละ เกียฮ เกือฮ
อื ป โซะ ไฮ�

18 เญอืม เซ ฮอยจ ปุย นึง งอ่น� กลอม
โรวก ปุย ยุม เตะ ยุม ชวง เตือง ซัต ไอจ
อ�ื ริ โรวก อื ฮอยจ โตะ เญือะ ละ ซ อาึง
แตะ โบพะเยซู� 19 ปังเมอ โอ ไก คระ เลีย
ก นึง โฮวน ลอน ปุย นา เซ� โม เซ ยวก
โรวก ป โซะ เซ ฮาวก ฆาื อื ฮอยจ นึง ราว
พรงั เญือะ เซ� เญื่อฮ พรงั เตะ ตอง เซ
เกือฮ ดอฮ� ฮรงัโฮรฮ ป โซะ เซ เตือง ซัต
ไอจ อื ฮอยจ บัก่บ่วน ปุย ป อาวต โบ พะ
เยซู เซ� 20 เมือต ยุ รพาวม เจือ โม เซ พะ
เยซู อฮั เฮี ละ ป โซะ เซ� �เอียกปุ� มัป่
ยุฮ เปอะ เอจี ยวก ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

21 โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โมฟารซีิ อฮั เฮี
ฆาื อื โตะ รพาวม แตะ� �ปุย ป อฮั ลปุง
พามัต พะจาว เฮี มัฮ ปุย แล� มัฮ ปุย ป

ปุน ยวก มัป่ เปอ โนก ฮา พะจาว เยอ��
อฮั เซ�

22พะเยซู ปังเมอ ยุง อื ป คิต โม เซ โตะ
รพาวม แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เม
อยุ คิต เปอะ โอเอฮี ตอก เซ โตะ รพาวม
แตะ� 23 อาึ มัฮ อฮั เยอะ ตอก เฮี ละ ป
โซะ� �มัป่ ยุฮ เปอะ เอจี ยวก ละ เปอะ��
โต เซ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �โกฮ โฮว เมิฮ��
ซ อฮั เซ ละ� ลอา เจือ เซ เมอ เยอื นึง อ�ื
24อาึ ยุฮ ตอก เฮี นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ
ยุง แจง แน ไก อมันัต อาึ ป มัฮ กวน ปุย
ปลัฮเตะ ละ ซ ปุน ยวก แตะ มัป่ ยุฮ ปุย
นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ� ฟวยจ เซ พะ
เยซู อฮั แม เฮี ฆาื อื ละ ป ยุม เตะ ชวง
เซ� �อาึ อฮั เฮี ละ เปอะ� โกฮ ตุย โรวก
ซัต ไอจ เปอะ เอญี ไม่ เญือะ เปอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

25 ลไล แก ปุย อื ปุย เซ โกฮ เอนิ� ตุย
โรวก ซัต ไอจ แตะ เซ� เอญี ไม่ อ�ื ลืลาว
ปุ เอญี พะจาว� 26 ปุย โฮวน เซ เงอตึ เนอึ
ม เงอตึ แนม ฆาื อ�ื ลืลาว โรฮ พะจาว�
บระ ฮลัต ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ตัง
เจือ ลัมเลือ ป ยุ เอะ เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ�

พะเยซู กอก เลวี เอญี เคะ แตะ
(มท� 9:9-13; มก� 2:13-17)

27ฟวยจ เซ พะเยซู โอก โฮว� ยุ ป เกป
พาซี โอเอฮี ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ เลว�ี
งาวม นึง ด่าน เกป แตะ พาซี� พะเยซู
อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว ฟวต อาึ อ�ื� อฮั เซ�
28 เลวี ญอม เอนิ ละ โอเอฮี ยุฮ แตะ เตือง
โอยจ อ�ื โกฮ โฮว ฟวต เอนิ พะเยซู�

29 ฟวยจ เซ เลวี เซ กอก พะเยซู โซม
เญือะ แตะ� เลียง โรฮ อื ไม่ ปุย ไฮญ
โฮวน� โม ป เกป พาซี โอเอฮี งาวม โซม
ไม่ อื นา เซ โฮวน ปุย ไม่ ปุย ไฮญ โรฮ�
30 โม ฟารซีิ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม ป มัฮ
มู ติ ไม่ อ�ื เติ ป ยุฮ พะเยซู เซ ละ โม ลุก
ซิก อ�ื �โม เปะ เอ� เมอยุ โซม ดิ เปอะ
ไม่ โม ป เกป พาซี โอเอฮี ไม่ โม ปุย มัป่
เปอ�� อฮั เซ�

31 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย กอ ปุย
บาึง ทัน โตว อื ซาวป มวต ซาวป มอ� มัฮ
โม ป โซะ ป ไมจ อื ซาวป เปอ� 32 อาึ มัฮ
โตว ฮอยจ กอก ปุย ซืไซ เอญี เคะ แตะ�
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มัฮ ฮอยจ กอก ปุย มัป่ เอญี เคะ แตะ ละ ซ
โฮลฮ อื เฌาะ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม
โคระ แตะ�� อฮั เซ�

ป โคระ ไม่ ป ไพรม
(มท� 9:14-17; มก� 2:18-22)

33 เญือม เซ ไก งอ่น ป อฮั ละ พะเยซู
ตอก เฮ�ี �โม ลุกซิก โยฮนั ไตป ทื ซิน เอ
อปึ ป โซม ป ปอน แตะ ไม่ ไววอน แตะ�
ลุกซิก โม ฟารซีิ ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ� ลุก
ซิก ปะ เกียฮ โอ โน่ง เออปึ อื เมอ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

34พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ อมั ซ
เกือฮ เปอะ โม ปุโฮมว กวน เบลีย ซ เญือะ
เออปึ ป โซม แตะ เตือง อาวต ลัง่ กวน เบ
ลีย เซ ไม่ อ�ื 35ซ ไก ติ ซเงะ เญอืม ซ ตุย
พะจาว กวน เบลีย ซ เญือะ เซ ฮา ปุโฮมว
อ�ื มัฮ เญอืม เซ ซ เออปึ อื ป โซม ป ปอน
แตะ�� อฮั เซ�

36 พะเยซู อฮั ลปุง ปันฮา ละ อื ตอก
เฮ�ี �ไก โตว ป แจฮ ลปิ โคระ ละ ซ พลุ
แตะ ลปิ ไพรม นึง อ�ื ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ
ซ ไลจ ยุฮ ลปิ โคระ เซ� บ่วตชุ โคระ เซ
ปุ โรฮ ซ โปง ลปิ ไพรม เซ โรฮ� 37 ตอก
โรฮ เซ� ไก โตว ป ดุฮ รอาวม อะงุน โคระ
โตะ ปัง ฮกั ไพรม� ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ
รอาวม อะงุน โคระ เซ ซ ฮาวก ซ ลตุฮ
ยุฮ ปัง ฮกั ไพรม เซ� รอาวม อะงุน เซ
ซ เฆรฮ โอยจ� ปัง ฮกั เซ ซ ไลจ โรฮ ฆาื
อ�ื 38 รอาวม อะงุน โคระ เซ ไมจ ดุฮ นึง
ปัง ฮกั โคระ เดอมึ ซ ไมจ� 39 ปุย ดัฮ ญุ
รอาวม อะงุน ไพรม� แจง โอ อื เญือะ ซ
ฆวต ญุ รอาวม อะงุน โคระ โอ� ป ไพรม
ปญึม เมอ� ตึน ซ อฮั อื ตอก เซ�� อฮั เซ
พะเยซู�

6
ไลลวง ซเงะ ลโล่ะ
(มท� 12:1-8; มก� 2:23-28)

1 ติ โฮน อื พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื โฮว
คระ พา ชจิ� ปุก ซเงะ ลโล่ะ� เญือม เซ
โม ลุกซิก อื ซฆุต ปุ โฮว ซเนียง เฮงาะ�
ลูแล อื ละ ซ โซม แตะ� 2 โม ฟารซีิ อฮั
เฮี ละ อื งอ่น� �โม เปะ เมอยุ ยุฮ เปอะ ป

พิต โกตไม ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ เอะ เอ�� อฮั
เซ�

3 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ อมั
มัฮ โอ เปอะ ดิ ลาว นึง พะทัม ไลลวง ด่า
วติ ไม่ ปุโฮมว อื เญือม ฆวต โซม อื โฮ�
4 ด่าวติ เซ โฮว เลียก โตะ พากัง ยุฮ พะ
จาว� ตุย โซม คโนมปัง ทไว ปุย ละ พะ
จาว� เกือฮ โรฮ อื ละ โม ปุโฮมว แตะ
โรฮ� ตัม ไล อื ดัฮ ป โอ มัฮ ซตุ โซม โฮ�
มัฮ ป พิต โกตไม ยุฮ พะจาว� พะจาว ปัง
เมอ โอ เกือฮ อื ลอก ตุต ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

5 พะเยซู อฮั แม เฮี ติ มวยญ� �ป มัฮ
กุม ซเงะ ลโล่ะ เอจี มัฮ เอนิ อาึ ป มัฮ กวน
ปุย ปลัฮเตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู เกือฮ ป ยุม เตะ ติ ก บลัฮ ไฮ
(มท� 12:9-14; มก� 3:1-6)

6 ซเงะ ลโล่ะ ติ อื แม พะเยซู ฮาวก เพ
อกึ แม ปุย นึง โฮงซุต� นา เซ ไก ปุย ยุม
เตะ ดอม นึง ติ ปุย� 7 ไก โม คู เพอกึ พะ
ทัม ไม่ โม ฟาริซี นึง งอ่น� โม เซ มอง
แลน ที ซ เกือฮ พะเยซู ปุย เซ ไฮ ไม่ โอ อื
เกือฮ ไฮ ซเงะ ลโล่ะ เซ� นึง ฆวต ซาวป
แตะ ตอก ซ โซวต แตะ พิต พะเยซู� 8พะ
เยซู ปังเมอ ยุง อื ป คิต โม เซ โตะ รพาวม
แตะ� อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุย ยุม เตะ ติ ก
บลัฮ เซ� �โกฮ เมอะ� เอญี ชุง ลัก่กา ปุย
เฮ�ี� อฮั เซ� ปุย เซ โกฮ ชุง เนอึม นา
เซ�

9 เญอืม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ป อาวต
นา เซ� �อาึ ฆวต ไฮมญ โอเอฮี นึง โม เปะ
ติ เจือ� ซเงะ ลโล่ะ เอะ อมั ลัง ยุฮ กัน
ไมจ� อมั ลัง ยุฮ กัน ฆอก� อมั ลัง เรอึ
ม ปุย เกือฮ ไอม� อมั ลัง ยุฮ ยุม ไม่ ปุย�
เมอ ป ปุก อื โกตไม ยุฮ พะจาว นึง อ�ื�
อฮั เซ�

10พะเยซู แลน ปุย เตือง โอยจ อ�ื เญื
อม เซ อฮั เฮี ละ ปุย เซ� �ซนาว เตะ เปอะ
เซ�� อฮั เซ� ปุย เซ ซนาว เนอึม เตะ
แตะ เซ� เตะ อื เซ ไฮ ไมจ เอนิ�

11 ปุย โม เซ รอก ลัมเลือ รพาวม ฆาื อ�ื
ซิงซา ดิ ไลลวง ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ พะ
เยซู ฆาื อ�ื
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พะเยซู เลือก ลุกซิก แตะ กาว ลอา
(มท� 10:1-4; มก� 3:13-19)

12 เญือม เซ พะเยซู ฮาวก บลาวง ติ
โดฮ ละ ซ ไววอน แตะ� ไววอน ละ พะ
จาว ติ ซาวม บวยฮ เอนิ� 13 เญือม เอจี
ปวยฮ พริ อี กอก โม ลุกซิก แตะ เอญี เคะ
แตะ� ปุย ไน โม ลุกซิก อื เซ เลือก อื กาว
ลอา ปุย� อฮั ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ
ไม่ อ�ื 14 ป เลือก อื เซ มัฮ ซีโมน ติ� พะ
เยซู ปุก แม มอยฮ โคระ อ�ื อฮั เปโตร ละ
อ�ื เลือก โรฮ อนัดรู ปุ ซีโมน เซ� ไม่ ยา
โคโบ่ ไม่ โยฮนั� ไม่ ฟีลิป ไม่ บ่าโทโลมิว�
15 ไม่ มัตไท ไม่ โทมา� ไม่ ยาโคโบ่ ป มัฮ
กวน อาลาโฟ ไม่ ซีโมน ป มัฮ พัก ชาตนิ
โยม ไพรม อ�ื 16 ไม่ ยูด่า ป มัฮ กวน ยาโค
โบ่� ไม่ ยูด่า อซิคารโิอต ป โชะ พะเยซู ละ
ปุย�

พะเยซู เพอกึ ปุย ไม่ เรอมึ อื ป โซะ
17พะเยซู เลีฮ ดิ ฌื ไม่ โม ลุกซิก แตะ�

ลโล่ะ ชุง นา ก ลโลวง เตะ ติ โดฮ� โม
ลุกซิก อื รเจอมึ นา เซ� ปุย เวยีง เยรู
ซาเลม ไม่ ป อาวต จังวตั ยูเด่ีย� ไม่ โม
ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เวยีง ไทระ ไม่ เวยีง ไซ
ด่อน ป อาวต โบ ปลัฮ รอาวม� ฮอยจ รเจ
อมึ โรฮ นา เซ โฮวน� 18 มัฮ ฮอยจ อื นึง
ฆวต ฮมอง แตะ ป อฮั พะเยซู� ไม่ ฆวต
เกือฮ อื ป โซะ นึง แตะ ไฮ� โม ป อาวต ไม่
คัม ตุง พี แตะ ฮอยจ โรฮ� พะเยซู เกือฮ
โรฮ อื ไฮ� 19 ปุย ซาวป ตอก ซ โฮลฮ แตะ
เดือะ เบื่อ พะเยซู โครยญ โฆะ แตะ� นึง
ยุ อื โอก อมันัต อื ละ เกือฮ อื ปุย ไฮ เตือง
โอยจ อ�ื

ไล เพอกึ พะเยซู ปุย
20พะเยซู แลน โม ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี

ละ อ�ื �โม เปะ ป ตุก ป ญัก เกอ� เอจี
โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ� นึง
เอจี เกือฮ พะจาว บัน่เมือง ยุฮ แตะ ละ
เปอะ�

21�โม เปะ ป วติ โซม ม่อยญ จัน ปเล่ีย
เยอ� เอจี โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� โม เปะ ซ ซัก เวี ยก โกวง โกะ
เปอะ�

�โม เปะ ป เยอืม ปเล่ีย เยอ� เอจี โฮลฮ
เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ� โม เปะ ซ
โฮลฮ เปอะ ญวยฮ ดา ไมจ มวน�

22 �เญือม เกละ ปุย ยุ เปอะ� ไม่ โปวฮ
ปุย เปอะ� ไม่ เพี ยก แฮม ปุย เปอะ�
ไม่ ญวต ปุย โม เปะ พิต เบือ ทื เปอะ ป
มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ� เอจี โฮลฮ เปอะ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 23 เญื
อม เกิต โอเอฮี โม เซ ละ เปอะ ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ญันด่ี ปีติ ไม่� ไมจ เปอะ
ฟอน เจิง ไม่� นึง เอจี ระ ลังวนั เปอะ นึง
เมือง มะลอง� จัตเจือ ไพรม โม เซ เอจี
ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ ละ โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว โฆะ โรฮ�

24 �โม เปะ ป กอย เยอ� ปัง เมอ ซ
เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ� เอจี ฟวยจ โฮลฮ
เปอะ อาวต ไมจ อาวต มวน เนอ�

25�โม เปะ ป ซัก เวยีก โกวง โกะ ปเล่ีย
เยอ� ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ� ซ โฮลฮ
เปอะ ไปลญ เออปึ�
�โม เปะ ป ญวยฮ ดา ไมจ มวน ปเล่ีย

เยอ� ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ� โม เปะ ซ
โฮลฮ เปอะ เยอืม นึง ตุก รพาวม แตะ�

26�โม เปะ ป โฮลฮ ปุย เตือง โอยจ อื ลื
เปอะ ซ เม่ะมัก่ เนอึม โรฮ เปอะ� จัตเจือ
ไพรม โม เซ เอจี ลื โรฮ โม ป โคะ ติ แตะ
มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ ตอก เซ โรฮ�

27 �อาึ อฮั ละ โม เปะ ป กัมลัง งอ่ต ป
อฮั อาึ เฮ�ี ไมจ เปอะ ฮรกั โม ป เกละยุ
เปอะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ป ไมจ ละ โม ป ยุฮ
ป ฆอก ละ เปอะ� 28 ไมจ เปอะ ปิฮ มุ่น ละ
โม ป ซะ เปอะ� ไมจ เปอะ ไววอน เพือ โม
ป โคมเฮง แตะ� 29 ดัฮ ไก ป เดือฮ ซปะ
เปอะ ติ ก บลัฮ� ไมจ แม เปอะ ดาวง ละ
อื ติ ก บลัฮ แม� ดัฮ ไก ป ลู ตุย ลปิ ฮอป
เปอะ ฮา เปอะ ไมจ เปอะญอม เกือฮ ละ อื
เตือง ลปิ จาวป เปอะ� 30 ดัฮ ไก ป ปัว โอ
เอฮี นึง เปอะ ไมจ เปอะ เกือฮ ละ อ�ื ดัฮ
ไก ป ตุย โอเอฮี ยุฮ เปอะ ปุ คนัป เกือฮ
รแม่ แม อื ละ เปอะ� 31ฆวต เกือฮ เปอะ
ปุย ยุฮ ละ แตะ ตอก ออฮ� ไมจ โรฮ เปอะ
ยุฮ ละ ปุย ตอก เซ โรฮ�

32�โม เปะ ดัฮ เปอะ ฮรกั โม ป ฮรกั โกะ
เปอะ โน่ง� พะจาว เกียฮ เมีญ โตว อื มัฮ
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ป ไมจ ละ เปอะ� ปัง มัฮ ปุย มัป่ ฮรกั โรฮ
อื โม ป ฮรกั โกะ แตะ� 33 ดัฮ เปอะ ยุฮ
ป ไมจ ละ โม ป ยุฮ ป ไมจ ละ โกะ เปอะ
โน่ง� พะจาว เกียฮ เมีญ โตว อื มัฮ ป ไมจ
ละ เปอะ� ปุย มัป่ ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ�
34 ไลลวง เกือฮ เปอะ ปุย รมะ รโตว นึง
แตะ เซ� ดัฮ เปอะ เกือฮ ละ โม ป ซ ปุน
โรก ละ แตะ โน่ง โฮ� พะจาว เกียฮ เมีญ
โตว อื มัฮ ป ไมจ ละ เปอะ� ปัง มัฮ ปุย มัป่
รมะ รโตว โรฮ นึง ปุ แตะ นึง รไม่จ อื ปุย
ซ โรก ซ ตาว แม ละ แตะ� 35 โม เปะ ปัง
เมอ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ ตอก เซ� ไมจ เปอะ
ฮรกั โม ป เกละยุ แตะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ป
ไมจ ละ อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย รมะ รโตว
นึง แตะ เตือง โอ เปอะ รไม่จ ปุย โรก ละ
แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ ระ เนอึม
ลังวนั เปอะ ฆาื� ซ มัฮ โรฮ เปอะ กวน พะ
จาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� พะจาว เซ ยุฮ
ป ไมจ ละ ปุย เตือง โม ป โอ ยุง กุนมุ่น ยุฮ
อ�ื เตือง โม ป ฆอก ป เบร� 36 ไมจ เปอะ
เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย� ตอก เลียก
พาวม โซะ ไง่ เปือะ เปอะ นึง ปุย โรฮ�

37�ปุ ตัตซิน ปุย ไม่ญวต เปอะ ตุต ละ�
พะจาว ซ ตัตซิน โตว โรฮ โม เปะ ฆาื อ�ื ปุ
เติ ปุย เยอ� พะจาว ซ เติ โตว โรฮ โม เปะ
ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ โตว ทื โซะ โระ โกลยจ
ปุย� พะจาว ซ ทื โซะ โระ โกลยจ โตว โรฮ
โม เปะ ฆาื อ�ื 38 ไมจ เปอะ เกือฮ โอเอฮี
ละ ปุย� พะจาว ซ เกือฮ โรฮ โอเอฮี ละ
โกะ เปอะ ฆาื อ�ื ซ บุ อื ละ เปอะ นาวก
ซ รน่าวก อื ละ เปอะ โฮวน� รดู ยุฮ เปอะ
ซ ญึน อื ละ เปอะ แนน� ซ เกือฮ อื ละ
เปอะ นาวก ลโมก ปอ วฮิ แตะ� ซ โฮฮ
ฮา ปุน รปั เปอะ� ซมอย เปอะ ละ ปุย นึง
รดู ออฮ� พะจาว ซ ซมอย โรฮ อื ละ โกะ
เปอะ นึง รดู เซ�� อฮั เซ�

39พะเยซู อฮั ลปุง ปันฮา ละ อื ตอก เฮ�ี
�ปุย จัก โต ปุย จัก อมั ซ เกียฮ ตาว อื ปุ
แตะ� โม่ ซ ดุฮ ฆาื อื โตะ คื เตือง ลอา
แตะ� 40 ลุกซิก เกียฮ ระ โตว ฮา คู ยุฮ
แตะ� ลุกซิก ปุย โครยญ โฆะ อื ดัฮ เอจี
โจป เฮยีน โฮ ตึน ซ ตอก โรฮ คู ยุฮ แตะ�

41�เมอยุ แก เปอะ ครมั แตวะ โฆยฮ ไง่
เอียกปุ แตะ เตือง โอ เปอะ อาวม โคะ เตื
อง โฆง อื โตะ ไง่ โกะ เปอะ เซ� 42 เกียฮ
อฮั โน่ง เปอะ ติ แตะ ซ เกียฮ คลวยฮ ครมั
แตวะ โฆยฮ ไง่ ปุ แตะ เตือง ระ โคะ อาวต
โตะ ไง่ โกะ เปอะ เมอ� ปะ ปุย ไล โกะ ไล
เอยีง เงอ� ไมจ เปอะ กอฮ โคะ เตือง โฆง
อื นึง ไง่ โกะ เปอะ เซ เกือฮ โอก ฮมั� เด
อมึ เปอะ ซ เกียฮ ยุ ที ละ ซ คลวยฮ แตะ
ครมั แตวะ โฆยฮ ไง่ เอยีกปุ แตะ เซ โอก�

ไล โคะ ไม่ เปลิ อื
43 �เจือ โคะ ไมจ� ไก โตว เญือม เกิต

เปลิ โอ ไมจ นึง อ�ื เจือ โคะ โอ ไมจ� ปุ
โรฮ ซ เกียฮ เกิต เปลิ ไมจ นึง โรฮ� 44 โคะ
โครยญ เจือ� ปุย ยุง ป มัฮ อื เบือ เปลิ
อ�ื ปุย แจง โอ อื ซ โฮลฮ เปฮ เปลิ เม เน่
อมึ นึง โคะ กัต เตอ� เปลิ อะงุน ปุ โรฮ ซ
โฮลฮ เปฮ อื เน่อมึ นึง ไรป กัต� 45 ปุย
ไมจ เจอ ซ ฮอย ป ไมจ ไลญ แตะ โตะ
รพาวม แตะ� ปุย โอ ไมจ เจอ ซ ฮอย โรฮ
ป โอ ไมจ ไลญ แตะ โตะ รพาวม แตะ�
ปุย นาวก รพาวม นึง ออฮ มวยญ อื ตึน
ซ อู เซ�

ป ยุฮ เญือะ ลอา ปุย
(มท� 7:24-27)

46 �เมอยุ อฮั เลาะ อฮั ลาึน เปอะ �พะ
โองจาว� เนิ เตือง โอ เปอะ ยุฮ ตัม ป อฮั
อาึ ละ เปอะ� 47 เมาะ ป เอญี เคะ อาึ ไม่
ฮมอง อื ลปุง รโฮงะ โอะ เฮี ไม่ เนอึง อื
ตอก อฮั ฮะ� อาึ ซ แพป ละ เปอะ ไม่ ไล
เฮ�ี 48 ซ ตอก ป ยุฮ เญือะ� กาวง โตะ
ด่อง อื โด่ะ เกือฮ อื ฮอยจ ละ ซโมะ ระ ติ�
ปัง ฮอยจ รอาวม ระ ละ ปอ แทต อื ด่อง
เซ� ซูซอย โตว ยุฮ เญือะ เซ นึง ตอน ก
โบลวง อ�ื 49 ป ฮมอง ลปุง รโฮงะ โอะ เฮี
ไม่ โอ อื เนองึ ตอก อฮั ฮะ� ซ ตอก ปุย โบ
ลวง เญือะ แตะ นา ก ลฮาื เตะ ไม่ ตู โตะ
ด่อง ยุฮ อ�ื เญือม เอจี ฮอยจ รอาวม ระ
ละ เญือะ เซ ฆลอฮ ลเลอึม� ไลจ โอยจ
เอนิ�� อฮั เซ�
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7
พะเยซู เกือฮ กวนไจ ไนลอยะ ไฮ
(มท� 8:5-13)

1 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั พะเยซู โอเอฮี
เซ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื โฮว ฮอยจ ยว่ง
คาเพรนาอุม� 2 นา เซ ไก ไน ลอยะ ตฮนั
นึง ติ ปุย� ปุย เซ ไก กวนไจ ป ฮรกั เนอึ
ม ติ ปุย� กวนไจ อื เซ เชยีน โซะ� เอจี ซ
ยุม ลอป เนอึม� 3 เญือม ฮมอง ไนลอย
ะ เซ ฮอยจ พะเยซู ยว่ง แตะ� เกือฮ โม
ป กวต ป เฮยีง ไน โม ยวิ งอ่น โฮว ปัว พะ
เยซู ฮอยจ เรอมึ กวนไจ แตะ เซ เกือฮ ไฮ�
4 โม ป กวต เซ ฮอยจ ปัว เนอึม ปัว แนม
พะเยซู ตอก เฮ�ี �ไนลอยะ เฮี โปง เนอึม
ปะ เรอมึ กวนไจ อ�ื 5 เอจี ฮรกั เนอมึ ปุย
เมือง เอะ� เอจี ยุฮ โฮงซุต ละ เอะ ติ��
อฮั เซ ละ อ�ื

6พะเยซู โฮว เนอมึ ไม่ อื ฆาื อ�ื เญอืม
เอจี ซดิ บุย โรฮ อื ไม่ เญือะ อื เซ� ไนลอยะ
เซ เกือฮ ปุโฮมว แตะ โฮว อฮั อื ละ พะเยซู
ตอก เฮ�ี �จาวไน� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก
ลอน รพาวม ฆาื� โปง โตว ปะ ซ รปัคัม
อาึ เปอะ นึง เญือะ แตะ� 7 ปัง มัฮ ซ โฮว
อาึ เคะ เปอะ ปุ โรฮ โซมกวน� ปัว ปะ อฮั
ติ ลอา มวยญ โน่ง� กวนไจ อาึ เซ แจง ซ
ไฮ เอนิ อ�ื 8 อาึ ยุง เงอะ นึง มัฮ โรฮ แตะ
ปุย อาวต ฆรมึ ป ระ อมันัต ฮา โกะ แตะ�
ไก โรฮ ตฮนั ป อาวต ฆรมึ อมันัต อาึ อ�ื
อาึ ดวน ปุย โฮว ติ ปุย� โฮว เนอึม� ดัฮ
ดวน เอญี โฮ� เอญี เนอมึ� ดัฮ ดวน กวน
ไจ ยุฮ แตะ ยุฮ ออฮ� ยุฮ เนอึม เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

9พะเยซู เญือม ฮมอง อื ป อฮั อื เงอตึ
ฆาื อ�ื ลเตือฮ อฮั เฮี ละ ปุย โฮวน ป ฟวต
แตะ เซ� �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื
อาึ ดิ ยุ โตว ติ ชวง ป ระ รพาวม เจือ เมาะ
ปุย เฮ�ี ปัง มัฮ โม อซิราเอน ปุ โรฮ ไก��
อฮั เซ�

10 โม ป ดวน อื โฮว เซ� เมือต เอจี เอญี
ฮอยจ นึง เญือะ ไนลอยะ เซ� ยุ เนอมึ เอจี
ไฮ ไมจ กวนไจ อื เซ�

พะเยซู เกือฮ กวน แมฮงั โกฮ ไอม แม

11ฟวยจ เซ แม เญี่ยะ พะเยซู โฮว แม
ฮอยจ ยว่ง นาอนิ� โม ลุกซิก อื ไม่ ปุย
ไฮญ โฮว โรฮ ไม่ อื โฮวน� 12 เญอืม ฮอยจ
อื โบ รเวอืะ ฆรุง ยว่ง เซ รโตฮ ยุ โม ป
กลอม ป ยุม นึง ตะ อื โฮว รมอยจ� ป
ยุม เซ มัฮ กวน แมฮงั� ไก ติ เซ โน่ง กวน
รเมะ อ�ื ปุย ยว่ง เซ โฮวน ป โฮว ไม่ มะ
อื ละ ซ ตาว แตะ ป ยุม เซ� 13พะโองจาว
เญือม ยุ อื ปรโปวน เซ เลียก พาวม โซะ
ไง่ เนอึม นึง อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ เญือะ
เยอืม�� อฮั เซ�

14 เญือม เซ เลียก เดือะ ไปญ โคะ โลง
อื เซ� โม ป กลอม อื เซ ลโล่ะ เอนิ ฆาื อ�ื
พะเยซู อฮั เฮ�ี �กวน เบลีย� อาึ อฮั ละ
เปอะ� โกฮ เมิฮ�� อฮั เซ ละ ป ยุม เซ�
15 เญือม เซ ป ยุม เซ โกฮ งาวม� ลปุง
เอนิ ไม่ ปุย� พะเยซู มอป ปุย เซ ละ มะ
อ�ื

16 ปุย เตือง โอยจ อื บระ ฮลัต ฆาื อ�ื
ลืลาว โรฮ พะจาว นึง อ�ื อฮั เฮ�ี �ป ซึป
ลปุง พะจาว ป ระ เนอมึ ไล เอจี ฮอยจ เกิต
ลลาึง เอะ�� อฮั เซ� อฮั โรฮ เฮ�ี �พะ
จาว เอจี ฮอยจ ละ ซ เรอึม แตะ ปุย ไน
แตะ�� อฮั เซ� 17 ป ยุฮ ป อฮั พะเยซู เซ
พรุ เฮอื ไคว เมือง ยูเด่ีย ไม่ แควน ก ซดิ
อื ไม่ อ�ื

โม ลุกซิก โยฮนั ฮอยจ ไฮมญ พะเยซู
(มท� 11:1-19)

18 โม ลุกซิก โยฮนั โฮว รโฮงะ ไลลวง
ป ยุฮ ป อฮั พะเยซู เซ ละ โยฮนั โครยญ
เจือ� โยฮนั เซ กอก ลุกซิก แตะ เอญี เคะ
แตะ ฆาื อื ลอา ปุย� 19 ดวน อื โฮว เคะ
พะโองจาว ไม่ ดวน อื ไฮมญ อื นึง อื ตอก
เฮ�ี �อมั มัฮ ปะ ป อฮั ปุย ซ ฮอยจ เซ�
เอะ อมั ไมจ ลัง่ มอง ปุย ไฮญ�� ดวน อื
อฮั อื ตอก เซ�

20 เญอืม เอจี ฮอยจ ปุย ลอา เซ เคะ พะ
เยซู� อฮั เฮี ละ อ�ื �โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั
บัป่ติซมา เซ ดวน เอะ ฮอยจ เคะ ปะ� อมั
มัฮ ปะ ป อฮั ปุย ซ ฮอยจ เซ� เอะ อมั
ไมจ ลัง่ มอง ปุย ไฮญ� ดวน เอะ อฮั เซ
ละ เปอะ��
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21 เญือม เซ ปุก เญือม เกือฮ พะเยซู ป
โซะ ไฮ โฮวน เจือ� เกือฮ โรฮ อื โปน ฮา
พี โฮวน ปุย ไม่ เกือฮ อื ป โซะ ป คระ นึง อื
ไฮ� ป จัก ไง่ ไฮ โรฮ โฮวน ปุย� 22พะเยซู
โลยฮ อื ละ ลุกซิก โยฮนั ตอก เฮ�ี �เอญี ร
โฮงะ ละ โยฮนั ตัม ป ยุ ป ฮมอง เปอะ เฮ�ี
ป จัก เอจี เกียฮ ยุ โอเอฮี� ป ดัก่ได่ เอจี
เกียฮ โฮว� ป ลาวต เอจี ไฮ ไมจ แม� ป ฮ
ลาึต เอจี รฮอง ฮยวก อ�ื ป ยุม เอจี โกฮ
ไอม แม� โม ป ตุก ป ญัก เอจี ฮมอง ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว� 23 เมาะ ป โอ
ซองไซ รพาวม นึง ไลลวง อาึ อื เอจี โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ� ไมจ เปอะ เอญี ร
โฮงะ ละ โยฮนั ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 เญือม เอจี เอญี ลุกซิก โยฮนั เนอ�
พะเยซู รโฮงะ ไลลวง โยฮนั เซ ละ โม ป
รเจอมึ นา เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ
เญอืม โฮว เปอะ เคะ โยฮนั นึง ลาึน เวอืฮ
เซ� เมอ โฮว แลน เปอ� อมั มัฮ โฮว
ซาวป เปอะ แลน ดุงเดียง รนา นึง โรวก
กาื อ�ื มัฮ โตว อื ตาึ� 25 โม เปะ เมอ โฮว
แลน เปอะ� อมั มัฮ โฮว แลน เปอะ ป นงุ
ยอ่ง ติ แตะ นึง เครองึ คึ� แจง โอ อื มัฮ
ฮา� งอ่ต แลน� โม ป นงุ ยอ่ง ติ แตะ
ตอก เซ ไม่ ป โซม ไมจ ไอจ มวน มัฮ ป
อาวต นึง เญือะ กซัต� 26 ดัฮ มัฮ ตอก เซ
โม เปะ เมอ โฮว แลน เปอ� อมั มัฮ โฮว
แลน เปอะ ป ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย� ตึน
ซ มัฮ เนอมึ อ�ื อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ� ปุย
เซ มัฮ ป ระ แม ไล ฮา โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว โฆะ� 27 เอจี มัฮ โยฮนั เฮี ป ไซฮ ปุย
อาึง ไลลวง อื นึง พะทัม โฆะ โอ� มัฮ อฮั
อื ตอก เฮ�ี �แลน เมิฮ� อาึ ดวน ป ซึป
กัม นัม ปัก แตะ โฮว รกา เปอะ ติ ปุย�
ปุย เซ ซ เพรยีง อาึง คระ ละ เปอะ ลัก่กา
เปอะ�� อฮั เซ พะจาว� 28 อาึ อฮั ละ
เปอะ ตัม เนอึม อ�ื เมาะ ป เกิต นึง ปลัฮ
เตะ เฮี ไก โตว ติ เนอึม ป ระ ไล ฮา โย
ฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา เซ� ปัง มัฮ
ตอก เซ� ป ตึก นึง แตวะ ไล แตะ นึง บัน่
เมือง ยุฮ พะจาว ปังเมอ ระ แม ไล ฮา โย
ฮนั เซ�� อฮั เซ พะเยซู�

29 เญือม เอจี ฮมอง อื ป อฮั อื เซ โม
ลัปซด่อน ไม่ โม ป เกป พาซี โอเอฮี ลืลาว

เอนิ พะจาว ฆาื อ�ื อฮั พะจาว มัฮ ป ซื ป
ไซ� เอจี มัฮ โม เซ ป ญอม รปั บัป่ติซมา
เน่อมึ นึง โยฮนั เนอ� 30 โม ฟารซีิ ไม่ โม
นัก โกตไม นึง พะทัม ปังเมอ โอ ญอม รปั
บั่ปติซมา เซ� มัฮ โอ อื ญอม ยุฮ ตัม ป
ฆวต เกือฮ พะจาว แตะ ยุฮ�

31พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �ปุย เจน เฮี เยอ
อาึ ซ แพป ไม่ เมอ แล� 32 ซ แพป ไม่ โม
กวนดุ งาวม รงะ่ นึง ตะโบรก ไม่ อฮั อื ละ
ปุโฮมว แตะ ตอก เฮ�ี �เอะ เอจี ปาึง เปี
ละ เปอะ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ญอม
ฟอน� ปัง เอจี เยอืม เอะ� โม เปะ ญอม
เปอะ โตว ลัง่ โฆว ไม่ เยอะ�� อฮั เซ โม
กวนดุ เซ� 33ตอก โรฮ เซ� โยฮนั ป เกือฮ
ปุย รปั บัป่ติซมา เซ ฮอยจ ไม่ โอ แตะ โซม
ไอฮ ตอก ปุย� โม เปะ อฮั เปอะ มัฮ ป เลีย
ก พี นึง ฆาื อ�ื 34ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ
ฮอยจ ไม่ โซม ไม่ ญุ แตะ ตอก ปุย� โม
เปะ ปังเมอ เพียก เปอะ ตอก เฮ�ี �แลน
ปุย เฮี เมิฮ� มัฮ ปุย โซม โฮฮ โซม วฮิ�
ไม่ กอ ญุ่ยจ แตะ� โฮมว ดิ โรฮ ไม่ โม ป
เกป พาซี โอเอฮี ไม่ ปุย มัป่�� อฮั เปอะ
เซ� 35 ปัง อฮั ปุย ตอก เซ� กัมกึต วไิซ
ไมจ ยุฮ พะจาว ปังเมอ ซ เปลีฮ ที มัฮ แตะ
ป เนอึม ป แนม ป ปุก ป ลอก เบือ โม ป
ญอม ไอฮ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู โซม เญือะ ฟารซีิ ติ ปุย
36 ไก โม ฟารซีิ ติ ปุย กอก พะเยซู โฮว

โซม เญือะ แตะ� พะเยซู โฮว โซม เนอึม
เญือะ เซ� 37 ยว่ง เซ ไก ปรโปวน นึง ติ
ปุย� ไพรม อื มัฮ ปุย กอ ฆอก ไล� ปุย เซ
เญือม ฮมอง อื โซม พะเยซู เญือะ ฟารซีิ
เซ� โรวก ลออยฮ ซออย ฮงาื ฆาื อื ติ ปัง�
38นุ่ม ลัก่เคะ พะเยซู โบ ชวง อ�ื เยอืม ไม่
อ�ื รบวต อื ราื เอนิ นึง ชวง พะเยซู� บ่วต
ชวง อื นึง ฮาึก แตะ� ฮงาึต แม ชวง อื ไม่
อ�ื ฟวยจ เซ เรฮ ลออยฮ ซออย ฮงาื เซ
นึง ชวง อ�ื

39ฟารซีิ ป ปัว พะเยซู โซม เญือะ แตะ
เซ เญือม ยุ อื ป ยุฮ ปรโปวน เซ� อฮั เฮี
ฆาื อื โตะ รพาวม แตะ� �ปุย เฮี มัฮ มัฮ
เนอึม อื ป ซึป ลปุง พะจาว� ตึน ซ ยุง อื



ลูกา 7:40 101 ลูกา 8:10

ไลลวง ปรโปวน ลอก แตะ เฮ�ี ตึน ซ ยุง
อื มัฮ อื ปุย ฆอก ลัมเลือ ไล�� อฮั เซ โตะ
รพาวม แตะ�

40 พะ เยซู อฮั เอนิ เฮี ละ อื ฆาื อ�ื
�ซีโมน� อาึ ไก ป ฆวต อฮั ละ เปอะ��
อฮั เซ� ซีโมน โลยฮ อ�ื �อาจาน� อฮั
เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

41 พะเยซู อู ไลลวง ละ อื ติ เจือ ตอก
เฮ�ี �ไก ปรเมะ ลอา ปุย� รมะ มาื นึง ปุย
ติ ปุย� ติ ปุย อื รมะ มาื พอน รอย เด่นา
รอินั� ติ ปุย อื รมะ อื รฮอน เด่นารอินั�
42 เญอืม โอ ปุย ลอา เซ ปุน โรก รมะ อื นึง
แตะ� กุม มาื เซ เกือฮ อื ฟวยจ เยอื ละ อื
เตือง ลอา อ�ื รมะ อื นึง แตะ เซ� ไน ปุย
ลอา เซ มัฮ ปุย นึง อื ป ระ รพาวม ฮรกั ละ
กุม มาื เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

43 ซีโมน โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ตึน ซ
มัฮ ป ระ รมะ นึง อื เซ แกต เตอ แลน��
อฮั เซ� พะเยซู อฮั เฮ�ี �เอจี ปุก ตอก
แกต เปอะ เซ�� อฮั เซ พะเยซู�

44 เญอืม เซ พะเยซู แมฆี แลน ปรโปวน
เซ� อฮั เฮี ละ ซีโมน� �ปะ อมั ยุ เปอะ ปร
โปวน เฮ�ี อาึ ฮาวก เญือะ เปะ� ปะ เกือฮ
เปอะ โตว รอาวม เนิ ละ ซ รวยจ อาึ ชวง
แตะ นึง� ปรโปวน เฮี ปังเมอ เอจี รวยจ
อื นึง รบวต แตะ ไม่ บ่วต อื นึง ฮาึก แตะ�
45ปะ ฮงาึต เปอะ โตว อาึ� ปุย เฮี ปังเมอ
ฮงาึต ลอป ชวง อาึ เน่อมึ เญือม ฮอยจ
โรง เงอะ� 46 ปะ ตา เปอะ โตว ลออยฮ
นึง ไกญ อาึ� ปุย เฮี ปังเมอ เอจี เรฮ ลออ
ยฮ ซออย ฮงาื นึง ชวง เงอะ� 47 อาึ อฮั
ละ เปอะ� เอจี ที นึง ระ รพาวม ฮรกั เปลี
ฮ อื เฮ�ี เอจี ยุง อื ยวก พะจาว มัป่ โฮวน
ยุฮ แตะ เซ� ปุย ดัฮ อาวม รมัฮ ตุต โปน
แตะ� ซ รมัฮ โรฮ รพาวม ฮรกั ยุฮ�� อฮั
เซ�

48ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ ปรโปวน
เซ� �มัป่ ยุฮ เปอะ เอจี ยวก ละ เปอะ��
อฮั เซ�

49 ปุย ไฮญ ป โซม ดิ ไม่ อื เซ อฮั เฮี
โตะ รพาวม แตะ� �ปุย เฮี มัฮ ปุย ตอก
เมอ แล� เกียฮ ปุน ยวก โน่ง มัป่ ยุฮ ปุย
เมอ�� อฮั เซ�

50 พะ เยซู อฮั เฮี ละ ปร โป วน เซ�
�รพาวม เจือ เปอะ เอจี เกือฮ ปะ โปน
มัป่� เอญี ไมจ เอญี มวน เมิฮ�� อฮั เซ�

8
โม ป โฮว ไม่ พะเยซู

1ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว ไป โฮว มา โฮวน
โดฮ� ครอฮ ไลลวง ตอก ตัตเตียง พะจาว
ปุย ปลัฮเตะ� เตือง ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ�
โม ลุกซิก อื กาว ลอา ปุย เซ โฮว โรฮ ไม่
อ�ื 2 โม ปรโปวน ป เอจี ไฮ โซะ ไม่ ป เอจี
เรอึม พะเยซู อื เกือฮ โปน ฮา พี โฮว โรฮ
ไม่ อื งอ่น� มัฮ มาเรยี ยว่ง มักด่าลา ป
เอจี โครฮ พะเยซู พี โอก ฮา อื อาแลฮ ตัว
โฮ� 3 โนก ฮา เซ มัฮ โยอนันา ติ ป มัฮ ปร
โปวน เญือะ คูซา� คูซา เซ มัฮ ฮวันา ป
แลน แก โอเอฮี เญือะ กซัต เฮโรต� มัฮ
แม ซูซันนา ติ ไม่ ปรโปวน ไฮญ โฮวน ปุย�
โม เซ มัฮ ป กอ เรอมึ พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื
นึง คาวคอง ยุฮ แตะ�

ปุย วนั เฮงาะ
4 ปุย โฮวน ยว่ง ฮอยจ แนฮ เคะ พะเยซู

โฮวน ปุ ปุ� เญือม รเจอมึ ปุย โฮวน เนอ
พะเยซู อฮั โอเอฮี ละ อื นึง ลปุง ปันฮา
แตะ� 5 อฮั เฮ�ี �ไก ปุย ติ โอก โฮว ละ ซ
วนั แตะ เฮงาะ� เญือม วนั อื เฮงาะ เซ
ครอยจ ดุฮ ตัม คระ งอ่น� โจฮ บึน ปุย�
ฮอยจ ปวก แม ไซม โซม� 6 งอ่น อื ดุฮ
นา ก ตู ซโมะ เฮรี เตะ� เญือม กวยฮ อื
ตูไต ซออฮ เอนิ� นึง ซออฮ ลอน ก อาวต
อ�ื 7 งอ่น อื ดุฮ ลลาึง กัต� กัต เซ ระ ปุ
ปุ เตือ อ�ื 8 งอ่น อื ดุฮ นา ก ไมจ เตะ�
กวยฮ ระ ฮอน ปุ ปุ� เปลิ ยุฮ แตะ ติ รอย
เตะ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั แม
เฮ�ี �โม ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต��
อฮั เซ�

9 โม ลุกซิก อื ไฮมญ พะเยซู นึง ป อฮั อื
ไม่ ลปุง ปันฮา อื เซ� 10 พะเยซู อฮั เฮ�ี
�ลปุง โด่ะ ป เกว ไม่ ตอก ฮอยจ ตัตเตียง
พะจาว ปุย เอจี โพต พะจาว ละ โม เปะ
นึง ซ เกือฮ อื โม เปะ ยุง� ละ ปุย ไฮญ ซ
เพอกึ อื ละ อื นึง ลปุง ปันฮา แตะ� โม
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เซ ปัง โฮลฮ แลน อื ซ ยุ โตว อ�ื ปัง โฮลฮ
ฮมอง อื ปุ โรฮ ซ คาวคิง อ�ื

11 �ลปุง ปันฮา ไลลวง วนั ปุย เฮงาะ
เซ เอจี มัฮ ตอก เฮี ควมัไม อ�ื โนง เฮงาะ
เซ แพป ไม่ ลปุง พะจาว� 12 เฮงาะ ค
รอยจ ดุฮ ตัม คระ เซ มัฮ ตอก ปุย ฮมอง
ลปุง พะจาว� พี ระ ปังเมอ ฮอยจ ลู ตุย
ลปุง เซ ฮา รพาวม อ�ื นึง โอ อื ซ เกือฮ
เจือ อื ละ ซ โปน อื มัป่ ยุฮ แตะ� 13 เฮ
งาะ ดุฮ นา ก ตู ซโมะ เซ มัฮ โรฮ ตอก ปุย
ฮมอง ลปุง พะจาว� รปั อื ไม่ ไมจ มวน
รพาวม แตะ� ปังเมอ โอ อาวต นึง อื ปอ
ซาึต แรฮ อื โตะ รพาวม แตะ� มัฮ เจือ
อื ติ เตะ โน่ง� เญือม ฮอยจ ลอง โอเอฮี
รพาวม อ�ื ไฆร เอนิ ฮา ลปุง เนอมึ เซ ฆาื
อ�ื 14 เฮงาะ ดุฮ ลลาึง กัต เซ มัฮ ตอก
โม ป ฮมอง ลปุง พะจาว� ฟวยจ เซ กัน
ตุก พาวม ปุย นึง โอเอฮี� ไม่ ไลลวง คาว
คอง โฮวน� ไม่ กัน ซาวป ปุย ป มวน� มัฮ
ป ไฆลป ยุฮ ลปุง พะจาว โจน โอ อื เญาะ
เกียฮ เปลิ� 15 เฮงาะ ดุฮ นา ก ไมจ เตะ เซ
มัฮ ตอก โม ป ฮมอง ลปุง พะจาว ไม่ รปั
อื ไอฮ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ ไม่ รพาวม
ซืไซ แตะ� อาวต แนฮ นัม ลปุง เซ ฮอยจ
ละ เกิต เปลิ อ�ื

ไลลวง ออม
16 �ปุย ดัฮ เตี ออม แจง โรฮ โอ อื ซ

ครุป นึง ทัง เงอ� แจง โรฮ โอ อื ซ อาึง อื
ฆรมึ เตียง ไอจ แตะ� ฮา เซ ตึน ซ อาึง อื
นึง ควน เตี อื เดอมึ โม ป เลียก โตะ เญือะ
เซ ซ โฮลฮ ยุ ซเปีย อื เซ� 17 โอเอฮี ป เม่า
ะ ปุย ก ไฆลป อื ซ ไก ป ตุย โรวก ฮอยจ ก
เปง อ�ื โอเอฮี ป เลอปึ ปุย ฮา ปุย ซ ไก ป
เปลีฮ เกือฮ ที ละ ปุย โครยญ เจือ� 18 โอ
เอฮี ป ฮมอง เปอะ ไมจ เปอะ เครองึ รไจจ
นึง� ป ไก โอเอฮี ยุฮ ซ บุ พะจาว ละ อื
โฮว ละ นาวก แตะ� ซ รน่าวก อื ละ อื โฮว
ละ โฮวน แตะ� ป โอ ไก โอเอฮี ยุฮ ฮู� ปัง
มัฮ โอเอฮี โคะ อื ไก ยุฮ แตะ ญุ่ก� ซ ตุย
แม อื ฮา อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

มะ พะเยซู ไม่ เอยีกปุ อื

19 เญอืม เซ มะพะเยซู ไม่ โม ปุ อื ฮอยจ
เคะ พะเยซู� ปังเมอ โอ เกียฮ เลียก เคะ อื
นึง โฮวน ลอน ปุย อาวต โบ อ�ื 20 ไก ปุย
ติ อฮั เฮี ละ พะเยซู� �มะ เปอะ ไม่ โม ปุ
เปอะ ฮอยจ� ฆวต ยุ ปะ� ชุง มอง ปะ ก
พร�ิ� อฮั เซ ละ อ�ื

21พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื
�ป มัฮ มะ เกอะ ไม่ โม เอียกปุ อุ� เอจี
มัฮ ป ฮมอง ลปุง พะจาว ไม่ เนองึ อื ป อฮั
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู ฮมั กาื
(มท� 8:23-27; มก� 4:35-41)

22 ติ ซเงะ อื พะเยซู เลียก โตะ โล่ง ไม่
โม ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เอะ
เตือง ปลัฮ รอาวม ฮอยจ บลัฮ ลัก่เติต��
อฮั เซ� เญอืม เซ โอก โฮว เนอมึ� 23ลไล
โฮว อื เซ พะเยซู ปุน ไอจ� เญอืม เซ ปลัฮ
รอาวม เซ เกิต กาื ระ กาื กอ นึง� โล่ง
อาวต อื เซ เลียก รอาวม นึง ปอ ซ นาวก
อื เอนิ� ซดิ ไม่ ซ รมัม่ แตะ ฆาื อ�ื

24 โม ลุกซิก อื เลียก ซอ พะเยซู� อฮั
เฮ�ี �ปอคู� ปอคู� เอะ ซ รมัม่ เมอะ��
อฮั เซ� พะเยซู โกฮ เอนิ ฮมั กาื ไม่ รอาวม
พุกเพียก เซ� เญือม เซ กาื ไม่ รอาวม เซ
อาวต โฆย โอยจ เอนิ�

25 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ�
�รพาวม เจือ เปอะ เซ มัฮ อาวต อื ก
เมอ�� อฮั เซ� โม เซ เงอตึ เนอึม เง
อตึ แนม ฆาื อ�ื ฮลัต ไม่ อ�ื อฮั เฮี ละ
ปุ แตะ� �ปุย เฮี มัฮ ปุย ตอก เมอ แล�
ดวน รอาวม� ฮมั กาื� เนองึ ตื ป อฮั อ�ื�
อฮั เซ�

ปุย เลียก พี นึง
(มท� 8:28-34; มก� 5:1-20)

26 โม เซ ลอต ไม่ โล่ง ฮอยจ เมือง เก
ราซา บลัฮ ปลัฮ รอาวม ลัก่เติต� 27 เญื
อม โอก พะเยซู ฮา โตะ โล่ง เซ ฮอยจ ปุย
เมือง เซ เคะ อื ติ� มัฮ ปุย เลียก พี นึง
โฮวน� เอจี เล่ีญ โอ อื เญือะ ไอฮ เครองึ
เซอกึ แตะ� ญอม โตว อาวต นึง เญือะ
นึง ม่า แตะ� อาวต ลอป โตะ อูโมง รม
อยจ ปุย ป ยุม นึง� 28 เญือม ยุ อื พะเยซู
ปุย เซ ครวก เอนิ� นุ่ม ไว อื ปอ จิ ไกญ
แตะ เตะ� อฮั เฮี ละ อื เรยีง� �โอ เยซู
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กวน พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� เมอ
ซ ยุฮ เปอะ ละ อาึ อ�ื อาึ ปัว ปะ โอ คัม
ตุง แตะ�� อฮั เซ� 29 มัฮ อฮั อื ตอก เซ
นึง เอจี ดวน พะเยซู พี เซ โอก ฮา แตะ�
พี เซ กอ คัม ตุง ปุย เซ� ปัง คัง ปุย ไม่
ปุก ปุย เตะ ชวง อื นึง เฮลีจ� ดุต ลัง่ ยุฮ
อื โฮวน โฮน� พี เซ โครฮ แนฮ ปุย เซ โฮว
อาวต นึง ลาึน เวอืฮ เซ�

30 พะ เยซู ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ปุย
มอยฮ เปอะ�� อฮั เซ� ปุย เซ โลยฮ อ�ื
�อาึ มัฮ โกต กอง�� อฮั เซ� มัฮ อฮั อื
ตอก เซ นึง เอจี โฮวน พี เลียก อาวต นึง
แตะ� 31 พี โม เซ ปัว เนอึม ปัว แนม
พะเยซู โอ โครฮ แตะ เลียก โตะ ครุฮ มอ
นโฮก�

32 แควน เซ ไก เลีจ นึง ติ มู ระ� โฮว
ไร ซาวป โซม นึง ดิป� พี โม เซ ปัว พะ
เยซู เกือฮ แตะ เลียก นึง เลีจ โม เซ� พะ
เยซู โปง เนอึม อื เลียก� 33 พี โฮวน เซ
โอก เนอึม ฮา ปุย เซ โฮว เลียก นึง เลีจ
โม เซ� เลีจ ติ มู เซ เตน เลีฮ เน่อมึ ไกญ
รองั ฮอยจ โตะ ปลัฮ รอาวม� ยุม เตือง มู
แตะ�

34 ป เลียง เลีจ โม เซ� เญือม ยุ อื โอ
เอฮี ไล เซ� ตอ เอญี รโฮงะ อื ละ ปุย เตื
อง ป อาวต นึง ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ� 35 ปุย
โม เซ โฮว แลน อื ฆาื อ�ื เญือม ฮอยจ อื
เคะ พะเยซู ยุ ปุย เอจี โอก พี ฮา เซ งาวม
โบ ชวง อ�ื เอจี จาวป เครองึ เซอกึ นึง
เอจี ยุง อื คิง แตะ� โม เซ ฮลัต ลัมเลือ
เอนิ ฆาื อื เตือง โอยจ แตะ� 36 โม ป เอจี
โฮลฮ ยุ อู รโฮงะ ตอก ไฮ ปุย เซ ละ ปุย�
37 เญือม เซ ปุย เมือง เกราซา ไม่ โม ป
อาวต รวติ รเวยีง อื เตือง โอยจ อื ปัว เนอึ
ม ปัว แนม พะเยซู เอญี ฮา เมือง แตะ นึง
ฮลัต ลอน แตะ� พะเยซู เลียก โตะ โล่ง
ฆาื อ�ื เอญี เนอมึ ฮา อ�ื

38 ปุย เอจี โอก พี ฮา เซ ปัว เนอึม ปัว
แนม โฮว ฟวต พะเยซู� พะเยซู ปังเมอ
ดวน อื เอญี� 39 อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี นึง
เญือะ เปอะ� รโฮงะ ละ ปุย ไลลวง โอเอฮี
ป เอจี ยุฮ พะจาว ละ เปอะ เซ�� อฮั เซ

ละ อ�ื ปุย เซ เอญี รโฮงะ เนอมึ ไลลวง ป
ยุฮ พะเยซู ละ แตะ เล่ีป ยว่ง เซ เอนิ�

ไลลวง กวน ไยโร ไม่ ปรโปวน โซะ ติ
ปุย

(มท� 9:18-26; มก� 5:21-43)
40 เญือม เอจี เอญี พะเยซู ฮอยจ บลัฮ

ลัก่ ยว่ง แตะ โม ลัปซด่อน รโนฮ รชงึ อื
นึง รกวน อื เอญี เตือง โอยจ แตะ� 41 เญื
อม เซ ฮอยจ ป กวต นึง โฮงซุต โม ยวิ นึง
ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ไยโร� นุ่ม เอนิ โบ
ชวง พะเยซู� ปัว พะเยซู เอญี ไม่ แตะ นึง
เญือะ แตะ� 42 ปุย เซ ไก กวน เครฮี ติ
โน่ง� อาญุ อื ไก กาว ลอา เนอึม� กวน
อื เซ โซะ� เอจี ซ ยุม ลอป เนอมึ� ปัว พะ
เยซู โฮว ไม่ แตะ ฆาื อ�ื
ลไล โฮว พะเยซู เซ� ปุย โฮวน เซ ซแน่

ต ปุ แตะ รวติ รเวยีง พะเยซู โครยญ ลวง
อ�ื 43 นา เซ ไก โรฮ ปรโปวน ป โซะ บราึ
ง ฮนัม นึง ติ ปุย� เอจี ไก กาว โรฮ ลอา
เนอึม โซะ อื เซ� โอยจ ตื เละ มาื ยุฮ อื
นึง โกว อื มวต มอ� ปังเมอ โอ ไก ป เกีย
ฮ เรอมึ เกือฮ ไฮ� 44 ปุย เซ เลียก ลัก่เคะ
พะเยซู ซน่ะ ลลาึง ปุย โฮวน เซ� เดือะ
เบื่อ ชวง ลปิ อ�ื เญือม เซ ไฮจ เอนิ จุบัน่
เอนิ ฮนัม อื เซ�

45 พะเยซู ไฮมญ ปุย ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�ปุย ป เดือะ เบื่อ อาึ อ�ื� อฮั เซ� โม
เซ ตัง โคน ตัง อฮั ติ แตะ โอ เบื่อ อ�ื เป
โตร อฮั เฮ�ี �ปอคู� ปุย รวติ รเวยีง เปอะ
เฮี ซแน่ต โอยจ ปะ� ลอก ตื ปะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

46 พะเยซู อฮั เฮ�ี �เอจี ไก ติ ปุย ป
เดือะ เบื่อ อาึ อ�ื อาึ ยุง เงอะ นึง อาวม
แตะ โอก อมันัต แตะ ฮา แตะ งอ่น�� อฮั
เซ�

47 เญื อม เซ ปร โปวน เซ ยุ โอ แตะ
เญือะ เกียฮ เม่าะ ไล แตะ� ฮอยจ ไม่ รกุฮ
รเตียง แตะ� นุ่ม โบ ชวง พะเยซู� รโฮ
งะ ตอก จัมเปน แตะ เบื่อ พะเยซู ไม่ ตอก
ไฮ เอนิ แตะ จุบัน่ เซ ซองนา ปุย เตือง
โอยจ อ�ื 48พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �กวน�
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รพาวม เจือ เปอะ เอจี เกือฮ ปะ ไฮ� เอญี
ไมจ เอญี มวน เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

49ลไล อฮั ลัง่ พะเยซู โอเอฮี เซ� ฮอยจ
ปุย เน่อมึ นึง เญือะ ป กวต นึง โฮงซุต เซ
ติ ปุย� อฮั เฮี ละ ไยโร� �กวน เครฮี ปะ
เอจี ยุม� เญือะ ไมจ เปอะ โตว เกือฮ อา
จาน ตุก รพาวม นึง�� อฮั เซ�

50 เญือม ฮมอง พะเยซู รซอม เซ� อฮั
เฮี ฆาื อื ละ ไยโร� �ปุ โตวฮ ฆราึง ฆาื�
ไมจ เปอะ เจือ พะจาว ติ คระ โน่ง� กวน
เปอะ เซ ซ ไฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

51 เญื อม เอจี ฮอยจ อื นึง เญือะ เซ
เกือฮ โตว ปุย ไฮญ เลียก ไม่ แตะ โนก ฮา
เปโตร ไม่ โยฮนั ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ มะเปือะ
กวนดุ เซ� 52 ปุย นา เซ เยอืม โฆว เตือง
มู แตะ� พะเยซู อฮั เฮ�ี �ปุ เญือะ เยอื
ม� กวนดุ เซ ยุม โตว� มัฮ ปุน อื ไอจ��
อฮั เซ ละ อ�ื

53 โม เซ โล่ ญวยฮ พะเยซู เตือง มู แตะ
ฆาื อ�ื นึง ยุง อื เอจี ยุม กวนดุ เซ� 54พะ
เยซู โตวก เตะ กวนดุ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�กวน� โกฮ เอนิ เมิฮ�� อฮั เซ� 55 ลปุ
กวนดุ เซ แม เลียก แม นึง กวนดุ เซ ตอก
ไพรม แตะ� โกฮ เอนิ จุบัน่ เอนิ� พะเยซู
ดวน ปุย ตาว ป โซม ป ปอน ละ อ�ื 56มะ
เปือะ อื เงอตึ เนอมึ เงอตึ แนม ฆาื อ�ื พะ
เยซู ปังเมอ ซตอก อื โอ อู ไลลวง เซ ละ ปุย
ไฮญ ติ ปุย เนอมึ�

9
พะเยซู ดวน ลุกซิก แตะ โฮว
(มท� 10:5-15; มก� 6:7-12)

1พะเยซู กอก ลุกซิก กาว ลอา ปุย แตะ
เซ เอญี เคะ แตะ� เกือฮ อมันัต ละ อื ละ
ซ เกือฮ อื ปุน โครฮ พี โอก ไม่ ปุน เกือฮ
อื ป โซะ ไฮ� 2 เญือม เซ ดวน อื โอก โฮว
ครอฮ ไลลวง เอจี ซดิ ซ ฮอยจ ตัตเตียง
พะจาว ปุย ปลัฮเตะ� เกือฮ โรฮ อื เรอึม
ป โซะ เกือฮ ไฮ� 3อฮั เฮี ละ อ�ื �ทัน โตว
โรวก โอเอฮี ละ ซ โกว เปอะ นึง คระ โฮว
เปอะ� ปุ โรวก โคะ ฆิ ไม่ ทอง ไม่ ป โซม
ป ปอน เปอะ ไม่ มาื ไจ เปอะ� ลปิ เปอะ
ปุ โรฮ โรวก ลอา ปลัฮ� 4 ดัฮ ไก เญือะ ป

ปุน รปัคัม โม เปะ เอ� ไมจ เปอะ อาวต นึง
เญือะ เซ ฮอยจ ละ โอก เปอะ ฮา ยว่ง เซ�
5 ดัฮ ไก ยว่ง ป โอ รปัคัม โม เปะ เอ� เญื
อม โอก เปอะ ฮา ยว่ง เซ ไมจ เปอะ ปวยฮ
อาึง รกาื ติต ชวง เปอะ� ละ ซ แปน ควน
ยุง อื ป พิต ยุฮ โกะ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
6 โม ลุกซิก อื โอก โฮว เนอึม ฮอยจ นึง
ยว่ง ปุย โฮวน ยว่ง� ครอฮ ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย� เกือฮ โรฮ ป โซะ
ไฮ โครยญ โดฮ�

กซัต เฮโรต รงัมะ รพาวม
7 กซัต เฮโรต ป มัฮ จาวเมือง จังวตั กา

ลิลี ฮมอง โรฮ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั พะเยซู
เซ โครยญ เจือ� รงัมะ เอนิ รพาวม ฆาื
อ�ื ปุย งอ่น อ�ื อฮั โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั
บัป่ติซมา เซ เอจี โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่
ยุม แตะ� 8 งอ่น อื อฮั อื มัฮ เปลีฮ เอลี
ยา ติ แตะ ละ ปุย� งอ่น อื อฮั อื มัฮ โกฮ
ไอม แม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะติ ปุย� เซ
ป รงัมะ รพาวม กซัต เซ ฆาื อ�ื 9 กซัต เฮ
โรต อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อาึ เอจี ฟวยจ เกือฮ
ปุย กิต ไกญ โยฮนั เนอ� ปุย ฮมอง อาึ ไล
ลวง อื เฮี มัฮ ปุย แล�� อฮั เซ� ซาวป
แนฮ ตอก ซ โฮลฮ แตะ ยุ พะเยซู ฆาื อ�ื

พะเยซู เลียง ปุย พอน เปือน
(มท� 14:13; มก� 6:30; ยฮ� 6:1)

10ฟวยจ เซ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะ
เยซู เซ เอญี เน่อมึ โฮว แตะ� รโฮงะ กัน
ยุฮ แตะ ละ พะเยซู โครยญ เจือ� พะเยซู
ตาว โม เซ โอก โฮว ฮา ปุย ไฮญ ฮอยจ
ยว่ง เบ่ตไซด่า� 11 ปุย โฮวน เญอืม ฮมอง
อื โฮว อื ตอก เซ ฟวต โรฮ อ�ื พะเยซู
รปัคัม โม เซ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�
อู ไลลวง ตอก ซ ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว
ปุย ปลัฮเตะ ละ อ�ื โม ป โซะ ป ตองกัน
พะเยซู เรอมึ แตะ� พะเยซู เรอมึ เนอมึ อื
เกือฮ ไฮ โครยญ โฆะ อ�ื

12 เญือม เอจี ซ ปู พริ อี โม ลุกซิก อื
กาว ลอา เซ เอญี เคะ อ�ื อฮั เฮ�ี �ไมจ
เปอะ เกือฮ ปุย โฮวน เซ เอญี ฮอยจ นึง
เญือะ นึง ยว่ง ก ซดิ อื ไม่ แควน เฮ�ี เด
อมึ ซ โฮลฮ ป โซม ป ปอน แตะ ไม่ ลัก่ ไอจ
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แตะ� นา เฮี มัฮ นา ก ซไง อื ฮา ยว่ง��
อฮั เซ�

13 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ โม เปะ
เกือฮ โซม�� อฮั เซ� โม เซ โลยฮ อื ละ
อ�ื �นา เฮี เอะ ไก คโนมปัง ยุฮ ฮุ พอน
โม่ว ไม่ กะ ลอา ตัว โน่ง� โนก ฮา ซ เกือฮ
เปอะ เอะ โฮว รวี บุ ละ อ�ื� อฮั เซ ละ พะ
เยซู�

14 ปุย นา เซ ปรเมะ นึง อื โน่ง ไก ด่าว
พอน เปือน ปุย� พะเยซู อฮั เฮี ละ โม
ลุกซิก แตะ� �ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย งาวม
แปน มู แปน มู แตะ ติ มู ด่าว รฮอน ปุย��
อฮั เซ ละ อ�ื 15 โม ลุกซิก อื ยุฮ เนอึม
อื ตอก เซ� เกือฮ เนอึม ปุย งาวม เตือง
โอยจ แตะ� 16พะเยซู ตุย คโนมปัง พอน
โม่ว เซ ไม่ กะ ลอา ตัว เซ� งนั มะลอง�
ไววอน� เรยีก คโนมปัง ไม่ กะ เซ เกือฮ
อื ละ ลุกซิก แตะ เกือฮ อื จัต อื ละ ปุย�
17 ปุย โฮลฮ โซม อื ปอ ซัก แตะ เตือง มู
แตะ� เญอืม เอจี ฟวยจ โซม อื โม ลุกซิก
อื ซาวป แม ซเพระ ป โฮฮ อื เซ� นาวก
เอนิ ยุฮ เปียต กาว ลอา�

เปโตร อฮั พะเยซู มัฮ พะครติ
(มท� 16:13-19; มก� 8:27-30)

18 ติ โฮน อื เญอืม ไววอน โน่ง พะเยซู�
โม ลุกซิก อื ฮอยจ เคะ อ�ื พะเยซู ไฮมญ
อื ตอก เฮ�ี �โม ลัปซด่อน อฮั อาึ มัฮ
ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

19 โม เซ โลยฮ อ�ื �งอ่น อื อฮั ปะ มัฮ
โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา� งอ่น อื
อฮั ปะ มัฮ เอลียา� งอ่น อื อฮั อื มัฮ โกฮ
ไอม แม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะติ ปุย��
อฮั เซ ละ อ�ื

20 พะ เยซู ไฮมญ แม อ�ื �โม เปะ
เมอะ� อฮั เปอะ อาึ มัฮ ปุย�� อฮั เซ�
เปโตร โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ เนอึม
เปอะ พะครติ ป เกือฮ พะจาว ฮอยจ ละ
ปุย�� อฮั เซ�

พะเยซู รโฮงะ ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มท� 16:21-28; มก� 8:30-9:1)

21 เญือม เซ พะเยซู ซตอก อื โอ รโฮงะ
ไลลวง เซ ละ ปุย ติ เนอมึ� 22 อฮั เฮ�ี �ป
มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ จัมเปน อื โอต ป โซะ
โฮวน เจือ� โม ป กวต ป เฮยีง ไม่ โม ซตุ

ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม เญือะ ซ ปุน ยุ
ปุน ฮมอง โตว อ�ื ซ เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่
อ�ื ไน ซเงะ ลอวย นึง อื พะจาว ปังเมอ ซ
เกือฮ อื โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ�

23 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ เตือง โอยจ
อ�ื �เมาะ ป ฆวต ฟวต อาึ อื เกือฮ ปุน
รกัฮ ไอฮ รพาวม แตะ ไม่ กลอม อื ไมะ
ซาวแควง ยุฮ แตะ โครยญ ซเงะ่� ฟวต
อาึ ไม่ อ�ื 24 ป ฮลักกอ จีวติ แตะ ปุย เซ
ซ โฮลฮ โปวฮ จีวติ เนอึม แตะ� ป ญอม
ละ โปวฮ จีวติ แตะ เบือ อาึ อ�ื ปังเมอ ซ
โฮลฮ จีวติ เนอึม แตะ� 25 ปุย ปัง โฮลฮ
โอเอฮี ไก นึง ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื ดัฮ
โกะ อื ไลจ โลม ฆาื� เมอ ซ แปน อื ละ อ�ื
26 เมาะ ป โซะกิจ ฆาื อาึ ไม่ ลปุง เงอะ�
อาึ ซ โซะกิจ โรฮ ฆาื ปุย เซ� เญอืม ฮอยจ
กวน ปุย ปลัฮเตะ ไม่ รงั ซเปีย ยุฮ แตะ ไม่
รงั ซเปีย ยุฮ เปือะ แตะ� ไม่ เตปด่า ซงะ่
ซงอม ยุฮ อ�ื 27 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึ
ม อ�ื ป อาวต นา เฮี ไก งอ่น ป โอ อื ซ ยุม
กา โฮลฮ แตะ ยุ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว��
อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู เปียน โกะ แตะ
(มท� 17:1-8; มก� 9:1-13)

28 ฟวยจ เซ เมาะ ด่าว ซเตะ ซเงะ พะ
เยซู โรวก เปโตร ไม่ โยฮนั ไม่ ยาโคโบ่ โฮว
ไม่ แตะ� ฮาวก ดิ บลาวง ติ โดฮ ละ ซ ไว
วอน แตะ� 29 ลไล ไววอน อื เซ นา อื เปีย
น ติ แตะ� เครองึ จาวป เครองึ ฟุต อื ปิญ
เฌียป เลียป เอนิ� 30 ฮอยจ งอ่ม ปุย เคะ
อื ลอา ปุย� ลปุง ไม่ อ�ื มัฮ ไอ โมเซ ไม่
เอลียา� 31 ปุย ลอา เซ ฮอยจ ไม่ รงั ซเปีย
เมือง มะลอง� ฮอยจ อู ไม่ พะเยซู ไลลวง
ซ ยุม อื นึง เวยีง เยรูซาเลม� ละ ซ เกือฮ
อื ฟวยจ ตัม ป คิต ป งอ่ต พะจาว อาึง�
32 ลไล เซ เปโตร ไม่ ปุโฮมว อื ปุน ไอจ�
เญือม โปวะ อื ยุ รงั ซเปีย ยุฮ พะเยซู ไม่
ปุย ลอา ป ชุง ไม่ อื เซ� 33 เญือม เอจี ซ
เอญี ปุย ลอา เซ ฮา พะเยซู� เปโตร อฮั
เฮี ละ อ�ื �ปอคู� ไมจ มวน เนอึม อาวต
เอะ นา เฮ�ี เอะ ซ ยุฮ เตอปึ ลอวย ลัง�
ยุฮ อาึง ละ ปะ ติ� ละ ไอ โมเซ ติ� ละ เอลี
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ยา ติ�� อฮั เซ� เปโตร มัฮ อฮั แนฮ อื โอ
เอฮี ฆาื โอ แตะ เญาะ ยุง ป อฮั แตะ เซ�

34 ดิ เตือน โตว ลอยจ ลปุง อ�ื ฮอยจ
พราวป ชุต รวู ละ� ครุป โม เซ เตือง มู อ�ื
โม ลุกซิก อื เซ ฮลัต ฆาื ครุป ชุต รวู แตะ
เซ� 35 เญอืม เซ เซียง พะจาว โอก เน่อมึ
ชุต รวู เซ� อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ กวน เนอะ
ป เอจี เลือก อาึ อาึง� ไมจ เปอะ เนอึง ป
อฮั อ�ื� อฮั เซ� 36 เญือม เอจี ไฆร เซียง
เซ มัฮ พะเยซู โน่ง ป อาวต ลัง่ นา เซ� โม
ลุกซิก อื ไตม อาึง ไลลวง เซ โตะ รพาวม
แตะ� เญือม เซ ดิ อู โตว ป ยุ แตะ เซ ละ
ปุย ติ เนอมึ�

พะเยซู โครฮ พี โอก ฮา กวนดุ ติ
37ปวยฮ พริ เซ แม โม เซ เลีฮ เน่อมึ นึง

บลาวง เซ� ปุย โฮวน เนอ มอง รชงึ พะ
เยซู� 38 ไน ปุย โฮวน เซ ไก ติ ปุย ป อฮั
เฮี เรยีง� �อาจาน� อาึ ปัว ปะ แลน กวน
รเมะ อาึ เฮ�ี อาึ ไก ติ โน่ง กวน เนอะ�
39ฮอยจ คัม ตุง พี แปนๆ ฮอยจ อ�ื เกือฮ
อื ครวก รกั� เกือฮ อื ลปลอยฮ วตั ติ
แตะ� ปุยฮ แม่ นึง มวยญ อ�ื คัม ตุง
แนฮ อ�ื ฆวต โอก โตว ฮา อ�ื 40 อาึ เอจี
ปัว โม ลุกซิก เปอะ โครฮ พี เซ ละ แตะ
เกือฮ โอก� ปังเมอ โอ โอก ยุฮ อ�ื� อฮั
เซ�

41 พะเยซู อฮั เฮ�ี �โม เปะ ปุย เจน
เฮ�ี วติ แนฮ รพาวม เจือ เปอะ� ไม่ พิต
แนฮ ป คิต ป งอ่ต เปอะ� อาึ ซ อาวต ลัง่
ไม่ โม เปะ เล่ีญ แม เมาะ เมอ แล� อาึ
ซ ปุน โอต ลัง่ โม เปะ เมาะ เมอ แล��
อฮั เซ� อฮั แม เฮี ละ เปือะ กวนดุ เซ�
�ตาว ฮอยจ นา เฮี กวน เปอะ เซ�� อฮั
เซ� 42 ลไล เอญี กวนดุ เซ พี เซ เกือฮ อื
วตั ติ แตะ ลังเตะ เกือฮ อื ลปลอยฮ� พะ
เยซู บวยจ ละ พี เซ� ลอต เกือฮ กวนดุ เซ
ไฮ� ฟวยจ เซ มอป อื ละ เปือะ อ�ื 43 ปุย
เมาะ ป โฮลฮ ยุ อมันัต ระ ยุฮ พะจาว เซ
เงอตึ เนอมึ เงอตึ แนม ฆาื อ�ื

พะเยซู รโฮงะ แม ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มท� 17:22-23; มก� 9:30-32)
ลไล เงอตึ ลัง่ ปุย นึง ป ยุฮ ป อฮั อื เซ

พะเยซู อฮั เฮี ละ ลุกซิก แตะ� 44�ป ซ อฮั
อาึ ละ เปอะ เฮี ไมจ เปอะ งอ่ต ที ไม่ ไตม

เปอะ อาึง โตะ รพาวม แตะ� ป มัฮ กวน
ปุย ปลัฮเตะ ซ ญวต ปุย เกือฮ อื อาวต
ฆรมึ ลวงั บัง่คัป ปุย�� อฮั เซ� 45 โม ลุก
ซิก อื เซ ปังเมอ โอ คาวไจ อื ป อฮั อื เซ�
ลปุง เซ ตอก โอเอฮี ป เม่าะ ฮา อื โฮ� เกีย
ฮ คาว โตว ไจ อ�ื โรวต โตว โรฮ ไฮมญ
พะเยซู นึง อื ไม่ อ�ื

โม ป ระ ไล ละ งอ่ต พะจาว อื
46 ติ โฮน อื โม ลุกซิก พะเยซู เก ปุ แตะ

นึง ไลลวง ป ซ โฮลฮ แปน ป ระ ฮา ปุย ไน
โม โกะ แตะ เซ� 47พะเยซู ยุง อื ป คิต โม
เซ โตะ รพาวม แตะ เซ� ตุย กวนดุ ฆาื อื
ติ ปุย� เกือฮ อื ชุง โบ แตะ� 48 อฮั เฮี ละ
ลุกซิก แตะ� �ดัฮ ไก ป ปุน รปัคัม กวนดุ
เฮี เบือ ทื แตะ อาึ เอจี มัฮ โรฮ รปัคัม อื
อาึ� ป รปัคัม อาึ เอจี มัฮ โรฮ รปัคัม อื ป
ดวน อาึ ฮอยจ เซ� ป ญอม เมีญ ติ แตะ
แตวะ ฮา ปุย เตือง โอยจ อื ลลาึง เปอะ�
เอจี มัฮ ปุย เซ ป ตึก นึง ระ ไล แตะ�� อฮั
เซ พะเยซู�

49 โยฮนั อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปอคู� เอะ
ยุ ติ ปุย ป ปุน โครฮ พี โอก เบือ โกว แตะ
มอยฮ ปะ อา� เอะ เอ คัต เตอะ นึง โอ อื
มัฮ ไม่ เอะ�� อฮั เซ�

50พะเยซู อฮั เฮ�ี �ปุ คัต� เมาะ ป โอ
ตอซู ปุ แตะ ไม่ เปอะ เอจี มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่
โม เปะ�� อฮั เซ�

ยว่ง ป โอ ญอม รปัคัม พะเยซู
51 เญอืม เอจี ซดิ เวลา ซ โฮลฮ พะจาว

รปั พะเยซู ฮาวก เมือง มะลอง เงอ� พะ
เยซู โปวต รพาวม แตะ ละ ซ ฮาวก แตะ
เวยีง เย รูซา เลม� 52 เกือฮ โม ลุก ซิก
แตะ โฮว กา แตะ งอ่น� โม เซ โฮว เลีย
ก โตะ ยว่ง นึง จังวตั ซามาเรยี ติ ยว่ง ละ
ซ เพรยีง แตะ อาึง โอเอฮี ละ อ�ื 53 ปุย
ยว่ง เซ ปังเมอ โอ ญอม รปัคัม พะเยซู นึง
แจง ซ ฮาวก พะเยซู ละ อื นึง เวยีง เยรูซา
เลม� 54 ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ป มัฮ ลุกซิก
อื ลอา ปุย เญอืม ยุ อื ไล เซ อฮั เฮี ฆาื อ�ื
�พะโองจาว� อมั ซ เกือฮ เปอะ เอะ ปัว
งอ เลีฮ เน่อมึ มะลอง ละ ซ เกือฮ ยว่ง เฮี
ฮะ ล่อยญ�� อฮั เซ� 55 พะเยซู ลเตือฮ
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คัต โม เซ ฆาื อื เรยีง� 56 ฟวยจ เซ ลอต
โฮว ฮา นา เซ เตือง มู แตะ ฮอยจ ยว่ง
ไฮญ�

ป ฆวต ฟวต พะเยซู
(มท� 8:18-22)

57ลไล โฮว อื นึง คระ อา ฮอยจ ปุย เคะ
อื ติ ปุย� อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ซ โฮว ปะ
ลัก่ ออฮ อาึ ซ โฮว ฟวต ปะ ลัก่ เตฮ�� อฮั
เซ�

58 พะเยซู อฮั เฮ�ี �บราวก โฮลฮ ลัง่
อาวต โตะ แตะ� ไซม โฮลฮ ลัง่ อาวต โตะ
รฮมาวม แตะ� ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ
ปังเมอ โอ ไก เญือะ อาวต คราว โซม��
อฮั เซ�

59พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย ติ อื แม� �ไมจ
เปอะ ฟวต อาึ�� อฮั เซ� ปุย เซ โลยฮ
อ�ื �จาวไน� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ เอญี รม
อยจ เปือะ แตะ ละ ฮมั� ฟวยจ เซ ซ ฟวต
ปะ�� อฮั เซ�

60 พะเยซู อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �เกือฮ
ป ยุม รมอยจ ไอฮ ปุ แตะ� ปะ ไมจ เปอะ
โฮว ครอฮ ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว��
อฮั เซ�

61 ไก แม ติ ปุย อฮั เฮ�ี �จาวไน� อาึ ซ
ฟวต ปะ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ เอญี รโฮงะ
ละ ป อาวต นึง เญือะ แตะ ฮมั�� อฮั เซ�

62 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ป ไปญ งอน
ไท ดัฮ แมฆี ลัง่ ลัก่เคะ แตะ� ปุย ตอก เซ
โปง โตว ไม่ บัน่ เมือง ยุฮ พะจาว�� อฮั
เซ�

10
พะเยซู ดวน ปุย โฮว อาลแฆลฮ ปุย

1 ฟวยจ เซ พะ เยซู เลือก แม ปุย
อาลแฆลฮ ปุย เกือฮ อื โฮว กา แตะ ติ มู
ลอา ปุย� เกือฮ อื เลียก นึง ยว่ง โครยญ
ยว่ง นา ก ซ โฮว โกะ แตะ� 2อฮั เฮี ละ อ�ื
�เอจี โฮวน เฮงาะ เคราะ ออ� ป โฮว มัก
เกอ ปังเมอ รมัฮ ลัง่� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ
ปัว นึง ป มัฮ กุม เฮงาะ เซ ฆาื อ�ื เกือฮ
ดวน ปุย โฮว มัก เฮงาะ ยุฮ แตะ� 3 โฮว
เมิฮ� อาึ มัฮ เกือฮ โม เปะ โฮว ตอก กวน
แกะ อาวต ลลาึง บราวก โฮวน โฮ� 4 ทัน
โตว โรวก กปาว มาื ไม่ ทอง โฮว คระ ไม่

เกิป เปอะ� ดัฮ เปอะ รโตฮ ยุ ปุย ตัม คระ
ปุ เกือฮ ติ เปอะ เครอื นึง อู รไต แตะ ไม่�

5 �ฮาวก เปอะ เญือะ ป ออฮ� กา อฮั
เปอะ โอเอฮี ไฮญ ไมจ เปอะ ปิฮ มุ่น ละ
เญือะ เซ� 6 ดัฮ ปุย อาวต เญือะ เซ ญอม
รปั กุนมุ่น ยุฮ พะจาว� เกือฮ มุ่น ยุฮ เปอะ
อาวต ไม่ อ�ื ดัฮ โอ ญอม รปั อื โฮ�
เกือฮ แม แม ละ โกะ เปอะ� 7 ไมจ เปอะ
อาวต แนฮ นึง เญือะ ฮาวก เปอะ เซ� ปุ
เปียน ไป เปียน มา เญือะ ฮาวก เปอะ�
ไมจ เปอะ โซม ไอฮ ป เกือฮ เญือะ เซ ละ
เปอะ� ป ยุฮ กัน โซมกวน ไม่ โฮลฮ อื จัง
ลา แตะ�

8 �เลีย ก เปอะ ยว่ง ออฮ ดัฮ รปัคัม
เปอะ โฮ� ไมจ เปอะ โซม ป ตาว อื ละ
เปอะ� 9 ไมจ เปอะ เรอึม ป โซะ ยว่ง เซ
เกือฮ ไฮ� ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ ปุย ยว่ง
เซ� �พะจาว เอจี ซดิ ซ ฮอยจ ตัตเตียง
อื ปุย�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� 10 เลียก
เปอะ ยว่ง ออฮ ดัฮ โอ รปัคัม เปอะ โฮ�
ไมจ เปอะ โอก โฮว ตัม กอง ยว่ง เซ ไม่
อฮั เปอะ เฮี ละ� 11 �รกาื ยว่ง เปะ ป ติต
ลัง่ ชวง เอะ� เอะ ปวยฮ อาึง เกือฮ แปน
ควน เกือฮ โม เปะ ยุง พิต แตะ� ตอก
ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ ไตม อาึง
ไล เฮ�ี พะจาว เอจี ซดิ ซ ฮอยจ ตัตเตียง
อื ปุย ปลัฮเตะ เอ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�
12 อาึ อฮั ละ เปอะ� เญือม รเตีฮ พะจาว
ปุย เยอ� ปุย ยว่ง โซโด่ม ซ แตวะ ฮา ปุย
ยว่ง เซ ตุต อ�ื� อฮั เซ�

ยว่ง ป โอ ญอม เจือ
13 (พะเยซู บวยจ ละ ปุย ยว่ง ป โอญอม

เจือ แตะ�� อฮั เฮี ละ อ�ื �ยว่ง โคราซิน
ไม่ ยว่ง เบ่ตไซด่า� ซ โฮวน เม่ะมัก่ เปอะ�
กัน ซัมคัน ยุฮ อาึ นึง ยว่ง เปอะ� มัฮ ยุฮ
ฮุ นึง ยว่ง ไทระ ไม่ ยว่ง ไซด่อน โฆะ โอ�
ปุย ลอา ยว่ง เซ แจง เอจี เล่ีญ จาวป อื เค
รองึ ฮาื ฆัน ไม่ งาวม อื นึง จะ อา� ละ ซ
เปลีฮ อื เอจี เฌาะ อื รพาวม ไพรม ไอฮ อื
รพาวม โคระ แตะ� 14 ซเงะ ซ รเตีฮ พะ
จาว โอเอฮี ฮ�ี ยว่ง ไทระ ไม่ ยว่ง ไซด่อน
เนอ ซ แตวะ ฮา ยว่ง โม เปะ ลอา ยว่ง เซ
ตุต อ�ื 15 โม เปะ ป มัฮ ยว่ง คาเพรนาอุม
เมอ� พะจาว อมั ซ ยวก โม เปะ ฮอยจ มะ



ลูกา 10:16 108 ลูกา 10:33

ลอง� ยวก โตว อ�ื พะจาว ซ น่ากึ โม เปะ
ฮอยจ เมือง ป ยุม�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ�
�ป งอ่ต ป อฮั โม เปะ เอจี มัฮ โรฮ งอ่ต
อื ป อฮั อาึ� ป โอ ญอม รปั โม เปะ เอจี
มัฮ โรฮ โอ อื ญอม รปั อาึ� ป โอ ญอม รปั
อาึ เอจี มัฮ โรฮ โอ อื ญอม รปั ป ดวน อาึ
ฮอยจ เซ�� อฮั เซ�

ปุย อาลแฆลฮ เอญี แม เคะ พะเยซู
17 ปุย อาลแฆลฮ ปุย เซ เอญี แม ไม่

รพาวม ไมจ มวน แตะ� อฮั เฮ�ี �พะโอง
จาว� ปัง มัฮ พี� เญือม ดวน เอะ อื โอก
เบือ มอยฮ ปะ อา� เนอึง ป อฮั ฮะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

18พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี โฮลฮ
ยุ ดุฮ ซาตัน ฮา เมือง มะลอง ตอก ปลุก
ปลัก โฮ� 19 งอ่ต ที แลน� อาึ เกือฮ อมั
นัต ละ โม เปะ� เกือฮ เปอะ ปุน บึน ซโอย
ญ ไม่ ดอ โกก ไม่ เป เปอะ อมันัต อนันา
พี ป ฆวต รุป ไม่ เปอะ โครยญ เจือ� ไก
โตว ป ปุน ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ ติ เจือ เนอึ
ม� 20 ปัง มัฮ ตอก เซ� ไมจ เปอะ โตว
เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม เบือ เนองึ พี ป
อฮั เปอะ� ฮา เซ ไมจ เปอะ มวน รพาวม
เบือ เอจี โจต พะจาว อาึง มอยฮ เปอะ นึง
เมือง มะลอง�� อฮั เซ�

พะเยซู มวน รพาวม
21 เญือม เซ พะเยซู โฮลฮ รพาวม ไมจ

มวน แตะ เบือ ลปุ พะ จาว� อฮั เฮ�ี
�เปือะ� ปะ ป มัฮ กุม ปลัฮ เตะ ไม่ มะ
ลอง� อาึ ญันด่ี ไม่ เปอะ นึง เม่าะ เปอะ โอ
เอฮี ไล เฮี ฮา โม ป เฮยีง ไม่ ป ไมจ กัมกึต
ไม่ เกือฮ เปอะ โม ป รมัฮ ป ยุง เกียฮ ยุง
ไล เฮ�ี เปือะ� เอจี มัฮ ตอก เซ ตอก ปุก
อื รพาวม เปอะ�� อฮั เซ ละ เปือะ แตะ�

22�เปือะ เกอะ เอจี เกือฮ อื เนิ โครยญ
เจือ โอเอฮี ฮ�ี ไก โตว ป ยุง ป มัฮ กวน
พะจาว โนก ฮา เปือะ อ�ื ไลลวง เปือะ อื
ไก โตว โรฮ ป ยุง โนก ฮา กวน อ�ื ไม่ โม ป
โฮลฮ กวน อื เซ รโฮงะ ไลลวง เปือะ แตะ
ละ ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ�� อฮั เซ�

23 เญือม เซ พะเยซู แมฆี โม ลุก ซิก
แตะ� อฮั โน่ง เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ป เอจี
โฮลฮ ยุ โอเอฮี ซัมคัน ตอก ยุ เปอะ เซ�

เอจี โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ
เบือ อ�ื 24อาึ อฮั ละ เปอะ� โม ป ซึป ลปุง
พะจาว ไม่ โม กซัต เอจี โฮวน ป ฆวต ยุ โอ
เอฮี โฮลฮ โม เปะ ยุ เซ� ปังเมอ โอ โฮลฮ
ยุ อ�ื ฆวต ฮมอง โรฮ ป ฮมอง โม เปะ�
ปังเมอ โอ โฮลฮ ฮมอง อ�ื� อฮั เซ�

ปุย ซามาเรยี ป เลียก พาวม นึง ปุย
25 เญือม เซ ไก นัก โกตไม นึง พะทัม

นึง ติ ปุย� ฮอยจ ละ ซ โซวต แตะ พิต พะ
เยซู� อฮั เฮ�ี �อาจาน� เมอ ป ไมจ อาึ
ยุฮ ฮู ตอก ซ โฮลฮ โฮะ จีวติ โอ เญาะ ไก
ลอยจ แตะ�� อฮั เซ ละ พะเยซู� 26 พะ
เยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �พะทัม อฮั อื ละ เปอะ
ตอก เมอ� เญือม ลาว เปอะ พะทัม คาว
ไจ เปอะ ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ เฮี ป อฮั พะ
ทัม� ไมจ เปอะ ฮรกั พะโองจาว ทื แตะ
ฮอยจ นึง ไกญ เปละ ไกญ พาวม แตะ�
ฮอยจ นึง เรยีง แด่น เปอะ� ฮอยจ นึง
กัมกึต วไิซ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ โรฮ
เปอะ ฮรกั ปุยว่ง แตะ ตอก ฮรกั เปอะ โกะ
แตะ ไอฮ โรฮ�� อฮั เซ พะทัม เมอ�

28พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เอจี ปุก ตอก
โลยฮ เปอะ เซ� ดัฮ เปอะ ปุน ยุฮ ตอก เซ
ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ�

29 ปุย เซ ฆวต เกือฮ ติ แตะ ไมจ มอยฮ
ละ ปุย� อฮั เฮี ฆาื อ�ื �มัฮ ปุย ป มัฮ ปุย่
วง อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ พะเยซู�

30 พะ เยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี
�ไพรม อื ไก ปุย ติ� เลีฮ เน่อมึ นึง เวยีง
เยรูซาเลม� ซ โฮว นึง ยว่ง เยรโีค� เญื
อม โฮว อื เซ เต คะมุย นึง คระ� ลู ตุย เค
รองึ เซอกึ อื ฮา อ�ื ปุฮ อื ปอ ซเปี ยุม อ�ื
โปวฮ ฆาวง อื นา เซ� 31 เญอืม เซ ปุก เญื
อม โฮว ซตุ ยุฮ พะจาว คระ เซ ติ ปุย� เญื
อม ยุ อื ป โซะ เซ เวยี อื บลัฮ คระ ลัก่ โอ
อื อาวต� ลอต โฮว ฮา อ�ื 32ตอก โรฮ เซ
โม เลวี ติ ปุย ฮอยจ โรฮ นา เซ� เญือม
ยุ อื เวยี โรฮ อื บลัฮ ลัก่ โอ อื อาวต โรฮ�
ลอต โรฮ โฮว ฮา อ�ื 33 ฟวยจ เซ ไก ปุย
ซามาเรยี ติ ปุย� โฮว โรฮ คระ เซ� เญื
อม ฮอยจ อื นา เซ ไม่ ยุ แตะ ป โซะ เซ
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ปังเมอ เลียก พาวม นึง อ�ื 34 เลียก เคะ
อ�ื รฮั เบราะ อื นึง ไปล อะงุน� ตา ลออ
ยฮ นึง อ�ื เพาะ เบราะ อื เซ ละ อ�ื ยวก
ป โซะ เซ เกือฮ อื บุก บรงั ยุฮ โกะ แตะ�
ตาว อื ฮอยจ นึง โฮงแลม� แลน แก อื
นา เซ� 35 ปวยฮ พริ เซ ฮอย มาื ยุฮ แตะ
ลอา เด่นาริอนั เกือฮ อื ละ กุม โฮงแลม
เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ แลน แก
ปุย เฮ�ี ดัฮ โอยจ มาื โฮวน ฮา เฮี ซ บุ แม
ละ เปอะ เญอืม เอจี ฮอยจ แม แตะ�� อฮั
เซ ละ กุม โฮงแลม เซ� ฟวยจ เซ เอญี ฮา
อ�ื

36 �ไน ปุย ลอวย เซ ปะ แกต เปอะ มัฮ
ปุย นึง อื ป มัฮ เนอึม ปุย่วง ไม่ ป ลอก ป
โซะ ฆาื คะมุย เซ�� อฮั เซ พะเยซู�

37ป ยุง โกตไม เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ ป เลีย
ก พาวม นึง อื เซ�� อฮั เซ� พะเยซู อฮั
เฮ�ี �ปะ ไมจ โรฮ เปอะ โฮว ยุฮ ตอก เซ
โรฮ�� อฮั เซ�

มาทา ไม่ มาเรยี
38 เญอืม โฮว ดิ พะเยซู ไม่ ลุกซิก แตะ�

ฮอยจ นึง ยว่ง ติ� นา เซ ไก ปรโปวน
นึง ติ ปุย� รปัคัม พะเยซู นึง เญือะ แตะ�
มอยฮ อื มัฮ มาทา� 39มาทา เซ ไก ปุ ติ�
มอยฮ อื มัฮ มาเรยี� มาเรยี เซ งาวม โบ
ชวง พะโองจาว� งอ่ต ป อฮั อื ละ แตะ�
40 มาทา เซ กลาึง รพาวม นึง โฮวน กัน
ไมจ แตะ ยุฮ� เลียก อู ไม่ พะเยซู ฆาื
อื ตอก เฮ�ี �พะโองจาว� ปุ อาึ เฮี รน่ัก
โน่ง กัน ละ อาึ โครยญ เจือ� ปะ อมั มัฮ
โอ เปอะ เครองึ นึง เฟือฮ� ปัว ปะ ดวน
เกือฮ เอญี เรอมึ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

41 พะ เยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �มาทา�
มาทา� ปะ ตุก ลอน รพาวม เปอะ นึง โอ
เอฮี โฮวน เจือ� กลาึง รพาวม เปอะ ฆาื�
42 ป จัมเปน เปอะ งอ่ต ไก ติ เจือ โน่ง�
เอจี มัฮ ป เลือก มาเรยี เซ ป ตึก นึง ไมจ
แตะ นึง อ�ื ไก โตว ป ซ ปุน ลู ตุย ฮา อ�ื�
อฮั เซ�

11
พะเยซู เพอกึ ไลลวง ไววอน ละ ปุย
(มท� 6:5-15)

1 ติ โฮน อื พะเยซู อาวต ไววอน ติ โดฮ�
เญอืม เอจี ฟวยจ ไววอน อื ลุกซิก อื ติ ปุย
อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� ไมจ เปอะ เพอกึ
เอะ เกือฮ เกียฮ ไววอน ตอก เพอกึ โยฮนั
ลุกซิก แตะ โรฮ�� อฮั เซ�

2 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื เญือม ไววอน
เปอะ อฮั ตอก เฮ�ี
�เปือะ� ปัว เกือฮ ลอป มอยฮ เปอะ

แปน ป ซัมคัน ละ ปุย� ปัว บัน่เมือง ยุฮ
เปอะ ฮอยจ ละ ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ
อ�ื 3 ปัว ปะ โพต ป โซม ป ปอน ละ แตะ
โครยญ ซเงะ่� 4 ปัว ปะ โอ ทื โซะ โระ
โกลยจ เอะ ตอก โอ เอะ ทื โซะ โระ โกลยจ
ปุย ไฮญ โรฮ� ปัว ปะ เกือฮ โอเอฮี โอ ปุน
ลอง รพาวม เอะ�� อฮั เซ�

5 พะเยซู อฮั เฮี ละ ลุกซิก แตะ� �ซ
แพป ละ เปอะ� โม เปะ มัฮ ไก อื ติ ปุย
ป โฮว เคะ ปุโฮมว แตะ เญอืม งอ่น ซาวม
เมอ ไม่ อฮั อื เฮี ละ� �ซไฮ� ปัว รอม ค
โนมปัง ยุฮ เปอะ ลอวย โม่ว� 6ฮอยจ เลีม
ปุโฮมว เยอะ เคะ เอะ ติ ปุย ปเล่ีย เฮ�ี อาึ
ไก โตว ป โซม ป ปอน ไม่ ติ เจือ เนอึม��
อฮั เซ�

7 �ปุโฮมว อื เซ ซ โลยฮ อื ละ อื เน่อมึ
โตะ เญือะ ตอก เฮ�ี �ปุ ซุกซัก อาึ อ�ื เอจี
ซแก รเวอืะ� ไอจ กวนดุ ไม่ เยอะ� เกียฮ
โกฮ ตุย โตว โอเอฮี ละ เปอะ�� อฮั เซ�
8 ปัง อฮั อื ตอก เซ� อาึ อฮั ละ เปอะ�
มัฮ โตว โกฮ ตุย อื ละ อื นึง มัฮ อื ปุโฮม
ว แตะ� มัฮ ฆาื ปัว เลาะ ปัว ลาึน อ�ื เซ
ป โกฮ ตุย อื ป ฆวต ไอฮ อื เซ ละ อื ฆาื
อ�ื 9 มัฮ เซ ป อฮั อาึ ละ เปอะ ตอก เฮ�ี
ไมจ แนฮ เปอะ ปัว เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ�
ไมจ แนฮ เปอะ ซาวป เดอมึ เปอะ ซ ยุ�
ไมจ แนฮ เปอะ ลฆุฮ เดอมึ พะจาว ซ โปฮ
รเวอืะ ละ เปอะ� 10 ปุย ดัฮ ปัว อื ซ โฮลฮ
อื โครยญ โฆะ ปุย� ดัฮ ซาวป อื ซ ยุ โรฮ
อื โครยญ โฆะ ปุย� ปุย ดัฮ ลฆุฮ อื ซ โปฮ
พะจาว ละ อื โครยญ โฆะ ปุย�

11 �โม เปะ ป มัฮ มะเปือะ ปุย� ไก โตว
ซ ปัว กวน เปอะ กะ ซ เกือฮ เปอะ ซโอยญ
ละ อ�ื 12 ดัฮ ปัว ตอม โฮ� แจง โอ เปอะ
ซ เกือฮ ดอโกก ละ อ�ื 13 โม เปะ ปัง มัฮ
เปอะ ปุย โอ ไมจ� ยุง ลัง่ เปอะ เกือฮ ป
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ไมจ ละ กวน แตะ� เปือะ เปอะ ป อาวต
เมือง มะลอง แจง แม ฮา เซ ซ เกือฮ อื
ลปุ พะจาว ละ โม ป ปัว นึง แตะ�� อฮั
เซ�

พะเยซู ไม่ เบ่เอนเซบุ่น
(มท� 12:22-32; มก� 3:20-30)

14 เญือม เซ ปุก เญือม โครฮ พะเยซู พี
โอ เกียฮ ลปุง โอก ฮา ปุย ติ� เญือม เอจี
โอก พี เซ ฮา อื ปุย เซ เกียฮ ลปุง เอนิ� โม
ลัปซด่อน เงอตึ ฆาื อ�ื 15 ปุย งอ่น อื ปัง
เมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ ปุน โครฮ
อื พี โอก เบือ อมันัต เบ่เอนเซบุ่น ป มัฮ
ฮวันา พี เซ�� อฮั เซ�

16 โนก ฮา เซ ไก แม ปุย ไฮญ งอ่น ฆวต
ลอง รพาวมพะเยซู� ปัว อื เปลีฮ ป ซัมคัน
ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว ละ แตะ� 17พะ
เยซู ปังเมอ ยุง ป คิต โม เซ โตะ รพาวม
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �บัน่เมือง ออฮ บัน่
เมือง เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ปุย นึง อื เอจี รกัฮ
ลเฆือฮ� บัน่เมือง เซ มัฮ นัม เญื่อฮ� ปุย
ติ เญือะ อา ดัฮ รกัฮ ลเฆือฮ ฮา ปุ แตะ
มัฮ โรฮ นัม เญื่อฮ� 18 ดัฮ ซาตัน ตอซู
ไอฮ โกะ แตะ บัน่เมือง ยุฮ อื แจง โอ อื ซ
ตอน� โม เปะ อฮั เปอะ อาึ โครฮ พี โอก
เบือ อมันัต เบ่เอนเซบุ่น� 19 ดัฮ อาึ ยุฮ
ตอก อฮั เปอะ เซ� โม ลุกซิก เปอะ มัฮ
โครฮ อื พี โอก เบือ อมันัต เมอ� เอจี ที
นึง ตอก ยุฮ โม ลุกซิก โกะ เปอะ โอ อื ปุก
ตอก อฮั เปอะ เซ� 20 ดัฮ มัฮ เบือ อมันัต
พะจาว ป ปุน โครฮ อาึ พี โอก เบือ อ�ื เอจี
ที นึง เซ ฮอยจ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ละ โม
เปะ เอ�

21 �ปุย ระ เรยีง ระ แด่น เญือม มอง
อื เญือะ โกะ แตะ ไม่ พอม เครองึ ซ รุป
แตะ� คาวคอง อื ไก โตว ป ปุน ลู ตุย ฮา
อ�ื 22 ดัฮ ป ระ เรยีง ฮา โกะ อื ฮอยจ ตอซู
ไม่ อ�ื ไม่ เป อื โฮ� ซ ปุน ลู ตุย โรวก เค
รองึ รุป ยุฮ อื ป อาึง ปุย เซ รพาวม แตะ
นึง� ไม่ ซ ตุย อื โรวก คาวคอง อื ฮา อ�ื
ฟวยจ เซ รฆุ ดิ อื ไม่ ปุโฮมว แตะ�

23�ป โอ มัฮ บลัฮ ลัก่ อาึ อื เอจี มัฮ ตอซู
อื อาึ� ป โอ ซเพระ ซแน่ม ดิ ปุย ไม่ อาึ อื
เอจี มัฮ โครฮ อื ปุย ฮา อาึ�

พี ป โอก ไม่ เลียก โคระ แม แตะ
(มท� 12:43-45)

24 �พี เญือม โอก อื ฮา ปุย เยอ� โฮว
ไป โฮว มา นึง แพะ นึง แลง ละ ซ ซาวป
อื ก อาวต แตะ ปังเมอ โอ ยุ อ�ื เญือม
เซ อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �อาึ ซ เอญี
แม ฮอยจ นึง เญือะ โอก แตะ ฮา เซ��
อฮั เซ� 25 เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง เญือะ
เซ ยุ เอจี ไปฮ ปุย อ�ื เอจี แฮรป เตียป อื
ไมจๆ� 26ฟวยจ เซ โฮว บะ พี ไฮญปฆอก
ไล ฮา โกะ แตะ โฮมว ไม่ แตะ อาแลฮ ตัว
เลียก อาวต ดิ นา เซ� ลัก่ ก ลอยจ อื ไล
ลวง ปุย เซ ซ เซอปึ แม ฮา ไพรม แตะ��
อฮั เซ�

ตอก โฮลฮ ปุย รพาวม ไมจ มวน แตะ
27 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั พะเยซู โอเอฮี

ไล เซ เยอ� ไก ปรโปวน ติ ป อาวต ลลาึง
ปุย โฮวน เซ เดือะ อฮั เฮี ละ พะเยซู เรยีง�
�ปรโปวน ป เกือฮ ปะ เกิต เน่อมึ นึง แตะ
เซ ไม่ เกือฮ อื ปะ ปุ อู� เอจี โฮลฮ เนอึม
รพาวม ไมจ มวน แตะ�� อฮั เซ�

28 พะ เยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โม ป
ฮมอง ลปุง พะจาว ไม่ เนอึง อื ป อฮั อ�ื
ปังเมอ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ โฮฮ
ฮา เซ แม�� อฮั เซ�

ปุย ฆวต ยุ ป ซัมคัน
29 ลไล รเจอมึ ปุย โบ อื โฮวน เนอ�

พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย เจน เฮี มัฮ
ปุย ฆอก ปุย เบร� ฆวต ยุ แนฮ ป ซัม
คัน ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว� พะจาว ปัง
เมอ โอ ซ โพต อื ยุ อื โนก ฮา ป ซัมคัน
นึง ไลลวง โยนา� 30 โยนา ป ซึป ลปุง พะ
จาว โฆะ แปน ป ซัมคัน ละ ปุย เมือง นี
นะเว ตอก ออฮ� ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ
ซ แปน โรฮ ป ซัมคัน ละ ปุย เจน เฮี ตอก
เซ โรฮ� 31ซเงะ รเตีฮพะจาว โอเอฮี กซัต
รโปวน ป ฮอยจ เน่อมึ ลัก่เซฮ เฮ ซ โกฮ
รโจฮ โรฮ ปุย เจน เฮ�ี เอจี โฆง ฮอยจ
เน่อมึ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง นึง ฆวต ยุ
ฆวต ฮมอง แตะ พันญา ไมจ ยุฮ กซัต ซา
โลมอน� งอ่ต แลน เมิฮ� ป ระ ไล นึง
อื ฮา กซัต ซาโลมอน เอจี อาวต นา เฮ�ี
32 ซเงะ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี ปุย เวยีง นี
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นะเว ซ โกฮ รโจฮ โม เปะ� มัฮ ปุน รโจฮ อื
นึง เอจี โปวฮ โม โกะ อื รพาวม ไพรม ไอฮ
อื รพาวม โคระ แตะ เญือม ครอฮ โยนา
ไลลวง พะจาว ละ อ�ื งอ่ต แลน เมิฮ� ป
ระ ไล นึง อื ฮา โยนา เยอ เอจี อาวต นา
เฮ�ี ปุย เจน เฮี ปังเมอ โอ ญอม งอ่ต ป
อฮั อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

ออม ไมจ ซเปีย
(มท� 6:22-23)

33 �ไก โตว ป เตี ออม ไม่ เม่าะ อื อาึง
ก เดีย อ�ื ป เตี ครุป นึง ทัง เงอ ปุ โรฮ
ซ ไก� ฮา เซ ตึน ซ อาึง อื นึง ควน เตี อื
เดอมึ ซ ซเปีย ละ ป เลียก โตะ เญือะ เซ�
34 ไง่ ซลอง เปอะ มัฮ โรฮ ตอก ออม เซ ละ
โกะ เนอมึ เปอะ� ดัฮ ไง่ เปอะ เอจี ที โฮ�
โกะ เนอมึ เปอะ ตึน ซ นาวก นึง ซเปีย เตื
อง โม่ว เปอะ� ดัฮ ไง่ เปอะ เอจี ไลจ� โกะ
เนอึม เปอะ ตึน ซ นาวก นึง เฟียก ฆาื อื
เตือง โม่ว เปอะ� 35 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ
แฮน ติ แตะ ฆาื อ�ื เดอมึ ซเปีย อาวต นึง
เปอะ เซ โอ ซ เปียน ติ แตะ แปน ป เฟี
ยก� 36 ดัฮ จีวติ เปอะ นาวก นึง ป ซเปีย
โฮ� ไม่ โอ เปอะ ไก ป เฟียก นึง ติ เจือ
เนอึม� โกะ เนอึม เปอะ ซ ซเปีย โรฮ ฆาื
อื เตือง โอยจ อ�ื ซ แปน โรฮ ตอก เญอืม
ซอต ซเปีย ออม ฮอยจ ละ เปอะ โฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

โม ฟารซีิ ไม่ โม นัก โกตไม
(มท� 23:1; มก� 12:38-40; ลก�

20:45)
37 พะเยซู เญือม เอจี ฟวยจ เพอกึ อื

ปุย เยอ� ไก โม ฟารซีิ ติ ปุย กอก อื เอญี
โซม เญือะ แตะ� โฮว เนอึม ไม่ อ�ื เลีย
ก เญือะ เซ ละ ซ โซม แตะ� 38ฟารซีิ เซ
เญือม ยุ อื โอ พะเยซู รไซจ เตะ แตะ กา
โซม แตะ เงอตึ ฆาื อ�ื

39 เญอืม เซ พะโองจาว อฮั เฮี ละ อื ฆาื
อ�ื �โม เปะ โม ฟารซีิ เอจี พัก เปอะ จอก
ไม่ เชอืม ก พริ อื โน่ง� กไน เปอะ ปังเมอ
นาวก ลัง่ นึง กัน โลป� ไม่ กัน ฆอก กัน
เบร� 40 เกียฮ งาวไงญ แนม โน่ง เปอะ
ตอก เซ เมอ� พะจาว ป ยุฮ ก พริ โอเอฮี
โม่ ยุฮ โรฮ อื ไม่ กไน อ�ื 41 ไมจ เปอะ
เกือฮ ป โซม ป ปอน โตะ กลอง โตะ เชอืม
ยุฮ เปอะ เซ ละ ป ตุก ป ญัก� เดอมึ โอ
เอฮี ซ ซงะ่ ละ เปอะ โครยญ เจือ�

42 �โม เปะ โม ฟารซีิ� ซ เม่ะมัก่ เนอมึ
เปอะ� ซะระแน ไม่ ซเครยีง ไม่ ป ซออย
ฮงาื ปอน เปอะ เซ กาว ปุน เอจี ทไว เนอมึ
เปอะ ละ พะจาว ติ ปุน� ปังเมอ โอ เปอะ
รเตีฮ โอเอฮี ตัม ซื อ�ื งอ่ต เปอะ โตว ไล
ลวง รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว เฟือฮ� มัฮ
โอเอฮี ตอก เซ ป ไมจ เปอะ ยุฮ ฮู� โอเอฮี
ทไว เปอะ เซ ปุ โรฮ ซลัฮ นึง�

43 �โม เปะ โม ฟาริซี� ซ เม่ะมัก่ เนอึ
ม เปอะ� โม เปะ ฆวต งาวม เปอะ ก ฮลา
วง ก คึ อื นึง โฮงซุต� เญือม รโตฮ ปุย
ยุ เปอะ โตะ กัต เตอ ฆวต เกือฮ เปอะ ปุย
อฮั ลปุง นัปทื ละ แตะ� 44 ซ เม่ะมัก่ เนอึ
ม เปอะ� เอจี ตอก เปอะ โตะ รมอยจ ป
บึน ปุย เตือง โอ อื ยุง มัฮ อื โตะ รมอยจ
โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

45 นัก โกตไม นึง พะทัม ติ ปุย อฮั เฮี
ละ อ�ื �อาจาน� เญอืม อฮั เปอะ ตอก เซ
เอจี มัฮ โรฮ เติ เปอะ เอะ ติ�� อฮั เซ�

46พะเยซู อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ป เพ
อกึ โกตไม นึง พะทัม ละ ปุย� ซ เม่ะมัก่
เนอมึ โรฮ เปอะ� โม เปะ แฮรป เปอะ อาึง
รบุยฮ ละ ปุย ปอ โอ อื เญือะ ซ เป� ยอ่ง
เปอะ นึง ตัง โฆระ อ�ื โม โกะ เปอะ ปัง
เมอ โอ เปอะ เรอมึ ติ ด่อยฮ เนอมึ�

47 �โม เปะ ซ เม่ะมัก่ เนอมึ เปอะ� มัฮ
ฆาื เอจี โก เปอะ เจด่ี นึง ก รมอยจ ปุย ป
ซึป ลปุง พะจาว โฆะ� เอจี มัฮ โม ป ซึป
ลปุง พะจาว เซ ป ยุฮ โม จัตเจือ เปอะ ยุม
ไม่ โฆะ โอ� 48 เอจี ที นึง ป ยุฮ เปอะ เซ
มัฮ อื ป ปุก รพาวม เปอะ ป ยุฮ โม จัตเจือ
ไพรม เปอะ เซ� โม เซ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป
ซึป ลปุง พะจาว� โม เปะ โก เปอะ เจด่ี
ละ� 49 มัฮ เซ ป อฮั พะจาว ฆาื อื นึง พัน
ญา ไมจ แตะ ตอก เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ ป ซึป
ลปุง แตะ ไม่ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ
โฮว เคะ อ�ื โม เซ ซ ยุฮ ยุม ไม่ อื งอ่น� ซ
โคมเฮง อื งอ่น� 50 เคียง เมอ ตอก อื เซ
ปุย เจน เฮี ซ ลอก ตุต รโตง ยุฮ ปุย ยุม ไม่
โม ป ซึป ลปุง พะจาว� เน่อมึ เญือม ยุฮ
พะจาว ปลัฮเตะ เมือ โรง อื ฮอยจ ปเล่ีย�
51 มัฮ เมีญ อื เน่อมึ เจน เญอืม ยุฮ คาอนิ
ยุม ไม่ เฮเบ่น ฮอยจ ละ เจน เญือม ยุฮ
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ปุย ยุม ไม่ เซคารยิา ซน่ะ คัน ทไว ไม่ วฮินั
เซ� อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื พะจาว
ซ เกือฮ ปุย เจน เฮี ลอก ตุต รโตง ยุฮ ปุย
ยุม ไม่ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื

52 �โม เปะ ป มัฮ นัก โกตไม เยอ� ซ
เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ� นึง เอจี ไปญ เปอะ
ควน กัฮ กแจ ป ซ เกียฮ โปฮ คระ ยุง ปุย
โอเอฮี เซ ฮา อ�ื โม โกะ เปอะ ปุ เปอะ
ญอม เลียก นึง คระ เซ� โม ป ฆวต เลียก
นึง อื คัต แม เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

53-54 ฟวยจ โอก พะเยซู ฮา เญือะ เซ
โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ฟาริซี เติ โซะ
เติ ไซญ พะเยซู ฆาื อ�ื ไฮมญ โรฮ โอเอฮี
นึง อื โฮวน เจือ ละ ซ มอง แตะ โซวต พิต
ลปุง อ�ื

12
โอเอฮี เม่าะ ปุย
(มท� 10:24-31)

1 เญือม ฮอยจ รโจะ รเจอมึ ปุย แปน
เปือน แตะ ปอ ซแน่ต เอนิ อื ปุ แตะ� พะ
เยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ กา อฮั อื
โอเอฮี ละ ปุย ไฮญ� �ไมจ เปอะ แฮน ติ
แตะ ฮา เจือ คโนมปัง ยุฮ โม ฟารซีิ� มัฮ
อฮั ฮะ ไม่ ไลลวง แปน อื ปุย ไล โกะ ไล
เอยีง� 2 โอเอฮี ป เลอปึ ป เดีย ปุย ฮา ปุย
ซ ไก ป เปลีฮ ที� ไลลวง ป เม่าะ ป พรตึ
ปุย ฮา ปุย ซ โอก ที โครยญ เจือ� 3 โอ
เอฮี ป บระ เปอะ อฮั ก เฟียก อื ซ อฮั ปุย
ซโตฮ ก ซเปีย อ�ื ป อฮั เปอะ นึง รแซป
แตะ โตะ เญือะ ซ ครอฮ ปุย ก เปง อื เรยีง
เกือฮ ปุย ฮมอง อ�ื

4�โม เปะ ป มัฮ ปุโฮมว เยอ� อาึ อฮั ละ
เปอะ ตอก เฮ�ี ทัน โตว ฮลัต นึง โม ป ซ
เกียฮ ยุฮ ยุม ไม่ โกะ เนอมึ เปอะ� ไก โตว
ป เกียฮ ยุฮ อื ละ เปอะ โฮฮ ฮา เซ� 5 อาึ
ซ รโฮงะ ละ เปอะ ป ไมจ เปอะ ฮลัต นึง
เงอ� ไมจ เปอะ ฮลัต นึง พะจาว ป เกียฮ
ยุฮ ยุม ไม่ โกะ เนอมึ เปอะ� ไก โรฮ อมันัต
ละ ซ ปุน โปวฮ อื โม เปะ นึง มอ นโฮก ไม่
อ�ื มัฮ พะจาว เซ ป ไมจ เปอะ ฮลัต เนอมึ
นึง เงอ� 6 ไซม ยว่ง พอน ตัว ปุย โม่ โชะ
อื ลอา ซตัง โน่ง� ปัง มัฮ ตอก เซ พะจาว

เบีย โตว ไซม เซ ติ ตัว เนอมึ� 7 ไลลวง โม
เปะ นึง อื ปัง มัฮ ฮาึก ไกญ เปอะ� พะจาว
เอจี เมีญ อาึง อื โครยญ เญยีง อ�ื มัฮ เซ
ป โอ เปอะ ไมจ ฮลัต ฆาื อ�ื โม เปะ เอจี
มัฮ เปอะ ป ระ งวยฮ ฮา ไซม ยว่ง แปน
เปือน แปน ฮมาึน อื เอนิ�

8�อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ปญอม รปั
อาึ ซองนา ปุย� อาึ ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮ
เตะ ซ ญอม โรฮ รปั ปุย เซ ซองนา โม เต
ปด่า พะจาว� 9ป โอ ญอม รปั อาึ ซองนา
ปุย� อาึ ซ ญอม โตว โรฮ รปั ปุย เซ ซอง
นา โม เตปด่า พะจาว โรฮ�

10 �ดัฮ ไก ป เพียก แฮม กวน ปุย ปลัฮ
เตะ เอ� พะจาว ปุน ยวก อื ละ อื ตุต ยุฮ
อ�ื ปุย เพียก แฮม ลปุ พะจาว ปังเมอ โอ
ปุน ยวก อื ละ อื เฟือฮ�

11 �เญือม ตาว ปุย เปอะ ละ ซ ฟอง อื
โม เปะ นึง โฮงซุต ยุฮ อื ไม่ ซองนา โม จาว
เมือง ไม่ โม ป ระ ป คาว� ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ตุก รพาวม นึง ไลลวง ตอก ซ กัฮ เปอะ
ติ แตะ ไม่ ป ซ อฮั ซ มวยญ เปอะ� 12 ป
ไมจ เปอะ อฮั เญอืม เซ เยอ ลปุ พะจาว ซ
เกือฮ โม เปะ ยุง อ�ื� อฮั เซ�

ไลลวง ปุย กอย เตือง งาว แตะ
13 ลลาึง ปุย โฮวน เซ ไก ปุย ติ อฮั เฮี

ละ พะเยซู� �อาจาน� ปัว เปอะ ซตอก เอี
ยกระ เกอะ เกือฮ รฆุ แปฮ คาวคอง ป ละ
เปือะ เกอะ อาึง เซ ละ อาึ โรฮ�� อฮั เซ�

14 พะเยซู ปังเมอ โลยฮ อื ละ อื ตอก
เฮ�ี �เอียก� มัฮ ปุย ป เกือฮ อาึ แปน
ป รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย เยอ� มัฮ ปุย ป
เกือฮ อาึ เกียฮ รฆุ คาวคอง เปอะ ละ เปะ
ลอา�� อฮั เซ�

15 เญอืม เซ พะเยซู ลอต แม อฮั เฮี ละ
ปุย เตือง โอยจ อ�ื �ไมจ เปอะ แฮน ติ
แตะ ฮา รพาวม ฆวต ไอฮ ลอน เปอะ โอ
เอฮี� ปุย ปัง กอย เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี�
จีวติ เนอึม อื ไก โตว เบือ คาวคอง อ�ื�
อฮั เซ�

16 พะ เยซู ร โฮ งะ ไล ลวง เฮี ละ อ�ื
�ไพรม อื ไก ปุย กอย ติ� ชจิ โดว โลว
นา ยุฮ อื โอก เฮงาะ นึง โฮวน� 17 ปุย เซ
งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �เกอมึ
ยุฮ อาึ เฮี เญือะ กุป โตว เฮงาะ ยุฮ ฮุ� ซ
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ไมจ ยุฮ ตอก เมอ แล� 18 เออ� อาึ ซ ยุฮ
ตอก เฮ�ี ซ เญื่อฮ เกอมึ ยุฮ แตะ� ซ ยุฮ
แม ป โคระ อื ระ ฮา ไพรม แตะ� ฟวยจ
เซ ซ อาึง เฮงาะ ยุฮ แตะ นึง ไม่ คาวคอง
ไฮญ ยุฮ แตะ�� 19ฟวยจ เซ ซ อฮั แม เฮี
โตะ รพาวม แตะ� �รพาวม รโม่ยฮ อาึ�
เอจี พอม เนอึม โอเอฮี ไมจ แฮรน เปอะ
อาึง เฮ�ี เอจี ปอ โซม เปอะ โฮวน เนอมึ�
อาวต ซไบ่ ซบว่ง เมิฮ� โซม ซัก กุก เตือ�
เกือฮ ติ เปอะ มวน รพาวม เบือ อ�ื� อฮั
เซ ละ โตะ รพาวม แตะ�

20�พะจาว ปังเมอ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ป
มัฮ ปุย งาว เยอ� เอจี มัฮ เนฮ ก ซาวม เฮี
ซ ตุย อาึ จีวติ เปอะ ฮา เปอะ� คาวคอง
โฮวน แฮรน เปอะ อาึง ละ โกะ เปอะ เซ�
มัฮ ปุย ป ซ โฮลฮ โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

21 �โม ป เกือฮ ติ แตะ กอย นึง คาว
คอง โฮวน ละ โกะ แตะ เตือง มัฮ แตะ ปุย
เกียก ชุ ซออย นะ ละ แลน พะจาว อื เอจี
มัฮ ตอก เซ โครยญ โฆะ อ�ื� อฮั เซ พะ
เยซู�

ไมจ ปุย อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว
(มท� 6:25-34)

22 เญอืม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก
แตะ� �มัฮ เซ ป อฮั อาึ เฮี ละ เปอะ ฆาื
อ�ื ปุ ตุก พาวม นึง ป ซ เลียง เปอะ จีวติ
แตะ นึง� นึง ป โซม ป ปอน เปอะ ญุ่ก�
นึง เครองึ จาวป เครองึ ฟุต เปอะ ญุ่ก�
23 จีวติ เปอะ แจง ระ ไล อื ฮา ป โซม ป
ปอน เนอ� โกะ เนอึม เปอะ แจง โรฮ ระ
ไล อื ฮา เครองึ จาวป เครองึ ฟุต เปอะ�
24 งอ่ต แลน ไลลวง รงัก่ เกอ� ซมา โตว
อาึง ป โซม แตะ� มัก โตว อาึง อ�ื ไก โตว
เกอมึ ยุฮ อ�ื มัฮ พะจาว ป เลียง เงอ� โม
เปะ เอ แจง ระ ไล เปอะ ฮา ไซม ไล่ เยอ�
25 โม เปะ เญือม เกือฮ เปอะ ติ แตะ ตุก
พาวม เกียฮ เพือ เปอะ โตว อาญุ แตะ ฆาื
อื ติ ปุย เนอึม� ปัง มัฮ เญี่ยะ โน่ง เกียฮ
เพือ เปอะ โตว� 26 ดัฮ เปอะ โอ เกียฮ ยุฮ
ป แตวะ ไล ตอก เซ� เมอยุ เกือฮ เปอะ
ติ แตะ ตุก รพาวม นึง ไลลวง โอเอฮี ไฮญ
เญอ�

27�งอ่ต แลน ไลลวง เตีย โคะ เตีย ไรป
เปอ� ระ ฮอน ไอฮ นึง แตะ� ไตญ เกลีญ

โตว ติ ชวง� อาึ อฮั ละ โม เปะ ตอก เฮ�ี
กซัต ซาโลมอน เญือม นงุ ยอ่ง อื ติ แตะ
นึง เครองึ คึ เครองึ นัก แตะ� ไมจ โตว
ลัง่ เมาะ เตีย ติ โพรยฮ เซ� 28 ไรป ป ไอม
เนาะ เฮี ซงา่วป ซ ตาึง ปุย โตะ งอ� ดัฮ
พะจาว เพรยีง เตีย ไรป เกือฮ ไมจ ตอก
เซ โฮ� แจง ซ เพรยีง โรฮ อื เครองึ เซ
อกึ ละ โม เปะ โฮฮ ฮา เซ แม� โม เปะ
เกียฮ แตวะ โน่ง รพาวม เจือ เปอะ เมอ�
29 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก รพาวม นึง ซาวป
ลอป เปอะ ป โซม ป ปอน แตะ� 30 มัฮ ปุย
ตังเมือง ป ซาวป แนฮ โอเอฮี ตอก เซ โค
รยญ เจือ� เปือะ เปอะ เอจี ยุง อื ไมจ โรฮ
เปอะ โฮลฮ โอเอฮี ตอก เซ เยอ� 31 ฮา
เซ ไมจ เปอะ ซาวป ตอก ซ เกือฮ แตะ พะ
จาว ตัตเตียง รพาวม รโม่ยฮ เปอะ� ดัฮ
เปอะ ยุฮ ตอก เซ โอเอฮี ป ตุก เปอะ นึง ซ
บุ อื ละ เปอะ โครยญ เจือ พะจาว เยอ�

32 �โม เปะ ป มัฮ ตอก แกะ ติ มู แตวะ
ออ� ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ฮ�ี เอจี มัฮ ป ปุก
รพาวม เปือะ เปอะ ละ ซ เกือฮ อื บัน่เมือง
ยุฮ แตะ ละ เปอะ� 33 โชะ เมิฮ คาวคอง
ยุฮ เปอะ เซ� มาื โฮลฮ เปอะ เซ จัต แม
ละ ป ตุก ปญัก� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ โฮลฮ
เปอะ กปาว มาื โอ เกียฮ ไพรม โอ เกียฮ
ม่าวง ติ ชวง เงอ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ
ซ พอม โอเอฮี ยุฮ เปอะ นึง เมือง มะลอง�
เญือะ เกียฮ โอยจ โตว ติ ชวง� นา เซ มัฮ
นา ก โอ คะมุย เกียฮ เลียก คุย ฮา เปอะ�
โอเอฮี นึง อื ปุ โรฮ เกียฮ ม่วต� 34 ไก คาว
คอง ระ งวยฮ เปอะ นา ออฮ รพาวม เปอะ
ซ อาวต โรฮ นา เซ โรฮ�

กวนไจ ไงฮ ซวง
(มท� 24:45-51)

35 �ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง�
โจต อาึง โม่ะฮุต เปอะ� เตี อาึง ออม ยุฮ
เปอะ� 36 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตอก
กวนไจ ป มอง แลน เอญี ปอเลียง แตะ เน่
อมึ กัน โซมญุ ปุย โฮ� เญือม เอจี ฮอยจ
ลฆุฮ ปอเลียง เปอะ เซ รเวอืะ� ซ โฮลฮ
เอนิ เปอะ โปฮ ละ อื จุบัน่ เอนิ� 37 โม
กวนไจ ป อาวต เปลียง ไม่ ไงฮ ซวง แตะ
เญอืม ฮอยจ ปอเลียง อื เซ� ซ โฮลฮ เนอึ
ม รพาวม ไมจมวนแตะ� อาึ อฮั ละ เปอะ
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ตอก เฮ�ี ปอเลียง อื เซ ซ โจต โรฮ โม่
ะฮุต แตะ� ซ เกือฮ กวนไจ ยุฮ แตะ งาวม
โซม� โกะ อื ซ ตาว ป โซม ป ปอน ละ อ�ื
38 ปัง ฮอยจ งอ่น ซาวม ญุ่ก� ลอน ซาวม
งอ่น แตะ ญุ่ก� ดัฮ ฮอยจ ยุ อาวต กวน
ไจ ยุฮ แตะ ไม่ ไงฮ ซวง แตะ� กวนไจ อื
เซ ซ โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ�
39 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง ไล เฮ�ี ดัฮ
กุม เญือะ ยุง เวลา ซ ฮอยจ คะมุย โฮ�
ตึน โอ ซ เกือฮ คะมุย ไก ตอก เกียฮ เลียก
ซะ เต เญือะ แตะ� 40 โม เปะ ไมจ เนอึม
เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง� นึง ซ ฮอยจ
กวน ปุย ปลัฮเตะ เญือม แกต เปอะ โอ ดิ
ฮอยจ�� อฮั เซ�

41 เปโตร อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� ลปุง
ปันฮา รโฮงะ เปอะ เซ อมั เกว ไม่ เอะ
โน่ง� อมั เกว โรฮ ไม่ ปุย ไฮญ เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ�

42พะโองจาว โลยฮ อ�ื �ดัฮ ไก กวนไจ
เนอึม รพาวม เมอ� ไม่ ไมจ พันญา แตะ
ปอ ปุน เกือฮ ปอเลียง อื แปน ฮวันา กวน
ไจ ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ไม่ จัต อื ป
โซม ละ กวนไจ ไฮญ อื เญือม เติง เวลา
อ�ื 43 ดัฮ ยุฮ ลอป อื ตอก เซ ซ โฮลฮ เนอึ
ม รพาวม ไมจ มวน แตะ เญอืม ฮอยจ ปอ
เลียง แตะ เซ� 44อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึ
ม อ�ื ปอเลียง อื เซ ซ เกือฮ อื ควป คุม โอ
เอฮี ยุฮ แตะ โครยญ เจือ�

45 �ดัฮ กวนไจ เซ อฮั เฮี โตะ รพาวม
แตะ� �ปอเลียง อาึ ตึน ซ เล่ีญ ลัง่ ซ เอญี
อ�ื� ดัฮ อฮั เซ ไม่ ปุฮ อื ปุโฮมว แปน ดิ
แตะ กวนไจ เตือง ปรเมะ ปรโปวน� ไม่
โซม ซัก กุก เตือ ญุ่ยจ ซัก รกั ครวก แตะ�
ซ แปน ควน ไลจ โลม โกะ อื ฆาื อ�ื 46ปอ
เลียง อื ซ ฮอยจ ซเงะ โอ อื ดิ แกต ฮอยจ�
มัฮ เวลา โอ อื ดิ ยุง งอ่ต� ซ ปุฮ ซ เฟียต อื
เกือฮ อาวม ป ตึก นึง โซะ แตะ� ซ เกือฮ
อื ลอต อาวต ไม่ โม ป โอ เนองึ ป อฮั แตะ�

47 �กวนไจ ป ยุง รพาวม ปอเลียง แตะ
นึง กัน ไมจ แตะ ยุฮ� ดัฮ โอ ซาวป ยุฮ กัน
เซ� ซ โฮลฮ ปอเลียง อื เฟียต ฆาื อื โฮวน
เตะ� 48 กวนไจ โอ ยุง รพาวม ปอเลียง
แตะ� ดัฮ ยุฮ ป โอ ปุก รพาวม ปอเลียง
แตะ เซ� ซ เฟียต โรฮ อื ปังเมอ เฟียต อื

รมัฮ เตะ� ปุย ดัฮ โฮลฮ รปั โอเอฮี เน่อมึ
นึง พะจาว โฮวน โฮ� พะจาว ซ ตวต โรฮ
อื เน่อมึ นึง ปุย เซ โฮวน โรฮ� ปุย ดัฮ ระ
ป ละ พะจาว อาึง ไม่ โฮ� พะจาว ซ โตง
โรฮ อื เน่อมึ นึง ปุย เซ โฮวน โรฮ�

พะเยซู เกือฮ ปุย รกัฮ ฮา ปุ แตะ
(มท� 10:34-36)

49�อาึ เอจี ฮอยจ เจอะ ละ ซ เกือฮแตะ
งอ ไจจ เล่ีป ปลัฮ เตะ� อาึ ฆวต เกือฮ
ลัมเลือ งอ เซ ตอก เน่อมึ ปเล่ีย� 50 เอจี
ไก ติ เจือ บั่ปติซมา ป ไมจ อาึ รปั เปอ�
กา เฆียง ฟวยจ รปั เปอ เซ อาึ ดิ บวยฮ
บาึง โตว รพาวม เมอ� 51 โม เปะ อมั แกต
เปอะ อาึ ฮอยจ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย ปลัฮ
เตะ อาวต ซาวม อาวต เฆรอมึ ไม่ ปุ แตะ�
มัฮ โตว อ�ื อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี อาึ
มัฮ ฮอยจ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย รกัฮ ลเฆือฮ
ฮา ปุ แตะ� 52 เน่อมึ ปเล่ีย เฮี โฮว ไป นา
เยอ� งอ่น อื เญือะ ป ไก พอน ปุย ซ รกัฮ
ฮา ปุ แตะ� ปุย ลอวย นึง อื ซ ไก รพาวม
โน่ง ฮา ปุย ลอา นึง อ�ื ปุย ลอา เซ ซ ปูไป
โรฮ รพาวม ฮา ปุย ลอวย เซ� 53 เปือะ ซ
ปูไป รพาวม ฮา กวน รเมะ แตะ� กวน ซ
ตัง โน่ง รพาวม ฮา เปือะ แตะ โรฮ� มะ ซ
ปูไป รพาวม ฮา กวน รโปวน แตะ� กวน
อื เซ ซ ตัง โรฮ รพาวม ฮา มะ แตะ� กอ ซ
ปูไป รพาวม ฮา โมวน แตะ� โมวน ซ ตัง
โรฮ รพาวม ฮา กอ แตะ�� อฮั เซ�

ไมจ ปุย ยุง เวลา
54พะเยซู อฮั โรฮ เฮี ละ ปุย โฮวน เซ�

�เญือม ยุ เปอะ ฮาวก ชุต รวู เน่อมึ ลัก่
เลียก ซเงะ เอ� โม เปะ อฮั เอนิ เปอะ เฮี
ฆาื อ�ื �ตึน ซ เฮละ เนฮ เฮ�� อฮั เปอะ
เซ� เฮละ เนอึม� 55 เญือม อาวม เปอะ
บาึง กาื เน่อมึ ลัก่เซฮ เฮ� �ตึน ซ ฮรวน
บริ อ�ี� อฮั เปอะ เซ� ฮรวน เนอึ ม�
56 โม เปะ ป ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� เญือม
แลน เปอะ โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ ไม่ มะลอง
เอจี ยุง เปอะ ป ซ เกิต เบือ อ�ื ป ซ เกิต ละ
ปุย เจน ปเล่ีย เฮี โอ โน่ง เปอะ ยุง เมอ�

ไมจ ปุก ปอ ปุ แตะ
57 �โม เปะ เมอ ยุ โอ เปอะ เกียฮ ร

เตีฮ โอเอฮี ป ซ ไมจ แตะ ยุฮ โตะ รพาวม
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แตะ� 58 ดัฮ ปุย ฟอง เปอะ ฮอยจ นึง
ซัน� ลไล โฮว ดิ เปอะ ไม่ นึง คระ อา�
ไมจ เปอะ ซาวป อฮั ตอก ซ ปุก ปอ เปอะ
ปุ แตะ ไม่� ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตอก เซ� ตึน
ซ เมือะ โรวก ปะ มอป ปะ ละ ป รเตีฮ โอ
เอฮี� ป รเตีฮ เซ ตึน ซ มอป แม ปะ ละ
ตัมนวต� ตัมนวต เซ ซ ลอต คัง ปะ โตะ
คอก� 59 อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี กา
เฆียง โฮลฮ เปอะ โตฮ ติ แตะ กุม โครยญ
มัต่ อ�ื ปะ ดิ โฮลฮ เปอะ โตว โอก ฮา คอก
เกอ�� อฮั เซ�

13
ไมจ ปุย โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ

รพาวม โคระ แตะ
1 เญือม เซ โม ป อาวต นา เซ งอ่น อื อู

ไลลวง ยุฮ ปีลัต ยุม ไม่ โม กาลิลี ละ พะ
เยซู� ปีลัต เซ เอจี ยุฮ ยุม ไม่ อื ลไล ทไว อื
โอเอฮี ละ พะจาว� ฮนัม อื รไม่ รม่าึก เอนิ
ไม่ โอเอฮี ทไว อื เซ� 2 พะเยซู อฮั เฮี ละ
อ�ื �โม กาลิลี ป ยุม อื ตอก เซ อมั แกต
เปอะ แจง ระ มัป่ ยุฮ ฮา ปุย กาลิลี ไฮญ
เตือง โอยจ อื ฆาื อ�ื 3 แจง โตว� อาึ อฮั
ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ โม เปะ โอ โปวฮ
รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ ซ
ยุม โรฮ เปอะ ตอก เซ เตือง โอยจ เปอะ
โรฮ� 4 ไลลวง ปุย กาว ซเตะ ปุย ป ยุม นึง
ลเลอึม เญือะ มอง ปุย ยว่ง ราว อื นึง ซี
โลอมั โฮ� โม เปะ แกต เปอะ ตอก เมอ�
อมั แกต เปอะ มัฮ ระ มัป่ ยุฮ อื ฮา ปุย
เวยีง เยรูซาเลม เตือง โอยจ อ�ื 5 มัฮ โตว
อ�ื อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ โม เปะ
โอ โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ
แตะ ซ ยุม โรฮ เปอะ ตอก เซ โรฮ โครยญ
โฆะ เปอะ�� อฮั เซ�

ไลลวง โคะ เม โอ ไก เปลิ
6 พะเยซู รโฮงะ ลปุง ปันฮา ละ อื ตอก

เฮ�ี �ไก กุม รปึม อะงุน ติ ปุย� ไก โคะ
เม กไน รปึม ยุฮ อ�ื โฮว ซาวป แลน เปลิ
อื ปังเมอ โอ ยุ อ�ื 7 อฮั เฮี ละ ป แลน
รปึม ยุฮ แตะ เซ� �งอ่ต แลน� เอจี ไก
ลอวย เนอมึ ฮอยจ อาึ นา เฮ�ี ซาวป แลน
เปลิ โคะ เม เฮ�ี ยุ โตว เปลิ อื ติ ชวง� ฆู
แปฮ� พอย ปลาว เตะ นา เฮี ละ เมอ��

อฮั เซ ละ อ�ื 8 ป แลน รปึม เซ อฮั เฮ�ี
�ปอเลียง� ละ แม แลน ติ เนอึม� อาึ ซ
รกาื เตะ เน่อมึ อ�ื ซ ดุฮ มุก นึง� 9 ดัฮ
เปลิ ยุฮ แตะ ซัมติ ไมจ� ดัฮ โอ เปลิ โฮ ฆู
เมิฮ�� อฮั เซ��

พะเยซู เกือฮ ป รโกม ไฮ
10 ซเงะ ลโล่ะ ติ อื พะเยซู เพอกึ ตอม

ปุย โตะ โฮงซุต� 11 นา เซ ไก ปรโปวน
นึง ติ ปุย� เลียก พี นึง� เอจี ไก กาว โรฮ
ซเตะ เนอึม แปน อื ปุย รโกม ฆาื คัม พี
แตะ เซ� พี เซ เกือฮ อื รโกม� เกียฮ
ชุง ซื โตว� 12 เญือม ยุ พะเยซู อื เดือะ
กอก อื เอญี เคะ แตะ� ฟวยจ เซ อฮั เฮี
ละ อ�ื �ปรโปวน� เอจี โปน เปอะ ป โซะ
นึง แตะ�� อฮั เซ� 13 ยอ่ง เตะ แตะ ราว
อื ไม่ อ�ื เญือม เซ ปรโปวน เซ เกียฮ ชุง
ซื เอนิ� ลอต ลืลาว พะจาว เบือ อ�ื

14 ป กวต โฮงซุต เซ รอก พาวม นึง
เกือฮ พะเยซู ปุย เซ ไฮ ไน ซเงะ ลโล่ะ�
อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุย� �เอจี ไก แลฮ ซเงะ�
ซเงะ ลัง ยุฮ ปุย กัน� ไมจ เปอะ ฮอยจ ไน
แลฮ ซเงะ เซ ละ ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไฮ�
ทัน โตว ฮอยจ ซาวป เกือฮ ติ เปอะ ไฮ ไน
ซเงะ ลโล่ะ�� อฮั เซ ละ ปุย�

15 พะโองจาว อฮั เฮี ละ ปุย เซ� �โม
เปะ มัฮ เปอะ ปุย ไล โกะ ไล เอยีง� โม
เปะ ดัฮ เปอะ ไก โมวก ยุฮ ญุ่ก� บรงั ยุฮ
ญุ่ก� แจง ซ กัฮ เปอะ เมือะ โอก ฮา คอก
อื ละ ซ โฮว ตาว เปอะ ญุ รอาวม ไน ซเงะ
ลโล่ะ เซ� 16 ปรโปวน เฮี มัฮ จัตเจือ อปั
ราฮมั� ซาตัน เอจี ปุก อาึง อื กาว ซเตะ
เนอมึ� โม่ โรฮ ซ ปุก ละ กัฮ พลวย ปุย เฮี
ไน ซเงะ ลโล่ะ โอ�� อฮั เซ�

17 ป อฮั พะเยซู เซ แปน ควน โซะ กิจ
ไฆฮ โม ป เกละยุ อื เซ ฆาื อ�ื กัน ไมจ กัน
ญุ่ก เมาะ ป ยุฮ พะเยซู เซ โครยญ เจือ�
ปังเมอ ไมจ มวน ยุฮ รพาวม โม ลัปซด่อน
เตือง โอยจ อ�ื

ลปุง ปันฮา ลอา เจือ
18 พะเยซู อฮั เฮ�ี �ไลลวง ฮอยจ ตัต

เตียง พะ จาว ปุย ปลัฮ เตะ ซ มัฮ ตอก
เมอ� อาึ ซ แพป ละ เปอะ ไม่ เมอ� 19 ซ
แพป ละ เปอะ ไม่ โนง มาซเทิต ป โรวก
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ปุย ซมา โตะ รปึม ยุฮ แตะ� กวยฮ ระ ปุๆ
ฮอยจ ละ แปน แตะ โคะ ปอ ปุน ยุฮ ไซม
รฮมาวม แตะ นึง กัก อ�ื� อฮั เซ�

20 พะเยซู อฮั แม อื ละ อื ติ เจือ� �ไล
ลวง ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ
ซ แพป ละ เปอะ ไม่ เมอ� 21 ซ แพป ละ
เปอะ ไม่ เจือ คโนมปัง โรวก ปรโปวน ซ
เบื่อก ไม่ แปง ยุฮ แตะ ลอวย แป นึง ซ
เกือฮ อื ปลอยฮ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�

โตะ รเวอืะ ซไกป
22 เญือม โฮว ฮาวก พะเยซู คระ เวยีง

เยรูซาเลม เมอ� วฮิ ไป วฮิ มา นึง ยว่ง
ปุย โฮวน โดฮ� เพอกึ ตอม ปุย� 23 ไก ติ
ปุย ป ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �พะโองจาว� ป
ซ โปน มัป่ ยุฮ แตะ อมั รมัฮ แล�� อฮั เซ
ละ อ�ื
พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี 24�ไมจ

เปอะ เรยีง เนอมึ รพาวม ละ ซ เลียก แตะ
โตะ รเวอืะ ซไกป� อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก
เฮ�ี โฮวน ป ซ ริ เลียก นึง อื ปังเมอ โอ
ซ โฮลฮ เลียก� 25 เญือม เซ กุม เญือะ ซ
โกฮ ซอง รเวอืะ ฮา ป ฆวต เลียก เซ� โม
เปะ ซ ชุง เปอะ ก พร�ิ ซ ลฆุฮ เปอะ โตะ
รเวอืะ ไม่ อฮั เปอะ เฮ�ี �จาวไน� โปฮ
รเวอืะ เนิ�� ซ อฮั เปอะ เซ�
�กุม เญือะ เซ ปังเมอ ซ โลยฮ อื ละ

เปอะ ตอก เฮ�ี �อาึ ยุง โตว โม เปะ เฟือ
ฮ� ยุง โตว เน่อมึ ก ฮอยจ เปอะ�� ซ อฮั
เซ ละ เปอะ�

26 �เญือม เซ โม เปะ ซ อฮั แม เปอะ
เฮ�ี �เอะ เอจี โซม ปอน ดิ ไม่ เปอะ� ปะ
เอจี เพอกึ เปอะ ปุย นึง ยว่ง เอะ เมอ��
ซ อฮั เปอะ เซ ละ�

27 �ปุย เซ ปังเมอ ซ โลยฮ แม อื ละ
เปอะ ตอก เฮ�ี �อาึ ยุง โตว เน่ อมึ ก
ฮอยจ โม เปะ เฟือฮ� โม เปะ ป ยุฮ ป ฆอก
ป เบร เตือง โอยจ เปอะ� โฮว แปฮ ฮา อาึ
อ�ื� ซ อฮั เซ ละ เปอะ�

28 �เญื อม เซ โม เปะ ซ ซวน เปอะ
อาวต อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป ไม่
โม ป ซึป ลปุง พะจาว กไน บัน่เมือง ยุฮ
พะจาว เตือง โอยจ อ�ื โม โกะ เปอะ ปัง
เมอ ซ โฮลฮ ปุย ละ โปวฮ เปอะ ก พร�ิ นา
เซ โม เปะ ซ เยอืมๆญึ่ตๆ เปอะ� ไม่ ครวก

รกั เปอะ นึง โซะ ป อาวม แตะ� 29 โฮวน
ป ซ ฮอยจ เน่อมึ เมือง ลัก่ โอก ซเงะ ไม่
เมือง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ� ซ ฮอยจ โรฮ เน่
อมึ ลัก่ล่าวง งอ่น ไม่ เน่อมึ ลัก่เซฮ งอ่น�
ซ โฮลฮ งาวม โซม ดิ นึง บัน่เมือง ยุฮ พะ
จาว เตือง โอยจ อ�ื 30 เญือม เซ โม ป
อาวต รเคะ ซ โฮลฮ อาวต รกา� ป อาวต
รกา ซ โฮลฮ แม อาวต รเคะ�� อฮั เซ�

พะเยซู ฮรกั ปุย เวยีง เยรูซาเลม
31 เญือม เซ ฮอยจ โม ฟาริซี เคะ พะ

เยซู งอ่น� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ไมจ เปอะ
ตอ ฮา นา เฮี โฮว อาวต ก ไฮญ� กซัต เฮ
โรต ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

32พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โฮว
รโฮงะ ละ ปุย เฮยีง จเลียก ตอก บราวก
เซ� อฮั เฮี ละ� �ซเงะ เนาะ เฮี ไม่ ซงา่วป
เปอ อาึ ซ โครฮ พี โอก ฮา ปุย ไม่ ซ เกือฮ
ป โซะ ไฮ� ซเงะ ลอวย นึง อื ซ ฟวยจ กัน
ยุฮ ฮุ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� 33 เนาะ เฮี
อาึ ปังเมอ ไมจ เจอะ โอก โฮว นึง คระ� ซ
งา่วป ไม่ ซะติ ซ ไมจ ลัง่ โฮว� ป ซึป ลปุง
พะจาว แปน โตว ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อื ก ไฮญ
เญอ� จัมเปน อื ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง เวยีง เย
รูซาเลม�

34 �เฮฮ� เฮฮ� เยรูซาเลม ป มัฮ เวยีง
ป ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่ แล่น
เปอะ ป ดวน พะจาว ฮอยจ เคะ เปอะ นึง
ซโมะ ปอ ยุม อ�ื อาึ รไม่จ ลอป ครุป ลุก
เมือง เปอะ ตอก ครุป แอ กวน แตะ โฮ�
โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ญอม ฮอยจ เคะ
อาึ� 35 งอ่ต แลน� พะจาว ซ โฮว ฮา วิ
ฮนั ยุฮ เปอะ เกือฮ อื อาวต ฮงั� อาึ อฮั
ละ เปอะ� เญือะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ยุ อาึ
ฮอยจ ละ เวลา ซ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �ปัว
เกือฮ ซนกุ ซุกบัน่ ละ ป ฮอยจ นึง มอยฮ
พะจาว� � อฮั เซ ละ เวยีง เยรูซาเลม พะ
เยซู�

14
พะเยซู เกือฮ ป โซะ ไฮ

1ซเงะ ลโล่ะ ติ อื พะเยซู โฮว โซม เญือะ
ป ระ ป คาว ลลาึง โม ฟารซีิ ติ ปุย� โม ลัป
ซด่อน มอง แลน ที พะเยซู� 2 ไก ป โซะ ติ
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ปุย� ฮอยจ เคะพะเยซู� ออยฮ เตือง โม่ว
แตะ� 3 พะเยซู ไฮมญ โม นัก โกตไม นึง
พะทัม ไม่ โม ฟารซีิ ตอก เฮ�ี �กัน เกือฮ
ปุย ป โซะ ไฮ ซเงะ ลโล่ะ อมั ปุก อื โกตไม
ยุฮ เอะ เอ� อมั โอ ปุก อ�ื� อฮั เซ�

4 โม เซ โลยฮ โตว อื ติ มวยญ เนอึม�
พะ เยซู เดือะ ไปญ ปุย เซ เกือฮ อื ไฮ�
ฟวยจ เซ ดวน อื เอญี� 5 เญือม เซ พะ
เยซู อฮั เฮี ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื �โม เปะ
มัฮ ดุฮ กวน เปอะ โตะ นัมโม่ ซเงะ ลโล่ะ�
โมวก ยุฮ เปอะ ญุ่ก� โม่ เปอะ ซ ฮอย เอนิ
เกือฮ โอก�� อฮั เซ ละ อ�ื 6 โม เซ เกียฮ
โลยฮ โตว อื เฟือฮ ป อฮั อื เซ�

ป อวต ติ แตะ ไม่ ป เรจี ติ แตะ
7 พะเยซู เญือม ยุ อื ฮอยจ เลือก โม

แคก เลือ ป ฮอยจ โซม เซ งาวม นา ก ฮ
ลาวง อ�ื รโฮงะ ลปุง ปันฮา เฮี ละ อื ฆาื
อ�ื 8 �เญือม กอก ปุย เปอะ โฮว โซมญุ
นึง เญือะ ป เญือะ� ปุ ซาวป งาวม ก ฮลา
วง อ�ื เมือ เตือง อื ไก แม ป ระ ไล ฮา
โกะ เปอะ ยุง่ ป กอก อื โซมญุ เซ� 9 ดัฮ
กุม เญือะ เซ ฮอยจ รโฮงะ แม ละ เปอะ
ตอก เฮ�ี �เกือฮ ปุย เฮี งาวม นึง นา เฮ�ี�
ดัฮ อฮั เซ ละ เปอะ� เญือม เซ ซ โซะกิจ
ปิญไง่ เปอะ ฆาื� ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ เฌาะ
งาวม ก เตียม อื ฮา ปุย ฆาื อ�ื 10 ฮา เซ
เญอืม กอก ปุย เปอะ โฮว โซม� ไมจ เปอะ
เลียก งาวม ก เตียม อื ฮา ปุย� เดอมึ ป
กอก เปอะ โซม เซ ซ โฮลฮ ฮอยจ อฮั เฮี
ละ เปอะ� �เอียก� เอญี งาวม ก ล่าวง
เฮ�ี� ซ อฮั เซ ละ เปอะ� เญือม เซ โม ป
ฮอยจ โซม ไม่ เปอะ เซ ซ ยุ เมาะ นัปทื ปุย
ปะ� 11 โม ป ทื ติ แตะ ระ จอง ติ แตะ ฮ
ลาวง ซ โฮลฮ แม แปน ปุย ตุ ปุย เตียม
ฮา ปุย� โม ป ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม
ซ ไก ป วุฮ ระ จอง ฮลาวง�� อฮั เซ พะ
เยซู�

12 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ ป กอก
แตะ โซม เซ� �เญอืม กอก เปอะ ปุย โซม
เญือะ แตะ ไม่ เลียง เปอะ ปุย โฮวน� ทัน
โตว กอก ปุโฮมว เปอะ ไม่ เอียกปุ ตุเจอ
เปอะ ไม่ โม ป กอย ยว่ง เปอะ� ดัฮ เปอะ

กอก โฮ� โม เซ ตึน ซ กอก โรฮ โม เปะ
โซม� ตึน ซ เลียง แม โม เปะ ตอก เลียง
เปอะ โกะ อ�ื 13 เญือม เลียง เปอะ ปุย�
ไมจ เปอะ กอก โม ป ตุก ป ญัก ไม่ โม ป
เฌะ ป คาโด่ ไม่ โม ป จัก ไง่ กุต เตะ เอญี
โซม เญือะ เปอะ� 14 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก
เซ ซ แปน ป ไมจ ละ เปอะ นึง โอ โม เซ
ซ ปุน เลียง แม โม เปะ� ซเงะ โกฮ ไอม
แม โม ป ซื ป ไซ ซ โรก ซ แตน พะจาว ละ
เปอะ�� อฮั เซ�

กัน เลียง ระ
15 ไน โม ป งาวม โซม นา เซ ติ ปุย อ�ื

เญือม ฮมอง อื โอเอฮี ตอก เซ อฮั เฮี ละ
พะเยซู� �โม ป โฮลฮ งาวม โซม นึง บัน่
เมือง ยุฮ พะจาว ซ โฮลฮ เนอึม รพาวม
ไมจ มวน แตะ�� อฮั เซ�

16 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไพรม อื ไก
ปุย ติ กอก อาึง ปุย โซม โฮวน� 17 เญือม
เติง เวลา โซม อื ดวน กวนไจ ยุฮ แตะ โฮว
รโฮงะ อื ละ โม ป เอจี กอก แตะ อาึง เซ
เกือฮ ฮอยจ� เกือฮ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี
โซม� เอจี ฟวยจ โครยญ เจือ เพรยีง อื
โซม เมอ�� เกือฮ อื อฮั เซ ละ ปุย� 18 โม
เซ ปังเมอ ตัง โคน ตัง ลัน รซอม แตะ�
ติ ปุย อื อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี รวี ชจิ ติ เบือ
ง� จัมเปน อาึ โฮว แลน� ปัว ลัน รซอม
แตะ�� อฮั เซ� 19 ติ ปุย อื อฮั เฮ�ี �อาึ
รวี โมวก พอน กู� ไมจ อาึ โฮว ลอง แลน
โกว โมวก เซ� ปัว ลัน รซอม แตะ�� อฮั
เซ� 20 ติ ปุย อื แม อฮั เฮ�ี �อาึ เดอมึ
เญือะ วงั เฮ�ี มัฮ เซ ป โอ อาึ เกียฮ ฮอยจ
ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

21 �กวนไจ เซ เอญี รโฮงะ ป อฮั โม เซ
ละ ปอเลียง แตะ� ปอเลียง อื เซ ฮาวก
รพาวม ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ กวนไจ แตะ
เซ� �ไมจ เปอะ ซไจ โฮว ตัม กอง ระ กอง
แตวะ นึง ยว่ง เฮ�ี กอก ตื เตือง ป ตุก
ป ญัก� ป เฌะ ป คาโด่� ป จัก ไง�่ เกือฮ
ฮอยจ นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

22 �กวนไจ อื เซ โฮว เนอึม� ฟวยจ เซ
เอญี อฮั เฮี ละ ปอเลียง แตะ� �ปอเลียง�
อาึ เอจี ยุฮ ฮุ ตัม ดวน เปอะ อาึ ยุฮ โค
รยญ เจือ� ปังเมอ เวอืฮ ลัง่ ก ม่าวง อ�ื�
อฮั เซ�
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23 �ปอเลียง อื อฮั แม เฮี ละ กวนไจ
แตะ� �โอก โฮว แม ตัม คระ ระ คระ
แตวะ ออ� ไมจ เปอะ คนัป ปุย ฮอยจ นึง
กัน เลียง เฮี เดอมึ เญือะ เญะ เฮี ซ นาวก
นึง ปุย� 24 อาึ อฮั ละ เปอะ� โม ป เอจี
กอก เกอะ อาึง เซ เญือะ ซ โฮลฮ โตว โซม
ป พรี อาึ เฮี ติ ปุย เนอมึ�� อฮั เซ��

ป ซ แปน ลุกซิก พะเยซู
25 เญือม เซ ปุย โฮวน โฮว ดิ ไม่ พะ

เยซู� พะเยซู แมฆี ลัก่เคะ แตะ� อฮั เฮี
ละ อ�ื 26 �ดัฮ ไก ป ฮอยจ เคะ อาึ ไม่ โอ
แตะ ฮรกั อาึ โฮฮ ฮา ฮรกั แตะ มะเปือะ
แตะ� ไม่ กวน เญือะ ปุ อาวต แตะ� ไม่ เอี
ยกปุ กวน รนัน แตะ� ไม่ จีวติ โกะ อื ไอฮ�
ปุย เซ เกียฮ แปน โตว ลุกซิก อาึ� 27 ป
โอ ญอม กลอม ไมะซาวแควง ยุฮ แตะ ไม่
ฟวต อื อาึ ไม่ อื เกียฮ แปน โตว ลุกซิก
อาึ�

28 �โม เปะ ดัฮ ไก ป ฆวต ยุฮ เญือะ
มอง แตะ รปึม� ไมจ ปุย เซ งาวม งอ่ต
เมาะ ซ โอยจ อื ฮมั� เดอมึ ซ ยุง เมาะ
ไก มาื ยุฮ แตะ ปอ ฟวยจ อื ยุฮ เญือะ เซ�
29 ดัฮ โอ ยุฮ อื ตอก เซ รกา โฮ� ปัง ฟวยจ
โบลวง ด่อง อ�ื เญือะ เซ ซ รมั ฆาื อ�ื โม
ป ยุ อู ซ โล่ ญวยฮ ปุย เซ ฆาื อื เตือง โอยจ
แตะ� 30 �ปุย เฮี เคียต โรฮ ยุฮ เญือะ
แตะ� ปังเมอ โอ ฟวยจ ยุฮ อื ติ ชวง��
ซ อฮั เซ ฆาื อื ปุย เยอ�

31�กซัต ดัฮ โอก ละ ซ รุป แตะ ไม่ กซัต
ไฮญ� ดัฮ กซัต ซ รุป ไม่ อื เซ ไก ตฮนั ยุฮ
ลอา ฮมาึน� โกะ อื ดัฮ ไก ตฮนั ยุฮ ติ ฮ
มาึน โน่ง� ไมจ อื งาวม งอ่ต ซ เป แตะ
ไม่ โอ แตะ เป ฮมั� 32 ดัฮ แกต ติ แตะ
โอ เป อื ไมจ อื ดวน ปุย โฮว ฆรอ ลปุง ตัง
แตะ เญอืม ซไง ลัง่ อื ฮา ปุ แตะ ละ ซ ปัว
อื ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่� 33 ตอก โรฮ เซ โม
เปะ ดัฮ เปอะ โอ ปุน ละ โอเอฮี ยุฮ แตะ
โครยญ เจือ เกียฮ แปน เปอะ โตว ลุกซิก
อาึ�� อฮั เซ พะเยซู�

กิฮ ป ไฆร เออมึ
(มท� 5:13; มก� 9:50)

34 �กิฮ มัฮ ป ไมจ� กิฮ ดัฮ เอจี ไฆร
เออมึ ซ เกียฮ เกือฮ แม เปอะ เออมึ ตอก
เมอ� 35 ปัง ซ โกว เกือฮ แปน มุก ละ เตะ
ปุ เญือะ เกียฮ โกว อ�ื เอจี มัฮ นัม โปวฮ�
ปุย ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต�� อฮั เซ ละ
อ�ื

15
ไลลวง แกะ ไฆร
(มท� 18:10-14)

1 ติ โฮน อื โม ป เกป พาซี โอเอฮี ไม่
ปุย มัป่ เลียก เคะ พะเยซู โฮวน ปุย ละ ซ
งอ่ต แตะ ลปุง อ�ื 2 โม ฟารซีิ ไม่ โม คู เพ
อกึ พะทัม ฆวต บวยจ ไม่ เติ แตะ พะเยซู
ฆาื อ�ื �ปุย เฮี เกียฮ รปัคัม โน่ง ปุย มัป่
เมอ� โซม ดิ โน่ง ไม่ อื เมอ�� อฮั เซ ละ
ปุ แตะ�

3พะเยซู รโฮงะ ลปุง ปันฮา ตอก เฮี ละ
อื ฆาื อ�ื 4 �ไน โม เปะ เฮี มัฮ ไก อื ติ ปุย
ป ไก แกะ ยุฮ ติ รอย ตัว� ดัฮ ไฆร ฮา อื ติ
ตัว� ซ ยุฮ อื ตอก เมอ� แกะ รไตม โรฮ
ซไตม ตัว เซ โม่ ซ ละ อื นึง กัง เด่น ละ ซ
โฮว ซาวป แตะ ป ไฆร อื เซ ฮอยจ ละ ยุ
แม แตะ� 5 ปุย เซ เญือม ยุ อื แกะ ไฆร
ยุฮ แตะ เซ ไมจ มวน เนอึม รพาวม เบือ
อ�ื ยวก เอนิ กลอม ปุ เอญี อ�ื 6กอก ปุย่
วง แตะ ไม่ ปุโฮมว แตะ เกือฮ อื ฮอยจ เตื
อง โอยจ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เกือฮ ติ เปอะ
มวน ดิ รพาวม ไม่ อาึ� อาึ เอจี ยุ อุ แกะ
ไฆร ยุฮ แตะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 7 อาึ ซ
อฮั ละ เปอะ� ตอก โรฮ เซ� ดัฮ ไก รไตม
โรฮ ซไตม ปุย ป โอ เญือะ ได่ เฌาะ รพาวม
ไพรม แตะ นึง เอจี ซืไซ แตะ� ปุย อาวต
เมือง มะลอง เอจี ไมจ มวน รพาวม ไม่ อ�ื
ดัฮ แม ไก ติ ปุย ปุย มัป่ ป เฌาะ รพาวม
ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ� ปุย อาวต
นึง เมือง มะลอง ซ ไมจ มวน รพาวม ไม่
อื โฮฮ ฮา มวน รพาวม แตะ ไม่ ปุย รไตม
โรฮ ซไตม ปุย เซ แม�� อฮั เซ พะเยซู�

ไลลวง มาื ไฆร
8�ตอก โรฮ เซ ดัฮ ไก ติ ปุย ปรโปวน ป

ไก มาื ยุฮ กาว แทป เปอ� ดัฮ ไฆร ฮา อื
ติ แทป ซ ยุฮ อื ตอก เมอ� ตึน ซ เตี ออม
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ไปฮ เญือะ� ซาวป อื ฮอยจ โตะ โจง โตะ วี
ฮอยจ ละ ยุ แตะ� 9 เญือม เอจี ยุ อื กอก
ปุยว่ง แตะ ไม่ ปุโฮมว แตะ เกือฮ อื ฮอยจ
เตือง โอยจ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เกือฮ ติ
เปอะ มวน ดิ รพาวม ไม่ อาึ� อาึ เอจี ยุ
อุ มาื ไฆร ยุฮ แตะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
10อาึ ซ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ติ ปุย
ปุย มัป่ ป เฌาะ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม
โคระ แตะ� โม เตปด่า พะจาว ซ ไมจ มวน
โรฮ รพาวม เบือ อื ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ
พะเยซู�

ไลลวง ปุย ไฆร กวน
11พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ไพรม อื ไก

ปุย ติ� ไก กวน รเมะ ลอา� 12ป มัฮ กวน
รเคะ อื อฮั เฮี ละ เปือะ แตะ� �เปือะ� รฆุ
แปฮ เนิ คาวคอง เปอะ รโตง อาึ นึง อ�ื�
อฮั เซ� เปือะ อื เซ รฆุ เนอึม คาวคอง
แตะ เซ ละ กวน แตะ เตือง ลอา อ�ื�

13 �ฟวยจ เซ ลอา ลอวย ซเงะ กวน
รเคะ อื เซ โชะ อื รโตง แตะ เซ� เกือฮ อื
แปน มาื เตือง โอยจ อ�ื โฮว ไม่ อื ฮอยจ
เมือง ก ซไง อ�ื บรื ไจ แตะ มาื ยุฮ แตะ เซ
ไม่ โซม โอยจ โฆยญ ล่อยญ แตะ นึง อ�ื�
14�เญอืม เอจี โอยจ โอเอฮี ยุฮ อื เซ� นึง
เมือง อาวต อื เซ ฮอยจ ไปลญอาวป เออปึ
กิฮ นึง เล่ีป อ�ื ญัก เนอึม ละ อื ปุย เซ�
15 โฮว ซาวป ปัว โซม จัง นึง ปุย เมือง เซ
ติ ปุย� ปุย เซ เกือฮ อื โฮว เลียง เลีจ นึง
เพระด่าวก� 16 ฆวต โซม เอนิ พัก โซม
เลีจ เซ ปอ นาวก เวยีก แตะ จุบัน่ ปังเมอ
โอ ลัง่ ไก ป เกือฮ ละ อ�ื�

17 ฟวยจ เซ ปุน คิง แตะ� อฮั เฮี ฆาื
อื โตะ รพาวม แตะ� ลุกจัง เปือะ เกอะ เตื
อง โอยจ อ�ื โอยจ โตว โซม อื อาวป เปอ�
อาึ อาวต นา เฮี ซ ยุม เยอื นึง ฆวต โซม
แตะ� 18 อาึ ซ เอญี เคะ เปือะ เกอะ� ซ
อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �เปือะ� อาึ เอจี พิต
เตอะ ละ พะจาว� พิต โรฮ ละ ปะ โรฮ�
19 อาึ เญือะ โปง โตว ไม่ มอยฮ ลัง่ แตะ
กวน เปอะ� ปัว ปะ เมีญ อาึ แปน ตอก
ลุกจัง เปอะ ติ ปุย โรฮ�� ซ อฮั เซ ละ�

20�ฟวยจ เซ โกฮ เอญี เนอมึ เคะ เปือะ
แตะ� เปือะ อื เซ ชวน อื เน่อมึ เญอืม ซไง

ลัง่ อื ฮา เญือะ แตะ� เลียก พาวม เนอึม
นึง อ�ื ตอ เอนิ โฮว โอม อ�ื ฮงาึต อื ไม่
อ�ื

21 �กวน อื เซ อฮั เฮ�ี �เปือะ� อาึ เอจี
พิต เตอะ ละ พะจาว� พิต โรฮ ละ ปะ
โรฮ� อาึ เญือะ โปง โตว ไม่ มอยฮ ลัง่
แตะ กวน เปอะ�� อฮั เซ�

22 �เปือะ อื เซ ปังเมอ กอก เอนิ อฮั อื
ละ ลุกจัง แตะ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ซไจ
โฮว ตุย ลปิ ป ตึก นึง ไมจ แตะ จาวป ละ
อ�ื จาวป ไฌม นึง ด่อยฮ อ�ื จาวป โรฮ
เกิป นึง ชวง อ�ื 23 โฮว เมือะ โรวก กวน
โมวก โกลยญ เซ� มอก� ไมจ เอะ เลียง
ปุ แตะ นึง อ�ื เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน ดิ
รพาวม ไม่� 24 กวน เนอะ เฮี เอจี เมาะ ป
ยุม ติ โฮน� ปเล่ีย เฮี เอจี โกฮ ไอม แม�
เอจี ไฆร ติ โฮน� ปเล่ีย เฮี เอจี โฮลฮ แม
ยุ ปุ แตะ�� อฮั เซ เปือะ อ�ื เญือม เซ
เลียง เนอึม ปุ แตะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน
แตะ�

25 �เญือม เซ กวน โรง อื ปุก เญือม
อาวต อื นึง ชจิ� เญอืม เอจี เอญี อื ฮอยจ
ซดิ ไม่ เญือะ แตะ ฮมอง เซียง ซึง เซียง
แน โอเอฮี ไม่ เซียง ครางึ โมง ฆู ปุย ละ ป
ฟอน� 26 กอก ลุกจัง แตะ เอญี เคะ แตะ
ฆาื อื ติ ปุย� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เมอ ป
ยุฮ โม เปะ เอ�� อฮั เซ� 27 ปุย เซ โลยฮ
อ�ื �ป มัฮ ปุ เปอะ เซ เอจี เอญี� เปือะ
เปอะ เอจี มอก กวน โมวก โกลยญ เซ ละ
อื นึง เอญี กวน อื ไม่ กอ บาึง แตะ�� อฮั
เซ�

28 �กวน โรง อื เซ รอก พาวม� ญอม
โตว เลียก โตะ เญือะ� เปือะ อื เซ โอก ฆาื
อื ปัว อื เลียก� 29 ปุย เซ อฮั อื ละ เปือะ
แตะ ตอก เฮ�ี �งอ่ต แลน� เอจี ไก เมาะ
เมอ เนอึม ยุฮ อาึ กัน ละ ปะ อา� ยุฮ ละ
เปอะ ปอ แตก ลโอฮ โฆลฮ ลฮาึง แตะ�
ไก โตว เญอืม โอ เนองึ ป อฮั เปอะ ติ ชวง
เนอึม� เมอ ป เกือฮ เปอะ เนิ อ�ี กวน
ปิ บไ่ด่ะ ปะ เกือฮ เปอะ โตว ละ อาึ ติ ชวง
ละ ซ เลียง อาึ ปุโฮมว แตะ นึง� 30 เมือต
กวน เปอะ ป โอยจ ยุฮ คาวคอง เปอะ นึง
มอจังคึต เซ เอจี เอญี� ปะ ปังเมอ มอก
เอนิ เปอะ กวน โมวก โกลยญ ละ�� อฮั
เซ�
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31�เปือะ อื เซ โลยฮ แม โรฮ อื ละ กวน
แตะ ตอก เฮ�ี �กวนงกั� ปะ เอจี อาวต
ลอป เปอะ ไม่ อาึ� โอเอฮี ยุฮ ฮุ เตือง
โอยจ อื เอจี มัฮ คอง ปะ� 32 เอจี ปุก ละ
เลียง เงอะ ปุ แตะ ไม่ เกือฮ ติ แตะ ไมจ
มวน รพาวม ไม่ ปุ แตะ� ปุ เปอะ เอจี
เมาะ ป ยุม ติ โฮน� ปเล่ีย เฮี เอจี โกฮ
ไอม แม� เอจี ไฆร ติ โฮน� ปเล่ีย เฮี เอจี
โฮลฮ แม ยุ ปุ แตะ�� อฮั เซ ละ กวน เซ
แตะ��

16
ป กุม กัน โอ เนอมึ รพาวม

1 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุก ซิก แตะ�
�ไพรม อื ไก ปุย กอย ติ� ไก กวนไจ ป
กุม กัน ยุฮ ติ ปุย� ป กอย เซ ฮมอง ไจ ป
กุม กัน ยุฮ แตะ เซ มาื ยุฮ แตะ ไอฮ พาวม
แตะ� 2 ปอเลียง อื เซ กอก ปุย เซ ฆาื อ�ื
อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี ฮมอง ไลลวง กัน
ยุฮ ปะ เซ� เมอยุ ยุฮ เปอะ โอเอฮี ตอก
เซ เยอ� ปะ เญือะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว กุม
กัน ยุฮ อาึ� ไมจ เปอะ โรวก เปลีฮ บัน่ชี
ยุฮ เปอะ ละ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 �ป กุม กัน เซ อฮั เฮี โตะ รพาวม
แตะ� �ปเล่ีย ปอเลียง อาึ เอจี ซ เกือฮ อาึ
โอก ฮา กัน ยุฮ ฮุ� อาึ ซ ไมจ ยุฮ ตอก
เมอ แล� ซ ยุฮ กัน ปวก เตะ ปุ ปุน ปวก�
ซ ซาวป ปัว ปุย ตัน ละ แตะ โซะกิจ โรฮ
ฆาื� 4 เออ� อาึ ยุง เงอะ ตอก ซ ยุฮ แตะ�
ดัฮ ยุฮ ตอก เซ ปัง โอ เญือะ โฮลฮ ยุฮ กัน
เฮี ตึน ซ ไก ป รปัคัม อาึ เกือฮ อาวต นึง
เญือะ แตะ�� อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ�

5�ปุย เซ กอก โม ป ไก รมะ นึง ปอเลียง
แตะ เซ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อื ติ ปุย� �ปะ
ไก เมาะ เมอ รมะ เปอะ นึง ปอเลียง อาึ
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

6 �ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �รมะ ลออ
ยฮ นึง ติ รอย ปุง�� อฮั เซ ละ อ�ื ป
กุม กัน เซ อฮั เฮ�ี �เฮิ บัน่ชี รมะ เปอะ�
งาวม ละ� ซไจ เฌาะ ไซฮ เกือฮ แปน
รฮอน ปุง โฮ�� อฮั เซ ละ ป รมะ เซ�

7 �อฮั แม อื ละ อื ตอก เฮี ติ ปุย� �ปะ
เมอะ� ปะ ไก เมาะ เมอ รมะ เปอะ นึง ปอ

เลียง อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ โลยฮ
อ�ื �รมะ เฮงาะ นึง ติ เปือน รดู ระ�� อฮั
เซ ละ อ�ื ป กุม กัน เซ อฮั เฮ�ี �เฮ�ิ บัน่ชี
รมะ เปอะ� เฌาะ ไซฮ เกือฮ แปน ซเตะ
รอย โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 8 ฟวยจ เซ ปอ
เลียง อื จัมเปน ลื ป กุม กัน ยุฮ แตะ ป มัฮ
ปุย บ่วก เซ� นึง ยุ อื เฮยีง ลอน อื นึง กัน
ยุฮ อื เซ�

�โม ป มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ เญอืม
คิต อื กัน ยุฮ แตะ ไม่ ปุ แตะ เฮยีง ฮา ปุย
บลัฮ ลัก่ ก ซเปีย อ�ื 9 มัฮ เซ ป อฮั อาึ
ฆาื อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ไมจ เปอะ โกว
คาวคอง ยุฮ เปอะ นึง ปลัฮเตะ ละ ซ โฮลฮ
เปอะ ปุโฮมว แตะ ละ โกะ แตะ นึง� ดัฮ
เปอะ ยุฮ ตอก เซ ปัง โอยจ คาวคอง ยุฮ
เปอะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี พะจาว ซ รปัคัม
โม เปะ นึง เญือะ ตอน ฮมัน โอ เญือะ ไก
ลอยจ�

10 �ปุย ดัฮ เนอึม รพาวม นึง ไลลวง ป
แตวะ ไล� ซ เนอมึ โรฮ รพาวม นึง ไลลวง
โอเอฮี ระ ไล� ปุย ดัฮ โอ ซื นึง โอเอฮี
แตวะ ไล� เกียฮ ซื โตว โรฮ นึง โอเอฮี ระ
ไล� 11 โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ เนอมึ รพาวม
นึง ไจ แตะ คาวคอง นึง ปลัฮเตะ� พะจาว
อมั ซ เกียฮ เกือฮ เปอะ ไปญ คาวคอง โอ
เกียฮ ไลจ เกียฮ ไฆร� 12 โม เปะ ดัฮ เปอะ
โอ เนอมึ รพาวม นึง ไปญ แตะ โอเอฮี ยุฮ
ปุย ไฮญ� พะจาว ซ เกือฮ โตว โรฮ โอเอฮี
ป ลัง มัฮ คอง โกะ เปอะ เซ ละ เปอะ ฆาื
อ�ื

13 �ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป เกียฮ รซอฮ
ละ กุม แตะ ลอา� ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ตึน
ซ เกละยุ อื ติ� ตึน ซ แด่น ยุ อื ติ� โต เซ
ซ ฮรกั อื ติ� ซ จัง อื ติ� ตอก โรฮ เซ โม
เปะ เกียฮ บรุก แปน เปอะ โตว กวนไจ พะ
จาว ไม่ กวนไจ เละ มาื�� อฮั เซ พะเยซู�

14 โม ฟาริซี มัฮ ป ฮรกั มาื� เญือม
ฮมอง อื โอเอฮี ตอก เซ โครยญ เจือ โล่
ญวยฮ พะเยซู ฆาื อ�ื 15 พะเยซู อฮั เฮี
ละ อ�ื �โม เปะ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ตอก
ป ซืไซ ละ แลน ปุย แตะ โน่ง� พะจาว ปัง
เมอ ยุง อื โตะ รพาวม โม เปะ� โฮวน ป
อฮั ปุย ปลัฮเตะ มัฮ ป ไมจ เจอ� ละ แลน
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พะจาว อื ปังเมอ มัฮ ลัง่ ป ฆอก ลัมเลือ
ละ อ�ื

ป อฮั พะเยซู โฮวน เจือ
16 �กา เฆียง ฮอยจ โยฮนั ป เกือฮ ปุย

รปั บัป่ติซมา เยอ� มัฮ โกตไม ยุฮ พะจาว
ไม่ ป ไซฮ ป ซึป ลปุง พะจาว โน่ง ป แปน
ลักทัน แตะ ละ ปุย� เคียง เอจี ฮอยจ โย
ฮนั เซ� ปุย ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ
พะจาว เซ ไม่ ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ อ�ื ปุย
เมาะ ป เลียก นึง อื มัฮ ตื ป คนัป ติ แตะ
เลียก เตือง โอยจ แตะ� 17 ซ ไฆร เตะ ไม่
มะลอง เงอ เยอื ลัง่ ฮา ซ ไฆร ป ตึก นึง
แตวะ ไล แตะ นึง โกตไม ยุฮ พะจาว�

ไลลวง ละ ปุย ปุยเญือะ แตะ
(มท� 19:1-12; มก� 10:1-12)

18 �ดัฮ ปุย ละ ปรโปวน เญือะ แตะ�
โฮว ไอฮ แม ปรโปวน โคระ เญือะ แตะ�
ปุย เซ มัฮ เลน อื จุ� ป ไอฮ ปรโปวน ป
เอจี ละ ปุย เญือะ อื เซ มัฮ โรฮ ปุย เลนจุ
โรฮ�� อฮั เซ�

ไลลวง ปุย กอย ไม่ ลาซะโร
19�ไพรม อื ไก ปุย กอย ติ� กอ นงุ ยอ่ง

ติ แตะ นึง เครองึ ตึก นึง คึ แตะ� โซม ซัก
กุก เตือ โซม ไมจ ไอจ มวน โครยญ ซเงะ่�
20 ไก แม ปุย ตุกญัก ลัมเลือ นึง ติ ปุย�
มอยฮ อื มัฮ ลาซะโร� เบราะ เตือง โม่ว
แตะ� กลอม ปุย ตาว อาึง นึง โบ รเวอืะ
ฆรุง เญือะ ป กอย เซ� 21 ปุย ตุก เซ รไม่จ
โซม อาวป โฮฮ อาวป บรอต เญือะ ป กอย
เซ� ตุก เอนิ ปอ โฮลฮ เซาะ เคลือก เบ
ราะ อ�ื

22 �กังเคะ เอ ปุย ตุก เซ ยุม� โม เต
ปด่า โรวก อื เกือฮ อาวต โบ อปัราฮมั�
ปุย กอย เซ ยุม โรฮ� รปาึง ปุย� 23 โซะ
เนอมึ ป อาวม อื นึง เมือง ป ยุม เซ� เมือ
ต ซาวป งนั โอเอฮี ชวน อปัราฮมั ก ซไง
อ�ื อาวต ลาซะโร โบ อ�ื 24 เดือะ อฮั เฮี
ละ อปัราฮมั ฆาื อ�ื �อปัราฮมั เปือะ เอะ�
ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ� ปัว เปอะ
เกือฮ ลาซะโร ฮอยจ นา เฮ�ี เกือฮ ชตึ
ด่อยฮ แตะ โตะ รอาวม เกือฮ เจีจ ดัก อาึ
นึง อื เกือฮ ฮลอง เญี่ยะ� โซะ ลอน เอนิ

ป อาวม อาึ โตะ งอ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อปัรา
ฮมั�

25 �อปัราฮมั โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี
�กวน� ปะ ไมจ เปอะ ไตม เญื อม ไอม
ลัง่ แตะ� ปะ โฮลฮ เปอะ ป ไมจ โครยญ
เจือ� ลาซะโร ปังเมอ โฮลฮ ป ฆอก โค
รยญ เจือ� ปเล่ีย เฮี ลาซะโร เอจี อาวต
ไมจ อาวต มวน นา เฮ�ี ปะ ปังเมอ โฮลฮ
เปอะ อาวม ป โซะ� 26 โนก ฮา เซ ซน่ะ
เอะ ไม่ โม เปะ เฮี ไก โตะ ครุฮ โด่ะ นึง�
ปุย ปัง ฆวต เตือง เน่อมึ นา เฮี ฮอยจ ละ
โม เปะ เกียฮ เตือง โตว� ปัง ฆวต เตือง
เน่อมึ ก อาวต โม เปะ ฮอยจ นา เฮี ปุ โรฮ
เกียฮ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

27 �ป กอย เซ อฮั เฮ�ี �อปัราฮมั เปือะ
เอะ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ อาึ ปัว ปะ เกือฮ ลา
ซะโร โฮว ฮอยจ เญือะ เปือะ เกอะ� 28นา
เซ อาึ ไก ลัง่ พอน ปุย เอยีกปุ อู� เกือฮ ลา
ซะโร โฮว ซตอก เดอมึ โม เซ โอ ซ ฮอยจ
โรฮ นา ก โซะ ลอน ป อาวม ปุย นา เฮ�ี�
อฮั เซ�

29�อปัราฮมั อฮั เฮ�ี �โม เอยีกปุ เปอะ
เอจี ไก พะทัม ไซฮ ไอ โมเซ อาึง ละ อ�ื
เอจี ไก โรฮ พะทัม ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว อาึง ละ อ�ื ไมจ อื งอ่ต ป อฮั โม เซ
นึง พะทัม�� อฮั เซ ละ อ�ื

30 �ปุย กอย เซ อฮั เฮ�ี �อปัราฮมั�
เปือะ เอะ� แปน โตว ตอก เซ� ดัฮ ไก ป
โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ฮอยจ เคะ
อื โฮ� ตึน ซ โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ
รพาวม โคระ แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ�

31 �อปัราฮมั อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ โม เซ
โอ ญอม งอ่ต ป อฮั ไอ โมเซ ไม่ ป อฮั โม
ป ซึป ลปุง พะจาว� ปัง โกฮ ไอม แม ปุย
เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ปุ โรฮ ซ งอ่ต อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื�

17
โอเอฮี ป เกือฮ ปุย ยุฮ ป พิต
(มท� 18:6-7; 21-22; มก� 9:42)

1พะเยซู อฮั แม เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ�
�โอเอฮี ป เกือฮ ปุย ยุฮ ป พิต เตอ ตึน ซ
ไก แนฮ� ป เกือฮ ปุย ยุฮ ป พิต เซ ปัง
เมอ ซ เม่ะมัก่ เนอึม ฆาื อ�ื 2 ฮา ซ เกือฮ
อื โม กวนดุ แตวะ เฮี ยุฮ ป พิต ติ ปุย�
มัฮ เกือฮ อื ปุย ปุก ซโมะ ครติ เฮงาะ ไม่
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โงก โกะ แตะ� เกือฮ ปุย น่าึก แตะ โตะ
ปลัฮ รอาวม ก โด่ะ อื ซ ฌักแฟน ลัง่ ละ อื
ฮา เซ� 3 ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ� ดัฮ เอี
ยกปุ เปอะ ยุฮ ป พิต ละ เปอะ ไมจ เปอะ
ซตอก รเง่อมึ� ดัฮ เฌาะ โกะ ล โปลฮ
พาวม แตะ เญือะ ไมจ เปอะ โตว ทื� 4 ปัง
ยุฮ ป พิต ละ เปอะ ติ ซเงะ อาแลฮ โฮน�
ดัฮ ฮอยจ แม เคะ เปอะ เตือง อาแลฮ โฮน
อื ไม่ อฮั อื เฮี ละ เปอะ� �อาึ เอจี เฌาะ
เอาะ รพาวม แตะ�� ดัฮ อฮั เซ ละ เปอะ�
เญือะ ไมจ เปอะ โตว ทื�� อฮั เซ�

รพาวม เจือ
5 โม ลุกซิก อื อฮั เฮี ละ พะโองจาว�

�ปัว เปอะ เกือฮ รพาวม เจือ เอะ ระ ฮา
ไพรม แตะ�� อฮั เซ�

6พะโองจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ โม เปะ
ไก รพาวม เจือ เมาะ โนง มาซเทิต ติ โนง
โน่ง� ปุน อฮั เปอะ ละ โคะ มอน เฮี ตอก
เฮ�ี �ตอยจ ไอฮ ติ เปอะ โฮว เซอมึ ไอฮ ติ
เปอะ โตะ ปลัฮ รอาวม เซ�� ดัฮ เปอะ อฮั
เซ ละ� ซ เนองึ อื ป อฮั เปอะ�� อฮั เซ�

กัน ยุฮ กวนไจ
7 �โม เปะ เอ� มัฮ ไก กวนไจ เปอะ ติ

ปุย ป โฮว ไท ชจิ ญุ่ก� แลน แกะ ยุฮ เปอะ
ญุ่ก� ดัฮ เอจี เอญี โฮ� เมอ ซ อฮั เปอะ
ละ อ�ื �ซไจ เอญี งาวม โซม�� อมั ซ อฮั
เปอะ เซ ละ� 8 แจง โอ เปอะ ซ อฮั ละ อื
ตอก เซ� ฮา เซ ตึน ซ อฮั เปอะ ละ อื ตอก
เฮ�ี �โกยฮ อาวป โตะ ฮงา ละ อาึ� ฟวยจ
เซ ลโปลฮ เครองึ เปอะ� ปอก อาวป โตะ
ฮงา ละ อาึ ฮมั� ฟวยจ เซ เดอมึ เปอะ ซ
โฮลฮ โซม ไอฮ�� ตึน ซ อฮั เปอะ เซ ละ�
9 กวนไจ ปุย ดัฮ ยุฮ กัน เมาะ ดวน ปอ
เลียง แตะ ยุฮ โน่ง โฮ� ปอเลียง อื อมั ซ
รโฮงะ รพาวม ญันด่ี แตะ ละ กวนไจ แตะ
เซ� รโฮงะ โตว อ�ื เตอ มัฮ กัน ลัง ยุฮ
อ�ื 10 โม เปะ ตอก โรฮ เปอะ เซ� ปัง เอจี
ปุน ยุฮ เปอะ ตัม ดวน พะจาว แตะ ยุฮ โค
รยญ เจือ ไมจ เปอะ อฮั เฮ�ี �เอะ มัฮ กวน
ไจ ทัมมด่า� ยุฮ โตว กัน โฮฮ ฮา ลัง ยุฮ
แตะ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ��

พะเยซู เกือฮ ป ลาวต ไฮ 10 ปุย
11 เญื อม โฮว พะ เยซู นึง คระ ละ ซ

ฮาวก แตะ เวยีง เย รูซาเลม� โฮว คระ

ซน่ะ จังวตั ซามาเรยี ไม่ จังวตั กาลิลี�
12 เญอืม เอจี ซ เลียก อื นึง ยว่ง ติ� รโตฮ
ยุ ปุย ลาวต กาว ปุย� โม เซ ชุง ก ซไง อ�ื
13 อฮั เฮี เรยีง� �เยซู� จาวไน ยุฮ เอะ�
ปัว ปะ เลียก พาวม นึง โม เอะ�� อฮั เซ�

14พะเยซู เมือต เอจี ยุ อื อฮั เฮี ละ อ�ื
�ไมจ เปอะ โฮว เคะ โม ซตุ� เกือฮ แลน
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ ไฮ เอนิ ลไล
โฮว อื นึง คระ ลาวต อื เซ�

15 ติ ปุย อ�ื เมือต ยุ ไฮ แตะ� แม ลืลาว
พะจาว ไม่ ลเลาะ เรยีง แตะ� 16 นุ่ม เอนิ
ติ แตะ โบ ชวง พะเยซู� ญันด่ี เนอึม ไม่
อ�ื ปุย เซ มัฮ โม ซามาเรยี�

17พะเยซู อฮั เฮ�ี �เนาะ ออ โม่ ไก กาว
ปุย ป ไฮ เยอ� ซไตม ปุย อื เซ อาวต ก
เมอ� 18อมั มัฮ โอ อื ไก ป ฆวต แม ลืลาว
พะจาว โนก ฮา ปุย ตังเมือง ติ ปุย เฮ�ี�
อฮั เซ� 19 �โกฮ ชุง� เอญี เมิฮ� รพาวม
เจือ เปอะ เอจี เกือฮ ปะ ไฮ�� อฮั เซ ละ
ปุย เซ�

ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว
20 โม ฟาริซี ไฮมญ ไลลวง เญือม ซ

ฮอยจ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว นึง พะเยซู�
พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไลลวง ตอก ฮอยจ
บัน่เมือง ยุฮ พะจาว มัฮ โตว ป เกียฮ ยุ
ปุย นึง ไง่ แตะ� 21 �เฮ�ิ อาวต นา เฮ�ี�
ไก โตว ป ซ อฮั เซ� �ตึต แตะ� อาวต นา
เซิต�� ป ซ อฮั เซ ปุ โรฮ ไก� ไลลวง บัน่
เมือง ยุฮ พะจาว เอจี อาวต กไน ปุย�� อฮั
เซ�

22 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุก
ซิก แตะ� �ซ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ ฆวต
ยุ โม เปะ เวลา ยุฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ เอ�
ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ ยุ� 23 ซ ไก งอ่น
ป ซ อฮั ละ โม เปะ ตอก เฮ�ี �ตึต แตะ�
อาวตนา เซิต�� ซอฮั เซ ละ เปอะ� �เฮ�ิ
อาวต นา เฮ�ี� อฮั แม เซ ละ เปอะ งอ่น�
ปุ โอก โฮว ซาวป ฆาื อ�ื 24 ปลุกปลัก เน่
อมึ ลัก่ โอก ซเงะ ซเปีย ฮอยจ ลัก่ เลียก
ซเงะ ตอก ออฮ� เญอืม ซ ฮอยจ กวน ปุย
ปลัฮเตะ ซ มัฮ โรฮ ตอก เซ โรฮ� 25 กา
เซ ปังเมอ ไมจ อื โอต ป โซะ ป คระ โฮวน
เจือ� ปุย เจน เฮี ซ ญอม โตว รปัคัม อ�ื
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26�มัฮ เจน โนอา โฆะ ตอก ออฮ เญอืม
ซ เติง เวลา ยุฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ มัฮ
โรฮ ตอก เซ โรฮ� 27 เจน เซ ปุย โซม ญุ่ก
กุก ญึม� เญือะ ป เญือะ� เอญี ป เอญี�
ฮอยจ ละ ซเงะ เลียก โนอา โตะ โล่ง� เญื
อม เซ ปุย ฮอยจ เลอึป เอนิ รอาวม� ยุม
เอนิ เตือง โอยจ แตะ�

28 �มัฮ เจน โลต ตอก ออฮ ซ มัฮ โรฮ
ตอก เซ โรฮ� เจน เซ ปุย โซม ญุ่ก กุก
ญึม โรฮ� ป โชะ โอเอฮี� โชะ อ�ื ป รวี โอ
เอฮี� รวี อ�ื ป ซมา ลโลวง โอเอฮี� ซมา
อ�ื ป ยุฮ เญือะ� ยุฮ อ�ื 29ซเงะ โอก โลต
ฮา เมือง โซโด่ม� เมือง เซ ปังเมอ ราื งอ
ละ ไม่ มัต เน่อมึ มะลอง ตอก ราื แพร โฮ�
ปุย นึง อื ยุม เอนิ เตือง โอยจ แตะ�

30 �ซเงะ ซ ฮอยจ เปลีฮ กวน ปุย ปลัฮ
เตะ ติ แตะ ซ มัฮ โรฮ ตอก เซ โรฮ�
31 ซเงะ เซ ป อาวต นึง ดัต่ฟะ เญือะ แตะ
ไมจ โตว อื เลียก ตุย โอเอฮี ยุฮ แตะ โตะ
เญือะ� ตอก โรฮ เซ� ป อาวต นึง ชจิ
ไมจ โตว อื เอญี ฮอยจ นึง เญือะ แตะ�
32 ไมจ เปอะ ไตม ไลลวง ปรโปวน เญือะ
โลต� 33 ป ริ ฮลักกอ จีวติ แตะ ปุย เซ ซ
โฮลฮ โปวฮ จีวติ เนอมึ แตะ� ป ญอม ละ
โปวฮ จีวติ แตะ ปังเมอ ซ โฮลฮ จีวติ เนอึ
ม แตะ� 34 อาึ อฮั ละ เปอะ� ซาวม เซ
ปรเมะ ลอา ปุย ป ไอจ ดิ นึง เตียง ติ� พะ
จาว ซ ตุย อื ติ� ซ ละ อาึง อื ติ� 35 ปรโป
วน ป โตฮ ดิ เฮงาะ ลอา ปุย� ซ ตุย โรฮ อื
ติ� ละ อาึง อื ติ�� อฮั เซ� 36 (ปรโปวน
ป อาวต ดิ นึง ชจิ ลอา ปุย� ซ ละ ตุย โรฮ
อื ติ� ละ อาึง อื ติ��*

37 เญือม ฮมอง อื อฮั อื ตอก เซ โม ลุก
ซิก อื ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �พะโองจาว� โอ
เอฮี เซ ซ เกิต ซ ไก ก เมอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื พะเยซู โลยฮ อ�ื �อาวต โอเอฮี ยุม
ลัก่ ออฮ เรยีง กอ รโจะ โรฮ ลัก่ เตฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

18
ไลลวง แมฮงั ไม่ ป รเตีฮ โอเอฮี

1 เญือม เซ พะเยซู รโฮงะ ลปุง ปันฮา
ละ อื ติ ไลลวง นึง ซ เกือฮ อื ไววอน ลอป

ไม่ โอ อื ซ เกือฮ ชุม รพาวม นึง กัน ไววอน
แตะ� 2 อฮั เฮี ละ อ�ื �ไพรม อื ไก ยว่ง
ติ� ไก ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี นึง ติ ปุย� ปุย
เซ ฮลัต โตว นึง พะจาว� นัปทื โตว ปุย�
3 ยว่ง เซ ไก โรฮ แมฮงั นึง ติ ปุย� ฮอยจ
แนฮ เคะ ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี เซ� ปัว อื ร
เตีฮ โอเอฮี ละ แตะ ตอก เฮ�ี �ปัว ปะ เรอึ
ม รเตีฮ โอเอฮี ละ อาึ ไม่ ป บ่วก ละ อาึ เซ
ตัม ซื อ�ื� อฮั แนฮ เซ ละ อ�ื

4 �ป รเตีฮ รตุม เซ เล่ีญ ซ ญอม เรอึม
อ�ื กัง เคะ เอ อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ�
�ปัง โอ อาึ ฮลัต นึง พะจาว ไม่ โอ แตะ
นัปทื ปุย� 5 จัมเปน อาึ เรอมึ รเตีฮ โอเอฮี
ละ แมฮงั เฮี ตัม ซื อื นึง ฮอยจ ซุกซัก ลอป
อื กัน อาึ เฮ�ี เมือต โอ ซ ยุฮ ละ อื ตอก
เซ อาึ เอจี ซ เตือ ซ ออป นึง ฮอยจ ลอป อื
เคะ แตะ�� อฮั เซ��

6พะโองจาว อฮั แม เฮี ละ ลุกซิก แตะ�
�ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั ป รเตีฮ รตุม บ่วก
รพาวม เซ� 7 พะจาว อมั โอ ซ เรอึม ร
เตีฮ โอเอฮี ตัม ซื อื ละ ป เอจี เลือก แตะ�
ป กอก ปัว นึง แตะ เตือง ซเงะ่ รซาวม
เซ� อมั แกต เปอะ มอง อื เล่ีญ กา ซ เรอึ
ม แตะ� 8 อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี พะ
จาว ซ รเตีฮ เนอึม อื ละ อื ตัม ซื อ�ื ซ
ไกลจ เรอึม อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ เญือม ซ
ฮอยจ แม กวน ปุย ปลัฮเตะ อมั ซ ยุ ไก ลัง่
รพาวม เจือ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี อมั โอ ซ
ยุ อ�ื� อฮั เซ ละ อื พะเยซู�

ป เกป พาซี โอเอฮี ไม่ ปุย ฟารซีิ
9 พะเยซู รโฮงะ โรฮ ลปุง ปันฮา เฮี ละ

โม ป แกต ติ แตะ ซืไซ ไม่ เพียก แตะ ปุย
ไฮญ� 10 อฮั เฮี ละ อ�ื �ไก ปุย ลอา ปุย
ฮาวก ดิ นึง วิฮนั ละ ซ ไววอน แตะ� ติ
ปุย อื มัฮ โม ฟารซีิ� ติ อื มัฮ ป เกป พาซี
โอเอฮี� 11 ฟาริซี เซ โกฮ ชุง� ไววอน
อู ลอก โกะ แตะ ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว�
ญันด่ี ไม่ ปะ นึง โอ อาึ ฆอก ไล ตอก ปุย
ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื อาึ มัฮ โตว ป ฆวต
ไอฮ ลอน� บ่วก โตว� มัฮ โตว ป เลน จุ�
อาึ ยุฮ โตว ตอก ยุฮ ปุย ไฮญ อ�ื อาึ ญัน
ด่ี ไม่ ปะ นึง โอ อาึ ตอก ป เกป พาซี โอ

* 17:36 17:36 17:36 พะทัม ไซฮ ไพรม ปุย ไก โตว คอ 36 นึง�
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เอฮี เซ� 12 ไน ติ ควป ซเงะ อาึ เออปึ ป
โซม แตะ ลอา ซเงะ โครยญ ควป� โอเอฮี
โฮลฮ โฮะ กาว ปุน อาึ ทไว เยอะ ติ ปุน โค
รยญ เจือ�� อฮั เซ�

13�ป เกป พาซี โอเอฮี เซ ชุง ก ซไง อ�ื
โรวต โตว งนั มะลอง เฟือฮ� ดิฮ รน่าวก
แตะ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื �โอ พะจาว� อาึ มัฮ
ปุย มัป่� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ��
อฮั เซ��

14พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �อาึ อฮั ละ เปอะ
ตอก เฮ�ี มัฮ ปุย เกป พาซี นึง อื เซ ป
เอญี ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ ละ งอ่ต พะจาว
อ�ื มัฮ โตว ปุย ฟารซีิ นึง อ�ื โม ป ทื ติ
แตะ ระ จอง ติ แตะ ฮลาวง ซ โฮลฮ แม
แปน ปุย ตุ ปุย เตียม ฮา ปุย� โม ป ญอม
เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม ซ ไก ป วุฮ ระ จอง ฮ
ลาวง�� อฮั เซ พะเยซู�

พะเยซู ยอ่ง เตะ แตะ ราว กวนดุ
15 เญอืม เซ ไก โรฮ งอ่น ป ตาว กวนงกั

ฮอยจ เคะ พะเยซู นึง ซ เกือฮ อื ยอ่ง เตะ
แตะ ราว อ�ื โม ลุกซิก อื เญือม ยุ อื ยุฮ
โม เซ อื ตอก เซ คัต อื ฆาื อ�ื 16 พะเยซู
ปังเมอ กอก โม กวนดุ เซ เอญี เคะ แตะ�
อฮั เฮี ละ ปุย� �เกือฮ เอญี เคะ อาึ เมิฮ
โม กวนดุ เซ� ปุ เญือะ คัต เฟือฮ� เอจี
มัฮ ปุย ตอก กวนดุ โม เฮี ป โฮลฮ บัน่เมือง
ยุฮ พะจาว แปน คอง แตะ� 17 อาึ อฮั ละ
โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก ป
โอ ญอม ไอฮ ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว
ตอก ไอฮ กวนดุ แตวะ อ�ื ซ โฮลฮ โตว
เลียก นึง บัน่เมือง เซ เฟือฮ�� อฮั เซ�

ไลลวง ปุย กอย ติ ปุย
(มท� 19:16-30; มก� 10:17-32)

18 ไก ป ตัตเตียง โม ยวิ ติ ปุย� ไฮมญ
พะเยซู ตอก เฮ�ี �อาจาน� ปะ มัฮ เนอึ
ม เปอะ อาจาน ไมจ� อาึ ซ ไมจ ยุฮ ตอก
เมอ เดอมึ ซ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ
แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

19พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �เมอ
ยุ อฮั เปอะ ไมจ ละ อาึ อ�ื ไก โตว ป ไมจ
ป ญุ่ก โนก ฮา พะจาว ติ โตน เนอ� 20ปะ
เอจี ยุง เปอะ ป อฮั พะจาว อาึง นึง พะทัม

ตอก เฮ�ี �ปุ เลน จุ อู� ปุ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย�
ปุ บระ ปุ ปอก� ปุ แปน พีญัน โอ เนอึม�
ไมจ เปอะ นัปทื มะเปือะ แตะ�� อฮั เซ�
มัฮ เซ ป อฮั พะจาว อาึง��

21 ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอเอฮี โม
เซ เตือง โอยจ อื อาึ เอจี เนองึ โครยญ เจือ
เน่อมึ เญือม แตวะ แตะ ลัง่�� อฮั เซ�

22พะเยซู เญอืม ฮมอง อื ป อฮั อื เซ อฮั
เฮี ละ อ�ื �ปะ วติ ลัง่ เปอะ ติ เจือ โน่ง�
เมาะ ป ไก ยุฮ เปอะ เซ ไมจ เปอะ โชะ� มาื
โฮลฮ เปอะ เซ จัต แม ละ ป ตุก ป ญัก�
ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ปะ ซ พอม ป โฮลฮ
เปอะ นึง เมือง มะลอง� ฟวยจ เซ โฮว
ฟวต อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

23 ปุย เซ เมือต เอจี ฮมอง โอเอฮี ตอก
เซ� ตุก เนอึม ตุก แนม รพาวม ฆาื อื นึง
มัฮ แตะ ปุย โฮวน โอเอฮี ยุฮ� 24 เญือม
ยุ พะเยซู ดักโดวง นา อื ตอก เซ อฮั เฮี ฆาื
อ�ื �กัน ซ เลียก ปุย กอย นึง บัน่เมือง ยุฮ
พะจาว เยอ มัฮ เนอึม ป ญัก� 25 ซ ลอต
อุต โตะ ญิ อ�ี เยอื ลัง่ ฮา ซ เลียก ป กอย
นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ติ ปุย�� อฮั เซ�

26 โม ป ฮมอง ป อฮั อื เซ ไฮมญ อื ฆาื
อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� มัฮ ปุย
ป ซ เกียฮ โปน มัป่ เปอ�� อฮั เซ�

27พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โอเอฮี ป โอ
ปุย เกียฮ ยุฮ� พะจาว เกียฮ ยุฮ อื โครยญ
เจือ�� อฮั เซ�

28 เญือม เซ เปโตร อฮั เฮ�ี �เอะ เอจี
ละ เญือะ ละ ม่า แตะ ละ ซ ฟวต แตะ
ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

29 พะเยซู อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �อาึ อฮั
ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื ดัฮ ปุย ละ เญือะ
ม่า แตะ� ไม่ ปุย เญือะ แตะ� ไม่ เอียกปุ
ตุเจอ แตะ� ไม่ มะเปือะ กวน รนัน แตะ�
เบือ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว� 30 นึง เจน เฮี
ปุย เซ ซ โฮลฮ อื โฮวน ฮา ไพรม แตะ�
นึง เจน ลัก่กา อื ซ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก
ลอยจ แตะ�� อฮั เซ ละ ลุกซิก แตะ พะ
เยซู�

พะเยซู รโฮงะ แม ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มท� 20:17-19; มก� 10:32-34)
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31 พะเยซู บะ โรวก ลุกซิก แตะ เตือง
กาว ลอา ปุย อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �งอ่ต
แลน� เอะ ซ ฮาวก นึง เวยีง เยรูซาเลม�
เมาะ ป ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว นึง ไล
ลวง กวน ปุย ปลัฮเตะ� ซ เกิต เนอมึ ละ อื
นา เซ โครยญ เจือ ตอก เอจี อฮั อื ซ เกิต
โฮ� 32 ปุย ซ มอป กวน ปุย ปลัฮเตะ ละ
ปุย ตัง เมือง� ปุย ตังเมือง เซ ซ โล่ ญวยฮ
อ�ื ซ เพียก แฮม อ�ื ซ โดยจ อ�ื 33 ซ
เฟียต ซ ปุฮ อ�ื ซ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ไน ซเงะ
ลอวย นึง อื ปังเมอ ซ โกฮ ไอม แม�� อฮั
เซ ละ อ�ื

34 โม ลุกซิก อื คาว โตว ไจ อื เฟือฮ ป
อฮั อื เซ� ไลลวง เซ ตอก เยอื โอเอฮี ป
เม่าะ ฮา อื โฮ� ยุง โตว ป อฮั พะเยซู ไม่
ไลลวง เซ�

พะเยซู เกือฮ ป จัก ไฮ ติ ปุย
35 เญือม เอจี ซดิ ซ ฮอยจ พะเยซู ละ

เวยีง เยรโีค� ไก ปุย จัก ติ� งาวม โบ คระ
ปัว โอเอฮี นึง ปุย� 36 ปุย เซ เมือต ฮมอง
เซียง ปุย โฮวน ป โฮว พา แตะ เซ� ไฮมญ
ไลลวง อื นึง ปุย ฆาื อ�ื 37 ปุย โลยฮ อื ละ
อ�ื �มัฮ โฮว พะเยซู ยว่ง นาซาเรต คระ
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

38 ปุย จัก เซ อฮั เฮี เรยีง� �เยซู ป มัฮ
จัตเจือ ด่าวติ� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง
แตะ�� อฮั เซ�

39 โม ป โฮว รกา เซ คัต อ�ื ดวน อื
อาวต โฆย� ปุย จัก เซ ปังเมอ โฮว ละ อฮั
แตะ เรยีง ฮา ไพรม แตะ� �ป มัฮ จัตเจือ
ด่าวติ� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ��
อฮั เซ�

40 พะเยซู ลโล่ะ ชุง ฆาื อ�ื ดวน ปุย
ตาว ป จัก เซ ฮอยจ เคะ แตะ� เญือม
เอจี ฮอยจ อื พะเยซู ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี
41 �เมอ ซ เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ ละ แตะ��
อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�พะโองจาว� ปัว ปะ เกือฮ ไง่ อาึ เกียฮ ยุ
โอเอฮี�� อฮั เซ ละ พะเยซู�

42 พะ เยซู อฮั เฮ�ี �เกียฮ ยุ โอ เอฮี
ฮี เมิฮ� รพาวม เจือ เปอะ เอจี เกือฮ ปะ
ไฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 43 ปุย จัก เซ เกียฮ
ยุ เอนิ โอเอฮี จุบัน่ เอนิ� ลอต เอนิ โฮว
ฟวต พะเยซู นึง คระ โฮว อื เซ� ญันด่ี ไม่

พะจาว ฆาื อ�ื โม ลัปซด่อน เมือต ยุ อื ลื
ลาว โรฮ พะจาว ฆาื อื เตือง โอยจ แตะ�

19
ไลลวง ซักไค

1 พะเยซู ฮอยจ นึง เวยีง เยรโีค� โฮว
ตัม กอง เวยีง เซ� ตะ ลอต ฮา เวยีง เซ�
2นา เซ ไก ฮวันา ป เกป พาซี โอเอฮี นึง ติ
ปุย� มอยฮ อื มัฮ ซักไค� มัฮ ปุย กอย�
3 ปุย เซ ไก รพาวม ฆวต ยุ พะเยซู ปังเมอ
โอ เกียฮ ยุ อื นึง โฮวน ลอน ปุย นา เซ�
โกะ อื มัฮ ปุย เตียม ไม่ อ�ื 4 ตอ โฮว ฆาื
อื ลัก่กา ปุย คระ ซ โฮว พะเยซู เซ� ฮาวก
โคะ เม ติ ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ โฮลฮ ยุ พะ
เยซู�

5 พะเยซู เญือม ฮอยจ อื นา เซ งนั ซัก
ไค เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ซักไค� ซไจ เลีฮ�
เนาะ เฮี ไมจ อาึ โฮว ฮาวก เญือะ เปะ��
อฮั เซ� 6 ซักไค เซ ซไจ เอนิ เลีฮ� เอญี
รปัคัม พะเยซู ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�

7 ปุย เมาะ ป ยุ อู� บระ ปุปิ ฆาื อื ละ พะ
เยซู เตือง มู แตะ� อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี เกีย
ฮ ซ โฮว ฮาวก โน่ง เญือะ ปุย มัป่ เมอ��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

8ฟวยจ เซ ซักไค โกฮ ชุง อฮั เฮี ละ พะ
เยซู� �โอ พะโองจาว� คาวคอง ยุฮ แตะ
อาึ ซ เกือฮ ละ ป ตุก ป ญัก บลัฮ� เมาะ
เอจี บ่วก อาึ ละ ปุย� อาึ ซ รแม่ แม ละ อื
ปาวน เตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

9พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เนาะ เฮี ปุย ไน
เญือะ เฮี เอจี โปน อื มัป่ ยุฮ แตะ� ปเล่ีย
เฮี ปุย เฮี เอจี มัฮ โรฮ จัตเจือ อปัราฮมั�
10 เอจี มัฮ ฆาื เซ ป ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮ
เตะ ฆาื อ�ื มัฮ ฮอยจ อื ละ ซ ซาวป แตะ
ป ไฆร ฮา คระ ไม่ เรอึม อื เกือฮ โปน ฮา
มัป่ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ�

ลปุง ปันฮา ไลลวง มาื กาว แทป
11พะเยซู รโฮงะ แม ลปุง ปันฮา ละ โม

ป ฮมอง ป อฮั แตะ เซ ติ เจือ� เญือม เซ
เอจี ซดิ ซ ฮอยจ อื นึง เวยีง เยรูซาเลม�
โม เซ มัฮ แกต อื บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ซ
ฮอยจ ไน วงั เซ เอนิ� 12 มัฮ เซ ป รโฮงะ
พะเยซู ไล เฮี ละ อื ฆาื อ�ื อฮั อื ตอก เฮ�ี
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�ไพรม อื ไก จาวไน ติ ป ซ โฮว เมือง ก ซไง
อื ละ ซ โฮลฮ แตะ แปน กซัต� ฟวยจ เซ
ซ เอญี แม เมือง แตะ� 13 กา ซ โฮว อื
กอก กวนไจ ยุฮ แตะ กาว ปุย เอญี เคะ
แตะ� เกือฮ มาื ละ อื ติ ปุย ติ มินา�* อฮั
เฮี ละ อ�ื �กาไค นึง� ติ เจน กา เอญี อาึ
อื ลอง แลน เมาะ โฮลฮ เปอะ กัมไฮ อ�ื
�อฮั เซ ละ อ�ื

14 �ปุย เมือง โกะ อื เซ ปังเมอ เกละยุ
ปุย เซ� ดวน ปุย โฮว อฮั อื ละ ปุย ตอก
เฮ�ี �เอะ ฆวต ไอฮ โตว ปุย เฮี แปน กซัต
ยุฮ แตะ�� � ดวน อื อฮั เซ�

15 �ฟวยจ เซ จาวไน เซ โฮลฮ เนอึม
แปน กซัต� เอญี แม ฮอยจ เมือง แตะ�
กอก เอนิ โม กวนไจ ป ละ แตะ อาึง มาื ละ
เซ เอญี เคะ แตะ� มัฮ ฆวต ยุง อื เมาะ
โฮลฮ อื กัมไฮ อ�ื�

16 �เญือม เซ ฮอยจ เคะ อื ติ ปุย� อฮั
เฮ�ี �จาวไน� มาื เกือฮ เปอะ เนิ ติ มินา
เซ อาึ กาไค นึง� โฮลฮ กัมไฮ อื กาว
มินา�� � อฮั เซ ละ อ�ื

17 �กซัต เซ อฮั เฮ�ี �เอจี ไมจ ป ยุฮ
เปอะ เซ� ปะ เอจี มัฮ เปอะ กวนไจ ไมจ
ไล� เอจี เนอึม รพาวม เปอะ นึง ป แตวะ
ไล� อาึ ซ เกือฮ ปะ ตัต เตียง ปุย กาว
ยว่ง� �อฮั เซ ละ อ�ื

18 �ฟวยจ เซ ฮอยจ แม ติ ปุย อฮั โรฮ
เฮ�ี �จาวไน� มาื เกือฮ เปอะ เนิ ติ มินา
เซ อาึ กาไค นึง� โฮลฮ กัมไฮ อื พอน
มินา�� � อฮั เซ ละ อ�ื

19�กซัต เซ อฮั เฮ�ี �ปะ ซ โฮลฮ เปอะ
ตัตเตียง ปุย พอน ยว่ง�� อฮั เซ ละ ปุย
เซ� 20ฟวยจ เซ กวนไจ อื เซ ฮอยจ แม ติ
ปุย� อฮั อื ตอก เฮ�ี �จาวไน� ฮึ มาื ยุฮ
เปอะ ติ มินา โฮ� อาึ เอจี เพาะ อาึง ละ
เปอะ นึง พาเจต� 21 อาึ ฮลัต นึง เปอะ
นึง มัฮ เปอะ ปุย คนัป กัป กา ปุย� ปะ ลู
เปอะ ตุย ป โอ มัฮ คอง แตะ� เปฮ เปอะ
เปลิ ป โอ แตะ ซมา�� � อฮั เซ ละ อ�ื

22�กซัต เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ เปอะ
กวนไจ โอ ไมจ� เอจี ที นึง ป อฮั โกะ เปอะ
เซ มัฮ ปะ ปุย พิต เตอ� เอจี ยุง เปอะ มัฮ
อาึ ปุย คนัป กัป กา ปุย� ลู เยอะ ตุย ป โอ
มัฮ คอง แตะ� เปฮ เฮะ เปลิ ป โอ แตะ
ซมา� 23 ดัฮ มัฮ ตอก เซ เมอยุ โอ เปอะ

รโปะ มาื ยุฮ อาึ ไม่ ป ซ โฮลฮ เปอะ ด่อก
อื เนิ อ�ี มัฮ ยุฮ เปอะ ตอก เซ อาึ ซ โฮลฮ
ตึน อื ไม่ ด่อก อื เญือม เอจี เอญี แตะ��
� อฮั เซ�

24 �เญือม เซ กซัต เซ อฮั เฮี ละ โม ป
ชุง นา เซ� �ตุย แปฮ ฮา อื มาื ติ มินา เซ�
เกือฮ ละ ป เอจี ไก กาว มินา เซ�� � อฮั
เซ�

25 �โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� ปุย
เซ เอจี ไก กาว มินา เอนิ�� � อฮั เซ�

26กซัต เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ อฮั ละ
เปอะ� �ป เอจี ไก โอเอฮี ยุฮ ฮู ซ ไก แม
ป บุ ละ อื โฮว ละ โฮวน แตะ� ป โอ ไก โอ
เอฮี ยุฮ ฮู ซ ไก โรฮ ป ตุย ฮา อื เมาะ ไก อื
เซ� 27 โม ป เกละยุ อาึ� ป โอ ฆวต เกือฮ
อาึ แปน กซัต ยุฮ แตะ เซ� ไมจ เปอะ ตาว
เอญี นา เฮ�ี ยุฮ แปฮ ยุม ไม่ ซองนา อาึ��
อฮั เซ ละ กวนไจ แตะ กซัต เซ��

พะเยซู เลียก เวยีง เยรูซาเลม
(มท� 21:1; มก� 11:1; ยฮ� 12:12)

28 ฟวยจ อฮั พะ เยซู โอ เอฮี ตอก เซ
ลอต ฮาวก ลัก่กา โม ลุกซิก แตะ นึง คระ
เวยีง เยรูซาเลม� 29 เญือม เอจี ฮอยจ อื
ซดิ ไม่ ยว่ง เบ่ตฟายี ไม่ ยว่ง เบท่านี ฮอยจ
ชวง บลาวง กาวก� ดวน ลุกซิก แตะ โฮว
รกา แตะ ลอา ปุย� 30อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว
เลียก โตะ ยว่ง อาวต ลัก่กา เปอะ เซ� เญื
อม เลียก เปอะ ซ ยุ เปอะ กวน บรงั ปุก
ปุย อาึง ป โอ ปุย ดิ บุก ติ ชวง� กัฮ เมือ
ะ โรวก ฮอยจ นา เฮ�ี 31 ดัฮ ไก ป ไฮมญ
เปอะ นึง กัฮ เปอะ บรงั เซ ไมจ เปอะ อฮั
เฮี ละ� �ฆวต โกว พะโองจาว ติ เตะ��
ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�� อฮั เซ�

32 โม เซ โฮว เนอึม� ยุ เนอึม อื ตอก
อฮั พะเยซู อาึง ละ แตะ เซ� 33 ลไล กัฮ อื
กวน บรงั เซ โม กุม อื อฮั เฮี ละ อ�ื �โม
เปะ เมอยุ กัฮ เปอะ กวน บรงั เซ�� อฮั
เซ�

34 ปุย ลอา เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ฆวต
โกว พะโองจาว ติ เตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
35 ลอต เมือะ โรวก อื ละ พะเยซู� ตุม เค
รองึ เซอกึ แตะ นึง ตังโฆระ บรงั เซ เกือฮ

* 19:13 19:13 มาื ติ มินา มัฮ มาื โฮลฮ ปุย เมาะ ยุฮ แตะ กัน ลอวย เคิ�
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พะเยซู บุก ปุ โฮว อ�ื 36 ลไล โฮว พะเยซู
คระ เซ ปุย โฮวน เซ ตุม เครองึ เซอกึ แตะ
นึง คระ ซ โฮว อ�ื

37 เญอืม เอจี ฮอยจ อื ซดิ ไม่ เวยีง เยรู
ซาเลม� ฮอยจ ละ คระ เลีฮ ปุย เน่อมึ นึง
บลาวง กาวก� โม ลุกซิก อื รเจอมึ นา เซ
โฮวน� โม เซ ไก เนอึม รพาวม ญันด่ี ไม่
พะจาว� ลืลาว อื นึง ลเลาะ เรยีง แตะ
นึง เอจี โฮลฮ แตะ ยุ ป ซัมคัน ยุฮ อื โฮวน
เจือ�

38 อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปัว เกือฮ กซัต ป
ฮอยจ นึง มอยฮ พะจาว ไมจ ลอป ป ยุ
เคราะ ลอป ป ฮมอง� เกือฮ ปุย อาวต
เมือง มะลอง อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง
พาวม แตะ� ญันด่ี ไม่ พะจาว ป อาวต มะ
ลอง ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ�� อฮั เซ ปุย
โฮวน เซ�

39 เญือม เซ โม ฟาริซี ป อาวต ลลาึง
ปุย โฮวน เซ อฮั เฮี ละ พะเยซู� �อาจาน�
ไมจ เปอะ ดวน โม ลุกซิก แตะ เกือฮ อาวต
โฆย�� อฮั เซ ละ อ�ื

40 พะเยซู อฮั เฮ�ี �อาึ อฮั ละ เปอะ
ตอก เฮ�ี ดัฮ โม เฮี อาวต โฆย โฮ� ปัง มัฮ
ซโมะ นา โม เฮี ซ ลืลาว พะจาว นึง ลเลาะ
เรยีง แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู เลียก พาวม นึง ปุย
41 พะเยซู เญือม ฮอยจ อื นา ก เกียฮ

ชวน แตะ เวยีง เยรูซาเลม เมอ� เยอืม นึง
เลียก พาวม แตะ นึง ปุย เวยีง เซ� 42 อฮั
เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี ฆวต เกือฮ ลัมเลือ
โม เปะ ยุง ตอก ซ โฮลฮ เปอะ อาวต เฮน
อาวต ฮลอง� ปเล่ีย เฮี โม เปะ ปังเมอ โอ
เปอะ เกียฮ ยุ เกียฮ ยุง� 43 ซ ไก ติ ซเงะ
เญือม ซ ฮอยจ โม ป รุป ไม่ เปอะ� ซ โก
ฆรุง รวติ เปอะ ละ ซ คัง แตะ อาึง โม เปะ�
ซ เกือฮ โตว ปุย เกียฮ โอก เกียฮ เลียก ติ
ลวง เนอึม� 44 โม เซ ซ ยุฮ ป ไลจ ป โลม
ละ เปอะ เกือฮ โอยจ แกล เอนิ� โม ลุก
เมือง เปอะ ป อาวต กไน ฆรุง เปอะ ซ ยุฮ
โรฮ ไลจ ไม่ อื เตือง โอยจ อื โรฮ� ซโมะ โก
ปุย เปอะ เซ เญือะ ซ อาวต โตว เบือง แตะ
ติ โม่ว เนอมึ� ซ มัฮ ตอก เซ นึง โอ เปอะ
ยุง เวลา ฮอยจ เรอึม พะจาว แตะ�� อฮั
เซ ละ เวยีง เยรูซาเลม�

พะเยซู โฮว เลียก โตะ ควง วฮินั
(มท� 21:12; มก� 11:15; ยฮ�

2:13)
45 พะเยซู ฮาวก เลียก โตะ ควง วิฮนั�

โครฮ โม ปอกา โอก ฮา ควง วิฮนั เซ�
46 อฮั เฮี ละ อ�ื �พะทัม อฮั อื ตอก เฮ�ี
�วฮินั ยุฮ อาึ มัฮ นา ก ไววอน ปุย� โม เปะ
ปังเมอ เกือฮ เปอะ แปน โตะ ทัม อาวต คะ
มุย� � อฮั เซ�

47 พะเยซู เพอกึ ปุย โตะ ควง วิฮนั เซ
โครยญ ซเงะ่� โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ
พะทัม ไม่ โม จาวไน ยุฮ โม ยวิ ซาวป งอ่ต
ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ พะเยซู� 48 ปัง
เมอ โอ เกียฮ ยุฮ ไม่ อื นึง งอ่ต ลอป โม
ลัปซด่อน ป อฮั อ�ื ฆวต ฮมอง ป อฮั อื
โครยญ มวยญ�

20
ปุย ไฮมญพะเยซู นึง ตอก โฮลฮ อื อมั

นัต แตะ
(มท� 21:23-27; มก� 11:27-33)

1 ติ ซเงะ อื เญอืม เพอกึ พะเยซู ปุย โตะ
ควง วฮินั ไม่ ครอฮ อื ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ
พะจาว ละ อ�ื โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ
พะทัม ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง ฮอยจ อฮั เฮี
ละ อ�ื 2 �ปะ มัฮ โฮลฮ เปอะ อมันัต แตะ
เน่อมึ ก เมอ ละ ยุฮ เปอะ กัน ตอก เซ�
ปุย ป ดวน ปะ ยุฮ ตอก เซ� รโฮงะ ละ
เอะ เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 พะ เยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ
ไฮมญ โรฮ โม เปะ ติ เจือ� 4 กัน เกือฮ
โยฮนั ปุย รปั บัป่ติซมา อมั มัฮ พะจาว ป
เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ฮู� อมั มัฮ ปุย ปลัฮ
เตะ� โลยฮ เนิ เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 โม เซ ซิงซา อื ไม่ ปุ แตะ ฆาื อื ตอก
เฮ�ี �เอะ ซ โลยฮ ละ อื ตอก เมอ แล� ดัฮ
เอะ อฮั มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ กัน
เซ� ตึน ซ ไฮมญ แม เอะ ตอก เฮ�ี �เมอ
ยุ โอ โม เปะ เจือ โยฮนั เนอ�� ตึน ซ อฮั
เซ เนิ� 6 ดัฮ เอะ อฮั มัฮ ปุย ปลัฮเตะ ป
เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ฮู� ปุย โฮวน เฮี ตึน ซ
แล่น เอะ ฆาื อื นึง ซโมะ� นึง เอจี แจง
อื ละ อื มัฮ เนอึม โยฮนั ป ซึป ลปุง พะ
จาว�� อฮั เซ� 7 โม เซ โลยฮ อื ฆาื อื ละ
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พะเยซู ตอก เฮ�ี �เอะ ยุง โตว ป เกือฮ อื
เกียฮ ยุฮ ฮู�� อฮั เซ�

8พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก เซ
อาึ รโฮงะ โตว โรฮ ละ เปอะ ตอก โฮลฮ
แตะ อมันัต แตะ ละ ยุฮ แตะ กัน เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื

ลปุง ปันฮา ไลลวง รปึม
(มท� 21:33-46; มก� 12:1-12)

9 ฟวยจ เซ พะ เยซู ร โฮ งะ ลปุง ปัน
ฮา ละ ปุย ตอก เฮ�ี �ไก ปุย ติ ยุฮ รปึม
อะงุน� เกือฮ ปุย ยุฮ พา อื ละ แตะ�
ฟวยจ เซ โกะ อื โฮว ฮา อื เมือง ไฮญ
เล่ีญ� 10 เญือม เอจี เติง เวลา เปฮ เปลิ
อะงุน เซ ดวน กวนไจ แตะ โฮว เคะ ป
ยุฮ พา รปึม เซ ติ ปุย� เกือฮ อื โฮว ตุย
รโตง แตะ นึง อ�ื ป ยุฮ พา รปึม เซ ปัง
เมอ เฟียต ปุฮ กวนไจ อื เซ โครฮ อื เกือฮ
เอญี ปลาว� 11 ฟวยจ เซ ดวน แม กวน
ไจ แตะ โฮว เคะ อื ติ ปุย แม� โม เซ
เฟียต ปุฮ โรฮ ปุย เซ� ยุฮ ป โซะ ป ไซญ
ละ อื โฮวน เจือ� โครฮ โรฮ อื เกือฮ เอญี
ปลาว� 12 กัง เคะ อื ดวน แม กวนไจ แตะ
โฮว เคะ อื ติ ปุย แม� โม เซ ยุฮ โรฮ ป
โซะ ละ ปุย เซ� น่าึก อื ก พริ รปึม�

13 �เญือม เซ กุม รปึม เซ อฮั เฮ�ี �อาึ
ซ ไมจ ยุฮ ตอก เมอ แล� อาึ ซ ยุฮ ตอก
เฮ�ี อาึ ซ ดวน กวน ฮรกั แตะ โฮว เคะ
อ�ื โม เซ ตึน ซ นัปทื อ�ื� อฮั เซ�

14 �โม ป ยุฮ พา รปึม เซ เญือม ชวน
อื ฮอยจ ปุย เซ� อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ตึน
ซ มัฮ ปุย เฮี ป ซ โฮลฮ แปน กุม รปึม เฮี
เฆียง เฮ�ี ไมจ เอะ ยุฮ ยุม ไม่ เดอมึ เอะ
ซ โฮลฮ รปึม เฮี แปน คอง แตะ�� อฮั เซ
ละ ปุ แตะ� 15 โม เซ บัว่ โรวก ปุย เซ โอก
ฮา รปึม เซ� ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื
�ป มัฮ กุม รปึม เซ เมอ ซ ยุฮ อื ฆาื อื

ละ ป ยุฮ พา รปึม ยุฮ แตะ เซ� 16 ตึน ซ
ฮอยจ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ยุฮ พา รปึม เซ�
ฟวยจ เซ ซ เกือฮ แม ปุย ไฮญ ยุฮ พา อื
ละ แตะ�� อฮั เซ พะเยซู� ปุย โฮวน เซ
เญือม ฮมอง อื โอเอฮี ไล เซ อฮั เฮ�ี �ปัว
โอ เกือฮ แปน ตอก เซ เฟือฮ เอนิ�� อฮั
เซ�

17 พะเยซู แลน โม เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�มัฮ โอ อื ซ มัฮ ตอก เซ พะทัม อมั ซ อฮั
อื ตอก เฮ�ี
�ด่อง ซโมะ โปวฮ ป ยุฮ เญือะ อา เอจี

โซวต พะจาว แปน ด่อง โรง�� อฮั เซ พะ
ทัม� 18 ปุย เมาะ ป ฆลาื ราว ซโมะ เซ ซ
ม่ะ ซ โบวก ฆาื อ�ื ดัฮ ซโมะ เซ ดุฮ ราว ป
ออฮ� ปุย เซ ปังเมอ ซ ลวยจ ซ ไน เอนิ�
อฮั เซ�

ไลลวง กัฮ ปุย พาซี โอเอฮี
(มท� 22:15-22; มก� 12:13-17)

19 โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ซตุ ระ ฆวต
โฮมวต เอนิ พะเยซู จุบัน่ เอนิ นึง ยุง อื
ฮอยจ ลปุง ปันฮา เซ ละ โม โกะ แตะ� ปัง
เมอ โอ โรวต โฮมวต อื ฆาื ฮลัต แตะ นึง
โม ลัปซด่อน� 20มอง โฮมวต อื ฆาื อื เญื
อม เคริ ดอม อื ละ แตะ� จัง ปุย เกือฮ
อื เคียต แปน ปุย เนอึม รพาวม� เกือฮ
อื ฮอยจ ไฮมญ โอเอฮี นึง พะเยซู� โม
โกะ อื มอง โซวต พิต อื นึง ลปุง อ�ื นึง
ซ ฆวต มอป แตะ ละ จาวเมือง เกือฮ อื
อาวต ฆรมึ อมันัต อื ไม่ เกือฮ อื ตัตซิน
อ�ื 21 โม เซ เคียต ไฮมญ พะเยซู ตอก
เฮ�ี �อาจาน� เอะ ยุง เงอะ มัฮ ลปุง เพ
อกึ ตอม ปะ ปุย ป ปุก ป ลอก เกอ� ไก
โตว ป ฮรกั ป จัง เปอะ� เพอกึ เปอะ ไล
ลวง พะจาว ตัม ซื อ�ื 22 กัน กัฮ ปุย พาซี
ละ ซีซา อมั ปุก อื โกตไม ยุฮ พะจาว� อมั
โอ ปุก อ�ื� อฮั เซ�

23 พะเยซู เอจี ยุง อื มอง โม เซ โซวต
พิต แตะ� 24 อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �ตัว มาื
แทป ยุฮ เปอะ เซ� เกือฮ อาึ แลน เมอะ�
มัฮ ฮุป ปุย ป ไก นึง มาื เฮ�ี มัฮ มอยฮ ปุย
ป ไก นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

25 โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ ซีซา��
อฮั เซ� พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี ป
ลัง โฮลฮ ซีซา ไมจ เปอะ ทไว ละ ซีซา� โอ
เอฮี ป ลัง โฮลฮ พะจาว ไมจ เปอะ ทไว ละ
พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

26 โม เซ เงอตึ ฆาื ตอก โลยฮ อื ละ
แตะ� ปุน โซวต โตวพิต อื นึง ลปุง อื ซอง
นา โม ลัปซด่อน เซ� โฆย เอนิ ฆาื อ�ื

ไลลวง โกฮ ไอม แม ปุย
(มท� 22:23-33; มก� 12:18-27)
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27 เญือม เซ โม ซาดู่ซี ฮอยจ เคะ พะ
เยซู งอ่น� มัฮ ป อฮั ป ยุม โอ เกียฮ โกฮ
ไอม แม โม เซ เยอ� โม เซ ไฮมญ อื ตอก
เฮ�ี 28�อาจาน� ไอ โมเซ เอจี ไซฮ อาึง อื
ละ เอะ แปน โกตไม ตอก เฮ�ี �ดัฮ ปรเมะ
ยุม ฮา ปรโปวน เญือะ แตะ� ดัฮ โอ ไก
กวน โฮ� ไมจ แม ปุ อื ไอฮ เดอมึ ซ ซึป จัต
เจือ เอยีกระ เอยีกตุ แตะ เซ�� 29 ไพรม
อื ไก ปุย ติ เญือะ� ไก กวน รเมะ อาแลฮ�
ป มัฮ เอียกระ อื เซ เญือะ� ยุม เตือง โอ
แตะ ดิ ไก กวน� 30 ปุ ทัต อื ไอฮ โรฮ ปร
โปวน เซ โรฮ� ยุม โรฮ เตือง โอ แตะ ดิ
ไก กวน ไม่ อ�ื 31 กัง เคะ อื ปุ ปุย เซ ยุฮ
ตื โรฮ อื ตอก เซ� ปุย เตือง อาแลฮ อื เซ
ไอฮ ตื โรฮ ปรโปวน ติ เซ� ยุม เตือง โอ
แตะ ไก กวน ไม่ อื ติ ตื เนอึม� 32 ฟวยจ
เซ ปรโปวน เซ ยุม โรฮ� 33 ซเงะ ซ โกฮ
ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ เซ� ปรโป
วน เซ ซ แปน ปรโปวน เญือะ ปุย นึง อื ไน
ปุย อาแลฮ เซ� นึง เอจี ไอฮ อื ปรเมะ โม
เซ เตือง อาแลฮ อ�ื� อฮั เซ ละ พะเยซู�

34พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ปุย
เจน เฮี เญือะ เอญี ละ ปุ แตะ� 35 โม ป
โปง ไม่ โกฮ ไอม แตะ เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ
ไม่ ซ โฮลฮ อื อาวต เจน ลั่กกา แตะ� ซ
ไก โตว ป เญือะ ป เอญี นึง� 36 เญือะ ซ
เกียฮ ยุม โตว� ซ ตอก เอนิ โม เตปด่า นึง
ไลลวง ตอก เซ� โม เซ มัฮ โรฮ กวน พะ
จาว นึง มัฮ อื โม ป เอจี โกฮ ไอม เน่อมึ
ลัก่ ยุม แตะ� 37 ไลลวง ซ โกฮ ไอม แม
ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เอจี ที นึง พะทัม
ไซฮ ไอ โมเซ อาึง� มัฮ เญือม รเออปึ งอ
นึง โคะ โฮ� ไอ โมเซ กอก มอยฮ พะจาว
ตอก เฮ�ี �มัฮ พะจาว ทื อปัราฮมั ไม่ ยซิ
ฮกั ไม่ ยาโคป�. 38 เญือม อฮั อื ตอก เซ
เอจี มัฮ อฮั อื พะโองจาว เซ มัฮ พะจาว
ทื ป ไอม� มัฮ โตว พะจาว ทื ป ยุม� ละ
แลน พะจาว อื ไก โตว ป ยุม ละ� ไอม ตื
ละ อ�ื� อฮั เซ พะเยซู�

39 โม คู เพอกึ พะทัม เซ อฮั อื ตอก เฮี
งอ่น� �อาจาน� ปุก เนอมึ ตอก อฮั เปอะ
เซ�� อฮั เซ� 40 เคียง เซ เยอ โม เซ เญาะ

ไก โตว ป โรวต ไฮมญ ไลลวง โอเอฮี นึง
พะเยซู ติ เจือ เนอมึ�

พะครติ อมั มัฮ จัตเจือ ด่าวติ�
41 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �ปุย เมอ

ยุ อฮั อื พะครติ มัฮ จัตเจือ กซัต ด่าวติ
เตอ�� 42 มัฮ ด่าวติ ไอฮ ป อฮั นึง พะทัม
ลืลาว ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ งาวม ลวง ลัก่ ดอม อาึ

43ฮอยจ ละ เกือฮ อาึ ป รุป ไม่ เปอะ อาวต
ฆรมึ ชวง เปอะ�� อฮั เซ ละ พะโองจาว ทื
อาึ พะจาว เยอ�

44 �ดัฮ กซัต ด่าวติ อฮั พะโองจาว ละ
ตอก เซ โฮ� พะครติ เซ อมั ซ เกียฮ มัฮ
จัตเจือ อื โน่ง� แจง โอ อื มัฮ ฮา�� อฮั
เซ ละ ปุย�

ไล โม คู เพอกึ พะทัม
45 ลไล งอ่ต ปุย โฮวน ป อฮั อื เซ พะ

เยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� 46 �ไมจ
เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา โม คู เพอกึ พะทัม�
โม เซ ฆวต จาวป ลปิ ดา� ฆวต โฮว ไป
โฮว มา ไม่ อื นึง โตะ กัต นึง ฆวต เกือฮ อื
ปุย นัปทื แตะ� เญอืม ฮาวก อื นึง โฮงซุต
ไม่ เญือม เลียง ปุย ปุ แตะ ฆวต งาวม ก
ฮลาวง ก คึ อ�ื 47 โม เซ โกย โลป แตะ
เญือะ ม่า ยุฮ แมฮงั แมไม นึง เฮยีง แตะ�
เคียต กอ ไววอน เล่ีญๆ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ยุ
แตะ� ปุย ตอก เซ ซ ลอก ตุต ฆาื อื โฮวน
ฮา ปุย�� อฮั เซ�

21
มาื ทไว แมฮงั
(มก� 12:41-44)

1 พะเยซู เมือต ซาวป แลน โอเอฮี� ยุ
ดุฮ โม ป กอย มาื โตะ ฮติ ทไว ปุย มาื นึง
วฮินั เซ� 2 ยุ โรฮ แมฮงั ตึก นึง ตุก แตะ ติ
ปุย� ดุฮ โรฮ มาื ซครกั นึง อื ลอา เลียน�
3 พะเยซู อฮั เฮ�ี �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม
เนอึม อ�ื มาื ป ดุฮ แมฮงั ตุก เฮี โตะ ฮติ
เซ โฮวน ฮา ป ดุฮ ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื
4 ปุย ไฮญ เซ โรวก ทไว มาื โฮฮ ไจ แตะ นึง
อ�ื ปรโปวน โอยจ นึง ตุก แตะ เฮี ปังเมอ
โรวก เอนิ ทไว มาื ซ เลียง แตะ จีวติ แตะ
นึง เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�
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พะเยซู รโฮงะ อาึง ไลลวง ซ ไลจ วฮินั
(มท� 24:1-2; มก� 13:1-2)

5 เญอืม เซ ปุย อู ไลลวง ตอก ไมจ วฮินั
เซ งอ่น� ไม่ อู โรฮ ลอก ซโมะ ไมจ ควน โก
ปุย อื ไม่ ไลลวง โอเอฮี ไมจๆ ทไว ปุย ละ
ปดัป่ ปด่า อื เซ� 6 พะเยซู อฮั เฮี ฆาื อ�ื
�โอเอฮี เมาะ ป ยุ เปอะ เฮี ซ ไก ติ ซเงะ
เญอืม ซ เญื่อฮ ปุย อื แกล� ซโมะ ป รชุก
ราว ปุ แตะ แปน ไล อื เฮี ซ เญื่อฮ โอยจ�
เญือะ ซ ไก โตว ติ เนอึม ป ซ อาวต ลัง่ อื
เบือง แตะ�� อฮั เซ�

กัน เม่ะมัก่ ป ซ เกิต ละ ปุย
(มท� 24:3-14; มก� 13:3-13)

7 โม ลุกซิก อื ไฮมญ พะเยซู ฆาื อื ตอก
เฮ�ี �ปอคู� ป อฮั เปอะ เนาะ โฮ ซ เกิต
เญอืม เมอ� เญอืม เอจี ซ เกิต อื มัฮ เมอ
ป ซ ซกิ ซัมคัน นึง อื ละ เอะ เอ�� อฮั เซ�

8 พะ เยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เนอึม
เปอะ แฮน ติ แตะ� ปุ เกือฮ ปุย ปุน จุ
เปอะ ไฆร ฮา ลปุง เนอึม� เฆียง เฮี เยอ
ซ ไก โฮวน ป ซ ฮอยจ โกว มอยฮ อาึ อ�ื
ซ อฮั เฮี งอ่น� �ปุย อฮั เปอะ เซ เอจี มัฮ
อาึ เฮ�ี� ซ อฮั เซ� ซ อฮั โรฮ เฮี งอ่น�
�เวลา เซ เอจี เติง�� ซ อฮั เซ ละ เปอะ�
ปุ โฮว ฟวต โม เซ เฟือฮ เอนิ� 9 เญือม
ฮมอง เปอะ ไลลวง รุป ปุย ปุ แตะ ไม่ ไล
ลวง ชุ เมือง ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต เตีจ
ฆาื� โอ เอฮี ตอก เซ จัมเปน อื ไก กา
เม่ะมัก่ ไฮญ� ลัก่ ก ลอยจ อื ปังเมอ โอ
ดิ ฮอยจ��

10 ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื
�ปุย ปะเทต เฮี ซ ตอซู ปุย ปะเทต เซิต�
ปุย เมือง เฮี ซ ตอซู ปุย เมือง เซิต� 11 ซ
เรยีง ลัมเลือ ดุงเดียง เตะ นึง� ซ เกิต
ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ นึง� ซ ฮอยจ พัน
ญัต ฆอก นึง โฮวน โดฮ� นึง มะลอง ซ
เกิต ป ซัมคัน นึง ไม่ ป ฮลัต ปุย นึง โฮวน
เจือ�

12 �กา ซ เกิต โอเอฮี โม เซ ปุย ซ โฮม
วต โม เปะ ไม่ ซ โคมเฮง อื โม เปะ� โม
เซ ซ ฟอง โม เปะ โตะ โฮงซุต ยุฮ แตะ�
ซ มอป โม เปะ ละ กุม คอก� ซ โรวก ฟอง
โม เปะ ซองนา โม กซัต ไม่ โม ป ตัตเตียง
บัน่เมือง เบือ ทื เปอะ อาึ� 13 มัฮ เญือม

เซ เญือม ซ โฮลฮ เปอะ รโฮงะ ไลลวง พะ
จาว ละ อ�ื 14 กา ซ โรวก ปุย เปอะ ตอก
เซ� ไมจ เปอะ ตัง ไจ แตะ นึง โอ เปอะ
ซ เกือฮ ติ แตะ ตุก รพาวม นึง ป ซ อฮั ซ
มวยญแตะ ละ โม เซ� 15อาึ ซ เกือฮ วซิา
พันญา ละ เปอะ ไม่ ซ เกือฮ เปอะ เกียฮ
อฮั เกียฮ มวยญ ปอ ซ ดุต ดัก โม ป เกละ
ยุ เปอะ เซ ไม่ โอ อื เญือะ ซ เกียฮ เก โม
เปะ� 16 เญือม เซ โม มะเปือะ เปอะ ไม่
เอยีกปุ คระ เฌือต เปอะ ไม่ ปุโฮมว เปอะ
งอ่น ซ รโจฮ โม เปะ ละ ปุย� โม เซ ซ ยุฮ
ยุม ไม่ เปอะ งอ่น� 17 ปุย เตือง โอยจ อื
ซ เกละยุ โม เปะ ฆาื ทื เปอะ อาึ� 18 ปัง
มัฮ ตอก เซ โม เปะ ซ ไลจ เปอะ โตว ฆาื�
ปัง มัฮ ฮาึก ไกญ เปอะ ติ เญียง ปุ โรฮ ซ
ฆรอยจ� 19 ไมจ เปอะ อาวต ไม่ รพาวม
ตอน ฮมัน แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ
โฮลฮ เปอะ จีวติ เนอมึ แตะ เบือ อ�ื

ไลลวง ตอก ซ ไลจ เวยีง เยรูซาเลม
20 �เญื อม ยุ เปอะ ฮอยจ แวต ตฮนั

โฮวน เวยีง เยรูซาเลม ซ ยุง เปอะ นึง เซ
โอ อื เญือะ เล่ีญ ซ ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ อ�ื
21 เญือม เซ ไมจ เอนิ ปุย อาวต นึง จัง
วตั ยูเด่ีย ตอ ฮอยจ นึง บลาวง� โม ป
อาวต นึง เวยีง เซ ไมจ อื โอก โฮว ก ไฮญ�
โม ป อาวต ยว่ง ก พริ นึง อื เญือะ ไมจ
โตว อื เลียก นึง เวยีง เซ� 22 เญือม เซ
มัฮ เวลา ซ เกือฮ พะจาว ปุย ลอก ตุต
แตะ� จัมเปน อื เกิต ตอก เซ นึง ซ เกือฮ
อื แปน ตอก เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง พะทัม
โฮ� 23 เญือม เซ ซ เม่ะมัก่ เนอึม ละ โม
ป โรวก ไม่ ป ปุ ลัง่ กวน� ซ โซะไซญ เนอึ
ม ละ ปุย เมือง เฮ�ี นึง ซ เปลีฮ พะจาว
รพาวม ฮาวก แตะ ละ ปุย โม เซ� 24 ซ
ยุม นึง วจิ งอ่น� งอ่น อื ซ เมือะ ปุย โรวก
เกือฮ แปน ครา แตะ นึง เมือง ปุย โครยญ
เมือง� ปุย ตังเมือง ซ พลิฮ ซ บึน เวยีง เย
รูซาเลม ฮอยจ ละ ลอยจ เวลา ยุฮ แตะ�

ไลลวง ซ ฮอยจ แม พะเยซู
25 �ฟวยจ เซ ซ ไก ป ซัมคัน นึง ซเงะ

ไม่ เคิ ไม่ ซโมยญ� นึง ปลัฮเตะ เฮี ปุย
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โครยญ เมือง ซ อาวต ไม่ ซุกซัก รพาวม
แตะ� ซ ฮลัต นึง ระ ลอน ลอยฮ พุกเพยีก
รอาวม นึง ปลัฮ รอาวม� 26 ปุย ซ รไจจ
นึง ป ซ เกิต ละ แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ซ
ฮลัต ปอ ซ เบฮ แตะ� โอเอฮี ป ไก อมันัต
นึง กังฮาว ซ รกุฮ รเตียง� เญือะ ซ อาวต
โตว เบือง แตะ� 27 เญือม เซ ปุย ซ ยุ
ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ นึง ชุต รวู ไม่ อมั
นัต ระ แตะ ไม่ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ แตะ�
28 เญอืม เกิต โรง โอเอฮี ไล เซ เยอ� ไมจ
เปอะ ชุง งนั มะลอง นึง เอจี ซดิ ซ ฮอยจ
เรอมึ พะจาว โม เปะ�� อฮั เซ�

29 เญือม เซ พะเยซู รโฮงะ ลปุง ปันฮา
เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ งอ่ต ไลลวง โคะ เม
ไม่ โคะ ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 30 เญือม ยุ
เปอะ จัว กัก ชุก ฮละ อื เอจี ยุง เปอะ ซดิ
ซ เฮละ อ�ื 31ตอก โรฮ เซ เญอืม ยุ เปอะ
เกิต โอเอฮี ตอก เซ โม เปะ ซ ยุง โรฮ เปอะ
นึง เซ เอจี ซดิ ซ ฮอยจ บัน่เมือง ยุฮ พะ
จาว ละ ปุย�

32 �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื ปุย
เจน เฮี ซ ยุม โอยจ โตว กา เกิต โอเอฮี
ตอก เซ เตือง โอยจ อ�ื 33ปลัฮเตะ ไม่ มะ
ลอง ซ ไฆร� ป อฮั ป มวยญ อาึ ปังเมอ โอ
เกียฮ ไฆร�

34�ไมจ เปอะ แฮน เนอมึ ติ แตะ� ไมจ
เปอะ โตว เกือฮ ติ แตะ มาว ไม่ โซม ญุ่ก
กุก ญึม แตะ� ไม่ ญุ่ยจ ซัก รกั ครวก
แตะ� ไม่ งอ่ต แตะ คาว คอง นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� ซเงะ เซ ซ
ฮอยจ พราวป ละ เปอะ ลไล โอ เปอะ ดิ
เตือน เพรยีง ติ แตะ� 35ซเงะ เซ ซ ฮอยจ
พราวป ละ ปุย ติ ปลัฮเตะ ตอก ฆลอยฮ
ซราว โฮ� 36 ไมจ เปอะ เครองึ รไจจ นึง�
ไมจ เปอะ ไววอน ลอป เดอมึ เปอะ ซ ไก
เรยีง แด่น ละ ซ โปน แตะ โอเอฮี ป ซ เกิต
เซ ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ซองนา กวน ปุย
ปลัฮเตะ�� อฮั เซ�

37 เมือ ซเงะ่ อื พะเยซู เพอกึ ตอม ปุย
โตะ ควง วฮินั โครยญซเงะ่� เมือ ก ซาวม
อื โอก โฮว ไอจ นึง บลาวง กาวก� 38 เมือ
กซะ งาวป อื ปุย เตือง โอยจ อื ฮาวก เคะ
อื โตะ ควง วฮินั เซ โครยญ ซะ ละ ซ งอ่ต
แตะ ป อฮั อ�ื

22
ยูด่า โชะ พะเยซู ละ ปุย
(มท� 26:1-5; มก� 14:1-2)

1 เญือม เซ เอจี ซ เติง เวลา โซม ปุย
คโนมปัง โอ ไก เจือ ป อฮั ปุย โซม เลียง
ฌาว ไม่ เซ� 2 โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ
พะทัม ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่
พะเยซู� ปังเมอ ฮลัต นึง โม ลัปซด่อน�
3 เญือม เซ ซาตัน เลียก โบว รพาวม ยูด่า
อซิคารโิอต ป มัฮ ปุย ไน ลุกซิก กาว ลอา
ปุย เซ� 4 ยูด่า โฮว เคะ โม ซตุ ระ ไม่ โม
ฮวันา ป มองญัม นึง วฮินั� อู ไลลวง ตอก
ซ โฮลฮ แตะ มอป พะเยซู ละ อ�ื 5 โม เซ
มวน รพาวม ฆาื อ�ื โตกโลง ซ เกือฮ มาื
ละ ยูด่า เซ ฆาื อ�ื 6 ยูด่า รปั เนอมึ รซอม
โม เซ� เคียง เซ เยอ ยูด่า บระ ซาวป เญื
อม เคริ เญอืม ดอม อื ละ ซ มอป แตะ พะ
เยซู ละ โม เซ� เญือม โอ ปุย ไฮญ อาวต
ไม่ อ�ื

พะเยซู เกือฮ ปุย เพรยีง อาึง โอเอฮี
(มท� 26:17-25; ยฮ� 13:21-30)

7 เญอืม เซ เอจี เติง ซเงะ โซม ปุย คโนม
ปัง โอ ไก เจือ� มัฮ ซเงะ เซ เญอืม ไมจ ปุย
มอก อาึง กวน แกะ ละ ซ เลียง ปุย ปุ แตะ
ซเงะ โซม เลียง ฌาว เซ� 8 พะเยซู ดวน
เปโตร ไม่ โยฮนั โฮว� อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว
เพรยีง อาึง โซม ละ ซ โซม เลียง ฌาว เอะ
นึง�� อฮั เซ�

9 ปุย ลอา เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ซ
เกือฮ เปอะ เอะ โฮว เพรยีง อาึง ละ แตะ
ก เมอ�� อฮั เซ�

10 พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �เญือม ซ
เลียก เปอะ โตะ เวยีง ซ รโตฮ เปอะ ยุ ปร
เมะ เน่ะ ปุ โฮว โดง รอาวม ติ ปุย� ไมจ
เปอะ ฟวต ปุย เซ� ฮาวก ปุย เซ เญือะ
ออฮ ไมจ เปอะ ฮาวก เญือะ เซ� 11 ไมจ
เปอะ อฮั เฮี ละ กุม เญือะ เซ� �ปอคู
เกือฮ เอะ ไฮมญ ปะ นึง ฮอง ซ โซม เลียง
ฌาว แตะ นึง ไม่ โม ลุกซิก แตะ�� ไมจ
เปอะ อฮั เซ ละ� 12 กุม เญือะ เซ ซ ตาว
โม เปะ ฮอยจ โตะ ฮอง ระ คัก ฮลาวง อ�ื
เอจี ฟวยจ แฮรป เตียป อื อาึง โตะ ฮอง
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เซ� มัฮ นา เซ นา ก ไมจ เปอะ เพรยีง
โซม เลียง ฌาว ละ เอะ เอ�� อฮั เซ�

13 โม เซ โฮว เนอึม� รโตฮ เนอึม ยุ อื
ตอก อฮั พะเยซู อื ละ แตะ� ฟวยจ เซ
เพรยีง เนอมึ โซม เลียง ฌาว นา เซ�

โกะ เนอมึ พะเยซู ไม่ ฮนัม อื
(มท� 26:26; มก� 14:22; 1 คร�

11:23)
14 เญือม เอจี เติง เวลา อื พะเยซู โซม

ดิ นึง โตะ ติ ไม่ โม ไกญกอ ลุกซิก แตะ�
15 อฮั เฮี ละ อ�ื �กา ซ โฮลฮ แตะ โอต ป
โซะ เซ อาึ ไก เนอึม รพาวม ฆวต รโจะ ดิ
โซม ไม่ เปอะ นึง กัน เลียงฌาว เฮ�ี 16อาึ
อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี อาึ เญือะ ซ โฮลฮ
โตว โซม เลียง ฌาว ตอก เฮี ฮอยจ ละ ซ
ฟวยจ ไมจ ควมัไม อื นึง บัน่เมือง ยุฮ พะ
จาว�� อฮั เซ�

17 เญือม เซ พะเยซู ตุย เปียง� ญันด่ี
ไม่ พะจาว� อฮั เฮ�ี �ตุย เปียง เฮ�ี ญุ ดิ
ไม่ ปุ เปอะ� 18 อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี
เฆิม เฮี โฮว ไป นา� อาึ เญาะ ซ ญุ โตว
รอาวม อะงุน ตอก เฮี ฮอยจ ละ ฮอยจ บัน่
เมือง ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ�

19 ฟวยจ เซ ตุย แม คโนมปัง� ญันด่ี
โรฮ ไม่ พะจาว� เรยีก อ�ื เกือฮ อื ละ
โม ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เฮี มัฮ
โกะ เนอมึ เมอะ� เอจี โปง เงอะ รโตง โม
เปะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เฮี ละ ซ ไตม
เปอะ อาึ นึง�� อฮั เซ� 20 ฟวยจ โซม อื
เกือฮ แม เปียง ละ อื ตอก เซ โรฮ� อฮั
เฮ�ี �เปียง เฮี มัฮ ลปุง ซันญา โคระ พะ
จาว นึง ฮนัม อาึ� มัฮ ปัต อื ตัง โม เปะ�

21�งอ่ต แลน� ป ซ โชะ อาึ ละ ปุย เอจี
งาวม โซม นึง โตะ ติ เฮี ไม่ อาึ� 22 ป มัฮ
กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ เกิต เนอึม โอเอฮี ละ
ตอก เอจี คิต พะจาว อาึง ละ อ�ื ปังเมอ
ซ เม่ะมัก่ เนอมึ ละ ป โชะ อื เซ�� อฮั เซ�

23 โม เซ ตัง โคน ตัง ไฮมญ ปุ แตะ ฆาื
อื นึง ป ซ โรวต ยุฮ โอเอฮี เซ ละ อ�ื

โม ลุกซิก เก ปุ แตะ
24 โม ลุกซิก อื เก ปุ แตะ นึง ป ซ เมีญ

ปุย แปน ป ระ ไล ฮา ปุย ไน โม โกะ แตะ
เซ� 25พะเยซู อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �กซัต

นึง ปลัฮเตะ เฮี โกว อมันัต แตะ ละ ซ ตัต
เตียง แตะ ปุย� โม ป ตัตเตียง ปุย โฮลฮ
มอยฮ ระ แตะ นึง อวต ปุย แตะ นึง แปน
แตะ ป เรอมึ โม ลัปซด่อน� 26 โม เปะ ปัง
เมอ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ ตอก โม เซ� ฮา เซ
ป มัฮ ปุย ระ ไล ลลาึง เปอะ ไมจ อื ญอม
เกือฮ ติ แตะ แปน ป แตวะ ไล ฮา ปุย� ป
มัฮ ฮวันา ปุย ไมจ อื ญอมแปนกวนไจ ปุย
โจฮ ปุย� 27 ป งาวม โซม ไม่ ป ปอก ปุย
โซม มัฮ ปุย ป ระ ไล นึง อ�ื โม่ มัฮ ป งาวม
โซม เซ� อาึ ปังเมอ อาวต ลลาึง โม เปะ
ตอกกวนไจ ปุย โจฮ เปอะ� 28 โม เปะ เอจี
อาวต ลอป เปอะ ไม่ อาึ ติ เจน ลอง โอเอฮี
รพาวม เมอะ� 29 เปือะ เกอะ เอจี เกือฮ
อาึ โฮลฮ ตัตเตียง ปุย ตอก ออฮ� อาึ ซ
เกือฮ โรฮ โม เปะ โฮลฮ ตัตเตียง ปุย ตอก
เซ โรฮ� 30 โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ โซม ดิ
ไม่ อาึ นึง บัน่เมือง ยุฮ ฮุ� ซ โฮลฮ เปอะ
งาวม ก คึ อื ละ ซ โฮลฮ เปอะ รเตีฮ รตุม
โอเอฮี ละ โม อซิราเอน เตือง กาว ลอา
เจอ อ�ื� อฮั เซ ละ โม ลุกซิก แตะ�

เปโตร ซ เม่าะ ยุง แตะ พะเยซู
31 �ซีโมน ซีโมน� งอ่ต แลน� พะจาว

เอจี โปง ซาตัน ลอง รพาวม โม เปะ เตือง
โอยจ เปอะ ตอก วี ปุย เฮงาะ แลป เกือฮ
ปอย ฮา เฮงาะ ไมจ โฮ� 32 ปัง มัฮ ตอก เซ
อาึ เอจี เพือ ปะ นึง รซอม ไววอนแตะ� เด
อมึ รพาวม เจือ เปอะ โอ ซ ไลจ� ดัฮ เปอะ
เอจี แม แม เคะ อาึ� ไมจ เปอะ เรอมึชวย
ตูเตอมึ โม เอยีกปุ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

33 เปโตร อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� อาึ เอจี
เตม รพาวม ละ ซ ลอก แตะ คอก ไม่ ปะ�
ปุน ยุม ดิ โรฮ ไม่ เปอะ�� อฮั เซ�

34 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เปโตร� อาึ
อฮั ละ เปอะ� เนฮ เฮ กา รเอาะ แอ ปะ ซ
เม่าะ เปอะ ยุง แตะ อาึ ลอวย โฮน�� อฮั
เซ ละ อ�ื

ไลลวง กปาว ไม่ ทอง ไม่ วจิ
35 เญอืม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก

แตะ� �ไพรม อื เญือม ดวน อาึ โม เปะ
โฮว� เตือง โอ เปอะ โรวก กปาว ไม่ ทอง
โฮว คระ ไม่ เกิป เปอะ� อมั ไก ป วติ ป วงั
ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อื
ตอก เฮ�ี �ไก โตว�� อฮั เซ�
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36พะเยซู อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี ป ไก กปาว
ไม่ ทอง ไมจ อื โรวก� ป โอ ไก วจิ ยุฮ
ไมจ อื โชะ ลปิ แตะ ละ ซ รวี แตะ วจิ นึง�
37พะทัม เอจี อฮั อาึง ไลลวง อาึ ตอก เฮ�ี
�ละ งอ่ต ปุย อื เอจี มัฮ โรฮ มู ติ ไม่ โม ป
ไก ตุต�� อฮั เซ� อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก
เฮ�ี พะทัม คอ เซ จัมเปน เนอึม อื เกิต�
เอจี ซ เกิต เนอึม ละ อาึ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั
เซ�

38 โม ลุกซิก อื อฮั เฮ�ี �พะโองจาว�
เฮ�ิ เอจี ไก ลอา วจิ เจอ�� อฮั เซ� พะ
เยซู โลยฮ อ�ื �เอจี ปอ อื เมาะ เซ�� อฮั
เซ�

พะเยซู โฮว ไววอน
(มท� 26:36-46; มก� 14:32-42)

39 พะ เยซู โอก โฮว ฮา นา เซ ฮอยจ
นึง บลาวง กาวก ตอก เอจี กอ ยุฮ ไพรม
แตะ� โม ลุกซิก อื โฮว โรฮ ไม่ อ�ื 40 เญื
อม เอจี ฮอยจ อื นา เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ
โม เซ� �ไมจ เปอะ ไววอน เนอึม โรวะ
เดอมึ เปอะ โอ ซ ไป นึง ป ลอง รพาวม
เปอะ�� อฮั เซ�

41 เญือม เซ โกะ อื โฮว ฮา อื เมาะ ติ
เจน วตั ปุย ซโมะ� ชุง นึง มะ ฆราวง
แตะ� ไววอน� 42อฮั อื ตอก เฮ�ี �เปือะ�
ดัฮ ปุก รพาวม เปอะ ปัว ปะ ตุย แปฮ เปีย
ง เฮี ฮา แตะ� ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก
ปุ เกือฮ มัฮ ตัม รพาวม อาึ� เกือฮ มัฮ
ตัม รพาวม ปะ�� อฮั เซ ละ เปือะ แตะ�
43 (เตปด่า เน่อมึ เมือง มะลอง ฮอยจ เปลี
ฮ ติ แตะ ละ อ�ื เรอึม อ�ื เกือฮ ไก เรยีง
ไก แด่น� 44 เญอืม เซ พะเยซู ตุก ลัมเลือ
รพาวม� ไววอน เนอมึ ไววอน แนม ฆาื อื
ปอ แตก ลฮาึง แตะ ไม่ เฌีย เอนิ อื ลังเตะ
ตอก ฮนัม โฮ��*

45พะเยซู โกฮ เน่อมึ ไววอน แตะ เอญี
เคะ ลุกซิก แตะ� ยุ ปุน อื ไอจ ฆาื โซะไมญ
อื นึง ตุก รพาวม แตะ� 46 อฮั เฮี ละ อ�ื
�โม เปะ เมอยุ ไอจ เปอ� โกฮ ไววอน
เดอมึ เปอะ โอ ซ ไป นึง ป ลอง รพาวม
แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

ปุย ฮอยจ โฮมวต พะเยซู

47 เญอืม โอ พะเยซู ดิ เตือน ลอยจ ลปุง
เงอ ฮอยจ ปุย โฮวน ละ� ป นัม นา ปุย
โฮวน เซ มัฮ ยูด่า� มัฮ ปุย ไน ลุกซิก กาว
ลอา เซ ติ ปุย� ยูด่า เลียก เคะ พะเยซู ละ
ซ ฮงาึต แตะ� 48พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ยู
ด่า� อมั เอจี มัฮ โชะ เปอะ กวน ปุย ปลัฮ
เตะ นึง กัน ฮงาึต แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

49 โม ลุกซิก ป อาวต ไม่ อื เญือม ยุ อื
ป ซ เกิต ละ อื อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� อมั
ซ เกือฮ เปอะ เอะ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม เฮี
นึง วจิ แตะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 50 โม ลุก
ซิก อื ติ ปุย มอก ป มัฮ กวนไจ ฮวันา ซตุ
ติ ปุย� ลอก ฮยวก ดอม อ�ื แฌฮ เอนิ
ฮยวก อื เซ�

51 พะเยซู ปังเมอ อฮั เฮี ละ อ�ื �เครา
ะ อื เมาะ เซ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ พะเยซู
ไปญ ฮยวก ปุย เซ เกือฮ อื ไฮ�

52 เญอืม เซ พะเยซู อฮั อื ละ โม ซตุ ระ
ไม่ โม ฮวันา ป มอง ญัม นึง วฮินั� ไม่ โม
ป กวต ป เฮยีง ป ฮอยจ โฮมวต แตะ เซ
ตอก เฮ�ี �โม เปะ โรวก เปอะ วจิ โรวก
เปอะ คอน� อมั มัฮ โคะ เปอะ อาึ มัฮ คะ
มุย� 53อาึ อาวต ไม่ โม เปะ โตะ ควง วฮินั
โครยญ ซเงะ่� โม เปะ โฮมวต เปอะ โตว
อาึ เมอ� ปเล่ีย เฮี เอจี มัฮ เวลา โฮลฮ โม
เปะ ยุฮ ป ฆวต ยุฮ แตะ� มัฮ โรฮ เวลา
ยุฮ อมันัต ลวง ก เฟียก อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื

เปโตร เม่าะ ยุง แตะ พะเยซู
(มท� 26:57; มก� 14:53; ยฮ�

18:12)
54 โม เซ โฮมวต พะเยซู� ตาว อื ฮอยจ

เญือะ ฮวันา ซตุ� เปโตร โฮว ฟวต โรฮ อื
ปังเมอ โฮว ซไง ฮา อ�ื 55 เญือม เซ ปุย
จอป งอ อกัอวน ควง เญือะ ซตุ เซ� เป
โตร เลียก งาวม ดิ ไม่ โม ป งาวม ญื่ งอ
เซ� 56 ไก กวนไจ ปรโปวน ติ ปุย� เญือม
ยุ อื งาวม เปโตร ญื่ งอ เซ แลน ที อ�ื อฮั
เฮี ละ ปุย� �ปุย เฮี มัฮ โรฮ มู ติ ไม่ เยซู
โรฮ�� อฮั เซ�

* 22:44 22:44ลปุง ไก กไน โวงเลป เซ มัฮ ป โอ ไก นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม งอ่น อ�ื
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57 เปโตร ปังเมอ เม่าะ ไล แตะ� อฮั
เฮ�ี �ออ� อาึ ยุง โตว ปุย เซ เฟือฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

58 โล่ว แม เญี่ยะ ไก ปรเมะ ติ ปุย� ยุ
โรฮ เปโตร� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ โรฮ
เปอะ ปุย ไน โม เซ โรฮ�� อฮั เซ� เปโตร
โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอยีก� อาึ มัฮ โตว��
อฮั เซ�

59 ฟวยจ เซ เมาะ ติ ชวัโมง ไก แม ปร
เมะ ติ� อฮั เนอมึ อฮั แนม อื ละ ปุย ตอก
เฮ�ี �ปุย เฮี เอจี แจง มัฮ อื ไม่ อ�ื เอจี ที
นึง มัฮ อื โม กาลิลี�� อฮั เซ ละ ปุย�

60 เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �เอยีก� ไลลวง
ป อฮั ปะ เซ อาึ ยุง โตว เฟือฮ�� อฮั เซ�
เปโตร ดิ เตือน โตว ลอยจ ลปุง อ�ื เญื
อม เซ รเอาะ เอนิ แอ เยอ� 61 พะโอง
จาว ลเตือฮ แก ที เปโตร� เญือม เซ เป
โตร โตก เอนิ ละ ป อฮั พะโองจาว อาึง
ละ แตะ ตอก อฮั อื เฮี ละ อ�ื �เนฮ เฮ กา
รเอาะ แอ ปะ ซ เม่าะ เปอะ ยุง แตะ อาึ
ลอวย โฮน�� โตก ละ อฮั อื เซ ละ แตะ�
62 เปโตร โอก โฮว ฮา นา เซ� เยอืม เนอึ
ม เยอืม แนม ฆาื อ�ื

ปุย โล่ ญวยฮ พะเยซู ไม่ ปุฮ อื
63 โม ป ควป แลน พะเยซู เซ โล่ ญวยฮ

พะเยซู� ปุฮ อื ไม่ อ�ื 64 ปุก ไง่ อื นึง บ่
วตชุ� อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ ปุย ป เดือฮ ปะ
เซ� รโฮงะ แลน ละ เอะ เมอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 65 โนก ฮา เซ อฮั แม ลปุง เพียก
แฮม ละ อื โฮวน เจือ�

โม ซมาชกิ ซพา โพรม ละ งอ่ต แตะ
ไล พะเยซู

66 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อ�ี โม ป กวต
ป เฮยีง ยุฮ โม ยวิ ไม่ โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพ
อกึ พะทัม โพรม ดิ� โม เซ โรวก พะเยซู
ฮอยจ ซองนา โม ซมาชกิ ซพา เตือง โอยจ
อื เซ� 67 โม เซ อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปะ
อมั มัฮ เปอะ พะครติ� รโฮงะ เนิ�� อฮั
เซ ละ อ�ื พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปัง
รโฮงะ ละ เปอะ ตึน โอ เปอะ ซ เจือ อาึ�
68 ปัง ไฮมญ อาึ โอเอฮี นึง เปอะ ตึน โอ
เปอะ ซ โลยฮ เนิ� 69 เฆิม เฮี โฮว ไป นา ป
มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ โฮลฮ งาวม ลวง

ดอม พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

70 ปุย เตือง โอยจ อื อฮั เฮี ละ พะเยซู�
�ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปะ อมั มัฮ เปอะ กวน
พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื พะเยซู โลยฮ อื
ตอก เฮ�ี �เอจี มัฮ โม เปะ ไอฮ ป อฮั อาึ
มัฮ ฮา�� อฮั เซ ละ อ�ื

71 โม เซ อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อมั ทา ลัง่
ซาวป พีญัน อ�ื เอะ เอจี ฮมอง ไอฮ เน่
อมึ นึง มวยญ โกะ อื เซ�� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ�

23
ปุย ตาว พะเยซู ละ ปีลัต
(มท� 27:1; มก� 15:1; ยฮ� 18:28)

1 โม ป โพรม เซ โกฮ โฮว ตาว พะเยซู
ละ ปีลัต เตือง มู แตะ� 2 ฟอง พะเยซู
ตอก เฮ�ี �เอะ เอจี ยุ ที มัฮ ปุย เฮี ป จุ
ปุย เมือง เอะ เกือฮ ไลจ� คัต โรฮ ปุย รมั
กัฮ พาซี โอเอฮี ละ ซีซา ไม่ อวต อื ติ แตะ
มัฮ พะครติ� เอจี มัฮ อฮั อื ติ แตะ มัฮ
กซัต�� อฮั เซ�

3 ปีลัต ไฮมญพะเยซู ตอก เฮ�ี �ปะ อมั
มัฮ เนอมึ เปอะ กซัต ยุฮ โม ยวิ�� อฮั เซ�
พะเยซู โลยฮ อ�ื �เอจี มัฮ ปะ ไอฮ ป อฮั
ฮา�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 เญอืม เซ ปีลัต อฮั เฮี ละ โม ซตุ ระ ไม่
ปุย โฮวน เซ� �อาึ ยุ โตว คระ พิต คระ
โฌวะ ปุย เฮี ติ เจือ เนอมึ�� อฮั เซ�

5 โม เซ โฮว ละ อฮั แตะ เรยีง ฮา ไพรม
แตะ� �ปุย เฮี ซุกซัก ยุฮ บัน่เมือง� เพ
อกึ ปุย เน่อมึ นึง จังวตั กาลิลี ฮอยจ จัง
วตั ยูเด่ีย เล่ีป อ�ื ปเล่ีย เฮี เอจี ฮอยจ แม
นึง เวยีง เฮ�ี� อฮั เซ�

เฮโรต ไตซวน พะเยซู
6 ปีลัต เญือม ฮมอง อื ไล เซ ไฮมญ อื

ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี อมั มัฮ ปุย จังวตั กาลิ
ลี�� อฮั เซ ละ ปุย� 7 เญือม ยุง อื มัฮ อื
ปุย อาวต ไน นาตี ลวงั บัง่คัป เฮโรต เตอ�
ดวน ปุย ตาว อื ฮอยจ ละ เฮโรต ฆาื อ�ื
เญือม เซ ปุก โรฮ เญือม ฮอยจ เฮโรต เซ
นึง เวยีง เยรูซาเลม�

8 เฮโรต เซ เญอืม ยุ อื พะเยซู มวน เนอึ
ม ละ อ�ื เอจี เล่ีญ เนอมึ ฆวต ยุ อื นึง เอจี
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ฮมอง อื ไลลวง อ�ื แกต ติ แตะ ซ โฮลฮ ยุ
ยุฮ พะเยซู ป ซัมคัน งอ่น� 9 เฮโรต ไฮมญ
โอเอฮี นึง พะเยซู โฮวน เจือ ฆาื อ�ื พะ
เยซู ปังเมอ โอ โลยฮ อื ติ มวยญ เนอึม�
10 โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม โกฮ
ญวต พิต ละ พะเยซู โฮวน เจือ� อฮั อื ระ
ลัมเลือ เอนิ พิต� 11 เญือม เซ เฮโรต ไม่
โม ตฮนั ยุฮ อื โล่ ญวยฮ พะเยซู� เพียก
แฮม อื ไม่ อ�ื จาวป ลปิ คึ ละ อื ติ� ฟวยจ
เซ เกือฮ ปุย ตาว แม อื ละ ปีลัต� 12 กา
เซ เฮโรต ไม่ ปีลัต เกละยุ ปุ แตะ� เคียง
ซเงะ เซ เยอ ปุก ปอ แม ปุ แตะ ฆาื อ�ื

ปีลัต ตัตซิน พะเยซู
(มท� 27:15; มก� 15:6; ยฮ�

18:39)
13 ปี ลัต กอก โม ซตุ ระ ไม่ โม ป ตัต

เตียง ปุย ไม่ โม ลัปซด่อน เกือฮ อื ฮอยจ
โพรม ไม่ แตะ� 14 อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ
ตาว เปอะ ปุย เฮี ละ อาึ� อฮั เปอะ มัฮ ป
จุ ปุย ไลจ� ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี ไตซวน เนอะ
ซองนา โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� อาึ ยุ
โตว ไก คระ พิต อื ตัม ไล เอจี ฟอง โม เปะ
อื เซ ติ เจือ เนอึม� 15 กซัต เฮโรต ปุ โรฮ
ยุ อื คระ พิต อ�ื เอจี ที นึง ดวน อื ปุย ตาว
แม ละ อาึ� ปุย เฮี ไก โตว ป พิต ยุฮ อื ป
โปง ไม่ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อ�ื 16 เคียง มัฮ อื
ตอก เซ อาึ ซ เกือฮ ปุย เฟียต นึง โม่ะ ฮกั�
ฟวยจ เซ ซ พลวย เยอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
17 (ตัม ไล อื เญือม ไก กัน เลียง ฌาว ปุย
โครยญ เนอึม เมอ� ปีลัต จัมเปน พลวย
ป ตุต ละ ปุย ติ เนอมึ ติ ปุยๆ��*

18 ปุย โฮวน เซ ปังเมอ อฮั เฮี เรยีง�
�ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เฮ�ี พลวย บ่า
ระบ่า เนิ�� อฮั เซ� 19 บ่าระบ่า เซ มัฮ ป
คัง ปุย โตะ คอก นึง ชุ อื ยุฮ เมือง เวยีง
เยรูซาเลม เซ� มัฮ โรฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ปุย
ไม่ อ�ื

20 ปีลัต ไก รพาวม ฆวตพลวย พะเยซู�
ริ แม อฮั โอเอฮี ละ ปุย โฮวน เซ� 21 โม
เซ ปังเมอ อฮั เฮี ละ อื เรยีง� �เคิง นึง
ไมะซาวแควง เซ เมิฮ�� อฮั เลาะ อฮั ลาึน
เซ�

22 ปีลัต อฮั แม อื ละ อื โทน ลอวย โฮน�
�เคิง ละ เมอ� มัฮ เมอ ป พิต ยุฮ อ�ื อาึ
ยุ โตว คระ พิต ป โปง อื ไม่ ยุม แตะ นึง อ�ื
อาึ ซ เกือฮ ปุย เฟียต นึง โม่ะ ฮกั� ฟวยจ
เซ ซ พลวย เยอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

23 ปัง มัฮ ตอก เซ โม เซ โฮว ละ อฮั แตะ
เรยีง� เมาะ ไก เซียง แตะ อฮั แนฮ อ�ื
ดวน แนฮ ปีลัต เกือฮ ปุย เคิง พะเยซู นึง
ไมะซาวแควง� ลัก่ ก ลอยจ อื ปีลัต ไป
นึง เรยีง ลอน อฮั โม เซ อ�ื 24 ปีลัต ตัต
ซิน เกือฮ ปุย ยุฮ อื ละ พะเยซู ตอก อฮั โม
เซ อื ฆาื อ�ื 25พลวย ปุย คัง ปุย โตะ คอก
ฆาื ชุ อื ยุฮ เมือง ไม่ ยุฮ อื ยุม ไม่ ปุย� ตัม
ฆวต เกือฮ โม เซ แตะ พลวย� มอป โรฮ
พะเยซู ละ อื เกือฮ ปุย ยุฮ อื ละ อื ตัม ป
ฆวต ยุฮ โม เซ อื ไอฮ�

ปุย เคิง พะเยซู นึง ไมะซาวแควง
(มก� 7:24-30; มท� 15:21; ยฮ�

19:17)
26ฟวยจ เซ ปุย ตาว พะเยซู โอก โฮว�

ลไล ตาว อื โฮว เซ� รโตฮ ยุ ปุย เมือง
ไซรนิ ติ� มอยฮ อื มัฮ ซีโมน� ปุก เญื
อม เอญี อื เน่อมึ คระ โฮว แตะ� โม เซ
ยอ่ง ไมะซาวแควง นึง ซองัปา อ�ื คนัป อื
กลอม อ�ื เกือฮ อื ฟวต พะเยซู ไม่ อ�ื

27 ไก โฮวน ปุย ป ฟวต โรฮ ลัก่เคะ อ�ื
ลลาึง โม เซ ไก ปรโปวน นึง งอ่น� เยอืม
โซะ เยอืม ไซญ นึง เลียก พาวม แตะ นึง
พะเยซู� 28 พะเยซู แมฆี� อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปรโปวน เวยีง เยรูซาเลม� ปุ เยอืม ฆาื
เลียก พาวม เปอะ นึง อาึ� ไมจ เปอะ เยอื
ม ฆาื เลียก พาวม เปอะ นึง โกะ แตะ ไม่
กวน เปอะ� 29 ซ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ อฮั
ปุย อื ตอก เฮ�ี �โม ปรโปวน ป โอ เกีย
ฮ ไก กวน ไม่ ป โอ โฮลฮ เลียง กวน จัว
แตะ� ซ ไมจ เดียก ละ อ�ื� ซ อฮั เซ ปุย�
30 เญือม เซ ปุย ซ อฮั เฮี ละ บลาวง� �ล
เลอมึ แปฮ ราว เอะ เอ�� ซ อฮั เซ� ซ อฮั
โรฮ เฮี ละ ตู� �เลอึป แปฮ เอะ เฮ�ี� ซ
อฮั เซ� 31 ดัฮ ปุย ยุฮ โอเอฮี ตอก เฮี เญื
อม ไอม ลัง่ โคะ โฮ� ดัฮ โคะ เอจี ซออฮ
โฮ� โม่ ซ เซอปึ แม ฮา เฮ�ี� อฮั เซ พะ
เยซู�

* 23:17 23:17 ลปุง ไก กไน โวงเลป เซ มัฮ ป โอ ไก นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม งอ่น อ�ื
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32 เญือม เซ ปุย ตาว ดิ พะเยซู ไม่ ปุย
ไฮญ ลอา ปุย� ปุย ลอา เซ มัฮ ป ตุต�
ซ บรุก เคิง อื ไม่ พะเยซู� 33 เญือม เอจี
ฮอยจ อื นา ก อฮั ปุย เบือง ลโลก ไกญ ปุย
ไม่ เซ� เคิง พะเยซู นึง ไมะซาวแควง นา
เซ� เคิง โรฮ ป ตุต ลอา เซ ไม่ อ�ื เกือฮ
อื อาวต ลัก่ ดอม อื ติ ปุย� อาวต ลัก่ วิ อื
ติ ปุย� 34พะเยซู อฮั เฮ�ี �เปือะ� ปัว ปะ
โอ ทื โซะ โระ โกลยจ ป ยุฮ โม เฮี ละ อาึ�
มัฮ โอ อื ยุง ป ยุฮ แตะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ
เปือะ แตะ� โม เซ รฆุ เครองึ เซอกึ อื ไม่
ปุ แตะ� ลอง แลน นา มุ่น แตะ นึง อ�ื

35 ปุย โฮวน ชุง มอง แลน อื นา เซ� โม
ป ตัตเตียง บัน่เมือง โล่ ญวยฮ อื ตอก เฮ�ี
�ปุย เฮี เอจี ปุน เรอึม ปุย ไฮญ� ดัฮ มัฮ
เนอึม พะครติ ป เลือก พะจาว อาึง โฮ�
เกือฮ เรอึม ไอฮ โกะ แตะ เมอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

36 โม ตฮนั โล่ โรฮ ญวยฮ อ�ื เลียก
ซดิ ไม่ อ�ื กอยฮ รอาวม อะงุน นะ ละ อ�ื
37 อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ดัฮ เปอะ มัฮ กซัต
ยุฮ โม ยวิ เรอึม ไอฮ โกะ เปอะ� เกือฮ ติ
เปอะ โปน เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

38 เอจี ไซฮ ปุย อาึง นังซื ราว ไกญ อื
ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ กซัต ยุฮ โม ยวิ��
อฮั เซ รซอม นังซื เซ�

39 ป ตุต ติ ปุย อื ป เคิง โรฮ ปุย นา เซ
เพียก แฮม โรฮ อ�ื �ปะ โม่ เปอะ มัฮ พะ
ครติ� เรอึม ไอฮ โกะ เปอะ เกือฮ ติ เปอะ
โปน ฮา ไมะซาวแควง เซ เมอะ� ฟวยจ
เซ เรอึม โรฮ เอะ ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ
พะเยซู�

40 ติ ปุย อื ปังเมอ เดือะ คัต อ�ื อฮั เฮี
ละ อ�ื �ปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ไก รพาวม
ฮลัต นึง พะจาว เฟือฮ� เมือต แลน ปะ
มัฮ โรฮ เปอะ ปุย ลอก ตุต ตอก ปุย เฮี
โรฮ� 41ป ลอก เอะ ลอา เฮี เอจี โปง เอะ�
เอจี โปง ไม่ กัน ยุฮ ฮุ� ปุย เฮี ปังเมอ โอ
ยุฮ ป พิต ติ เจือ เนอมึ�� อฮั เซ ละ ปุโฮม
ว แตะ� 42 ฟวยจ เซ อฮั เฮี ละ พะเยซู�
�โอพะเยซู� เญอืมซ โฮลฮปะแปนกซัต
นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ ปุ เบีย อาึ อื โอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

43 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ
เปอะ ตัม เนอึม อ�ื เนาะ เฮี ปะ ซ โฮลฮ
เปอะ อาวต ไมจ มวน ไม่ อาึ นึง เมือง
ฮลอง เมือง เยน่�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู ยุม
(มท� 27:45; มก� 15:33; ยฮ�

19:28)
44 เญื อม เซ มัฮ เมาะ งอ่น ซเงะ�

ฮอยจ เอนิ เฟียก พริ นึง เล่ีป เมือง เซ
ฮอยจ ละ ลอวย โมง เมือ กปู อ�ื 45พากัง
กไน วฮินั เซ แฌฮ ไอฮ เลีฮ ลอา� 46 พะ
เยซู อฮั เฮี นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� �เปือะ�
อาึ ปัว มอป อาึง ลปุ แตะ นึง รดุม ซบ
ราวก เปอะ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ โอยจ
รพาวม อ�ื

47 ไน ลอยะ ตฮนั เญอืม ยุ อื โอเอฮี ตอก
เซ ลืลาว พะจาว ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี
แจง มัฮ อื ปุย ซื ปุย ไซ�� อฮั เซ� 48 โม
ปุย โฮวน ป ฮอยจ แลน ป ยุฮ ป อฮั ปุย
เซ� เญือม ยุ อื โอเอฮี ป เกิต เซ� ดิฮ ปุ
เอญี รน่าวก แตะ� ลอต เอญี ไม่ อ�ื 49 โม
ป ยุง ปุ แตะ ไม่ พะเยซู ไม่ โม ปรโปวน ป
ฟวต อื เน่อมึ นึง จังวตั กาลิลี ชุง แก กัน
เซ เน่อมึ ก ซไง อ�ื

ปุย รมอยจ พะเยซู
(มท� 27:57; มก� 15:42; ยฮ�

19:38)
50 ไก ปรเมะ ไมจ ไล ติ ปุย� มัฮ ปุย

ซืไซ� มอยฮ อื มัฮ โยเซป� มัฮ ปุย ยว่ง
อะรมิาทายา จังวตั ยูเด่ีย� 51 มัฮ ป รกวน
ยุ ฮอยจ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว� ปัง มัฮ โกะ
อื ปุย ไน โม ซมาชกิ ซพา เซ ติ ปุย� ปุก
โตว รพาวม อื ตอก ป รเตีฮ โม เซ ไม่ ป
ยุฮ อ�ื 52 โยเซป เซ เลียก เคะ ปีลัต� ปัว
โกะ พะเยซู นึง อ�ื 53 เญือม เซ บลาึฮ อื
ฮา ไมะซาวแควง� เพาะ กูแก อื นึง พา
ปิญ รฮอยจ� รมอยจ อื โตะ อูโมง ปอยจ
ปุย� มัฮ อูโมง ก โอ ปุย ดิ รมอยจ ปุย นึง
ติ ชวง� 54 ซเงะ เซ มัฮ ซเงะ เพรยีง ปุย
อาึง โอเอฮี กา ซเงะ ลโล่ะ เซ� เอจี ซ เติง
ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ อื เซ�

55 โม ปรโปวน ป ฟวต พะเยซู เน่อมึ นึง
จังวตั กาลิลี เซ� โฮว ดิ ไม่ โยเซป� ยุ โตะ
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อูโมง รมอยจ ปุย อื เซ� ยุ โรฮ ตอก เกือฮ
อื ไอจ นึง อ�ื 56 ฟวยจ เซ เอญี� แฮรป
อาึง ป ซออย ฮงาื ซออฮ ไม่ ลออยฮ ซออย
ฮงาื ตัม ป โกว ปุย เญือม รมอยจ ปุย ป
ยุม� ซเงะ ลโล่ะ อาวต นึง อื ตัม โกตไม ทื
แตะ�

24
พะเยซู โกฮ ไอม แม
(มท� 28:2; มก� 16:1; ยฮ� 20:1)

1 วนัติต เมือ กซะ งาวป อื โม ปรโปวน
เซ โฮว โตะ อูโมง ก รมอยจ ปุย อื เซ�
โรวก ป ซออย ฮงาื เอจี แฮรป แตะ อาึง
เซ� 2 เญือม เอจี ฮอยจ อื นา เซ ป มัฮ
ซโมะ เกลาะ ปุย โตะ อูโมง เซ เอจี วติ ปุย
โอก ฮา โตะ อูโมง เซ กา อ�ื 3 เญือม ยุ
อื โบฮ อื ตอก เซ� เลียก โตะ อูโมง เซ ฆาื
อ�ื ปังเมอ โอ ยุ โกะ พะเยซู จาว� 4 ลไล
ชุง อื นา เซ ไม่ เงอตึ ลัง่ แตะ� ปลาฮึ งอ่ม
ปรเมะ เคะ อื ลอา ปุย� ชุง โบ อ�ื เครองึ
จาวป อื ปิญ เฌียป เลียป เอนิ� 5 โม ปร
โปวน เซ ฮลัต เนอมึ ฮลัต แนม ฆาื อ�ื นุ่ม
เอนิ ติ แตะ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� ลไล นุ่ม
อื ตอก เซ ปรเมะ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอ
ยุ ซาวป เปอะ ป ไอม ลลาึง ก อาวต ป ยุม
เฮ�ี 6ป ซาวป เปอะ เซ อาวต โตว นา เฮ�ี
เอจี โกฮ ไอม� ไมจ เปอะ ไตม ป อฮั อื อาึง
ละ เปอะ เญือม อาวต ลัง่ อื จังวตั กาลิลี
โฮ� 7 เอจี อฮั เฮี ละ เปอะ� ป มัฮ กวน ปุย
ปลัฮเตะ ซ มอป ปุย เกือฮ อื อาวต ฆรมึ
ลวงั บัง่คัป ปุย มัป่� ซ เคิง ปุย นึง ไมะ
ซาวแควง� ซเงะ ลอวย นึง อื ปังเมอ ซ
โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ ละ อื ปรเมะ เซ�
8 เญอืม เซ ปรโปวน โม เซ โตก เอนิ ละ ป
อฮั พะเยซู อาึง ละ แตะ ฆาื อ�ื

9 เอญี เน่อมึ นึง โตะ รมอยจ เซ� รโฮ
งะ ป ยุ ป ฮมอง แตะ เซ ละ โม ลุกซิก เตื
อง กาว โรฮ ติ อื ไม่ ปุโฮมว อื เตือง โอยจ
อ�ื 10 ป รโฮงะ ไล เซ ละ โม ไกญกอ ลุก
ซิก อื มัฮ มาเรยี ยว่ง มักด่าลา ไม่ โยฮนันา
ไม่ มาเรยี มะ ยาโคโบ่ ไม่ ปรโปวน ไฮญ ป
อาวต ไม่ อื งอ่น� 11 โม ลุกซิก เซ ปังเมอ
แกต ป อฮั อื เซ โอ มัฮ ป เนอมึ� เจือ โตว

ป อฮั อื เซ ฆาื อ�ื 12 เปโตร โกฮ ตอ โฮว
ฮอยจ โตะ รมอยจ เซ� นุ่ม แลน อ�ื ยุ
พา ปิญ เพาะ ปุย อื โน่ง� เอญี ไม่ เงอตึ
ลัง่ แตะ นึง ป เอจี เกิต เซ�

โม ป โฮว ยว่ง เอมมาอู
(มก� 16:12-13)

13 ซเงะ เซ เยอ ลุกซิก พะเยซู ลอา ปุย
กัมลัง โฮว ยว่ง เอมมาอู� ยว่ง เซ รโปยฮ
ฮา เวยีง เยรูซาเลม เมาะ กาว โรฮ ติ กิโล
เมต� 14 ลไล โฮว อื เซ อู ดิ ไม่ ปุ แตะ
นึง ไลลวง โอเอฮี ป เอจี ยุ แตะ เกิต อื ไน
ลอา ลอวย ซเงะ เซ� 15 เญอืม เซ พะเยซู
ฮอยจ ซดิ ไม่ อื ลไล อู ดิ อื นึง ไล เซ� ลอต
โฮว ดิ ไม่ อ�ื 16 ปุย ลอา เซ ตอก โอเอฮี ป
ไม่ญ โฮ� ยุง โตว มัฮ อื พะเยซู�

17 พะเยซู ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ไล
ลวง เมอ ป อู โม เปะ ลไล โฮว แตะ เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื
ปุย ลอา เซ ชุง ลโล่ะ ไม่ ดักโดวง นา

แตะ� 18 ติ ปุย อ�ื มอยฮ อื มัฮ เคลโอ
ปา� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย ติ เวยีง เยรูซาเลม
อมั มัฮ ปะ โน่ง ป โอ ยุง ไลลวง โอเอฮี ป
เกิต นา เซ ไน ลอา ลอวย ซเงะ เฮ�ี� อฮั
เซ�

19 พะเยซู ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ไล
ลวง เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อื
ตอก เฮ�ี �มัฮ ไลลวง ป เกิต ละ พะเยซู
ยว่ง นาซาเรต� ปุย เซ มัฮ ป ซึป ลปุง พะ
จาว� มัฮ ปุย ซัมคัน นึง ป ยุฮ ป อฮั แตะ
โครยญ เจือ ซองนา พะจาว ไม่ ปุย เตือง
โอยจ อ�ื 20 โม ซตุ ระ ยุฮ เอะ ไม่ โม ป ตัต
เตียง บัน่เมือง เอจี ญวต พิต ละ อ�ื เกือฮ
โม โรม ตัตซิน อื ฮอยจ ละ ยุม อ�ื โม เซ
เคิง อื นึง ไมะซาวแควง� 21 กา เซ เอะ
เอจี ซโอว รพาวม เมอะ ไม่� นึง ซ โตฮ อื
โม อซิราเอน เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ�
โนก ฮา เซ เอจี ไก ลอวย ซเงะ เตือง ซเงะ
เนาะ เฮี เคียง เกิต โอเอฮี เซ� 22 โม ปร
โปวน ป มัฮ มู ติ ไม่ เอะ อฮั โรฮ ป เงอตึ
เอะ นึง� รเอฮ ซะ เญอืม ปวยฮ โรง พริ อี
โฮว โตะ รมอยจ อ�ื 23 ปังเมอ โอ ยุ โกะ
อ�ื เอญี อู อื ละ เอะ� อฮั ติ แตะ โฮลฮ ยุ
บลอง เตปด่า� อฮั อื รโฮงะ ไอม ลัง่ พะ
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เยซู ละ แตะ� 24 โม ปุโฮมว เอะ โฮว โรฮ
โตะ รมอยจ เซ งอ่น� โฮลฮ เนอึม ยุ อื
ตอก เอจี อฮั โม ปรโปวน อื เซ ปังเมอ โอ
โรฮ ยุ โกะ อ�ื� อฮั เซ ละ พะเยซู�

25 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม
เปะ เกียฮ ลโมวะ ลัมเลือ โน่ง เปอะ เมอ�
เกียฮ เล่ีญ ลัมเลือ โน่ง ซ เจือ เปอะ ป อฮั
โม ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โครยญ เจือ
เมอ� 26 อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง� พะครติ
จัมเปน อื โอต ป โซะ ตอก เซ เดอมึ ซ
โฮลฮ อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 27 เญือม เซ พะเยซู รโฮงะ ไล
ลวง โอเอฮี ไก นึง พะทัม ป เกว ไม่ โกะ
แตะ ละ อื โครยญ เจือ เกือฮ อื คาวไจ อ�ื
รโฮงะ อื ละ อื เน่อมึ นึง ไลลวง ป ไซฮ ไอ
โมเซ ฮอยจ ละ ป ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว อาึง โครยญ โฆะ อ�ื

28 เญอืม เซ ฮอยจ ซดิ ไม่ ยว่ง ตะ แตะ
โฮว เซ� พะเยซู ยุฮ ฮุน ซ ลอต แตะ ฮา
ยว่ง เซ� 29 ปุย ลอา เซ ไปญ อื อาวต ไม่
แตะ ยว่ง เซ� �ไอจ ดิ ไม่ เอะ ยว่ง เฮี ติ
ซาวม� เอจี เตียม ซเงะ เอ� เอจี ซ ปู พริ
อ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื พะเยซู ฮาวก ดิ เนอึม
ไม่ อื เญือะ เซ�

30 เญือม งาวม อื ละ ซ โซม ดิ แตะ ไม่
อ�ื พะเยซู ตุย คโนมปัง� ไววอน� เรยีก
คโนมปัง เซ� เกือฮ อื ละ ปุย ลอา เซ�
31 เญือม เซ ซเปีย เอนิ ไง่ อ�ื ยุง เอนิ
มัฮ อื พะเยซู� ฟวยจ เซ พะเยซู ปังเมอ
ไฆร งอ่ม เอนิ ฮา อ�ื 32 ปุย ลอา เซ อฮั เฮี
ละ ปุ แตะ� �เญือม อู อื ไม่ เอะ ตัม คระ
โฮว แตะ ไม่ รโฮงะ อื พะทัม ละ เอะ ละ
เกือฮ อื เอะ คาวไจ� เอะ อาวม เอนิ ซโอว
อื โตะ รพาวม แตะ ตอก งอ โฮ� โม่ เยอะ
อาวม�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

33 เญือม เซ ปุย ลอา เซ โกฮ เอญี เอนิ
ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� รโตฮ ยุ โม
ลุกซิก กาว โรฮ ติ ปุย เซ รโจะ ดิ ไม่ ลุก
ซิก ไฮญ อ�ื 34 โม ปุย โฮวน เซ อฮั เฮ�ี
�พะโองจาว เอจี แจง โกฮ ไอม อ�ื ซีโมน
เอจี โฮลฮ ยุ อ�ื� อฮั เซ� 35 เญอืม เซ ปุย
ลอา เซ รโฮงะ โรฮ ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง

แตะ นึง คระ ละ โม เซ ไม่ ไลลวง ตอก ยุง
แตะ มัฮ อื พะโองจาว เญือม เรยีก อื ค
โนมปัง ละ แตะ�

พะเยซู ฮอยจ เคะ โม ลุกซิก แตะ
(มท� 28:16; มก� 16:14; ยฮ�

20:19)
36ลไล รโฮงะ ลัง่ อื ไลลวง เซ ละ โม เซ�

พะเยซู ฮอยจ ชุง งอ่ม ลลาึง อ�ื อฮั เฮี ละ
อ�ื �ไมจ โม เปะ อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโล
วง พาวม แตะ�� อฮั เซ�

37 โม เซ โตวฮ ฆราึง� ฮลัต เนอมึ ฮลัต
แนม� โคะ อื มัฮ ยุ แตะ พี� 38 พะเยซู
อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ เกือฮ เปอะ ติ แตะ
ซุกซัก ซองไซ รพาวม เมอ� เมอยุ รงัมะ
รพาวม เปอะ นึง อาึ อ�ื 39 แลน เตะ ชวง
อาึ เฮ�ี เกือฮ ติ เปอะ ยุง มัฮ อื อาึ� เบื่อ
แลน อาึ เฮี เดอมึ เปอะ ซ ยุง� พี แจง โอ
อื ไก เนะซองั ตอก ไก เนะซองั อาึ เฮ�ี�
อฮั เซ ละ อ�ื

40 ฟวยจ อฮั อื เซ เปลีฮ เตะ ชวง แตะ
ละ อื เกือฮ อื ยุ อ�ื 41 โม เซ ไมจ มวน
ลอน รพาวม ไม่ เงอตึ ลอน ลัง่ แตะ ปอ
โอ แตะ ดิ ปุน เจือ มัฮ อื ป เนอึม� พะ
เยซู อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อมั ไก เญีย่ะ ป โซม ป
ปอน ยุฮ เปอะ นา เฮ�ี� อฮั เซ� 42 โม เซ
เกือฮ กะ กา ละ อื ติ ไซจ� 43 พะเยซู ตุย
โซม อื ซองนา โม เซ� 44 เญอืม เซ อฮั เฮี
ละ อ�ื �เญอืม อาวต ลัง่ อาึ ไม่ เปอะ โฮ�
เอจี มัฮ ไลลวง โอเอฮี เฮี ป อฮั อาึ อาึง ละ
เปอะ� เมาะ โอเอฮี ป ไซฮ ไอ โมเซ อาึง
นึง โกตไม ยุฮ แตะ� ไม่ ป ไซฮ โม ป ซึป
ลปุง พะจาว� ไม่ ไลลวง ป ไก นึง พะทัม ลื
ลาว ป เกว ไม่ อาึ นึง อื เซ� จัมเปน อื เกิต
ตอก เอจี อฮั อื ซ เกิต โครยญ เจือ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

45 เญื อม เซ พะ เยซู โปฮ รพาวม อื
เกือฮ ซเปีย ละ ซ เกือฮ อื พะทัม คาวคิง
อ�ื 46 อฮั เฮี ละ อ�ื �เอจี มัฮ เฮี ป ไซฮ
ปุย อาึง� พะครติ ซ จัมเปน อื โอต ป โซะ
ฮอยจ ละ ยุม แตะ� ซเงะ ลอวย นึง อื ปัง
เมอ ซ โกฮ ไอม แม� 47 ไลลวง เฌาะ ปุย
รพาวม ไพรม แตะ� ไม่ ไลลวง ยวก พะ
จาว มัป่ ยุฮ ปุย� ไมจ ปุย ครอฮ ละ ปุย
โครยญ เมือง ปุย เบือ อมันัต พะครติ เซ�
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ไมจ อื ครอฮ นึง เวยีง เยรูซาเลม รกา�
48 โม เปะ ปุน แปน เปอะ ซกิ พีญัน นึง
เอจี ยุ เปอะ โอเอฮี เฮี โครยญ เจือ� 49 ป
ซันญา เปือะ เกอะ อาึง ละ ปุย อาึ ซ เกือฮ
ฮอยจ เนอมึ ละ เปอะ� โม เปะ ไมจ เปอะ
มอง นึง เวยีง เฮี ฮอยจ ละ เกือฮ พะจาว
อมันัต แตะ เลีฮ อาวต นึง เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

พะเยซู ฮาวก เมือง มะลอง
(มก� 16:19; กก� 1:9-11)

50 เญือม เซ พะเยซู ตาว โม เซ โอก
ฮา เวยีง เซ ฮอยจ รเตือป ยว่ง เบ่ทานี ติ
โดฮ� ฟวยจ เซ ยวก เตะ แตะ ปิฮ มุ่น ละ
อ�ื 51 ลไล ปิฮ อื มุ่น ละ อื เซ� พะจาว
เกือฮ อื ฮาวก ฮา อื เมือง มะลอง� 52 โม
เซ นุ่ม ติ แตะ ไว พะเยซู เตือง มู แตะ�
ฟวยจ เซ เอญี แม นึง เวยีง เยรูซาเลม�
อาวต ไม่ ไมจ มวน เนอึม รพาวม แตะ�
53 โม เซ อาวต แนฮ โตะ ควง วฮินั โครยญ
ซเงะ่� ลืลาว ดิ พะจาว นา เซ�
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ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ
โยฮนั

โยฮนั
ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ โยฮนั มัฮ ป

เพอกึ เอะ เกือฮ ยุง มัฮ พะเยซู �ลปุง จี
วติ� ป ตึน ไก เน่อมึ เมือ โรง อ�ื ไม่ �ป
ฮอยจ เกิต แปน เนะซองั� อาวต นึง ปลัฮ
เตะ� ปาวไม ยุฮ โยฮนั เอจี มัฮ ป ไซฮ อื
ไอฮ อาึง� มัฮ ไซฮ อื นึง ซ เกือฮ แตะ โม
ป ลาว เซ เจือ มัฮ พะเยซู พะครติ ไม่ มัฮ อื
กวน พะจาว เดอมึ ซ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ
ไก ลอยจ เบือ อ�ื (โบ่ต 20 คอ 31)
เมือ โรง อื โยฮนั เกือฮ เอะ ยุง มัฮ พะ

เยซู �ลปุง จีวติ� ป ตึน ไก ลอป� ฟวยจ
เซ โยฮนั ไซฮ อาึง กัน ซัมคัน โฮวน เจือ
ป เปลีฮ ที มัฮ เนอึม พะเยซู ป เรอึม ปุย
เกือฮ โปน มัป่ ป ซันญา พะจาว อาึง นึง
พะทัม ไพรม โฮ� มัฮ เนอึม กวน พะจาว
ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง� ฟวยจ เซ
โยฮนั ไซฮ ไลลวง ป เพอกึ ตอม พะเยซู
นึง ควมัไม ป เกว ไม่ ป ซัมคัน ยุฮ อ�ื เอะ
ยุง ไลลวง โม ป เจือ พะเยซู เบือ อื งอ่น
ไม่ โม ป โอ ญอม เจือ อื งอ่น�
โบ่ต 13 ฮอยจ ละ โบ่ต 17 เกือฮ เอะ

ยุ ตอก ฮรกั พะเยซู ลุกซิก แตะ ไม่ ตอก
เกาะ โลม อื รพาวม อื ซาวม กา ซ โฮมวต
ปุย แตะ� ลัก่ ก ลอยจ อื โยฮนั รโฮงะ
ไลลวง ตอก โฮมวต ปุย พะเยซู ไม่ ตอก
ฟอง ปุย อื ซองนา โม ป ระ ป คาว� ไม่
ตอก ยุม อื นึง ไมะซาวแควง� รโฮงะ โรฮ
ตอก โกฮ ไอม แม อื ไม่ ตอก เปลีฮ อื ติ
แตะ ละ โม ลุกซิก แตะ� เกือฮ อื ยุง แจง
แน โกฮ ไอม แตะ�
โยฮนั เนน ตอก เกือฮ พะเยซู จีวติ โอ

เญาะ ไก ลอยจ ละ ปุย� จีวติ เซ มัฮ ป
โฮลฮ เอนิ ปุย เญือม เจือ อื มัฮ พะเยซู
คระ เซ� ไม่ ลปุง เนอึม ไม่ จีวติ� นึง พะ
ทัม โยฮนั เอะ ยุ โฮวน เจือ ป ทัมมด่า ป
โกว พะเยซู ละ แพป แตะ ไม่ โอเอฮี ป ไก

ลอป� ตอก รอาวม� ไม่ ป โซม ป ปอน�
ไม่ ซเปีย� ไม่ แกะ� ไม่ โคะ อะงุน�

ลปุง จีวติ ฮอยจ แปน เนะซองั
1 โฆะ ลัง่ เมือ โรง อ�ื ป มัฮ �ลปุง จี

วติ� เซ เอจี ตึน ไก� ป มัฮ �ลปุง จีวติ�
เซ อาวต ไม่ พะจาว� เอจี มัฮ เนอึม พะ
จาว� 2 �ลปุง จีวติ� เซ เอจี มัฮ ป ตึน
อาวต ไม่ พะจาว เน่อมึ เมือ โรง อ�ื

3 พะจาว ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ เบือ
�ลปุง จีวติ� เซ� โอเอฮี เมาะ ป เกิต ป ไก
เตือง โอยจ อื ไก โตว ติ เจือ เนอึม ป ยุฮ
พะจาว โนก ฮา โกว แตะ ปุย เซ� 4 ปุย เซ
เอจี มัฮ กาวะ งาว ฮกั งุน จีวติ� เอจี มัฮ
จีวติ เซ ป มัฮ ซเปีย ละ ปุย ปลัฮเตะ เอ�
5 ป ซเปีย เซ เอจี รงั ลอป ลลาึง ก เฟียก
อ�ื เฟียก เซ ปังเมอ โอ ญึ่ต ยุฮ ป ซเปีย
เซ ติ ชวง�

6 พะจาว เอจี เกือฮ ปุย ฮอยจ ติ ปุย�
มอยฮ อื มัฮ โยฮนั� 7 โยฮนั เซ ฮอยจ ละ
ซ รโฮงะ แตะ ไลลวง ซเปีย เซ ละ ปุย� มัฮ
ซ เกือฮ อื ปุย เตือง โอยจ อื เจือ ไลลวง เซ
เบือ ลปุง รโฮงะ แตะ เซ� 8 มัฮ โตว โกะ อื
ป มัฮ ซเปีย เซ� มัฮ ฮอยจ อื ละ ซ รโฮงะ
แตะ ไลลวง ซเปีย เซ� 9 ซเปีย เนอึม เซ
เอจี รงั ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื เญือม เซ
เยอ ซเปีย เนอมึ เซ กัมลัง ฮอยจ นึง ปลัฮ
เตะ�

10 ปุย เซ เอจี อาวต นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
พะจาว เอจี ยุฮ ปลัฮเตะ เฮี เบือ ปุย เซ�
ปุย ปลัฮเตะ เฮี ปังเมอ โอ ยุง ป มัฮ อ�ื
11 ปุย เซ ฮอยจ นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ� ปุย
นึง บัน่เมือง ยุฮ อื เซ ปังเมอ โอ รปัคัม อ�ื
12 ละ โม ป รปัคัม เมอ ไม่ อาึง อื รพาวม
แตะ นึง อ�ื พะโอง ปังเมอ เกือฮ อื โฮลฮ
แปน กวน พะจาว� 13 ปุย โม เซ มัฮ เกิต
อื เบือ พะจาว� มัฮ โตว เกิต อื ตอก เกิต
ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ โตว เกิต อื ตัม รพาวม
ปุย ไม่ ป รไม่จ กัมกุยฮ อ�ื มัฮ พะจาว ป
เกือฮ อื เกิต เตอ�

14 ป มัฮ �ลปุง จีวติ� เซ ฮอยจ เกิต
แปน เนะซองั อาวต ลลาึง เอะ� กุมปอ
นึง กุนมุ่น ไม่ ลปุง เนอมึ� เอะ เอจี โฮลฮ
ยุ โญตซัก อ�ื โญตซัก อื เซ เอจี มัฮ ป
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โฮลฮ อื เน่อมึ นึง เปือะ แตะ นึง มัฮ อื กวน
ติ ยุฮ เปือะ แตะ เซ�

15 โยฮนั รโฮงะ ไลลวง อ�ื อฮั เฮี เรยีง�
�ปุย เฮี เอจี มัฮ ป อฮั อาึ ซ ฮอยจ รเคะ
แตะ โฮ� มัฮ ป ระ ฮา อาึ นึง เอจี ตึน ไก อื
กา อาึ�� อฮั เซ� 16 เอะ เตือง โอยจ เจอ
เอจี โฮลฮ ป ไมจ เน่อมึ นึง กุนมุ่น กุมปอ
ยุฮ อื เซ� มัฮ เนอึม กุนมุ่น โฮฮ ฮา เกีย
ฮ แกต ปุย อ�ื 17 พะจาว เกือฮ โกตไม
ยุฮ แตะ ฮอยจ เบือ ไอ โมเซ� กุนมุ่น ไม่
ลปุง เนอึม ปังเมอ ฮอยจ เบือ พะเยซูค
รติ� 18 ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป โฮลฮ ยุ พะ
จาว� ป มัฮ กวน ติ อื เซ ป อาวต ลอป
ซดิ ไม่ เปือะ แตะ เซ� เอจี เปลีฮ ตอก มัฮ
ตอก มอยฮ พะจาว ละ ปุย�

ป อฮั ป มวยญ โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั
บัป่ติซมา

19 โม ยวิ ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม
ดวน โม ซตุ ไม่ โม เลวี โฮว เคะ โยฮนั
เซ� โม เซ โฮว ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ปะ
มัฮ เปอะ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

20 เญือม เซ โยฮนั รโฮงะ ซื อ�ื เม่าะ
โตว ไล แตะ ฮา ปุย� อฮั อื ตอก เฮ�ี �มัฮ
โตว อาึ ป มัฮ พะครติ เตอ�� อฮั เซ�

21 โม เซ ไฮมญ แม อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ
ตอก เซ โฮ� ปะ มัฮ เปอะ ปุย� อมั มัฮ
เปอะ เอลียา�� อฮั เซ ละ อ�ื
โยฮนั โลยฮ อ�ื �อาึ มัฮ โตว�� อฮั เซ�
�อมั มัฮ เปอะ ปุย อฮั ปุย ซ ฮอยจ ซึป

ลปุง พะจาว เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
�มัฮ โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื
22 โม เซ ไฮมญ แม อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี

�ปะ มัฮ เปอะ ปุย� รโฮงะ เนิ เดอมึ เอะ ซ
เกียฮ อฮั ละ ป ดวน เอะ ฮอยจ เซ� ปะ ซ
อฮั เปอะ ตอก เมอ ไลลวง โกะ แตะ เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื

23 โยฮนั โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ ป
ครอฮ เน่อมึ นึง ลาึน เวอืฮ ตอก เฮี โฮ�
�ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ยุฮ คระ ยุฮ พะโอง
จาว เกือฮ ซื�� ตอก ป อฮั อซิยา ป ซึป
ลปุง พะจาว อาึง โฆะ โฮ�� อฮั เซ�

24 โม ป ฮอยจ ไฮมญ อื เซ มัฮ ป ดวน
โมฟารซีิ ฮอยจ� 25 ไฮมญแม โยฮนั ตอก
เฮ�ี �ตัม โอ เปอะ มัฮ พะครติ ไม่ เอลียา
ไม่ ป ซ ซึป ลปุง พะจาว เซ� เกียฮ เกือฮ

โน่ง เปอะ ปุย รปั บัป่ติซมา เมอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

26 โยฮนั โลยฮ แม อื ละ อื ตอก เฮ�ี
�อาึ เกือฮ เนอึม ปุย รปั บั ่ปติซมา โตะ
รอาวม� ปุย ป ชุง ลลาึง โม เปะ เฮี ป โอ
โม เปะ ยุง ปังเมอ ไก ติ ปุย� 27 มัฮ ปุย เซ
ป ฮอยจ รเคะ อาึ อ�ื ปัง มัฮ เมาะ ซ นุ่ม
อาึ กัฮ โม่ะเกิป อื โน่ง� โปง โตว ลัง่ ปุย
เซ นึง แตวะ อาึ ฮา�� อฮั เซ� 28 โอเอฮี
ไล เซ เอจี เกิต นึง ยว่ง เบท่านี บลัฮ โกลง
จอแด่น ลัก่เติต� มัฮ นา เซ ก เกือฮ โย
ฮนั ปุย รปั บัป่ติซมา เยอ�

กวน แกะ ยุฮ พะจาว
29 ปวยฮ พริ เซ แม โยฮนั ยุ เอญี พะ

เยซู เคะ แตะ� อฮั เฮ�ี �ตึต แตะ� เอจี
มัฮ ปุย เซิต ป มัฮ กวน แกะ ยุฮ พะจาว ป
ญอม รปั มัป่ ยุฮ ปุย เตือง ปลัฮเตะ อื ละ
อ�ื 30 เอจี มัฮ ปุย เซ ป อฮั อาึ ซ ฮอยจ
รเคะ แตะ ไม่ ระ ไล อื ฮา อาึ� นึง เอจี ตึน
ไก อื กา อาึ� 31 ไพรม อื อาึ ยุง โตว โรฮ ป
มัฮ อ�ื อาึ ปังเมอ ฮอยจ เกือฮ โรฮ ปุย รปั
บั ่ปติซมา โตะ รอาวม� นึง ซ เกือฮ แตะ
โม อซิราเอน ยุง ป มัฮ ปุย เซ�� อฮั เซ�

32 โยฮนั เซ รโฮงะ แม ไลลวง อื ตอก
เฮ�ี �อาึ ชวน เลีฮ ลปุ พะจาว เน่อมึ มะ
ลอง ตอก รโกะ เกอื โฮ� เลีฮ อาวต นึง
ปุย เซ� 33 กา เซ อาึ ยุง โตว ป มัฮ อ�ื
พะจาว ป ดวน อาึ ฮอยจ เกือฮ ปุย รปั บั ่
ปติซมา โตะ รอาวม เซ ปังเมอ อฮั อาึง เฮี
เนิ� �ชวน เปอะ เลีฮ อาวต ลปุ พะจาว นึง
ป ออฮ� เอจี มัฮ ปุย เซ ป เกือฮ ปุย รปั
บั ่ปติซมา นึง ลปุ พะจาว�� อฮั เซ เนิ�
34 อาึ เอจี ยุ อุ� ปุน แปน พีญัน อ�ื เอจี
มัฮ ปุย เซ ป มัฮ กวน พะจาว เยอ�� อฮั
เซ�

พะเยซู เลือก ลุกซิก แตะ งอ่น
35ปวยฮ พริ ติ ซเงะ อื แม โยฮนั ชุง ไม่

ลุกซิก แตะ ลอา ปุย� 36 มอง แก พะเยซู
ลไล โฮว อ�ื อฮั เฮ�ี �ตึต แตะ� เอจี มัฮ
ปุย เซิต ป มัฮ กวน แกะ ยุฮ พะจาว�� อฮั
เซ�

37 ลุกซิก อื ลอา ปุย เซ เญือม ฮมอง
อื ป อฮั อื เซ� โฮว ฟวต เอนิ พะเยซู ฆาื
อ�ื 38 พะเยซู แมฆี ลัก่เคะ แตะ� ยุ ป
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โฮว ฟวต แตะ เซ� ไฮมญอ�ื �เมอ ซาวป
เปอ�� อฮั เซ ละ อ�ื
ปุย ลอา เซ อฮั เฮ�ี �รปับี่� ปะ อาวต

เปอะ ก เมอ�� อฮั เซ� (รปับี่ อฮั อื เซ
มัฮ อฮั อื ปอคู ไม่��

39 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี แลน
เมิฮ�� อฮั เซ�
ปุย ลอา เซ เอญี เนอึม� โฮลฮ เนอึม

ยุ นา ก อาวต อื เซ� ฮอยจ นา เซ เมาะ
ปาวน โมง เมือ กปู อ�ื ลอต อาวต ไม่ อื
ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ�

40 ปุย ลอา ป ฮมอง ป อฮั โยฮนั ไม่ ฟวต
อื ลัก่เคะ พะเยซู เซ� ติ อื มัฮ อนัดรู� มัฮ
ปุ ซีโมน เปโตร� 41 อนัดรู โฮว ซาวป เอนิ
ยุ เอียกระ แตะ ป มัฮ ซีโมน เซ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �เอะ เอจี โฮลฮ ยุ เมซิยา เยอ��
อฮั เซ� (เมซิยา เซ เอจี มัฮ อฮั อื ไม่ กซัต
เลือก พะจาว อาึง ป อฮั ปุย พะครติ ไม่��
42 อนัดรู โฮว ตาว เอยีกระ แตะ เซ ฮอยจ
เคะ พะเยซู� พะเยซู แก อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปะ มัฮ เปอะ ซีโมน กวน โยฮนั� ปุย ซ
อฮั แม เคฟา ละ เปอะ�� อฮั เซ� (เอจี
มัฮ อฮั อื เปโตร ละ� มัฮ โรฮ อฮั อื ซโมะ
ละ��

ฟีลิป ไม่ นาทันเอน
43ปวยฮพริ ติ ซเงะ อื แม พะเยซู โปวต

รพาวม แตะ โฮว ฮอยจ นึง จังวตั กาลิลี�
รโตฮ ยุ ฟีลิป� พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว
ฟวต อาึ อ�ื� อฮั เซ�

44 ฟีลิป มัฮ ปุย ยว่ง เบ่ตไซด่า� อาวต
ยว่ง ติ ไม่ อนัดรู ไม่ เป โตร� 45 ฟี ลิป
โฮว ซาวป นาทันเอน� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย
ป ไซฮ ไอ โมเซ อาึง ไลลวง อื นึง พะทัม
โกตไม� ไม่ ป ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว
อาึง ไลลวง อื โฮ� เอะ เอจี โฮลฮ ยุ� มัฮ
เยซู กวน โยเซป ยว่ง นาซาเรต�� อฮั เซ
ละ อ�ื

46 นาทันเอน อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั ซ เกีย
ฮ ฮอยจ บุย ป ไมจ ป ญุ่ก นึง เน่อมึ ยว่ง
นาซาเรต เตอ�� อฮั เซ�
ฟี ลิป โลยฮ อื ละ อ�ื �เอญี แลน

เมิฮ�� อฮั เซ�

47พะเยซู ยุ เอญี นาทันเอน เคะ แตะ�
อฮั เฮี ละ โม ป โฮว ไม่ แตะ เซ� �ปุย เฮี
มัฮ ปุย อซิราเอน เนอึม� ไก โตว ป โอ
เนอมึ นึง อ�ื� อฮั เซ�

48 นาทันเอน อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปะ
ยุง เปอะ อาึ ตอก เมอ�� อฮั เซ�
พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �กา กอก ฟีลิป

ปะ เญอืม อาวต ลัง่ เปอะ ฆรมึ โคะ เม เซ�
อาึ เอจี ยุ อุ ปะ อา�� อฮั เซ�

49นาทันเอน อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปอคู�
ปะ มัฮ เนอึม เปอะ กวน พะจาว� ปะ มัฮ
เนอึม เปอะ กซัต ยุฮ โม อซิราเอน�� อฮั
เซ�

50 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ อมั มัฮ
เจือ เปอะ อาึ นึง อฮั อาึ ติ แตะ ยุ ปะ ฆรมึ
โคะ เม เซ� เฆียง เฮี ปะ ซ ยุ เปอะ ป ระ ไล
ฮา เซ แม�� อฮั เซ� 51พะเยซู อฮั แม อื
ละ โม เซ ตอก เฮ�ี �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม
เนอึม อ�ื โม เปะ ซ ชวน เปอะ โบฮ มะ
ลอง ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ ยุ ฮาวกๆ เลีฮๆ โม
เตปด่า พะจาว ราว ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮ
เตะ�� อฮั เซ�

2
พะ เยซู เปีย น รอาวม แปน รอาวม

อะงุน
1ซเงะ ลอวย นึง อื ไก กัน เญือะ ปุย นึง

ยว่ง คานา จังวตั กาลิลี� มะ พะเยซู โฮว
โรฮ นา เซ� 2 เญือะ ป เญือะ เซ ปัว โรฮ
พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื โฮว นึง กัน แตะ เซ�
3 เญือม เอจี โอยจ รอาวม อะงุน เนอ มะ
พะเยซู อฮั เฮี ละ พะเยซู� �โม เฮี เยอ
โอยจ รอาวม อะงุน ยุฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื*

4 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �มะ� เมอยุ
เกือฮ เปอะ กัน เฮี เกว ไม่ อาึ อ�ื เวลา
ยุฮ อาึ ดิ ฮอยจ โตว�� อฮั เซ�

5 มะ อื อฮั เฮี ละ โม กวนไจ เญือะ ป
เญือะ เซ� �ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป ดวน อื
โม เปะ ยุฮ โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

6 นา เซ ไก ฮมวน ซโมะ นึง แลฮ โม่ว�
มัฮ ป โกว โม ยวิ เญือม พัก อื โอเอฮี ตัม
ปซี ปซา ยุฮ แตะ� ฮมวน ซโมะ เซ ติ ติ

* 2:3 2:3 รอาวม อะงุน กอ ญุ โม ยวิ ตัง ฮา ไปล โกยฮ ปุย� นึง โอ อื เรยีง เปอเซน แอนโกฮอน นึง อ�ื ดัฮ ญุ
โฮวน ลอน เกียฮ ญุ่ยจ โรฮ� โม ยวิ กอ ญุ อื ไม่ โซม แตะ คโนมปัง� รไม่ โรฮ อื ไม่ รอาวม�
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กุป รอาวม พอน แลฮ ปุง� 7 พะเยซู อฮั
เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ เชยีต รอาวม ดุฮ
โตะ ฮมวน เฮี เกือฮ นาวก โอยจ เอนิ��
อฮั เซ� กวนไจ เญือะ เซ เชยีต เนอึม ดุฮ
รอาวม โตะ ฮมวน เซ ปอ นาวก อื ฮอยจ
นึง มวยญ อื เตือง โอยจ อ�ื 8 ฟวยจ เซ
พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เชยีต ตาว ละ ป มัฮ
จาวพัป เซ เมิฮ�� อฮั เซ�
โม เซ เชยีต เนอมึ ตาว อ�ื 9 เญอืม จิม

ป มัฮ จาวพัป เซ แลน รอาวม ป เอจี เปีย
น แปน รอาวม อะงุน เซ ยุง โตว เน่อมึ ก
ฮอยจ อ�ื มัฮ โม กวนไจ อื โน่ง ป ยุง เงอ�
จาวพัป เซ กอก ปรเมะ ซ เญือะ เซ เอญี
เคะ แตะ ฆาื อ�ื 10 อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย กอ
ตาว รอาวม อะงุน ไมจ รกา� เญือม เอจี
โฮวน ญุ ปุย อื ตาว แม ป โอ อื ทัน ไมจ�
ปะ เกียฮ แฮรน โน่ง เปอะ รอาวม อะงุน
ไมจ ฮอยจ ปเล่ีย เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 กัน เฮี มัฮ ป ซัมคัน ยุฮ พะเยซู โฮน
เมือ โรง อ�ื มัฮ ยุฮ อื นึง ยว่ง คานา จัง
วตั กาลิลี� มัฮ เปลีฮ อื โญตซัก แตะ ละ
ปุย นา เซ� โม ลุกซิก อื อาึง รพาวม แตะ
นึง อื ฆาื อ�ื 12 กัง เคะ เอ พะเยซู ไม่ มะ
อื ไม่ โม ปุ อื ไม่ โม ลุกซิก อ�ื เลีฮ ฮอยจ
นึง ยว่ง คาเพรนาอุม� อาวต นา เซ ลอา
ลอวย ซเงะ�

พะเยซู โครฮ ป โอ ไมจ โอก ฮา วฮินั
(มท� 21:12; มก� 11:15; ลก�

19:45)
13 กัน เลียงฌาว ยุฮ โม ยวิ เอจี ซ เติง�

พะเยซู ฮาวก ฆาื อื นึง เวยีง เยรูซาเลม�
14 เญือม เลียก อื โตะ ควง วิฮนั� รโตฮ
ยุ ป โชะ โมวก� ป โชะ แกะ� ป โชะ รโกะ
เกอ�ื ไม่ ป งาวม มอง โบ โตะ ยุฮ แตะ
ละ ซ รตู แตะ มาื� 15พะเยซู ตุย โม่ะ ยุฮ
ไมะแซ นึง อ�ื โครฮ ซัตซิง โม เซ โอก ฮา
ควง วฮินั เซ เตือง โอยจ อ�ื เตือง แกะ เตื
อง โมวก เซ� รเคอปึ โตะ ยุฮ โม ป รตู มาื
เซ� เกือฮ มาื ยุฮ อื เฮยี ไฮ เตือง โอยจ อ�ื
16อฮั เฮี ละ โม ป โชะ รโกะ เกอื เซ� �ตุย
โอเอฮี โม เฮี เกือฮ โอก แปฮ� ปุ เกือฮ วิ
ฮนั ยุฮ เปือะ เกอะ แปน นา ก โชะ ก นาวง
ปุย โอเอฮี�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 โม ลุกซิก อื โตก เอนิ ฆาื อื ละ พะ
ทัม ป อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว� รพาวม แด่น
เนอะ นึง ฮรกั แตะ วิฮนั ยุฮ เปอะ ซ ฮะ
ยุฮ โกะ โอะ ตอก งอ โฮ��

18 โม ยวิ อฮั เฮี ละ พะเยซู� �กัน ซัม
คัน ตอก เมอ ป ซ เปลีฮ เปอะ เกือฮ เอะ
ยุง ไก อมันัต เปอะ ละ ยุฮ เปอะ โอเอฮี
ตอก เฮี เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

19 พะ เยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี
�เญื่อฮ วฮินั เฮี เกือฮ ไลจ เมิฮ� ไน ลอวย
ซเงะ อาึ ซ โก โคระ แม เยอะ�� อฮั เซ�

20 โม ยวิ อฮั เฮี ละ อ�ื �วฮินั เฮี ปุย ยุฮ
อื รปาวน โรฮ แลฮ เนอึม� ปะ อมั ซ ยุฮ
เปอะ ลอวย ซเงะ โน่ง�� อฮั เซ� 21 วฮินั
อฮั พะเยซู เซ มัฮ อฮั อื ไม่ โกะ เนอมึ โกะ
แตะ ไอฮ� 22 เญือม เอจี โกฮ ไอม อื เน่
อมึ ลัก่ ยุม แตะ� โม ลุกซิก อื โตก ฆาื อื
ละ ป อฮั อื อาึง เซ� เจือ ป อฮั พะทัม ไม่
ป อฮั พะเยซู อาึง ฆาื อ�ื

พะเยซู ยุง ป อาวต กไน ปุย
23 เญอืม อาวต พะเยซู นึง เวยีง เยรูซา

เลม ติ เจน ไก กัน เลียง ฌาว เยอ� โฮวน
ป อฮั ติ แตะ เจือ อื นึง ยุ อื ยุฮ อื ป ซัม
คัน� 24 พะเยซู ปังเมอ โอ อาึง รพาวม
แตะ นึง โม เซ นึง ยุง อื โตะ รพาวม ปุย
โครยญ โฆะ อ�ื 25 จัมเปน โตว อื เกือฮ
ปุย ไฮญ รโฮงะ ไลลวง ปุย ละ แตะ� นึง
ยุง อื ไอฮ ป อาวต กไน ปุย โครยญ เจือ�

3
พะเยซู ไม่ นิโคเด่โม

1 ไน โม ฟารซีิ ไก ปรเมะ ติ� มอยฮ อื
มัฮ นิโคเด่โม� มัฮ ป ระ ป คาว ลลาึง โม
ยวิ ติ ปุย� 2 ปุย เซ โฮว เลีม เคะ พะเยซู
เมือ ก ซาวม อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �อาจาน�
เอะ เอจี ยุง เงอะ มัฮ เปอะ อาจาน ดวน
พะจาว ฮอยจ เจอ� แจง โอ ปุย ซ เกียฮ
ยุฮ ป ซัมคัน ตอก ยุฮ ปะ อื โนก ฮา อาวต
พะจาว ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

3 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ
เปอะ ตัม เนอึม อ�ื ปุย ดัฮ โอ เกิต โคระ
โฮ� ซ โฮลฮ โตว ยุ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว��
อฮั เซ�
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4 นิโคเด่โม อฮั เฮี ละ อ�ื �ป เอจี กวต
ซ เกียฮ เกิต โคระ แม ตอก เมอ� อมั ซ
เกียฮ เลียก เกิต แม เน่อมึ โตะ เวยีก มะ
แตะ ติ โฮน แม�� อฮั เซ�

5 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ
เปอะ ตัม เนอึม อ�ื ปุย ดัฮ โอ เกิต เบือ
รอาวม ไม่ ลปุ พะจาว ซ โฮลฮ โตว เลีย
ก นึง บัน่ เมือง ยุฮ พะจาว� 6 เนะซองั
ปุย เกียฮ เกือฮ ปุย เกิต นึง เนะซองั แตะ
โน่ง� ลปุ พะจาว ปังเมอ เกียฮ เกือฮ ปุย
เกิต นึง ลปุ แตะ� 7 ปุ เงอตึ ฆาื ป อฮั
อาึ ละ เปอะ เฮ�ี ปุย เตือง โอยจ อื ไมจ
อื เกิต โคระ แม� 8 กาื ดัฮ ฆวต โฮว ลัก่
ออฮ โฮว ลัก่ เตฮ� กาื เซ ปะ เอจี ฮมอง
เปอะ ลอยฮ อ�ื ปังเมอ โอ เปอะ ยุง เน่อมึ
ลัก่ ฮอยจ ลัก่ โฮว อ�ื เมาะ ป เกิต เบือ
ลปุ พะจาว มัฮ โรฮ ตอก เซ โครยญ โฆะ
อ�ื� อฮั เซ�

9 นิโคเด่โม อฮั เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี ตอก
เซ ซ เกียฮ แปน ตอก เมอ�� อฮั เซ�

10พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ เอจี มัฮ
เปอะ คู เพอกึ โม อซิราเอน� อมั มัฮ โอ
เปอะ ดิ ยุง ไลลวง เฮี เฟือฮ� 11อาึ อฮั ละ
เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื เอะ อฮั โอเอฮี เอจี ยุง
แตะ� รโฮงะ โอเอฮี ละ เปอะ ตัม ป ยุ ป
ยุง แตะ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ญอม
ไอฮ ลปุง รโฮงะ เอะ ละ แตะ� 12 เญือม
อฮั อาึ ไลลวง ปลัฮเตะ เฮี ละ เปอะ� ปะ
เจือ เปอะ โตว� ดัฮ อาึ ซ อฮั ไลลวง เมือง
มะลอง ละ เปอะ ซ เกียฮ เจือ แม เปอะ
ตอก เมอ� 13 ดิ ไก โตว ป ฮาวก เมือง มะ
ลอง โนก ฮา ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ� ป
เอจี เลีฮ เน่อมึ เมือง มะลอง เซ� 14 ยวก
ไอ โมเซ อาึง ซโอยญ ไร ซเงี นึง โคะ เญื
อม อาวต อื นึง ลาึน เวอืฮ ตอก ออฮ� ไมจ
โรฮ ปุย ยวก ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ตอก
เซ โรฮ� 15 เมาะ ป อาึง รพาวม แตะ นึง
อื ซ ไก จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ เบือ อ�ื ซ
ตอก โรฮ ไลลวง ป ยุฮ ไอ โมเซ เซ โรฮ�

16 �พะจาว ฮรกั ปุย ปลัฮเตะ ปอ ปุน
เกือฮ อื กวน ติ แตะ ฮอยจ ละ อ�ื ป อาึง
รพาวม แตะ นึง กวนพะจาว เซ ซ ยุม โตว
ติ ตื เนอมึ� มัฮ โฮลฮ อื จีวติ โอ เญาะ ไก
ลอยจ� 17 พะจาว เอจี เกือฮ กวน แตะ
ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ� มัฮ โตว ฮอยจ รเตีฮ

อื ปุย เกือฮ ลอก ตุต แตะ� มัฮ ฮอยจ
เกือฮ อื ปุย โปน มัป่ ยุฮ แตะ� 18 ป อาึง
รพาวม แตะ นึง กวน พะจาว เซ เญือะ
ลอก โตว กัน รเตีฮ� ป โอ อาึง รพาวม
แตะ นึง อื เอจี ลอก กัน รเตีฮ� มัฮ ฆาื โอ
อื อาึง รพาวม แตะ นึง กวนพะจาว ติ เซ�
19 ป มัฮ กัน รเตีฮ อื เซ เอจี มัฮ ตอก เฮ�ี
ป ซเปีย เอจี ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ� ปุย ปัง
เมอ ฮรกั ป เฟียก ฮา ป ซเปีย นึง ฆอก กัน
ยุฮ อ�ื 20 เมาะ ป ยุฮ กัน ฆอก ตึน กอ เก
ละยุ ป ซเปีย ไม่ โอ อื โรวต ฮอยจ นึง อ�ื
ฮอ นึง ซ โอก กัน ยุฮ แตะ เซ� 21 เมาะ ป
ยุฮ กัน ซืไซ ปังเมอ ฮอยจ นึง ก ซเปีย อ�ื
นึง ซ เกือฮ อื ปุย ยุ ยุฮ แตะ กัน ไม่ เปิง
แตะ พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

โยฮนั รโฮงะ ไลลวง พะเยซู
22ฟวยจ เซ พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื โฮว

เลียก นึง จังวตั ยูเด่ีย� อาวต ดิ นา เซ ติ
วงั� เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา� 23 เญอืม เซ
โยฮนั เกือฮ โรฮ ปุย รปั บัป่ติซมา นึง ยว่ง
ไอโนน นึง โฮวน รอาวม นา เซ� ยว่ง เซ
ซดิ ไม่ ยว่ง ซาลิม� ปุย ฮอยจ รปั แนฮ
บั่ปติซมา นา เซ� 24 เญือม เซ เยอ ปุย
ดิ ดุฮ โตว โยฮนั โตะ คอก� 25 ไก โม ยวิ
ติ ปุย ฮอยจ เก ปุ แตะ ไม่ ลุกซิก โยฮนั
นึง ไลลวง ปซี ปซา พัก ปุย โอเอฮี� 26 โม
เซ เอญี เคะ โยฮนั ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปอคู� ปุย ป รโฮงะ ปะ ไลลวง อื เญือม
อาวต เปอะ ไม่ บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง
ลัก่เติต โฮ� กัมลัง เกือฮ โรฮ ปุย รปั บัป่ติ
ซมา� ปุย โฮว เคะ อื เตือง โอยจ แตะ��
อฮั เซ�

27 โยฮนั โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ไก
โตว ปุย ป โฮลฮ โอเอฮี โนก ฮา เกือฮ พะ
จาว อื ละ อ�ื 28 โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ
ไอฮ อฮั อาึ ติ แตะ โอ มัฮ พะครติ เตอ�
พะจาว มัฮ ดวน อื อาึ โฮว รกา พะครติ
เซ� 29 ป ซ โฮลฮ ปเครฮี เอจี มัฮ กวน
เบลีย ซ เญือะ เซ� ปุโฮมว กวน เบลีย
เซ มอง งอ่ต ลเลาะ กวน เบลีย เซ� ไมจ
มวน รพาวม นึง ฮมอง แตะ ลเลาะ กวน
เบลีย ซ เญือะ เซ� ตอก โรฮ เซ� ไมจ
มวน รพาวม อาึ เอจี กุม เอจี ปอ เนอึม
โรฮ เบือ อ�ื 30 ไลลวง ปุย เซ ไมจ อื ระ
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ปุๆ� ไลลวง อาึ นึง อื ปังเมอ ไมจ อื แตวะ
ปุๆ�� อฮั เซ โยฮนั�

ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง
31ป ฮอยจ เน่อมึ ลัก่ ฮลาวง อื มัฮ ป ระ

ไล ฮา ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื ป ฮอยจ
เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ ปลัฮ
เตะ� อู โรฮ ไลลวง ปลัฮเตะ� ป ฮอยจ เน่
อมึ เมือง มะลอง มัฮ ป ระ ไล ฮา ปุย ไฮญ
เตือง โอยจ อ�ื 32 ปุย เซ รโฮงะ ป ยุ ป
ฮมอง แตะ ละ ปุย� ปังเมอ โอ ไก ป ฆวต
ไอฮ ป อฮั อ�ื 33 ดัฮ ไก ป ไอฮ ป อฮั อื เอจี
เมาะ โรฮ ลัปลอง อื มัฮ ป อฮั พะจาว เซ
ป เนอมึ ป แนม� 34ป ดวน พะจาว ฮอยจ
เซ อฮั ลปุง พะจาว นึง เอจี เกือฮ พะจาว
ลปุ แตะ ละ อื กุมปอ� 35 ป มัฮ เปือะ อื
ฮรกั เนอึม กวน แตะ เซ� เอจี เกือฮ โอ
เอฮี เตือง โอยจ อื อาวต ฆรมึ อมันัต อ�ื
36ป อาึง รพาวม แตะ นึง กวน พะจาว เซ
เอจี ไก จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ� ป โอ เจือ
กวน อื เซ ปังเมอ โอ ซ โฮลฮ จีวติ แตะ�
ปุย เซ มัฮ นัม ยุ ฮาวก รพาวม พะจาว ละ
แตะ�

4
พะเยซู อู ดิ ไม่ ปรโปวน ซามาเรยี

1 โม ฟารซีิ ฮมอง โฮลฮ พะเยซู ลุกซิก
แตะ โฮวน ฮา โยฮนั ไม่ เกือฮ อื รปั บัป่ติ
ซมา� 2 ญันได่ มัฮ โตว พะเยซู ไอฮ ป
เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา� มัฮ โม ลุกซิก อ�ื
3 เญือม เอจี ยุง พะเยซู ฮมอง โม ฟารซีิ
ไล เซ� โอก โฮว แม ฆาื อื ฮา จังวตั ยูเด่ีย
ละ ซ ฮอยจ แตะ นึง จังวตั กาลิลี�

4 จัมเปน โฮว ฆาื อื คระ จังวตั ซามา
เรยี� 5 ลไล โฮว อื ฮอยจ นึง ยว่ง ซิคา จัง
วตั ซามาเรยี� ซดิ ไม่ นาตี ป เกือฮ ยาโคป
ละ โยเซป ป มัฮ กวน แตะ� 6 นัมโม่ ยุฮ
ยาโคป ไก โรฮ นา เซ� พะเยซู โซะไมญ
นึง โฮว แตะ นึง คระ� เญื่อฮ งาวม โบ
นัมโม่ เซ� ปุก เมือ งอ่น ซเงะ� 7-8 โม
ลุกซิก อื เอจี โฮว เลียก โตะ ยว่ง ละ ซ รวี
แตะ ป โซม ป ปอน แตะ�
เญือม เซ ฮอยจ เชยีต ปรโปวน รอาวม

นึง ติ ปุย� มัฮ โม ซามาเรยี� พะเยซู อฮั

เฮี ละ อ�ื �ปัว ญุ รอาวม ยุฮ เปอะ เญี่
ยะ�� อฮั เซ�

9 ป มัฮ ปรโปวน จังวตั ซามาเรยี เซ
อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ เปอะ โม ยวิ� อาึ
มัฮ โม ซามาเรยี� เกียฮ ปัว โน่ง เปอะ ญุ
รอาวม นึง อาึ เมอ�� อฮั เซ� (โม ยวิ ไม่
โม ซามาเรยี ตึน โอ ญอม ลเลียก รไม่ ไม่
ปุ แตะ��

10พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ ยุง เปอะ
ป เกือฮ ป กอยฮ พะจาว ละ ปุย� ไม่ ยุง
เปอะ ป ปัว ญุ รอาวม นึง แตะ เฮ�ี ปะ ตึน
ซ ปัว เปอะ นึง ปุย เซ� ปุย เซ ซ โฮลฮ
เกือฮ รอาวม จีวติ ละ เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั
เซ�

11 ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอียก�
ปะ ไก เปอะ โตว ควน เชยีต รอาวม ยุฮ�
นัมโม่ เฮี โด่ะ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ รอาวม
จีวติ เซ เน่อมึ ก เมอ� 12ปะ อมั มัฮ เปอะ
ป ระ ฮา ยาโคป ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ�
ป เกือฮ นัมโม่ เฮี ละ เอะ� ยาโคป เซ เอจี
โฮลฮ ญุ รอาวม นึง อื เตือง กวน อื เตือง
คอง เลียง อ�ื� อฮั เซ�

13พะเยซู โลยฮ อ�ื �เมาะ ป ญุ รอาวม
เฮี แจง ซฆวต ญุ แมอื โครยญ โฆะแตะ�
14 เมาะ ป ญุ รอาวม เกือฮ อาึ ละ แตะ ปัง
เมอ โอ เญาะ ซ ฆวต ญุ แม อื ติ ชวง�
รอาวม เกือฮ อาึ ละ อื เซ ซ แปน รอาวม
ปลาึฮ ป ปัต ลอป กไน โกะ อ�ื เอจี มัฮ
รอาวม เซ ป แปน จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ
ละ อ�ื� อฮั เซ�

15 ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอียก�
เกือฮ รอาวม เซ ละ อาึ เมิฮ� เดอมึ เมอะ
โอ เญาะ ซ ฆวต ญุ แม� เดอมึ โอ เญาะ
ซ โฮลฮ โฮว เชยีต ก ซไง อื ตอก เฮ�ี� อฮั
เซ�

16 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว กอก ปร
เมะ เญือะ เปอะ ฮอยจ นา เฮี เมอะ�� อฮั
เซ�

17ปรโปวน เซ โลยฮ อ�ื �อาึ ไก โตว ปร
เมะ เญือะ�� อฮั เซ�
พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �เอจี ปุก อฮั

เปอะ ติ แตะ โอ ไก ปร เมะ เญือะ อา�
18 ญัน ได่ ปะ เอจี ไก พอน ปุย ปร เมะ
เญือะ เปอะ� ป อาวต ไม่ เปอะ ปเล่ีย เฮี
มัฮ เนอมึ โตว ปรเมะ เญือะ เปอะ� ป อฮั
ปะ เซ เนอมึ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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19ปรโปวน เซ อฮั เฮ�ี �เอยีก� อาึ เอจี
ที เนิ มัฮ เปอะ ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย�
20 จัตเจือ ไพรม เอะ กอ ไว พะจาว นึง บ
ลาวง เฮ�ี โม เปะ ป มัฮ โม ยวิ ปังเมอ อฮั
เปอะ มัฮ นึง เวยีง เยรูซาเลม ก ไมจ ปุย
ไว พะจาว เยอ�� อฮั เซ�

21 พะเยซู โลยฮ อ�ื �ออ� เจือ อาึ อื
เมิฮ� เอจี ซ เติง เวลา เญอืม โอ ปุย เญือะ
ซ ไว เปือะ เกอะ นึง บลาวง เฮ�ี นึง เวยีง
เยรูซาเลม ปุ โรฮ ซ ไว อ�ื 22 โม เปะ ป
มัฮ โม ซามาเรยี ไว เปอะ ป โอ แตะ ยุง�
เอะ ยุง เงอะ ป ไว แตะ เซ� ไลลวง เกือฮ
พะจาว ปุย โปน มัป่ ซ โอก เน่อมึ นึง โม
ยวิ� 23ซ ไก ติ ซเงะ� ซเงะ เซ เอจี ฮอยจ
ปเล่ีย เฮ�ี เญือม เซ โม ป ไว เนอึม เปือะ
เกอะ ซ ไว อื นึง รพาวม รโม่ยฮ แตะ ไม่
ลปุง เนอึม� มัฮ โม ป ไว ตอก เซ ป ปุก
เนอมึ รพาวม เปือะ เกอะ� 24พะจาว มัฮ
ลปุ� โม ป ไว เนอมึ อื ไมจ อื ไว นึง รพาวม
รโม่ยฮ แตะ ไม่ ลปุง เนอมึ�� อฮั เซ�

25 ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี
ยุง เงอะ ซ ฮอยจ เมซิยา� (มัฮ ป อฮั ปุย
พะครติ ไม่ เซ�� เญอืม เอจี ฮอยจ ปุย เซ
ซ รโฮงะ โอเอฮี ละ เอะ โครยญ เจือ�� อฮั
เซ�

26พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เอจี มัฮ อาึ ป
อู ดิ ไม่ เปอะ เฮี ป มัฮ ปุย อฮั เปอะ เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื

27 เญือม เซ ฮอยจ เอนิ โม ลุกซิก อ�ื
โม เซ เงอตึ โรฮ ฆาื อู พะเยซู ไม่ ปรโปวน
เซ� ปังเมอ โอ ไก ป โรวต ไฮมญ ปรโปวน
เซ ติ ปุย เนอมึ� �เมอ ฮอยจ ซาวป เปอะ
นา เฮ�ี� โรวต โตว อฮั เซ ละ อ�ื �เมอยุ
อู เปอะ ไม่ ปรโปวน เซ�� ฆวต อฮั เซ ละ
พะเยซู ปังเมอ โอ โรฮ โรวต อฮั อื ละ อ�ื

28 ปรโปวน เซ ละ อาึง โดง รอาวม ยุฮ
แตะ นา เซ� แม เลียก โตะ ยว่ง� อฮั เฮี
ละ ปุย� 29 �โฮว แลน ปรเมะ ป เกียฮ ร
โฮงะ ไล ยุฮ อาึ เนิ โครยญ เจือ เซ เมอะ�
ปุย เซ โม่ มัฮ พะครติ�� อฮั เซ�

30 เญอืม เซ ปุย โม เซ โอก ฮา ยว่ง แตะ
ฆาื อื โฮว โรฮ เคะ พะเยซู� 31 เญือม เซ

โม ลุกซิก อื ดวน พะเยซู โซม� �ปอคู�
โซม�� อฮั เซ ละ อ�ื

32 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี ไก ป
โซม ป โอ โม เปะ ยุง�� อฮั เซ�

33 โม ลุกซิก อื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื
�อมั เอจี ไก งอ่น ป ตาว ป โซม ละ อ�ื�
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

34พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �เญอืม ยุฮ
ฮุ ตัม ปุก อื รพาวม ป ดวน อาึ ฮอยจ ไม่
เกือฮ ฮะ กัน ยุฮ อื ฟวยจ� เอจี มัฮ เซ ป
โซม ยุฮ อาึ อ�ื 35 โม เปะ อฮั ลัง่ เปอะ ซ
ไก ปาวน เคิ กา ปุน เฮงาะ ออ� โม่ เปอะ
อฮั� งอ่ต แลน� ซ อฮั อาึ ละ เปอะ� แก
แลน ลัก่ ชจิ เซิต เมิฮ� เอจี ซเงี เฮงาะ
ออ� เอจี เคราะ มัก� 36 ป มัก เฮงาะ เซ
โฮลฮ จัง โฮลฮ ลา แตะ� ไม่ แฮรน อื อาึง
ลังวนั กัน ยุฮ แตะ เซ ฮอยจ ละ จีวติ โอ
เญาะ ไก ลอยจ แตะ� ป วนั เฮงาะ ไม่ ป
มัก เฮงาะ เซ ไมจ มวน ดิ รพาวม ไม่ ปุ
แตะ ฆาื อ�ื 37 ป กอ อฮั ปุย เยอ เอจี มัฮ
ป เนอึม� �ไก ป วนั ติ ปุย� ไก ป มัก ติ
ปุย�� อฮั เซ� 38อาึ เอจี ดวน โม เปะ โฮว
มัก เตือง โอ เปอะ โฮลฮ โอก เรยีง แตะ ละ
ซมา แตะ� มัฮ ปุย ไฮญ ป โอก เรยีง แตะ
ละ อ�ื แปน กุน ละ โม เปะ นึง เอจี ยุฮ โม
เซ อาึง ละ เปอะ�� อฮั เซ�

39 ปุย ซามาเรยี ยว่ง เซ โฮวน ป เจือ
พะเยซู นึง ฮมอง แตะ อฮั ปรโปวน เซ อื
ตอก เฮ�ี �ปุย เซ เกียฮ รโฮงะ ไล ยุฮ อาึ
เนิ โครยญ เจือ�� อฮั อื ตอก เซ ปรโปวน
เซ� 40 เญอืม ฮอยจ โม ซามาเรยี เคะ พะ
เยซู� ปัว อื อาวต ไม่ แตะ� พะเยซู อาวต
เนอมึ ไม่ อื นา เซ ลอา ซเงะ� 41 ปุย ไฮญ
โฮวน ป เจือ เบือ ฮมอง แตะ ป อฮั พะเยซู
ไอฮ�

42 ฟวยจ เซ โม เซ อฮั เฮี ละ ปรโปวน
เซ� �ปเล่ีย เฮี มัฮ โตว เจือ เบือ ป อฮั ปะ
โน่ง� มัฮ โรฮ เบือ เอจี ฮมอง โกะ โอะ ไอฮ
ป อฮั อ�ื เอจี ยุง เงอะ มัฮ เนอมึ อื ปุย เฮี
ป เกือฮ ปุย โปน มัป่ เตือง ปลัฮเตะ อ�ื�
อฮั เซ�

พะเยซู เกือฮ กวนดุ ไฮ โซะ ติ ปุย
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43ฟวยจ เซ ลอา ซเงะ เอ� พะเยซู โอก
ฮา นา เซ ลอต โฮว ฮอยจ จังวตั กาลิลี�
44พะเยซู เอจี รโฮงะ ไอฮ อื ตอก เฮ�ี �ป
ซึป ลปุง พะจาว ไก โตว ป นัปทื นึง ยว่ง
โกะ อื ไอฮ แฮ�� อฮั เซ� 45 เญือม เอจี
เลียก อื จังวตั กาลิลี เยอ โม กาลิลี รโนฮ
รชงึ อ�ื โม เซ เอจี โฮลฮ โฮว ยุ ป ซัมคัน
ยุฮ อื โครยญ เจือ ติ เจน ไก กัน เลียง ปุย
นึง เวยีง เยรูซาเลม�

46พะเยซู ฮอยจ แม นึง ยว่ง คานา จัง
วตั กาลิลี แม� มัฮ นา ก ยุฮ อื รอาวม
เกือฮ แปน รอาวม อะงุน โฮ� นึง ยว่ง คา
เพรนาอุม เซ ไก จาวไน ติ ปุย โซะ กวน
รเมะ� 47 เญอืม เอจี ฮมอง จาวไน เซ โอก
พะเยซู ฮา จังวตั ยูเด่ีย ไม่ เอญี เลียก อื จัง
วตั กาลิลี เยอ� ปุย เซ ฮอยจ เคะ อ�ื ปัว
อื เลีฮ ฮอยจ ยว่ง แตะ ละ ซ เกือฮ อื เรอึ
ม กวน แตะ เซ เกือฮ ไฮ� นึง เอจี ซ ยุม
ลอป เนอมึ กวน อื เซ�

48 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ดัฮ
เปอะ โอ ดิ ยุ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย นึง
โฮ� ตึน โอ เปอะ ซ เจือ�� อฮั เซ�

49 จาวไน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน�
ปัว ปะ เลีฮ ไม่ อาึ กา ยุม กวน เนอะ��
อฮั เซ�

50 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี เมิฮ�
กวน เปอะ เซ ซ ไอม�� อฮั เซ�
ปุย เซ เจือ อื ป อฮั พะเยซู ละ แตะ เซ�

เอญี เนอมึ ฆาื อ�ื 51 ลไล เอญี อื นึง คระ
รโตฮ ยุ กวนไจ แตะ� โม เซ รโฮงะ เอจี
มัฮ กวน อื เซ นัม ไอม ละ อ�ื 52 เญอืม เซ
ไฮมญ เวลา ฌักแฟน กวน แตะ เซ� โม
กวนไจ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �โฆะ เนิ เมาะ ไบ่
โมง อาวต ฮอยจ โซะ อ�ื� อฮั เซ�

53 เญอืม เซ เปือะ อื โตก ละ มัฮ อื เวลา
อฮั พะเยซู กวน แตะ เซ ซ ไอม� ปุย เซ
เจือ พะเยซู ฆาื อื เตือง กวน เตือง เฌือต
แตะ� 54 เอจี ไก ลอา โฮน เตือง เซ ป ซัม
คัน ยุฮ พะเยซู ฟวยจ โอก อื ฮา จังวตั ยู
เด่ีย ฮอยจ จังวตั กาลิลี�

5
ป โซะ โบ นอง

1ฟวยจ เซ ไก แม กัน ชลอง ยุฮ โม ยวิ
นึง เวยีง เยรูซาเลม� พะเยซู ฮาวก ฆาื อื
นา เซ� 2 โบ โตะ รเวอืะ แกะ นึง เวยีง เย
รูซาเลม เซ ไก นอง นึง ติ ไม่ ซาลา พอน
ลัง� นึง ลปุง ฮบีรู อฮั เบ่ตซาทา ไม่ นอง
เซ� 3 โตะ ซาลา โม เซ โฮวน ป โซะ ไอจ
นึง� จัก ไง่ งอ่น� คาโด่ งอ่น� ยุม เตะ
ยุม ชวง งอ่น� 4 (โม เซ มอง เญือม พุก
เพียก รอาวม เซ� นึง ไก เตปด่า ยุฮ พะ
จาว ติ ปุย ป ฮอยจ เกือฮ รอาวม โตะ นอง
เซ พุกเพียก แปน แปน ฮอยจ แตะ� เญื
อม พุกเพียก รอาวม เซ ป โฮลฮ เลีฮ โตะ
รอาวม เซ รกา ซ ไฮ ป โซะ อาวม เซ เบือ
อ�ื� * 5 นา เซ ไก ปรเมะ โซะ นึง ติ ปุย�
เอจี ไก งว่ย ซเตะ เนอึม โซะ อื เซ� 6 เญื
อม ยุ พะเยซู ไม่ เอจี ยุง อื เล่ีญ อาวต อื
นา เซ� ไฮมญ อื ฆาื อ�ื �ปะ อมั ฆวต ไฮ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 ปุย โซะ เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอยีก�
เญอืม พุกเพยีก รอาวม เซ ไก โตว ป เรอมึ
ยวก อาึง เงอะ โตะ นอง เซ� ลไล โฮว อาึ
อื เอจี เลีฮ ปุย ไฮญ กา เยอะ�� อฮั เซ�

8พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โกฮ ยวก โรวก
ซัต ไอจ เปอะ� โฮว ไม่ เมิฮ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 9 เญือม เซ ปรเมะ โซะ เซ ไฮ เอนิ จุ
บัน่ เอนิ� ยวก โรวก ซัต ไอจ แตะ โฮว ไม่
อ�ื
ซเงะ เซ ปุก ซเงะ ลโล่ะ� 10 โม ยวิ อฮั

เฮี ฆาื อื ละ ป โซะ เอจี ไฮ เซ� �เนาะ
เฮี มัฮ ซเงะ ลโล่ะ� กลอม เปอะ โรวก
ซัต ไอจ แตะ เซ มัฮ ป พิต โกตไม ยุฮ พะ
จาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �ปุย ป เรอึม อาึ
เกือฮ ไฮ เซ ดวน อาึ ยวก โรวก ซัต ไอจ
แตะ โฮว ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

12 โม เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ป ดวน ปะ
ยวก ปุ โฮว ซัต ไอจ แตะ เซ มัฮ ปุย�� อฮั
เซ�

13ป ไฮ โซะ เซ ยุง โตว ป มัฮ อ�ื มัฮ ฆาื
เอจี บระ พะเยซู โฮว ฮา นึง โฮวน ป อาวต
นา เซ�

14 กัง เคะ เอ พะเยซู รโตฮ ยุ ปุย เซ โตะ
ควง วฮินั� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไตม อาึง� ปะ

* 5:4 5:4 นึง พะทัม ไพรม งอ่น อื ไก โตว คอ 4 นึง�
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เอจี ไฮ เปอะ� ปุ เญือะ ยุฮ ป พิต เตอ เด
อมึ เปอะ โอ ซ ลอก ป โซะ ฮา เซ แม��
อฮั เซ ละ อ�ื 15 ปุย เซ โอก โฮว รโฮงะ อื
ละ โม ยวิ มัฮ อื พะเยซู ป เกือฮ โกะ แตะ
ไฮ เซ�

16 มัฮ เซ ป โคมเฮง โม ยวิ พะเยซู ฆาื
อื นึง กอ เกือฮ อื ป โซะ ไฮ ซเงะ ลโล่ะ�
17 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �เปือะ เกอะ
ยุฮ ลอป กัน ฮอยจ ปเล่ีย� อาึ ยุฮ แนฮ
โรฮ โฮะ�� อฮั เซ� 18 มัฮ เซ ป โฮว โม
ยวิ ละ ซาวป แตะ ยุฮ ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื มัฮ
โตว ฆาื พิต อื โกตไม ซเงะ ลโล่ะ เซ โน่ง�
มัฮ โรฮ ฆาื อฮั อื พะจาว มัฮ เปือะ แตะ�
เญือม อฮั อื ตอก เซ เอจี มัฮ เมีญ อื ติ
แตะ บรญิ ไม่ พะจาว�

กวน พะจาว มัฮ ป เกียฮ ซอ ป ยุม
19พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �อาึ อฮั ละ

โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื กวน อื เซ ยุฮ โตว
โอเอฮี นึง โกะ แตะ� มัฮ ยุฮ อื ตัม ป เอจี
ยุ อื ยุฮ เปือะ แตะ โน่ง� ยุฮ เปือะ อื ตอก
ออฮ กวน อื ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ� 20 เปือะ อื
ฮรกั กวน แตะ� เมาะ ป มัฮ กัน ยุฮ แตะ
เปลีฮ อื ละ กวน แตะ เซ โครยญ เจือ� ซ
เปลีฮ กัน ระ ไล ฮา เซ แม ละ อื นึง ซ เกือฮ
แตะ โม เปะ เงอตึ นึง� 21 เปือะ อื เกือฮ
ป ยุม โกฮ ไอม ไก แม จีวติ ตอก ออฮ�
กวน อื เกือฮ โรฮ จีวติ ละ ปุย ตัม รพาวม
โกะ แตะ ตอก เซ โรฮ� 22 เปือะ อื รเตีฮ
โตว ปุย ติ ตื เนอมึ� กัน รเตีฮ เตือง โอยจ
อื เอจี มอป อาึง อื ละ กวน แตะ� 23 นึง ซ
เกือฮ อื ปุย นัปทื ป มัฮ กวน แตะ เซ เตือง
โอยจ แตะ� ตอก นัปทื ปุย เปือะ อื โรฮ�
ป โอ นัปทื กวน อื เซ มัฮ โรฮ โอ อื นัปทื
เปือะ อื ป ดวน กวน แตะ เซ ฮอยจ โรฮ�

24 �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื
เมาะ ป งอ่ต ลปุง รโฮงะ อาึ อ�ื ไม่ เจือ อื
ป ดวน อาึ ฮอยจ เจอ� ปุย เซ ไก จีวติ โอ
เญาะ ไก ลอยจ� ซ ลอก โตว กัน รเตีฮ�
เอจี มัฮ โปน อื ยุม ไม่ โฮลฮ อื จีวติ แตะ�
25 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื เอจี ซ
เติง เวลา อ�ื เอจี ฮอยจ เนอึม ปเล่ีย เฮ�ี
โม ป ยุม ซ ฮมอง ลเลาะ กวน พะจาว�
เมาะ ป โฮลฮ ฮมอง เซ ซ โกฮ ไอม แม�

26 เปือะ อื เซ มัฮ กาวะ งาว ฮกั งุน จีวติ ละ
ปุย ตอก ออฮ� เอจี เกือฮ โรฮ กวน แตะ
แปน กาวะ งาว ฮกั งุน จีวติ ละ ปุย ตอก
เซ โรฮ� 27 เกือฮ โรฮ อื ไก อมันัต ละ ซ
ปุน รเตีฮ อื ปุย นึง มัฮ อื กวน ปุย ปลัฮ
เตะ�

28 �โม เปะ� ปุ เงอตึ ฆาื ไล เฮี เยอ�
เอจี ซ เติง เวลา อ�ื เญือม เซ โม ป เอจี
อาวต โตะ รมอยจ เจอ ซ ฮมอง ตื ลเลาะ
อ�ื 29 ซ โฮลฮ เอนิ โอก ฮา โตะ รมอยจ
เซ� ป ยุฮ ป ไมจ ซ โกฮ ไอม แม ละ จีวติ
แตะ� ป ยุฮ ป ฆอก ซ โกฮ ไอม แม ละ
ซ ลอก แตะ กัน รเตีฮ ไม่ ซ โฮลฮ อื ตุต
แตะ� 30 อาึ อื เกียฮ ยุฮ โตว โอเอฮี ตัม
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� อาึ รเตีฮ โอเอฮี
ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ โน่ง� กัน รเตีฮ
อาึ ปุย มัฮ ป ซื ฆาื อ�ื อาึ มัฮ โตว ซาวป
ยุฮ โอเอฮี ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ
ยุฮ ฮุ ตัม รพาวม ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ�

ซกิ พญีัน ยุฮ พะเยซู
31 �อาึ ดัฮ แปน ไอฮ ซกิ พีญัน ละ โกะ

แตะ โฮ� ป อฮั อาึ เซ ตอก ป โอ เนอมึ ละ
ปุย ฆาื อ�ื 32 เอจี ไก ติ ป แปน ซกิ พีญัน
ละ อาึ อ�ื อาึ เอจี ยุง เงอะ มัฮ ป อฮั ป
มวยญ อื นึง ไลลวง อาึ เซ ป เนอมึ�

33 �โม เปะ ดวน เปอะ ปุย โฮว เคะ โย
ฮนั� โยฮนั เซ รโฮงะ ไลลวง ลปุง เนอึม
ละ เปอะ� 34 อาึ ปังเมอ โอ ไอฮ ปุย ปลัฮ
เตะ แปน ซกิ พีญัน ยุฮ แตะ� อาึ มัฮ อฮั
ละ เปอะ นึง ฆวต เกือฮ โม เปะ โปน ฮา
มัป่ ยุฮ แตะ� 35 โยฮนั เซ มัฮ ตอก ออม ป
ซอต รงั ซเปีย แตะ ละ ปุย� โม เปะ ญอม
เปอะ ญันด่ี นึง ซเปีย ยุฮ อื เซ ติ วงั�

36 �ซกิ พีญัน ยุฮ อาึ อื ปังเมอ ระ แม
ฮา ลปุง พีญัน ป อฮั โยฮนั เซ� เอจี มัฮ
กัน เกือฮ เปือะ เกอะ เนิ ละ ซ เกือฮ อื อาึ
ยุฮ เกือฮ ฟวยจ� มัฮ กัน เซ ป มัฮ ซกิ
พีญัน ยุฮ อาึ อ�ื ไม่ มัฮ อื ควน เกือฮ ปุย
ยุง แจง แน ดวน เปือะ เกอะ อาึ ฮอยจ ฆาื
อ�ื 37 เอจี มัฮ เอนิ เปือะ เกอะ ป ดวน อาึ
ฮอยจ เซ ป แปน ซกิ พีญัน ละ อาึ อ�ื โม
เปะ ดิ ฮมอง เปอะ โตว ลเลาะ อื ติ ชวง�
ดิ โฮลฮ เปอะ โตว ยุ โกะ อ�ื 38 ลปุง อื
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อาวต โตว นึง โม เปะ� มัฮ ฆาื โอ โม เปะ
ญอม เจือ ป ดวนพะจาว เซ ฮอยจ� 39 โม
เปะ เอจี ซาวป เปอะ แลน ลปุง ไก นึง พะ
ทัม� แกต เปอะ ติ แตะ ไก จีวติ โอ เญาะ
ไก ลอยจ เบือ พะทัม เซ� เอจี มัฮ เอนิ พะ
ทัม เซ ป รโฮงะ ไลลวง อาึ ละ เปอะ�

40 �โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ญอม เอญี
เคะ อาึ ละ ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ แตะ เซ�
41 อาึ มัฮ โตว ซาวป เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ
อวต ลื แตะ� 42 อาึ ปังเมอ เอจี ยุง เงอะ
โม เปะ เอ� อาึ ยุง เงอะ โอ รพาวม ฮรกั
ยุฮ พะจาว ไก นึง โม เปะ เฟือฮ ฮา� 43อาึ
เอจี ฮอยจ เบือ รซอม ดวน เปือะ เกอะ
อาึ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ รปัคัม อาึ�
ดัฮ ปุย ไฮญ ฮอยจ เบือ รซอม โกะ แตะ
ไอฮ โฮ� โม เปะ ตึน ซ รปัคัม เปอะ ปุย
เซ� 44 โม เปะ ซาวป เปอะ ตอก ซ อวต ซ
ลื แตะ โม โกะ แตะ ไอฮ� ฆวต ยุฮ เปอะ
โตว ตอก ซ โฮลฮ พะจาว ลื แตะ� ดัฮ มัฮ
ตอก เซ โม เปะ ซ เกียฮ เจือ เปอะ อาึ ตอก
เมอ�

45 �ปุ โคะ อาึ ซ รโจฮ เปอะ ละ เปือะ
เกอะ� ป รโจฮ เปอะ เอจี มัฮ เอนิ ไอ โมเซ
ป ซโอว รพาวม เปอะ ไม่ เซ� 46 ดัฮ โม
เปะ เจือ เนอึม ไอ โมเซ โฮ� โม เปะ ตึน
ซ เจือ โรฮ เปอะ อาึ โรฮ� นึง เอจี ไซฮ ไอ
โมเซ อาึง ไลลวง อาึ� 47 ดัฮ โม เปะ โอ
เจือ ป ไซฮ ไอ โมเซ อาึง โฮ� ซ ปุน เจือ
เปอะ ป อฮั อาึ ตอก เมอ�� อฮั เซ�

6
พะเยซู เลียง ปุย พอน เปือน
(มท� 14:13; มก� 6:30; ลก� 9:10)

1 ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว เตือง แม ปลัฮ
รอาวม กา ลิ ลี ป อฮั ปุย ปลัฮ รอาวม
ทิเบ่เรยี ไม่ งอ่น� 2 โฮวน ป โฮว ฟวต เตอ
นึง เอจี ยุ อื ยุฮ อื ป ซัมคัน ละ ป โซะ�
3 พะเยซู ฮาวก บลาวง� เญื่อฮ งาวม ดิ
นา เซ ไม่ โม ลุกซิก แตะ� 4 เญอืม เซ กัน
เลียง ฌาว ยุฮ โม ยวิ เยอ เอจี ซ เติง เวลา
อ�ื

5พะเยซู แก โอเอฮี� ชวน เอญี ปุย เคะ
แตะ โฮวน� อฮั เฮี ฆาื อื ละ ฟีลิป� �เอะ
ซ รวี ป โซม ป ปอน ละ โม เฮี ก เมอ��

อฮั เซ� 6พะเยซู อฮั อื ตอก เซ นึง ซ ลอง
แตะ แลน รพาวม ฟีลิป� ญันได่ โกะ อื
เอจี ยุง อื ตอก ซ ยุฮ แตะ�

7 ฟีลิป โลยฮ อื ละ อ�ื �ป โซม ป ปอน
ลอา รอย เด่นารอินั* เนอ� ปัง รฆุ ละ อื ติ
ปุย เญี่ยะ� ติ ปุย เญี่ยะ� ปอ โตว ลัง่ ปุย
โฮวน เมาะ เซ เยอ�� อฮั เซ�

8 ลุกซิก อื ติ ปุย อื มัฮ อนัดรู� มัฮ ปุ ซี
โมน เปโตร� อฮั เฮี ละ พะเยซู� 9�นา เฮี
ไก กวนดุ รเมะ นึง ติ ปุย� ไก คโนมปัง บ่า
เล ยุฮ พอน โม่ว ไม่ กะ ลอา ตัว� โอเอฮี
เมาะ เซ เยอ ซ ปอ เมอ ปอ โอวน ละ ปุย
โฮวน ตอก เฮ�ี� อฮั เซ�

10นา เซ โฮวน ไรป นึง� พะเยซู โลยฮ อื
ละ อ�ื �เกือฮ ปุย โม เซ งาวม เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ� ปุย โฮวน เซ งาวม เนอมึ นา
เซ� ปรเมะ นึง อื โน่ง ไก เมาะ พอน เปือน
ปุย� 11 พะเยซู ตุย คโนมปัง เซ ไววอน�
ฟวยจ ไววอน อื จัต อื ละ โม ป งาวม นา
เซ� จัต โรฮ กะ เซ ละ อื โรฮ� โม เซ โซม
อื เมาะ ฆวต โซม แตะ�

12 เญื อม เอจี ฟวยจ โซม โม เซ ซัก
เกอ� พะ เยซู อฮั เฮี ละ ลุก ซิก แตะ�
�ซาวป ซเพระ ป โฮฮ อื เซ� ปุ เกือฮ แปน
ป โปวฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 13คโนมปัง พอน
โม่ว ป โซม ปุย เซ� โม เซ ซาวป ซเพระ
ป โฮฮ อ�ื นาวก แม ยุฮ เปียต กาว โรฮ
ลอา�

14 ปุย โฮวน เซ เญือม ยุ อื ยุฮ พะเยซู
ป ซัมคัน ตอก เซ เยอ� อฮั เฮี ละ ปุ แตะ
ฆาื อ�ื �ปุย เฮี มัฮ เนอึม ปุย อฮั ปุย ซ
ฮอยจ ซึป ลปุง พะจาว นึง ปลัฮเตะ โฮ��
อฮั เซ� 15พะเยซู เญอืม เอจี ยุง อื ซ คนัป
โม เซ แตะ แปน กซัต ยุฮ แตะ� บระ โฮว
ฮา อื ฆาื อ�ื ฮาวก โน่ง นึง บลาวง ติ โดฮ�

พะเยซู เกียฮ โฮว ราว รอาวม
(มท� 14:22; มก� 6:45)

16 เญือม เอจี ปู พริ อี โม ลุกซิก อื เลีฮ
ฮอยจ นึง ปลัฮ รอาวม� 17 เลียก โตะ โล่ง
ละ ซ เตือง แตะ ปลัฮ รอาวม� ตะ โฮว
นึง ยว่ง คาเพรนาอุม� เญือม เอจี เฟียก
อื พะเยซู ดิ ฮอยจ โตว เคะ อ�ื 18 ปลัฮ

* 6:7 6:7 ติ เด่นารอินั เซ มัฮ คโนวน จัง ปุย ปุย ติ ซเงะ�
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รอาวม เซ พุกเพยีก นึง แทต กาื ระ แตะ�
19 โม ลุกซิก อ�ื เญอืม เอจี โฮว อื ยุฮ โล่ง
ไฟ แตะ เซ เมาะ พอนแลฮ กิโลเมต เตอ�
ชวน โฮว พะเยซู ราว ปลัฮ รอาวม� เอญี
ซดิ ไม่ โล่ง เซ ปุ ปุ� โม เซ ฮลัต เตีจ ฆาื
อ�ื 20พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ ฮลัต ฆาื�
มัฮ อาึ ไอฮ�� อฮั เซ� 21 เญือม เซ รปั
พะเยซู ฮาวก โตะ โล่ง ยุฮ แตะ ไม่ รพาวม
มวน แตะ� โล่ง เซ ฮอยจ เอนิ นา ก ซ โฮว
อื เซ จุบัน่ เอนิ�

22 ปวยฮ พริ เซ แม เยอ� โม ป คัง ลัง่
บลัฮ ปลัฮ รอาวม ลัก่เติต เตอ� ไตม อื โอ
โล่ง ไฮญ ไก นา เซ โนก ฮา โล่ง บุก โม
ลุกซิก พะเยซู เซ� ไตม โรฮ อื โอ พะเยซู
บุก โล่ง ไม่ โม ลุกซิก แตะ� ลุกซิก อื เซ
เตอ เอจี ลอต โฮว โน่ง ฮา อ�ื 23 ซเงะ
เซ ปัง เมอ ไก โล่ง ไฮญ ป ฮอยจ เน่อมึ
นึง เวยีง ทิเบ่เรยี งอ่น� ฮอยจ จอต ซดิ ไม่
นาตี โซม ปุย คโนมปัง ฟวยจ ไววอน พะ
เยซู โฮ� 24 เญือม โอ ปุย โฮวน เซ เญือะ
ยุ พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื นา เซ เยอ� บุก โล่ง
เซ ฆาื อื โฮว ซาวป พะเยซู ฮอยจ ยว่ง คา
เพรนาอุม�

พะเยซู มัฮ ป โซม ไก จีวติ นึง
25 ปุย โฮวน เซ เญอืม รโตฮ อื ยุ พะเยซู

บลัฮ ปลัฮ รอาวม ลัก่เอฮี ฮ�ี อฮั เฮี ละ อ�ื
�อาจาน� ปะ ฮอยจ เปอะ นา เฮี เญือม
เมอ�� อฮั เซ�

26พะเยซู โลยฮ อ�ื �อาึ อฮั ละ โม เปะ
ตัม เนอึม อ�ื โม เปะ โฮว ซาวป เปอะ อาึ
นึง เอจี โฮลฮ แตะ โซม ซัก กุก เตือ คโนม
ปัง เซ� มัฮ โตว เบือ คาวไจ เปอะ ป ซัม
คัน ยุฮ อาึ� 27 ไมจ เปอะ โตว ซาวป ริ ป
โซม ป ปอน ป เกียฮ ไลจ เกียฮ ไฆร โน่ง�
ฮา เซ ไมจ เปอะ ซาวป ริ ป โซม ป ปอน
โอ เกียฮ ไลจ เกียฮ ไฆร โรฮ� ป แปน จี
วติ โอ เญาะ ไก ลอยจ ละ เปอะ� ป โซม
ตอก เซ มัฮ ป ซ เกือฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ
ละ เปอะ� พะจาว ป มัฮ เปือะ อื เอจี เกือฮ
ปุย ยุง แจง แน มัฮ อื ปุย เซ ป ปุก เนอึม
รพาวม แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

28 โม เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เอะ ซ ยุฮ
ตอก เมอ ตอก ซ โฮลฮ แตะ ยุฮ กัน ยุฮ
พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

29 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �กัน ยุฮ พะ
จาว เยอ เอจี มัฮ กัน อาึง เปอะ รพาวม
แตะ นึง ป ดวน อื ฮอยจ เซ�� อฮั เซ�

30 โม เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ กัน ซัมคัน ตอก
เมอ ป ซ ยุฮ เปอะ� ละ ซ เกือฮ เปอะ เอะ
ยุ� ละ ซ เกือฮ เปอะ เอะ อาึง รพาวม แตะ
นึง ปะ ฆาื อ�ื กัน เมอ ติ ติ ป ซ ยุฮ ปะ
อา� 31 จัตเจือ ไพรม เอะ เอ เอจี โฮลฮ
โซม มานา นึง ลาึน เวอืฮ� พะทัม อฮั เฮ�ี
�พะจาว เอจี เกือฮ อื โฮลฮ โซม คโนม ราื
เน่อมึ มะลอง�� อฮั เซ พะทัม��

32 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ
โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื คโนม ป ราื เน่อมึ
มะลอง เซ มัฮ โตว ไอ โมเซ ป เกือฮ ละ
เปอะ� มัฮ เปือะ เกอะ ป เกือฮ ป โซม ป
ปอน เนอึม ละ เปอะ เน่อมึ มะลอง เงอ�
33 ป โซม ป ปอน ยุฮ พะจาว เอจี มัฮ ป
เลีฮ เน่อมึ มะลอง ไม่ เกือฮ อื จีวติ ละ ปุย
ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ�

34 โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� ปัว ปะ
เกือฮ ลอป ป โซม ป ปอน เซ ละ แตะ��
อฮั เซ�

35พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เอจี มัฮ เอนิ
อาึ เฮี ป มัฮ ป โซม ป ปอน ไก จีวติ นึง�
โม ป เอญี เคะ อาึ อื เญาะ ซ ฆวต โซม
โตว แม� โม ป อาึง รพาวม แตะ นึง อาึ
อื รอาวม ปุ เญือะ ซ ฆวต ญุ อ�ื 36 อาึ
เอจี ฟวยจ อฮั ละ โม เปะ เอ� โม เปะ เอจี
โฮลฮ เปอะ ยุ อาึ ปังเมอ โอ ลัง่ เปอะ เจือ
เยอะ� 37 ปุย เมาะ ป เอจี เกือฮ เปือะ
เกอะ เนิ ซ เอญี เคะ อาึ� เมาะ ป เอญี
เคะ อาึ อ�ื อาึ ซ ละ โปวฮ โตว� 38อาึ เอจี
เลีฮ เน่อมึ เมือง มะลอง นึง ซ ยุฮ แตะ
ตัม รพาวม ป ดวน อาึ ฮอยจ� มัฮ โตว
ซ ยุฮ ตัม รพาวม โกะ แตะ� 39 มัฮ เฮี ป
มัฮ รพาวม ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ� เมาะ ป
เอจี เกือฮ อื ละ อาึ อื ไมจ โตว อาึ เกือฮ
ไฆร ติ ตื เนอมึ� ไมจ อาึ เกือฮ อื โกฮ ไอม
แม ซเงะ ลอยจ โอเอฮี� 40 มัฮ เฮี ป มัฮ
รพาวม เปือะ เกอะ� เมาะ ป ยุ กวน อื ไม่
อาึง อื รพาวม แตะ นึง อ�ื ซ โฮลฮ จีวติ
โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ� ซเงะ ลอยจ โอ
เอฮี อาึ ซ เกือฮ โม เซ โกฮ ไอม แม�� อฮั
เซ�

41 โม ยวิ บระ ปุปิ ละ ปุ แตะ ฆาื อฮั พะ
เยซู ติ แตะ มัฮ ป โซม ป ปอน เลีฮ เน่อมึ
มะลอง� 42 โม เซ อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ปุย เฮี
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มัฮ เยซู กวน โยเซป โฮ� โม่ มัฮ อ�ื มะ
เปือะ อื เอะ ยุง เงอะ� โม่ ยุง� เมอยุ อฮั
อื ติ แตะ เลีฮ เน่อมึ มะลอง�� อฮั เซ ละ
ปุ แตะ�

43 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ เญือะ ปุปิ
ฆาื ไม่ อู เปอะ อาึ ละ ปุ แตะ� 44 ไก โตว
ป ซ เกียฮ ฮอยจ ไอฮ เคะ อาึ อื โนก ฮา
นัม เปือะ เกอะ ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ� ป
ฮอยจ เคะ อาึ เซ อาึ ซ เกือฮ โกฮ ไอม แม
ซเงะ ลอยจ โอเอฮี� 45 โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว โฆะ เอจี ไซฮ อาึง อื ตอก เฮ�ี �พะ
จาว ซ เพอกึ ปุย โครยญ โฆะ ปุย�� อฮั
เซ� เมาะ ป เอจี ฮมอง ป อฮั เปือะ เกอะ�
ไม่ ยุง อื โอเอฮี เน่อมึ นึง เปือะ เกอะ� ซ
ฮอยจ เคะ อาึ โครยญ โฆะ แตะ� 46 มัฮ
โตว อฮั ฮะ ปุย เอจี โฮลฮ ยุ เปือะ เกอะ�
มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว โน่ง ป เอจี
โฮลฮ ยุ เปือะ เกอะ� 47 อาึ อฮั ละ โม เปะ
ตัม เนอึม อ�ื เมาะ ป อาึง รพาวม แตะ
นึง อาึ เอจี ไก จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ�
48 เอจี มัฮ อาึ ป มัฮ ป โซม ป ปอน ไก จีวติ
นึง� 49 จัตเจือ ไพรม เปอะ ป โฮลฮ โซม
มานา นึง ลาึน เวอืฮ โฮ เอจี ยุม� 50 ป
โซม ป ปอน เลีฮ เน่อมึ มะลอง เอจี มัฮ
ตอก เฮ�ี ป โฮลฮ โซม เมอ เญือะ ซ ยุม
โตว ติ ปุย เนอึม� 51 อาึ อื มัฮ ป โซม ป
ปอน ไก จีวติ นึง� มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ มะ
ลอง� ปุย ดัฮ โซม เนอมึ ป โซม เซ ซ ไอม
ลอป เบือ อ�ื ป โซม ป ปอน เกือฮ อาึ ละ
ปุย เอจี มัฮ เอนิ เนะ อาึ� มัฮ ซ เกือฮ ฮะ
แปน จีวติ ละ ปุย ปลัฮเตะ�� อฮั เซ�

52ฟวยจ เซ โม ยวิ เก เนอมึ เก แนม ปุ
แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี ตอก เมอ ซ
เกียฮ เกือฮ อื เอะ โซม เนะ แตะ�� อฮั เซ
ละ ปุ แตะ�

53พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ โม
เปะ ตัม เนอมึ อ�ื โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ โซม
เนะ ญุ ฮนัม กวน ปุย ปลัฮเตะ โฮ� ซ ไก
โตว จีวติ นึง โกะ เปอะ� 54ป โซม เนะ อาึ
ไม่ ป ญุ ฮนัม เมอะ เอจี ไก จีวติ โอ เญาะ
ไก ลอยจ� ซเงะ ลอยจ โอเอฮี อาึ ซ เกือฮ
ปุย เซ โกฮ ไอม แม� 55 เนะ อาึ มัฮ ป
โซม เนอึม ละ ปุย� ฮนัม เมอะ มัฮ ป ญุ
เนอึม ละ ปุย� 56 ป โซม เนะ ญุ ฮนัม อาึ

มัฮ ป รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ อาึ� อาึ
รโจะ โรฮ รพาวม แตะ ไม่ ปุย เซ โรฮ�
57 เปือะ เกอะ มัฮ ป ไอม ลอป� เอจี ดวน
อาึ ฮอยจ� ไอม อาึ เบือ เปือะ เกอะ ตอก
ออฮ� เมาะ ป โซม เนะ อาึ ไอม โรฮ เบือ
อาึ ตอก เซ โรฮ� 58 มัฮ เฮี ป มัฮ ป โซม ป
ปอน ฮอยจ เน่อมึ มะลอง เงอ� ตอก โตว
มานา ป โซม จัตเจือ ไพรม เปอะ ป เอจี
ยุม โฮ� เมาะ ป โฮลฮ โซม ป โซม เฮี เยอ
ซ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ��
อฮั เซ ละ อ�ื 59 ไลลวง เซ มัฮ ป อฮั อื
โตะ โฮงซุต ลไล เพอกึ อื ปุย นึง ยว่ง คา
เพรนาอุม�

ลปุง ไก จีวติ นึง อาวต ไม่ พะเยซู
60 โม ลุกซิก อื โฮวน เนอ� เมือต เอจี

ฮมอง ป อฮั พะเยซู เซ� อฮั เฮ�ี �ลปุง
เฮี ญัก ลอน� มัฮ ปุย บุย ป ซ ปุน งอ่ต
เตอ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

61พะเยซู เอจี ยุง อื ปุปิ โม ลุกซิก แตะ
ฆาื ไลลวง เซ� อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �ไลลวง
เซ อมั มัฮ เกือฮ อื โม เปะ ไลจ รพาวม�
62 ดัฮ เปอะ เอจี โฮลฮ ยุ ฮาวก ป มัฮ กวน
ปุย ปลัฮเตะ ฮอยจ เบือง ไพรม แตะ โฮ�
ซ งอ่ต เปอะ ตอก เมอ� 63 มัฮ ลปุ พะ
จาว ป เกือฮ ปุย โฮลฮ จีวติ แตะ� เนะ
ซองั แปน โตว ป โกว ละ เกือฮ ปุย โฮลฮ
จีวติ แตะ� ลปุง อฮั อาึ ละ โม เปะ เอจี มัฮ
ป เกือฮ เปอะ โฮลฮ ลปุ พะจาว� เอจี มัฮ
ป เกือฮ เปอะ โฮลฮ จีวติ� 64 ปัง มัฮ ตอก
เซ ปุย ลลาึง โม เปะ ไก ลัง่ งอ่น ป โอ เจือ
อาึ อ�ื� อฮั เซ� พะเยซู เอจี ยุง อื เน่อมึ
เมือ โรง อื โม ป โอ ซ เจือ แตะ ไม่ ยุง อื ป
ซ โชะ แตะ ละ ปุย� 65 อฮั โรฮ เฮี ละ อ�ื
�มัฮ เซ ป เอจี อฮั อาึ ละ โม เปะ เอ� ไก
โตว ป ซ เกียฮ ฮอยจ ไอฮ เคะ อาึ อื โนก
ฮา โปง เปือะ เกอะ ฮอยจ เจอ�� อฮั เซ�

66 เคียง เซ เยอ โม ลุกซิก อื โฮวน ป แม
ลัก่เคะ แตะ� เญือะ โฮว โตว ไม่ อ�ื

67พะเยซู อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุย กาว โรฮ
ลอา ปุย เซ� �โม เปะ อมั ซ ละ โรฮ เปอะ
อาึ�� อฮั เซ�

68 ซีโมน เปโตร โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �พะ
โองจาว� เอะ ไก โตว ปุย ไฮญ ละ ซ เอญี
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แตะ เคะ อ�ื ปะ เอจี ไก ลปุง ป เกือฮ ปุย
โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ นึง เปอะ�
69 เอะ เอจี เจือ เนอมึ เมอะ� เอจี ยุง เนอึ
ม เมอะ� มัฮ เปอะ ปุย ซงะ่ ซงอม ฮอยจ
เน่อมึ นึง พะจาว�� อฮั เซ�

70พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ
เอจี เลือก โม เปะ กาว โรฮ ลอา ปุย� โม่
เอจี เลือก� ปุย ไน โม เปะ ติ ปุย อื ปังเมอ
มัฮ พี ไฮะ�� อฮั เซ� 71พะเยซู มัฮ อฮั อื
ไลลวง ยูด่า กวน ซีโมน อซิคารโิอต นึง ซ
โชะ ปุย เซ อื ละ ปุย� เอจี มัฮ ปุย ไน กาว
ลอา ปุย เซ ติ ปุย�

7
โม ปุ พะเยซู

1 ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว เลีม นึง จังวตั
กาลิลี� เญือะ ฆวต โฮว เลีม โตว นึง จัง
วตั ยูเด่ีย นึง ซาวป โม ยวิ นา เซ ตอก ซ
ยุฮ แตะ ยุม ไม่� 2 เญือม เซ กัน เลียง
ชลอง อาวต นึง เตอปึ ยุฮ โม ยวิ เอจี ซ
เติง เวลา อ�ื 3 โม ปุ พะเยซู อฮั เฮี ละ
อื ฆาื อ�ื �ปะ ไมจ เปอะ โอก ฮา นา เฮี
โฮว ฮอยจ จังวตั ยูเด่ีย� ละ ซ เกือฮ เปอะ
โม ลุกซิก แตะ ยุ กัน ยุฮ เปอะ� 4 ปุย ดัฮ
ฆวต เกือฮ ปุย ยุง ป มัฮ แตะ ไมจ โตว อื
เม่าะ กัน ยุฮ แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ เนอึม
กัน ตอก เฮี ไมจ เปอะ เปลีฮ ติ แตะ ละ
ปุย ปลัฮเตะ�� อฮั เซ� 5 เญือม เซ ปัง
มัฮ โม ปุ อ�ื ปุ โรฮ ดิ เจือ อ�ื

6 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เวลา ยุฮ อาึ
ดิ เติง โตว� เวลา ยุฮ โม เปะ เติง เลิง�
7 ปุย ปลัฮเตะ เกียฮ เกละ โตว ยุ โม เปะ�
เกละยุ อาึ ฆาื รโฮงะ อาึ กัน ฆอก กัน เบร
ยุฮ อ�ื 8 โม เปะ เอ ฮาวก นึง กัน เลียง เซ
เมิฮ� อาึ อื ดิ ฮาวก โตว� ดิ เติง ไมจ โตว
เวลา ยุฮ อาึ อ�ื� อฮั เซ� 9 ฟวยจ อฮั อื
เซ ละ อ�ื โกะ อื อาวต ลัง่ จังวตั กาลิลี�

พะเยซู ฮาวก นึง กัน เลียง
10ฟวยจ ฮาวก โม ปุ อื นึง กัน เลียง เซ

พะเยซู บระ โรฮ ฮาวก ปังเมอ โอ เกือฮ
ปุย ยุง อ�ื 11 โม ยวิ ซาวป แลน อื นึง กัน

เลียง เซ� ไฮมญ ปุ แตะ นึง อ�ื �พะเยซู
อาวต ก เมอ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

12 โม ลัปซด่อน โฮวน ตอก บระ อู ไล
ลวง อ�ื งอ่น อื อฮั อื มัฮ ปุย ไมจ� งอ่น อื
อฮั อื โอ มัฮ อ�ื �มัฮ ป จุ ปุย ไลจ�� อฮั
เซ งอ่น� 13 มัฮ โอ อื โรวต อฮั ซโตฮ ไล
ลวง อื นึง ฮลัต อื นึง โม ยวิ�

14 เญอืม เอจี งอ่น กัน เลียง เซ พะเยซู
ฮาวก เพอกึ ตอม ปุย นึง ควง วฮินั� 15 โม
ยวิ เซ เงอตึ นึง อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี เกีย
ฮ ยุง โน่ง โอเอฮี โฮวน เจือ เตือง โอ แตะ
เฮยีน เมอ�� อฮั เซ�

16 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ลปุง เพอกึ
ตอม อาึ ละ ปุย มัฮ โตว ป อฮั อาึ ไอฮ�
มัฮ ป อฮั ป ดวน อาึ ฮอยจ� 17 ดัฮ ไก ป
ชนั ติ แตะ ปุน ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว�
ปุย เซ ซ ยุง อื เน่อมึ ก ฮอยจ ลปุง เพอกึ
ตอม อาึ เซ� ดัฮ ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว
ซ ยุง อ�ื ดัฮ มัฮ ป อฮั อาึ ตัม รพาวม โกะ
แตะ ซ ยุง โรฮ อ�ื 18 ป อฮั โอเอฮี ตัม
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ มัฮ ฆวต ไอฮ อื โญต
ซัก ละ โกะ แตะ ไอฮ� ป ซาวป โญตซัก
ละ ป ดวน แตะ ฮอยจ เซ ปุย เซ มัฮ ปุย
เนอมึ รพาวม� ไก โตว ป โอ เนอมึ นึง อ�ื
19 ไอ โมเซ เอจี เกือฮ โกตไม ละ โม เปะ�
โม่ เกือฮ อ�ื โม เปะ เอ ปังเมอ โอ เปอะ
ยุฮ ตัม โกตไม เซ ติ ตื เนอึม� โม เปะ เม
อยุ ซาวป เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื

20 โม เซ โลยฮ อ�ื �ปะ ไก พี กไน
เปอะ� มัฮ ปุย ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

21พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �เญื
อม ไก กัน ซัมคัน ยุฮ อาึ ติ เจือ� โม เปะ
เงอตึ เปอะ ฆาื เตือง โอยจ แตะ� 22 ไอ
โมเซ ปัง ดวน โม เปะ ไอฮ รติกิต มัฮ โตว
ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ไอ โมเซ� มัฮ ป ฮอยจ
เน่อมึ นึง จัตเจือ ไพรม เปอะ� โม เปะ
ยุฮ เปอะ รติกิต ละ ปุย ซเงะ ลโล่ะ ฆาื อ�ื
23 ดัฮ โม เปะ ยุฮ รติกิต ละ ปุย ซเงะ ลโล่
ะ นึง โอ เปอะ ซ เกือฮ พิต โกตไม ยุฮ ไอ
โมเซ โฮ� โม เปะ อมั มัฮ เกละ ลัง่ เปอะ ยุ
อาึ นึง เกือฮ อาึ ป โซะ ไฮ เตือง โม่ว แตะ
นึง ซเงะ ลโล่ะ เซ� 24 ปุ เญือะ รเตีฮ โอ
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เอฮี ตัม ป ยุ เปอะ นึง ไง่ แตะ� ไมจ เปอะ
รเตีฮ โอเอฮี ตัม ซื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

อมั มัฮ ปุย เฮี พะครติ เตอ�
25 ปุย เวยีง เย รูซาเลม อฮั เฮี งอ่น�

�โม่ มัฮ ปุย เฮี ป ซาวป ปุย ยุฮ ยุม ไม่ เซ�
26 แลน เมิฮ� ปุย เฮี อฮั โอเอฮี ซองนา
ปุย� ไก โตว ป คัต เตอ� อมั มัฮ เอจี ยุง
ที โม จาวไน อื มัฮ ปุย เฮี พะครติ เตอ�
27 เมือต แลน เอะ เอจี ยุง เงอะ เน่อมึ ลัก่
ฮอยจ ปุย เฮ�ี เญอืม ซ ฮอยจ เนอมึ พะค
รติ เซ ปังเมอ โอ ซ ไก ป ยุง เน่อมึ ก ฮอยจ
อ�ื� อฮั เซ�

28 พะเยซู เพอกึ ตอม ปุย โตะ ควง วิ
ฮนั� อฮั เฮี เรยีง� �โม เปะ อมั ยุง เนอมึ
เปอะ อาึ อ�ื อมั ยุง เนอึม เปอะ เน่อมึ
ก ฮอยจ อาึ อ�ื อาึ มัฮ โตว ฮอยจ ตัม
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� ป ดวน อาึ ฮอยจ
เจอ มัฮ ป เนอึม รพาวม� โม เปะ ปังเมอ
โอ เปอะ ยุง ป มัฮ อ�ื 29 อาึ ยุง เงอะ นึง
มัฮ อื ป ดวน อาึ ฮอยจ� อาึ ฮอยจ เน่อมึ
นึง ปุย เซ�� อฮั เซ�

30 เญอืม เซ โม เซ ซาวป โฮมวตพะเยซู
ฆาื อ�ื ปังเมอ โอ ไก ป โรวต โฮมวต เนอึ
ม� นึง โอ เวลา ยุฮ พะเยซู ดิ เติง� 31 ปัง
มัฮ ตอก เซ� ไน โม ลัปซด่อน เนอ� โฮวน
ลัง่ ป อาึง รพาวม แตะ นึง อ�ื โม เซ อฮั
เฮี ละ ปุ แตะ� �ดัฮ พะครติ เอจี ฮอยจ
โฮ� อมั ซ เกียฮ โฮวน ฮา เฮี ป ซัมคัน ยุฮ
อ�ื� อฮั เซ�

32 โม ฟารซีิ เอจี ฮมอง โรฮ อื บระ ปุย
อู ลอก อื ตอก เซ� โม ซตุ ระ ไม่ โม ฟารซีิ
ดวน ตัมนวต โฮว โฮมวต อื ฆาื อ�ื 33พะ
เยซู อฮั เฮ�ี �อาึ ซ อาวต ลัง่ ไม่ โม เปะ
ติ เตะ ลัง่� ฟวยจ เซ ซ เอญี เคะ ป ดวน
แตะ ฮอยจ� 34 โม เปะ ปัง ซาวป เปอะ
อาึ ปุ เปอะ เญาะ ซ ยุ อาึ� นา ก อาวต อาึ
อื โม เปะ เกียฮ โฮว เปอะ โตว นึง�� อฮั
เซ�

35 โม ยวิ อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ แตะ� �ปุย
เฮี มัฮ ซ โฮว อื ก เมอ แล โอ เอะ เญือะ ซ
โฮลฮ ยุ อู� อมั มัฮ ซ โฮว ซาวป อื โม ป
อาวต เฮยี อาวต ไฮ ลลาึง ปุย กรกิ� อมั
มัฮ ซ โฮว เพอกึ อื โม กรกิ แล� 36 มัฮ ไล
ลวง เมอ อฮั อื เอะ โอ เญาะ ซ ยุ แตะ ไม่

อฮั อื เอะ โอ ซ เกียฮ โฮว คระ โฮว แตะ��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

รอาวม จีวติ
37-38 ซเงะ ลอยจ กัน เลียง ปุย ปุ แตะ

เซ มัฮ ซเงะ ระ ไล นึง อ�ื ซเงะ เซ พะเยซู
โกฮ ชุง� อฮั เฮี เรยีง� �ดัฮ ไก ป ฆวต ญุ
รอาวม เมอ เกือฮ ฮอยจ เคะ อาึ เดอมึ ซ
โฮลฮ ญุ อ�ื ป อาึง รพาวม แตะ นึง อาึ อื
โกลง รอาวม จีวติ ซ ปัต โอก เน่อมึ นึง ปุย
เซ� ตอก อฮั พะทัม อื โฮ�� 39พะเยซู มัฮ
อฮั อื ไลลวง ลปุ พะจาว� มัฮ โม ป อาึง
รพาวม แตะ นึง อื ป ซ โฮลฮ รปั ลปุ เซ�
เญอืม เซ เยอ ดิ เกือฮ โตว ลปุ พะจาว ละ
ปุย� มัฮ ฆาื โอ พะจาว ดิ เกือฮ พะเยซู
โฮลฮ รปั โญตซัก แตะ�

โม ลัปซด่อน เก ปุ แตะ
40 เญือม เอจี ฮมอง โม ลัปซด่อน ลปุง

อื ตอก เซ� อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ แตะ งอ่น�
�ปุย เฮี มัฮ เนอมึ ป ซึป ลปุง พะจาว ป อฮั
ปุย ซ ฮอยจ เซ�� อฮั เซ�

41 งอ่น อื อฮั เฮ�ี �เอจี มัฮ พะครติ��
อฮั เซ� งอ่น อื อฮั เฮ�ี �พะครติ อมั เกีย
ฮ เกิต นึง จังวตั กาลิลี� เกียฮ เกิต โตว�
42 พะทัม เอจี อฮั พะครติ ซ ฮอยจ เน่อมึ
นึง จัตเจือ ด่าวติ ไม่ ซ เกิต อื นึง ยว่ง
เบ่ตเลเฮม ก อาวต ด่าวติ เซ� โม่ มัฮ ป
เนอึม�� อฮั เซ� 43 โม ลัปซด่อน รกัฮ ปุ
แตะ แปน มู แปน มู แตะ ฆาื อ�ื 44 งอ่น
อื ฆวต โฮมวต อื ปังเมอ โอ โรวต โฮมวต
อื ติ ปุย เนอมึ�

โม ฟารซีิ เจือ โตว อื
45 โม ตัมนวต เซ เอญี เคะ โม ซตุ ระ

ไม่ โม ฟารซีิ� โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ
โอ เปอะ โฮมวต โรวก ปุย เซ ฮอยจ นา เฮี
เยอ�� อฮั เซ�

46 โม ตัมนวต โลยฮ อ�ื �ไก โตว ติ โกะ
ปุย เนอมึ ป เกียฮ ลปุง ตอก ปุย เฮ�ี� อฮั
เซ�

47 โม ฟารซีิ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปุย เซ
อมั มัฮ เอจี ปุน จุ โรฮ อื โม เปะ โรฮ�
48 โม เอะ ป มัฮ โม ฟาริซี ไม่ โม จาวไน
แจง โอ อื ซ ไก ป เจือ ปุย เฮี เยอ� 49 มัฮ
โม ลัปซด่อน ป โอ ยุง โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ
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เฮ�ี ป ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ เน่อมึ
พะจาว�� อฮั เซ�

50 นิ โคเด่ โม ป โฮว เลีม เคะ พะเยซู
ไพรม อื โฮ มัฮ โรฮ ปุย ไน โม เซ ติ ปุย�
อฮั เฮ�ี 51 �ตัม โกตไม ยุฮ เอะ เอ� เอะ
เกียฮ รเตีฮ โตว ปุย กา เฆียง ฮมอง แตะ
ป อฮั โกะ อื ไม่ ยุง ที แตะ ป ยุฮ ป อฮั อ�ื�
อฮั เซ�

52 โม เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ปะ
อมั มัฮ โรฮ เปอะ ปุย กาลิลี� ซาวป แลน
ที นึง พะทัม เมิฮ เดอมึ เปอะ ซ ยุง� ไก
โตว ติ โกะ ปุย เนอมึ ป ซึป ลปุง พะจาว ป
เกิต เนอึม นึง จังวตั กาลิลี เยอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 53 (ตัง โคน ตัง เอญี เญือะ แตะ เตื
อง ไพ เตือง มัน�

8
พะเยซู เรอมึ ปรโปวน ฆอก ไล ติ ปุย

1 พะ เยซู ปัง เมอ โฮว ฮาวก บลา วง
กาวก� 2 เญือม เอจี ปวยฮ พริ เมือ กซะ
งาวป อื เอญี เลียก แม โตะ ควง วิฮนั�
ปุย เตือง โอยจ อื เอญี เคะ อ�ื พะเยซู
เญื่อฮ งาวม ละ ซ เพอกึ ตอม แตะ ปุย�
3 โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ฟารซีิ ตาว ปร
โปวน ติ ปุย ป ปุน ปุย ลไล เลน อื จุ� เกือฮ
อื ชุง ซองนา ปุย� 4 โม เซ อฮั เฮี ละ พะ
เยซู� �อาจาน� ปรโปวน เฮี มัฮ ปุน ปุย
อื ลไล เลน อื จุ� 5 ตัม โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ
เอจี ดวน เอะ แล่น ปุย ตอก เฮี นึง ซโมะ
ฮอยจ ละ ยุม อ�ื ปะ ซ อฮั เปอะ ตอก เมอ
ไลลวง เฮี เยอ�� 6 โม เซ มัฮ อฮั อื ตอก
เซ นึง ฆวต โวก แตะ พะเยซู ละ ซ ฟอง
แตะ�
พะเยซู ปังเมอ นุ่ม ไซฮ นังซื นึง ด่อยฮ

แตะ ลังเตะ� 7 เญือม ไฮมญ แนฮ โม เซ
อื พะเยซู โกฮ ชุง� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย
ไน โม เปะ ดัฮ ไก ป โอ ไก มัป่ ยุฮ เฟือ
ฮ ฮา� เกือฮ ปุย เซ แล่น รกา�� อฮั เซ�
8ฟวยจ เซ พะเยซู นุ่ม แม� ไซฮ แม นังซื
นึง ด่อยฮ แตะ ลังเตะ�

9 โม เซ เมือต เอจี ฮมอง ป อฮั อื เอญี
เนฮ เอญี ไนจ เอนิ� เน่อมึ นึง โม ป กวต
ฮอยจ ละ ป บุฮ� ละ โน่ง พะเยซู� ปรโป
วน เซ ชุง ลัง่ ลั่กกา อ�ื 10 พะเยซู โกฮ
ชุง� อฮั เฮี ละ อ�ื �ออ� โม เซ มัฮ โฮว
โอยจ อื ก เมอ� อมั มัฮ โอ อื เญือะ ไก ป
ฟอง เกือฮ เปอะ ลอก ตุต แตะ�� อฮั เซ�

11 ปร โปวน เซ โลยฮ อ�ื �เญือะ ไก
โตว� จาวไน�� อฮั เซ� พะเยซู อฮั เฮี
ละ อ�ื �อาึ เกือฮ โตว โรฮ ปะ ลอก ตุต
แตะ� เอญี เมิฮ� เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ
ปุ เญือะ ยุฮ ป พิต เตอ�� อฮั เซ ละ อ�ื�*

พะเยซู มัฮ ป ซเปีย ละ ปุย ปลัฮเตะ
12 ติ โฮน อื พะเยซู อฮั อื ละ ปุย ตอก

เฮ�ี �อาึ มัฮ ป ซเปีย ละ ปุย ปลัฮเตะ�
เมาะ ป ฟวต อาึ อื ซ โฮว โตว นึง ก เฟียก
อื ปังเมอ ซ ไก ซเปีย จีวติ นึง�� อฮั เซ�

13 โม ฟาริซี อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ แปน
เปอะ พีญัน ละ โกะ แตะ ไอฮ� ลปุง พี
ญัน อฮั เปอะ เซ มัฮ โตว ป ไก ลักทัน��
อฮั เซ�

14 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปัง แปน
เนอะ พญีัน ละ โกะ แตะ ไอฮ� ลปุง พญีัน
อฮั อาึ เซ มัฮ ป เนอึม� อาึ ยุง เงอะ เน่
อมึ ก ฮอยจ แตะ ไม่ นา ก ซ โฮว แตะ�
โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ยุง เน่อมึ ก ฮอยจ
อาึ ไม่ ก ซ โฮว อาึ� 15 โม เปะ กอ รเตีฮ
เปอะ โอเอฮี ตัม กัมกึต ปุย ปลัฮเตะ� อาึ
รเตีฮ โตว ปุย ติ เนอึม� 16 มัฮ รเตีฮ ฮิ
กัน รเตีฮ ยุฮ อาึ ซ มัฮ ป ปุก ป ลอก นึง
โอ อื มัฮ อาึ โน่ง ป รเตีฮ โอเอฮี เซ� มัฮ
ยุฮ ดิ อิ ไม่ เปือะ เกอะ ป ดวน อาึ ฮอยจ
เซ� 17 เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง โกตไม ยุฮ
โม เปะ ตอก เฮ�ี ดัฮ ลปุง พีญัน ปุย ลอา
เซ ปุก ปุ แตะ โฮ� เอจี แจง มัฮ อื ป ไก
ลักทัน� 18 อาึ แปน พีญัน ละ โกะ แตะ
ไอฮ� เปือะ เกอะ ป ดวน อาึ ฮอยจ เจอ
แปน โรฮ พญีัน ละ อาึ�� อฮั เซ�

19 โม เซ ไฮมญ อื ฆาื อ�ื �เปือะ ปะ
อาวต ก เมอ�� อฮั เซ� พะเยซู โลยฮ อ�ื
�ปัง มัฮ อาึ� ปัง มัฮ เปือะ เกอะ� โม เปะ

* 8:11 8:11 7:53-8:11 นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม อื ไก โตว รซอม ป อาวต กไน โวงเลป เฮี นึง อื งอ่น�
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ปุ เปอะ ยุง� ดัฮ เปอะ ยุง อาึ ซ ยุง โรฮ
เปอะ ป มัฮ เปือะ เกอะ�� อฮั เซ� 20พะ
เยซู อฮั ลปุง เพอกึ ตอม ตอก เซ เญือม
เพอกึ ตอม อื ปุย นึง วิฮนั� ปุก โบ นา ก
อาวต ฮตี ทไว ปุย มาื� ไก โตว ป โรวต
โฮมวต เตอ นึง โอ อื ดิ เติง เวลา ยุฮ พะ
จาว ละ อ�ื

21พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �อาึ ซ โฮว
เยอะ� โม เปะ ซ ซาวป เปอะ อาึ� ปังเมอ
ซ ยุม เปอะ ฆาื มัป่ ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� นา
ก โฮว อาึ เซ โม เปะ เกียฮ โฮว เปอะ โตว
นึง�� อฮั เซ�

22 โม ยวิ อฮั เฮี ฆาื อ�ื �เมอยุ อฮั อื เอะ
โอ ซ เกียฮ โฮว นา ก โฮว โกะ แตะ� อมั
มัฮ ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ โกะ แตะ ไอฮ แล��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

23 พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �โม เปะ
มัฮ เปอะ ปุย ลัก่ ก เตียม อ�ื อาึ อื มัฮ
ปุย ลัก่ ก ฮลาวง อ�ื โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย
บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ� อาึ มัฮ โตว ปุย บลัฮ
ลัก่ ปลัฮเตะ� 24 มัฮ เซ ป อฮั อาึ โม เปะ
ซ ยุม ฆาื มัป่ ยุฮ โกะ แตะ ฆาื อ�ื โม เปะ
ดัฮ เปอะ โอ เจือ มัฮ อาึ ปุย เซ โฮ� ซ ยุม
เนอมึ เปอะ ฆาื มัป่ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ�

25 โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ เปอะ
ปุย�� อฮั เซ�
พะเยซู อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ ป อฮั แตะ ละ

เปอะ เน่อมึ เมือ โรง อื โฮ� 26 อาึ โฮวน
ลัง่ ไลลวง ซ อฮั ฮะ ละ เปอะ นึง ซ รเตีฮ
แตะ โม เปะ เกือฮ เปอะ ลอก ตุต แตะ� ป
ดวน อาึ ฮอยจ เจอ มัฮ ป เนอึม รพาวม�
ไลลวง ฮมอง อาึ เน่อมึ นึง อื อาึ รโฮงะ ละ
ปุย ปลัฮเตะ�� อฮั เซ�

27 โม เซ มัฮ โอ อื ยุง รโฮงะ อื ไลลวง
เปือะ แตะ ละ แตะ� 28พะเยซู อฮั เฮี ละ
อ�ื �เญอืม ซ ยวก โม เปะ ป มัฮ กวน ปุย
ปลัฮเตะ ซ ยุง เปอะ เญือม เซ มัฮ อาึ ปุย
เซ เยอ� ซ ยุง โรฮ เปอะ โอ อาึ ยุฮ โอเอฮี
ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ ฆาื อ�ื มัฮ อฮั
ฮะ ตัม ป อฮั เปือะ เกอะ ละ แตะ โน่ง�
29 ป ดวน อาึ ฮอยจ เจอ อาวต ไม่ อาึ�
ละ โน่ง โตว อาึ นึง ยุฮ ลอป อาึ ตัม ป ปุก
รพาวม อ�ื� อฮั เซ� 30 เญือม อฮั อื ลปุง

ตอก เซ โฮวน ป อาึง รพาวม แตะ นึง อื
ฆาื อ�ื

จัตเจือ อปัราฮมั
31 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ยวิ ป เอจี เจือ

แตะ เซ� �ดัฮ โม เปะ ยุฮ แนฮ ตัม ป อฮั
อาึ โฮ� เอจี มัฮ เนอมึ เปอะ ลุกซิก อาึ อ�ื
32 โม เปะ ซ ยุง เปอะ ลปุง เนอึม� ลปุง
เนอึม เซ ซ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา แปน
แตะ ครา เซีญ โอเอฮี�� อฮั เซ�

33 โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ มัฮ จัตเจือ
อปัราฮมั� โกย โตว แปน แตะ ครา เซีญ
ปุย ติ ตื เนอึม� เมอยุ อฮั เปอะ เอะ ซ
โปน ฮา แปน แตะ ครา เซีญ โอเอฮี ฮ�ี�
อฮั เซ�

34 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ
เปอะ ตัม เนอึม อ�ื ป ยุฮ มัป่ เปอ แปน
ครา มัป่ โครยญ โฆะ แตะ� 35 ป มัฮ ครา
ปุย เยอ โฮลฮ โตว อาวต ลอป ไน เญือะ
ปอเลียง แตะ� มัฮ กวนอื ป ซ โฮลฮ อาวต
ลอป ไน เญือะ เปือะ แตะ� 36 ดัฮ กวน พะ
จาว ซ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา แปน เปอะ
ครา เซีญ โฮ� โปน เนอึม เปอะ� 37 อาึ
เอจี ยุง เงอะ มัฮ โม เปะ จัตเจือ อปัราฮมั�
โม เปะ ปังเมอ ซาวป ลัง่ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่
อาึ ลัง่ นึง โอ โม เปะ ญอม ไอฮ ลปุง อาึ�
38อาึ อฮั ฮะ ตัม ป ยุ แตะ ไม่ เปือะ เกอะ�
โม เปะ เอจี ยุฮ โรฮ เปอะ ตัม ป ฮมองแตะ
เน่อมึ นึง เปือะ แตะ โรฮ�� อฮั เซ�

พี ระ แปน เปือะ เปอะ
39 โม เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อปั

ราฮมั มัฮ เปือะ เอะ�� อฮั เซ�
พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ดัฮ เปอะ

มัฮ เนอมึ กวน อปัราฮมั� ซ ยุฮ โรฮ เปอะ
ตอก ยุฮ อปัราฮมั อ�ื 40 อาึ เอจี อฮั ป
เนอึม ละ โม เปะ ตัม ป ฮมอง แตะ เน่อมึ
นึง พะจาว� โม เปะ ปังเมอ ซาวป เปอะ
ยุฮ ยุม ไม่ อาึ ฆาื อ�ื อปัราฮมั ยุฮ โตว อื
ตอก เซ ติ ชวง� 41 โม เปะ ยุฮ เปอะ กัน
ยุฮ เปือะ แตะ ไอฮ�� อฮั เซ�
โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ มัฮ โตว กวน

โอ ไก เปือะ� เอะ ไก ติ โน่ง เปือะ อา� มัฮ
พะจาว�� อฮั เซ�

42 พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ดัฮ พะ
จาว มัฮ เนอมึ เปือะ เปอะ โฮ� ตึน ซ ฮรกั
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โรฮ เปอะ อาึ อ�ื นึง เอจี โอก อาึ เน่อมึ นึง
พะจาว ไม่ ฮอยจ แตะ เบือ อ�ื อาึ มัฮ โตว
ฮอยจ ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ พะ
จาว ป ดวน อาึ ฮอยจ เจอ� 43 มัฮ ตอก
เมอ โอ อื คาวคิง เปอะ ป อฮั อาึ เซ� มัฮ
ฆาื โอ โม เปะ ปุน งอ่ต ลปุง อาึ� โม่ มัฮ
อ�ื 44 โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย บลัฮ ลัก่ พี
ระ� เอจี มัฮ พี ระ เซ ป มัฮ เปือะ เปอะ�
กัมกุยฮ เปือะ เปอะ ตอก ออฮ ไก รพาวม
ฆวต ยุฮ เปอะ ตอก เซ� พี ระ เซ มัฮ ป ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย เน่อมึ เมือ โรง อ�ื อาวต โตว
ไม่ ลปุง เนอึม� นึง โอ ลปุง เนอึม เกียฮ
อาวต นึง� เญือม อฮั อื ป โอ เนอึม เอจี
มัฮ อฮั อื ป โปง โกะ แตะ ไอฮ� นึง มัฮ อื
ป อฮั ป โอ เนอมึ� ไม่ มัฮ อื เปือะ ลปุง โอ
เนอึม โครยญ เจือ� 45 อาึ อฮั ลปุง เนอึ
ม ละ เปอะ� มัฮ เซ ป โอ โม เปะ ปุน เจือ
อาึ ฆาื อ�ื 46 ไน โม เปะ เอ� มัฮ ปุย ป
ปุน แจง แน นึง ยุฮ อาึ ป พิต เตอ� ดัฮ ป
อฮั อาึ มัฮ ป เนอึม� โอ โน่ง เปอะ เจือ ป
อฮั อาึ เมอ� 47 โม ป มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ พะ
จาว งอ่ต ป อฮั พะจาว� โม เปะ ปังเมอ
โอ เปอะ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ พะจาว� มัฮ เซ
ป โอ โม เปะ ปุน งอ่ต ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

พะเยซู มัฮ ป ตึน ไก กา เกิต อปัราฮมั
48 โม ยวิ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ตอก อฮั

เอะ เปอะ มัฮ ปุย ซามาเรยี ไม่ เลียก พี
นึง เปอะ เซ โม่ มัฮ ป เนอมึ�� อฮั เซ�

49 พะเยซู โลยฮ อ�ื �อาึ เลียก โตว พี
นึง เงอ� อาึ นัปทื เปือะ แตะ� โม เปะ ปัง
เมอ เพียก แฮม เปอะ อาึ� 50 อาึ มัฮ โตว
ซาวป โญตซัก ละ โกะ แตะ� เอจี ไก ติ ป
ซ เกือฮ โญตซัก เนิ อ�ี มัฮ ปุย เซ ป ซ ร
เตีฮ โอเอฮี เนิ อ�ี 51 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม
เนอมึ อ�ื ป ยุฮ ตัม ลปุง อาึ อื เญาะ ซ ยุม
โตว�� อฮั เซ�

52 โม ยวิ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปเล่ีย เฮี เอะ
เอจี แจง นึง เลียก พี นึง เปอะ� อปัราฮมั
ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ เอจี ยุม� ปะ
อฮั ลัง่ เปอะ ป ยุฮ ตัม ลปุง โกะ แตะ โอ
เญาะ ซ ยุม� 53 อปัราฮมั จัตเจือ ไพรม
เอะ เอจี ยุม� ปะ อมั แกต เปอะ ติ แตะ
ระ ฮา อปัราฮมั เซ� โม ป ซึป ลปุง พะจาว

โฆะ เอจี ยุม โรฮ� ปะ อฮั เปอะ ติ แตะ มัฮ
ปุย�� อฮั เซ�

54 พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ อาึ
ซาวป โญตซัก ละ โกะ แตะ มัฮ โอเอฮี ไอฮ
พาวม แตะ� ป เกือฮ โญตซัก ละ อาึ มัฮ
เปือะ เกอะ� เอจี มัฮ ป อฮั โม เปะ มัฮ พะ
จาว ยุฮ แตะ เซ� 55 โม เปะ ปังเมอ โอ
เปอะ ยุง พะจาว� อาึ ยุง เงอะ� อาึ ดัฮ
อฮั ติ แตะ โอ ยุง มัฮ โรฮ อฮั ฮะ ป โอ เนอึ
ม ตอก โม เปะ โรฮ� อาึ ปังเมอ ยุง เงอะ
พะจาว� อาึ ยุฮ โรฮ ตัม ป อฮั อ�ื 56 อปั
ราฮมั ป มัฮ จัตเจือ เปอะ เซ รกวน ยุ ซเงะ
ยุฮ อาึ ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� เมือต
เอจี โฮลฮ ยุ อื มวน รพาวม ฆาื อ�ื� อฮั
เซ�

57 โม ยวิ อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อาญุ เปอะ โอ
ดิ ฮาวก รฮอน เนอึม� อมั เอจี โฮลฮ บุย
เปอะ ยุ อปัราฮมั�� อฮั เซ�

58 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ
เปอะ ตัม เนอึม อ�ื อาึ เอจี ตึน ไก เน่อมึ
กา เกิต อปัราฮมั ลัง่�� อฮั เซ� 59 โม เซ
โฮว โซวต ซโมะ ฆาื อื ละ ซ แล่น แตะ พะ
เยซู นึง� พะเยซู ปังเมอ ปุตแปต ติ แตะ
ฮา อื ลอต โกฮ โฮว ฮา ควง วฮินั เซ�

9
ปรเมะ เกิต ไม่ จัก ไง่ แตะ

1 ลไล โฮว พะเยซู เซ ยุ ปรเมะ เกิต ไม่
จัก ไง่ แตะ ติ ปุย� 2 โม ลุกซิก อื ไฮมญ อื
ฆาื อ�ื �ปอคู� มัฮ ปุย ป ยุฮ ป พิต เตอ�
อมั มัฮ ปุย เฮ�ี อมั มัฮ มะเปือะ อ�ื เกียฮ
เกิต โน่ง ไม่ จัก ไง่ แตะ เมอ�� อฮั เซ�

3พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ โตว ฆาื
พิต ปุย เฮ�ี ฆาื พิต ยุฮ มะเปือะ อื ปุ โรฮ
มัฮ อ�ื มัฮ เกิต อื ไม่ จัก แตะ ละ ซ เปลี
ฮ พะจาว รที อมันัต แตะ นึง ละ ยุ ปุย อ�ื
4 ไมจ เอะ ยุฮ กัน ยุฮ ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ
เญือม ไก ลัง่ ซเงะ ลัง่� ดัฮ เมือ ก ซาวม
อื เอจี ฮอยจ โฮ� เญือะ ไก โตว ป ซ เกีย
ฮ ยุฮ กัน นึง� 5 เญอืม อาวต อาึ นึง ปลัฮ
เตะ เฮี อาึ มัฮ ป ซเปีย ละ ปุย ปลัฮเตะ��
อฮั เซ�

6 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ เยอ
โดยจ ลังเตะ� ยุฮ บิญ นึง โดยจ แตะ เซ�
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เฟียก ตา อื นึง ไง่ ปุย จัก เซ� 7 อฮั เฮี ละ
ปุย เซ� �โฮว เมิฮ� โฮว พัก ไง่ เปอะ นึง
นอง ซีโลอมั เมิฮ�� อฮั เซ� (มอยฮ นอง
เซ มัฮ อฮั อื �ดวน โฮว� ไม่ อ�ื� ปุย เซ
โฮว พัก เนอึม ไง่ แตะ� เมือต เอจี เอญี
เกียฮ ยุ เอนิ อื โอเอฮี ฮ�ี

8 ปุ ยว่ง อื ไม่ ป กอ ยุ ปัว อื โอเอฮี ฮี อฮั
เฮ�ี �ปุย เฮี โม่ มัฮ ปุย กอ งาวม ปัว โอ
เอฮี โฮ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

9 งอ่น อื อฮั เฮ�ี �มัฮ ปุย เซ�� อฮั เซ�
งอ่น อื อฮั อื โอ มัฮ อ�ื �มัฮ ตอก อื ปุย
เซ�� อฮั เซ� โกะ อื อฮั เฮ�ี �เอจี มัฮ อาึ
เฮี ปุย อฮั เปอะ เซ�� อฮั เซ� 10 โม เซ
ไฮมญ อื ฆาื อ�ื �เกียฮ เกียฮ ยุ โน่ง เปอะ
โอเอฮี เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �ไก ปุย ติ� มอยฮ
อื มัฮ เยซู� ยุฮ บิญ นึง โดยจ แตะ� เฟี
ยก ตา อื นึง ไง่ อาึ� อฮั เฮี เนิ ไม่ อ�ื �โฮว
พัก นึง นอง ซีโลอมั�� อฮั เซ เนิ� อาึ โฮว
พัก เนอมึ เมอะ� ยุ เอนิ เนอะ โอเอฮี เบือ
อ�ื� อฮั เซ�

12 โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย เซ อาวต ก
เมอ�� อฮั เซ� �อาึ ยุง โตว�� อฮั เซ ละ
อ�ื

โม ฟารซีิ ซาวป ไฮมญ ตอก ไฮ อื
13 โม เซ โฮว ตาว ปุย จัก ไง่ ป เอจี ไฮ

เซ ละ โม ฟารซีิ� 14 ซเงะ ยุฮ พะเยซู บิญ
นึง โดยจ แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย เซ ยุ
โอเอฮี เซ ปุก ซเงะ ลโล่ะ� 15 โม ฟาริซี
ไฮมญแมตอก เกียฮ ยุ ปุย จัก เซ โอเอฮี�
ป จัก เซ รโฮงะ อื ละ อ�ื �ปุย เซ เฟียก
ตา บิญ นึง ไง่ อาึ� เญือม เอจี ฟวยจ พัก
เกอะ เกียฮ ยุ เอนิ เนอะ โอเอฮี ฮ�ี� อฮั
เซ�

16 โม ฟารซีิ อฮั เฮี งอ่น� �ปุย เซ มัฮ
โตว ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว� ทื โตว
ซเงะ ลโล่ะ เมอ�� อฮั เซ�
งอ่น อื อฮั เฮ�ี �ปุย มัป่ เปอ อมั ซ เกีย

ฮ ยุฮ อื ป ซัมคัน ตอก เฮ�ี� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ� โม เซ รกัฮ ลเฆือฮ ฮา ปุ แตะ ฆาื
อ�ื

17 โม เซ อฮั แม เฮี ละ ปุย จัก ไง่ เซ�
�ปะ อฮั เปอะ มัฮ ปุย ตอก เมอ ปุย เกียฮ
เกือฮ เปอะ ยุ โอเอฮี เซ�� อฮั เซ�
ปุย เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว

ติ ปุย�� อฮั เซ�
18 โม ยวิ ญอม โตว เจือ มัฮ ปุย เซ ปุย

จัก ไม่ ไฮ จัก อื กา เฆียง กอก อื มะเปือะ
อ�ื 19 โม เซ ไฮมญ มะเปือะ อื ตอก เฮ�ี
�ปุย เฮี อมั มัฮ กวน เปอะ ป อฮั เปอะ เกิต
ไม่ จัก แตะ โฮ� เกียฮ เกียฮ ยุ โน่ง โอเอฮี
เมอ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ�

20 มะเปือะ อื โลยฮ อ�ื �เอะ เอจี ยุง
เงอะ มัฮ ปุย เฮี กวน แตะ ไม่ มัฮ อื ปุย
เกิต ไม่ จัก แตะ� 21 เอะ ปเล่ีย เฮี ยุง โตว
โรฮ ตอก เกียฮ ยุ อื โอเอฮี� ป เกือฮ อื
เกียฮ ยุ โอเอฮี ฮี เอะ ปุ โรฮ ยุง� ไฮมญ
นึง โกะ อื ไอฮ� เอจี ระ โรฮ� เกียฮ รโฮ
งะ ไอฮ อื ไลลวง โกะ แตะ เซ�� อฮั เซ�
22มะเปือะ อื มัฮ อฮั อื ตอก เซ ฆาื ฮลัต อื
นึง โม ยวิ� โม ยวิ เตอ เอจี ฟวยจ อฮั อื
ไม่ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ป อฮั พะเยซู
มัฮ พะครติ เตอ ซ ไมจ โครฮ ปุย เซ โอก
ฮา โฮงซุต�� อฮั เซ� 23 มัฮ เซ ป อฮั มะ
เปือะ อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ไฮมญ นึง โกะ อื
ไอฮ� เอจี ระ โรฮ�� อฮั เซ�

24 โม ฟารซีิ กอก แม ป จัก เซ ติ โฮน
แม� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ลืลาว พะ
จาว เบือ ไฮ แตะ เซ� เอะ ยุง เงอะ มัฮ ปุย
เซ ปุย มัป่ เปอ�� อฮั เซ�

25 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �อาึ ยุง โตว มัฮ ปุย
เซ ปุย มัป่ ไม่ โอ อื มัฮ ปุย มัป่� อาึ ยุง
เงอะ ติ เจือ โน่ง� ไพรม อื อาึ มัฮ ปุย จัก�
ปเล่ีย เอจี เกียฮ ยุ โอเอฮี�� อฮั เซ�

26 โม เซ ไฮมญ อื นึง อ�ื �เมอ ยุฮ อื
ละ เปอะ� ยุฮ อื ละ เปอะ ตอก เมอ เญื
อม เกือฮ อื ไง่ เปอะ เซ ไฮ�� อฮั เซ�

27 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �อาึ เอจี รโฮงะ ละ
โม เปะ เนาะ ออ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ
งอ่ต� เมอยุ ฆวต ฮมอง โคระ แม เปอะ�
อมั มัฮ ฆวต แปน โรฮ เปอะ ลุกซิก อ�ื�
อฮั เซ�

28 โม เซ เพียก แฮม ปุย จัก เซ ฆาื อ�ื
อฮั เฮ�ี �ปะ ป มัฮ ลุกซิก อ�ื เอะ มัฮ ลุก
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ซิก ไอ โมเซ� 29 เอะ เอจี ยุง เงอะ ลปุง พะ
จาว ไม่ ไอ โมเซ เยอ� ปุย เซ เอะ ปังเมอ
โอ ยุง เน่อมึ ก ฮอยจ อ�ื� อฮั เซ�

30 ปุย จัก เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ เฮี ป
ตัง เจือ เนอึม นึง อ�ื มัฮ โอ โม เปะ ยุง
เน่อมึ ก ฮอยจ อ�ื เมือต แลน เอจี มัฮ
ป เกือฮ ไง่ อาึ ไฮ� 31 เอะ เอจี ยุง เงอะ
โอ พะจาว ซ งอ่ต ปุย มัป่ เปอ� ป ทื เนอึ
ม พะจาว ไม่ ป ยุฮ ป ปุก รพาวม อื พะ
จาว ซ งอ่ต ปุย เซ� 32 เคียง ไก โรง ปลัฮ
เตะ ฮอยจ ปเล่ีย� ไก โตว ป ฮมอง ปุย ปุน
เกือฮ ป เกิต ไม่ จัก แตะ เกียฮ ยุ โอเอฮี ฮ�ี
33 ปุย เซ มัฮ โอ อื ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว
แจง โอ อื ซ เกียฮ ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ��
อฮั เซ ป จัก เซ�

34 โม ฟาริซี โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ เอจี
นาวก เปอะ นึง มัป่ เน่อมึ เญือม เกิต โรง
แตะ ลัง่� เคียต โน่ง เปอะ เพอกึ เอะ
เมอ�� อฮั เซ� โม เซ โครฮ ปุย เซ โอก
ฮา โฮงซุต ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื

โม ป จัก โตะ รพาวม
35 พะเยซู ฮมอง ตอก โครฮ ปุย ปุย เซ

โอก ฮา โฮง ซุต� เมือต รโตฮ ยุ อื อฮั เฮี
ละ อ�ื �ปะ อมั เจือ เปอะ ป มัฮ กวน ปุย
ปลัฮเตะ เอ�� อฮั เซ�

36 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �จาวไน� มัฮ ปุย ป
มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ เอ� รโฮงะ เนิ� ซ
เจือ เยอะ อาึ อ�ื� อฮั เซ�

37 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ เอจี ยุ
เปอะ� เอจี มัฮ ป อู ไม่ เปอะ ปเล่ีย เฮ�ี�
อฮั เซ�

38 ปุย เซ อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� อาึ เจือ
เยอะ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ นุ่ม ไว พะเยซู
ฆาื อ�ื

39 พะเยซู อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ ฮอยจ นึง
ปลัฮเตะ ละ ซ รเตีฮ แตะ ปุย� นึง ซ เกือฮ
ฮะ ป จัก ไง่ เกียฮ ยุ โอเอฮี� ไม่ ซ เกือฮ
ฮะ ป เกียฮ ยุ โอเอฮี จัก ไง�่� อฮั เซ�

40 โม ฟารซีิ ป อาวต ไม่ อื นา เซ� เญื
อม ฮมอง อื โอเอฮี ตอก เซ อฮั เฮี ละ อ�ื
�อมั มัฮ อฮั โรฮ เปอะ เอะ จัก โรฮ ไม่��
อฮั เซ งอ่น�

41พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ โม เปะ จัก
ไง่ โฮ� ไก เปอะ โตว มัป่ ยุฮ� ปเล่ีย เฮี โม
เปะ ปังเมอ อฮั เปอะ ติ แตะ เกียฮ ยุ โอ
เอฮี� เอจี ที นึง เซ ไก ลัง่ มัป่ ยุฮ เปอะ
ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

10
พะเยซู มัฮ ป เกียฮ แลน แกะ

1 �ดัฮ ไก ป เลียก โตะ คอก แกะ ป โอ
เลียก คระ โตะ รเวอืะ อา� ไม่ ซาวป อื
ฌาว ฆรุง เงอ� ปุย เซ เอจี มัฮ ป บระ ไม่
คะมุย� 2 ป เลียก คระ โตะ รเวอืะ อา มัฮ
ป เลียง แกะ� 3ป มอง โตะ รเวอืะ เซ โปฮ
อื ละ ปุย เซ� โม แกะ เซ งอ่ต ป อฮั ปุย
เซ� ปุย เซ กอก แกะ ยุฮ แตะ นึง มอยฮ
อ�ื โอก โฮว ไม่ อ�ื นัม คระ ละ อ�ื 4 เญื
อม เอจี เกือฮ อื แกะ ยุฮ แตะ โอก เตือง
โอยจ อื โฮว ลัก่กา อ�ื โม แกะ เซ ฟวต อื
นึง ยุง อื ลเลาะ กุม แตะ� 5 โม แกะ เซ
ญอม โตว ฟวต ปุย ไฮญ� ตอ ฮา อื นึง โอ
อื ยุง ลเลาะ ปุย ไฮญ�� อฮั เซ� 6 ลปุง
แพป เซ พะเยซู รโฮงะ อื ละ ปุย โม เซ ปัง
เมอ โอ คาวคิง อื ป อฮั อื ละ แตะ เซ�

7พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �อาึ อฮั
ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื อาึ มัฮ โตะ รเวอืะ
เลียก แกะ นึง� 8 เมาะ ป ฮอยจ กา อาึ อื
มัฮ ตื ป บระ ไม่ คะมุย� โม แกะ เซ งอ่ต
โตว โม เซ� 9 อาึ มัฮ โตะ รเวอืะ� ดัฮ ไก
ป เลียก คระ ยุฮ อาึ อ�ื ปุย เซ ซ โปน อื
ป โอ ไมจ เจอ� ซ โอกๆ เลียกๆ ซไบ่ ไม่ ซ
ยุ อื ป โซม แตะ� 10 คะมุย เซ มัฮ ฮอยจ
อื ละ ซ บระ แตะ ไม่ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ยุฮ
แตะ ยุม ไม่ โอเอฮี ติ คระ โน่ง� อาึ ปังเมอ
มัฮ ฮอยจ เจอะ ละ ซ เกือฮ ปุย โฮลฮ จีวติ
แตะ� มัฮ เกือฮ ฮะ โฮลฮ จีวติ แตะ กุม
ปอ�

11 �อาึ มัฮ ป เกียฮ แลน เนอึม แกะ ติ
ปุย� ป เกียฮ แลนแกะ ติ ปุย เซญอม ยุม
ฆรอ แกะ ยุฮ แตะ� 12 ป โซม จัง เซ มัฮ
โตว ป แลน แกะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ�
โม แกะ เซ มัฮ โตว คอง อ�ื เญือม ชวน
อื ฮอยจ บราวก เกอ� ละ โปวฮ แกะ เซ�
ตอ ฮา อ�ื บราวก เซ ฮอยจ เกียต แกะ
เกือฮ แกะ เซ อาวต เฮยี อาวต ไฮ ฆาื อ�ื
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13 ป โซม จัง เซ ตอ นึง มัฮ แตะ ลุกจัง�
ไฌม โตว แกะ เซ�

14 �อาึ มัฮ ป เกียฮ แลน เนอึม แกะ ติ
ปุย� อาึ ยุง เงอะ แกะ ยุฮ แตะ� แกะ ยุฮ
อาึ ยุง โรฮ อาึ� 15ตอก โรฮ ยุง เปือะ เกอะ
อาึ โรฮ ไม่ ยุง อาึ เปือะ เกอะ� อาึ ญอม
ยุม ฆรอ แกะ ยุฮ แตะ� 16 แกะ ยุฮ อาึ ก
ไฮญ ป โอ มัฮ ไน คอก เฮี ไก โรฮ� แกะ
โม เซ ไมจ โรฮ อาึ นัม โรฮ� แกะ โม เซ
ซ งอ่ต ลเลาะ อาึ� ซ แปน แกะ ติ มู� ไก
ป แลน ติ ปุย โน่ง� 17 อาึ ญอม โปง จีวติ
แตะ นึง ซ โฮลฮ แม แตะ จีวติ แตะ เซ�
มัฮ เซ ป ฮรกั เปือะ เกอะ อาึ ฆาื อ�ื 18 ไก
โตว ป ลู ตุย จีวติ เซ ฮา อาึ อ�ื อาึ มัฮ
ญอม โปง จีวติ แตะ เซ นึง มัฮ อื รพาวม
โกะ โอะ ไอฮ� อาึ ไก อมันัต เกียฮ เกือฮ
จีวติ แตะ� ฟวยจ เซ ไก แม อมันัต เกียฮ
โฮลฮ แม จีวติ แตะ� โอเอฮี ไล เซ มัฮ ยุฮ
ฮุ ตัม รซอม ดวน เปือะ เกอะ อาึ ยุฮ�� อฮั
เซ�

19 โม ยวิ รกัฮ ลเฆือฮ เอนิ ฮา ปุ แตะ ฆาื
ลปุง เซ� 20 โม ยวิ โฮวน ลัก่ อฮั อื เลียก
พี นึง� �มัฮ เงา่ะ อ�ื เมอยุ งอ่ต เปอะ ป
อฮั อ�ื� อฮั เซ งอ่น�

21งอ่น อื อฮั เฮ�ี �ลปุง ตอก เฮี มัฮ โตว
ป อฮั ป เลียก พี นึง� พี อมั เกียฮ เกือฮ
ป จัก เกียฮ ยุ โอเอฮี�� อฮั เซ งอ่น�

โม ยวิ ฆวต ไอฮ โตว ป อฮั พะเยซู
22 เญอืม เซ มัฮ เญอืม ไก กัน ชลอง ปุย

วิฮนั นึง เวยีง เยรูซาเลม� 23 มัฮ เมือ
โฆยญ� ปุก เญือม โฮว เลีม พะเยซู นึง
ซาลา ยุฮ ซาโลมอน กไน ควง วฮินั� 24 โม
ยวิ ฮอยจ แวต อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ซ ไก ลัง่
เมาะ เมอ ซ เกือฮ เปอะ เอะ รงัมะ รพาวม
เมอ� ดัฮ เปอะ มัฮ เนอึม พะครติ� รโฮ
งะ แปฮ เนิ แจง แน เมิฮ�� อฮั เซ�

25พะเยซู โลยฮ อ�ื �อาึ เอจี รโฮงะ ละ
เปอะ ปังเมอ โอ เปอะ ญอม เจือ� กัน ยุฮ
อาึ เบือ รซอม เปือะ เกอะ มัฮ ป เกือฮ ปุย
ยุง ไลลวง อาึ� 26 โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ
ญอม เจือ นึง โอ เปอะ มัฮ มู ติ ไม่ แกะ
ยุฮ อาึ� 27 แกะ ยุฮ อาึ งอ่ต ลเลาะ อาึ�
อาึ ยุง เงอะ ป มัฮ แกะ ยุฮ แตะ� แกะ
เซ ฟวต อาึ� 28 อาึ เกือฮ จีวติ โอ เญาะ

ไก ลอยจ ละ� แกะ โม เซ ซ ยุม โตว ติ ตื
เนอึม� ไก โตว ป ปุน ชะ ลู ฮา เตะ อาึ อื
ติ ปุย เนอมึ� 29ป เกือฮ แกะ เซ เนิ อี มัฮ
เปือะ เกอะ� มัฮ ป ระ ฮา โอเอฮี โครยญ
เจือ� ไก โตว ป ปุน ชะ ลู แกะ ยุฮ อาึ เซ
ฮา เตะ เปือะ เกอะ� 30 อาึ ไม่ เปือะ เกอะ
เอจี มัฮ ติ�� อฮั เซ�

31 โม ยวิ โซวต แม ซโมะ ละ ซ แล่น
แตะ พะเยซู ปอ ยุม อ�ื 32พะเยซู อฮั เฮี
ละ อ�ื �เอจี ไก โฮวน เจือ กัน ไมจ เปลี
ฮ อาึ ละ โม เปะ ป เกือฮ เปือะ เกอะ อาึ
ยุฮ ฮู� มัฮ ฆาื กัน เมอ นึง อื ป ฆวต แล่น
เปอะ อาึ ฆาื อื นึง ซโมะ โอ�� อฮั เซ�

33 โม ยวิ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �เอะ
มัฮ โตว ฆวต แล่น ปะ นึง ยุฮ เปอะ กัน
ไมจ� มัฮ ฆวต แล่น ปะ ฆาื พามัต เปอะ
พะจาว� มัฮ เยอื เปอะ ปุย ปลัฮเตะ ปัง
เมอ ฆวต เกือฮ เปอะ ติ แตะ แปน พะ
จาว�� อฮั เซ�

34พะเยซู โลยฮ อ�ื �โกตไม ยุฮ โม เปะ
โม่ ไก ป ไซฮ ปุย อาึง ตอก อฮั พะจาว
เฮ�ี �โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ตอก พะจาว
โรฮ�� อฮั เซ พะจาว� 35พะทัม มัฮ โตว
ป เกียฮ เฌาะ ติ แตะ� โม ป เอจี โฮลฮ รปั
ลปุง พะจาว� พะจาว เอจี อฮั อื มัฮ ป ตอก
พะจาว� 36อาึ เฮี มัฮ ป เอจี เลือก โน่ง พะ
จาว ไม่ เกือฮ อื อาึ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ�
ดัฮ อาึ อฮั ติ แตะ มัฮ กวน พะจาว โฮ� โม
เปะ เกียฮ อฮั เปอะ อาึ พามัต พะจาว ฆาื
ตอก เมอ� 37 ดัฮ อาึ โอ ยุฮ กัน ยุฮ เปือะ
แตะ โฮ� ทัน โตว เจือ อาึ� 38 ดัฮ อาึ ยุฮ
เนอมึ กัน เปือะ แตะ โฮ� ปัง โอ เปอะ เจือ
อาึ� ไมจ เปอะ เจือ กัน ยุฮ ฮุ� นึง ซ เกือฮ
แตะ โม เปะ ยุง แจง แน อาวต เปือะ เกอะ
ไน อาึ� ไม่ อาวต อาึ ไน เปือะ เกอะ โรฮ��
อฮั เซ� 39 โม ยวิ ริ แม โฮมวต อื ฆาื อ�ื
พะเยซู ปังเมอ ปุตแปต ติ แตะ ฮา อ�ื

40 พะเยซู โฮว แม บลัฮ โกลง จอแด่น
ลวง ลัก่เติต ฮอยจ นา ก เกือฮ โยฮนั ปุย
รปั บั ่ปติซมา โฆะ� อาวต ลโล่ะ นา เซ�
41 โฮวน ป โฮว เคะ อ�ื โม เซ อฮั เฮี ละ
ปุ แตะ� �โยฮนั ยุฮ โตว ป ซัมคัน ติ เจือ
เนอึม� เมาะ ป อฮั โยฮนั นึง ไลลวง ปุย
เฮี ปังเมอ มัฮ ป เนอมึ โครยญ เจือ�� อฮั
เซ� 42นา เซ ไก โฮวน ป อาึง รพาวม แตะ
นึง พะเยซู�
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11
ลาซะโร ยุม

1 ไก ปรเมะ โซะ ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ
ลาซะโร� อาวต ไม่ ออระ ออตุ แตะ นึง
ยว่ง เบ่ทานี� ออระ อื เซ มอยฮ มาทา�
ออตุ อื มัฮ มาเรยี� 2 ป ตุย เรฮ ลออยฮ
ซออย ฮงาื นึง ชวง พะโองจาว ติ โฮน อื
ไม่ บ่วต อื นึง ฮาึก แตะ เอจี มัฮ มาเรยี
เฮ�ี 3 เญือะ เซ ออปุ อู ดวน ปุย โฮว เคะ
พะเยซู ฆาื อ�ื เกือฮ อื อฮั เฮ�ี �พะโอง
จาว� ปุโฮมว ฮรกั เปอะ โฮ โซะ�� เกือฮ
อื อฮั เซ ละ อ�ื

4 พะเยซู เมือต เอจี ฮมอง อื อฮั เฮ�ี
�ป โซะ อาวม อื เซ มัฮ โตว โซะ อื ละ ซ
ยุม แตะ� มัฮ เกิต อื ละ อื นึง ซ แปน อื
โญตซัก ละ พะจาว ไม่ ซ โฮลฮ กวน พะ
จาว โญตซัก แตะ นึง�� อฮั เซ� 5พะเยซู
ฮรกั ไฌม เญือะ มาทา� มาเรยี ไม่ ลาซะ
โร เซ� 6 เญอืม ฮมอง อื โซะ ลาซะโร เซ�
พะเยซู ปังเมอ อาวต ลัง่ นา ก อาวต แตะ
เซ ลอา ซเงะ ลัง่� 7 กัง เคะ เอ อฮั เฮี ละ
โม ลุกซิก แตะ� �ไมจ แม เอะ โฮว ดิ นึง
จังวตั ยูเด่ีย�� อฮั เซ�

8 โม ลุกซิก อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอคู� มัฮ
โฆะ เนิ โฆะติ เฮี ซาวป โม ยวิ แล่น ปะ นึง
ซโมะ โอ� อมั ซ แม ลัง่ เปอะ นึง ลัง่��
อฮั เซ�

9พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ติ ซเงะ โม่
ไก กาว ลอา ชวัโมง� ป โฮว เมือ ซเงะ่ อื
โคะ ซดุฮ โตว� นึง เอจี ยุ อื ซเปีย ป ซอต
ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ เฮ�ี 10 ป โฮว เมือ ก
ซาวม อื โคะ ซดุฮ ฆาื อื นึง โอ ซเปีย ไก
นึง คระ โฮว อ�ื� อฮั เซ�

11ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ลาซะโร
ปุโฮมว เอะ โฮ� เอจี ปุน ไอจ� อาึ มัฮ ซ
โฮว ซอ เยอะ�� อฮั เซ�

12 โม ลุกซิก อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ ปุน ไอจ
โฮ ตึน ซ มัฮ ฌักแฟน อ�ื� อฮั เซ� 13พะ
เยซู มัฮ อฮั อื ไม่ ยุม อ�ื โม เซ โคะ อื มัฮ
ไอจ อื นึง ฆวต ไอจ แตะ�

14 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ อื ฆาื อื
ซโตฮ� �ลาซะโร เอจี ยุม� 15 อาึ มวน
รพาวม รโตง โม เปะ นึง โอ แตะ อาวต นา
เซ นึง ซ โฮลฮ โม เปะ รพาวม เจือ แตะ

เบือ อ�ื ไมจ เอะ โฮว เคะ อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื

16 โทมา ป อฮั ปุย กวน พรอม ละ เซ อฮั
เฮี ละ ปุโฮมว แตะ� �ไมจ เอะ โฮว ดิ ไม่
ปอคู เดอมึ ซ โฮลฮ ยุม ดิ ไม่�� อฮั เซ�

พะเยซู มัฮ ป เกือฮ ปุย โกฮ ไอม แม
17 เญือม เอจี ฮอยจ อ�ื พะเยซู ฮมอง

เอจี อาวต ลา ซะ โร โตะ รม อยจ แตะ
ปาวน ซเงะ� 18 ยว่ง เบท่านี ไม่ เวยีง เยรู
ซาเลม รโปยฮ ฮา ปุ แตะ เมาะ ลอวย กิโล
เมต� 19 โม ยวิ โฮวน ป ฮอยจ ดุป ไง่ ไป
พาวม มาทา ไม่ มาเรยี นึง ยุม เพร อื เซ�
20มาทา เญอืม ฮมอง อื ซ ฮอยจ พะเยซู�
โอก โฮว รชงึ อ�ื มาเรยี ปังเมอ อาวต ลัง่
โตะ เญือะ ลัง่�

21 มาทา อฮั เฮี ละ พะเยซู� �พะโอง
จาว� มัฮ อาวต ปะ นา เฮ�ี แจง โอ อื ซ
ยุม เพร เยอ� 22 อาึ เอจี ยุง เงอะ� ปัง
มัฮ ปเล่ีย เฮ�ี ปัว เปอะ ออฮ นึง พะจาว ซ
เกือฮ เซ ละ เปอะ�� อฮั เซ�

23 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เพร เปอะ ซ
โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ�

24มาทา อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี ยุง เงอะ
ซ โกฮ ไอม แม เพร แตะ ซเงะ ลอยจ โอ
เอฮี� เญอืม โกฮ ไอม ปุย เตือง โอยจ อ�ื�
อฮั เซ�

25พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �อาึ มัฮ ป เกือฮ
ปุย โกฮ ไอม แม เตือง โอยจ อ�ื อาึ มัฮ
โรฮ จีวติ� 26 เมาะ ป อาึง รพาวม แตะ
นึง อาึ อื ปัง ยุม ซ โกฮ ไอม แม� เมาะ ป
ไก จีวติ ไม่ เจือ อื อาึ อื ซ ยุม โตว ติ ชวง�
ปะ อมั เจือ เปอะ ไล เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 มาทา อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว�
เจือ เยอะ� อาึ เจือ เยอะ มัฮ ปะ พะครติ
กวน พะจาว ป ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ เอ��
อฮั เซ�

28 ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ� มาทา เอญี
กอก มาเรยี ป มัฮ ปุ แตะ� บระ อฮั เฮี
ละ อ�ื �ปอคู เอจี ฮอยจ กอก ปะ�� อฮั
เซ� 29 มาเรยี เมือต เอจี ฮมอง อื ซไจ
เอนิ โกฮ โฮว เคะ อ�ื 30 เญือม เซ เยอ
พะเยซู ดิ เลียก โตว โตะ ยว่ง� อาวต ลัง่
นา ก รโตฮ มาทา ยุ แตะ ลัง่� 31 โม ยวิ
ป อาวต ไม่ มาเรยี โตะ เญือะ เซ� ป ดุป
ไง่ ไป พาวม อ�ื เมือต ยุ ซไจ มาเรยี โกฮ
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โฮว� โฮว ฟวต อื ฆาื อ�ื มัฮ แกต อื โฮว
เยอืม โตะ อูโมง ก รมอยจ ปุย ป ยุม เซ�

32มาเรยี เญอืม ฮอยจ ยุ อื พะเยซู� นุ่ม
โบ ชวง อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว�
มัฮ อาวต ปะ นา เฮ�ี แจง โอ อื ซ ยุม เพร
เยอ�� อฮั เซ�

33 พะเยซู เญือม ยุ อื เยอืม มาเรยี ไม่
โม ยวิ ป ฮอยจ ไม่ อ�ื ฆวต เยอืม โรฮ ฆาื
อ�ื ตุก รพาวม รโตง อ�ื 34 อฮั เฮ�ี �โฮว
รมอยจ เปอะ นา เมอ�� อฮั เซ� โม เซ
โลยฮ อ�ื �พะโองจาว� โฮว แลน�� อฮั
เซ� 35 เญอืม เซ พะเยซู เยอืม�

36 โม ยวิ อฮั เฮ�ี �แลน เซ� เมาะ ฮรกั
อื ลาซะโร เซ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

37อฮั เฮี งอ่น� �ปุย เฮี เอจี มัฮ ป เกียฮ
เกือฮ ป จัก ยุ โอเอฮี� มัฮ อาวต อื นา เฮี
แจง ซ เกียฮ เกือฮ อื ปุย เฮี โอ ยุม เมอ�
โม่ เกียฮ อ�ื� อฮั เซ�

ลาซะโร โกฮ ไอม แม
38พะเยซู ตุก ลัง่ รพาวม รโตง อ�ื โฮว

ฮอยจ โตะ รมอยจ� โตะ รมอยจ เซ มัฮ
โตะ อูโมง� ไก ซโมะ เกลาะ โตะ อ�ื 39พะ
เยซู อฮั เฮี ละ ปุย� �วติ แปฮ ซโมะ เซ
เกือฮ โอก เมิฮ�� อฮั เซ�
มาทา รนัน ป ยุม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �พะ

โองจาว� ปเล่ีย เฮี เอจี ไก ปาวน ซเงะ ยุม
อ�ื เอจี ซออย�� อฮั เซ�

40พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �อาึ ตึน เอจี อฮั
ละ เปอะ โม่ อฮั� ดัฮ เปอะ เจือ โฮ� ซ ยุ
เนอมึ เปอะ อมันัต โญตซัก พะจาว�� อฮั
เซ�

41 ฟวยจ เซ โม เซ วติ เนอึ ม ซโมะ
เซ โอก� พะเยซู งนั มะลอง� อฮั เฮ�ี
�เปือะ� อาึ ญันด่ี ไม่ ปะ นึง ฮมอง เปอะ
ป อฮั อาึ� 42 อาึ เอจี ยุง เงอะ ฮมอง ลอป
เปอะ ป อฮั อาึ อ�ื อาึ มัฮ อฮั ฮะ ตอก เซ
นึง ซ เกือฮ แตะ โม ป ชุง นา เฮี เจือ ดวน
ปะ อาึ ฮอยจ�� อฮั เซ�

43 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ อฮั
เฮี เรยีง� �ลาซะโร� โอก เมิฮ�� อฮั เซ�
44 ป ยุม เซ โอก เอนิ� เตะ ชวง อื นัน
ลัง่ นึง บ่วตชุ ปอ ปุย อ�ื นา อื เพาะ โรฮ
ลัง่ นึง บ่วตชุ� พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ�

�กัฮ บว่ตชุ กูแก ปุย อื เซ พลวย เกือฮ โฮว
เมิฮ�� อฮั เซ�

ปุย ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ พะเยซู
(มท� 26:1; มก� 14:1; ลก� 22:1)

45 โม ยวิ ป ฮอยจ เคะ มาเรยี เซ� เมือต
เอจี ยุ ป ยุฮ พะเยซู เซ� โฮวน อาึง รพาวม
แตะ นึง อื ฆาื อ�ื 46 งอ่น อื ปังเมอ โฮว
เคะ โม ฟารซีิ� โฮว รโฮงะ ไลลวง ป ยุฮ
ป อฮั พะเยซู ละ ลาซะโร เซ เกือฮ โม ฟา
ริซี ฮมอง อ�ื 47 โม ซตุ ระ ไม่ โม ฟาริ
ซี กอก โม ซมาชกิ ซพา ละ ซ ปึกซา ดิ อื
ไม่ ปุ แตะ� อฮั เฮ�ี �ไมจ เอะ ยุฮ ตอก
เมอ แล� โฮวน ลัมเลือ ป ซัมคัน ยุฮ ปุย
เฮ�ี 48 ดัฮ เอะ ลเวอืง โฮ ปุย ซ เจือ อื เตื
อง โอยจ แตะ� ฟวยจ เซ ปุย เมือง โรม
ซ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ วิฮนั ยุฮ เอะ ไม่ ปุย
เมือง เอะ เตือง โอยจ เจอะ�� อฮั เซ ละ
ปุ แตะ�

49 โม เซ ติ ปุย อ�ื มอยฮ อื มัฮ คา
ยาฟา� เนอึม เซ ปุก เญื อม แปน คา
ยาฟา เซ ฮวันา ซตุ ระ� อฮั เฮี ละ ปุย�
�โม เปะ ยุง เปอะ โตว ป ติ ป เตือ ติ�
50 อมั มัฮ โอ เปอะ เกียฮ คิต เฟือฮ� ดัฮ
ไก ติ ปุย ป ยุม ฆรอ โม ลัปซด่อน เนอ�
โกะ ฮา ซ ไลจ ปุย เมือง เอะ เตือง โอยจ
เจอะ�� อฮั เซ�

51ป อฮั อื เซ มัฮ โตว อฮั อื ตัม รพาวม
โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ อฮั อื นึง แปน อื ฮวั
นา ซตุ ระ ไน เนอมึ เซ� มัฮ ซึป อื ลปุง พะ
จาว� มัฮ พะจาว ป โบว รพาวม อื เกือฮ
อื อฮั ตอก เซ� มัฮ อฮั อื พะเยซู ซ ยุม
ฆรอ ปุย ติ เมือง เอนิ� 52 มัฮ โตว ฆรอ
ติ เมือง เซ โน่ง� มัฮ ซ เกือฮ อื โม ป มัฮ
กวน พะจาว ป อาวต เฮยี อาวต ไฮ เตือง
โอยจ อื เซ รโจะ แปน ปุย ติ มู� 53 เคียง
ซเงะ เซ จาวไน ยุฮ โม ยวิ เซ งอ่ต ดิ ตอก
ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ พะเยซู ฆาื อ�ื

54 มัฮ เซ ป บระ พะเยซู โฮว ฆาื อื ล
ลาึง โม ยวิ� โอก โฮว ฆาื อื ฮา นา เซ�
โฮว ฮอยจ นึง นา ก เชอื ยว่ง ติ โดฮ� เลีย
ก นึง ยว่ง ติ� มอยฮ ยว่ง เซ มัฮ เอฟรา
อมิ� อาวต นา เซ ไม่ โม ลุกซิก แตะ�
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55 เญือม เซ กัน เลียง ฌาว ยุฮ โม ยวิ
เอจี ซ เติง เวลา อ�ื ปุย โอก ฮา ยว่ง แตะ
โฮวน� โฮว ฮาวก เวยีง เยรูซาเลม กา เติง
ซเงะ เลียง ฌาว เซ� นึง ซ เกือฮ อื ติ แตะ
ซงะ่ ตัม ปซี ปซา ยุฮ แตะ� 56 โม เซ ซาวป
ยุ พะเยซู� เญือม รโจะ อื โตะ ควง วิฮนั
อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �โม เปะ แกต เปอะ
ตอก เมอ� เยซู เซ อมั มัฮ โอ อื ซ ฮอยจ
นึง กัน เลียง เฮ�ี� อฮั เซ� 57 โม ซตุ ระ
ไม่ โม ฟารซีิ เอจี อฮั อาึง อื ละ ปุย ซโตฮ�
ดัฮ ไก ป ยุง ก อาวต พะเยซู ดวน อื รโฮ
งะ อื ละ โม โกะ แตะ เดอมึ ซ โฮลฮ โฮม
วต อ�ื

12
มาเรยี เรฮ ลออยฮ นึง ชวง พะเยซู
(มท� 26:6-13; มก� 14:3-9)

1 กา ไก กัน เลียง ฌาว แลฮ ซเงะ เอ�
พะเยซู โฮว แม นึง ยว่ง เบท่านี� มัฮ ยว่ง
อาวต ลาซะโร นา ก เกือฮ พะเยซู ลาซะ
โร โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เซ� 2 ปุย
พรี โซม ละ อื นา เซ� มาทา ปอก อื โซม�
ลาซะโร งาวม โซม ดิ ไม่ พะเยซู� 3 เญื
อม เซ มาเรยี ตุย ลออยฮ นาราด่า ซออย
ฮงาื� นัม นัก อื ไก เมาะ บลัฮ กิโล� มัฮ
ป ตึก นึง เปียง แตะ� เรฮ อื นึง ชวง พะ
เยซู� บ่วต ชวง อื นึง ฮาึก แตะ� ซออย
ฮงาื ลออยฮ เซ ฟา เล่ีป เญือะ เอนิ�

4 ลุกซิก พะเยซู ติ ปุย อื มัฮ ยูด่า อซิคา
รโิอต� เอจี มัฮ ยูด่า เฮี ป ซ โชะ พะเยซู
ละ ปุย� 5 อฮั เฮ�ี �เมอยุ โอ อื โชะ ลออ
ยฮ เซ� มัฮ โชะ อื ซ โฮลฮ มาื นึง อื ลอวย
รอย เด่นารอินั เอนิ� ซ โฮลฮ เรอมึ ป ตุก
ป ญัก นึง อ�ื� อฮั เซ� 6 โกะ อื อฮั เมือน
อื ตอก เซ� มัฮ โตว มี ไจ ไก พาวม อื นึง
ปุย ตุก ปุย ญัก� มัฮ อฮั อื ตอก เซ นึง มัฮ
โกะ อื ปุย บระ ปุย ปอก� มัฮ ป ไปญ มาื
ยุฮ โม ลุกซิก ไม่ กอ บระ อื ตุย มาื เซ�

7 พะเยซู อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ปุ เติ ปุย เฮ�ี
กัน ยุฮ อื เฮี เกือฮ แปน ตอก ป แฮรน อื
อาึง� เอจี มัฮ รโตง ซเงะ ซ รมอยจ ปุย
อาึ� 8 ปุย ตุก ปุย ญัก ซ อาวต ลอป ไม่

โม เปะ� อาึ ปังเมอ โอ ซ อาวต ลอป ไม่
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

9 เญือม เซ โม ยวิ� เมือต ฮมอง อาวต
พะเยซู นา เซ� ฮอยจฆาื อื โฮวน ปุย� มัฮ
โตว ฮอยจ อื เคะ พะเยซู โน่ง� มัฮ โรฮ
ฆวต ยุ อื ลาซะโร ป เกือฮ อื โกฮ ไอม เน่
อมึ ลัก่ ยุม แตะ เซ� 10-11 โม ยวิ โอก ฮา
ฮวันา ไพรม แตะ� เจือ โรฮ พะเยซู โฮวน
ปุย เบือ ลาซะโร เซ� มัฮ ฆาื เซ ป งอ่ต โม
ซตุ ระ ตอก ซ ยุฮ โรฮ แตะ ยุม ไม่ ลาซะ
โร เซ ฆาื อ�ื

พะเยซู เลียก นึง เวยีง เยรูซาเลม
(มท� 21:1; มก� 11:1; ลก� 19:28)

12 ปวยฮ พริ เซ แม โม ปุย โฮวน ป
ฮอยจ นึง กัน เลียง ฌาว เซ� ฮมอง โรฮ
ซ ฮอยจ พะเยซู นึง เวยีง เย รูซา เลม�
13 โอก โฮว ฆาื อ�ื ตุย ปุ โฮว ฮละ ตัน*
ละ ซ โฮว รชงึ แตะ� อฮั ปุ โฮว เฮี เรยีง�
�ปัว เกือฮ ป ฮอยจ นึง มอยฮ พะจาว ไมจ
ลอป ป ยุ� เคราะ ลอป ป ฮมอง� เอจี มัฮ
เนอมึ กซัต ยุฮ โม อซิราเอน�� อฮั เซ�

14 เญือม เซ พะเยซู รโตฮ ยุ กวน บรงั
ติ� บุก อ�ื เอจี ปุก ตัม ป อฮั พะทัม อาึง
ตอก เฮี โฮ�

15�โม เปะ ป อาวต นึง เมือง ซีโยน� ปุ
ฮลัต� เฮิ กซัต ยุฮ เปอะ ฮอยจ เคะ เปอะ
ไม่ บุก แตะ ปุ ฮอยจ กวน บรงั�� อฮั เซ�

16 เญือม เซ โอเอฮี ไล เซ คาว โตว คิง
โม ลุกซิก อ�ื เญอืม เอจี เกือฮ พะจาว พะ
เยซู โกฮ ไอม ไก โญตซัก เกอ� โม เซ ดอฮ
โรฮ ละ อฮั พะทัม อาึง ไลลวง อื ตอก เซ�
ไม่ ยุฮ เนอมึ ปุย โอเอฮี เซ ละ� แปน เนอึ
ม ตอก อฮั พะทัม อื เซ� 17 โม ปุย โฮวน
ป อาวต ไม่ พะเยซู เญอืม กอก อื ลาซะโร
โอก ฮา โตะ รมอยจ ไม่ เกือฮ อื โกฮ ไอม
เซ� รโฮงะ โรฮ ไลลวง เซ ละ ปุย� 18 มัฮ
เซ ป โฮวน ป โฮว รชงึ อื ฆาื อื นึง ฮมอง อื
ยุฮ อื ป ซัมคัน เซ� 19 โม ฟารซีิ อฮั เฮี ละ
ปุ แตะ� �แลน เมิฮ� กัน ยุฮ เอะ ตอก ป
โอ ซ ไก ป มัฮ เฟือฮ� ปุย ติ ปลัฮเตะ เอจี
โฮว ฟวต ปุย เซ�� อฮั เซ�

* 12:13 12:13 ฮละ ตัน เซ มัฮ ป ตอก ฮละ เพรอื� มัฮ ป โกว ปุย ละ รโพ แตะ โม ป นัปทื แตะ�



โยฮนั 12:20 163 โยฮนั 12:42

โม กรกิ ซาวป ยุ พะเยซู
20 ลลาึง โม ป ฮาวก ไว พะจาว นึง กัน

เลียง เซ ไก โม กรกิ นึง งอ่น� 21 โม กรกิ
เซ โฮว เคะ ฟีลิป ปุย ยว่ง เบ่ตไซด่า จัง
วตั กาลิลี� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอยีก� เอะ เอ
ฆวต ยุ พะเยซู�� อฮั เซ� 22 ฟีลิป โฮว ร
โฮงะ อื ละ อนัดรู� อนัดรู ไม่ ฟีลิป โฮว ร
โฮงะ แม อื ละ พะเยซู�

23 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เวลา โฮลฮ
กวน ปุย ปลัฮเตะ รปั โญตซัก แตะ เอจี
ฮอยจ� 24 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื
ดัฮ โนง เฮงาะ โอ เลียก โตะ เตะ โฮ� ไม่
โอ อื ยุม โฮ� มัฮ ลัง่ ติ โนง ตอก ไพรม
แตะ ลัง่� ดัฮ เอจี ยุม โฮ� ซ เกิต แม เปลิ
ฆาื อื โฮวน� 25ป ฮรกั จีวติ โกะ แตะ ไอฮ
ซ โฮลฮ โปวฮ จีวติ แตะ� ป โอ ฮรกั จีวติ
โกะ แตะ ไอฮ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี พะจาว ซ
โซะโกะ ฮรกัซา นึง ปุย เซ ฮอยจ ละ โฮลฮ
อื จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ� 26ป ฆวต
ยุฮ กัน ละ อาึ อื ไมจ อื ฟวต อาึ� ซ อาวต
อาึ นา ออฮ ป ยุฮ กัน ละ อาึ ซ อาวต โรฮ
นา เซ� ป ยุฮ กัน ละ อาึ อื เปือะ เกอะ ซ
เกือฮ โญตซัก ละ ปุย เซ�

พะเยซู รโฮงะ อาึง ไลลวง ซ ยุม แตะ
27 �ปเล่ีย เฮี อาึ ตุก รพาวม เมอะ�

เมอ ซ ยุฮ ซ อฮั อาึ อ�ื อมั ซ ปุก ละ ปัว
เปือะ แตะ เกือฮ โปน ฮา เวลา เฮ�ี ปุก
โตว� เอจี มัฮ ฆาื เวลา เฮี ป ฮอยจ เจอะ
ฆาื อื นึง ปลัฮเตะ เอ� 28 เปือะ� ปัว เกือฮ
ปะ ไก โญต ไก ซัก�� อฮั เซ พะเยซู�
เญือม เซ เซียง พะจาว โอก เน่อมึ มะ

ลอง อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี โฮลฮ โฮะ โญตซัก
เกอ� ซ โฮลฮ แม เยอะ โญตซัก เกอ��
อฮั เซ� 29 ปุย โฮวน ป ชุง นา เซ เยอ เมือ
ต เอจี ฮมอง อื อฮั เฮ�ี �มัฮ เนอึม บร�ิ�
งอ่น อื อฮั เฮ�ี �มัฮ อฮั เตปด่า พะจาว โอ
เอฮี ละ�� อฮั เซ�

30พะเยซู อฮั เฮ�ี �เซียง เซ มัฮ โตว ป
ฮอยจ ละ อาึ� มัฮ ฮอยจ อื ละ โม เปะ นึง
ซ ไก ป มัฮ อื ละ เปอะ� 31 ปเล่ีย เฮี มัฮ
เวลา รเตีฮ พะจาว ปุย ปลัฮเตะ เฮ�ี ปเล่ีย
เฮี พะจาว ซ โครฮ พี กุม ปลัฮเตะ เฮี เกือฮ
โอก� 32 ดัฮ ปุย เอจี ยวก อาึ ฮาวก ฮา

ปลัฮเตะ โฮ� อาึ ซ นัม รพาวม ปุย เกือฮ
ฮอยจ เคะ แตะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�
33 ป อฮั อื ตอก เซ มัฮ รโฮงะ อื อาึง ตอก
ซ ยุม แตะ�

34 ปุย โฮวน เซ อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �พะ
ทัม โกตไม ยุฮ เอะ อฮั พะครติ ซ ไอม
ลอป� เมอยุ อฮั เปอะ ปุย ไมจ ยวก กวน
ปุย ปลัฮเตะ เอ� กวน ปุย ปลัฮเตะ เซ มัฮ
ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

35 พะเยซู โลยฮ อ�ื �ป ซเปีย ซ อาวต
ลัง่ ลลาึง เปอะ ติ เตะ โน่ง� ไมจ เปอะ โฮว
เญือม ไก ลัง่ ซเปีย� เดอมึ ป เฟียก โอ ซ
เครอปึ เปอะ� ป โฮว ลลาึง เฟียก เกอ�
ยุง โตว คระ ซ โฮว แตะ� 36 เญอืม อาวต
ลัง่ เปอะ ไม่ ป ซเปีย เยอ� ไมจ เปอะ อาึง
รพาวม แตะ นึง ป ซเปีย เซ� เดอมึ เปอะ
ซ แปน ปุย บลัฮ ลัก่ ป ซเปีย เซ�� อฮั เซ�

โม ยวิ เจือ โตว อื ลัง่
เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื โอเอฮี ไล เซ�

พะเยซู โอก โฮว อาวต ก ไฆลป อื ฮา ปุย�
37 ปัง ยุฮ พะเยซู ป ซัมคัน ละ โฮวน เจือ�
ปุย โม เซ ปุ ลัง่ เจือ อ�ื 38 มัฮ เกิต อื ตอก
เซ นึง ซ เกือฮ อื แปน ตอก อฮั อซิยา ป
ซึป ลปุง พะจาว อื โฮ� มัฮ อฮั อื เฮ�ี
�โอ พะจาว� มัฮ ปุย บุย ป ซ เจือ ป ร

โฮงะ เอะ เอ� มัฮ ปุย นึง อื ป เปลีฮ พะ
จาว อมันัต แตะ ละ อ�ื� อฮั เซ�

39 มัฮ เซ ป โอ อื ปุน เจือ ฆาื อื นึง อฮั
โรฮ อซิยา อื ตอก เฮี โฆะ�

40 �พะจาว เอจี เกือฮ ไง่ อื จัก� เกือฮ
รพาวม อื กอ บุ่ง นึง โอ อื ซ เจือ� มัฮ
เกือฮ อื ไง่ อื โอ เกียฮ ยุ โอเอฮี ไม่ เกือฮ อื
โอเอฮี โอ เกียฮ เลียก โตะ รพาวม อ�ื โม
เซ มัฮ โอ อื ญอม ลเตือฮ ติ แตะ เอญี เคะ
อาึ ละ ซ เกือฮ อาึ อื ไฮ ป โซะ นึง�� อฮั
เซ� 41อซิยา มัฮ อฮั อื โอเอฮี เซ นึง โฮลฮ
แตะ ยุ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ พะเยซู ไพรม อื
ไม่ รโฮงะ แตะ ไลลวง อ�ื

42 ปัง มัฮ ตอก เซ ญุ่ก� โม จาวไน ยุฮ
โม ยวิ โฮวน โรฮ ป เจือ พะเยซู� ปังเมอ
โอ โรวต รโฮงะ อื นึง ฮลัต แตะ นึง โม ฟา
ริซี� ฮลัต โม ฟาริซี โครฮ แตะ โอก ฮา
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โฮงซุต ฆาื อ�ื 43 มัฮ ฆาื ฮนั อื นึง ลปุง ลื
ปุย ปลัฮเตะ แตะ ฮา ลปุง ลื พะจาว แตะ�

ไล รเตีฮ พะจาว ปุย
44พะเยซู อฮั เฮี เรยีง� �ป อาึง รพาวม

แตะ นึง อาึ มัฮ โตว อาึง อื รพาวม แตะ
นึง อาึ โน่ง� มัฮ โรฮ อาึง อื รพาวม แตะ
นึง ป ดวน อาึ ฮอยจ� 45 ป โฮลฮ ยุ อาึ อื
เอจี มัฮ โรฮ โฮลฮ อื ยุ ป ดวน อาึ ฮอยจ
เซ� 46 อาึ มัฮ ฮอยจ แปน เนอะ ป ซเปีย
ละ ปุย ปลัฮเตะ� นึง ซ เกือฮ แตะ ป อาึง
รพาวม แตะ นึง อาึ โอ เญือะ โฮลฮ อาวต
นึง ก เฟียก อ�ื

47 �ดัฮ ไก ป ฮมอง ป อฮั อาึ อื ไม่ โอ อื
ยุฮ ตัม ป อฮั อาึ เซ� มัฮ โตว อาึ ป รเตีฮ
ฮ�ี อาึ มัฮ โตว ฮอยจ ละ ซ รเตีฮ แตะ ปุย
ปลัฮเตะ เกือฮ ลอก ตุต แตะ� มัฮ ฮอยจ
เจอะ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย ปลัฮเตะ โปน
มัป่� 48ป โอ รปัคัม อาึ ไม่ โอ อื ยุฮ ตัม ป
อฮั ฮะ ไก ติ เจือ ป ซ รเตีฮ ฮ�ี เอจี มัฮ ป
อฮั อาึ อาึง เซ ป ซ รเตีฮ ปุย เซ เกือฮ ลอก
ตุต แตะ ซเงะ ลอยจ โอเอฮี ฮ�ี 49 อาึ มัฮ
โตว อฮั ฮะ ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ
เปือะ เกอะ ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ ป รโฮงะ
อาึง ตอก ซ เกือฮ แตะ อาึ อฮั ไม่ ตอก เพ
อกึ ตอม เมอะ ปุย� 50 อาึ เอจี ยุง เงอะ
มัฮ ป อฮั พะจาว อาึง เซ ป แปน จีวติ โอ
เญาะ ไก ลอยจ ละ ปุย� มัฮ เซ ป อฮั อาึ
โอเอฮี ตัม ป ดวน เปือะ เกอะ อาึ อฮั ฆาื
อ�ื� อฮั เซ�

13
พะเยซู รวยจ ชวง โม ลุกซิก แตะ

1 เญือม เซ มัฮ ซเงะ กา ไก กัน เลียง
ฌาว� พะเยซู ยุง อื เอจี เติง เวลา ไมจ
แตะ โอก ฮา ปลัฮเตะ ละ ซ เอญี แตะ เคะ
เปือะ แตะ� พะเยซู ฮรกั เนอึม ลุกซิก
แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี มัฮ ฮรกั อื ฮอยจ
ละ ก ลอยจ อ�ื

2-3 พี ระ เอจี กุม รพาวม ยูด่า ป มัฮ
กวน ซีโมน อซิคารโิอต เกือฮ อื ฆวต โชะ
พะเยซู ละ ปุย� ปู เซ พะเยซู ไม่ ลุกซิก
อื โซม ดิ ไม่ ปุ แตะ� พะเยซู เอจี ยุง
อื มอป เปือะ แตะ โอเอฮี นึง ลวงั บัง่คัป
แตะ โครยญ เจือ� ยุง มัฮ แตะ ปุย ฮอยจ
เน่อมึ นึง พะจาว ไม่ ยุง อื ซ เอญี แม แตะ

เคะ พะจาว� 4 โกฮ ฆาื อื ลไล โซม แตะ�
ปอยจ อาึง ลปิ ก พริ แตะ� ตุย โคะ ไฆญ
ติ ปลัฮ ปุก อื ไม่ ญวย แตะ� 5 ตุย ลเล
รอาวม โตะ เชือม โบลง� รวยจ ชวง โม
ลุกซิก แตะ นึง อ�ื บ่วต อื นึง โคะ ไฆญ
ปุก ไม่ ญวย แตะ เซ�

6 เญอืม เอจี ฮอยจ อื ละ ซีโมน เปโตร�
เปโตร ไฮมญอ�ื �พะโองจาว� ปะ อมั มัฮ
ซ รวยจ โรฮ เปอะ ชวง อาึ�� อฮั เซ�

7พะเยซู โลยฮ อ�ื �ป ยุฮ อาึ ปเล่ีย เฮี
ดิ คาว โตว คิง เปอะ� ซ คาวคิง เปอะ เฆี
ยง เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

8 เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ ญอม โตว
เกือฮ ปะ รวยจ ชวง แตะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั
เซ�
พะเยซู อฮั เฮี อื ละ อ�ื �ดัฮ อาึ โอ โฮลฮ

รวยจ ชวง เปอะ โฮ� ปะ ไก โตว รโตง
เปอะ นึง อาึ ฆาื�� อฮั เซ ละ อ�ื

9 ซีโมน เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโอง
จาว� ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� มัฮ โตว ชวง
เงอะ โน่ง� รไซจ โรฮ เนิ เตือง เตะ เอะ
ไม่ ไกญ เญอะ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

10 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ป เอจี ฮาวม
เมอ ปัง โอ เญาะ ฮาวม� รวยจ ชวง แตะ
โน่ง� เอจี ซงะ่ เตือง โม่ว แตะ� โม เปะ
เอจี ซงะ่ เปอะ� ปังเมอ โอ เปอะ ซงะ่ โค
รยญ โฆะ แตะ�� อฮั เซ� 11พะเยซู เอจี
ยุง อื ตัว ป ซ โชะ แตะ ละ ปุย เซ� มัฮ เซ
ป อฮั อื โม เซ โอ ซงะ่ ฆาื อื โครยญ โฆะ
แตะ�

12 เญือม เอจี ฟวยจ รวยจ อื ชวง โม
ลุกซิก แตะ จาวป แม ลปิ แตะ� ฟวยจ เซ
งาวม� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ อมั เอจี
คาวคิง เปอะ ป ยุฮ อาึ ละ เปอะ เฮ�ี 13 โม
เปะ เอจี อฮั เปอะ ปอคู เนิ� อฮั เปอะ พะ
โองจาว เนิ� เอจี ปุก ป อฮั เปอะ เซ� อาึ
มัฮ เนอึม ตอก อฮั เปอะ เซ� 14 ดัฮ อาึ
ป มัฮ ปอคู ไม่ พะโองจาว ยุฮ เปอะ รวยจ
ชวง โม เปะ โฮ� โม เปะ เอ ไมจ โรฮ เปอะ
รวยจ ชวง ปุ แตะ ตอก เซ โรฮ� 15อาึ เอจี
ยุฮ อาึง ปิม ไมจ ละ โม เปะ นึง ซ เกือฮ
แตะ โม เปะ ยุฮ ตอก ป ยุฮ อาึ ละ โม เปะ
เซ โรฮ� 16 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม
อ�ื กวนไจ ระ โตว ฮา ปอเลียง แตะ� ป
โฮว ตัง ปุย� ระ โตว โรฮ ฮา ป ดวน แตะ
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โฮว� 17 โม เปะ ดัฮ เปอะ เอจี ยุง โอเอฮี
ไล เซ โฮ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตัม เซ ซ โฮลฮ เนอึ
ม เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื

18 �อาึ มัฮ โตว อฮั ไม่ โม เปะ โครยญ
โฆะ เปอะ� เอจี ยุง เงอะ โม ป เลือก แตะ
อาึง เงอ� ป อฮั พะทัม ซ เกิต เซ ปังเมอ
ไมจ อื เกิต เนอมึ ตอก อฮั อื เฮี โฮ�
�ป โซม อาวป ยุฮ อาึ เอจี ลเตือฮ แม

เดีฮ อาึ นึง ล่อยจ แตะ�� อฮั เซ พะทัม�
19 �โอเอฮี ไล เฮี อาึ อฮั ละ โม เปะ กา

เกิต อื นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ เจือ มัฮ อาึ
ปุย เซ เญอืม เอจี เกิต เนอมึ อ�ื 20อาึ อฮั
ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื ป รปัคัม ป ดวน
อาึ ฮอยจ เจอ� ปุย เซ มัฮ โรฮ รปัคัม อื
อาึ โรฮ� ป รปัคัม อาึ มัฮ โรฮ รปัคัม อื ป
ดวน อาึ ฮอยจ โรฮ�� อฮั เซ�

พะเยซู รโฮงะ ป ซ โชะ แตะ ละ ปุย
(มท� 26:20; มก� 14:17; ลก�

22:21)
21 พะเยซู เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื โอ

เอฮี ตอก เซ เยอ ตุก รพาวม� อฮั แม เฮ�ี
�อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื ปุย ไน โม
เปะ เฮี ไก ติ ปุย ป ซ โชะ อาึ ละ ปุย เยอ��
อฮั เซ�

22 โม ลุกซิก อื รงัมะ เอนิ รพาวม� แลน
ปุ แตะ ฆาื อ�ื ยุง โตว ป ซ มัฮ ซ มอยฮ
อื ป อฮั อื เซ� 23 ลุกซิก อื ป ฮรกั พะเยซู
ติ ปุย เยอ อาวต โบ พะเยซู� 24 ซีโมน เป
โตร ลเบี่ยฮ เตะ แตะ ละ ปุย เซ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ไฮมญ มอยฮ อื ป อฮั
อื เซ�� อฮั เซ�

25 ลุกซิก เซ ไบรจ ซดิ โบ พะเยซู ฆาื อ�ื
อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� มัฮ อฮั เปอะ
ไม่ ปุย ป อฮั เปอะ เซ�� อฮั เซ�

26 พะเยซู โลยฮ อ�ื �ชตึ อาึ คโนมปัง
นึง โตะ ฮงา ไม่ กอยฮ เยอะ ละ ป ออฮ�
เอจี มัฮ เอนิ ปุย เซ�� อฮั เซ� เญือม
เซ พะเยซู ชตึ คโนมปัง ติ มวยญ� กอยฮ
เนอมึ อื ละ ยูด่า กวน ซีโมน อซิคารโิอต�
27 เญอืม เอจี ฟวยจ โซม ยูด่า คโนมปัง ติ
มวยญ เซ เลียก อาวต เอนิ ซาตัน กไน อ�ื
พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เมาะ ป ซ ยุฮ

เปอะ ซไจ แปฮ ยุฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 28 โม
ป โซม ดิ ไม่ อื เซ คาว โตว ไจ อื ป อฮั พะ

เยซู ละ ปุย เซ� 29 งอ่น อื โคะ อื มัฮ ฆาื
ไปญ ยูด่า มาื ยุฮ โม ลุกซิก� แกต อื มัฮ
ดวน พะเยซู อื โฮว รวี ป ไมจ โกว เญือม
เลียง ปุย ปุ แตะ� งอ่น อื โคะ อื มัฮ เกือฮ
อื เรอึม ป ตุก ป ญัก นึง มาื เซ� 30 ยูด่า
เญือม เอจี ฟวยจ โซม อื ป กอยฮ พะเยซู
ละ แตะ เซ โกฮ โฮว เอนิ� เญือม เซ มัฮ
เมือ ก ซาวม อ�ื

พะเยซู เกือฮ มวยญตอม โคระ ละ ลุก
ซิก แตะ

31 เญือม เอจี โฮว ยูด่า เซ� พะเยซู อฮั
เฮ�ี �กวน ปุย ปลัฮเตะ เอจี โฮลฮ โญตซัก
แตะ ปเล่ีย เฮ�ี พะจาว โฮลฮ โรฮ โญตซัก
แตะ เบือ อ�ื 32 ดัฮ พะจาว โฮลฮ โญตซัก
แตะ เบือ อ�ื พะจาว ซ เกือฮ โรฮ โญตซัก
แตะ ละ อ�ื ซ เกือฮ อื ละ อื ปเล่ีย เฮี เอนิ�

33 �โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� อาึ ซ
อาวต ลัง่ ไม่ โม เปะ ติ เตะ โน่ง� โม เปะ ซ
ซาวป เปอะ อาึ� ปเล่ีย เฮี อาึ อฮั ละ เปอะ
ตอก อฮั แตะ ละ โม ยวิ� ก โฮว อาึ โม เปะ
เกียฮ โฮว เปอะ โตว นึง�

34 �อาึ เกือฮ มวยญ ตอม โคระ ละ
เปอะ ติ มวยญ� ไมจ เปอะ ฮรกั เวือง ปุ
แตะ� อาึ ฮรกั โม เปะ ตอก ออฮ โม เปะ
ไมจ โรฮ เปอะ ฮรกั ปุ แตะ ตอก เซ โรฮ�
35 ดัฮ โม เปะ ฮรกั เวือง ปุ แตะ โฮ� ปุย
เตือง โอยจ อื ซ ยุง มัฮ เปอะ ลุกซิก อาึ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

36 ซีโมน เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโอง
จาว� ปะ ซ โฮว เปอะ ก เมอ�� อฮั เซ�
พะเยซู โลยฮ อ�ื �ก ซ โฮว อาึ เซ ปเล่ีย

เฮี ปะ เกียฮ ฟวต เปอะ โตว อาึ นึง� เฆี
ยง เฮี ปังเมอ ซ เกียฮ ฟวต เปอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

37 เปโตร อฮั แม เฮี ละ อ�ื �พะโอง
จาว� เมอยุ โอ เกียฮ ฟวต ปะ ปเล่ีย เฮ�ี
อาึ ซ ญอม ยุม ตัง เปอะ�� อฮั เซ�

38 พะเยซู โลยฮ อ�ื �ปะ อมั ซ ญอม
เนอึม เปอะ ยุม ตัง อาึ� อาึ อฮั ละ เปอะ
ตัม เนอึม อ�ื กา รเอาะ แอ ปะ ซ เม่าะ
เปอะ ยุง แตะ อาึ ลอวย โฮน เอนิ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

14
พะเยซู มัฮ คระ ป ฮอยจ เมือง มะลอง
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1ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั เฮ�ี �ปุ เกือฮ ติ
เปอะ เด่ือต เนือะ ฮอน ไจ� เอจี อาึง เปอะ
รพาวม แตะ นึง พะจาว� ไมจ โรฮ เปอะ
อาึง รพาวม แตะ นึง อาึ โรฮ� 2 นึง เญือะ
เปือะ เกอะ ไก ก อาวต ปุย นึง โฮวน โดฮ�
มัฮ โอ อื มัฮ ป เนอึม อาึ รโฮงะ โตว ละ
เปอะ� อาึ มัฮ ซ โฮว แฮรป เตียป ก อาวต
ก โซม โม เปะ ติ โดฮ� 3 ดัฮ เอจี ฟวยจ
แฮรป เตียป ก อาวต ก โซม โม เปะ อาึ
ซ ฮอยจ แม เยอะ� ซ ตุย โม เปะ ฮอยจ
ก อาวต โกะ แตะ� อาวต เตอะ นา ออฮ
ซ เกือฮ โรฮ โม เปะ อาวต ไม่ แตะ นา เซ
โรฮ� 4 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ คระ ป ซ
ฮอยจ นา ก ซ โฮว อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

5 โทมา อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� เอะ
เอ ยุง โตว นา ก ซ โฮว ปะ� เอะ ซ ยุง คระ
เซ ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

6พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ มัฮ ฮะ คระ
เซ� มัฮ ลปุง เนอมึ� มัฮ จีวติ� ไก โตว ป
ฮอยจ เคะ เปือะ เกอะ โนก ฮา คระ ยุฮ อาึ
อ�ื 7 โม เปะ ดัฮ เปอะ เอจี ยุง อาึ โฮ ซ ยุง
โรฮ เปอะ เปือะ เกอะ� เฆิม เฮี โฮว ไป นา
เยอ เอจี ยุง เปอะ เปือะ เกอะ� เอจี โฮลฮ
เปอะ ยุ เปือะ เกอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

8 ฟี ลิป อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� เปลีฮ
เปือะ เปอะ เนิ� เกือฮ เอะ ยุ เด อมึ ซ
ฟวยจ รพาวม นึง�� อฮั เซ�

9พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ฟีลิป� อาึ เอจี
เล่ีญ อาวต เตอะ ไม่ โม เปะ เอ� อมั มัฮ
โอ เปอะ ดิ ยุง อาึ ลัง่� ป เอจี ยุ อาึ อื เอจี
มัฮ โรฮ ยุ อื เปือะ เกอะ� เมอยุ ดวน เปอะ
อาึ เปลีฮ เปือะ แตะ ละ แตะ� 10 โม เปะ
อมั มัฮ โอ เปอะ เจือ อาวต อาึ ไน เปือะ
เกอะ ไม่ อาวต โรฮ เปือะ เกอะ ไน อาึ อ�ื
ป อฮั ฮะ ละ โม เปะ เอ มัฮ โตว อฮั ฮะ
ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� เปือะ เกอะ ป
อาวต กไน อาึ อื ปังเมอ ยุฮ กัน ยุฮ แตะ
กไน อาึ� 11 ไมจ เปอะ เจือ อาวต อาึ ไน
เปือะ เกอะ ไม่ อาวต เปือะ เกอะ ไน อาึ�
โต เซ อื ไมจ เปอะ เจือ อาึ เบือ กัน ยุฮ
ฮุ เซ� 12 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม
อ�ื ป อาึง รพาวม แตะ นึง อาึ อื กัน ยุฮ
อาึ ซ ยุฮ โรฮ อ�ื ซ ยุฮ กัน ระ ไล ฮา เซ
แม ฆาื ซ โฮว อาึ เคะ เปือะ เกอะ� 13 ปัว
เปอะ อาึ ยุฮ ละ แตะ ตอก ออฮ เบือ มอยฮ

แฮะ� ซ ยุฮ ละ เปอะ ตอก เซ นึง ซ เกือฮ
ฮะ เปือะ เกอะ ไก โญต ไก ซัก เบือ กวน
แตะ� 14 ปัว เปอะ ออฮ เบือ มอยฮ แฮะ ซ
ยุฮ เนอมึ เซ ละ เปอะ��

พะจาว ซ เกือฮ ลปุ แตะ ฮอยจ
15�โม เปะ ดัฮ เปอะ ฮรกั อาึ ซ ยุฮ โรฮ

เปอะ ตัม ลปุง ซตอก อาึ แตะ� 16 อาึ ซ
ปัว นึง เปือะ เกอะ� เปือะ เกอะ ซ เกือฮ ป
เรอึม เปอะ ฮอยจ ติ ปุย แม� นึง ซ เกือฮ
อื อาวต ลอป ไม่ เปอะ� 17 ป เรอึม เปอะ
เซ เอจี มัฮ ลปุ พะจาว ป เกือฮ ปุย ยุง ลปุง
เนอึม� ปุย ปลัฮเตะ ปุน รปั โตว อื นึง โอ
อื ยุ ไม่ โอ อื ยุง ป มัฮ อ�ื โม เปะ เอจี
ยุง เปอะ ป มัฮ อ�ื มัฮ ฆาื เอจี อาวต อื
ไม่ โม เปะ ไม่ ซ อาวต โรฮ อื กไน เปอะ�
18 อาึ ซ ละ ซ โปวฮ โตว โม เปะ� เกือฮ
โตว โม เปะ อาวต โน่ง ชุง เตียง� อาึ ซ
ฮอยจ เคะ เปอะ� 19 ไก ลัง่ ติ เตะ โน่ง ซ
ยุ ลัง่ ปุย ปลัฮเตะ อาึ อ�ื โม เปะ ปังเมอ ซ
โฮลฮ ลัง่ เปอะ ยุ อาึ� ไอม อาึ ตอก ออฮ
โม เปะ ซ ไอม โรฮ เปอะ ตอก เซ� 20 เญื
อม เซ เยอ ซ ยุง เปอะ อาวต อาึ ไน เปือะ
เกอะ ไม่ อาวต โม เปะ ไน อาึ โรฮ� ตอก
โรฮ อาวต อาึ ไน โม เปะ โรฮ� 21ป อาวต
ไม่ ลปุง ซตอก อาึ อื ไม่ ยุฮ อื ตัม ลปุง เซ�
มัฮ ปุย เซ ป ฮรกั อาึ อ�ื ป ฮรกั อาึ อื เปือะ
เกอะ ซ ฮรกั โรฮ ปุย เซ� อาึ ซ ฮรกั โรฮ
โฮะ ไม่ ซ เปลีฮ แตะ ติ แตะ ละ ปุย เซ��
อฮั เซ�

22 ยูด่า ติ ปุย อื เซ� มัฮ โตว ยูด่า อซิ
คารโิอต� อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� มัฮ
ตอก เมอ ซ เปลีฮ เปอะ ติ แตะ ละ เอะ เอ�
เตือง โอ เปอะ ซ เปลีฮ ติ แตะ ละ ปุย ปลัฮ
เตะ เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

23พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปุย ดัฮ ฮรกั
อาึ ซ ยุฮ อื ตัม ลปุง อฮั อาึ ละ แตะ� เปือะ
เกอะ ซ ฮรกั โรฮ ปุย เซ� เปือะ เกอะ ไม่
อาึ อื ซ ฮอยจ เคะ อ�ื ซ อาวต ดิ ไม่� 24ป
โอ ฮรกั อาึ อื ซ ยุฮ โตว อื ตัม ป อฮั อาึ�
ลปุง ฮมอง เปอะ อฮั อาึ อื เฮี มัฮ โตว ลปุง
อาึ ไอฮ� มัฮ ลปุง เปือะ เกอะ ป ดวน อาึ
ฮอยจ เซ�

25�ลปุง ไล เฮี อาึ เอจี อฮั ละ โม เปะ เญื
อม อาวต ลัง่ แตะ ไม่ เปอะ� 26ป ซ เรอมึ
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เปอะ เซ มัฮ ลปุ พะจาว ป ดวน เปือะ เกอะ
ฮอยจ เบือ รซอม อาึ� ปุย เซ ซ เพอกึ โม
เปะ โครยญ เจือ� ซ เกือฮ โม เปะ โตก
ละ อื โครยญ เจือ ป อฮั อาึ ละ เปอะ เซ�
27 อาึ เกือฮ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ละ
เปอะ� ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ป เกือฮ
อาึ ละ โม เปะ เซ� ตอก โตว ป เกือฮ ปลัฮ
เตะ เฮี ละ เปอะ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ เด่ือต
เนือะ ฮอน ไจ� ทัน โตว ฮลัต เตีจ�

28 �โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ป อฮั อาึ
ละ แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ ซ โฮว ฮา เปอะ�
ปังเมอ ซ แม ลัง่ เคะ เปอะ�� อฮั เซ ละ
เปอะ� โม เปะ ดัฮ เปอะ ฮรกั อาึ ตึน ซ
มวน รพาวม เปอะ นึง ซ โฮว อาึ เคะ เปือะ
เกอะ� มัฮ ฆาื มัฮ เปือะ เกอะ ป ระ ฮา อาึ�
29 อาึ เอจี อฮั ละ โม เปะ กา เฆียง เกิต อื
นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ เจือ เญือม เอจี
เกิต อ�ื 30 เคียง เฮี โฮว อาึ เญาะ ซ ทัน
ไก โตว เวลา โฮลฮ ลปุง ไม่ โม เปะ� นึง
เอจี ซ ฮอยจ พี กุม ปลัฮเตะ เฮ�ี พี เซ ไก
โตว อมันัต ระ ฮา อาึ� 31 อาึ มัฮ ญอม
ยุฮ ตัม ป ดวน เปือะ เกอะ อาึ ยุฮ โครยญ
เจือ� นึง ซ เกือฮ แตะ ปุย ปลัฮเตะ เฮี ยุง
ฮรกั อาึ เปือะ เกอะ�
�โกฮ� ไมจ เอะ โฮว ฮา นา เฮ�ี� อฮั

เซ�

15
พะเยซู ตอก โคะ อะงุน

1 พะเยซู อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ โคะ อะงุน
เนอมึ� เปือะ เกอะ มัฮ ป แรม เน่อมึ รซัฮ
ปุยจ อ�ื 2 กัก ยุฮ อาึ ป โอ ไก เปลิ อี ด่วยฮ
โปวฮ อื โครยญ กัก อ�ื กัก เปลิ อื รซัฮ
อื ละ ซ เกือฮ แตะ เกลอึม เปลิ ฮา ไพรม
แตะ โครยญ กัก อ�ื 3 โม เปะ เอจี ซงะ่
เปอะ เบือ ลปุง รโฮงะ อาึ ละ แตะ� 4 ไมจ
เปอะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ อาึ� อาึ ซ
รโจะ โรฮ รพาวม แตะ ไม่ โม เปะ โรฮ�
กัก อื เกียฮ เปลิ โน่ง โตว ไอฮ โนก ฮา ติต
ลัง่ แตะ ไม่ โคะ อ�ื โม เปะ เกียฮ เปลิ
เปอะ โตว โรฮ นึง โกะ แตะ ไอฮ โนก ฮา
รโจะ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ อาึ��

5�อาึ มัฮ โคะ อะงุน� โม เปะ มัฮ เปอะ
กัก อ�ื ป รโจะ รพาวม แตะ ไม่ อาึ� อาึ
ซ รโจะ โรฮ รพาวม แตะ ไม่� ปุย เซ ซ

เกลอึม เปลิ เบือ อ�ื โนก ฮา อาึ อ�ื โม
เปะ เกียฮ ยุฮ เปอะ โตว โอเอฮี ติ เจือ เนอึ
ม�� 6 ดัฮ ไก ป โอ รโจะ รพาวม แตะ ไม่
อาึ อ�ื ปุย เซ ซ ตอก โรฮ กัก โคะ ด่วยฮ
ปุย โปวฮ โฮ� ฟวยจ เซ ซ ตูไต ซออฮ� ซ
ซเพระ ปุย ตอง โตะ งอ เกือฮ ฮะ ล่อยญ�
7 โม เปะ ดัฮ เปอะ รโจะ รพาวม แตะ ไม่
อาึ ไม่ อาวต ลปุง อาึ นึง เปอะ โฮ� ปัว
เปอะ ออฮ นึง เงอะ ซ เกือฮ เซ ละ เปอะ�
8 เปือะ เกอะ ซ โฮลฮ รปั โญตซัก แตะ เบือ
เกลอึม เปลิ โม เปะ� เอจี แจง นึง เซ มัฮ
เปอะ ลุกซิก อาึ อ�ื

9 ฮรกั เปือะ เกอะ อาึ เมาะ ออฮ� อาึ
เอจี ฮรกั โรฮ โม เปะ เมาะ เซ โรฮ� ไมจ
เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ตัม รพาวม
ฮรกั อาึ� 10 โม เปะ ดัฮ เปอะ ยุฮ ตัม
ลปุง ซตอก อาึ ละ แตะ� ซ อาวต ตอน
อาวต ฮมัน เปอะ ตัม รพาวม ฮรกั เกอะ�
ตอก โรฮ ยุฮ อาึ อื ตัม ลปุง ซตอก เปือะ
เกอะ ละ แตะ� ไม่ อาวต ตอน อาวต ฮมัน
เนอะ ตัม รพาวม ฮรกั อ�ื 11 โอเอฮี ไล
เฮี เยอ อาึ เอจี อฮั ละ โม เปะ นึง ซ เกือฮ
เยอะ รพาวม ไมจ มวน ยุฮ แตะ อาวต
กไน โม เปะ� ไม่ ซ เกือฮ โม เปะ ไมจ มวน
รพาวม กุมปอ� 12 เอจี มัฮ เฮี ป มัฮ ลปุง
ซตอก อาึ เปอะ� ไมจ เปอะ ฮรกั เวือง ปุ
แตะ ตอก ฮรกั อาึ โม เปะ โรฮ� อฮั เซ�
13 เญาะ ซ ไก โตว ป ระ รพาวม ฮรกั โฮฮ
ฮา เฮ�ี มัฮ รพาวม ฮรกั ปอ ปุน โปง อื จี
วติ แตะ ฆรอ ปุโฮมว แตะ� 14 โม เปะ ดัฮ
เปอะ ยุฮ ตัม ป ดวน อาึ แตะ ยุฮ โฮ� เอจี
มัฮ โรฮ เปอะ ปุโฮมว อาึ� 15 อาึ เญาะ
อฮั โตว โม เปะ มัฮ กวนไจ แตะ� นึง โอ
กวนไจ เซ ยุง ป ยุฮ ปอเลียง แตะ� อาึ
อฮั ปุโฮมว ละ โม เปะ นึง เอจี รโฮงะ อาึ
ป ฮมอง แตะ เน่อมึ นึง เปือะ เกอะ ละ โม
เปะ โครยญ เจือ� 16 โม เปะ เลือก เปอะ
โตว อาึ� มัฮ อาึ ป เลือก โม เปะ เอ ไม่
เกือฮ โม เปะ แปน ป โฮว ละ แตะ� มัฮ
เกือฮ โม เปะ ไก เปลิ ไม่ เกือฮ เปลิ เปอะ
เซ ไก ลอป� ปัว เปอะ ออฮ นึง เปือะ เกอะ
เบือ มอยฮ อาึ� เปือะ เกอะ ซ เกือฮ เซ ละ
เปอะ� 17 มัฮ เฮี ลปุง �ซตอก อาึ อาึง
ละ เปอะ� ไมจ เนอึม เปอะ ฮรกั เวือง ปุ
แตะ��
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ปุย ปลัฮเตะ ซ เกละยุ โม ป เจือ
18�ดัฮ ปุย ปลัฮเตะ เฮี เกละยุ โม เปะ�

ไมจ เปอะ ไตม ตอก เอจี เกละ อื ยุ อาึ
รกา� 19 ดัฮ โม เปะ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ ปลัฮ
เตะ โฮ� ปุย ปลัฮเตะ ตึน ซ ฮรกั โม เปะ
นึง มัฮ เปอะ ไม่ อ�ื อาึ ปังเมอ เอจี เลือก
โม เปะ เกือฮ ตัง โน่ง ฮา ปุย ปลัฮเตะ�
มัฮ เกือฮ เปอะ โอ มัฮ บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ�
มัฮ เซ ป เกละ ปุย ปลัฮเตะ ยุ โม เปะ ฆาื
อ�ื 20 ไมจ เปอะ ไตม ป อฮั อาึ ละ แตะ�
�กวนไจ ระ โตว ฮา ปอเลียง แตะ�� เอจี
อฮั เซ ละ เปอะ� ดัฮ โม เซ โคมเฮง อาึ�
ตึน ซ โคมเฮง โรฮ โม เปะ โรฮ� ดัฮ โม
เซ ยุฮ ตัม ป อฮั อาึ โฮ� ตึน ซ ยุฮ โรฮ อื
ตัม ป อฮั โม เปะ โรฮ� 21 เมาะ ป ยุฮ ปุย
ละ เปอะ โครยญ เจือ มัฮ ยุฮ อื ละ โม เปะ
เบือ ทื เปอะ อาึ� นึง โอ อื ยุง ป ดวน อาึ
ฮอยจ� 22 มัฮ โอ อาึ ฮอยจ รโฮงะ ละ อื
พะจาว เมีญ โตว อื ไก พิต ยุฮ� ปเล่ีย เฮี
เญือะ ไก โตว ตอก ซ เกียฮ กัฮ อื ติ แตะ
ฮา พิต ยุฮ แตะ� 23 ป เกละยุ อาึ อื มัฮ
โรฮ เกละ อื ยุ เปือะ เกอะ� 24 มัฮ โอ อาึ
ยุฮ กัน ยุฮ แตะ ลลาึง อื ป โอ ปุย ไฮญ
โฮลฮ ยุฮ� โม เซ ซ ลอก โตว ตุต ฆาื อ�ื
ญันได่ โม เซ เอจี ยุ อื กัน ซัมคัน ยุฮ ฮุ
เซ� ปังเมอ เกละ ลัง่ ยุ อาึ ไม่ เปือะ เกอะ
ฆาื อ�ื 25 โอเอฮี ไล เฮี ปังเมอ จัมเปน อื
ไก นึง ซ เกือฮ อื เกิต ตอก เอจี อฮั พะทัม
โกตไม ยุฮ อื ซ เกิต ตอก เฮี โฮ� �โม เซ
มัฮ เกละ อื ยุ อาึ เตือง โอ อื ไก ไล เฟือ
ฮ�� อฮั เซ พะทัม�

26�อาึ ซ เกือฮ ป เรอมึ เปอะ ฮอยจ เคะ
เปอะ เน่อมึ นึง เปือะ เกอะ� ป เรอมึ เปอะ
เซ เอจี มัฮ ลปุ พะจาว ป เกือฮ ปุย ยุง ลปุง
เนอึม เซ� เญือม เอจี ฮอยจ อื เคะ เปอะ
ซ รโฮงะ ที ไลลวง อาึ ละ เปอะ� 27 โม เปะ
ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ รโฮงะ ที ไลลวง อาึ ละ
ปุย นึง เอจี อาวต เปอะ ไม่ อาึ เน่อมึ เมือ
โรง อ�ื�

16
1 �โอเอฮี ไล เซ เยอ อาึ เอจี อฮั ละ โม

เปะ นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ โอ ลฮุ ลไฮ�
2 โม เซ ซ โครฮ โม เปะ โอก ฮา โฮงซุต ยุฮ

แตะ� ซ ฮอยจ เนอึม ติ เวลา� เญือม เซ
เมาะ ป ซ ยุฮ ยุม ไม่ โม เปะ เอ� ซ โคะ อื
มัฮ ยุฮ แตะ กัน ปุก ละ พะจาว� 3 โอเอฮี
ไล เซ มัฮ ซ ยุฮ อื นึง โอ แตะ ยุง เปือะ
เกอะ ไม่ โอ แตะ ยุง อาึ� 4 อาึ รโฮงะ อาึง
ละ โม เปะ ไล เฮี เยอ� นึง ซ เกือฮ แตะ โม
เปะ โตก ละ ป อฮั อาึ ละ แตะ เญือม เอจี
เติง เวลา อ�ื โอเอฮี ไล เซ อาึ ดิ รโฮงะ
โตว ละ เปอะ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื นึง อาวต
ลัง่ แตะ ไม่ เปอะ��

กัน ยุฮ ลปุ พะจาว
5�ปเล่ีย เฮี อาึ ซ เอญี เคะ ป ดวน แตะ

ฮอยจ เซ� โม เปะ ไฮมญ เปอะ โตว อาึ นึง
คระ ซ โฮว เยอะ ติ ตื เนอึม� 6 เคียง อฮั
อาึ ไล เซ ละ เปอะ ตุก รพาวม เปอะ ฆาื�
7 อาึ ปังเมอ อฮั ลปุง เนอมึ ละ เปอะ� กัน
เอญี อาึ อื มัฮ ป ไก ป มัฮ ละ โม เปะ� ดัฮ
อาึ โอ เอญี โฮ ป เรอึม เปอะ เซ ซ ฮอยจ
โตว เคะ เปอะ ฆาื อ�ื ดัฮ อาึ เอญี โฮ อาึ
ซ ดวน ปุย เซ ฮอยจ เคะ โม เปะ� 8 เญอืม
เอจี ฮอยจ ป เรอึม เปอะ เซ� ซ เกือฮ ปุย
ปลัฮเตะ ยุง มัฮ แตะ ปุย มัป่� ซ เกือฮ อื
ยุง ป มัฮ กัน ซื กัน ไซ� ซ เกือฮ โรฮ อื ยุง
ไลลวง ซ รเตีฮ พะจาว ปุย� 9 ไลลวง มัป่
ยุฮ อื ซ ยุง ที อื นึง โอ อื เจือ อาึ� 10 ไลลวง
กัน ซื กัน ไซ เซ ซ ยุง ที อื เบือ เอญี อาึ เคะ
เปือะ เกอะ� โม เปะ เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ
โตว ยุ อาึ� 11 ไลลวง ซ รเตีฮ พะจาว ปุย
ซ ยุง ที อื นึง เอจี ฟวยจ รเตีฮ พะจาว พี
กุม ปลัฮเตะ เฮ�ี�

12 �อาึ ไก ลัง่ โฮวน เจือ ป ซ อฮั ฮะ
ละ โม เปะ เอ� ปเล่ีย เฮี โม เปะ ปังเมอ
โอ เปอะ ดิ ปุน งอ่ต� 13 ดัฮ ลปุ พะจาว
ป เกือฮ ปุย ยุง ลปุง เนอึม เซ เอจี ฮอยจ
โฮ� ซ นัม โม เปะ เกือฮ ยุง ลปุง เนอมึ โค
รยญ เจือ� มัฮ โตว ซ อฮั อื ตัม รพาวม
โกะ แตะ ไอฮ� ซ ฮมอง ไล ออฮ� ซ อฮั
ไล เซ� ซ รโฮงะ โอเอฮี ป ซ เกิต ลั่กกา
ปุย ละ เปอะ� 14 ลปุ เซ ซ เกือฮ อาึ โฮลฮ
โญตซัก แตะ� มัฮ เบือ รปั อื โอเอฮี เน่อมึ
นึง อาึ ไม่ ซ ซึป แม อื ละ โม เปะ� 15 โอ
เอฮี ยุฮ เปือะ เกอะ เมาะ ไก อ�ื มัฮ โรฮ ป
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ยุฮ อาึ โครยญ เจือ� มัฮ เซ ป อฮั อาึ ละ
เปอะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ลปุ พะจาว ซ รปั
โอเอฮี เน่อมึ นึง อาึ ไม่ ซ ซึป แม อื ละ โม
เปะ�� เอจี อฮั เซ ละ เปอะ��

รพาวม ตุก ซ แปน รพาวม ไมจ
16พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �โล่ว แม เญี่ยะ

เญือะ ซ ยุ เปอะ โตว อาึ� ฟวยจ เซ แม
เญี่ยะ ปังเมอ ซ ยุ แม เปอะ�� อฮั เซ�
17 โม ลุกซิก อื อฮั อื ละ ปุ แตะ ฆาื อื ตอก
เฮี งอ่น� �ตอก อฮั อื โล่ว แม เญีย่ะ เญือะ
ซ ยุ เปอะ โตว อาึ� ฟวยจ เซ แม เญี่ยะ
ปังเมอ ซ ยุ แม เปอะ� ไม่ อฮั อื ติ แตะ
ซ เอญี เคะ เปือะ แตะ เซ� มัฮ อฮั อื ไม่
เมอ แล� 18 เมอ ป อฮั อื ไม่ โล่ว แม เญี่
ยะ เซ� เอะ ยุง โตว ป อฮั อื ไม่ อ�ื� อฮั
เซ ละ ปุ แตะ�

19 พะเยซู เอจี ยุง อื ฆวต ไฮมญ อื นึง
โกะ แตะ� อฮั เฮี ฆาื อ�ื �โม เปะ อมั
มัฮ ไฮมญ เปอะ ปุ แตะ นึง ป อฮั อาึ เซ�
โล่ว แม เญี่ยะ เญือะ ซ ยุ เปอะ โตว อาึ�
ฟวยจ เซ แม เญีย่ะ ปังเมอ ซ ยุ แม เปอะ�
โม เปะ อมั มัฮ ไฮมญ เปอะ ปุ แตะ นึง
ป อฮั อาึ เซ� 20 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม
เนอึม อ�ื โม เปะ ซ เยอืม เปอะ ไม่ โอก
รบวต แตะ� ปุย ปลัฮเตะ ปังเมอ ซ ไมจ
รพาวม� โม เปะ ซ ตุก เปละ นัน พาวม
เปอะ� กัง เคะ เอ ตุก เปละ นัน พาวม
เปอะ เซ ปังเมอ ซ ลเตือฮ ติ แตะ แปน
รพาวม ไมจ มวน ละ เปอะ� 21 เญอืม เอจี
เติง เคิ รอาวม อื ปรโปวน เนอ ตึน โซะ
เนอมึ ป อาวม อ�ื เมือต เอจี เฟือฮ เญาะ
โตก โตว ละ เญอืม โซะ ป อาวม แตะ เซ�
มวน รพาวม นึง เกิต กวน แตะ นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี 22 โม เปะ ตอก โรฮ เปอะ เซ�
ปเล่ีย เฮี โม เปะ ตุก รพาวม เปอะ� อาึ
ปังเมอ ซ ฮอยจ แม เคะ โม เปะ� โม เปะ
ซ โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ เญื
อม เซ� รพาวม ไมจ มวน โฮลฮ เปอะ เซ
ไก โตว ป ปุน ตุย ฮา เปอะ� 23 เญอืม เติง
เวลา เซ โม เปะ เญาะ ซ ไฮมญ เปอะ โตว
โอเอฮี นึง อาึ ติ เจือ เนอมึ� อาึ อฮั ละ โม
เปะ ตัม เนอมึ อ�ื ดัฮ โม เปะ ปัว ออฮ นึง
เปือะ เกอะ เบือ มอยฮ อาึ� เปือะ เกอะ ซ

เกือฮ เซ ละ เปอะ� 24 บุน เอจี ฟวยจ อื
โม เปะ ดิ ปัว เปอะ โตว โอเอฮี เบือ มอยฮ
อาึ ติ เจือ เนอึม� ไมจ เปอะ ปัว เดอมึ
เปอะ ซ โฮลฮ ละ ซ โฮลฮ โม เปะ กุมปอ
นึง รพาวม ไมจ มวน แตะ�

พะเยซู เอจี เป โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮี
25 �โอเอฮี ไล เฮี อาึ เอจี อฮั ละ เปอะ

นึง ลปุง ปันฮา� เอจี ซ เติง เวลา โอ
อาึ เญือะ ซ อฮั ละ เปอะ นึง ลปุง ปันฮา
เยอ� ซ รโฮงะ ไลลวง เปือะ เกอะ ละ เปอะ
ซโตฮ� 26 เญือม เติง เวลา เซ โม เปะ ซ
ปัว เปอะ โอเอฮี เบือ มอยฮ อาึ� อาึ อฮั
โตว ติ แตะ ซ ปัว นึง เปือะ เกอะ รโตง โม
เปะ� 27 เปือะ เกอะ ฮรกั ไอฮ โม เปะ นึง
ฮรกั โม เปะ อาึ ไม่ เจือ เปอะ ฮอยจ อาึ เน่
อมึ นึง พะจาว� 28 อาึ ฮอยจ เนอึม เน่
อมึ นึง เปือะ เกอะ� ฮอยจ อาวต นึง ปลัฮ
เตะ� ปเล่ีย เฮี ซ โอก แม เยอะ ฮา ปลัฮ
เตะ� ซ เอญี แม ฮอยจ เคะ เปือะ เกอะ��
อฮั เซ�

29 โม ลุก ซิก อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี เอจี
ซโตฮ อฮั เปอะ เนิ อ�ี เญือะ มัฮ โตว อฮั
เปอะ เนิ นึง ลปุง ปันฮา แตะ� 30ปเล่ีย เฮี
เอะ เอจี ยุง เงอะ มัฮ เปอะ ป ยุง โอเอฮี โค
รยญ เจือ เยอ� เญาะ ได่ โตว ไฮมญ นึง
ปะ ติ ปุย เนอมึ� มัฮ เซ ป เจือ เอะ ฮอยจ
ปะ เน่อมึ นึง พะจาว ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื

31 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปเล่ีย เฮี
โม เปะ อมั เจือ เปอะ� 32 เอจี ซ ฮอยจ
เนอึม เวลา� ซ ฮอยจ ปเล่ีย เฮี เอนิ� โม
เปะ ซ แตก ซ ฟุง เปอะ� ซ เอญี เปอะ
ฮอยจ เญือะ โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง
มัน� ซ ละ โน่ง เปอะ อาึ� อาึ ปังเมอ โอ
อาวต โน่ง เนอึม� เปือะ เกอะ อาวต โรฮ
ไม่ เยอะ�

33�โอเอฮี ไล เฮี อาึ เอจี อฮั ละ โม เปะ�
นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ไมจ เปละ ลโล
วง พาวม� เบือ รโจะ เปอะ รพาวม แตะ
ไม่ อาึ� นึง ปลัฮเตะ เฮี ซ เกิต เม่ะมัก่
ละ เปอะ โฮวน เจือ� ปัง มัฮ ตอก เซ ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม นึง
เอจี เป อาึ โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ�

17
พะเยซู ไววอน เพือ โม ลุกซิก แตะ
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1 เญื อม เอจี ฟวยจ อฮั อื โอ เอฮี เซ
พะเยซู งนั มะลอง� ไววอน ตอก เฮ�ี
�เปือะ� เอจี เติง เวลา อ�ื ปัว เกือฮ กวน
เปอะ โฮลฮ โญตซัก ละ ซ โฮลฮ กวน เปอะ
ทไว โญตซัก แตะ ละ เปอะ โรฮ� 2 เอจี
เกือฮ เปอะ อมันัต แตะ ละ� ละ ซ ปุน ตัต
เตียง อื ปุย เตือง โอยจ อ�ื ไม่ ซ ปุน เกือฮ
อื จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ ละ ปุย เมาะ ป
เกือฮ ปะ อื ละ อ�ื 3 มัฮ เฮี ป มัฮ จีวติ โอ
เญาะ ไก ลอยจ เจอ� มัฮ กัน ยุง ปุย ปะ
ป มัฮ พะจาว เนอึม ติ โตน เซ ไม่ ยุง อื
พะเยซูครติ ป ดวน ปะ ฮอยจ� 4 อาึ เอจี
เกือฮ ปะ ไก โญต ไก ซัก นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
นึง เอจี ยุฮ อาึ กัน ป ดวน ปะ แตะ ยุฮ เซ
เกือฮ ฟวยจ� 5 เปือะ� ปเล่ีย เฮี ปัว ปะ
เกือฮ อาึ โฮลฮ รปั โญตซัก แตะ ซองนา
ปะ� โญตซัก เซ เอจี มัฮ โญตซัก ยุฮ อาึ
ไม่ ปะ ป ตึน ไก กา เฆียง ไก ปลัฮเตะ ลัง่�

6�ปุย เกือฮ เปอะ เนิ เน่อมึ นึง ปุย ปลัฮ
เตะ เอ� อาึ เอจี เปลีฮ ไลลวง ปะ ละ� ปุย
โม เซ เอจี มัฮ ปุย ไน ปะ� เอจี เกือฮ แม
เปอะ ละ อาึ� โม เซ เอจี ยุฮ อื ตัม ป อฮั
เปอะ� 7 ปเล่ีย เฮี เอจี ยุง อื มัฮ โอเอฮี
เกือฮ ปะ เนิ เซ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ปะ โค
รยญ เจือ� 8 โอเอฮี เมาะ ป อฮั ปะ ละ
แตะ อาึ เอจี ซึป ละ ปุย โม เฮ�ี โม เฮี เอจี
รปั เนอึม ไอฮ ลปุง เซ� เอจี ยุง เนอึม อื
ฮอยจ อาึ เน่อมึ นึง ปะ อา� เอจี เจือ โรฮ
อื ดวน ปะ อาึ ฮอยจ เจอ� 9 อาึ ไววอน
เพือ อ�ื อาึ ไววอน โตว เพือ ปุย ปลัฮเตะ�
อาึ ไววอน เพือ โม ป เกือฮ ปะ ละ แตะ นึง
มัฮ อื ปุย ไน ปะ� 10 เมาะ ป ยุฮ อาึ อื เอจี
มัฮ โรฮ ป ยุฮ ปะ� เมาะ ป ยุฮ ปะ เอจี
มัฮ โรฮ ป ยุฮ อาึ� อาึ เอจี โฮลฮ โญตซัก
แตะ เน่อมึ นึง โม เฮ�ี 11 ปเล่ีย เฮี อาึ ซ
เอญี เคะ ปะ� อาึ เญาะ ซ อาวต โตว นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี โม เฮี ปังเมอ ซ อาวต ลัง่
นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เปือะ� มัฮ ปะ ป ซงะ่
ซงอม� ปัว ปะ แลน แก โม เฮี เบือ อมั
นัต ป เกือฮ ปะ ละ อาึ เซ� นึง ซ เกือฮ
อื ไก รพาวม ติ โดฮ ตอก อาึ ไม่ ปะ โรฮ�
12 ติ เจน อาวต อาึ ไม่ อื อาึ แลน แก โม ป
เกือฮ ปะ ละ แตะ เบือ อมันัต เปอะ� อาึ
เฆีญ อาึง โม เฮี เกือฮ โตว ไลจ ติ ตื� โนก

ฮา ป จัมเปน อื ไลจ ติ ปุย เซ� นึง ซ เกือฮ
อื เกิต ตอก อฮั พะทัม อื ซ เกิต โฮ�

13�ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ ซ เอญี เคะ ปะ�
อาึ เอจี อฮั โอเอฮี ไล เฮี นึง ปลัฮเตะ ละ ซ
เกือฮ แตะ รพาวม ไมจ มวน ยุฮ อาึ อาวต
กไน โม เฮี กุมปอ� 14 อาึ เอจี โฮลฮ เกือฮ
ลปุง รโฮงะ ปะ ละ โม เฮ�ี ปุย ปลัฮเตะ
เกละยุ อื นึง โอ อื มัฮ บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ�
ตอก โอ อาึ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ โรฮ�
15อาึ มัฮ โตว ปัว ปะ ตุย ปุย โม เฮี โอก ฮา
ปลัฮเตะ� มัฮ ปัว ปะ เฆีญ ฮา พี ฆอก พี
เบร เซ� 16 ปุย โม เฮี มัฮ โตว ปุย บลัฮ
ลัก่ ปลัฮเตะ ตอก โอ อาึ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่
ปลัฮเตะ โรฮ� 17 ปัว ปะ เกือฮ โม เฮี แปน
ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ เบือ ลปุง เนอมึ�
มัฮ ลปุง ปะ ป มัฮ ลปุง เนอมึ� 18ดวน ปะ
อาึ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ เฮี ตอก ออฮ� อาึ
ดวน โรฮ โม เฮี โฮว นึง ปลัฮเตะ เฮี ตอก
เซ โรฮ� 19 อาึ มัฮ ทไว ติ แตะ ละ ปะ เบือ
ฮนั เนอะ นึง โม เฮ�ี เดอมึ โม เฮี ซ ปุน
ทไว เนอมึ ติ แตะ ละ ปะ โรฮ�

20�อาึ มัฮ โตว ไววอน เพือ โม เฮี โน่ง�
มัฮ โรฮ ไววอน เพือ โม ป ซ อาึง รพาวม
แตะ นึง อาึ เบือ ป อฮั ป มวยญ โม เฮี
โรฮ� 21 อาึ ปัว ปะ เกือฮ อื ไก รพาวม
ติ โดฮ โครยญ โฆะ แตะ� เปือะ� ปัว ปะ
เกือฮ อื อาวต ไน เอะ ลอา� ตอก อาวต
ปะ กไน อาึ ไม่ อาวต อาึ กไน ปะ โรฮ� ปัว
ปะ เกือฮ อื ไก รพาวม ติ โดฮ ไม่ เอะ โรฮ�
เดอมึ ปุย ปลัฮเตะ ซ เจือ เนอึม ดวน ปะ
อาึ ฮอยจ� 22 โญตซัก ป เอจี เกือฮ ปะ เนิ
อี อาึ เกือฮ โรฮ โฮะ ละ โม เฮี โรฮ� นึง
ซ เกือฮ อื ไก รพาวม ติ โดฮ ตอก โรฮ ไก
รพาวม ติ โดฮ เอะ ลอา โรฮ� 23อาึ อาวต
กไน โม เฮ�ี ปะ อาวต โรฮ เปอะ กไน อาึ
นึง ซ เกือฮ โม เฮี ไก เนอมึ รพาวม ติ โดฮ
ไม่ ปุ แตะ� เดอมึ ปุย ปลัฮเตะ ซ ยุง ดวน
ปะ อาึ ฮอยจ� ซ ยุง โรฮ ฮรกั ปะ โม เฮี
ตอก ฮรกั เปอะ อาึ โรฮ�

24 �เปือะ� โม ป เกือฮ ปะ เนิ อี อาึ อื
ฆวต เกือฮ อาวต ดิ ไม่ แตะ นา ก อาวต
แตะ� ฆวต เกือฮ โฮลฮ ยุ รงั ซเปีย คึนัก
ยุฮ อาึ ป เกือฮ ปะ เนิ� เอจี เกือฮ เปอะ
เนิ นึง ฮรกั เปอะ อาึ เน่อมึ กา เกือฮ เปอะ
ปลัฮเตะ ไก� 25 เปือะ� มัฮ ปะ ป ซื ป ไซ
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เยอ� ปุย ปลัฮเตะ เฮี ยุง โตว ป มัฮ ปะ�
อาึ ยุง เงอะ ป มัฮ ปะ อา� ปุย โม เฮี ยุง
โรฮ อื มัฮ ดวน ปะ อาึ ฮอยจ เจอ� 26 อาึ
เอจี เกือฮ ยุง ไลลวง ปะ� ซ เกือฮ แม ยุง
อื ปุ ปุ ไลลวง เปอะ เซ� นึง ซ เกือฮ แตะ
รพาวม ฮรกั ปะ อาึ อาวต กไน โม เซ� ไม่
อาวต อาึ กไน อื โรฮ�� อฮั เซ�

18
ยูด่า ตาว ปุย โฮมวต พะเยซู
(มท� 26:47; มก� 14:43; ลก�

22:47)
1 เญอืม เอจี อฮั พะเยซู โอเอฮี ตอก เซ

เยอ� โอก โฮว ไม่ โม ลุกซิก แตะ เตือง
โกลง คิตโรน� นา เซ ไก รปึม นึง ติ โดฮ�
เลียก โตะ รปึม เซ ไม่ ลุกซิก แตะ�

2 ยูด่า ป โชะ พะเยซู ละ ปุย เอจี ยุง โรฮ
อื รปึม เซ นึง กอ รโจะ พะเยซู ไม่ โม ลุก
ซิก แตะ นา เซ� 3 ยูด่า ตาว โม ตฮนั ติ มู
ไม่ โม ตัมนวต มองญัม เน่อมึ นึง โม ซตุ
ระ ไม่ โม ฟารซีิ� โฮว ไม่ อื ฮอยจ นา เซ
ไม่ ออม ไม่ ฆิ ไม่ วจิ ไม่ คอน�

4พะเยซู ยุง อื โครยญ เจือ ป ซ เกิต ละ
แตะ เซ� โอก ไฮมญ โม เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�โม เปะ เอ มัฮ โฮว ซาวป เปอะ ปุย�� อฮั
เซ�

5 โม เซ โลยฮ อ�ื �ซาวป เยซู ยว่ง นา
ซาเรต�� อฮั เซ�
พะเยซู โลยฮ อ�ื �เอจี มัฮ อาึ เฮ�ี� อฮั

เซ ละ อ�ื ยูด่า ป โชะ พะเยซู เซ ชุง ไม่ ปุย
โม เซ� 6 เมือต พะเยซู รโฮงะ ติ แตะ ละ
ตอก เฮ�ี �เอจี มัฮ อาึ เฮ�ี� เมือต อฮั เซ
ละ อ�ื โม เซ ราึต ลัก่เคะ แตะ ฆลาื เอนิ
ลังเตะ�

7พะเยซู ไฮมญ แม โม เซ� �โม เปะ เอ
มัฮ โฮว ซาวป เปอะ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื
โม เซ โลยฮ อ�ื �ซาวป เยซู ยว่ง นาซา

เรต�� อฮั เซ�
8พะเยซู โลยฮ อ�ื �อาึ เอจี ฟวยจ รโฮ

งะ ละ เปอะ มัฮ แตะ ปุย เซ เยอ� ดัฮ มัฮ
ซาวป เปอะ อาึ โน่ง โฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ
โม เฮี โฮว คระ ฆวต โฮว แตะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 9 โอเอฮี ตอก เซ มัฮ เกิต อื นึง ซ
เกือฮ อื แปน ตอก อฮั พะเยซู อาึง เญือม

อฮั อื เฮี โฮ� �ปุย เมาะ ป เกือฮ ปะ อื เนิ
อี ไลจ โตว ติ ตื เนอมึ�� อฮั เซ�

10 ซีโมน เปโตร ไก วจิ ยุฮ� ลวต วจิ
แตะ มอก กวนไจ ฮวันา ซตุ ติ ปุย� ลอก
ฮยวก ลวง ดอม อ�ื แฌฮ เอนิ ฮยวก อื
เซ� กวนไจ ซตุ เซ มอยฮ อื มัฮ มาลคัต�

11พะเยซู อฮั เฮี ละ เปโตร� �ซาึต แปฮ
วจิ เปอะ โตะ รเฆือง อ�ื เปียง เกือฮ เปือะ
เกอะ เนิ อี อมั แกต เปอะ อาึ โอ ซ ญุ��
อฮั เซ�

12 โม ตฮนั ไม่ ไน ตฮนั ยุฮ อื ไม่ โม ตัม
นวต ยุฮ โม ยวิ เยอ โฮมวต ปุก พะเยซู เตื
อง มู แตะ� 13 ฟวยจ เซ ตาว อื ละ อนั
นัต รกา นึง มัฮ อื โปะ คายาฟา� เนอึม
เซ ปุก เญือม แปน คายาฟา เซ ฮวันา ซตุ
ระ� 14 เอจี มัฮ คายาฟา เฮี ป ปึกซา ดิ ไม่
โม ยวิ เยอ ไม่ อฮั อื เฮี ไพรม อ�ื �ดัฮ ไก
ติ ป ยุม ฆรอ โม ลัปซด่อน เนอ� โกะ ฮา
ไลจ ปุย ติ ปะเทต�� อฮั เซ�

เปโตร เม่าะ ยุง แตะ พะเยซู
(มท� 26:69; มก� 14:66; ลก�

22:55)
15 ซีโมน เปโตร โฮว ฟวต พะเยซู ไม่

ลุกซิก ไฮญ อื ติ ปุย� ปุย เซ ยุง ปุ แตะ ไม่
ฮวันา ซตุ� โฮว เลียก ไม่ พะเยซู ฮอยจ
ควง เญือะ ซตุ เซ� 16 เปโตร ชุง ลัง่ ก พริ
รเวอืะ� ป มัฮ ลุกซิก ป ยุง ปุ แตะ ไม่ ฮวั
นา ซตุ เซ โอก อู ไม่ ปรโปวน มอง โตะ
รเวอืะ เซ� ฟวยจ เซ ตาว เปโตร เลียก
โตะ ควง เญือะ ซตุ เซ�

17 ปรโปวน มอง โตะ รเวอืะ เซ อฮั เฮี
ละ เปโตร� �ปะ โม่ เปอะ มัฮ โรฮ ลุกซิก
ปุย เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
เปโตร โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ โตว�� อฮั

เซ ละ อ�ื
18 โม กวนไจ ไม่ โม ป มองญัม เซ จอป

งอ นึง ซอยฮ ฆาื โฆยญ บริ ละ แตะ� ชุง
ญื่ งอ เซ� เปโตร ชุง โรฮ ญื่ ดิ งอ ไม่ อ�ื

ฮวันา ซตุ ไฮมญ พะเยซู
19 ฮวันา ซตุ เซ ไฮมญ ไลลวง ลุกซิก อื

นึง พะเยซู ไม่ ไลลวง เพอกึ ตอม พะเยซู
ปุย�
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20 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ เอจี เพ
อกึ ลอป ปุย ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื
อาึ โกย เพอกึ ลอป แตะ ปุย โตะ วฮินั ไม่
โตะ โฮงซุต นา ก โพรม โม ยวิ� อาึ เม่าะ
โตว ลปุง เพอกึ ตอม แตะ ติ มวยญ เนอึ
ม� 21 ปะ เมอยุ ไฮมญ เปอะ อาึ อ�ื ไมจ
เปอะ ไฮมญ นึง โม ป ฮมอง ป อฮั อาึ� โม
เฮี เอจี ยุง อื ป อฮั อาึ ละ แตะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

22 เญื อม เอจี อฮั พะ เยซู อื ตอก เซ
เยอ� ป มองญัม ชุง นา เซ ติ ปุย เดือฮ
นา พะเยซู� อฮั เฮ�ี �ปะ โรวต โน่ง เปอะ
โลยฮ ป อฮั ฮวันา ซตุ ตอก เซ เมอ�� อฮั
เซ�

23 พะเยซู โลยฮ อ�ื �ดัฮ อาึ อฮั ป พิต
โฮ� รโฮงะ ละ ปุย ป พิต เตอะ นึง เงอ�
ดัฮ อาึ อฮั ป ปุก โฮ� เมอยุ เดือฮ เปอะ
นา อาึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 24 ฟวยจ เซ อนั
นัต ดวน ปุย ตาว พะเยซู ละ คายาฟา ป
มัฮ ฮวันา ซตุ เตือง รเบีย่ก ลัง่ อื เตะ อ�ื

เปโตร เม่าะ แม ยุง แตะ พะเยซู
25 เญือม เซ เปโตร ชุง ลัง่ ญื่ งอ� ปุย

นา เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ โม่ เปอะ มัฮ โรฮ
ลุกซิก ปุย เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
เปโตร เม่าะ มัฮ แตะ ลุกซิก อ�ื �มัฮ

โตว�� อฮั เซ�
26 กวนไจ ฮวันา ซตุ ติ ปุย อ�ื มัฮ คระ

เฌือต ไม่ ป มอก เปโตร ฮยวก อื เซ� อฮั
เฮ�ี �โม่ มัฮ ปะ ป ยุ อาึ โตะ รปึม ไม่ ปุย
เซ เนาะ โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 เปโตร เม่าะ แม อื มัฮ แตะ ลุกซิก
อ�ื ฟวยจ เซ รเอาะ เอนิ แอ เยอ�

ปุย ตาว พะเยซู ละ จาวเมือง
(มท� 27:1; มก� 15:1; ลก� 23:1)

28 ฟวยจ เซ โม เซ โฮว ตาว พะ เยซู
โอก ฮา เญือะ คายาฟา ฮอยจ เญือะ จาว
เมือง� มัฮ เมือ กซะ งาวป อ�ื โม ยวิ
ญอม โตว เลียก โตะ เญือะ จาวเมือง เซ
นึง โอ อื ฆวต เกือฮ ติ แตะ รแอม ไล ละ
ซ โฮลฮ แตะ โซม เลียง ฌาว เซ� 29 ปีลัต
โอก ฆาื อื เคะ โม เซ� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี
�มัฮ ไล เมอ ปฟอง โม เปะ ปุย เฮี นึง อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื

30 โม เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ โอ อื มัฮ ปุย ไก
พิต� เอะ ตึน โอ ซ โรวก ละ ปะ�� อฮั เซ�

31 ปีลัต อฮั เฮี ละ โม เซ� �ไมจ เปอะ
โรวก รเตีฮ ปุย เฮี ตัม โกตไม ยุฮ โม โกะ
เปอะ ไอฮ�� อฮั เซ�
โม ยวิ โลยฮ อื ละ อ�ื �เอะ ดัฮ ยุฮ ยุม

ไม่ ปุย โฮ� ซ พิต โกตไม ยุฮ โม เปะ�� อฮั
เซ� 32ป ตอก อื เซ นึง อื มัฮ เกือฮ อื เกิต
ตอก อฮั พะเยซู อื ซ เกิต เญือม อฮั อื ไล
ลวง ตอก ซ ยุม แตะ โฮ�

33 ปีลัต เอญี เลียก แม โตะ เญือะ แตะ
แม� กอก ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี �ปะ
อมั มัฮ เปอะ กซัต ยุฮ โม ยวิ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 34 พะเยซู โลยฮ อ�ื �ปะ อมั มัฮ
ไฮมญ เปอะ อาึ นึง รพาวม โกะ แตะ ไอฮ�
อมั มัฮ รโฮงะ ปุย ไลลวง อาึ ละ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

35 ปีลัต อฮั เฮ�ี �อาึ อมั มัฮ โม ยวิ เซ�
มัฮ ปุย ปะเทต โกะ เปอะ ไอฮ ไม่ โม ซตุ ระ
ป มอป ปะ ละ อาึ อ�ื ปะ เมอพิต เปอะ นึง
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

36 พะเยซู โลยฮ อ�ื �บัน่เมือง ยุฮ อาึ
มัฮ โตว บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ เฮ�ี ดัฮ บัน่
เมือง ยุฮ อาึ มัฮ บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ เฮี โฮ�
โม ลุกซิก อาึ อื ตึน ซ รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย
ไฮญ นึง โอ แตะ ซ เกือฮ ปุย มอป อาึ ละ
โม ยวิ� บัน่เมือง ยุฮ อาึ มัฮ โตว บลัฮ ลัก่
ปลัฮเตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

37 ปีลัต อฮั แม เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ
โฮ� ปะ มัฮ มัฮ เปอะ กซัต�� อฮั เซ ละ
อ�ื
พะเยซู โลยฮ อ�ื �มัฮ ปะ ป อฮั อาึ มัฮ

กซัต เตอ� มัฮ เฮี ป เกิต อาึ ฆาื อื ไม่
ฮอยจ เจอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี เยอ� มัฮ ซ ร
โฮงะ โอะ ไลลวง ลปุง เนอมึ ละ ปุย� เมาะ
ป มัฮ บลัฮ ลัก่ ลปุง เนอมึ งอ่ต อื ป อฮั อาึ
อ�ื� อฮั เซ�

38 ปีลัต ไฮมญ อ�ื �ลปุง เนอึม เซ มัฮ
เมอ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ โอก แม เคะ โม
ยวิ� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ ยุ โตว คระ พิต
คระ โฌวะ ปุย เฮี ติ เจือ เนอมึ� 39 ตัม ไล
ป เอจี กอ ยุฮ เปอะ โครยญ ไก กัน เลียง
ฌาว เยอ� โม เปะ เอจี กอ เกือฮ เปอะ อาึ
พลวย ป ตุต ละ แตะ ติ ปุย� โม เปะ อมั
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ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ พลวย กซัต ยุฮ โม ยวิ
ละ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

40 โม เซ รโอง� อฮั อื ตอก เฮี เรยีง�
�มัฮ โตว ปุย เฮ�ี ไมจ เปอะ พลวย บ่าระ
บ่า ละ โม เอะ�� อฮั เซ� บ่าระบ่า เซ มัฮ
คะมุย�

19
1 เญอืม เซ เยอ ปีลัต ตาว พะเยซู เกือฮ

ปุย เฟียต อื นึง โม่ะ ฮกั� 2 โม ตฮนั รเวยีง
กัต แปน วอม จาวป อื นึง ไกญ อ�ื จาวป
โรฮ ลปิ ดา ซี ซูวนั ละ อ�ื 3 เญอืม เซ เลีย
ก ลปุง ไม่ อ�ื �กซัต ยุฮ โม ยวิ� เกือฮ ไมจ
ป ยุ� เคราะ ป ฮมอง เออ�� เคียต อฮั เซ
ละ อ�ื เดือฮ นา อื ไม่ อ�ื

4 ปีลัต โอก อฮั แม อื ละ ปุย โฮวน เซ
ตอก เฮ�ี �แลน เมิฮ� อาึ ตาว ปุย เฮี ละ
โม เปะ นึง ซ เกือฮ โม เปะ ยุง โอ อาึ ยุ
คระ พิต คระ โฌวะ อื ติ เจือ เนอมึ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 5 พะเยซู โอก จาวป ลัง่ ปุ โอก
วอม กัต ไม่ ไอฮ แตะ ลปิ ดา ซี ซูวนั เซ�
ปีลัต อฮั เฮี ละ โม เซ� �เฮ�ิ มัฮ ปุย เฮ�ี�
อฮั เซ�

6 เญือม เอจี ยุ โม ซตุ ระ ไม่ โม กวนไจ
อ�ื อฮั เฮี เรยีง� �เคิง เมิฮ� เคิง นึง ไมะ
ซาวแควง เซ เมิฮ�� อฮั เซ�
ปีลัต อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ไมจ เปอะ

โฮว เคิง ไอฮ นึง ไมะซาวแควง� นึง โอ อาึ
ยุ ไก คระ พิต คระ โฌวะ อื เฟือฮ เอนิ��
อฮั เซ ละ อ�ื

7 โม ยวิ โลยฮ อื ละ อ�ื �เอะ เอ เอจี ไก
โกตไม ยุฮ ฮู� ตัม โกตไม ยุฮ เอะ เซ ปุย
เฮี คาว ละ ยุม อื นึง อฮั อื ติ แตะ มัฮ กวน
พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

8 เญอืม ฮมอง ปีลัต ลปุง ตอก เซ เยอ�
โฮว ละ ฮลัต แตะ ฆาื อ�ื 9 เลียก แม โตะ
เญือะ แตะ� ไฮมญ แม พะเยซู เซ แม�
�ปะ ฮอยจ เปอะ เน่อมึ ก เมอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื พะเยซู ปังเมอ โอ โลยฮ อื ละ อื
ติ มวยญ เนอึม� 10 ปีลัต ไฮมญ แม อ�ื
�ปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ซ โลยฮ เนิ� ปะ โม่
เปอะ ยุง� อาึ ไก อมันัต ปุน พลวย ปะ�
ไก โรฮ อมันัต ปุน เคิง ปะ�� อฮั เซ�

11 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ เอจี ไก
อมั นัต เปอะ ละ ซ ตัต ซิน แตะ อาึ นึง

เกือฮ พะจาว อื ละ เปอะ� มัฮ โอ พะจาว
เกือฮ ละ เปอะ โฮลฮ เปอะ โตว� มัฮ เซ
ป ไก พิต ยุฮ โม ป มอป อาึ ละ ปะ โฮฮ ฮา
ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

12 เคียง เซ เยอ ปีลัต ไก รพาวม ฆวต
พลวย อื ฆาื อ�ื โม ยวิ ปังเมอ อฮั อื ตอก
เฮี เรยีง� �ดัฮ เปอะ พลวย ปุย เฮ�ี ปะ
มัฮ เปอะ โตว โฮมว กซัต ซีซา� เมาะ ป
เกือฮ ติ แตะ แปน กซัต มัฮ ป ฆวต ตอซู
ปุ แตะ ไม่ ซีซา�� อฮั เซ ละ อ�ื

13 เญือม เอจี ฮมอง ปีลัต โอเอฮี ตอก
เซ เยอ� ตาวพะเยซู โอก ฆาื อ�ื งาวมนา
ก รเตีฮ แตะ ปุย� มอยฮ นา เซ มัฮ ซโมะ
ตุม� นึง ลปุง ฮบีรู เยอ อฮั กัปบ่าทา ไม่
อ�ื 14 เญือม เซ มัฮ ซเงะ เพรยีง ปุย โอ
เอฮี ละ ซ โซม เลียง ฌาว แตะ� มัฮ เมาะ
งอ่น ซเงะ� ปีลัต อฮั เฮี ละ โม ยวิ� �เฮ�ิ
มัฮ เฮี กซัต ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ�

15 โม เซ อฮั เฮี เรยีง� �ยุฮ แปฮ ไม่�
ยุฮ แปฮ ไม่� เคิง นึง ไมะซาวแควง เซ
เมิฮ�� อฮั เซ�
ปีลัต ไฮมญอื ตอก เฮ�ี �อมั ฆวต เกือฮ

เปอะ อาึ เคิง กซัต ยุฮ เปอะ นึง ไมะซาว
แควง�� อฮั เซ ละ อ�ื
โม ซตุ ระ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �กซัต ยุฮ

เอะ ไก โตว โนก ฮา ซีซา เยอ�� อฮั เซ�
16 เญือม เซ ปีลัต มอป พะเยซู ละ อื

เกือฮ อื โฮว เคิง อื นึง ไมะซาวแควง�

โม ตฮนั เคิง พะเยซู
(มท� 27:32; มก� 15:21; ลก�

23:26)
โม เซ ตาว พะเยซู โอก โฮว� 17พะเยซู

กลอม ปุ โฮว ไมะซาวแควง ยุฮ แตะ ฮอยจ
ติ โดฮ� มัฮ นา ก อฮั ปุย เบือง ลโลก ไกญ
ปุย ไม่ อ�ื นึง ลปุง ฮบีรู เยอ ปุย อฮั โกละ
โกทา ไม่ อื นา เซ เยอ� 18 มัฮ นา เซ นา
ก เคิง ปุย อื นึง ไมะซาวแควง� เคิง อื ไม่
ปุย ไฮญ ลอา ปุย� ติ ก บลัฮ ติ ปุย� พะ
เยซู อาวต ซน่ะ อ�ื

19 ปี ลัต ไซฮ อาึง นังซื ติต อื นึง ไมะ
ซาวแควง� รซอม นังซื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
�เยซู ยว่ง นาซาเรต กซัต ยุฮ โม ยวิ��
อฮั เซ� 20 โฮวน โม ยวิ ป ลาว รซอม นังซื
เซ นึง ซดิ ก เคิง ปุย พะเยซู เซ ไม่ เวยีง
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เยรูซาเลม� รซอม นังซื เซ ไซฮ อื แปน
ลปุง ฮบีรู ไม่ ลปุง ลาติน ไม่ ลปุง กรกิ�
21 โม ซตุ ระ ยุฮ โม ยวิ เยอ อฮั เฮี ละ ปีลัต
ฆาื อ�ื �ปุ ไซฮ มัฮ กซัต ยุฮ โม ยวิ� ไมจ
เปอะ ไซฮ ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี อฮั ติ แตะ
มัฮ กซัต ยุฮ โม ยวิ�� ไมจ เปอะ ไซฮ ตอก
เซ��

22 ปีลัต โลยฮ อื ละ อ�ื �เมาะ ป เอจี
ไซฮ แฮะ เอจี ฟวยจ ไซฮ แฮะ�� อฮั เซ�

23 เญือม เอจี ฟวยจ เคิง โม ตฮนั พะ
เยซู นึง ไมะซาวแควง เงอ� ตุย รฆุ เครองึ
เซอกึ อื เลีฮ ปาวน ปุน� ไอฮ อื ติ ปุย ติ
ปุน� ลปิ อื ปังเมอ โอ รฆุ อ�ื ลปิ อื เซ ไก
โตว โฆง ชญิ อ�ื มัฮ ป เลิง เน่อมึ นึง ไกญ
ฮอยจ นึง ชวง อ�ื

24 โม ตฮนั อฮั เฮี ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื
�คัน โตว เญาะ แจฮ รฆุ ไม่ ปุ แตะ ลปิ
เซ� เกือฮ เอะ ลอง แลนนา มุ่น แตะ นึง�
ลัง ละ ป ออฮ ไอฮ ป เตฮ�� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ� เญือม ยุฮ อื ตอก เซ มัฮ เกือฮ อื
เกิต ตอก อฮั พะทัม อื ซ เกิต โฮ� ตอก
อฮั อื เฮ�ี
�โม เซ รฆุ เครองึ เซอกึ อาึ ไม่ ปุ แตะ�

เครองึ จาวป อาึ ลลัฮ่ ลอง แลน นา มุ่น
แตะ นึง อื ไม่ ปุ แตะ�� อฮั เซ พะทัม�
มัฮ เซ ป ยุฮ ตฮนั ฆาื อื ตอก เซ�

25ป ชุง โบ ไมะซาวแควง ยุฮพะเยซู มัฮ
มะ อื ไม่ ออปุ มะ อื ป มัฮ มาเรยี ปุย เญือะ
เคลโอปา ไม่ มาเรยี ยว่ง มักด่าลา� 26 เญื
อม ยุ พะเยซู ชุง มะ แตะ ซดิ ไม่ ลุกซิก
ฮรกั แตะ เซ� พะเยซู อฮั เฮี ละ มะ แตะ�
�มะ� เอจี มัฮ ปุย เซ กวน รเมะ เปอะ��
อฮั เซ ละ มะ แตะ� 27 ฟวยจ เซ อฮั แม
เฮี ละ ลุกซิก เซ แตะ� �เอจี มัฮ เซ มะ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื เคียง เซ เยอ ลุก
ซิก เซ อื เกือฮ มะ อื เซ อาวต เญือะ แตะ�

28ฟวยจ เซ พะเยซู เอจี ยุง อื ฟวยจ กัน
ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื อฮั แม เฮ�ี �อาึ
ฆวต ญุ รอาวม�� อฮั เซ� มัฮ อฮั อื เซ
นึง ซ เกือฮ อื แปน ตอก อฮั พะทัม อื ซ
แปน โฮ� 29 นา เซ ไก โดง นึง นาวก นึง
รอาวม อะงุน นะ� ไก ป ตุย ฟองนัม ชตึ อื
นึง รอาวม อะงุน นะ เซ� ปุม อื ไม่ โคะ ฮ
ลาึง ลเวอืง� ซนาว อื ฮอยจ ละ มวยญ อ�ื

30 เญือม เอจี ฟวยจ ดวต พะเยซู รอาวม
อะงุน นะ เซ อฮั เฮ�ี �เอจี ฟวยจ�� อฮั
เซ� เญือม เซ นุ่ม ไกญ แตะ วุต รพาวม
แตะ โฮว� ฟวยจ เซ โอยจ รพาวม อ�ื

ตฮนั บวก พราวก พะเยซู
31 ซเงะ เซ มัฮ ซเงะ เพรยีง ปุย อาึง โอ

เอฮี กา ซเงะ ลโล่ะ เซ� โม ยวิ ปัว ปีลัต
เกือฮ ปุย ปุฮ ซองั โงง โม เซ เกือฮ โบวก
ละ ซ เกือฮ อื ไกลจ ยุม� เกือฮ โรฮ อื รม
อยจ อื นึง โอ อื ซ เกือฮ โม ป ยุม เซ อาวต
นึง ไมะซาวแควง นึง ซเงะ ลโล่ะ แตะ เซ�
นึง มัฮ ซเงะ ลโล่ะ เซ ซเงะ ระ ไล� 32 โม
ตฮนั ฮอยจคลุฮ ซองั โงง ป เคิง ปุย ไม่ พะ
เยซู เซ เตือง ลอา ปุย อ�ื 33 เญือม เอจี
ฮอยจ อื เคะ พะเยซู� เมือต เอจี ยุ ยุม
อ�ื คลุฮ เนอึม โตว ซองั อื เกือฮ โบวก�
34ตฮนั ติ ปุย อื ปังเมอ บวก พราวก อื นึง
เพลียฮ� ปัต เอนิ ฮนัม นึง ไม่ รอาวม�
35ป เอจี ยุ เซ ปุน แปน ซกิ พญีัน อ�ื ลปุง
พีญัน ยุฮ อื เซ แจง มัฮ อื ป เนอึม� ปุย
เซ ยุง อฮั แตะ ป เนอึม นึง ซ เกือฮ แตะ
โม เปะ เจือ เบือ ป อฮั แตะ เซ� 36 โอเอฮี
ไล เซ เอจี เกิต นึง ซ เกือฮ อื แปน ตอก
เอจี อฮั พะทัม อื ซ เกิต� ตอก เฮี โฮ�
�ซองั อื ไมจ โตว เกือฮ โบวก ติ ซี เนอึ

ม�� อฮั เซ พะทัม� 37 พะทัม อฮั โรฮ
เฮ�ี
�โม เซ ซ แก ปุย เซ ป เอจี บวก แตะ

เซ�� อฮั เซ�
ปุย รมอยจ พะเยซู
(มท� 27:57; มก� 15:42; ลก�

23:50)
38 ฟวยจ เซ โยเซป ยว่ง อะรมิาเทีย ป

มัฮ ลุกซิก พะเยซู ปัว โกะ พะเยซู นึง ปีลัต
ละ ซ รมอยจ แตะ� ปุย เซ มัฮ ป บระ เจือ
พะเยซู นึง ฮลัต แตะ นึง โม ยวิ� เญือม
เอจี โปง ปีลัต อื ละ อ�ื โยเซป ฮอยจ ตุย
โกะ เนอมึ พะเยซู เซ� 39 นิโคเด่โม ป โฮว
เลีม เคะ พะเยซู เมือ ก ซาวม อื ไพรม อื
โฮ� ฮอยจ โรฮ� โรวก ป ซออย ฮงาื ป มัฮ
โมตญอป ไม่ อาโลเอ� ไก ด่าว งว่ย กิโล�
40 ปุย ลอา เซ ตุย บ่วตชุ แนน ไมจ ไม่ ป
ซออย ฮงาื เซ� เพาะ โกะ พะเยซู นึง อื
ตัม ปซา รมอยจ โม ยวิ ปุ แตะ� 41แควน
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ก เคิง ปุย อื เซ ไก รปึม นึง ติ โดฮ� โตะ
รปึม เซ ไก โตะ อูโมง โคระ นึง ติ ป โอ ปุย
ดิ รมอยจ ปุย นึง ติ เนอมึ� 42 โฮว รมอยจ
พะเยซู ฆาื อื นา เซ นึง ซดิ อื ละ อ�ื ซเงะ
เซ มัฮ ซเงะ เพรยีง โม ยวิ โอเอฮี กา ซเงะ
ลโล่ะ แตะ เซ�

20
พะเยซู โกฮ ไอม แม
(มท� 28:1; มก� 16:1; ลก� 24:1)

1 ซเงะ วนั ติต เมือ กซะ เญือม เฟียก
ลัง่ อ�ื มาเรยี ยว่ง มักด่าลา ฮอยจ นึง อู
โมง รมอยจ ปุย อื เซ� ปรโปวน เซ ยุ เอจี
วติ ปุย ซโมะ เกลาะ ปุย โตะ อูโมง เซ กา
แตะ� 2 มาเรยี ตอ เอญี รโฮงะ อื ละ ซี
โมน เปโตร ไม่ ป มัฮ ลุกซิก ฮรกั พะเยซู
ติ ปุย เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอจี ไก ป เฌาะ
ฮา โตะ อูโมง พะโองจาว เยอ� เอะ ยุง
โตว ก อาึง ปุย อ�ื� อฮั เซ�

3 เปโตร ไม่ ลุกซิก ติ อื เซ โกฮ โฮว ฆาื
อ�ื 4 ปุย ลอา เซ ตอ ดิ โฮว� ลุกซิก ติ ปุย
อื เซ ปังเมอ ไกลจ ฮา เปโตร เซ� ฮอยจ
ฆาื อื นึง อูโมง กา เปโตร� 5นุ่ม แก แลน
อ�ื ยุ บว่ตชุ ปอ ปุย อื เซ ปังเมอ โอ เลียก
โตะ อูโมง เซ� 6 ซีโมน เปโตร ฮอยจ โรฮ
เคะ อ�ื เลียก เอนิ โตะ อูโมง เซ� ยุ โรฮ
บ่วตชุ ปอ ปุย อื เซ� 7 บวตชุ เพาะ ไกญ
อื เซ ยุ โรฮ อื ปังเมอ โอ อาวต ไม่ เครองึ
ไฮญ อ�ื ตุปเตียป โน่ง ติ โดฮ� 8 เญือม
เซ เยอ ป มัฮ ลุกซิก ฮอยจ รกา ติ ปุย เซ�
โฮว เลียก โรฮ โตะ อูโมง เซ� ยุ โรฮ อื
โอเอฮี โม เซ� เคียง เซ เจือ อ�ื 9 กา เซ
เยอ โม ลุกซิก อื มัฮ โอ อื ดิ ยุง พะทัม ไล
ลวง ไมจ พะเยซู โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่
ยุม แตะ� 10ฟวยจ เซ ลุกซิก ลอา ปุย เซ
เอญี นึง เญือะ แตะ�

พะเยซู เปลีฮ ติ แตะ ละ มาเรยี
(มก� 16:9-11)

11 เญือม ชุง ลัง่ มาเรยี เยอืม โบ โตะ
อูโมง เซ� นุ่ม แก โตะ อูโมง เซ ไม่ อ�ื
12 ยุ เตปด่า พะจาว ลอา ปุย จาวป เครองึ
ปิญ รฮอยจ� งาวม เบือง ก ไกญพะเยซู ติ

ปุย� เบือง ก ชวง อื ติ ปุย� 13 เตปด่า ลอา
เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ เยอืม เปอะ�� อฮั
เซ�
มาเรยี โลยฮ อ�ื �เยอืม นึง ตุย ปุย พะ

โองจาว ยุฮ แตะ� อาึ ยุง โตว ก อาึง ปุย
อ�ื� อฮั เซ� 14 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื
ตอก เซ แมฆี ยุ ชุง พะเยซู นา เซ ปังเมอ
โอ ยุง มัฮ อื พะเยซู�

15 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ เยอืม
เปอะ� โฮว ซาวป เปอะ ปุย�� อฮั เซ�
มาเรยี แกต อื มัฮ ป มอง รปึม เซ� อฮั

เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �เอียก� ดัฮ มัฮ ปะ โฮ ป
เฌาะ โกะ พะโองจาว เยอ รโฮงะ เนิ นา ก
อาึง เปอะ� อาึ ซ โฮว ตุย เยอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

16พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �มาเรยี�� อฮั
เซ�
มาเรยี แลน อ�ื อฮั เฮี ละ อื นึง ลปุง

ฮบีรู� �ราโบ่นี�� อฮั เซ� มัฮ อฮั อื ปอคู
ไม่�

17 พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปุ คัตคัง
อาึ อ�ื อาึ ดิ โฮลฮ โตว ฮาวก เคะ เปือะ
เกอะ� ไมจ เปอะ เอญี รโฮงะ ละ เอียกปุ
อุ ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ฮาวก เคะ เปือะ เกอะ�
มัฮ โรฮ เปือะ โม เปะ� ซ ฮาวก เคะ พะ
จาว ยุฮ แตะ� มัฮ โรฮ พะจาว ยุฮ โม
เปะ� � อฮั เซ�

18 มาเรยี ยว่ง มักด่าลา เซ เอญี รโฮงะ
เนอึม อื ละ โม ลุกซิก อ�ื อฮั เฮ�ี �อาึ
เอจี โฮลฮ ยุ พะโองจาว�� อฮั เซ� รโฮงะ
โรฮ ป อู พะเยซู ละ แตะ เซ ละ อ�ื

พะเยซู เปลีฮ ติ แตะ ละ ลุกซิก แตะ
(มท� 28:16; มก� 16:14; ลก�

24:36)
19 ปู พริ ซเงะ วนั ติต เซ� โม ลุกซิก

ซอง รเวอืะ ก อาวต แตะ ฆาื ฮลัต แตะ นึง
โม ยวิ� เญือม เซ พะเยซู ฮอยจ ชุง งอ่ม
บั่กบ่วน อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ โม เปะ
อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ��
อฮั เซ� 20 เญอืม เอจี ฟวยจ อฮั อื เซ เยอ
เปลีฮ ลเตือก เตะ แตะ ไม่ พราวก แตะ
ละ อื เกือฮ อื ยุ อ�ื โม ลุกซิก เกอ เฆียง
เอจี ยุ อื พะโองจาว เยอ� ไมจ มวน เนอมึ
รพาวม ฆาื อ�ื
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21 พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ไมจ โม
เปะ อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโล วง พาวม
แตะ� เปือะ เกอะ ดวน อาึ โฮว ตอก
ออฮ� อาึ ดวน โรฮ โม เปะ โฮว ตอก เซ
โรฮ�� อฮั เซ� 22ฟวยจอฮั อื เซ เยอปลาึ
ง รพาวม แตะ ราว อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �โม
เปะ ไมจ เปอะ รปั ลปุ พะจาว� 23 โม เปะ
ดัฮ เปอะ ยวก มัป่ ยุฮ ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก�
มัป่ เซ ซ ยวก เนอึม ละ อ�ื ดัฮ เปอะ โอ
ยวก มัป่ ยุฮ อื โฮ� มัป่ เซ ติต ลัง่�� อฮั
เซ�

โทมา เจือ โตว อื ลัง่ กา เฆียง ยุ อื
24 โทมา ป อฮั ปุย กวน พรอม ละ� มัฮ

ลุกซิก ไน กาว โรฮ ลอา ปุย เซ ติ ปุย� ปุย
เซ อาวต โตว ไม่ โม เซ เญือม ฮอยจ พะ
เยซู เคะ อ�ื 25 ลุกซิก ไฮญ เซ อฮั เฮี ละ
อ�ื �เอะ เอจี โฮลฮ ยุ พะโองจาว�� อฮั
เซ�
โทมา โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ ดัฮ โอ โฮลฮ

ยุ ฮรอย เลกโกน นึง เตะ อื ไม่ โฮลฮ แตะ
เจีจ ฮรอย เลกโกน เซ� ไม่ โฮลฮ แตะ
จาวก เบราะพราวก อื เจือ โตว�� อฮั เซ�

26 เญือม เอจี ไคว แม อื ซเตะ ซเงะ เอ
โม ลุกซิก อื อาวต ดิ แม กไน เญือะ เซ�
เญือม เซ โทมา อาวต โรฮ ไม่ อ�ื ปัง เอจี
ซอง ปุย รเวอืะ พะเยซู เลียก ลัง่ เคะ อื ชุง
บั ่กบ่วน อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ โม เปะ
อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ��
อฮั เซ� 27 เญือม เซ อฮั เฮี ละ โทมา�
�แลน เตะ อาึ เฮ�ี ซนาว เตะ เปอะ เจีจ
ลเตือก เตะ อาึ เฮี ไม่ จาวก เปอะ แลน
พราวก เกอะ� ปุ เญือะ ซองไซ รพาวม
นึง� ไมจ เปอะ เจือ เนอึม�� อฮั เซ ละ
อ�ื

28 โทมา อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโอง กุม อาึ�
พะจาว ยุฮ อาึ�� อฮั เซ ละ พะเยซู�

29พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ อมั มัฮ เจือ
เปอะ เบือ โฮลฮ แตะ ยุ อาึ� ปุย ดัฮ เจือ
อาึ เตือง โอ แตะ ดิ โฮลฮ ยุ ซ โฮลฮ เนอมึ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ�

30 ป ซัมคัน ยุฮ พะเยซู ซองนา โม ลุก
ซิก แตะ ป โอ ปุย ดิ ไซฮ อาึง นึง นังซื เฮี
โฮวน ลัง่� 31 เมาะ ป ไซฮ อื อาึง มัฮ ไซฮ
อื นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ เจือ มัฮ พะเยซู

เซ พะครติ กวน พะจาว� ดัฮ เปอะ เจือ
ตอก เซ ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ โอ เญาะ ไก
ลอยจ แตะ เบือ พะเยซู เซ�

21
เปลีฮ แม ติ แตะ ละ ลุกซิก แตะ

1ฟวยจ เซ เยอพะเยซู เปลีฮ แม ติ แตะ
ละ โม ลุกซิก แตะ โบ ปลัฮ รอาวม ทิเบ่เรยี
(กาลิลี�� มัฮ เปลีฮ อื ติ แตะ ตอก เฮ�ี
2 ซีโมน เปโตร ไม่ โทมา� ป อฮั ปุย กวน
พรอม ละ� ไม่ นาทันเอน ยว่ง คานา นึง
จังวตั กาลิลี� ไม่ กวน เซเบ่ด่ี เตือง ลอา
อ�ื ไม่ ลุกซิก ไฮญ แม ลอา ปุย� โม เซ
อาวต ดิ ติ โดฮ� 3 ซีโมน เปโตร อฮั เฮี ละ
อ�ื �อาึ ซ โฮว ริ กะ�� อฮั เซ� โม เซ อฮั
เฮ�ี �เอะ ซ โฮว โรฮ ไม่ เปอะ�� อฮั เซ�
โม เซ โฮว เนอมึ เลียก โตะ โล่ง� ติ ซาวม
บวยฮ เซ โม เซ ปุน โตว กะ�

4 เญือม เอจี ซ ปวยฮ พริ อี พะเยซู ชุง
เฆียง ปลัฮ รอาวม� โม ลุกซิก อื เซ ปัง
เมอ โอ ยุง มัฮ อื พะเยซู�

5พะเยซู ไฮมญ อ�ื �โม เปะ ป มัฮ กวน
เนอะ� อมั ปุน บุย เปอะ กะ อา�� อฮั เซ�
โม เซ โลยฮ อ�ื �ปุน โตว ติ ตัว เนอึ

ม�� อฮั เซ�
6พะเยซู อฮั เฮ�ี �เตือะ แลน ลัก่ ดอม

โล่ง เซ� ซ ปุน เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม
เซ เตือะ เนอมึ อ�ื ปุน เนอมึ กะ โฮวน ปอ
โอ แตะ เญาะ เป�

7 ลุกซิก ฮรกั พะเยซู ติ ปุย เซ อฮั เฮี ละ
เปโตร� �มัฮ เนอมึ พะโองจาว�� อฮั เซ�
ซีโมน เปโตร เญอืม ฮมอง อื มัฮ อื พะโอง
จาว� จาวป เอนิ ลปิ แตะ นึง อาวต โยะ
ลปิ แตะ� เดิม โตะ รอาวม� 8 โม ลุกซิก
ไฮญ เซ เมือะ กะ เน่อมึ นึง โล่ง ฮอยจ เฆี
ยง รอง� เรอึป เซ นาวก นึง กะ� เญือะ
ทัน ซไง แนม โตว ฮา เฆียง รอง� รโปยฮ
ลัง่ ด่าว รฮอน ตอป โน่ง� 9 เญือม เอจี
ฮาวก อื นึง โบ่ก เกอ ยุ งอ ซอยฮ เอจี ไก
กะ กา นึง ไม่ คโนมปัง�

10 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ตัว กะ ปุน
เปอะ เซ� ตาว นา เฮี งอ่น เมอะ�� อฮั
เซ�

11 ซีโมน เปโตร เลียก โตะ โล่ง เซ เมือ
ะ เรอึป ยุฮ แตะ ฮอยจ นึง โบ่ก� เรอึป
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เซ นาวก นึง กะ ระ� ไก ติ รอย ไปล รฮอน
โรฮ ลอวย ตัว� ปัง โฮวน กะ ปุน อื เซ ไลจ
โตว โรฮ ฆาื อื เรอปึ เซ� 12พะเยซู อฮั เฮี
ละ อ�ื �เอญี โซม�� อฮั เซ� ปุย ไน โม
ลุกซิก เซ ไก โตว ป โรวต ไฮมญ นึง อ�ื
�ปะ มัฮ เปอะ ปุย�� โรวต โตว อฮั เซ ละ
อื นึง ยุง อื มัฮ อื พะโองจาว� 13 พะเยซู
เอญี ตุย คโนมปัง ไม่ กะ เกือฮ อื ละ โม
เซ� 14 เคียง เอจี โกฮ ไอม พะเยซู เน่อมึ
ลัก่ ยุม แตะ เอจี มัฮ ลอวย โฮน เตือง เซ
เปลีฮ อื ติ แตะ ละ ลุกซิก แตะ�

ไมจ เปอะ เลียง แกะ ยุฮ อาึ
15 เญือม เอจี ฟวยจ โซม โม เซ เยอ�

พะเยซู อฮั เฮี ละ ซีโมน เปโตร� �ซีโมน�
ป มัฮ กวน โยฮนั� ปะ อมั ฮรกั เปอะ อาึ
ฮา โม เฮ�ี� อฮั เซ�
เปโตร โลยฮ อ�ื �ฮรกั เกอะ� พะโอง

จาว� ปะ เอจี ยุง เปอะ ฮรกั อาึ แตะ��
อฮั เซ�
พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ เลียง

กวน แกะ ยุฮ อาึ�� อฮั เซ�
16 พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อื แปน ลอา

โฮน� �ซีโมน� ป มัฮ กวน โยฮนั� ปะ อมั
ฮรกั เปอะ อาึ อ�ื� อฮั เซ�
ซีโมน เซ โลยฮ แม อ�ื �ฮรกั เกอะ�

พะโองจาว� ปะ เอจี ยุง เปอะ ฮรกั อาึ
แตะ�� อฮั เซ�
พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ แลน

แก แกะ ยุฮ อาึ�� อฮั เซ�
17 พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อื แปน ลอวย

โฮน เตือง เซ� �ซีโมน� ป มัฮ กวน โย
ฮนั� ปะ อมั ฮรกั เปอะ อาึ อ�ื� อฮั เซ�
เปโตร มวน โตว รพาวม นึง ไฮมญ พะ

เยซู แตะ ลอวย โฮน ตอก เซ� �ปะ อมั
ฮรกั เปอะ อาึ อ�ื� อฮั แนฮ เซ ละ อ�ื
เญือม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �พะโองจาว�
ปะ เอจี ยุง เปอะ โอเอฮี โครยญ เจือ� ปะ
เอจี ยุง เปอะ ฮรกั อาึ แตะ�� อฮั เซ�
พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ เลียง

แกะ ยุฮ อาึ�� อฮั เซ� 18 �อาึ รโฮงะ ละ
เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื ปะ เญอืม นมุ ลัง่ โกะ
เปอะ โจต เปอะ ไอฮ โม่ะฮุต แตะ� โฮว
เปอะ คระ ฆวต โฮว แตะ� ดัฮ เปอะ เอจี
กวต โฮ� ซ ซนาว เปอะ เตะ แตะ� ปุย

ไฮญ ซ ปุก ปะ� ซ โรวก ปะ คระ โอ เปอะ
ฆวต โฮว�� อฮั เซ� 19 มัฮ อฮั อื ตอก เซ
นึง ซ รโฮงะ แตะ ตอก ซ ยุม เปโตร ไม่ ซ
โฮลฮ อื เกือฮ พะจาว ไก โญตซัก เญือม
ซ ยุม อ�ื เญอืม เอจี ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ
เยอ อฮั เฮี ละ เปโตร� �ไมจ เปอะ ฟวต
อาึ�� อฮั เซ�

ไลลวง ลุกซิก ฮรกั พะเยซู ติ ปุย เซ
20 เปโตร แมฆี� ยุ อาวต ลุกซิก ฮรกั

พะเยซู ติ ปุย เซ ลัก่เคะ แตะ� มัฮ ลุก
ซิก เซ ป ไบรจ ซดิ โบ พะเยซู ลไล โซม อื
ไพรม อ�ื มัฮ โรฮ ป ไฮมญ มอยฮ ป ซ
รโจฮ พะเยซู ละ ปุย� 21 เปโตร เญือม ยุ
อื ปุย เซ เยอ ไฮมญพะเยซู ตอก เฮ�ี �พะ
โองจาว� ปุย เซ ซ แปน ตอก เมอ ลั่กกา
อ�ื� อฮั เซ�

22 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ อาึ ฆวต
เกือฮ ไอม ฮอยจ ละ ฮอยจแมอาึ นึง ปลัฮ
เตะ แม� อมั เกว ไม่ ปะ� ปะ ไมจ เปอะ
ฟวต อาึ�� อฮั เซ� 23 ลปุง ติ มวยญ เซ
พรุ เฮอื ละ โม เอียกปุ ไน พะจาว� โคะ
อื มัฮ อฮั อื ลุกซิก เซ มัฮ ปุย โอ ซ ยุม�
ญันได่ พะเยซู มัฮ โตว อฮั อื ลุกซิก เซ โอ
ซ ยุม� มัฮ อฮั อื เฮ�ี �ดัฮ อาึ ฆวต เกือฮ
ไอม ฮอยจ ละ ฮอยจ แม อาึ นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี อมั เกว ไม่ ปะ�� มัฮ อฮั อื เซ�

24 เอจี มัฮ ลุกซิก เฮี ป ไซฮ อาึง ไลลวง
เฮี ไม่ แปน อื ซกิ พีญัน อ�ื เอะ เอจี ยุง
เงอะ มัฮ ลปุงพญีัน อื เฮี ป เนอมึ ปแนม�

25 ไก ลัง่ โฮวน เจือ ป ยุฮ พะเยซู� ดัฮ
ปุย ซ ไซฮ โครยญ เจือ� ปลัฮเตะ เฮี ตึน
โอ ซ กุป อื นังซื นังฮา ป ไซฮ ปุย เซ แกต
เตอ แลน เฮ�ี
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กัน ยุฮ โม ไกญกอ ลุกซิก
พะเยซู

พะทัม กันไกญกอ มัฮ ป ไซฮ ลูกา ละ ซ
เกือฮ อื รติต รเนือง ไม่ ไลลวง ป ไซฮ แตะ
นึง พะทัม ลูกา� ป ระ ไล นึง พะทัม กัน
ไกญกอ เฮี มัฮ ไลลวง ตอก ครอฮ โม ลุก
ซิก พะเยซู ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
�นึง เวยีง เยรูซาเลม� นึง จังวตั ยูเด่ีย
ไม่ จังวตั ซามาเรยี� ฮอยจลอยจ เตะ เตือ
มะลอง โครยญ โดฮ�� (โบ่ต 1, คอ 8)พะ
ทัม กันไกญกอ มัฮ ไลลวง ตอก โฮลฮ โม
ยวิ แปน ครซิเตียน รกา� ฟวยจ เซ พรุ
ฮแพร โรฮ ฮอยจ ละ ปุย ตังเมือง โฮวน
ปะเทต� นึง พะทัม กันไกญกอ เฮี มัฮ ป
เกือฮ เอะ คาวไจ ตอก โฮลฮ โม ยวิ รปัคัม
ปุย ตังเมือง ฮอยจ แปน เอียกปุ แตะ เตื
อง โอ อื ไอฮ ปซี ปซา ยุฮ โม ยวิ� ไลลวง
พะเยซู ลอต แปน ไลลวง ปุน ทื ปุย โค
รยญ ปะเทต�
พะทัม กันไกญกอ ไก ลอวย คัก� (1)

ไลลวง เกิต ครติซจัก นึง เมือง เยรูซาเลม
ฟวยจ ฮาวก พะเยซู เมือง มะลอง� (2) ค
รติซจัก พรุฮแพร ฮอยจ เมือง อซิราเอน
โครยญ จังวตั� (3) ครติซจัก พรุฮแพร
ฮอยจ นึง เมือง โฮวน โดฮ� ลัก่ ก ลอยจ
อื ฮอยจ เวยีง โรม�
ป ระ ไล นึง พะทัม กันไกญกอ ติ เจือ

อื มัฮ กัน รซอฮ ลปุ พะจาว ป ฮอยจ ละ
โม ป เจือ นึง เวยีง เยรูซาเลม รกา� ไม่
เกือฮ อื อมันัต ซัมคัน ละ โม ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง พะเยซู� เกือฮ โรฮ รพาวม กา
ละ ซ ครอฮ อื ไลลวง พะเยซู ซองนา ปุย
โฮวน� ไลลวง ครอฮ อื เซ เอจี ไซฮ ลูกา
อาึง� ตอก ป อฮั ป มวยญ เปโตร ไม่ ซเท
เฟน ไม่ ปาวโล� เดอมึ เอะ ซ ยุง ไลลวง
ตอก เพอกึ โม ป ครอฮ โรง ไลลวง พะเยซู
ละ ปุย� อมันัต พะจาว อาวต นึง จีวติ เป
โตร ไม่ ปาวโล ไม่ ปุย ไฮญ� กัน รโจะ โม
ป เจือ พะเยซู รพาวม แตะ ไม่ ปุ แตะ ไม่

รพาวม ติ โดฮ แตะ� มัฮ โรฮ ป ระ ไล นึง
พะทัม กันไกญกอ เฮ�ี

1 เทโอฟีโล� ป นัปทื เยอะ� นังซื ไซฮ
อาึ รโปะ ละ เปอะ ไพรม อื โฮ� มัฮ ไลลวง
กัน ยุฮ พะเยซู ไม่ ตอก เพอกึ ตอม อื ปุย
โครยญ เจือ� เน่อมึ เมือ โรง อื ฮอยจ ละ
ซเงะ เกือฮ พะจาว อื ฮาวก เมือง มะลอง�
2 กา ฮาวก อื เซ เอจี ละ อาึง รซอม แตะ
เบือ ลปุ พะจาว� ดวน โม ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง แตะ ป เลือก แตะ อาึง เซ เกือฮ อื ยุฮ
ตัม ป อฮั แตะ เซ� 3ฟวยจ ยุม อื ตัง ปุย
เยอ� ไน รปาวน ซเงะ เซ เอจี เปลีฮ ที ติ
แตะ ละ โม ป เลือก แตะ เซ โฮวน โฮน
โฮวน แบ่ป� เกือฮ อื ยุง แจง แน เอจี โกฮ
ไอม แม แตะ เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� ไม่ อู อื
ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ละ อ�ื 4 พะ
เยซู เญือม อาวต ลัง่ อื ไม่ อื ดวน อื โอ
โอก ฮา เวยีง เยรูซาเลม� อฮั เฮี ละ อ�ื
�ไมจ เปอะ มอง ป ซ เกือฮ เปือะ เกอะ ละ
เปอะ ตัม ป ซันญา อื อาึง ละ เปอะ� ตอก
เอจี อฮั อาึ อาึง ละ เปอะ ไพรม อื โฮ� 5 โย
ฮนั เอจี เกือฮ เนอมึ ปุย รปั บัป่ติซมา โตะ
รอาวม� เฆียง เฮี เญี่ยะ โม เปะ ปังเมอ
ซ โฮลฮ เปอะ รปั บั ่ปติซมา นึง ลปุ พะ
จาว�� อฮั เซ�

พะเยซู ฮาวก เมือง มะลอง
6 ติ โฮน อื เญอืม รโจะ ดิ ปุย ไม่ ปุ แตะ�

โม ลุกซิก อื เซ ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี
�พะโองจาว� ปเล่ีย เฮี อมั เอจี เติง เวลา
เกือฮ เปอะ โม อซิราเอน เตียง แม ไอฮ
เมือง แตะ ตอก ไพรม อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

7พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �คาว โตว ละ
ยุง โม เปะ อื เวลา ซาวม พัต ซเงะ จี เปือะ
เกอะ อาึง นึง อมันัต โกะ แตะ ไอฮ แฮ�
8 ปัง มัฮ ตอก เซ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ
อมันัต แตะ เญือม เอจี ฮอยจ อาวต ลปุ
พะจาว นึง เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ แปน ซกิ
พญีัน ละ อาึ นึง เวยีง เยรูซาเลม� นึง จัง
วตั ยูเด่ีย� ไม่ จังวตั ซามาเรยี เตือง โอยจ
อ�ื ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง โครยญ
โดฮ�� อฮั เซ�

9 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ ลไล
แก ลัง่ ปุย อ�ื พะจาว เกือฮ พะเยซู ฮาวก
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ฮา อื ฮอยจ ละ เดีย ชุต รวู อ�ื 10 ลไล
ฮาวก ลัง่ พะเยซู เยอ� โม เซ งนั แนฮ
มะลอง� ฮอยจ งอ่ม ป จาวป เครองึ ปิญ
รฮอยจ ลอา ปุย ชุง โบ อ�ื 11 ปุย ลอา เซ
อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ปุย จังวตั กาลิลี
เยอ� เมอยุ ชุง แนฮ ลัง่ เปอะ งนั มะลอง
เงอ� พะเยซู เฮี เอจี เกือฮ พะจาว ฮาวก
ฮา เปอะ เมือง มะลอง� ซ ฮอยจ แม โรฮ
ตอก ชวน เปอะ เญือม ฮาวก อื เมือง มะ
ลอง เซ โรฮ�� อฮั เซ�

ปุย เลือก มัตเทีย ยุฮ กัน ฆรอ ยูด่า
12 เญือม เซ โม ลุกซิก เกอ เอญี เน่อมึ

นึง บลาวง กาวก ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซา
เลม� ซไง ซดิ อื ไก เมาะ ติ กิโลเมต คระ�
13 เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง เวยีง เซ� เอญี
ฮาวก เอนิ คัก ฮลาวง เญือะ ก เอจี กอ
อาวต แตะ เซ� ป ฮาวก เซ มัฮ เปโตร ไม่
โยฮนั� ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ อนัดรู� ไม่ ฟีลิป
ไม่ โทมา� ไม่ บ่าโทโลโม ไม่ มัตไท� ไม่
ยาโคโบ่ กวน ฮาลาโฟ� ไม่ ซีโมน ป มัฮ
พัก ชาตนิโยม ไพรม อ�ื ไม่ ยูด่า กวน ยา
โคโบ่� 14 โม เซ เตือง โอยจ อื รโจะ ดิ ติ
โดฮ� ไววอน เลิง เอนิ ไม่ ปุ แตะ ไม่ โม ปุ
พะเยซู ไม่ มะ อื ไม่ ปรโปวน ไฮญ งอ่น�

15ฟวยจ เซ ติ ลอา ซเงะ� โม เอยีกปุ ไน
พะเยซู รโจะ ดิ ไม่ ปุ แตะ� ไก ด่าว ติ รอย
ไม่ งา่ ปุย� เญอืม เซ เปโตร โกฮ ชุง ลัก่กา
ปุย� 16อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู�
ป อฮั ด่าวติ เบือ ลปุ พะจาว ไพรม อื นึง
พะทัม โฮ� จัมเปน อื เกิต เนอึม ตอก อฮั
อื ซ เกิต เซ� มัฮ อฮั อื อาึง ไลลวง ยูด่า
ป ตาว ปุย โฮมวต พะเยซู เซ� 17 ยูด่า เซ
ไพรม อื มัฮ มู ติ ไม่ เอะ ละ ซ รซอฮ แตะ
ละ พะจาว ไม่ เยอะ��

18 (มาื โฮลฮ อื นึง ยุฮ แตะ ป ฆอก เซ�
ยูด่า รวี เตะ นึง อื ติ โดฮ� มัฮ นา เซ นา
ก ดุฮ อ�ื ลาวป นา แตะ ไม่ เตะ ปอ ลตุฮ
เวียก แตะ� ฮลอ ตื เวียกตู โตม โฮมะ อื
เตือง โอยจ อ�ื 19 ไลลวง เฮี ป อาวต นึง
เวยีง เยรูซาเลม เอจี ฮมอง ตื อ�ื เตะ นา

เซ� โม เซ อฮั อาเคด่ามา ไม่ อื นึง ลปุง
โกะ แตะ� มัฮ อฮั อื เตะ นาตี ฮนัม ไม่��

20 �พะทัม นังซื ลืลาว เอจี ตึน อฮั อื
ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เกือฮ เบือง ก อาวต
อื เซ ลอต ฮงั� ปุ เญือะ เกือฮ ปุย อาวต
นึง�� อฮั เซ�
�อฮั โรฮ เฮ�ี �ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย

ไฮญ ยุฮ กัน ยุฮ อื ฆรอ อ�ื� อฮั เซ พะ
ทัม�

21-22 �มัฮ เซ ป ไมจ ลัง่ อื ไก ติ ปุย ป
ปุน แปน ดิ พีญัน เอจี โกฮ ไอม พะเยซู
จาว เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ ไม่ เอะ ฆาื อ�ื ไมจ
อื มัฮ ปุย ป กอ โฮมว ดิ ไม่ เอะ ติ เจน โฮว
เอะ ไม่ พะเยซูจาว� เน่อมึ เญือม เกือฮ
โยฮนั ปุย รปั บั ่ปติซมา� ฮอยจ ละ ซเงะ
เกือฮ พะจาว พะเยซู ฮาวก ฮา เอะ เมือง
มะลอง�� อฮั เซ�

23 โม เซ ลอต เอนิ เมก มอยฮ ปุย ลอา
ปุย� มัฮ โยเซป ติ ไม่ มัตเทีย ติ� (โย
เซป เซ ปุย อฮั บ่าระซาบ่า ละ อื งอ่น� อฮั
โรฮ ยุซโท ละ อื งอ่น�� 24 โม เซ ไววอน�
อฮั เฮ�ี �โอ พะโองจาว� ปะ ป ยุง รพาวม
ปุย เตือง โอยจ อ�ื ปัว ปะ เปลีฮ ละ แตะ�
ปุย ลอา เฮี มัฮ ปุย ป เอจี เลือก เปอะ นึง
อ�ื 25 มัฮ ปุย ป ซ ยุฮ กัน ฆรอ ยูด่า ละ ซ
รซอฮ แตะ ละ ปะ� ไม่ แปน แตะ ป โฮว
ฆรอ ลปุง ตัง เปอะ เฮ�ี ยูด่า เซ เอจี ละ
อื กัน ยุฮ แตะ� เอจี โฮว อาวต เบือง โกะ
แตะ ไอฮ�� อฮั เซ� 26 โม ลุกซิก เรยีก
โคะ นึง ปุย ลอา เซ� เญือม เอจี ฟวยจ
โซวต อื โคะ เซ ปุก มัตเทีย� มัตเทีย เซ
ลอต แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ไม่
ปุย กาว โรฮ ติ เซ�

2
ลปุ พะจาว ฮอยจ

1 เญอืม เอจี เติง ซเงะ ไก กัน ชลอง ปุย
ซเงะ รฮอน เนอ* โม ลุกซิก รโจะ โพรม
ดิ ติ โดฮ เตือง โอยจ แตะ� 2 เญือม เซ
เยอ ลอยฮ เอนิ เซียง โอเอฮี เน่อมึ มะลอง
ตอก กาื กอ โฮ� เซียง ป ลอยฮ เซ ซนัน
เล่ีป เญือะ ก งาวม ปุย เซ� 3 โม เซ ยุ ร

* 2:1 2:1 ซเงะ รฮอน มัฮ ซเงะ ไก กัน เลียง โม ยวิ ปุ แตะ� อฮั รฮอน ไม่ อื นึง มัฮ อื รฮอน ซเงะ ฟวยจ โซม ปุย
นึง กัน เลียง ฌาว�
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เออปึ งอ ตอก ดัก โอเอฮี ไจจ ราว โม โกะ
อื โครยญ โฆะ อ�ื 4 โม เซ เยอ นาวก เอนิ
นึง ลปุ พะจาว โครยญ โฆะ แตะ� เกียฮ
อู เอนิ นึง ลปุง ปุย โฮวน เจือ� อู ตัม ป
เกือฮ ลปุ พะจาว ละ แตะ�

5 เญือม เซ เยอ นึง เวยีง เยรูซาเลม
ปุก เญือม อาวต โม ยวิ นึง โฮวน� มัฮ
ป เคง นึง ทื แตะ พะจาว� ฮอยจ เน่อมึ
นึง โครยญ เมือง ติ ฆรมึ มะลอง� 6 เญื
อม ฮมอง อื ลอยฮ เซียง โอเอฮี เซ ฮอยจ
รโจะ รเจอมึ ฆาื อื นา เซ� เญอืม เซ เงอตึ
เนอึม เงอตึ แนม นึง ตัง โคน ตัง ฮมอง
แตะ ลปุง โม โกะ แตะ ไอฮ เน่อมึ นึง โม
ลุกซิก เซ� 7 โม เซ เงอตึ ลัมเลือ เอนิ ฆาื
อื เตือง มู แตะ� อฮั เฮ�ี �โม ป ลปุง เฮี
โม่ มัฮ ปุย จังวตั กาลิลี เตือง โอยจ อ�ื
8 มัฮ ตอก เมอ แล� เอะ เกียฮ ฮมอง โน่ง
ลปุง เมือง โกะ แตะ นึง โม เฮี เมอ� 9 เมือ
ต แลน เอะ มัฮ ปุย เมือง พาเทีย งอ่น� มี
เด่ีย งอ่น� เอลัม งอ่น� มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ
นึง เมือง เมโซโปเตเมีย งอ่น� เมือง ยูเด่ีย
งอ่น� เมือง คัปพาโด่เซีย งอ่น� เน่อมึ
นึง เมือง โพนโท งอ่น� ไม่ เอเซีย งอ่น�
10 มัฮ ป อาวต เมือง ฟรเีจีย งอ่น� เมือง
พัมฟีเลีย งอ่น� เมือง อียปิ งอ่น� เมือง
ลิเบี่ย แควน เวยีง ไซรนิ งอ่น� มัฮ โม ป
ฮอยจ เน่อมึ นึง เวยีง โรม งอ่น� 11 เตือง
โม ยวิ� เตือง ปุย ตังเมือง ป ไอฮ ปซี ปซา
โม ยวิ� ไม่ ปุย เมือง ครตี ไม่ เมือง อาระ
เบี่ย� เอะ ปังเมอ โฮลฮ ลัง่ ฮมอง อฮั โม
เฮี ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว นึง ลปุง
โกะ โอะ ไอฮ เตือง โอยจ เจอะ�� อฮั เซ
ละ ปุ แตะ� 12 โม เซ เงอตึ เนอึม เงอตึ
แนม ฆาื อื โครยญ โฆะ แตะ� รงัมะ เอนิ
รพาวม อ�ื อฮั เฮ�ี �มัฮ โอเอฮี ตอก เมอ
แล�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

13 งอ่น อื เพียก แฮม อ�ื อฮั เฮ�ี �โม
เฮี ตึน ซ มัฮ ญุ่ยจ อื นึง ไปล�� อฮั เซ�

ป อฮั ป มวยญ เปโตร
14 เปโตร โกฮ ชุง ดิ ไม่ โม ปุโฮมว แตะ

กาว โรฮ ติ ปุย เซ� อฮั เฮี ละ โม ป รเจอมึ
เซ นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ� �เอยีกปุ� โม
เปะ ป มัฮ โม ยวิ� ไม่ โม ป อาวต นึง เวยีง
เยรูซาเลม เตือง โอยจ เปอะ� ปัว โม เปะ

งอ่ต ลปุง ป ซ อฮั อาึ เฮี ปอ เลียก อื โตะ
รพาวม เปอะ� 15 โม เฮี มัฮ โตว ป ญุ่ยจ
ตอก แกต โม เปะ อ�ื ปเล่ีย เฮี เดอมึ มัฮ
ซไตม โมง เมือ กซะ อ�ื (ดิ มัฮ โตว เวลา
กอ ญุ ปุย ไปล�� 16 โอเอฮี ไล เฮี เอจี มัฮ
ป อฮั โยเอน ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง
โฆะ ตอก เฮ�ี

17 �พะ จาว อฮั เฮ�ี �เญื อม เอจี ซ
ลอยจ ซเงะ ปลัฮเตะ เอ� อาึ ซ ดุฮ ลปุ
แตะ นึง ปุย เตือง โอยจ อ�ื โม กวน เปอะ
ซ โฮลฮ ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย เตือง ปร
เมะ ปรโปวน� โม ป บุฮ โกะ ลลาึง เปอะ
ซ โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี� โม ป กวต โกะ
ลลาึง เปอะ ซ รโมะ ยุ โอเอฮี� 18 เญือม
เซ อาึ ซ ดุฮ ลปุ แตะ นึง โม ปรเมะ ปรโป
วน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ� โม เซ ซ ซึป
ลปุง อาึ เบือ อ�ื 19 อาึ ซ เปลีฮ ป ซัมคัน
นึง มะลอง ก ฮลาวง อื ไม่ นึง ปลัฮเตะ ก
เตียม อ�ื ป ซัมคัน เซ มัฮ ฮนัม ไม่ งอ ไม่
ม่าึต พาวง โอเอฮี� 20กา ฮอยจ ซเงะ ระ
ยุฮ พะจาว เซ ซเงะ เอ ซ เฟียก� เคิ ซ ซค
รกั ตอก ฮนัม� 21 เมาะ ป กอก ปัว พะ
โองจาว เรอมึ แตะ� ปุย เซ ซ โปน อื ป โอ
ไมจ เจอ�� อฮั เซ พะจาว�

22 �โม เปะ โม อซิรา เอน เนอ� ไมจ
เปอะ งอ่ต ลปุง เฮ�ี พะเยซู ยว่ง นาซา
เรต มัฮ เนอึม ปุย ฮอยจ เน่อมึ นึง พะ
จาว� เอจี ที ละ เปอะ นึง กัน ยุฮ อื ไม่
โอเอฮี ซัมคัน ตัง เจือ เกือฮ พะจาว อื ยุฮ
ปอ เงอตึ ปุย นึง� โม เปะ ตึน ซ ยุง เปอะ
ไอฮ นึง เอจี เกิต กัน เซ ซน่ะ ลลาึง เปอะ�
23 เอจี มัฮ ป คิต พะจาว อาึง โตะ รพาวม
แตะ นึง ยุง อื โอเอฮี ลัก่กา แตะ� มัฮ เซ
ป โฮลฮ ปุย มอป พะเยซู ละ เปอะ ฆาื อ�ื
โม เปะ เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่� นึง เกือฮ
เปอะ ปุยไฮะ ปุยฮอน เคิง นึง ไมะซาวแค
วง� 24 พะจาว ปังเมอ เกือฮ อื โกฮ ไอม
แม� มัฮ เกือฮ อื โปน ฮา อมันัต ลัก่ยุม�
นึง ซ เกือฮ อื อมันัต ลัก่ยุม เซ โอ เกียฮ
เป อมันัต พะเยซู� 25 เอจี ตอก ป อฮั ด่า
วติ อาึง ไลลวง อื ตอก เฮ�ี
� �อาึ โฮลฮ ลอป ยุ พะ จาว ลั่ กกา

แตะ� อาวต โรฮ ลั่กดอม อาึ� อาึ ไก
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โตว เญือม โตวฮ เญือม ฆราึง เงอะ ฆาื
อ�ื 26 มัฮ เซ ป ไมจ เปละ ลโลวง พาวม
อาึ นึง อ�ื ดักดอย เยอะ ฆวต อฮั แนฮ
ป ไมจ ป มวน� ปัง ซ ยุม เนะซองั เงอะ�
เอจี ไก ลัก่ ซโอว รพาวม เมอะ ไม่ ปะ ตอก
เฮ�ี 27 ปะ แจง โอ เปอะ ซ ละ โปวฮ ลปุ
อาึ นึง เมือง ป ยุม� ไม่ โอ เปอะ ซ เกือฮ
กวนไจ เนอึม รพาวม ยุฮ เปอะ ซเออมึ
ลโฮก เกอ� 28 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ อาึ
ยุง คระ ฮอยจ ละ จีวติ แตะ� ไม่ ซ เกือฮ
เปอะ อาึ มวน รพาวม กุมปอ นึง อาวต
เปอะ ไม่ เยอะ�� อฮั เซ ด่าวติ เตอ�

29�เอยีกปุ� ไลลวง ด่าวติ ป มัฮ จัตเจือ
ไพรม เอะ เซ� อาึ ซ อฮั ซโตฮ ละ เปอะ�
ด่าวติ เซ เอจี ยุม� ปุย เอจี รปาึง อ�ื เบือ
ง รมอยจ อื เซ ไก ลัง่ เมือง เอะ ฮอยจ
ปเล่ีย� 30 ด่าวติ เซ มัฮ โรฮ ป ซึป ลปุง
พะจาว ติ ปุย� เอจี ยุง อื เบือ ลปุง ซันญา
ซโตฮ พะจาว อาึง ละ แตะ� ตอก ซ เกือฮ
พะจาว จัตเจือ แตะ แปน โรฮ กซัต ตอก
โกะ แตะ ติ ปุย� 31 ด่าวติ เซ มัฮ ป ยุง โอ
เอฮี ลัก่กา แตะ� เญือม อฮั อื โอ พะจาว
ซ ละ โปวฮ แตะ นึง เมือง ป ยุม ไม่ โอ เนะ
ซองั แตะ ซ ซเออมึ ลโฮก เซ� เอจี มัฮ อฮั
อื ไลลวง ซ โกฮ ไอม พะครติ เน่อมึ ลัก่ยุม
แตะ� 32 เอจี มัฮ พะเยซู เซ ป เกือฮ พะ
จาว โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ� เอะ เอจี
ปุน แปน เนอะ พญีัน อื ไลลวง เฮ�ี 33พะ
จาว เอจี วุฮ อื ระ จอง อื ฮลาวง� เกือฮ
อื อาวต ลัก่ดอม แตะ� เกือฮ ลปุ แตะ ละ
อื ตัม ลปุง ซันญา แตะ อาึง� โอเอฮี ป ยุ
ป ฮมอง โม เปะ เนาะ ออ เอจี มัฮ โฮลฮ
เปอะ ยุ เบือ พะเยซู เซ� เอจี มัฮ โพต อื
ละ เอะ� 34 ป อฮั ด่าวติ เซ มัฮ โตว อฮั
อื ไลลวง โฮลฮ โกะ แตะ ฮาวก เมือง มะ
ลอง� 35 มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี
� �ไมจ เปอะ งาวม ลัก่ดอม อาึ ฮอยจ

ละ เกือฮ อาึ ป รุป ไม่ เปอะ อาวต ฆรมึ
ชวง เปอะ� อฮั เซ ละ พะโองจาว ทื อาึ
พะจาว เยอ�� อฮั เซ ด่าวติ เตอ�

36 �ไมจ โม อซิราเอน เตือง โต อื ยุง
ซโตฮ ไล เฮ�ี เอจี มัฮ พะเยซู เซ ป เคิง โม
เปะ นึง ไมะซาวแควง โฮ� พะจาว เกือฮ

แม อื แปน พะโองจาว ยุฮ เปอะ ไม่ แปน
อื พะครติ�� อฮั เซ เปโตร�

37 เญือม เอจี ฮมอง โม เซ โอเอฮี ตอก
เซ� ไกลฮ นึง ป ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื โซะ เนอึ
ม รพาวม ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ เปโตร ไม่ ปุย
ไฮญ ป มัฮ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู
เซ� �เอียกปุ� เอะ ซ ไมจ ยุฮ ฆาื อื ตอก
เมอ แล�� อฮั เซ�

38 เปโตร โลยฮ อ�ื �ไมจ เปอะ โปวฮ
รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ�
ไมจ เปอะ รปั บัป่ติซมา เบือ มอยฮ พะเยซู
ครติ เตือง โอยจ เปอะ เดอมึ พะจาว ซ
ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ เปอะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ
ตอก เซ พะจาว ซ เกือฮ ลปุ แตะ ละ เปอะ
เบือ อ�ื 39ป ซันญา พะจาว อาึง ติ เจือ เซ
มัฮ โรฮ ป ฮอยจ ละ โม เปะ ไม่ โม กวน โม
เฌือต เปอะ� ไม่ ปุย ไฮญ ป อาวต ก ซไง
อ�ื มัฮ อฮั อื ไม่ โม ป กอก พะจาว เอญี
เคะ แตะ โครยญ โฆะ ปุย�� อฮั เซ�

40 เปโตร โฮวน ป อฮั ป อู� ไม่ ซตอก
รเง่อมึ แตะ ปุย� อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ โปน ฮา ตุต ป ซ ฮอยจ ละ
ปุย บ่วก ปุย โจวง ติ เจน เฮ�ี� อฮั เซ ละ
อ�ื 41 โม เซ โฮวน โรฮ ป เจือ ป อฮั เปโตร
เซ� รปั โรฮ บัป่ติซมา ฆาื อ�ื ซเงะ เซ ไก
ด่าว ลอวย เปือน ปุย ป รโจะ โรฮ แปน ลุก
ซิก เกอ� 42 โม เซ เกือฮ ติ แตะ ไก เวลา
ละ ซ งอ่ต เนอมึ แตะ ลปุง เพอกึ ตอม โม
ไกญกอ ยุฮ แตะ ละ แตะ� ไก รพาวม ติ
โดฮ ละ ซ ตอ เตือง ไล เลีม แตะ เคะ ปุ
แตะ� กอ โซม ดิ ไม่ ปุ แตะ� ไม่ กอ ไว
วอน โรฮ อื ไม่ ปุ แตะ�

ไลลวง จีวติ โคระ โม ป เจือ พะเยซู
43 โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เซ

เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย นึง โฮวน
เจือ� ปุย เตือง โอยจ อื ลอต โม เซ ไอ
ละ ฆาื อ�ื 44 เมาะ ป ไก รพาวม เจือ เยอ
ไก รพาวม ติ โดฮ� คาวคอง ยุฮ อื เมีญ
อื มัฮ คอง กังมู� 45 โม เซ โชะ คาว โชะ
คอง ยุฮ แตะ ปุ ปุ� ละ ซ รฆุ อื ละ ปุ แตะ
ตัม ป ตองกัน อื โครยญ โฆะ อ�ื 46 โม
เซ โฮว โพรม ซุต ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง วฮินั โค
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รยญ ซเงะ่� กอ โซม ดิ โรฮ เญือะ ปุ แตะ
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 47 ลืลาว ลอป
พะจาว ไม่ อ�ื มัฮ โรฮ ป ปุก รพาวม ปุย
เตือง โอยจ อ�ื พะจาว เกือฮ ปุย โปน มัป่
โครยญซเงะ่� รโจะ อื ไม่ โม ลุกซิก แตะ�

3
ปุย ดัก่ได่ ไฮ เบือ อมันัต พะเยซู

1 ติ ซเงะ อื เปโตร ไม่ โยฮนั ซ ฮาวก นึง
วิฮนั� มัฮ เญือม ไววอน ปุย เวลา ลอวย
โมง เมือ กปู อ�ื 2 นา เซ ไก ปุย นึง ติ�
มัฮ ปุย เกิต ไม่ ดัก่ได่ แตะ� กอ กลอม
ปุย โรวก ละ อาึง อื โบ โตะ รเวอืะ วฮินั ป
อฮั ปุย โตะ รเวอืะ ไมจ ไม่ เซ� เกือฮ อื
มอง ปัว โอเอฮี นึง โม ป ฮาวก นึง วฮินั เซ
โครยญ ซเงะ่� 3 เญือม เอจี ยุ ปุย เซ ซ
เลียก เปโตร ไม่ โยฮนั โตะ วิฮนั เซ� ปัว
เอนิ อื ตัน ละ แตะ� 4 เปโตร ไม่ โยฮนั แก
ที ปุย เซ� เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �แลน เอะ
เฮี เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 5ป ปัว โอเอฮี เซ
แลน อ�ื รไม่จ อื ซ ไก ป เกือฮ ละ แตะ�

6 เปโตร อฮั เฮ�ี �อาึ ไก โตว ไคร มาื
ยุฮ� ป ไก ยุฮ ฮุ ซ เกือฮ ละ เปอะ� โกฮ
โฮว เบือ อมันัต พะเยซูครติ ยว่ง นาซา
เรต เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 7 เญือม เซ เป
โตร โตวก เตะ ดอม อื เกือฮ อื โกฮ� ลไล
เซ เยอ ไก เอนิ เรยีง แด่น อ�ื เปลิ โงง อื
ไม่ เงยีก ชวง อื ไฮ เอนิ จุบัน่ เอนิ� 8 โกฮ
ชุง พราวป เอนิ� โฮว ไป โฮว มา นา เซ�
ลอต ฮาวก โตะ วฮินั ไม่ ปุย ลอา เซ� เตน
ปุ โฮว ไม่ ลืลาว แตะ พะจาว� 9 ปุย เตือง
โอยจ อื ยุ ปุน โฮว อื ไม่ ลืลาว อื พะจาว�
10 เญอืม ยุง อื มัฮ อื ป กอ งาวม ปัว โอเอฮี
โบ โตะ รเวอืะ วิฮนั ป อฮั ปุย โตะ รเวอืะ
ไมจ ไม่ เซ� โม เซ เงอตึ ลัมเลือ เอนิ ฆาื
ตอก ไฮ ปุย เซ�

เปโตร ครอฮ ไลลวง พะจาว โตะ วฮินั
11 ลไล ไปญ ลัง่ ป ดัก่ได่ เซ เตะ เปโตร

ไม่ โยฮนั เนอ� ปุย เตือง โอยจ อื ตอ โฮว
ดิ เคะ โม เซ� ฮอยจ นึง ซาลา วฮินั ป อฮั
ปุย ซาลา ซาโลมอน ไม่ เซ� เงอตึ เนอึ
ม เงอตึ แนม นึง อ�ื 12 เปโตร เมือต

ยุ ฮอยจ ปุย โฮวน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �โม
เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� เมอยุ เงอตึ
เปอะ นึง ไล เฮี เยอ� เมอยุ แก ที แก ทัม
เปอะ เอะ เอ� อมั มัฮ แกต เปอะ เอะ เกีย
ฮ เกือฮ ปุย เฮี ปุน โฮว นึง อมันัต โกะ โอะ
ไอฮ ไม่ ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ ฮุ� 13พะจาว ทื
อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป เปอ� มัฮ
โรฮ พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม เอะ� เอจี มัฮ
พะจาว เซ ป เกือฮ โญตซัก ละ กวนไจ ยุฮ
แตะ ป มัฮ พะเยซู เซ� เอจี มัฮ โม เปะ
ป มอป อื ละ ซัน เนอ� เญือม ตะ ปีลัต
พลวย เยอ� โม เปะญอม เปอะ โตว เกือฮ
พลวย อื นึง ฆวต ละ โปวฮ เปอะ� 14 โม
เปะ ฆวต โปวฮ เปอะ ปุย ซืไซ ซงะ่ ซงอม
เซ� ปัว เปอะ ปีลัต พลวย ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย
ละ แตะ ตัง อ�ื 15 โม เปะ เอจี ยุฮ เปอะ
ยุม ไม่ พะโองจาว ป มัฮ กุม จีวติ เซ� พะ
จาว ปังเมอ เอจี เกือฮ อื โกฮ ไอม แม เน่
อมึ ลัก่ ยุม แตะ� เอะ ปุน แปน เนอะ พี
ญัน อ�ื 16 เอจี มัฮ พะเยซู เซ ป เกือฮ ปุย
เฮี ปุน เรยีง แด่น แตะ เบือ อ�ื ป ยุ ป
ฮมอง เปอะ เซ เอจี ไก เบือ เจือ ปุย พะ
เยซู เซ� มัฮ เบือ เจือ ปุย พะเยซู ป เกือฮ
ปุย เฮี ไฮ ไมจ ซองนา โม เปะ เตือง โอยจ
เปอะ ตอก ยุ เปอะ เฮ�ี

17 �เอียกปุ� ป ยุฮ เปอะ ละ พะเยซู เซ
อาึ ยุง เงอะ มัฮ อื ยุฮ เปอะ นึง โอ แตะ
ยุง ตอก มัฮ อ�ื เตือง โม เปะ เตือง โม
ฮวันา ยุฮ เปอะ โรฮ� 18 พะจาว เอจี ร
โฮงะ อาึง อื เน่อมึ โฆะ ลัง่� จัมเปน พะค
รติ โอต ป โซะ ป ไซญ เญอ� เกือฮ โรฮ
โม ป ซึป ลปุง แตะ เตือง โอยจ อื รโฮงะ
อาึง อ�ื พะจาว เอจี เกือฮ เนอึม อื เกิต
ตอก อฮั อื ซ เกิต เซ� 19 มัฮ เซ ป ไมจ โม
เปะ โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ
แตะ ฆาื อ�ื ไม่ เอญี เปอะ เคะ พะจาว เด
อมึ ซ พัก มัป่ ยุฮ เปอะ� 20 ดัฮ เปอะ ยุฮ
ตอก เซ� พะจาว ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ ล
โล่ะ อาวต ไมจ อาวต มวน เญอืม ซ เกือฮ
อื พะครติ ฮอยจ แม� เอจี มัฮ เนอึม พะ
เยซู เซ ป เกือฮ พะจาว แปน พะครติ ละ
โม เปะ เอ� 21ปเล่ีย เฮี ไมจ อื อาวต เมือง
มะลอง ฮอยจ ละ เวลา ซ เปียน พะจาว โอ
เอฮี เกือฮ โคระ เตือง โอยจ อ�ื ไลลวง เซ
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พะจาว เอจี เกือฮ โม ป ซงะ่ ซงอม ป มัฮ
ป ซึป ลปุง แตะ เซ รโฮงะ อาึง อื เน่อมึ
โฆะ ลัง่� 22 ไอ โมเซ เอจี อฮั อาึง อื ตอก
เฮ�ี �เฆียง เฮี พะจาว ยุฮ เปอะ ซ ดวน
ป ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ เคะ เปอะ ติ ปุย�
ตอก โรฮ ดวน อื อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ� ปุย
เซ ซ แปน โรฮ ปุย ไน โม เปะ ติ ปุย� โม
เปะ ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั อื ละ เปอะ โค
รยญ เจือ� 23 ดัฮ ไก ป โอ เนองึ ป อฮั ปุย
เซ เยอ� ซ ยุม ลอป ฆาื อ�ื เญือะ ซ โฮลฮ
โตว แปน ปุย ไน พะจาว�� อฮั เซ�

24 �เมาะ ป ซึป ลปุง พะจาว เน่อมึ เจน
ซามูเอน� ไม่ โม ป ฮอยจ รเคะ อื ฮอยจ
ปเล่ีย� อฮั ตื อาึง ไลลวง โอเอฮี ป เกว
ไม่ เวลา เฮี โครยญ โฆะ แตะ� 25 ลปุง
ซันญา พะจาว อาึง นึง ดักดอย โม ป ซึป
ลปุง แตะ เน่อมึ โฆะ ลัง่� เอจี มัฮ โรฮ อฮั
อื อาึง ฮอยจ ละ โม เปะ ปเล่ีย เฮ�ี ป อฮั
อื ละ จัตเจือ ไพรม เปอะ มัฮ โรฮ อฮั อื ละ
โม เปะ� มัฮ ตอก เฮี ป อฮั พะจาว ละ อปั
ราฮมั� �อาึ ซ เกือฮ ปุย ติ ปลัฮเตะ โฮลฮ
ป ไมจ ป ญุ่ก เบือ จัตเจือ เปอะ โครยญ
เมือง ปุย�� อฮั เซ� 26 มัฮ เซ ป เกือฮ พะ
จาว กวนไจ ป เลือก แตะ อาึง เซ ฮอยจ ละ
โม เปะ รกา ฆาื อ�ื นึง ซ เกือฮ อื โม เปะ
เฌาะ ติ แตะ ฮา ป พิต ป โฌวะ ยุฮ เปอะ�
ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ โฮลฮ เปอะ ป ไมจ
ป ญุ่ก เบือ อื โครยญ โฆะ เปอะ�� อฮั เซ
เปโตร�

4
โม ป กวต ป เฮยีง ไฮมญ โม เปโตร นึง

ซพา
1 ลไล อฮั เปโตร ไม่ โยฮนั โอเอฮี ละ

ปุย� ฮอยจ โม ซตุ ไม่ ฮวันา โม ป ควป คุม
แลน แก วิฮนั ไม่ โม ซาดู่ซี เคะ อ�ื 2 โม
เซ ววั เปโตร ไม่ โยฮนั รพาวม อื นึง รโฮ
งะ อื ไลลวง โกฮ ไอม แม พะเยซู ละ ปุย�
มัฮ อฮั อื ปุย เตือง โอยจ อื ซ โกฮ ไอม แม
เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ เบือ พะเยซู� 3 โม เซ
โฮมวต อื เตือง ลอา อ�ื อาึง อื โตะ คอก
ติ ซาวม นึง มัฮ อื เญอืม เอจี ปู พร�ิ 4 โม
ป ฮมอง ลปุง รโฮงะ อื เซ ไก โรฮ โฮวน ป

เจือ เยอ� เญือม เซ เยอ โม ป เจือ� โม
ปรเมะ นึง อื โน่ง� ฮาวก ด่าว พอน เปือน
ปุย�

5 ปวยฮ พริ เซ แม โม ป ตัตเตียง โม
ยวิ� ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง� ไม่ โม คู เพ
อกึ พะทัม โพรม ดิ นึง เวยีง เยรูซาเลม�
6 อนันัต ป มัฮ ฮวันา ซตุ อู� ไม่ คายาฟา
ไม่ โยฮนั ไม่ อะเลกซันเด่อ� ไม่ โม ป มัฮ
คระ เฌือต ฮวันา ซตุ เซ เตือง โอยจ อ�ื
โพรม ดิ โรฮ ไม่ อ�ื 7 เญือม เอจี เกือฮ
อื เปโตร ไม่ โยฮนั อาวต ซองนา แตะ�
ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ มัฮ เกียฮ ยุฮ
เปอะ กัน เฮี เบือ อมันัต ตอก เมอ� ยุฮ
เปอะ เบือ มอยฮ ปุย�� อฮั เซ�

8 เญือม เซ เยอ เปโตร เอจี นาวก เอนิ
นึง ลปุ พะจาว� อฮั เฮี ละ โม เซ� �โม
เปะ ป มัฮ ป ตัตเตียง ปุย เยอ� ไม่ โม ป
กวต ป เฮยีง� 9ซเงะ เนาะ เฮ�ี ดัฮ มัฮ ไต
ซวน เปอะ เอะ นึง ไลลวง ยุฮ ปุย กัน ไมจ
ละ ป โซะ เซ นึง เกือฮ อื ไฮ โฮ� 10 เอะ
ฆวต เกือฮ โม เปะ ไม่ โม อซิราเอน ยุง เตื
อง โอยจ เปอะ� ป โซะ ชุง ลัก่กา เปอะ เฮี
เอจี ไฮ ไมจ เบือ มอยฮ พะเยซูครติ ยว่ง
นาซาเรต� เอจี มัฮ พะเยซู เซ ป ยุฮ โม
เปะ ยุม ไม่ นึง ไมะซาวแควง เงอ� พะ
จาว ปังเมอ เกือฮ อื โกฮ ไอม แม� 11 เอจี
มัฮ พะเยซู เซ ป มัฮ ตอก ด่อง ซโมะ โอ�
โม เปะ ป ยุฮ เญือะ อา� เอจี โปวฮ เนอึ
ม เปอะ� ด่อง เซ ปังเมอ โฮลฮ ลัง่ แปน
ด่อง โรง ละ พะจาว� 12 โนก ฮา พะเยซู
เซ ปุย ไฮญ ไก โตว ป เกียฮ เกือฮ ปุย โปน
มัป่ เปอ� ปุย ไฮญ ติ ฆรมึ มะลอง ป ซ
เกือฮ เอะ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� พะจาว โพต
โตว อื ไก ละ ปุย�� อฮั เซ เปโตร เยอ�

13 โม เซ เญือม ยุ อื ไก รพาวม กา เป
โตร ไม่ โยฮนั เนอ� เตือง มัฮ อื ปุย ทัม
มด่า โอ ดิ ฮลาวง กัน เฮยีน� เงอตึ เนอมึ
ฆาื อ�ื ยุง เอนิ มัฮ อื ปุย กอ โฮมว ดิ ไม่
พะเยซู� 14 เญอืม เอจี ยุ อื ชุง ดิ ป ไฮ โซะ
เซ ไม่ เปโตร ไม่ โยฮนั เนอ� เญือะ ไก โตว
คระ เก อื ฆาื อ�ื 15ฟวยจ เซ ดวน เปโตร
ไม่ โยฮนั โอก ฮา ก โพรม แตะ� ซิงซา อื
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ไม่ ปุ แตะ� 16 อฮั เฮ�ี �ไมจ เอะ ยุฮ ละ
ปุย ลอา เฮี ตอก เมอ แล� ปุย ติ เวยีง เย
รูซาเลม เอจี ยุง อื ยุฮ ปุย ลอา เฮี ป ซัม
คัน เซ� เอะ เกียฮ อฮั โตว โอ มัฮ ป เนอึ
ม� 17 ไมจ เอะ คัต ตันติก โอ เญือะ เกือฮ
อู ลอก มอยฮ พะเยซู ละ ปุย ติ ปุย เนอมึ�
เดอมึ ไลลวง เฮี โอ เญือะ ซ พรุ ซ เฮอื ฆาื
ละ ปุย�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

18 ฟวยจ เซ กอก แม เปโตร ไม่ โยฮนั
เอญี เคะ แตะ� คัต ตัน ติก เอนิ อื โอ
เญาะ เพอกึ เญาะ อู ไลลวง พะเยซู ละ
ปุย� 19 เปโตร ไม่ โยฮนั อฮั เฮี ละ อ�ื �โม
เปะ งอ่ต ที แลน เมอะ� ซ เนอึง เอะ ป
อฮั โม เปะ ไม่ ซ เนองึ แตะ ป อฮั พะจาว�
เมอ ป ซ ปุก ละ พะจาว นึง อ�ื 20 เอะ
เญือะ เกียฮ โอ โตว อฮั ป เอจี โฮลฮ แตะ
ยุ ฮมอง เซ�� อฮั เซ ละ อื เปโตร ไม่ โย
ฮนั เนอ�

21 ฟวยจ เซ โม ป โพรม เซ คัต แม อื
ซโตฮ ฮา ไพรม แตะ เดอมึ พลวย อื เกือฮ
โอก� โม เซ โรวต โตว ยุฮ ป โซะ ละ ปุย
ลอา เซ� นึง ลืลาว โม ลัปซด่อน พะจาว
เบือ ไฮ ป โซะ เซ� 22ป โซะ ไฮ เบือ ป ซัม
คัน เซ� อาญุ อื ไก รปาวน โฮฮ�

โม ลุกซิก ปัว รพาวม กา แตะ
23 ปุย ลอา เซ เญือม เอจี ฟวยจ พลวย

ปุย อ�ื ลอต โฮว เคะ ปุโฮมว แตะ� อู ป
อฮั โม ซตุ ระ ไม่ ป อฮั โม ป กวต ละ แตะ
ละ โม เซ� 24 เญือม เอจี ฮมอง โม เซ ป
อฮั อ�ื ไววอน ดิ ละ พะจาว ฆาื อ�ื อฮั
เฮ�ี �โอ พะโองจาว� มัฮ ปะ ป ยุฮ ปลัฮ
เตะ ปลัฮ มะลอง ปลัฮ รอาวม ไม่ โอเอฮี
เมาะ ป อาวต นึง อื เตือง โอยจ อ�ื 25 ปะ
เอจี เกือฮ เปอะ ด่าวติ จัตเจือ ไพรม เอะ
อฮั อาึง โอเอฮี เบือ ลปุ เปอะ� ด่าวติ ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ อฮั เฮ�ี
� �เมอยุ ปุย ตังเมือง ฮาวก รพาวม

ซาวม ไง่ อ�ื เมอยุ โม ลัปซด่อน งอ่ต
ปลาว แนฮ อื ตอก ซ ยุฮ แตะ กัน ฆอก
เกอ� 26 โม กซัต ปลัฮเตะ เอ เพรยีง ติ
แตะ โฮว รุป� โม จาวไน โพรม ดิ ละ ซ
ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ พะจาว� ตอซู โรฮ ไม่
พะครติ ป เอจี เลือก อื อาึง เซ�� อฮั เซ
ด่าวติ เตอ� 27 กซัต เฮโรต ไม่ โปนติโอ ปี

ลัต เอจี โตกโลง ดิ เนอมึ ไม่ ปุย ตังเมือง�
มัฮ โตกโลง ดิ อื นึง เวยีง เฮี ไม่ โม อซิรา
เอน ละ ซ ตอซู แตะ พะเยซู ป มัฮ กวนไจ
ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ เซ� พะเยซู เซ เอจี
เลือก เนอึม เปอะ แปน พะครติ� 28 กัน
โพรม โม เซ มัฮ ไก อื ละ ซ ยุฮ อื ตัม ป คิต
ปะ อาึง นึง รพาวม เปอะ ไอฮ� เบือ อมันัต
เปอะ โครยญ เจือ� 29 โอ พะจาว� ปเล่ีย
เฮี ลปุง ตะ อื ยุฮ ป โซะ ละ เอะ เซ� ปัว
ปะ งอ่ต ละ แตะ� ปัว ปะ เกือฮ โม กวนไจ
ยุฮ เปอะ ไก รพาวม กา ละ ซ เกียฮ ซึป อื
ลปุง เปอะ� 30 ปัว โรฮ ปะ ยอ่ง เตะ แตะ
ราว ป โซะ เกือฮ อื ไฮ� ปัว ปะ ยุฮ ป ซัม
คัน ปอ เงอตึ ปุย นึง เบือ มอยฮ พะเยซู ป
มัฮ กวนไจ ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ เซ�� อฮั
เซ�

31 เญอืม เอจี ฟวยจ ไววอน อ�ื ดุงเดียง
เอนิ นา ก รโจะ อื เซ� โม เซ นาวก เอนิ
นึง ลปุ พะจาว โครยญ โฆะ แตะ� ไม่ เกีย
ฮ อฮั อื ลปุง พะจาว นึง รพาวม กา แตะ�

โม ลุกซิก ไก โตว ป วติ ป วงั ละ
32 โม ป เจือ เซ ไก รพาวม ติ โดฮ� ไก

โตว ป อฮั คาวคอง แตะ เซ มัฮ ป ยุฮ โกะ
แตะ ไอฮ แฮ� คอง อื เซ เมีญ อื แปน
คอง กังมู� 33 โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะ
เยซู เซ อาวต เนอึม ไม่ อมันัต ระ ยุฮ พะ
จาว� ปุน แปน ซกิ พีญัน นึง ไลลวง โกฮ
ไอม เนอึม พะเยซูจาว เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ
ไม่ รพาวม กา แตะ� กุนมุ่น ยุฮ พะจาว
อาวต นึง อื โครยญ โฆะ อ�ื 34 โม เซ ไก
โตว ป วติ ป วงั ละ อื ติ ตื เนอมึ� โม ป ไก
เญือะ ไก ม่า ชจิ โดว โลว นา ยุฮ ฮู� โชะ
เอนิ ปุ ปุ อ�ื 35 งวยฮ ป โชะ อื เซ เอญี
ตาว มอป อื ละ ป มัฮ ไกญกอ ยุฮ แตะ�
โม เซ รฆุ โอเอฮี ละ ปุย เตือง โอยจ อื ตัม
เมาะ ตุก อื นึง�

36 โยเซป ป มัฮ เจอ เลวี มัฮ ปุย เมือง
ไซปรตั� โม ไกญกอ อฮั บ่าระนาบ่า ละ
อ�ื มัฮ อฮั อื ปุย เกียฮ เกาะ โลม รพาวม
ปุย ไม่� 37 ปุย เซ ไก ชจิ ยุฮ ติ โดฮ� โชะ
อ�ื งวยฮ อื เซ เอญี มอป โรฮ อื ละ โม
ไกญกอ ยุฮ แตะ เซ โรฮ�
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5
อะนาเนีย ไม่ ซัปเฟเร จุ ลปุ พะจาว

1 เญือม เซ ไก ปรเมะ ติ มอยฮ อะนา
เนีย� ปรโปวน เญือะ อื มอยฮ ซัปเฟเร�
โชะ โรฮ เตะ ยุฮ แตะ ติ โดฮ� 2 งวยฮ
ป โชะ แตะ เซ แฮรน ไอฮ อื ละ โกะ แตะ
งอ่น� โฮว มอป โรฮ อื ละ โม ไกญกอ ยุฮ
แตะ งอ่น� ปรโปวน เญือะ อื ยุง โรฮ อื ไล
ลวง อ�ื

3 เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �อะนาเนีย� เมอ
ยุ เกือฮ เปอะ ซาตัน กุม รพาวม แตะ ปอ
ปุน จุ เปอะ ลปุ พะจาว� ฮลัก โน่ง เปอะ
กอ งวยฮ เตะ โชะ แตะ เซ งอ่น เมอ� 4กา
เฆียง โชะ เปอะ โม่ มัฮ คอง เปอะ� ฟวยจ
โชะ เปอะ เซ โม่ เปอะ ไก ซิต ละ ซ ไจ
เปอะ ตัม รพาวมแตะ� ปะ เกียฮ คิต งอ่ต
โน่ง เปอะ โอเอฮี ตอก เซ โตะ รพาวมแตะ
เมอ� ปะ มัฮ โตว จุ เปอะ ปุย� มัฮ จุ เปอะ
พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 เญอืม ฮมอง อะนาเนีย ลปุง ตอก เซ�
ฆลาื เอนิ ลอต เอนิ ยุม� เมาะ ป ฮมอง
ไลลวง อื เซ ฮลัต เตีจ ลัมเลือ เอนิ ฆาื
อ�ื 6 โม ปรเมะ นมุ โกฮ เพาะ ป ยุม เซ�
กลอม โฮว รมอยจ อ�ื

7ฟวยจ เซ แม เมาะ ลอวย ชวัโมง� ปร
โปวน เญือะ อื ฮอยจ โรฮ นา เซ� ดิ ยุง
โตว ป เกิต ละ ปรเมะ เญือะ แตะ เซ� 8 เป
โตร ไฮมญ โรฮ อื ตอก เฮ�ี �เญือะ เปะ
โชะ เปอะ เตะ� อมั มัฮ เนอมึ เมาะ เซ โน่ง
งวยฮ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
ปรโปวน เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ อ�ื

ไก เมาะ เซ โน่ง� อฮั เซ ละ อ�ื
9 เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ เญือะ

เปะ รเมะ รโปวน เนอ พาวม ดิ เตะ พรอม
โน่ง เปอะ ละ ซ ลอง แตะ แลน ลปุ พะจาว
เมอ� แลนๆ� โม ป โฮว รมอยจ ปุย เญือะ
เปอะ เซ เอจี อาวต โบ รเวอืะ� โม เซ ซ
กลอม โรฮ ปุ โอก ปะ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

10 เญือม เซ เยอ ปรโปวน เซ ฆลาื เอนิ
โบ ชวง เปโตร� ลอต เอนิ ยุม� โม ปรเมะ
นมุ เซ เลียก ยุ ยุม ปรโปวน เซ� กลอม
โฮว รมอยจ อื โบ ปุย เญือะ อื เซ� 11 โม
ป มัฮ ปุย ไน ครติซจัก ไม่ ปุย ไฮญ เมาะ ป

ฮมอง เงอ� ฮลัต เตีจ ตื ฆาื อื เตือง โอยจ
แตะ�

โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เกียฮ
ยุฮ ป ซัมคัน

12 โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เกีย
ฮ ยุฮ ป ซัมคัน โฮวน เจือ ปอ เงอตึ โม ลัป
ซด่อน นึง� โม ป เจือ เซ กอ รโจะ ดิ นึง
ซาลา ซาโลมอน เตือง โอยจ แตะ� 13 ปุย
ก พริ โรวต โตว รโจะ ดิ ไม่ โม เซ� โม ลัป
ซด่อน ปังเมอ อวต ลื โรฮ อ�ื 14 ไก โฮวน
ฮา ไพรม แตะ ปุ ปุ ป ญอม เจือ พะโอง
จาว เยอ เตือง ปรเมะ ปรโปวน� 15 ปุย
งอ่น อื ตาว ป โซะ� เตือง ซัต เบี รฆวง
ไอจ อ�ื อาึง อื เฆียง คระ� ดัฮ เปโตร โอ
โฮลฮ เรอึม ตอก ไฮญ โฮ� ซ เกือฮ ปุโรม
อื พอย ป โซะ เซ เญอืม โฮว อื คระ เซ ละ
ซ เกือฮ อื ไฮ� 16 ปุย โฮวน ป อาวต รวติ
รเวยีง เวยีง เยรูซาเลม โอก โฮว ฮา ยว่ง
แตะ� โรวก ป โซะ ไม่ โม ป เลียก พี นึง
ฮอยจ ละ เปโตร� โม เซ ไฮ ตื โครยญ
โฆะ แตะ โรฮ�

ปุย โฮมวต แม โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง
พะเยซู

17 ฮวันา ซตุ ไม่ โม ปุโฮมว อื ป มัฮ โม
ซาดู่ซี เยอ� ววั เนอึม ววั แนม โม ป โฮว
ฆรอ พะเยซู เซ รพาวม อ�ื 18 บะ ปุ แตะ
โฮว โฮมวต ไกญกอ ลุกซิก เซ อาึง อื โตะ
คอก� 19 ซาวม เซ ปังเมอ ไก เตปด่า พะ
จาว ติ� โปฮ เอนิ รเวอืะ คอก เซ� ตาว โม
ไกญกอ เซ เกือฮ โอก� 20 อฮั เฮ�ี �โฮว
ชุง โตะ ควง วิฮนั เนอ� ครอฮ ไลลวง จี
วติ โคระ เฮี เกือฮ ปุย ฮมอง�� อฮั เซ ละ
อ�ื

21 โม เซ เนอึง ป อฮั อ�ื ปวยฮ พริ เซ
เลียก เนอึม โตะ ควง วิฮนั เพอกึ เนอึม
ปุย�
เญือม เซ ฮวันา ซตุ ไม่ โม ปุโฮมว อื

กอก โม ซมาชกิ ซพา เกือฮ โพรม ดิ ไม่ ป
กวต ป เฮยีง ยุฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ
อ�ื ดวน ปุย โฮว ตุย โม ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง พะเยซู ป อาวต โตะ คอก เซ เอญี เคะ
แตะ� 22 โม ตัมนวต โฮว เนอมึ ปังเมอ โอ
ยุ โม เซ โตะ คอก เซ� เอญี รโฮงะ อื ละ
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โม ป โพรม เซ� 23 อฮั เฮ�ี �กแจ รเวอืะ
คอก เกอ โจต ลัง่� ป มอง ญัม ชุง โรฮ ลัง่
โบ รเวอืะ เตือง โอยจ อ�ื เอะ โปฮ แลน
ปังเมอ โอ ยุ ปุย โตะ คอก เซ ติ ปุย เนอึ
ม�� อฮั เซ� 24ฮวันา ตัมนวต ป ควป คุม
แลน แก วิฮนั เซ ไม่ โม ซตุ ระ อา� เญื
อม ฮมอง อื ลปุง เซ เยอ� เงอตึ เนอมึ นึง
ตอก เกียฮ ไฆร โม ป โฮว ฆรอ พะเยซู เซ�
ปู เนอมึ นึง รพาวม อ�ื ยุง โตว ตอก ซ มัฮ
ซ แปน อ�ื

25 เญือม เซ เยอ ฮอยจ ปุย เคะ อื ติ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �งอ่ต แลน เมอะ� ป คัง โม
เปะ โตะ คอก โฮ� เอจี ชุง แม เพอกึ ปุย
นึง โตะ ควง วฮินั�� อฮั เซ ละ อ�ื 26 โม
ตัมนวต ไม่ ฮวันา อื โฮว ตุย แม โม ป โฮว
ฆรอ พะเยซู เซ� ตุย ไมจ ตุย มวน อื ฆาื
ฮลัต อื ปุย แล่น แตะ นึง ซโมะ�

27 เญอืม เอจี เอญี อื ไม่ โม ป โฮว ฆรอ
พะเยซู เซ� เกือฮ อื ชุง ลั่กกา โม ซมา
ชกิ ซพา เซ� ฮวันา ซตุ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื
28 �เอะ เอจี คัต เนอึม คัต แนม โม เปะ
โอ เญาะ กอก รโฮงะ มอยฮ ปุย เซ ละ ปุย
นึง กัน เพอกึ เปอะ ปุย� งอ่ต แลน เมิฮ ป
ยุฮ เปอะ เซ� เอจี เล่ีป เอนิ เวยีง เยรูซา
เลม เฮี กัม เพอกึ กัม ตอม เปอะ เซ� ไม่
ญวต เปอะ กัน ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ปุย เซ มัฮ
ป ยุฮ เอะ ละ อ�ื� อฮั เซ�

29 เปโตร ไม่ โม ปุย ไฮญ ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง พะเยซู เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �ไมจ
เอะ เนอึง ป อฮั พะจาว ระ ฮา เนอึง แตะ
ป อฮั ปุย� 30พะเยซู เอจี ยุฮ เนอมึ เปอะ
ยุม ไม่ นึง เคิง เปอะ นึง ไมะซาวแควง�
พะจาว ทื โม จัตเจือ ไพรม เอะ เอ� ปัง
เมอ เอจี เกือฮ อื โกฮ ไอม แม� 31พะจาว
วุฮ อื ระ จอง อื ฮลาวง� เกือฮ อื อาวต
ลัก่ดอม แตะ� เกือฮ อื แปน ป เกือฮ ปุย
โปน มัป่ ไม่ แปน อื ฮวันา ละ อ�ื มัฮ เกือฮ
อื โม อซิราเอน โฮลฮ เฌาะ รพาวม ไพรม
แตะ เบือ อ�ื เดอมึ พะจาว ซ ยวก มัป่ กัฮ
ตุต ยุฮ อ�ื 32 เอะ เอจี ปุน แปน เนอะ พี
ญัน อื ไลลวง เฮ�ี ลปุ พะจาว เอจี มัฮ โรฮ
พีญัน อื ไม่ เอะ� ลปุ เซ มัฮ ป เกือฮ พะ
จาว ละ โม ป เนองึ ป อฮั แตะ โครยญ โฆะ
อ�ื� อฮั เซ�

ลปุง ไมจ ยุฮ กามาลิเอน
33 โม ซมาชกิ ซพา เซ� เญื อม เอจี

ฮมอง อื โอเอฮี เซ� ฮาวก รพาวม เนอึม
ฮาวก รพาวม แนม� ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ โม
ป โฮว ฆรอ พะเยซู ฆาื อ�ื 34 ไน โม เซ ปัง
เมอ ไก ติ ปุย ป มัฮ โม ฟารซีิ� มอยฮ อื
มัฮ กามาลิเอน� มัฮ อาจาน ระ ป เพอกึ
โกตไม ยุฮ พะจาว ละ ปุย� ปุย นัปทื อื เตื
อง โอยจ แตะ� โกฮ ชุง ลลาึง โม ซมาชกิ
ซพา เซ� ดวน ปุย เกือฮ โม ป โฮว ฆรอ
พะเยซู เซ โอก ก พริ ติ เตะ� 35 ฟวยจ
เซ อฮั เฮี ละ โม ป โพรม เซ� �โม เปะ ป
มัฮ โม อซิราเอน เนอ� ป ตะ เปอะ ยุฮ ละ
โม เฮี เยอ ไมจ เปอะ แฮน� 36 ไพรม อื
ไก ปุย ติ� มอยฮ ทูด่า� อฮั ติ แตะ มัฮ
ป ระ ป คึ� ป พาวม ไม่ ปุย เซ ไก ด่าว
ปาวน รอย ปุย� กังเคะ เอ ปุย เซ ยุฮ ปุย
ยุม ไม่� เมาะ ป พาวม ไม่ อื เซ แตกฟุง
เฮยีไฮ เตือง โอยจ แตะ� กัน ตะ อื ยุฮ เซ
ไฆร ไอฮพาวมแตะ� 37ฟวยจ ปุย เซ เยอ
ฮอยจ แม ติ ปุย� มอยฮ ยูด่า� มัฮ ปุย จัง
วตั กาลิลี� เญือม เซ มัฮ เญือม โจต ปุย
เซน แตะ� ปุย เซ รชุยจ ปุย โฮวน ฟวต
แตะ� ปุย ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ ปุย เซ� เมาะ
ป พาวม ไม่ อื แตกฟุง เฮยีไฮ โรฮ ตอก
เซ� 38 ปเล่ีย เฮี อาึ อฮั ละ โม เปะ ตอก
เฮ�ี ทัน โตว ยุฮ โอเอฮี ละ โม เฮ�ี พลวย
เกือฮ อาวต ไอฮ ตัม รโตง แตะ� โอเอฮี
ไล เฮี ดัฮ มัฮ ป เกิต เน่อมึ นึง ปุย ตึน ซ
ไลจ ไอฮ นึง แตะ� 39 ดัฮ มัฮ โอเอฮี ฮอยจ
เน่อมึ นึง พะจาว� โม เปะ เกียฮ เป เปอะ
โตว เฟือฮ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ไม่ โม เฮี โฮ�
เมอ เตือง อื ซ แปน รุป เปอะ ปุ แตะ ไม่
พะจาว ฆาื อื ยุง่�� อฮั เซ�

40 โม เซ เนอึง ป อฮั กามาลิเอน เซ�
กอก แม โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู
เซ เอญี เคะ แตะ� เกือฮ ปุย เฟียต อ�ื
คัต อื โอ เญือะ อู ลอก ไลลวง พะเยซู เฟือ
ฮ� ฟวยจ เซ พลวย อื เอญี�

41 โม ป โฮว ฆรอ พะเยซู เซ โกฮ เอญี
ฮา โม ซมาชกิ ซพา เซ ไม่ รพาวม มวน
แตะ� เบือ เมีญพะจาว แตะ โปง ไม่ โฮลฮ
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แตะ ลอก กัน โคมเฮง� ไม่ โชะ ปุย นา อื
ตอก เซ เบือ ทื อื พะเยซู� 42 โม เซ เพอกึ
แนฮ ลัง่ ปุย ไม่ ครอฮ อื ไลลวง มัฮ เนอมึ
พะเยซู พะครติ โตะ ควง วิฮนั เซ ไม่ นึง
เญือะ ปุย โครยญ ซเงะ่�

6
โม ป เรอมึ อาแลฮ ปุย

1ฟวยจ เซ เยอ เญอืม เอจี โฮวน ลุกซิก
ปุๆ� โม ป ลปุง กรกิ เติ โม ป ลปุง ฮบีรู�
นึง โอ โม แมฮงั ป มัฮ ไน โม โกะ อื โฮลฮ
โอเอฮี เญอืม จัต ปุย โอเอฮี โครยญ ซเงะ่
เซ� 2 โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู กาว
ลอา ปุย เซ กอก โม ลุกซิก เกือฮ โพรม เตื
อง โอยจ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ คาว
โตว ละ ละ แตะ กัน ครอฮ แตะ ลปุง พะ
จาว นึง ซ มาว แตะ ไม่ จัต แตะ ป โซม ป
ปอน ละ ปุย� 3 เอียกปุ� ไมจ เปอะ เลือก
ปุย ไน โม เปะ ไอฮ อาแลฮ ปุย� ป มัฮ
ปุย ไมจ มอยฮ ไม่ เนอึม รพาวม แตะ� ป
นาวก นึง ลปุ พะจาว� ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ
แตะ� ซ ดุฮ ฮุ แปน ป คิต กัน เฮ�ี 4 โม
เอะ นึง อื ซ ละ เวลา ยุฮ แตะ ละ ซ ไววอน
แตะ ไม่ เพอกึ แตะ ลปุง พะจาว ละ ปุย��
อฮั เซ�

5ป อฮั อื เซ ปุก รพาวม โม ลุกซิก เตือง
โอยจ อ�ื โม เซ เลือก ซเทเฟน� ปุย นาวก
นึง รพาวม เจือ ไม่ ลปุ พะจาว� เลือก โรฮ
ฟีลิป ไม่ โพรโคโร� ไม่ นิคาโนน ไม่ ทิ
โมน� ไม่ พารเมนา� ไม่ นิโคลาว ป มัฮ
ปุย เวยีง อนัทิโอก ป เอจี เลียก นึง รติ ยุฮ
โม ยวิ� 6 เกือฮ อื ฮอยจ เคะ โม ป มัฮ ไกญ
กอ ยุฮ แตะ� โม ไกญกอ เซ ไววอน ยอ่ง
เตะ แตะ ราว อ�ื

7 ลปุง พะจาว พรุ เฮอื ปุๆ� โม ลุกซิก
นึง เวยีง เยรูซาเลม พรุฮแพร โฮวน ปุๆ
โม ซตุ โฮวน โรฮ ป เจือ เยอ�

ไล โฮมวต ปุย ซเทเฟน
8 ป มัฮ ซเทเฟน เนอ� มัฮ ปุย อาวต

เนอมึ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว นึง ไม่ อมันัต อ�ื
ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ โม ลัปซด่อน นึง�

9 ไก โฮงซุต ป อฮั ปุย โฮงซุต ยุฮ โม ป เบ
ลือฮ ฮา แปน แตะ ครา ไม่ ติ� โม ยวิ ป
กอ ซุต นึง อื มัฮ ปุย เวยีง ไซรนิ งอ่น� ปุย
เวยีง อะเลกซันเด่เรยี งอ่น� ปุย จังวตั ซิ
ลีเซีย ไม่ เอเซีย งอ่น� โม เซ ลลัฮ่ เก ปุ
แตะ ไม่ ซเทเฟน� 10 ลปุ พะจาว เกือฮ
กัมกึต วไิซ ไมจ ละ ซเทเฟน นึง ลปุง อ�ื
โม เซ ไป นึง อ�ื

11 โม เซ บระ ซาวป ดวน ปุย รโจฮ ซ
เทเฟน ฆาื อ�ื ดวน อื อฮั เฮ�ี �เอะ เอจี
ฮมอง เงอะ เพยีก แฮม ปุย เฮี ไอ โมเซ ไม่
เพยีก อื พะจาว�� ดวน โม เซ อฮั เซ�

12 เญอืม เซ โม เซ ซาวป เซีฮ ซุย โม ลัป
ซด่อน ไม่ โม ปกวตป เฮยีง ไม่ โม คู เพอกึ
พะทัม� เกือฮ อื รอก พาวม นึง อ�ื โม เซ
โฮว ซาวป โฮมวต ซเทเฟน ฆาื อ�ื เอญี
ตาว อื ฮอยจ ละ โม ซพา� 13บะ โรวก ปุย
เกือฮ อื แปน ซกิ พีญัน โอ เนอึม� เกือฮ
อื เลียก อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี เคราะ โตว อื เพี
ยก แฮม แตะ วิฮนั เฮี ไม่ โกตไม ยุฮ พะ
จาว� 14 เอะ เอจี ฮมอง เงอะ อฮั ปุย เฮี
อื ตะ เยซู ยว่ง นาซาเรต ยุฮ ไลจ ไม่ วฮินั
เฮ�ี ไม่ อฮั อื ซ เปียน ปซี ปซา เอจี เกือฮ
ไอ โมเซ ละ เอะ เซ�� เกือฮ อื อฮั เซ�

15 เมาะ ป งาวม นึง ซพา เซ แก ที ซเท
เฟน เตือง โอยจ แตะ� ยุ นา อื ตอก เอนิ
นา เตปด่า ยุฮ พะจาว ละ อ�ื

7
ป อฮั ป มวยญ ซเทเฟน

1ฮวันา ซตุ ไฮมญ อ�ื �โอเอฮี ไล เฮี อมั
มัฮ ป เนอมึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

2 ซเทเฟน โลยฮ อ�ื �โม เปะ ป มัฮ ป
ระ ป คาว� ไม่ โม เอียกปุ อู เตือง โอยจ
เปอะ� ปัว โม เปะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี พะ
จาว ป อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก แตะ เอจี เปลี
ฮ ติ แตะ ละ อปัราฮมั ป มัฮ จัตเจือ ไพรม
เอะ� มัฮ เญือม อาวต ลัง่ อื เมือง เมโซ
โปเตเมีย กา เฆียง โฮว อาวต อื เมือง ฮา
รนั� 3 อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โอก ฮา
เมือง แตะ� ฮา คระ ฮา เฌือต แตะ� โฮว
ฮอยจ นึง เมือง ป ซ รโฮงะ อาึ ละ เปอะ��
อฮั เซ ละ อื พะจาว เยอ�

4 �ฟวยจ เซ อปัราฮมั โอก เนอึม ฮา
เมือง เคนเด่ีย� โฮว อาวต นึง เมือง ฮา
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รนั� เญือม เอจี ฟวยจ ยุม เปือะ อ�ื พะ
จาว เกือฮ อื เฌาะ ลัก่ อาวต แตะ� เกือฮ
อื อาวต นา ก อาวต โม เปะ ปเล่ีย เฮ�ี
5 เญือม เซ เยอ พะจาว ดิ เกือฮ โตว พริ
เตะ เบระ เบรอมึ ละ อื นา เฮี เญี่ยะ เนอึ
ม� เมาะ ติ ลเตือก ชวง ปุ เกือฮ อื ละ อ�ื
พะจาว ปังเมอ เอจี ซันญา อาึง ซ เกือฮ
แตะ เมือง เฮี แปน คอง อื เตือง โอยจ อ�ื
ซ แปน คอง อื ฮอยจ ละ กวน เฌือต อื ป
ซ ไก กังเคะ� เญือม อฮั พะจาว เซ ละ
อื ดิ ไก โตว กวน� 6พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื
�จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮี ซ โฮว อาวต เมือง
ไฮญ� ปุย เมือง เซ ซ เกือฮ อื แปน ครา
แปน เซีญ แตะ� ไม่ ซ โคมเฮง อื ปาวน
รอย เนอมึ� 7ฟวยจ เซ อาึ ซ รเตีฮ เมือง
ป ยุฮ ครา แตะ นึง โม จัตเจือ เปอะ เซ�
กังเคะ เอ จัตเจือ เปอะ ซ โอก ฮา เมือง
เซ� ซ แม ทื แม อาึ นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อื
พะจาว� 8 พะจาว เกือฮ อปัราฮมั ไอฮ ริ
ตกิต� เกือฮ อื แปน ควน โตก อื ละ ป ซัน
ญา พะจาว อาึง ละ แตะ� เญอืม เอจี เกิต
ยซิฮกั ป มัฮ กวน อื เซ ซเตะ ซเงะ เอ� อปั
ราฮมั เกือฮ โรฮ อื ไอฮ รติกิต เซ� ยซิฮกั
ยุฮ โรฮ อื ละ ยาโคป ตอก เซ� ยาโคป ยุฮ
โรฮ อื ละ กวน แตะ เตือง กาว ลอา ปุย อื
ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ เซ�

9 �โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ เกละยุ โย
เซป� โชะ อื ละ ปุย เมือง อียปิ� เกือฮ
อื แปน ครา เซีญ ปุย� พะจาว ปังเมอ
อาวต ลัง่ ไม่ โยเซป� 10 เรอมึ อื เกือฮ โปน
เม่ะมัก่ แตะ โครยญ เจือ� เกือฮ กัมกึต
วไิซ ไมจ ละ อ�ื เกือฮ อื ปุก รพาวม ฟาโร
ป มัฮ กซัต เมือง อียปิ� กซัต เซ ดุฮ โย
เซป แปน นาโยก เมือง อยีปิ ไม่ ฮวันา กัน
นึง เญือะ แตะ เตือง โอยจ อ�ื

11�ฟวยจ เซ ฮอยจ ไปลญ เออปึ แควะ
คัต เล่ีป เมือง อียปิ� ไม่ เมือง คะนาอนั�
เม่ะมัก่ เนอึม ละ ปุย� จัตเจือ ไพรม เอะ
เซ ซาวป ป โซม ป ปอน แตะ� โฮลฮ โตว
อ�ื 12 เญอืม ฮมอง ยาโคป ไก เฮงาะ รโกะ
นึง เมือง อยีปิ เปอ� ดวน โม จัตเจือ ไพรม
เอะ เซ โฮว ตุย อ�ื โฮว เนอึม ติ โฮน�
13ฟวยจ เซ เญือม เอจี โฮว แม อื ติ โฮน
เนอ� โยเซป รโฮงะ ติ แตะ ละ โม เอียก
ปุ แตะ� โยเซป เกือฮ โรฮ ฟาโร ยุง ป มัฮ

คระ เฌือต แตะ เซ ไม่ อ�ื 14 โยเซป ดวน
ปุย โฮว กอก ยาโคป ป มัฮ เปือะ แตะ ไม่
คระ เฌือต แตะ� เกือฮ อื ฮอยจ เคะ แตะ
เตือง โอยจ อ�ื เจน เซ จัตเจือ ยาโคป
ไก ไม่ ปุ แตะ อาลแฆลฮ โรฮ พอน ปุย�
15 เญือม เซ ยาโคป เลีฮ อาวต เนอึม นึง
เมือง อยีปิ เซ� โกะ อื ไม่ โม จัตเจือ ไพรม
เอะ ยุม นา เซ� 16 ปุย กลอม เอญี รมอยจ
อื เมือง เชเคม� รมอยจ อื โตะ ทัม รวี อปั
ราฮมั เน่อมึ นึง มู ฮาโม เมือง เชเคม เซ
นึง มาื ยุฮ แตะ�

17 �เญือม เอจี ซ เติง เวลา ซ ยุฮ พะ
จาว ตัม ป ซันญา แตะ อาึง ละ อปัราฮมั
เมอ� โม จัตเจือ ไพรม เอะ ป อาวต นึง
เมือง อยีปิ เซ เอจี พรุฮแพร เนอมึ โฮวน�
18 เญือม เซ ไก แม กซัต โคระ ป เตียง
เมือง อียปิ เซ ติ ปุย� ยุง โตว ไลลวง โย
เซป เฟือฮ� 19 งอ่ต เฮยีง แตะ ละ ซ ยุฮ
แตะ ป โซะ ป ไซญ ละ โม จัตเจือ ไพรม
เอะ� คนัป อื ละ โปวฮ กวน แตวะ แตะ
โอก ฮา เญือะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ยุม�

20 �ไอ โมเซ เกิต โรฮ เจน เซ� มัฮ ปุย
ไมจ ละ แลน พะจาว อ�ื มะเปือะ อื เลียง
อื นึง เญือะ แตะ� ไฆลป ยุฮ อื ลอวย เคิ�
21 ฟวยจ เซ เญือม เอจี จัมเปน อื เกือฮ
โอก ฮา เญือะ แตะ เซ� กวน รโปวน กซัต
เซ โซวต เลียง อื นึง ซ เกือฮ อื แปน กวน
แตะ� 22 กังเคะ เอ ไอ โมเซ ไก ป เพอกึ
เกือฮ อื ยุง พันญา ปุย เมือง อียปิ เซ โค
รยญ เจือ� ลอต แปน ปุย โฮวน ป เกียฮ
ยุฮ� เกียฮ อฮั เกียฮ มวยญ ไม่ อ�ื

23�เญอืม เอจี ฮาวก อาญุ ไอ โมเซ รปา
วน เนอึม เมอ� ไก รพาวม ฆวต โฮว เลีม
เคะ โม อซิราเอน ป มัฮ จัตเจือ แตะ� 24 ยุ
ปุย อียปิ ติ ปุย� ปุก เญือม โคมเฮง อื โม
อซิราเอน ติ ปุย� เรอึม อ�ื โรก เวน ฆรอ
จัตเจือ แตะ เซ� ยุฮ ยุม ไม่ ปุย อียปิ เซ
ฆาื อ�ื 25 ไอ โมเซ แกต โม จัตเจือ แตะ เซ
ซ คาวไจ อื มัฮ แตะ ป เกือฮ พะจาว แปน
ป เรอมึ ปุย เกือฮ โปน ฮา แปน แตะ ครา
เซีญ ปุย� โม จัตเจือ อื เซ ปังเมอ โอ คาว
ไจ อ�ื 26 ปวยฮ พริ เซ ไอ โมเซ ยุ แม โม
อซิราเอน ลอา ปุย รเจ ดิ� ฆวต เกือฮ โม
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เซ ไมจ มวน แม ไม่ ปุ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�เอยีกปุ� โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ เอยีกปุ ปุ
แตะ� เมอยุ ยุฮ เปอะ ป โอ ปุก โอ ลอก
ละ ปุ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27�ปพิต นึง อื เซ ญุยฮ ไอ โมเซ เรยีง�
อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ ปุย ป ดุฮ ปะ แปน
ป ตัตเตียง ละ ซ รเตีฮ แตะ โม เอะ เอ�
28 โฆะเน่ิ เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ โม อียปิ�
อมั มัฮ ซ ยุฮ โรฮ เปอะ ยุม ไม่ อาึ ตอก
ยุฮ เปอะ ละ ปุย เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ ไอ
โมเซ� 29 เญือม เอจี ฮมอง ไอ โมเซ ลปุง
เซ เยอ� ตอ โฮว อาวต ฆาื อื นึง เมือง มี
เด่ียน� ลอต โฮลฮ กวน รเมะ แตะ นา เซ
ลอา ปุย�

30 �เญื อม เอจี ไก อื ร ปา วน เนอึ ม
เมอ� ไก ติ โฮน เญือม อาวต อื นึง ลาึน
โบ บลาวง ซีไน เซ� ฮอยจ เตปด่า ยุฮ พะ
จาว เคะ อื ติ� เปลีฮ ติ แตะ ละ อื ลลาึง
รเออปึ งอ นึง โคะ แตวะ� 31 เญือม ยุ
ไอ โมเซ โอเอฮี เซ เงอตึ ฆาื อ�ื ตะ เลีย
ก แลน อื ซดิ� โอก เซียง พะจาว ละ ลไล
อ�ื 32 อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ พะจาว ทื โม จัต
เจือ ไพรม เปอะ� มัฮ พะจาว ทื อปัราฮมั
ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป�� อฮั เซ ละ อ�ื ไอ
โมเซ รกุฮ รเตียง� โรวต โตว แลน อ�ื

33 �พะจาว อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ไมจ
เปอะ ปอยจ เกิป เปอะ เซ� เตะ นา ก ชุง
เปอะ เซ มัฮ ก ซัมคัน อ�ื 34 อาึ เอจี ยุ
เม่ะมัก่ อาวม ปุย ไน แตะ� ป อาวต อื นึง
เมือง อียปิ เซ� อาึ ฮมอง ลอป ครวก รกั
อ�ื อาึ มัฮ เลีฮ เคะ อื นึง ซ เกือฮ แตะ
โปน เม่ะมัก่ แตะ เซ� ปเล่ีย เฮี อาึ ซ เกือฮ
ปะ โฮว ฮอยจ เมือง อยีปิ�� อฮั เซ ละ ไอ
โมเซ พะจาว เยอ�

35 �โม อซิราเอน ญอม โตว ไอฮ ป อฮั
ไอ โมเซ� ไม่ อฮั อื โอเอฮี ตอก เฮี ละ อ�ื
�มัฮ ปุย ป ดุฮ ปะ แปน ป ตัตเตียง ละ ซ
รเตีฮ แตะ โม เอะ เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปัง
มัฮ ตอก เซ พะจาว เกือฮ ลัง่ ไอ โมเซ เซ
แปน ป ตัตเตียง ปุย� ไม่ แปน อื ป เกือฮ
ปุย โปน ฮา แปน แตะ ครา เซีญ ปุย� พะ
จาว มัฮ โกว อื เตปด่า ป เปลีฮ ติ แตะ ละ
อื นึง โคะ เซ ละ แปน อื ป เรอมึ อ�ื 36 เอจี
มัฮ ไอ โมเซ เซ ป ตาว โม อซิราเอน โอก
ฮา เมือง อียปิ เปอ� ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เง

อตึ ปุย นึง� นึง เมือง อียปิ� ไม่ นึง ปลัฮ
รอาวม ซครกั� ไม่ คระ โฮว อื นึง ลาึน ไน
รปาวน เนอมึ เซ�

37 �เอจี มัฮ ไอ โมเซ เซ ป เอจี อฮั ละ
โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี
� �เฆียง เฮี พะจาว ซ ดวน ป ซึป ลปุง

แตะ ฮอยจ เคะ เปอะ ติ ปุย� ตอก โรฮ
ดวน อื อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ� ปุย เซ ซ
แปน โรฮ ปุย ไน โม เปะ ติ ปุย�� อฮั เซ
ละ อ�ื 38 เอจี มัฮ ปุย เซ ป อาวต ไม่ โม อซิ
ราเอน เญอืม รโจะ อื นึง ลาึน เซ� เญอืม
อาวต อื ไม่ เตปด่า ป ลปุง ไม่ อื นึง บลา
วง ซีไน เซ� จัตเจือ ไพรม เอะ อาวต โรฮ
ไม่ อ�ื มัฮ ปุย เซ ป ฮมอง ลปุง พะจาว ป
ไก จีวติ นึง เซ� ละ ซ ซึป แม อื ละ เอะ�

39 �โม จัต เจือ ไพรม เอะ ปัง เมอ โอ
ญอม เนอึง ป อฮั อื เฟือฮ� ญุยฮ อื โอก
ฮา แตะ นึง ไก รพาวม ซฆลอย แตะ เมือง
อยีปิ� 40อฮั เฮี ฆาื อื ละ อาโรน� �ยุฮ ฮุป
พะจาว ละ เอะ ติ ลอา� ละ ซ แปน อื ป นัม
เอะ� ไอ โมเซ ป ตาว เอะ โอก ฮา เมือง อี
ยปิ เซ โฮว ก เมอ ก โอวน ปเล่ีย เฮี เอะ ยุง
โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื 41 มัฮ เญือม เซ เญื
อม ยุฮ อื ฮุป กวน โมวก เกอ� ทไว โรฮ
ซัตซิง ละ อ�ื เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม
นึง ป ยุฮ แตะ นึง เตะ นึง ชวง แตะ ไอฮ�
42พะจาว วุต ติ แตะ ฮา อื ฆาื อ�ื รน่ัก อื
ละ ซ เกือฮ อื ทื โม ซโมยญอาวตมะลอง�
ตอก เนอึม ป เอจี ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว อาึง นึง พะทัม โฆะ� มัฮ อฮั อื ตอก
เฮ�ี
� �โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� ติ

เจน รปาวน เนอึม เญือม มอก เปอะ ซัต
ซิง นึง ลาึน เวอืฮ เซ� มัฮ โตว มอก เปอะ
ทไว ละ อาึ� 43 โม เปะ เอจี กลอม เปอะ
โรวก พากัง ยุฮ พะโมเลก ไม่ โรวก เปอะ
ฮุป ซโมยญ ยุฮ พะ เรฟัน� โอเอฮี โม เซ
มัฮ ฮุป ยุฮ โม เปะ ละ ซ ไว แตะ� อาึ ซ
โครฮ โม เปะ โฮว โปน เวยีง บ่าบี่โลน ฆาื
อ�ื� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

44 �ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ อาวต นึง
ลาึน ไม่ พากัง นา ก ทื แตะ พะจาว� เอจี
ซกิ นึง เซ อาวต พะจาว ไม่ อ�ื พากัง เซ
ยุฮ ปุย ตัม ฮุนฮงั ป เปลีฮ พะจาว ละ ไอ
โมเซ� ยุฮ อื ตัม ดวน พะจาว ไอ โมเซ
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ยุฮ� 45 จัตเจือ ไพรม เอะ โฮลฮ เนอึม
พากัง เซ� กัง เคะ เอ กลอม โรวก อ�ื
โฮว ไม่ โยชูวา ละ ซ โฮลฮ แตะ อาวต นึง
เมือง เกือฮ พะจาว ละ แตะ� มัฮ พะจาว
ป โครฮ แครต ปุย โฮวน เจือ ละ อื โอก ฮา
เมือง เซ ซองนา อ�ื พากัง เซ อาวต นา เซ
ฮอยจ ละ เจน ด่าวติ� 46 ด่าวติ เซ มัฮ ปุย
ป ปุก รพาวม พะจาว� ปัว ติ แตะ โฮลฮ
ยุฮ วฮินั ก อาวต พะจาว ทื ยาโคป� 47 ปัง
เมอ มัฮ กซัต ซาโลมอน ป โฮลฮ ยุฮ วฮินั
ละ พะจาว เซ�

48 �ญันได่ พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง
แตะ� มัฮ โตว ป อาวต นึง เญือะ ยุฮ ปุย
ปลัฮเตะ ละ แตะ ตอก เซ� ป ซึป ลปุง พะ
จาว โฆะติ ปุย เอจี อฮั เฮ�ี

49� �เมือง มะลอง มัฮ นา ก งาวม อาึ�
ปลัฮเตะ มัฮ นา กพรอกอาึ ชวง แตะ� โม
เปะ ซ ยุฮ เปอะ อาึง เญือะ ตอก เมอ เนิ�
ไก นา เมอ ก ไอจ อาึ อ�ื 50 โอเอฮี โม เฮี
เอจี มัฮ ป ยุฮ อาึ ไอฮ เตือง โอยจ อ�ื โม่
มัฮ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

51 �โม เปะ ป เฟียก ตัน รพาวม� ไม่
ลึง เปอะ� โม เปะ ตอซู ลอป เปอะ ลปุ พะ
จาว� ยุฮ โม จัตเจือ เปอะ ตอก ออฮ� ยุฮ
โรฮ เปอะ ตอก เซ โรฮ� 52 โม ป ซึป ลปุง
พะจาว เยอ ป โอ โม จัตเจือ เปอะ โฮลฮ
โคมเฮง อมั ไก� ไก โตว ติ เนอึม� โม เซ
ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม ป รโฮงะ อาึง ไลลวง ซ
ฮอยจ พะโองจาว ป ซื ป ไซ เน่อมึ ไพรม
อ�ื วงั เฮี แม เยอ� เอจี มัฮ โม เปะ ปมอป
พะโองจาว เซ ละ ปุย ไม่ ยุฮ เปอะ ยุม ไม่�
53 โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ป รปั โกตไม ยุฮ
พะจาว ป ซึป โม เตปด่า ละ เปอะ เซ� ปัง
เมอ โอ เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม เซ�� อฮั เซ
ละ อื ซเทเฟน�

ปุย แล่น ซเทเฟน นึง ซโมะ
54 โม ซมาชกิ ซพา เซ เมือต เอจี ฮมอง

โอ เอฮี ตอก เซ� ฮาวก รพาวม เนอึ ม
ฮาวก รพาวม แนม ฆาื อ�ื ครติ เบียง
เตียง รญี แตะ ละ ซเทเฟน� 55 เญือม
เซ ซเทเฟน นาวก เอนิ นึง ลปุ พะจาว�
งนั มะลอง� ชวน รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว ไม่
ชวน อื ชุง พะเยซู ลัก่ดอม พะจาว� 56อฮั
เฮ�ี �แก แลน� อาึ ชวน โปฮ มะลอง ไอฮ

ติ แตะ� ไม่ ยุ แตะ ชุง ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮ
เตะ ลวง ดอม เตะ พะจาว�� อฮั เซ�

57 โม เซ เตือง โอยจ อื ครวก เอนิ เรยีง
ไม่ เชาะ อื ฮยวก แตะ� ดัม เอนิ เอญี เคะ
อื โครยญ โฆะ แตะ� 58 โฮมวต บัว่ โรวก
อื โอก ฮา เวยีง เซ� แล่น อื นึง ซโมะ� โม
ป มัฮ ซกิ พญีัน ฟอง อื เซ รโปะ เครองึ เซ
อกึ แตะ ไม่ ปรเมะ นมุ ติ ปุย ป มอยฮ ซาว
โล�

59ลไล แล่น โม เซ อื นึง ซโมะ โอ� ซเท
เฟน ไววอน อฮั เฮ�ี �โอ พะเยซู จาว� ปัว
ปะ รปัคัม ลปุ แตะ�� อฮั เซ� 60ซเทเฟน
ชุง นึง มะฆราวง แตะ� อฮั เฮี เรยีง� �โอ
พะโองจาว� ปัว ปะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ
ป พิต โฌวะ ยุฮ โม เฮ�ี� อฮั เซ� เญือม
เอจี ฟวยจ อฮั อื เซ เยอ โอยจ รพาวม อ�ื
กัน ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ซเทเฟน เซ� ฟวยจ
รพาวม ซาวโล นึง�

8
ปุย โคมเฮง โม ป เจือ พะเยซู

1 เคียง ซเงะ เซ เยอ ครติซจัก นึง เวยีง
เยรูซาเลม เกิต กัน โคมเฮง เรยีง ลัมเลือ
ละ� โม ลุกซิก นา เซ� โนก ฮา โม ไกญกอ
นึง อ�ื แตกฟุง อาวต เฮยี อาวต ไฮ เล่ีป
จังวตั ยูเด่ีย ไม่ จังวตั ซามาเรยี� 2 โม ปร
เมะ งอ่น อื ป ทื เนอมึ พะจาว โฮว รมอยจ
ซเทเฟน� เยอืม เนอมึ เยอืม แนม นึง โซะ
รพาวม แตะ นึง ซเทเฟน� 3 ป มัฮ ซาว
โล เซ ซาวป ยุฮ ไลจ ไม่ ครติซจัก� เลีย
ก เญือะ ปุย โครยญ เญือะ โครยญ ม่า�
โฮมวต บัว่ โรวก ปรเมะ ปรโปวน� คัง อื
โตะ คอก�

ฟีลิป โฮว ครอฮ ไลลวง พะจาว นึง ซา
มาเรยี

4 ป แตก ป ฟุง เซ ครอฮ ลอป ลปุง พะ
จาว ละ ปุย โครยญ คระ โฮว โครง เอญี
แตะ� 5 เญอืม เซ ฟีลิป เลีฮ ครอฮ ไลลวง
พะครติ ละ ปุย นึง เวยีง ซามาเรยี� 6 โม
ปุย โฮวน นา เซ ฮมอง ป อฮั ฟีลิป ไม่ ยุ
อื ยุฮ อื ป ซัมคัน� งอ่ต ป อฮั อื ฆาื อ�ื
7พี โฮวน ตัว ป อาวต นึง ปุย ครวก ปุ โอก
เรยีง� ป ดัก่ได่ ไม่ ป คาโด่ เยอ เอจี โฮวน
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ป ไฮ นึง อ�ื 8 ปุย เวยีง ซามาเรยี เซ โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื

9 ไพรม อื ไก ปุย ติ มอยฮ ซีโมน� อวต
ติ แตะ มัฮ ป คึ� โกย ยุฮ แตะ ป ซัมคัน
นึง กทา กทอง แตะ นึง เวยีง เซ โฆะ�
ไม่ เกือฮ อื ปุย เวยีง ซามาเรยี เงอตึ นึง
แตะ� 10 ปุย งอ่ต ป อฮั อื เตือง ป ระ ป
แตวะ เตือง โอยจ อ�ื �ปุย เฮี ฮงั ซ มัฮ
โฮลฮ อื อมันัต คึนัก ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ
ละ ปุ แตะ� 11 ปุย เครองึ เนอมึ นึง ป อฮั
อื นึง เอจี เล่ีญ เงอตึ อื นึง กทา กทอง อ�ื
12 เคียง เอจี โฮว ครอฮ ฟีลิป ไลลวง บัน่
เมือง ยุฮ พะจาว ไม่ ไลลวง พะเยซูครติ
ละ อ�ื โม เซ เจือ เนอมึ อ�ื ลอต รปั บัป่ติ
ซมา เตือง ปรเมะ ปรโปวน� 13 ป มัฮ ซี
โมน เซ เจือ โรฮ อ�ื เญอืม เอจี ฟวยจ รปั
อื บัป่ติซมา เยอ� กอ อาวต ดิ ไม่ ฟีลิป�
เญือม ยุ อื ยุฮ ฟีลิป ป ซัมคัน โฮวน เจือ
เงอตึ เนอมึ ฆาื อ�ื

14 โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ป
อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� เญือม
ฮมอง อื รปั ปุย เวยีง ซามาเรยี ลปุง พะ
จาว เยอ� ดวน เปโตร ไม่ โยฮนั โฮว เคะ
อ�ื 15 เปโตร ไม่ โยฮนั เลีฮ เนอมึ เคะ อ�ื
ไววอน เพือ อื นึง ซ เกือฮ อื รปั ลปุ พะ
จาว� 16 กา เซ ลปุ พะจาว ดิ เลีฮ อาวต
โตว นึง ปุย โม เซ ติ ปุย เนอึม� มัฮ รปั
อื บัป่ติซมา นึง มอยฮ พะเยซู จาว โน่ง�
17 เปโตร ไม่ โยฮนั ยอ่ง เตะ แตะ ราว อ�ื
ฟวยจ เซ เยอ โฮลฮ เอนิ รปั ลปุ พะจาว�
โม เซ เยอ�

18 ซีโมน เญือม ยุ อื รปั ปุย ลปุ พะจาว
เบือ ยอ่ง โม ไกญกอ เตะ แตะ ราว อ�ื ริ
เอนิ เกือฮ มาื ละ โม ไกญกอ เซ� 19 อฮั
เฮี ละ อ�ื �เกือฮ อาึ ไก อมันัต ตอก เซ
โรฮ� ฟวยจ เซ ดัฮ อาึ ยอ่ง เตะ แตะ ราว
ป ออฮ� ปุย เซ ซ รปั โรฮ ลปุ พะจาว เบือ
อาึ�� อฮั เซ�

20 เปโตร โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ เกียฮ
แกต โน่ง เปอะ ติ แตะ ซ ปุน รวี ป ปละ ป
ซาึต พะจาว นึง มาื เมอ� ปะ ซ ดุฮ เปอะ
โตะ มอ นโฮก ฆาื อ�ื เตือง โกะ เปอะ� เตื
อง มาื ยุฮ เปอะ� 21ปะ ไก เปอะ โตว รโตง

นึง กัน เฮ�ี นึง งอ่ต เปอะ โอเอฮี ตอก โอ
อื ปุก รพาวม พะจาว� 22 ไมจ เปอะ เฌาะ
โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ ฮา กัม คิต บ่วก
เปอะ เซ� ไมจ เปอะ ปัว พะโองจาว โอ ทื
โซะ โระ โกลยจ ป คิต เปอะ โตะ รพาวม
แตะ เซ� 23อาึ ยุง เงอะ เอจี โฮลฮ ป ฆอก
ป เบร โฮมวต ปุก เปอะ� ไม่ อาวต เปอะ
ไม่ กัมกุยฮ ฆอก โตะ รพาวม แตะ�� อฮั
เซ ละ อื เปโตร เยอ�

24 ซีโมน โลยฮ อ�ื �ปัว โม เปะ ไววอน
ละ พะโองจาว รโตง แตะ นึง โอ ซ เกือฮ ป
อฮั เปอะ เซ ฮอยจ ละ อาึ ติ เจือ เนอมึ��
อฮั เซ ละ อ�ื

25 เปโตร ไม่ โยฮนั เนอ� เญือม เอจี
ฟวยจ แปน อื พีญัน นึง ไลลวง จีวติ โกะ
แตะ� ไม่ รโฮงะ อื ป อฮั ป มวยญ พะโอง
จาว ละ อ�ื เอญี นึง เวยีง เยรูซาเลม�
ครอฮ ปุ เอญี ไลลวง พะจาว ละ ปุย จัง
วตั ซามาเรยี โฮวน ยว่ง�

จาวไน เมือง เอทิโอเปีย เจือ พะเยซู
26ฟวยจ เซ เตปด่า พะจาว ดวน ฟีลิป�

อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โกฮ โฮว เลีฮ
ลวง ลัก่เซฮ� โฮว คระ โฮว ปุย เวยีง เยรู
ซาเลม ป ฮอยจ ละ ยว่ง กาซา เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื มัฮ คระ โอ ปุย ทัน ไลเลีม นึง�
27 ฟีลิป โกฮ โฮว เนอึม� เญือม เซ โฮว
ปุย เมือง เอทิโอเปีย นึง ติ ปุย คระ เซ�
มัฮ จาวไน�* มัฮ ป ระ ไล นึง เมือง เอทิโอ
เปีย� กซัต เมือง เซ มัฮ ปรโปวน� มอยฮ
อื มัฮ คันด่าซี� จาวไน เซ มัฮ ป ควป คุม
แลน แก ป ระ งวยฮ ระ ตุง ยุฮ อื เตือง
โอยจ อ�ื เอญี เน่อมึ โฮว ซุต แตะ นึง
เวยีง เยรูซาเลม� 28 ลไล งาวม อื ปุ เอญี
นึง เลาะ ยุฮ แตะ เซ� ลาว นังซื ยุฮ อซิยา
ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ� 29 ลปุ พะ
จาว ดวน ฟีลิป ตอก เฮ�ี �โฮว เลียก ซดิ
ไม่ เลาะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

30 ฟีลิป ตอ โฮว เคะ อ�ื ฮมอง ลาว อื
นังซื อซิยา เซ� ไฮมญ อ�ื �ป ลาว เปอะ
เซ อมั คาวไจ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

31 จาวไน เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �ดัฮ โอ ไก
ป อาทิไบ่ เนิ โฮ� อมั เกียฮ คาวไจ เยอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ ปัว ฟีลิป ฮาวก
งาวม ไม่ แตะ�

* 8:27 8:27 ลปุง ไพรม อฮั คันที ไม่ อ�ื มัฮ อฮั อื ปุย เซฮ ปุย ไม่ อ�ื
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32พะทัม ลาว อื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
�ปุย เซ โฆย แนฮ ตอก แกะ เมือะ ปุย

โรวก ละ ซ มอก แตะ โฮ� ตอก โรฮ โอ
กวน แกะ รกั เญือม ญัป ปุย ฮาึก อื โฮ�
โฆย แนฮ ตอก เซ� 33 เญอืม โชะ ปุย นา
อื เซ ไก โตว ป รเตีฮ ละ อื ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื
ไก โตว ป เกียฮ รโฮงะ จัตเจือ อื ละ ปุย�
นึง เอจี โอยจ จีวติ อื นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี�
อฮั เซ พะทัม อซิยา ลาว อื เซ�

34 จาวไน เซ ไฮมญ ฟีลิป ตอก เฮ�ี �ป
ซึป ลปุง พะจาว เซ มัฮ รโฮงะ อื ไลลวง ปุย
นึง อ�ื อมั มัฮ รโฮงะ อื ไลลวง โกะ แตะ
ไอฮ� อมั มัฮ รโฮงะ อื ไลลวง ปุย ไฮญ��
อฮั เซ ละ อ�ื 35 ฟีลิป ลอต เอนิ รโฮงะ ไล
ลวง พะเยซู ละ อื เน่อมึ นึง พะทัม ลาว อื
เซ�

36ลไล โฮว อื นึง คระ เซ ฮอยจ ละ ก ไก
รอาวม ติ โดฮ� จาวไน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื
�ตึต แตะ เซ มัฮ รอาวม� ดัฮ อาึ รปั บั ่
ปติซมา นึง อมั แปน�� อฮั เซ� 37 (ฟีลิป
โลยฮ อื ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ ปุน เจือ ฮอยจ
โตะ รพาวม แตะ เตือง โอยจ อ�ื แปน��
อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�เจือ เยอะ� อาึ เจือ มัฮ พะเยซูครติ กวน
พะจาว�� อฮั เซ��*

38 เญอืม เซ ดวน ป กุม เลาะ ยุฮ แตะ ล
โล่ะ� ฟีลิป ไม่ จาวไน เซ เลีฮ โตะ รอาวม
เตือง ลอา แตะ� ฟีลิป เกือฮ อื รปั บัป่ติ
ซมา� 39 เญือม เอจี โอก อื ฮา รอาวม เซ
ลปุ พะจาว ตาว เอนิ ฟีลิป โฮว ฮา อื ก
ไฮญ� จาวไน เซ เญาะ โฮลฮ โตว ยุ ฟีลิป
เซ แม� ลอต โฮว นึง คระ ซ โฮว แตะ เซ
ไม่ รพาวม มวน แตะ� 40 ฟีลิป เซ ปังเมอ
เอจี ไก แม ป ยุ ฮอยจ อื ยว่ง อาโซโท�
ครอฮ ปุ โฮว ไลลวง พะจาว โครยญ ยว่ง
ฮอยจ ละ ฮอยจ อื นึง เวยีง ซีซาเรยา�

9
ซาวโล โฮลฮ รพาวม โคระ แตะ
(กก� 22:6-16; กก� 26:12-18)

1 เญือม เซ ซาวโล เยอ พระ ลัง่ ปุย ไม่
อฮั อื ติ แตะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป มัฮ ลุกซิก
พะโองจาว� โฮว เคะ ฮวันา ซตุ ฆาื อ�ื
2 ปัว โรวก นังซื ลัปลอง ฮอยจ ละ โฮงซุต

ยุฮ โม ยวิ เวยีง ด่ามาซกัต โครยญ โดฮ�
ละ ซ ปุน โฮมวต อื โม ป เจือ ไลลวง พะ
เยซู� เตอมึ ป รโตฮ อื ยุ� อฮั โตว ปรเมะ
ปรโปวน� ตะ โฮมวต โจก โรวก อื ฮอยจ
นึง เวยีง เยรูซาเลม เบือ นังซื ลัปลอง ยุฮ
แตะ เซ� 3 ลไล โฮว ซาวโล นึง คระ อา�
เญอืม เอจี ซดิ อื ไม่ เวยีง ด่ามาซกัต เตอ�
ซอต ซเปีย เน่อมึ มะลอง ละ รวติ อื เอนิ�
4 ฆลาื เอนิ ลังเตะ� ฮมอง เซียง ป อฮั เฮี
ละ แตะ� �ซาวโล ซาวโล เมอยุ โคมเฮง
เปอะ อาึ อ�ื� อฮั เซ�

5ซาวโล ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �โอ พะโอง
กุม อาึ� ปะ มัฮ เปอะ ปุย�� อฮั เซ� พะ
โองจาว โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ มัฮ เยซู ป
โคมเฮง เปอะ เซ� 6 โกฮ โฮว เลียก โตะ
เวยีง เงอ� ป ไมจ เปอะ ยุฮ ฮู ไก ป ซ รโฮ
งะ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 โม ป โฮว ไม่ อื เซ ชุง นา เซ� โฆย
แนฮ นึง ฮมอง แตะ เซียง ป โอ แตะ ยุ โกะ
อ�ื 8 ซาวโล เยอ โกฮ เน่อมึ ฆลาื แตะ ลัง
เตะ� เญอืม เอจี ไบลญ อื ไง่ แตะ เกียฮ ยุ
โตว โอเอฮี� โม เซ โตวก โรวก เตะ อื ฆาื
อื ตาว อื ฮอยจ นึง เวยีง ด่ามาซกัต� 9 ไก
เอนิ ลอวย ซเงะ โอ อื เกียฮ ยุ โอเอฮี ฮ�ี
โซม โตว ป ติ ป เตอื ติ� รอาวม ปุ โรฮ ญุ
อ�ื

10 นึง เวยีง ด่ามาซกัต เซ ไก ลุกซิก นึง
ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ อะนาเนีย� ยุ บลอง
พะโองจาว ไม่ ฮมอง แตะ เซียง อฮั อื เฮี
ละ แตะ� �อะนาเนีย�� อฮั เซ ละ อ�ื
อะนาเนีย โลยฮ อื ละ อ�ื �เอฮิ� พะโอง
จาว� อาึ อาวต นา เฮ�ี� อฮั เซ�

11 พะโองจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �โกฮ โฮว
ฮอยจ นึง กอง อฮั ปุย กอง ซื ไม่ เซ� โฮว
ซาวป ไฮมญ ปรเมะ เวยีง ทารโซ ติ ปุย�
มอยฮ อื มัฮ ซาวโล� อาวต เญือะ ยูด่า�
ปเล่ีย เฮี กัมลัง ไววอน ลัง่� 12 ซาวโล เซ
เอจี โฮลฮ ยุ บลอง ฮอยจ ปุย ป มอยฮ อา
นาเนีย เคะ แตะ ติ ปุย� ไม่ ยอ่ง อื เตะ
แตะ ราว แตะ นึง ซ เกือฮ อื ยุ แม โอ
เอฮี�� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

13 อะนาเนีย ปังเมอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�โอ พะโองจาว� อาึ เอจี โฮวน ฮมอง โฮว
ปุย โบ ปุย เซ� อฮั ปุย เซ ยุฮ ป โซะ ป

* 8:37 8:37 ลปุง ไก กไน โวงเลป เซ มัฮ ป โอ ไก นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม งอ่น อ�ื
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ไซญละ ปุย ไน เปอะ นึง เวยีง เยรูซาเลม�
14ปเล่ีย เอจี ฮอยจ โรฮ นา เฮ�ี เอจี โฮลฮ
โรฮ นังซื ลัปลอง เน่อมึ นึง โม ซตุ ระ ละ
ซ ปุน โจก แตะ โรวก เมาะ โม ป กอก ปัว
ปะ เรอมึ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 พะโองจาว อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ไมจ
เปอะ โฮว เคะ อ�ื อาึ เอจี เลือก ปุย เซ ละ
ซ รซอฮ อื ละ อาึ� ไม่ ซ รโฮงะ อื ไลลวง
อาึ ละ ปุย ตังเมือง ไม่ โม กซัต ไม่ โม อซิ
ราเอน� 16 อาึ ซ เปลีฮ ไอฮ ละ อื เม่ะมัก่
ซ ไมจ อื โอต เบือ ทื อื อาึ อ�ื� อฮั เซ พะ
โองจาว�

17ฟวยจ เซ อะนาเนีย โฮว เนอมึ� เลีย
ก โตะ เญือะ เซ� ยอ่ง เตะ แตะ ราว ซาว
โล� อฮั เฮ�ี �เอียก ซาวโล� พะโองจาว
ป มัฮ พะเยซู ป เปลีฮ ติ แตะ ละ เปอะ
ตัม คระ ฮอยจ เปอะ เซ� ดวน อาึ ฮอยจ
เคะ เปอะ นึง ซ เกือฮ อื ปะ เกียฮ ยุ แม โอ
เอฮี� ไม่ ซ เกือฮ อื ปะ นาวก นึง ลปุ พะ
จาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 เญือม เซ เยอ ดุฮ เอนิ โอเอฮี เน่อมึ
นึง ไง่ อื ป ตอก รปอฮ โอเอฮี โฮ� เกียฮ ยุ
แม เอนิ อื โอเอฮี ฮ�ี ลอต โกฮ โฮว รปั บั ่
ปติซมา� 19 เญือม เอจี ฟวยจ โซม อื ปุน
แม เรยีง แด่น แตะ�

ซาวโล ครอฮ ไลลวง พะเยซู จาว
ซาวโล อาวต ไม่ โม ลุกซิก นึง เวยีง ด่า

มาซกัต เล่ีญ บุย� 20 เญือม เซ เยอ โฮว
ครอฮ เอนิ มัฮ พะเยซู กวน พะจาว โตะ
โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ โฮวน โดฮ� 21 เมาะ ป
โฮลฮ ฮมอง เงอ เงอตึ เนอึม ฆาื อ�ื อฮั
เฮ�ี �ปุย เฮี โม่ มัฮ ปุย ป คัม ตุง โม ป ทื
พะเยซู นึง เวยีง เยรูซาเลม โฮ� โม่ มัฮ
โฆง อื ฮอยจ นา เฮี ละ ซ โจก แตะ โรวก
โม เซ ละ โม ซตุ ระ เซ�� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ� 22ซาวโล โฮว ละ เกียฮ อฮั แตะ โอ
เอฮี เบือ อมันัต พะจาว โฮวน ปุๆ� เกือฮ
ปุย ยุง แจง แน มัฮ พะเยซู พะครติ� อฮั
ซโตฮ ซตัฮ อื ละ โม ยวิ ป อาวต นึง เวยีง
ด่ามาซกัต เซ� ปอ เอนิ โอ โม เซ เญาะ
โรวต เก�

23 กัง เคะ เอ โม ยวิ ซิงซา ปุ แตะ ละ ซ
ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื 24ซาวโล ปังเมอ
ฮมอง อื ไลลวง กัน ตะ ปุย ยุฮ ละ แตะ

เซ� โม เซ มอง โตะ รเวอืะ เวยีง โครยญ
โตะ รเวอืะ เตือง ซเงะ่ รซาวม ละ ซ ยุฮ
แตะ ยุม ไม่ อ�ื 25 โม ลุกซิก เกอ ตาว อื
ฆาื อื เมือ ก ซาวม อ�ื เกือฮ อื อาวต โตะ
บุ่ง� ฮาวก ฮรงัโฮรฮ อื เกือฮ โอก เน่อมึ
ราว ฆรุง เวยีง เซ�

ซาวโล ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม
26 เญอืม เอจี ฮอยจ ซาวโล นึง เวยีง เย

รูซาเลม เมอ� ไก รพาวม ฆวต โฮมว ดิ
ไม่ โม ป มัฮ ลุกซิก นา เซ� โม เซ ปังเมอ
ฮลัต นึง อื เตือง โอยจ แตะ� เจือ โตว มัฮ
ซาวโล ลุกซิก พะเยซู� 27 เญอืม เซ บ่าระ
นาบ่า ตาว อื โฮว เคะ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง พะเยซู เซ� รโฮงะ โรฮ ไลลวง ยุ ซาว
โล พะโองจาว นึง คระ ละ อ�ื รโฮงะ โรฮ
ตอก อฮั พะโองจาว โอเอฮี ละ อ�ื บ่าระ
นาบ่า รโฮงะ โรฮ อื ละ อื ไลลวง ครอฮ ซาว
โล ไลลวง พะเยซู ไม่ รพาวม กา แตะ นึง
เวยีง ด่ามาซกัต เตอ� 28 เคียง เซ ซาวโล
อาวต นา เซ� ตอ เตือง ไล เลีม เคะ โม ลุก
ซิก ป อาวต ลัง่ นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ�
29ลอต โฮลฮ ครอฮ ไลลวง พะโองจาว ไม่
รพาวม กา แตะ� ลลัฮ่ เก ปุ แตะ ไม่ โม
ยวิ ป ลปุง กรกิ� โม เซ ริ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื
30 โม ป มัฮ เอียกปุ อื ไน พะจาว� เญือม
เอจี ฮมอง อื ไล เซ เยอ� โฮว ตาว อื เลีฮ
ฮอยจ นึง เวยีง ซีซาเรยา ฆาื อ�ื เกือฮ อื
เอญี นึง เวยีง ทารโซ�

31 เญือม เซ โม ครติซจัก นึง จังวตั ยู
เด่ีย ไม่ จังวตั กาลิลี ไม่ จังวตั ซามาเรยี
เยอ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ จเลิน แตะ
ปุๆ� อาวต ไม่ รพาวม ฆวต นัปทื เนอึม
แตะ พะโองจาว� มัฮ ลปุ พะจาว ป เกาะ
โลม รพาวม อ�ื โม ลุกซิก เกอ พรุฮแพร
เนอมึ เบือ อื โฮวน ปุๆ�

ไอเนอา ไฮ โซะ อื
32 เญื อม เซ เป โตร เอจี โฮวน ยว่ง

ฮอยจ อ�ื เลีฮ โรฮ เคะ ปุย ไน พะจาว ป
อาวต นึง ยว่ง ลิตด่า� 33นา เซ ยุ ป ดัก่ได่
นึง อื ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ไอเนอา� เอจี
ไก ซเตะ เนอึม โอ อื เญือะ ปุน โกฮ โฮ�
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34 เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �ไอเนอา� พะเยซู
ครติ เกือฮ ปะ ไฮ� โกฮ ชุง� ปอ แปฮ ซัต
ไอจ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื ไอเนอา เซ
โกฮ เอนิ� 35 เมาะ ป อาวต นึง ยว่ง ลิตด่า
ไม่ ป อาวต นึง แควน ชาโรน เนอ� เมือต
เอจี ยุ ไฮ อ�ื เอญี ตื โรฮ เคะ พะโองจาว
เบือ อ�ื

ทาบิท่า ป โกฮ ไอม แม
36 นึง ยว่ง ยฟัฟา เยอ ไก ลุกซิก นึง ติ

ปุย� มอยฮ อื มัฮ ทาบิท่า� นึง ลปุง กรกิ
อฮั โด่รคา ไม่ อ�ื มัฮ อฮั อื �ปอยฮ� ละ�
ปรโปวน เซ ยุฮ ลอป กัน ไมจ ละ ปุย ไม่
เรอึม แตะ ป ตุก ป ญัก เตือง ซเงะ่ รซาว
ม� 37 เญือม เซ เยอ ปรโปวน เซ โซะ
ฮอยจ ละ ยุม แตะ� ปุย นา เซ ฮาวม อ�ื
ละ อาึง อื โตะ เญือะ คัก ฮลาวง อ�ื 38ยว่ง
ลิตด่า ไม่ ยว่ง ยฟัฟา ซดิ ไม่ ปุ แตะ� โม
ลุกซิก นา เซ เญอืม ฮมอง อื อาวต เปโตร
ก ซดิ อ�ื ดวน ปุย โฮว เคะ อื ลอา ปุย�
กอก อื เอญี รปิ เคะ แตะ ฆาื อ�ื

39 เปโตร โกฮ โฮว เอนิ ไม่ อ�ื เญือม
เอจี ฮอยจ อื ปุย ตาว อื ฮาวก ฮอยจ โตะ
เญือะ คัก ฮลาวง เซ� โม ป มัฮ แมฮงั เงอ
ฮอยจ อาวต รวติ รเวยีง อ�ื เปลีฮ เครองึ
เซอกึ ยุฮ โด่รคา เซ ละ แตะ เญือม ไอม
ลัง่ อื เกือฮ เปโตร ยุ อ�ื เยอืม ไม่ อ�ื

40 เปโตร เกือฮ โม เซ โอก ก พริ เตือง
โอยจ อ�ื ชุง นึง มะฆราวง แตะ ไววอน�
ฟวยจ เซ พัต ติ แตะ ลัก่ ป ยุม เซ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �ทาบิ่ทา� โกฮ�� อฮั เซ� ปรโป
วน เซ ไบลญ เอนิ� เญอืม เอจี ยุ อื เปโตร
เยอ� โกฮ งาวม� 41 เปโตร เดือะ โตวก
เตะ อื เกือฮ อื ชุง� กอก โม ปุย ไน พะ
จาว ไม่ โม แมฮงั เซ เกือฮ อื ยุ เอจี โกฮ
ไอม อ�ื 42 กัน เซ เยอ พรุ เฮอื เล่ีป ยว่ง
ยฟัฟา� โฮวน ป เจือ พะโองจาว เบือ อ�ื
43ฟวยจ เซ เยอ เปโตร อาวต ไม่ ป ยุฮ ฮกั
ยว่ง ยฟัฟา ติ วงั� มอยฮ ป ยุฮ ฮกั เซ มัฮ
ซีโมน�

10
เปโตร ไม่ โคระเนลิโอ

1 ไก ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ โคระเนลิโอ�
อาวต นึง เวยีง ซีซาเรยา� แปน ไนลอย
ะ ละ โม ตฮนั ติ มู ป อฮั ปุย มัฮ มู อติาลี
ไม่� 2 มัฮ ปุย ทื เนอึม พะจาว เตือง โกะ
อื เตือง เญือะ อื ปุย เซ� มัฮ ปุย กอ โฮวน
ป เกือฮ ละ ป ตุก ป ญัก� ไววอน ลอป
ละ พะจาว ไม่ อ�ื 3 เมาะ เวลา ลอวย โมง
เมือ กปู อ�ื ยุ บลอง ที เอญี เตปด่า พะ
จาว เคะ แตะ ติ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โคระเน
ลิโอ�� อฮั เซ�

4 ไนลอยะ เซ แก อื ไม่ รพาวม ฮลัต
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� เมอ อฮั
เปอะ ละ อาึ อ�ื� อฮั เซ�
เตปด่า เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �รซอม ไว

วอน เปอะ ไม่ กัน เรอึม เปอะ ป ตุก ป
ญัก เซ เอจี ฮาวก ฮอยจ ลั่กกา พะจาว�
แปน โรฮ ควน โตก อื ละ ปะ� 5 ปเล่ีย เฮี
ไมจ เปอะ ดวน ปุย โฮว นึง ยว่ง ยฟัฟา�
โฮว กอก ซีโมน ป อฮั ปุย เปโตร ละ เซ�
เกือฮ ฮอยจ นา เฮ�ี 6 เปโตร เซ เอจี ฮาวก
เญือะ ซีโมน ป มัฮ ป ยุฮ ฮกั� เญือะ เซ
อาวต เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม�� อฮั เซ เต
ปด่า เซ�

7 เญือม เอจี เอญี เตปด่า ป ลปุง ไม่ อื
เซ ฮา อ�ื โคระเนลิโอ กอก กวนไจ ยุฮ
แตะ ลอา ปุย ไม่ ตฮนั ป นัปทื เนอึม พะ
จาว ติ ปุย� ปุย เซ มัฮ ป กอ ไจ กอ ดวน
อ�ื 8 โคระเนลิโอ รไปฮ ป ยุ แตะ ละ อื โค
รยญ เจือ� ฟวยจ เซ ดวน อื โฮว นึง ยว่ง
ยฟัฟา�

9 ปวยฮ พริ เซ แม โม เซ โฮว เนอึม�
เญือม ฮอยจ อื ซดิ ไม่ ยว่ง ยฟัฟา เอจี ซ
งอ่น ซเงะ เอ� ปุก เญือม ฮาวก อาวต เป
โตร นึง ดัต่ฟะ เซ ละ ซ ไววอนแตะ� 10 เป
โตร ฮวิ ฆวต โซม� ลไล บรี ปุย โซม ละ อื
เปโตร โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี� 11ชวน โปฮ
มะลอง ไอฮ ติ แตะ� ชวน เครองึ ตอก บ่
วตชุ ระ นึง อื ติ ปลัฮ� ปุก เตือง ปาวน
โจง อ�ื เลีฮ ฮอยจ ลังเตะ� 12 กไน อื เซ
ไก โกะพริ โกะยว่ง นึง ไม่ ซโอยญ ซไอป�
ไซม ไล่ โครยญ เจือ� 13 ฮมอง ลอยฮ เซี
ยง ป อฮั เฮี ละ แตะ� �เปโตร� โกฮ มอก
ปอน�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 เปโตร โลยฮ อื ละ อ�ื �โอ พะโอง
จาว� แปน โตว ตอก เซ� อาึ ปอน โตว
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ป พิต โกตไม ยุฮ เปอะ ไม่ ป รแอม ไล ติ
ชวง�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 ฮมอง แม ลอยฮ เซียง อฮั เฮ�ี �ป
เอจี เกือฮ พะจาว แปน ป ซงะ่ ละ แตะ ปุ
เญือะ อฮั มัฮ ป รแอม�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 เปลี ฮ ติ แตะ ละ อื ตอก เซ โทน
ลอวย โฮน� ฟวยจ เซ เครองึ ตอก บว่ตชุ
ชวน อื เซ ฮาวก แม มะลอง�

17 ลไล รงัมะ ลัง่ รพาวม เปโตร นึง ป
ยุ บลอง แตะ เซ� ฮอยจ โม กวนไจ โคระ
เนลิโอ นึง� โม เซ เอจี ซาวป ไฮมญ ก
ไก เญือะ ซีโมน� เอจี ฮอยจ เอนิ โบ โตะ
รเวอืะ ฆรุง เญือะ อ�ื 18กอก ไฮมญอาวต
ซีโมน เปโตร นา เซ ไม่ โอ อื อาวต�

19ลไล งอ่ต ลัง่ เปโตร ไลลวง ป ยุ บลอง
แตะ เซ� ลปุ พะจาว ร โฮงะ อื ละ อ�ื
�เฮ�ิ แลนๆ ฮอยจ ซาวป ปุย เปอะ ลอวย
ปุย นา เฮ�ี 20 โกฮ� เลีฮ โฮว ไม่� ทัน
โตว เญือะ ซองไซ นึง� เอจี มัฮ ป ดวน อาึ
ฮอยจ�� อฮั เซ ละ อ�ื

21 เปโตร เลีฮ เนอึม เคะ โม เซ� อฮั
เฮี ละ อ�ื �เอจี มัฮ อาึ เฮี ป ซาวป โม
เปะ เซ� โม เปะ มัฮ ฮอยจ เปอะ ไลลวง
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

22 โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �โคระเนลิโอ
ป มัฮ ไน ลอยะ เซ มัฮ ปุย ทื เนอมึ พะจาว
ไม่ ซืไซ แตะ� โม ยวิ นัปทื อื เตือง โอยจ
แตะ� โคระเนลิโอ เซ เอจี ฮมอง ดวน เต
ปด่า พะจาว แตะ กอก ปะ ฮาวก เคะ แตะ
ติ ปุย� มัฮ เกือฮ อื ปะ ฮาวก เญือะ แตะ
ละ ซ งอ่ต อื ลปุง เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

23 เปโตร เกือฮ โม เซ ฮาวก ไอจ เญือะ
เซ ติ ซาวม� เญือม เอจี ปวยฮ พริ อ�ี
เปโตร โกฮ โฮว ไม่ อ�ื โม ป มัฮ เอียกปุ
ไน พะจาว นึง ยว่ง ยฟัฟา โฮว โรฮ ไม่ อื
งอ่น� 24 ปวยฮ แม พริ ติ ฮอยจ นึง เวยีง
ซีซาเรยา ก อาวต โคระเนลิโอ เซ� ปุย
เซ รกวน เปโตร ฮอยจ เคะ แตะ� เอจี
กอก อาึง คระ เฌือต แตะ ไม่ ปุโฮมว แตะ
เกือฮ อื มอง อื นึง เญือะ แตะ� 25 เญือม
ซ ฮาวก เปโตร นึง เญือะ อ�ื โคระเนลิโอ
รโนฮ รชงึ อ�ื โมป โบ ชวง อ�ื ไว อ�ื 26 เป
โตร ลบุ่ฮ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �โกฮ ชุง� อาึ
มัฮ โรฮ ปุย ปลัฮเตะ ตอก ปะ โรฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

27 อู ดิ ปุ เลียก ฮอยจ โตะ เญือะ� ยุ
รโจะ ปุย โฮวน� 28 เปโตร อฮั เฮี ละ โม
เซ� �โม เปะ เอจี ยุง เปอะ โอ โม ยวิ ลัง
ฮาวก เญือะ ปุย ตังเมือง ไม่ โอ อื เกียฮ
รโจะ รไม่ ดิ ไม่ อ�ื พะจาว ปังเมอ เอจี
เกือฮ อาึ ยุง ซโตฮ อื โอ เญือะ ไมจ อฮั
รแอม ไม่ ปุย� ปุย โอ เกียฮ รโจะ ไม่� ปุ
เญือะ ไมจ อฮั� 29 เคียง เมอ ดวน เปอะ
ปุย โฮว กอก อาึ อ�ื อาึ เลฮ โตว� อาึ
ฮอยจ เนอึม ฆาื� อาึ ปัว ไฮมญ เปอะ ติ
มวยญ� เมอ ป กอก เปอะ อาึ ละ อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื

30 โคระเนลิโอ โลยฮ อื ละ อ�ื �ปาวน
ซเงะ เอจี ฟวยจ� อาึ ไววอน นึง เญือะ
แตะ เมาะ ลอวย โมง เมือ กปู อื ตอก
ปเล่ีย เฮ�ี เญือม เซ เยอ ฮอยจ งอ่ม ปุย
นึง ติ ปุย� จาวป เครองึ รโอฮ� ชุง โบ
เยอะ� 31 อฮั เฮี เนิ� �โค ระ เน ลิ โอ�
รซอม ไววอน เปอะ พะจาว เอจี ฮมอง อ�ื
กัน เรอมึ เปอะ ป ตุก ปญัก เซพะจาว เอจี
ไตม โรฮ อ�ื 32 ไมจ เปอะ ดวน ปุย โฮว
กอก ซีโมน เปโตร นึง ยว่ง ยฟัฟา� อาวต
เญือะ ซีโมน ป ยุฮ ฮกั โฮ� เญือะ ฮาวก อื
เซ ไก เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม�� อฮั เซ เนิ
ปุย เซ เยอ� 33อาึ ดวน เอนิ ปุย โฮว กอก
เปอะ ฆาื อ�ื ญันด่ี ไม่ ฮอยจ เปอะ� เอะ
ปเล่ีย เฮี เอจี อาวต ซองนา พะจาว เตือง
มู แตะ� เมาะ ป ดวน พะจาว เปอะ อฮั�
อฮั เนิ เมิฮ� เอะ ฆวต ฮมอง เงอะ�� อฮั
เซ ละ เปโตร โคระเนลิโอ เซ�

เปโตร รโฮงะ โอเอฮี ละ ปุย ตังเมือง
34 เญือม เซ เปโตร อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย อาึ

เอจี ที เนิ� พะจาว ไก โตว ป ฮรกั ป จัง
อ�ื 35 ปุย โครยญ เจือ ปุย เยอ ป ทื เนอมึ
พะจาว ไม่ ยุฮ อื กัน ซื กัน ไซ เยอ� ปุก ตื
รพาวม อื โครยญ โฆะ อ�ื 36พะจาว เกือฮ
ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เมือง อซิราเอน� มัฮ
เกือฮ อื ปุย โฮลฮ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ
เบือ พะเยซูครติ ป มัฮ พะจาว ยุฮ ปุย เตื
อง โอยจ อ�ื โม เปะ ตึน ซ เอจี ยุง เปอะ
ไลลวง เซ� 37 มัฮ ป พรุ เฮอื เล่ีป ลลาึง
โม ยวิ เตือง โอยจ อ�ื ไลลวง เซ เมือ โรง
อื เกิต นึง จังวตั กาลิลี ฟวยจ ครอฮ โย
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ฮนั ไลลวง เกือฮ แตะ ปุย รปั บัป่ติซมา�
38 มัฮ ไลลวง พะเยซู ปุย ยว่ง นาซาเรต
ตอก เอจี ฮมอง โม เปะ อื เซ� พะจาว ดุฮ
ลปุ แตะ นึง อื ไม่ อมันัต แตะ� พะเยซู
โฮว เกือฮ ติ แตะ ฮอยจ โครยญ โดฮ� ยุฮ
กัน ไมจ กัน ญุ่ก ละ ปุย� เมาะ ป อาวต
ไม่ คัม ตุง พี ซาตัน แตะ เกือฮ อื ไฮ เตือง
โอยจ อ�ื มัฮ ปุน ยุฮ อื ตอก เซ นึง อาวต
พะจาว ไม่ อ�ื

39�เมาะ ป ยุฮ ป อฮั อื นึง แควน ยูเด่ีย
ไม่ เวยีง เยรูซาเลม โครยญ เจือ เยอ� เอจี
มัฮ เอะ เฮี ป ปุน แปน ซกิ พีญัน ละ อ�ื
เอจี มัฮ โม ยวิ ป ยุฮ ยุม ไม่ อื ป เคิง อื
นึง ไมะซาวแควง� 40 เญือม เอจี ไก อื
ลอวย ซเงะ เอ พะจาว ปังเมอ เกือฮ อื โกฮ
ไอม แม� เกือฮ อื เปลีฮ ติ แตะ ละ ปุย�
41 มัฮ โตว เปลีฮ อื ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื
มัฮ เปลีฮ อื ละ เอะ ป มัฮ พญีัน เลือก พะ
จาว อาึง� เอะ เอจี โฮลฮ โซม ดิ ไม่ เญื
อม โกฮ ไอม โรง อื เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ�
42 พะเยซู ดวน เอะ ครอฮ ไลลวง เฮี ละ
ปุย� ไม่ เกือฮ อื เอะ รโฮงะ ไลลวง ดุฮ พะ
จาว อื แปน ป รเตีฮ ปุย� เตือง ป ยุม ป
ไอม� 43 เมาะ ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ เอจี
รโฮงะ ตื อาึง ไลลวง พะเยซู เซ โครยญ
โฆะ แตะ� มัฮ รโฮงะ อื ไล เฮ�ี �เมาะ ป
อาึง รพาวม แตะ นึง อ�ื พะจาว ซ ยวก
มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อื เบือ มอยฮ พะเยซู เซ โค
รยญ โฆะ อ�ื� อฮั เซ โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว��

ปุย ตังเมือง รปั โรฮ ลปุ พะจาว
44ลไล อู ลัง่ เปโตร เซ� ลปุ พะจาว เลีฮ

อาวต เอนิ นึง โม ป ฮมอง ลปุง เซ โครยญ
โฆะ อ�ื 45 โม ยวิ ป เอจี เจือ พะเยซู ป
ฮอยจ ดิ ไม่ เปโตร เซ� เงอตึ นึง เกือฮ
พะจาว ลปุ แตะ ละ ปุย ตัง เมือง� 46 โม
เซ ฮมอง อฮั อื ลปุง ปุย โฮวน เจือ ไม่ ลื
ลาว อื พะจาว�
เญือม เซ เปโตร อฮั อื ละ ปุโฮมว แตะ

เซ ตอก เฮ�ี 47�โม เฮี เอจี รปั โรฮ ลปุ พะ
จาว ตอก เอะ โรฮ� มัฮ ปุย ป เกียฮ คัต

โม เฮี โอ รปั บัป่ติซมา โตะ รอาวม เมอ��
อฮั เซ� 48 เปโตร ดวน เอนิ อื รปั บั ่ปติ
ซมา โตะ รอาวม นึง มอยฮ พะเยซูครติ�
โม เซ ปัว แม เปโตร อาวต ไม่ แตะ ลอา
ลอวย ซเงะ� เปโตร อาวต เนอมึ ไม่ อ�ื

11
เปโตร รโฮงะ ป ยุ ป ฮมอง แตะ ละ ค

รติซจัก
1 โม ป มัฮ ไกญกอ ไม่ โม เอยีกปุ ไน พะ

จาว ป อาวต นึง จังวตั ยูเด่ีย เยอ� ฮมอง
โรฮ รปั ปุย ตังเมือง ลปุง พะจาว โรฮ�
2 เญอืม ฮาวก เปโตร นึง เวยีง เยรูซาเลม
เมอ� โม ยวิ ป เรยีง ลัง่ เนน รติกิต เติ เป
โตร ฆาื อื ตอก เฮ�ี 3�ปะ เกียฮ ฮาวก โน่ง
เปอะ เญือะ ป โอ ไอฮ รติกิต เมอ� โซม ดิ
โน่ง เปอะ ไม่ เมอ�� อฮั เซ ละ เปโตร�

4 เปโตร ลอต เอนิ รโฮงะ ไลลวง ป ยุ ป
ฮมอง แตะ เซ ละ อื แปน ไล อื ตอก เฮ�ี
5 �เญือม อาวต อาึ นึง ยว่ง ยฟัฟา ลไล
ไววอน เนอะ� อาึ โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี�
ชวน เครองึ ตอก บ่วตชุ ระ ติ ปลัฮ� ปุก
เตือง ปาวน โจง อ�ื เลีฮ เน่อมึ มะลอง
ฮอยจ โบ อาึ� 6 เญือม แลน ที เยอ อาึ ยุ
โกะพริ โกะย่วง� ซโอยญ ซไอป� ไซม ไล่
ไม่ โอเอฮี ไฮญ นึง อ�ื 7 อาึ ฮมอง โรฮ เซี
ยง ป อฮั เฮี ละ แตะ� �เปโตร� โกฮ มอก
ปอน�� อฮั เซ เนิ�

8�อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �โอ พะโอง
จาว� แปน โตว ตอก เซ� อาึ ปอน โตว
ป พิต โกตไม ยุฮ เปอะ ไม่ ป รแอม ไล ติ
ชวง�� อฮั เซ ละ�

9�ไก แม เซียง เน่อมึ มะลอง เซ ติ โฮน
แม� อฮั เฮ�ี �ป เอจี เกือฮพะจาว แปนป
ซงะ่ ไล เยอ� ปุ เญือะ อฮั มัฮ ป รแอม��
อฮั เซ เนิ� 10 เกิต ตอก เซ โทน ลอวย
โฮน� ฟวยจ เซ โอเอฮี เซ เตือง โอยจ อื
ฮาวก แม นึง มะลอง�

11 �เญื อม เซ ปุก เญื อม ฮอยจ ปุย
เญือะ ก อาวต เอะ ลอวย ปุย� มัฮ ป ดวน
ปุย เวยีง ซีซาเรยา ฮอยจ เคะ อาึ� 12 ลปุ
พะจาว ดวน อาึ โฮว ไม่ อื ไม่ เกือฮ อื อาึ
โอ ซองไซ นึง� โม เอียกปุ อู ไน พะจาว
เตือง แลฮ ปุย อื เฮี โฮว โรฮ ไม่ เยอะ�
เอะ โฮว เลียก เนอึม เญือะ โคระเนลิโอ
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เซ เตือง มู แตะ� 13 ปุย เซ รโฮงะ โรฮ ยุ
แตะ ชุง เตปด่า โตะ เญือะ แตะ ติ� อฮั
เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ดวน ปุย โฮว ยว่ง
ยฟัฟา� โฮว กอก ซีโมน ป อฮั ปุย เปโตร
ละ� เกือฮ ฮอยจ นา เฮ�ี 14 เปโตร เซ ซ ร
โฮงะ ลปุง ตอก ซ เกือฮ เปอะ โปน มัป่ ละ
เปอะ� เตือง ปะ เตือง เญือะ เปอะ�� อฮั
เซ ละ โคระเนลิโอ เตปด่า เซ�

15�อาึ เดอมึ มัฮ เมาะ อฮั ไลลวง เซ เญี่
ยะ โน่ง� ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต เอนิ นึง โม
เซ� ตอก เญอืม เลีฮ อาวต อื นึง เอะ เมือ
โรง อื โฮ� 16 เญือม เซ อาึ โตก เอนิ ละ
อฮั พะโองจาว อื ตอก เฮ�ี �โยฮนั เกือฮ
เนอึม ปุย รปั บั ่ปติซมา นึง รอาวม� โม
เปะ เอ ปังเมอ ซ รปั เปอะ บั่ปติซมา นึง
ลปุ พะจาว�� อฮั เซ เนิ� 17 เคียง เกือฮ
พะจาว ลปุ แตะ ละ ปุย ตังเมือง ตอก โรฮ
เกือฮ อื ละ เอะ ป เอจี เจือ พะโองจาว ป
มัฮ พะเยซูครติ เซ� อาึ อมั เกียฮ เลฮ อฮั
กัฮ เวอืน เนอะ ป อฮั พะจาว�� อฮั เซ�

18 โม เซ เมือต เอจี ฮมอง ป อฮั อื เซ
เญือะ เติ โตว อ�ื ลืลาว โรฮ พะจาว เบือ
อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ� พะจาว เอจี
โพต โรฮ ปุย ตังเมือง โฮลฮ เฌาะ โกะ ล
โปลฮ พาวม แตะ ละ ซ โฮลฮ อื จีวติ เนอึ
ม แตะ�� อฮั เซ�

ไลลวง ครติซจัก เวยีง อนัทิโอก
19 เญือม ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ซเทเฟน� โม

ปุย ไน พะจาว แตกฟุง ฆาื โคมเฮง ปุย
แตะ� โฮว ฮอยจ นึง เมือง ฟีนิเซีย ไม่
เมือง ไซปรตั ไม่ เวยีง อนัทิโอก� รโฮงะ
ลปุง พะจาว ละ โม ยวิ โน่ง� 20 กัง เคะ
เอ โม ลุกซิก เมือง ไซปรตั ไม่ เมือง ไซรนิ
ฮอยจ เวยีง อนัทิโอก งอ่น� ครอฮ โรฮ ไล
ลวง พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู เซ ละ ปุย
ตัง เมือง� 21 อมันัต พะจาว อาวต ไม่ อ�ื
โฮวน ป เจือ ป เอญี เคะ พะโองจาว เบือ
อ�ื

22 ครติซจัก ป อาวต นึง เวยีง เยรูซา
เลม ฮมอง โรฮ อื ไลลวง โม เซ� ดวน บ่า
ระนาบ่า โฮว ฮอยจ นึง เวยีง อนัทิโอก ฆาื
อ�ื 23 เญือม เอจี ฮอยจ บ่าระนาบ่า นา
เซ� ไม่ ยุ อื ตอก โพต พะจาว กุนมุ่น ยุฮ
แตะ ละ ปุย� ญันด่ี ปีติ ไม่ อ�ื ซตอก รเง่

อมึ โม เซ เกือฮ อื อาวต ตอน อาวต ฮมัน
ไม่ เนอมึ รพาวม อื ละ พะโองจาว� 24บ่า
ระนาบ่า มัฮ ปุย ไมจ ไล� นาวก นึง ลปุ พะ
จาว� ไม่ อาวต อื ไม่ รพาวม เจือ แตะ�
โฮวน ป ฮอยจ เจือ พะโองจาว นา เซ�

25ฟวยจ เซ บ่าระนาบ่า โฮว เคะ ซาวโล
นึง เวยีง ทารโซ� 26 เญือม เอจี โฮลฮ อื
ยุ อู บะ โรวก อื เอญี นึง เวยีง อนัทิโอก�
ปุย ลอา เซ อาวต ดิ ไม่ ครติซจัก นา เซ
เตม ติ เนอึม� เพอกึ ลปุง พะจาว ละ ปุย
โฮวน ปุย� มัฮ นึง เวยีง อนัทิโอก เซ นา
ก อฮั โรง ปุย �ครซิเตียน� ละ โม ลุกซิก
พะเยซู เยอ�

27 เญื อม เซ เยอ ไก โม ป ซึป ลปุง
พะจาว งอ่น เลีฮ เน่อมึ เวยีง เยรูซาเลม
ฮอยจ นึง เวยีง อนัทิโอก� 28 โม เซ มอยฮ
อากาโบ่ ติ ปุย� โกฮ ชุง รโฮงะ อาึง โอเอฮี
เบือ ลปุ พะจาว เกว ไม่ ไลลวง ซ เกิต กัน
โซะไซญ ไปลญ เออปึ ปุย เล่ีป ปลัฮเตะ�
กัง เคะ เอ� ไปลญ เออปึ เซ เกิต เนอึม
เจน แปน คลาวด่ีโอ กซัต ระ� 29 โม ลุก
ซิก นา เซ ตะ รโปะ มาื ฆาื อื ละ โม เอียก
ปุ แควะ คัต แตะ ไน พะจาว นึง จังวตั ยู
เด่ีย ตัม เมาะ ไก เมาะ โยะ อื โครยญ โฆะ
แตะ� 30 ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ� รโปะ อื
นึง บ่าระนาบ่า ไม่ ซาวโล ฮอยจ ละ โม ป
กวต ไน ครติซจัก เซ�

12
เฮโรต โคมเฮง ปุย ไน ครติซจัก

1 เญอืม เซ เยอ กซัต เฮโรต ซาวป โคม
เฮง ปุย ไน ครติซจัก งอ่น� 2 เกือฮ ปุย
ยุฮ ยุม ไม่ ยาโคโบ่ ป มัฮ เอียกระ โยฮนั
นึง วจิ� 3 เญอืม เอจี ยุ อื ปุก อื รพาวม โม
ยวิ� โฮมวตแม เปโตร ละ อื ฆาื อ�ื เญอืม
เซ มัฮ เวลา โซม ปุย คโนมปัง โอ ไก เจือ�
4 เญือม เอจี โฮมวต อื เปโตร เซ� ดุฮ อื
โตะ คอก� มอป อาึง อื ละ ตฮนั ปาวน มู�
ติ มู ปาวน ปุย� เกือฮ อื มอง แลน อ�ื เฮ
โรต ตะ มอป อื ละ โม ลัปซด่อน เญือม
เอจี ฟวยจ กัน โซม เลียง ฌาว�
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5 มัฮ เซ ป คัง อื อาึง เปโตร ฆาื อื โตะ
คอก เกอ� ครติซจัก ปังเมอ ไววอน เนอึ
ม ไววอน แนม ละ พะจาว เพือ เปโตร�

เปโตร โปน คอก
6 ไน ซาวม เซ เอนิ� กา เฆียง โฮลฮ เฮ

โรต มอป เปโตร ละ โม ลัปซด่อน� เปโตร
ไอจ ซน่ะ ตฮนั ลอา ปุย� โจก ปุย นึง โม่
ะเฮลีจ ลอา เซน� ป มอง ญัม โตะ รเวอืะ
คอก ไก โรฮ� 7 เญือม เซ เปโตร เยอ
ฮอยจ งอ่ม เตปด่า พะจาว เคะ อื ติ� รงั
ซเปีย อื ซอต เอนิ โตะ คอก เซ� เตปด่า
เซ ไปญ ซองัปา อ�ื ซอ อ�ื �โกฮ เอนิ�
ซไจ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม่ะเฮลีจ เซ ฆัฮ เอนิ
ฮา เตะ อ�ื

8 เตปด่า เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �โจต โม่
ะฮุต� จาวป เกิป เปอะ�� อฮั เซ� เปโตร
ยุฮ เนอึม อื ตอก อฮั อื ละ แตะ เซ� เต
ปด่า เซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �จาวป ลปิ ซโอว
เปอะ� โฮว ฟวต อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
9 เปโตร โอก โฮว ฟวต เนอึม อ�ื ยุง โตว
มัฮ อื ป เนอึม ป ยุฮ เตปด่า ละ แตะ เซ�
แกต ลัง่ อื มัฮ รโมะ แตะ� 10 เญือม เอจี
โปน อื ป มอง ญัม ติ ลอา คัก เกอ� ฮอยจ
ละ รเวอืะ ไร� เอจี มัฮ คระ โอก ปุย ฮอยจ
ละ เมือง� รเวอืะ เซ โปฮ เอนิ ไอฮ ติ แตะ
ละ อ�ื โอก โฮว ลอยจ แม ยุฮ กอง ติ
กอง� เญือม เซ เยอ เตปด่า เซ ไฆร เอนิ
ฮา เปโตร�

11 เญือม เอจี ยุง เปโตร คิง แตะ� อฮั
เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี ยุง เนอึม เมอะ
ดวน พะจาว เตปด่า ยุฮ แตะ โฮว เรอึม
อาึ� เกือฮ โปน อมันัต เฮโรต� ไม่ โปน
เนอะ กัน ไฮะฮอน ตะ โม ยวิ ยุฮ ละ แตะ
โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

12 เญือม เอจี ยุง อื คิง แตะ ตอก เซ
เยอ� โฮว ฮอยจ นึง เญือะ มาเรยี ป มัฮ
มะ โยฮนั มาระโก� เญือะ เซ กัมลัง รเจ
อมึ ไววอน ปุย นึง� 13 เปโตร ลฆุฮ รเวอืะ
ฆรุง ละ อ�ื ไก กวนไจ ติ ปุย� ปรโปวน เซ
มอยฮ โรเด่� โอก งอ่ต ป มัฮ อ�ื 14 เญอืม
เอจี ยุง อื มัฮ อื ลเลาะ เปโตร เยอ� เญือะ
ยุง โตว โปฮ รเวอืะ ละ อื นึง มาวก ลอน

แตะ� ตอ เอญี รโฮงะ มัฮ อื เปโตร ป ชุง
ลัก่กา รเวอืะ เซ�

15 โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ เงา่ะ
เปอะ�� อฮั เซ� ปรโปวน เซ อฮั แนฮ อื
มัฮ ป เนอมึ ป อฮั แตะ เซ� โม เซ อฮั เฮ�ี
�มัฮ เตปด่า กุม โกะ อื ไอฮ ยุง่�� อฮั เซ�

16 เปโตร เยอ ลฆุฮ แนฮ ลัง่ รเวอืะ ลัง่�
กังเคะ เอ เญือม เอจี โปฮ ปุย รเวอืะ ละ
อ�ื ยุ เนอึม มัฮ อื เปโตร� โม เซ เงอตึ
ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื 17 เปโตร ยวก เตะ
แตะ ละ อื เกือฮ โม เซ โฆย� รโฮงะ ไล
ลวง เกือฮ พะจาว แตะ โอก ฮา คอก เซ
ละ อ�ื ฟวยจ เซ อฮั เฮ�ี �รโฮงะ ไลลวง
เฮี ละ ยาโคโบ่ ไม่ โม เอยีกปุ อู ไน พะจาว
เกือฮ ยุง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ เป
โตร ลอต โอก โฮว ก ไฮญ�

เฮโรต ยุฮ ยุม ไม่ โม ป มอง ญัม
18 เญอืม เอจี ปวยฮ พริ อี ซุกซัก เนอมึ

โอเอฮี ละ โม ตฮนั เซ นึง โอ อื ยุง ก โฮว ก
เอญี เปโตร� 19 เฮโรตดวน ปุย โฮว ซาวป
เปโตร ปังเมอ โอ ยุ อ�ื ลอต ไตซวน อื นึง
โม ป มอง ญัม เซ� ฟวยจ เซ ดวน ปุย ยุฮ
ยุม ไม่ โม ป มอง ญัม เซ ฆาื อ�ื

เฮโรต ยุม
กัง เคะ เอ กซัต เฮโรต เลีฮ เน่อมึ จัง

วตั ยูเด่ีย โฮว ฮอยจ นึง เวยีง ซีซาเรยา�
อาวต นา เซ ติ วงั� 20 เญือม เซ เฮโรต
รอกพาวม นึง ปุย เมือง ไทระ ไม่ ปุย เมือง
ไซด่อน� โม เซ โฮว ดิ เคะ อื แปน มู แตะ�
เญือม เอจี โฮลฮ อื บ่ลาซโท ป แลน แก
เญือะ กซัต เซ แปน ปุโฮมว แตะ� ปัว แม
ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ กซัต เซ� มัฮ ปัว อื ตอก
เซ นึง โฮลฮ บัน่เมือง อื เซ โซม เบือ บัน่
เมือง ยุฮ กซัต เซ�

21 เญือม เอจี เติง ซเงะ พัต อื เฮโรต
จาวป เครองึ กซัต แตะ� งาวม นา ก
งาวม คึ ยุฮ แตะ เซ� ฟวยจ เซ อฮั โอเอฮี
ละ โม ลัปซด่อน� 22 โม ลัปซด่อน อฮั เฮี
เรยีง� �มัฮ ลเลาะ พะจาว� มัฮ โตว ล
เลาะ ปุย ทัมมด่า�� อฮั เซ� 23 เญือม
เซ เยอ เตปด่า พะจาว เกือฮ เฮโรต อาวม
เอนิ ป โซะ ฆาื โอ อื เกือฮ พะจาว ไก โญต
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ไก ซัก� เกือฮ เฆรยีก กุก เนะซองั อื ฮอยจ
ละ ยุม อ�ื

24 ปัง มัฮ ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก�
ลปุง พะจาว พรุ เฮอื ลัง่ ยุฮ แตะ โฮวน ปุ
ปุ�

25 บ่าระนาบ่า ไม่ ซาวโล เยอ� เญือม
เอจี ฟวยจ คระ โฮว อ�ื เอญี เน่อมึ นึง
เวยีง เยรูซาเลม� โรวก โยฮนั มาระโก
โฮว ไม่ แตะ�

13
บ่าระนาบ่า ไม่ ปาวโล โอก โฮว

1 เญือม เซ เยอ ไน ครติซจัก นึง เวยีง
อนัทิโอก ไก ป ซึป ลปุง พะจาว นึง งอ่น�
ไม่ โม ป เกียฮ เพอกึ ปุย นึง งอ่น� มัฮ
บ่าระนาบ่า ติ� ไม่ ซิเมโอน ป อฮั ปุย ลอง
ไม่ ติ� ไม่ ลูคิโอ ปุย เมือง ไซรนิ� ไม่ มา
นาเอน ป โฮลฮ ปุย เลียง ดิ ไน เญือะ ติ ไม่
กซัต เฮโรต ไพรม อ�ื ไม่ ซาวโล ติ� 2ลไล
ไววอน โม เซ ละ พะจาว ไม่ เออปึ อื ป
โซม แตะ� ลปุ พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ
เปอะ ดุฮ บ่าระนาบ่า ไม่ ซาวโล เกือฮแปน
ป ยุฮ กัน ป ดวน อาึ อื ยุฮ�� อฮั เซ� 3 เญื
อม เอจี ฟวยจ เออปึ แม อื ป โซม แตะ ไม่
ไววอน ยอ่ง อื เตะ แตะ ราว บ่าระนาบ่า ไม่
ซาวโล เยอ� ลอต เอนิ เกือฮ อื โอก โฮว�

ปุย โฮว ครอฮ ไลลวง พะจาว นึง เกาะ
ไซปรตั

4 ปุย ลอา เซ เคียง เอจี โฮลฮ ลปุ พะ
จาว ดวน โฮว เยอ� เลีฮ ฮอยจ นึง ยว่ง
เซลู เคีย� ฟวยจ เซ บุก ซปาว รอาวม
ฮอยจ ละ จังวตั ป มัฮ เกาะ ไซปรตั� 5 เญื
อม เอจี ฮอยจ อื นึง ยว่ง ซาลามี� ครอฮ
ลปุง พะจาว โตะ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ โฮวน
โดฮ� โยฮนั มาระโก เรอมึ โรฮ อ�ื

6 เญือม เอจี พา อื เกาะ เซ ฮอยจ ละ
ยว่ง พาโฟ เยอ� รโตฮ ยุ ปุย ป เกียฮ ยุฮ
ป ซัม คัน เบือ กทา กทอง แตะ ติ ปุย�
มัฮ โรฮ ป อฮั ติ แตะ เกียฮ ซโปก� มัฮ
โม ยวิ� มอยฮ อื มัฮ บ่าระเยซู� 7 มัฮ
ปุโฮมว จาวเมือง จังวตั เซ� เซระกิโอ
ปาวลัต ป มัฮ จาวเมือง เมือง เซ มัฮ ปุย
ไบลฮ พันญา� กอก บ่าระนาบ่า เอญี เคะ

แตะ ไม่ ซาวโล นึง รไม่จ อื ฮมอง ลปุง
พะจาว� 8 บ่าระเยซู เซ มอยฮ อื นึง ลปุง
กรกิ มัฮ เอลูมา� มัฮ ปุย เกียฮ โกว อมันัต
พี� เกกัมฮอน ป อฮั บ่าระนาบ่า ไม่ ซาว
โล นึง ฆวต ตุฮเตฮ อื ป มัฮ จาวเมือง เซ
โอ เกือฮ เจือ พะจาว� 9 เญือม เซ ซาว
โล ป อฮั โรฮ ปุย ปาวโล ละ เซ� นาวก
เอนิ นึง ลปุ พะจาว� แก ที เอลูมา เซ�
10 อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ เปอะ กวน พี ซา
ตัน� นาวก เปอะ นึง ป โอ เนอึม ไม่ บ่วก
รพาวม เปอะ� เกละ เปอะ ยุ กัน ซื กัน ไซ
โครยญ เจือ� อมั มัฮ โอ เปอะ ซ เคราะ ติ
ชวง ริ แตะ เฌาะ ลปุง เนอึม ยุฮ พะจาว
เกือฮ แปน ลปุง โอ เนอมึ เซ� 11ปเล่ีย เฮี
ปะ ซ อาวม เปอะ เตะ พะจาว ฆาื อ�ื ซ จัก
เปอะ� เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ยุ ซเงะ ติ
วงั เอนิ�� อฮั เซ ละ อื ปาวโล เยอ�
เญอืม เซ เยอ เฟียก เอนิ ไง่ จุบัน่ เอนิ�

โฮว ซาวป บู่เบื่อ โอเอฮี ละ ซ เกือฮ อื ปุย
โตวก เตะ แตะ� 12 จาวเมือง เซ เญือม
โฮลฮ อื ยุ เกิต โอเอฮี ตอก เซ� เงอตึ เนอึ
ม นึง ไลลวง พะโองจาว ป เพอกึ ปุย ละ
แตะ เซ� ลอต เอนิ เจือ พะโองจาว เบือ
อ�ื

ไลลวง ป เกิต นึง ยว่ง อนัทิโอก แควน
พซีิเด่ีย

13 ปาวโล ไม่ โม ปุโฮมว อื บุก ซปาว
รอาวม เน่อมึ นึง ยว่ง พาโฟ ฮอยจ ละ
ยว่ง เพอเก แควนพัมฟีเลีย� โยฮนั มาระ
โก ละ โม เซ นา เซ� ลอต เอญี ฮอยจ
นึง เวยีง เยรูซาเลม� 14 โม เซ โอก ฮา
ยว่ง เพอเก ลอต ฮอยจ ละ ยว่ง อนัทิโอก
แควน พซีิเด่ีย� เญอืม เอจี เติง ซเงะ ลโล่
ะ โอ� ฮาวก งาวม โตะ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ
นึง ยว่ง เซ� 15 เญอืม เอจี ฟวยจ ลาว ปุย
นังซื โกตไม ยุฮ พะจาว ไม่ นังซื ไซฮ โม
ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ� โม ฮวันา โฮงซุต
เซ ดวน ปุย โฮว รโฮงะ อื ละ บ่าระนาบ่า
ไม่ ปาวโล� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอียกปุ� ดัฮ
เปอะ ไก ลปุง ฆวต ซตอก รเงอ่มึ ปุย โฮ�
อฮั เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 ปาวโล ชุง ยวก เตะ แตะ ละ อ�ื อฮั
เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ�
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ไม่ โม เปะ ปุย ตังเมือง ป ทื เนอมึ พะจาว
เยอ� ไมจ เปอะ งอ่ต� 17พะจาว ทื โม อซิ
ราเอน เฮี เอจี เลือก จัตเจือ ไพรม เอะ�
เญอืม อาวต อื นึง เมือง อยีปิ เกือฮ อื พรุฮ
โฮวน ปุๆ� ฟวยจ เซ เกือฮ อื โอก ฮา เมือง
เซ เบือ อมันัต ระ ยุฮ แตะ� 18พะจาว โอต
แนฮ ป ยุฮ ป อฮั โม เซ� ติ เจน อาวต อื
นึง ลาึน เวอืฮ รปาวน เนอมึ� 19 เญอืม เซ
พะจาว ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย อาแลฮ เจือ ปุย ป
อาวต นึง เมือง คะนาอนั เซ� เกือฮ ปลัฮ
เตะ ยุฮ อื เซ แปน นาตี ยุฮ โม อซิราเอน�
โอเอฮี ไล เซ โกว เวลา เตือง โอยจ อื ด่าว
ปาวน รอย ไม่ รฮอน เนอมึ��

20�กัง เคะ เอ� พะจาว เกือฮ โม ป เกีย
ฮ รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ อื โฮวน ปุย ฮอยจ
ละ เจน ซามูเอน ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว
ติ ปุย� 21 เญือม ปัว โม อซิราเอน พะ
จาว ดุฮ กซัต ละ แตะ� พะจาว เกือฮ ซา
อุน กวน คีต แปน กซัต ละ อื ด่าว รปาวน
เนอมึ� มัฮ ปุย เจอ เบ่นยามิน�� 22�เญื
อม เอจี ทอต พะจาว ซาอุน เซ ฮา แปน
อื กซัต เตอ� ดุฮ แม ด่าวติ แปน กซัต ละ
อ�ื พะจาว รโฮงะ ไลลวง อื ตอก เฮ�ี �อาึ
เอจี รโตฮ ยุ ด่าวติ กวน เจซี� มัฮ ปุย ปุก
รพาวม เมอะ� มัฮ ป ซ ยุฮ โอเอฮี ตัม
รพาวม รโม่ยฮ อาึ โครยญ เจือ�� อฮั
เซ��

23�เอจี มัฮ พะเยซู ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ
เซ ป โพต พะจาว แปน ป เกือฮ ปุย โปน
มัป่ ละ โม อซิราเอน� เอจี มัฮ โพต อื ตัม
ลปุง ซันญา แตะ อาึง� 24 กา ฮอยจ พะ
เยซู เซ โยฮนั ครอฮ ไลลวง ไมจ ปุย โปวฮ
รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ ละ
โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื ไม่ เกือฮ อื
รปั บัป่ติซมา� 25 เญือม เอจี ซเปี ฟวยจ
กัน โฮลฮ อื ยุฮ� โยฮนั อฮั อื ตอก เฮ�ี
�โม เปะ แกต เปอะ อาึ มัฮ ปุย� อาึ มัฮ
โตว ป รกวน โม เปะ ฮอยจ เซ� ปุย เซ ซ
ฮอยจ รเคะ อาึ� โปง โตว ปุย เซ ซ นุ่ม อาึ
กัฮ โม่ะเกิป อื นึง แตวะ ไล อาึ ฮา� �อฮั
เซ โยฮนั�

26 �โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� ป มัฮ จัต
เจือ อปัราฮมั ไม่ ปุย ตังเมือง ป ทื เนอึม
พะจาว� งอ่ต แลน เมอะ� ลปุง เนอึม ป

เกือฮ ปุย โปน มัป่ เฮ�ี พะจาว เอจี เกือฮ อื
ฮอยจ ละ โม เอะ� 27 โม ป อาวต นึง เวยีง
เยรูซาเลม เตือง โม ป ตัตเตียง ยุฮ อ�ื ยุง
โตว มัฮ พะเยซู เซ ป เกือฮ ปุย โปน มัป่�
ป ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฆะ ป
ลาว ปุย โครยญ ซเงะ ลโล่ะ� ปุ โรฮ คาว
ไจ อ�ื เญอืม นอป โม เซ พะเยซู แปน ปุย
พิต เตอ� เอจี มัฮ ยุฮ อื ตอก เอจี อฮั โม ป
ซึป ลปุง พะจาว ปุย ซ ยุฮ� เตือง โอ แตะ
ยุง เซ� 28 โม เซ ปัง ยุง อื โอ อื ไก ควน
ฆาื ละ ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ พะเยซู� ปัว ลัง่ ปี
ลัต ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื 29 เญอืม เอจี ฟวยจ ยุฮ
อื ละ อื ตอก ไซฮ ปุย อาึง นึง พะทัม โค
รยญ เจือ เยอ� บลาึฮ โกะ อื ฮา ไมะซาว
แควง� โฮว รมอยจ อื โตะ อูโมง� 30พะ
จาว ปังเมอ เกือฮ อื โกฮ ไอม แม เน่อมึ
ลัก่ ยุม แตะ� 31พะเยซู เปลีฮ ติ แตะ ละ
โม ป ฮาวก ไม่ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม
เล่ีญ บุย โรฮ� มัฮ ป ฮาวก ไม่ อื เน่อมึ นึง
จังวตั กาลิลี� ปเล่ีย เฮี โม เซ ปุน แปน ตื
ซกิ พญีัน อื ละ โม อซิราเอน��

32 �เอะ เอจี ฮอยจ นา เฮี ละ ซ รโฮงะ
แตะ ไลลวง โคระ เฮี ละ เปอะ� โอเอฮี ป
ซันญา พะจาว อาึง ละ จัตเจือ ไพรม เอะ�
เอจี ยุฮ เนอมึ อื ละ เอะ ปเล่ีย นึง มัฮ เอะ
จัตเจือ อ�ื มัฮ ยุฮ อื เบือ เกือฮ แตะ พะ
เยซู โกฮ ไอม แม� 33 ปุก โรฮ ตอก อฮั อื
นึง พะทัม ลืลาว โบ่ต ลอา โฮ ตอก เฮ�ี
� �ปะ มัฮ เปอะ กวน อาึ� ซเงะ เนาะ

เฮี อาึ เอจี แปน เปือะ เปอะ� � อฮั เซ�
34 ไลลวง เกือฮ พะจาว อื โกฮ ไอม แม

เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ไม่ โอ อื เญาะ ซ เกือฮ
ซเออมึ ลโฮก เกอ� เอจี อฮั โรฮ อื นึง พะ
ทัม ตอก เฮ�ี
�โอเอฮี ป ไมจ ป ญุ่ก ป ซันญา แจง

แน แตะ อาึง ละ ด่าวติ ซ เกือฮ แม ละ โม
เปะ�อฮั เซ พะจาว�

35�มัฮ โรฮ ตอก อฮั ด่าวติ อื นึง พะทัม
ติ คอ แม� �ปะ เกือฮ เปอะ โตว กวนไจ
เนอึม รพาวม ยุฮ เปอะ ซเออมึ ลโฮก��
� อฮั เซ�

36 �ด่าวติ เซ ยุฮ กัน ละ พะจาว ลลาึง
ปุย เจน โกะ แตะ� ฟวยจ ยุฮ อื ตัม ปุก
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อื รพาวม พะจาว� โกะ อื ยุม� รปาึง ปุย
โบ จัตเจือ ไพรม อ�ื ซเออมึ โรฮ ตอก ปุย
ไฮญ� 37 ป เกือฮ พะจาว โกฮ ไอม แม
เซ� ปังเมอ โอ ซเออมึ ลโฮก�

38 �โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ยุง ซโตฮ ไล เฮ�ี เอจี มัฮ เบือ
พะเยซู เซ ป โฮลฮ ปุย ครอฮ ไลลวง ยวก
พะจาว มัป่ กัฮ อื ตุต ยุฮ เปอะ ละ เปอะ
เบือ อ�ื 39 ปัง โอ โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ เกีย
ฮ เกือฮ ปุย โปน ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� เมาะ
ป ไก รพาวม เจือ เอจี โปน อื โครยญ เจือ
เบือ พะเยซู เซ�

40-41 �ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ อฮั เฮ�ี
� �งอ่ต แลน เมอะ� โม เปะ ป มัฮ ป

เพยีก แฮม อาึ อ�ื เกือฮ ติ เปอะ เงอตึ ปอ
ยุม แตะ เมอะ� กัน ยุฮ อาึ เจน โม เปะ�
ปัง ไก ป รโฮงะ ละ เปอะ ซโตฮ� แจง โอ
เปอะ ซ เจือ�� อฮั เซ พะทัม� มัฮ เซ ป
ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฆาื อ�ื นึง โอ ซ
เกือฮ จีวติ โม เปะ ตอก ป อฮั อื เซ�� อฮั
เซ ปาวโล�

42 ลไล โอก ปาวโล ไม่ บ่าระนาบ่า ฮา
โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ เซ� ปุย นา เซ ปัว อื อฮั
แม ไลลวง ลปุง เซ ละ แตะ เญือม เอจี
ไคว ซเงะ ลโล่ะ ติ โฮน แม� 43 เญอืม เอจี
เลิก อื ซุต แตะ� โม ยวิ ไม่ โม ปุย ตังเมือง
ป ทื เนอึม อื พะจาว โฮวน ปุย เยอ� โฮว
ดิ ไม่ ปาวโล ไม่ บ่าระนาบ่า� ปุย ลอา เซ
ซตอก รเงอ่มึ อื เกือฮ อื อาวต ตอน ฮมัน
เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว�

44 เญือม เอจี ไคว แม อื ติ ซเงะ ลโล่ะ
โอ� ปุย รโจะ ดิ ละ ซ งอ่ต แตะ ลปุง พะ
จาว� ซเปี มัฮ เตือง ยว่ง อื เอนิ� 45 โม ยวิ
เญอืม เอจี ยุ อื ปุย โฮวน เนอ� ววั รพาวม
อ�ื เกกัมฮอน ป อฮั ปาวโล ฆาื อ�ื เพียก
แฮม อื ไม่ อ�ื

46 เญือม เซ เยอ ปาวโล ไม่ บ่าระนา
บ่า อฮั แม อื ละ อื ไม่ รพาวม กา แตะ
ฮา ไพรม แตะ ตอก เฮ�ี �จัมเปน เกือฮ
โม เปะ ฮมอง ลปุง พะจาว กา ฮมอง ปุย
ไฮญ อ�ื เญอืม วุยฮ เปอะ ลปุง พะจาว ฮา
แตะ� ไม่ โอ เปอะ ไก รพาวม ฆวต ไอฮ จี
วติ โอ เญาะ ไก ลอยจ เจอ� เอะ ซ ลเตือฮ
ฮา เปอะ ฆาื อื ละ ซ โฮว รโฮงะ แตะ ละ

ปุย ตัง เมือง� 47 เอจี มัฮ พะจาว ป ดวน
เอะ ยุฮ ตอก เซ� นึง เอจี ไก อื นึง พะทัม
ตอก เฮ�ี
� �อาึ เอจี เกือฮ ปะ แปน ป ซเปีย ละ

ปุย ตัง เมือง� มัฮ เกือฮ ปะ โปฮ อาึง คระ
ละ ปุย เล่ีป เตะ ละ ซ เกือฮ อื โปน มัป่ ยุฮ
แตะ�� อฮั เซ��

48 ปุย ตังเมือง เญือม ฮมอง อื ไลลวง
เซ มวน รพาวม ฆาื อ�ื อวต ลื เนอมึ ลปุง
พะจาว� เมาะ ป เลือก พะจาว อาึง ละ ซ
โฮลฮ อื จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ เจอ� เจือ
เนอมึ อื โครยญ โฆะ แตะ�

49 ลปุง พะจาว พรุ เฮอื ยุฮ แตะ ไคว
แควน เซ เอนิ� 50 โม ยวิ ปังเมอ เซอฮึ
ซุย โม ปรโปวน ป ระ ไล ไม่ ทื เนอมึ อื พะ
จาว� ไม่ โม ปรเมะ ป มัฮ ป ระ ป คาว ไน
ยว่ง เซ� เกือฮ อื โคมเฮง ปาวโล ไม่ บ่า
ระนาบ่า ไม่ โครฮ อื เกือฮ โอก ฮา เมือง
แตะ� 51 ปาวโล ไม่ บ่าระนาบ่า ปวยฮ
อาึง รกาื ยว่ง เซ ป ติต ลัง่ ชวง แตะ ละ
อ�ื ฟวยจ เซ โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง อิโคนี
โอน� 52 โม ลุกซิก ยว่ง อนัทิโอก เซ ปัง
เมอ เอจี กุม เอจี ปอ นึง รพาวม ไมจ มวน
แตะ ไม่ นึง ลปุ พะจาว�

14
ป เจือ นึง ยว่ง อโิคนีโอน

1 นึง ยว่ง อิโคนีโอน ตอก โรฮ เซ โรฮ�
ปาว โล ไม่ บ่า ระนาบ่า โฮว เลีย ก โตะ
โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ� เพอกึ ตอม ปุย ฮอยจ
ละ ไก โม ป เจือ โฮวน ปุย เตือง โม ยวิ
ไม่ ปุย ตัง เมือง� 2 โม ยวิ ป โอ เจือ นึง
อื ปังเมอ เซอฮึ ซุย โรฮ ปุย ตังเมือง ละ
ซ เกือฮ อื เกละยุ โม เอียกปุ ไน พะจาว�
3 ปุย ลอา เซ อาวต นา เซ เล่ีญ บุย โรฮ�
อฮั โอเอฮี ไม่ รพาวม กา แตะ เบือ อาึง อื
รพาวม แตะ นึง พะโองจาว� พะโองจาว
เกือฮ อื ปุน ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย นึง�
ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย ยุง ซโตฮ มัฮ ไลลวง
กุนมุ่น ยุฮ อื เซ ป เนอึม� 4 โม ลัปซด่อน
นึง ยว่ง เซ รกัฮ เอนิ ฮา ปุ แตะ แปน ลอา
มู� มัฮ ไม่ โม ยวิ งอ่น� มัฮ ไม่ โม ป โฮว
ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู งอ่น� 5 ปุย ตังเมือง
ไม่ โม ยวิ ไม่ โม ป มัฮ ฮวันา ยุฮ อื ตะ ยุฮ
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ป โซะ ละ โม ป โฮว ฆรอ พะเยซู เซ ไม่ ตะ
อื แล่น นึง ซโมะ� 6 ปุย ลอา เซ เมือต เอจี
ฮมอง อ�ื ตอ ฆาื อื ฮอยจ ยว่ง ลิซตรา ไม่
ยว่ง เด่อบี่ ป อาวต แควน ลิคาโอเนีย�
ลอต โฮว ไคว แควน เซ� 7 ครอฮ ไลลวง
กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว นา เซ เล่ีป อ�ื

ปุย ดัก่ได่ ยว่ง ลิซตรา
8 นึง ยว่ง ลิซตรา ไก ปุย นึง ติ ปุย� เกิต

ไม่ ดัก่ได่ แตะ� เกียฮ โฮว โตว ติ ชวง�
งาวม แนฮ ฆาื อ�ื 9 ปุย เซ เยอ งอ่ต ป อฮั
ปาวโล� ปาวโล แลน ที อ�ื ยุ ไก รพาวม
เจือ อื ปอ ไฮ โซะ แตะ� 10 อฮั เฮี ละ อื
เรยีง� �โกฮ ชุง�� อฮั เซ� ปุย ดัก่ได่ เซ
โกฮ เตน พราวป เอนิ� โฮว ไป โฮว มา นา
เซ�

11 เญอืม เอจี ยุ โม ลัปซด่อน ป ยุฮ ปาว
โล เยอ� อฮั เรยีง อื นึง ลปุง ลิคาโอเนีย
ป มัฮ ลปุง โกะ แตะ ตอก เฮ�ี �โม ป มัฮ
พะ ทื เอะ เอจี แจ แปน ปุย� เอจี เลีฮ เคะ
เอะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 12 โม เซ อฮั
พะ ซูซา ละ บ่าระนาบ่า� อฮั พะ เฮระเม
ละ ปาวโล นึง กอ ลปุง อ�ื* 13 เวอืต พะ
ซูซา เซ ไก ลัก่กา ยว่ง� ซตุ รซอฮ ละ พะ
ซูซา เซ เมือะ โรวก โมวก โปก ติ� โรวก
โรฮ อื ไม่ ฮนัง เตีย� โฮว ไม่ อื ฮอยจ นึง
โตะ รเวอืะ ยว่ง� ตะ มอก ทไว ดิ ซัตซิง
ไม่ โม ลัปซด่อน ละ ปุย ลอา เซ�

14 บ่าระนาบ่า ไม่ ปาวโล เญือม เอจี
ฮมอง อื ป ตะ โม เซ ยุฮ ละ แตะ� แจฮ
เอนิ เครองึ จาวป แตะ ฆาื อ�ื นึง เปลีฮ
อื ตุก รพาวม แตะ� ตอ เลียก ซน่ะ ลลาึง
ปุย โฮวน เซ� 15 อฮั เฮี เรยีง� �โม เปะ
มัฮ ยุฮ เปอะ โอเอฮี ตอก เฮี ละ เมอ� เอะ
มัฮ โรฮ ปุย ทัมมด่า ตอก โม เปะ โรฮ�
เอะ มัฮ ฮอยจ รโฮงะ ไลลวง กัน ระ ไล
ยุฮ พะจาว ละ เปอะ� มัฮ ซ เกือฮ โม
เปะ ลเตือฮ ฮา โอเอฮี โอ ไก ป มัฮ เฮ�ี
ไม่ เกือฮ แตะ โม เปะ เอญี เคะ พะจาว
ป ไอม ลอป� พะจาว เซ มัฮ ป ยุฮ ปลัฮ
เตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง ไม่ ปลัฮ รอาวม ไม่ ป
ไก นึง อื โครยญ เจือ� 16 โฆะ ลัง่ พะจาว

รน่ัก ปุย ตังเมือง ยุฮ อื ตัม รพาวม โกะ อื
ไอฮ โครยญ เมือง�

17 �พะจาว ปังเมอ เกือฮ ลัง่ ปุย ยุง ไล
ลวง แตะ เบือ กัน ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ แตะ�
มัฮ เกือฮ อื เฮละ กอยจ ไก ละ เปอะ�
เกือฮ ปลัฮเตะ กวยฮ ป โซม ป ปอน นึง
ละ เปอะ ตัม เวลา อ�ื ไม่ เกือฮ อื โม เปะ
มวน รพาวม นึง โฮลฮ เปอะ โซม โอเอฮี
เกือฮ แตะ ละ เปอะ เซ�� อฮั เซ� 18 เอจี
อฮั เมือน อื ตอก เซ� ริ ลัง่ โอ ปุน คัต โม
ลัปซด่อน โอ มอก ทไว โอเอฮี ละ แตะ�

19ฟวยจ เซ ฮอยจ โม ยวิ เน่อมึ ยว่ง อนั
ทิโอก ไม่ ยว่ง อิโคนีโอน งอ่น� รชุยจ โม
ลัปซด่อน เกือฮ อื พาวม ไม่ แตะ� ฟวยจ
เซ ตุย ซโมะ แล่น ปาวโล นึง อ�ื บัว่ อื โอก
ฮา ยว่ง� นึง แกต อื เอจี ยุม� 20 เญือม
เอจี ฮอยจ อาวต โม ลุกซิก รวติ อ�ื ปาว
โล ปังเมอ ปุน โกฮ แม� ลอต เลียก โตะ
ยว่ง� ปวยฮ พริ เซ บ่าระนาบ่า ไม่ ปาวโล
โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เด่อบี่�

21 ปุย ลอา เซ ครอฮ โรฮ ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย ยว่ง เซ� โฮวน ป
ญอม แปน ลุกซิก นึง อ�ื ฟวยจ เซ บ่าระ
นาบ่า ไม่ ปาวโล เอญี แม ฮอยจ ยว่ง ลิซ
ตรา ไม่ ยว่ง อโิคนีโอน ไม่ ยว่ง อนัทิโอก�
22 เกาะ โลม โม ลุกซิก เกือฮ อาวต ตอน
อาวต ฮมัน� ซตอก รเง่อมึ อ�ื เกือฮ อื
อาวต เนอึม ไม่ รพาวม เจือ แตะ� เพอกึ
อื เกือฮ ยุง จัมเปน เอะ โอต เม่ะมัก่ โฮวน
เจือ� กา ซ โฮลฮ แตะ เลียก นึง บัน่เมือง
ยุฮ พะจาว� 23 ฟวยจ เซ ดุฮ อาึง โม ป
กวต ละ ครติซจัก โครยญยว่ง� เญอืม เซ
ไววอน ไม่ เออปึ อื ป โซม แตะ� มอป โม
ลุกซิก เซ ละ พะโองจาว ป มัฮ ตัว เปิง อื
เซ� ฟวยจ เซ ลอต โฮว ฮา อ�ื 24 ปุย ลอา
เซ โฮว พา แควน พิซีเด่ีย ลอต ฮอยจ นึง
แควน พัมฟีเลีย� 25 รโฮงะ ลปุง พะจาว
นึง ยว่ง เพอเก� ฟวยจ เซ เลีฮ ฮอยจ นึง
ยว่ง อตัทาเลยา�

26 ปุย ลอา เซ บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม
เน่อมึ นา เซ เอญี แม ฮอยจ นึง เวยีง อนั
ทิโอก� มัฮ ลุกซิก เวยีง เซ ป ซนัป ซนนุ

* 14:12 14:12 ซาซนา กรกิ มัฮ ซาซนา โฮวน พะ โฮวน จาว ยุฮ� ซูซา เซ มัฮ พะ ป อฮั อื ระ ฮา พะ ไฮญ เตือง
โอยจ อ�ื เฮระเม เซ อฮั อื มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง ซูซา� มัฮ เซ ป คาวไจ พิต ปุย ยว่ง เซ อื ฆาื อ�ื
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อื โฮว เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว เน่อมึ เมือ
โรง อื นึง กัน เอจี ฟวยจ ยุฮ อื เซ� 27 เญื
อม เอจี ฮอยจ อ�ื กอก ปุย ไน ครติซจัก
เซ โพรม ไม่ แตะ� รโฮงะ ป เกือฮ พะจาว
แตะ ยุฮ ละ อื โครยญ เจือ� รโฮงะ โรฮ
ตอก โปฮพะจาว คระ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ตัง
เมือง เจือ แตะ� 28ฟวยจ เซ ปุย ลอา เซ
อาวต ไม่ โม ลุกซิก นา เซ เล่ีญ บุย โรฮ�

15
กัน โพรม ซิงซา นึง เวยีง เยรูซาเลม

1ฟวยจ เซ ไก ป เลีฮ เน่อมึ นึง จังวตั ยู
เด่ีย งอ่น� ฮอยจ นึง เวยีง อนัทิโอก� เพ
อกึ ตอม โม เอียกปุ แตะ ไน พะจาว� อฮั
เฮ�ี �โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ ไอฮ รติกิต ตัม
ปซี ปซา ยุฮ ไอ โมเซ โฮ� เกียฮ โปน เปอะ
โตว มัป่ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 2 ปาวโล
ไม่ บ่าระนาบ่า เก เนอึม เก แนม ปุ แตะ
ไม่ โม เซ ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ ปุย ไน พะจาว
เวยีง เซ โตก โลง เกือฮ ปาวโล ไม่ บ่าระ
นาบ่า ไม่ ปุย ไฮญ ลลาึง แตะ งอ่น� ฮาวก
เคะ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ไม่ โม
ป กวต นึง เวยีง เยรูซาเลม ฆาื อ�ื 3 เญื
อม เซ ครติซจัก ไจไซ เนอมึ เกือฮ อื โฮว�
เญือม โฮว อื คระ แควน ฟีนิเซีย ไม่ จัง
วตั ซามาเรยี� รโฮงะ ไลลวง เอจี ไอฮ ปุย
ตังเมือง รพาวม โคระ แตะ ละ โม เอยีกปุ
แตะ ไน พะจาว� โม เซ ไมจ มวน เนอึม
รพาวม เบือ อื โครยญ โฆะ แตะ� 4 เญอืม
เอจี ฮอยจ อื นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� ค
รติซจัก นา เซ� เตือง โม ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง พะเยซู ไม่ โม ป กวต นึง อ�ื รโนฮ รชงึ
อ�ื เญือม เซ โม ปาวโล รโฮงะ ไลลวง ป
เกือฮ พะจาว แตะ ยุฮ ละ อื โครยญ เจือ�

5นา เซ ไก โม ฟารซีิ ป เอจี เจือ พะเยซู
นึง งอ่น� โกฮ ชุง อฮั เฮ�ี �ปุย ตังเมือง
จัมเปน อื ไอฮ รติกิต� ไมจ ดวน ยุฮ อื ตัม
โกตไม ไซฮ ไอ โมเซ อาึง�� อฮั เซ�

6 โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ไม่ โม
ป กวต โพรม ดิ ละ ซ งอ่ต แตะ ไลลวง เซ�
7 เญอืม เอจี เล่ีญ เก อื ปุ แตะ เปโตร โกฮ
ชุง� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอียกปุ� โม เปะ เอจี

ยุง เปอะ เลือก พะจาว อาึ เน่อมึ นึง ลลาึง
แตะ เน่อมึ ไพรม อ�ื มัฮ เกือฮ อื อาึ ครอฮ
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย ตัง
เมือง� เดอมึ ซ โฮลฮ ฮมอง อื ไม่ เจือ อ�ื
8 พะจาว ยุง รพาวม ปุย เตือง โอยจ อ�ื
เปลีฮ ไลลวง รปั แตะ ปุย ตังเมือง นึง เอจี
เกือฮ อื ลปุ แตะ ละ อื ตอก เกือฮ อื ละ
เอะ โรฮ� 9พะจาว อฮั โตว เอะ ตัง ฮา โม
เซ� พัก รพาวม อื ซงะ่ เบือ รพาวม เจือ
อื โรฮ� 10 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� เมอยุ ลอง
เปอะ รพาวม พะจาว� เมอยุ ยอ่ง เปอะ
โคะ ลกลอม นึง ซองัปา โม ลุกซิก เตือง
เอจี มัฮ อื ป โอ โม จัตเจือ ไพรม เอะ ปุน
กลอม เมอ� โม เอะ ปุ โรฮ ปุน กลอม�
11 ปุก โตว ตอก เซ� เอะ เอจี เจือ เยอะ
เอจี โปน แตะ มัป่ เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะโอง
จาว ป มัฮ พะเยซู เซ ตอก โม เซ โรฮ��
อฮั เซ�

12 เญือม เซ โม ปุย โฮวน เซ โฆย เตื
อง โอยจ แตะ� งอ่ต ตอก รโฮงะ บ่าระ
นาบ่า ไม่ ปาวโล ไลลวง ป ซัมคัน โฮวน
เจือ ป เกือฮ พะจาว แตะ ยุฮ ลลาึง ปุย
ตัง เมือง� 13 เญือม เอจี ฟวยจ ป อฮั อื
เซ� ยาโคโบ่ อฮั แม เฮ�ี �เอียกปุ� งอ่ต
เมอะ� ซ อฮั แม อาึ ละ เปอะ� 14 ซีโมน
เอจี รโฮงะ ไลลวง เลือก พะจาว ปุย ตัง
เมือง เมือ โรง อื นึง ไก รพาวม อื นึง อ�ื
มัฮ โรฮ เลือก อื แปน ปุย ไน แตะ� 15 ไล
เฮี เอญี ละ ติ ไม่ ป ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว โฆะ� เอจี อฮั อื นึง พะทัม ตอก เฮ�ี

16 � �กังเคะ เอ� อาึ ซ ฮอยจ ยุฮ แม
เญือะ ด่า วติ ป เอจี ชุ เซ เกือฮ โคระ�
เญือะ เอจี ฆลอฮ เอจี ลเลอมึ เซ� อาึ ซ โบ
ลวง โคระ แม เยอะ เกือฮ ตอน� 17 มัฮ
ซ เกือฮ เยอะ ปุย ไฮญ ซาวป ยุ พะจาว เตื
อง โอยจ อ�ื เตือง ปุย ตังเมือง ป กอก อาึ
ละ ซ แปน อื ปุย ไน แตะ โครยญ เมือง��
18 อฮั เซ พะจาว ป รโฮงะ อาึง ไลลวง เฮี
ละ ปุย เน่อมึ โฆะ ลัง่�

19 �ปเล่ีย เฮี ซ อฮั อาึ ละ เปอะ ตอก
แกต อาึ อ�ื เอะ ไมจ โตว อฮั ป ซุกซัก ละ
ปุย ตังเมือง ป เอญี เคะ พะจาว� 20 ฮา
เซ ไมจ เอะ ไซฮ รโปะ นังซื ละ� มัฮ เกือฮ
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เวยี ปอน แตะ โอเอฮี ป เอจี ตัน ปุย ละ
ฮุป นึง มัฮ อื ป โอ เอะ ลัง ปอน� ไม่ เกือฮ
อื ทอเนาะ ติ แตะ ฮา กัน เลนจุ� เกือฮ
โรฮ อื โอ ปอน โตะ ซัตซิง ป กุน ปุย โงก
อ�ื ไม่ โอ อื ไมจ ปอน ฮนัม� 21 ญันได่
ลปุง เพอกึ ตอม ยุฮ ไอ โมเซ เอจี เล่ีญ ไก
ป ครอฮ อื โครยญ ยว่ง� ไม่ ลาว อื โกตไม
ไซฮ อื เซ นึง โฮงซุต โม ยวิ โครยญ ซเงะ
ลโล่ะ�� อฮั เซ ยาโคโบ่�

ปุย ไซฮ รโปะ นังซื ละ ปุย ตังเมือง
22 ฟวยจ เซ เยอ� โม ป โฮว ฆรอ ลปุง

ตัง พะเยซู ไม่ โม ป กวต เซ� ไม่ ปุย ไน ค
รติซจัก เตือง โอยจ อื ซิงซา อื ไม่ ปุ แตะ�
เญอืม เซ โตกโลง ละ ซ เลือก แตะ ปุย ไน
แตะ งอ่น� ละ ซ เกือฮ อื โฮว ดิ ไม่ บ่า
ระนาบ่า ไม่ ปาวโล ฮอยจ นึง เวยีง อนัทิ
โอก� ป เลือก อื เซ มัฮ ยูด่า ป อฮั ปุย บ่า
ระซาบ่า ละ ไม่ ซีลา� ปุย เตือง โอยจ อื
ไน โม เอียกปุ อื นัปทื เนอึม ปุย ลอา เซ�
23 ไซฮ รโปะ นังซื นึง โม เซ� รซอม นังซื
เซ อฮั เฮ�ี
�โม เอะ ป มัฮ เอียกปุ เปอะ� เตือง ป

โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู� เตือง โม ป
กวต เตอ� ไซฮ รโปะ นังซื ละ โม เปะ ป
มัฮ เอยีกปุ แตะ ปุย ตัง เมือง� ป อาวต นึง
เวยีง อนัทิโอก ไม่ จังวตั ซีเรยี ไม่ จังวตั
ซิลีเซีย� ไม่ รพาวม นัปทื แตะ� 24 เอะ
เอจี ฮมอง เงอะ ไลลวง ฮอยจ ป มัฮ มู ติ
ไม่ เอะ เซ เคะ เปอะ งอ่น� ปังเมอ โอ มัฮ
ดวน เอะ อื โฮว� โม เซ มัฮ ป เกือฮ โม เปะ
ซุกซัก รพาวม ฆาื ป อฮั ป มวยญ แตะ�
แปน รงัมะ รพาวม โม เปะ ฆาื� 25 เญอืม
โพรม เมอะ� โม เอะ เฆรอมึ รพาวม เมอะ
ละ ซ เลือก แตะ ปุย เกือฮ โฮว เคะ โม เปะ
งอ่น� ซ เกือฮ โฮว ดิ ไม่ บ่าระนาบ่า ไม่
ปาวโล ป ฮรกั เกอะ� 26 ปุย ลอา เซ มัฮ ป
โอ ฮลักกอ จีวติ แตะ นึง กัน รซอฮ แตะ
ละ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ
เซ� 27 ป เกือฮ เอะ โฮว เคะ เปอะ เซ มัฮ
ยูด่า ไม่ ซีลา� ละ ซ รโฮงะ โรฮ อื ไลลวง
ติ ไม่ นังซื ไซฮ แฮะ รโปะ ละ เปอะ เฮ�ี
28 เอจี มัฮ ป ปุก รพาวม ลปุ พะจาว ไม่

เอะ นึง โอ แตะ ซ ละ อาึง ป เชยีน ลอน ละ
เปอะ โฮฮ ฮา ป จัมเปน เนอะ อฮั ละ เปอะ
เฮ�ี 29 มัฮ เกือฮ โม เปะ เวยี ปอน แตะ โอ
เอฮี ป ตัน ปุย ละ ฮุป� ไม่ เวยี เปอะ ปอน
แตะ ฮนัม ไม่ โตะ ซัตซิง ป กุน ปุย โงก อ�ื
ไมจ โรฮ เปอะ ทอเนาะ ติ แตะ ฮา กัน เลน
จุ� โม เปะ ดัฮ เปอะ ปุน เวยี กัน เมาะ เซ
โฮ� ซ มัฮ ป ไมจ ละ เปอะ� ปัว เกือฮ โม
เปะ โฮลฮ อาวต ไมจ โซม ญุ่ก�� อฮั เซ
รซอม นังซื เซ�

30 ปุย ปาวน เซ� เญือม เอจี เกือฮ ปุย
อื โฮว� เลีฮ เนอึม ฮอยจ นึง เวยีง อนัทิ
โอก� กอก ปุย ไน พะจาว โพรม ดิ เตื
อง มู แตะ� เญือม เซ มอป โจตไม เซ ละ
อ�ื 31 เญือม เอจี โฮลฮ โม เซ ลาว เยอ�
ไมจ มวน เนอมึ รพาวม เบือ รซอม ซตอก
รเง่อมึ ป ไก นึง นังซื เซ� 32 ยู ด่า ไม่
ซีลา เซ มัฮ โรฮ ป ซึป ลปุง พะจาว� เกาะ
โลม รพาวม อื โฮวน เจือ เกือฮ อื อาวต
ไม่ รพาวม เจือ ตอน ฮมัน แตะ� 33 เญอืม
เอจี อาวต อื นา เซ เล่ีญ บุย โรฮ โฮ� โม เอี
ยกปุ อื เซ โปง อื เอญี ฮา แตะ ละ ซ เกือฮ
อื ฮอยจ เคะ ป ดวน อื โฮว เซ ไม่ รพาวม
เฮน ฮลอง แตะ� 34 (ซีลา ปังเมอ โปวต
รพาวม แตะ อาวต นา เซ��* 35 ปาวโล
ไม่ บ่าระนาบ่า เยอ อาวต ลัง่ นึง เวยีง อนั
ทิโอก เซ� เพอกึ ตอม ดิ ปุย ไม่ ครอฮ ดิ
อื ลปุง พะจาว ไม่ ปุย ไฮญ โฮวน ปุย�

ปาวโล ไม่ บ่าระนาบ่า โฮว คระ โน่งๆ
36 เญือม เอจี เล่ีญ บุย โรฮ อ�ื ปาวโล

อฮั เฮี ละ บ่าระนาบ่า� �ไมจ เอะ โฮว แม
ฮอยจ ยว่ง เอจี โฮว ไพรม แตะ นา ก เอจี
ครอฮ เอะ ลปุง พะจาว โฮ� ไมจ โฮว เคะ
โม เอียกปุ แตะ โครยญ ยว่ง ละ ซ เกือฮ
ติ แตะ ยุง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โม เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื

37 บ่าระนาบ่า ตะ เกือฮ โยฮนั มาระโก
โฮว ไม่ แตะ� 38ปาวโล ปังเมอ แกต อื โอ
ปุก ละ ซ บะ แตะ โรวก ปุย เซ ไม่ แตะ�
มัฮ ฆาื เอจี ละ มาระโก อื เญือม โฮว ดิ อื
นึง แควน พัมฟีเลีย โฮ� โฮว โตว ไม่ อื
ฮอยจ ละ ฟวยจ กัน ยุฮ อื เซ� 39 ปุย ลอา
เซ เก เนอึม เก แนม ปุ แตะ ฆาื อ�ื ลอต

* 15:34 15:34 พะทัม ป ไซฮ ไพรม ปุย ไก โตว คอ 34
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รกัฮ โฮว คระ โน่งๆ ฆาื อ�ื บ่าระนาบ่า
บะ โรวก มาระโก โฮว ไม่ แตะ� บุก ซปาว
รอาวม โฮว ฮอยจ จังวตั ป มัฮ เกาะ ไซ
ปรตั� 40ปาวโล เลือก ซีลา โฮว ไม่ แตะ�
โม เอียกปุ อื ไน พะจาว นา เซ มอป ปุย
ลอา เซ ละ พะจาว เกือฮ อื แลน อื เบือ
กุนมุ่น ยุฮ แตะ� เญือม เซ ปุย ลอา เซ
โอก โฮว� 41 ไคว จังวตั ซีเรยี ไม่ จังวตั ซิ
ลีเซีย� นนุ รพาวม ครติซจัก โม เซ เกือฮ
อาวต ตอน อาวต ฮมัน นึง รพาวม เจือ
แตะ�

16
ปาวโล เกือฮ ทิโมที โฮว ไม่ แตะ

1 ฟวยจ เซ ปาวโล โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง
เด่อบี่ ไม่ ยว่ง ลิซตรา� นา เซ ไก ลุกซิก
นึง ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ทิโมที� มะ อื มัฮ
โม ยวิ� มัฮ โรฮ ป เจือ พะเยซู� เปือะ อื
ปังเมอ มัฮ โม กรกิ� 2 โม เอียกปุ ไน พะ
จาว นึง ยว่ง ลิซตรา ไม่ ยว่ง อิโคนีโอน
ไก โตว ป โอ อวต โอ ลื ทิโมที เซ� 3 ปาว
โล ฆวต เกือฮ ทิโมที เซ โฮว ดิ ไม่ แตะ�
เกือฮ อื ไอฮ รติกิต ฆาื โม ยวิ ป อาวต นึง
แควน เซ� นึง ยุง โม ยวิ มัฮ เปือะ อื โม
กรกิ โครยญ โฆะ แตะ� 4 เญือม โฮว ปุย
ลอวย เซ นึง ยว่ง โฮวน โดฮ โฮ� มอป อาึง
รซอม ซตอก รเง่อมึ ยุฮ โม ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง พะเยซู ไม่ โม ป กวต นึง เวยีง
เยรูซาเลม เซ ละ ปุย ไน พะจาว� เกือฮ
อื ยุฮ อื ตัม รซอม นังซื เซ� 5 ครติซจัก
เตือง โอยจ อื อาวต ตอน ฮมัน ฆาื อื นึง
รพาวม เจือ แตะ โครยญ ยว่ง� พรุฮ ฆาื
อื ปุๆ โครยญ ซเงะ่�

ปาวโล ยุ บลอง ปุย มาซิโด่เนีย
6 ลปุ พะจาว คัต อื โอ ครอฮ ลปุง พะ

จาว นึง จังวตั เอเซีย� โม เซ โฮว ฆาื อื
คระ จังวตั ฟรีเจีย ไม่ จังวตั กะลาเทีย�
7 เญอืม เอจี โฮว อื ฮอยจ โบ เคต แควน มิ
เซีย เยอ� ริ โฮว เลียก จังวตั บิที่เนีย� ลปุ
พะเยซู ปังเมอ โอ เกือฮ อื โฮว� 8 ฟวยจ
เซ โฮว พา แควน มิเซีย� ลอต เลีฮ ฮอยจ
นึง ยว่ง โตรอตั� 9 เมือ ก ซาวม อื ปาวโล
ยุ บลอง โอเอฮี� ยุ ฮอยจ ปัว ปุย จังวตั มา
ซิโด่เนีย โอเอฮี นึง แตะ ติ ปุย� อฮั เฮ�ี

�ปัว ปะ โฮว ฮอยจ จังวตั มาซิโด่เนีย ละ
ซ เรอึม เปอะ เอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 10 เญื
อม เอจี ฟวยจ ยุ บลอง ปาวโล โอเอฮี ตอก
เซ� เอะ ซาวป เอนิ ตอก ซ โฮลฮ แตะ โฮว
เลียก นึง จังวตั มาซิโด่เนีย ฆาื อ�ื โม เอะ
แกต เตอะ พะจาว กอก แตะ ละ ซ ครอฮ
แตะ ไลลวง อื ละ ปุย เมือง เซ�

ปุย ครอฮ ไลลวง พะจาว นึง เวยีง ฟีลิ
ปปี

11 เญื อม เซ เอะ บุก ปุ โฮว ซปาว
รอาวม เน่อมึ ยว่ง โตรอตั โฮว ซื ฮอยจ ละ
เกาะ ซาโมทรตั� ปวยฮ พริ เซ เยอ ฮอยจ
ละ ยว่ง เนอาโพลี� 12 ลอต โฮว นึง ชวง
แตะ เน่อมึ นา เซ ฮอยจ ละ เวยีง ฟีลิปปี�
ป มัฮ เวยีง ระ นึง จังวตั มาซิโด่เนีย� นา
เซ ไก โม โรม นึง โฮวน� เอะ อาวต ฆาื นึง
เวยีง เซ เล่ีญ บุย โรฮ�

13 ซเงะ ลโล่ะ โอ� เอะ โอก ก พริ เวยีง
เซ ฮอยจ นึง เฆียง โกลง นึง แกต แตะ ติ
แตะ ยุ ก ไววอน โม ยวิ ติ โดฮ� เญือม
เอจี ยุ อุ� เอะ งาวม ดิ อู ไม่ โม ปรโปวน
ป รโจะ ดิ นา เซ� 14 ไก ปรโปวน ติ ปุย�
มอยฮ อื มัฮ ลิเด่ีย� มัฮ ปุย ยว่ง เทียที
รา ไพรม อ�ื มัฮ ป โชะ พา ซี ซูวนั� มัฮ
โรฮ ป ทื พะจาว� พะจาว โปฮ รพาวม อื
ละ ซ เกือฮ อื งอ่ต ป อฮั ปาวโล� 15 เญื
อม เอจี รปั ปรโปวน เซ บั่ปติซมา เตือง
เญือะ แตะ� ปัว เนอมึ ปัว แนม เอะ ตอก
เฮ�ี �ดัฮ โม เปะ แกต อาึ มัฮ ปุย ทื เนอึ
ม พะโองจาว โฮ� ปัว โม เปะ ฮาวก เญือะ
เญะ�� อฮั เซ ละ เอะ ลิเด่ีย เซ� เญือม
ปัว อื ตอก เซ เอะญอม เนอมึ ฮาวก เญือะ
อ�ื

ปาวโล ไม่ ซีลา โฮลฮ อาวต โตะ คอก
16 ไก แม ติ ซเงะ เญือม โฮว เอะ นึง ก

ไววอน ปุย เยอ� รโตฮ ยุ ปรโปวน นมุ ป
มัฮ ครา ติ ปุย� มัฮ ป เกียฮ ซโปก ซัก
ซี ฆาื พี อาวต นึง แตะ� ป มัฮ ปอเลียง
อื โฮลฮ มาื เบือ อื โฮวน นึง เกียฮ ซโปก
อ�ื 17 ปรโปวน เซ โฮว ฟวต ปาวโล ไม่
เอะ� อฮั เฮี เรยีง� �ปุย โม เฮี มัฮ กวน
ไจ ยุฮ พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ�
ฮอยจ ครอฮ ไลลวง ตอก โปน ปุย มัป่ ละ
โม เปะ�� อฮั เซ� 18ปรโปวน เซ อฮั แนฮ
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อื ตอก เซ โฮวน ซเงะ ปอ โอ ปาวโล เญือะ
มวน รพาวม ฆาื อ�ื ปาวโล ลเตือฮ แลน
ปรโปวน เซ� อฮั เฮี ละ พี เซ� �อาึ ดวน
ปะ โอก แปฮ ฮา ปรโปวน เฮี เบือ มอยฮ
พะเยซูครติ�� อฮั เซ ละ อ�ื พี เซ โอก
เอนิ จุบัน่ เอนิ�

19 โม ปอเลียง อื เซ� เมือต เอจี ยุง โอ
แตะ เญาะ ซ ไก ป โฮลฮ นึง ปรโปวน เซ�
โฮมวต ปาวโล ไม่ ซีลา ฆาื อ�ื บัว่ โรวก อื
ฮอยจ นึง ควง ซัน ละ ซ ฟอง แตะ� 20 เญื
อม เอจี ฮอยจ อื ละ โม จาวไน เมือง แตะ
เซ� อฮั เฮ�ี �ปุย ลอา เฮี มัฮ โม ยวิ� มัฮ
ป ซุกซัก เนอึม ยุฮ เวยีง เอะ� 21 ซาวป
เพอกึ ปซี ปซา ป พิต โกตไม ยุฮ เอะ� ป
โอ เอะ ลัง ทื นึง มัฮ ฮะ โม โรม�� อฮั เซ
ละ อ�ื

22 เญอืม เซ ไก โฮวน ปุย ป พาวม ดิ ละ
ซ คัต เวยีน แตะ ป ยุฮ ป อฮั ปาวโล ไม่
ซีลา เซ� โม จาวไน เซ ปอยจ ซโบรวต
เครองึ เซอกึ อ�ื ดวน ปุย ปุฮ อื นึง โคะ�
23 เญือม เอจี ฟวยจ ปุฮ อื โฮวน เตะ เอ�
คัง อื โตะ คอก� ดวน ป กุม คอก เซ ปุก
อื ตอนๆ� 24 ป กุม คอก เซ� เมือต เอจี
ฮมอง ดวน ปุย แตะ ตอก เซ� คัง อื โตะ
คอก คัก กไน อ�ื ไกป ชวง อื นึง กา ฆาื อ�ื

25 เญือม เอจี งอ่น ซาวม เมอ� ปาวโล
ไม่ ซีลา ไววอน เชยี ละ พะจาว� โม ป
ตุต ไฮญ นา เซ ฮมอง อ�ื 26 เญือม เซ
ดุงเดียง เอนิ เตะ นึง เรยีง� คอก เซ ดุง
เดียง เอนิ ฮอยจ ละ ป มัฮ ทัน อ�ื รเวอืะ
คอก เซ โปฮ เอนิ ไอฮ ติ แตะ โครยญ โตะ
รเวอืะ� โม่ะเฮลีจ โจก ปุย ป ตุต ฆัฮ ตื
เอนิ� 27 ป มัฮ กุม คอก เซ โปวะ ฆาื อ�ื
เญือม ยุ อื โบฮ รเวอืะ คอก เซ ลวต วจิ
แตะ� ตะ ยุฮ ยุม ไม่ โกะ แตะ นึง แกต
แตะ โม ป ตุต เอจี ตอ ตื� 28 ปาวโล ปัง
เมอ กอก อฮั เฮี ละ อื นึง ล เลาะ เรยีง
แตะ� �ปุ ยุฮ ป โซะ ละ โกะ เปอะ� เอะ
อาวต ลัง่ นา เฮี โครยญ โฆะ แตะ�� อฮั
เซ�

29 ป มัฮ กุม คอก เซ เยอ� ดวน ปุย เตี
โรวก ออม ละ แตะ� ตอ เลียก ลลาึง โม
ป ตุต� โมป เอนิ ลัก่กา ปาวโล ไม่ ซีลา ไม่
รกุฮ รเตียง แตะ� 30ตาว ปุย ลอา เซ โอก

ฮา คอก เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� อาึ
ซ ไมจ ยุฮ ตอก เมอ ตอก ซ โปน แตะ มัป่
เปอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

31 โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ เจือ
ไม่ อาึง รพาวม แตะ นึง พะ โองจาว ป
มัฮ พะเยซู เซ เดอมึ เปอะ ซ โปน มัป่ ยุฮ
แตะ� เตือง ปะ เตือง เญือะ เปอะ โรฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื 32 ปุย ลอา เซ ลอต รโฮ
งะ ไลลวง พะจาว ละ อื เตือง เญือะ อ�ื
33 เญือม เซ ป มัฮ กุม คอก เซ รฮั เบราะ
นา ก ปุฮ ปุย อื เซ� ฟวยจ เซ ลอต เอนิ
รปั บั ่ปติซมา ซาวม เซ เตือง เญือะ แตะ
เอนิ� 34 ฟวยจ เซ บะ อื ฮาวก นึง เญือะ
แตะ� ปอก อื โซม ตุม อื ไอจ� เญือะ เซ
โฮลฮ เนอึม อาวต ไม่ รพาวม ไมจ มวน
แตะ เบือ เจือ แตะ พะจาว เตือง เญือะ
แตะ�

35 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อ�ี โม จาวไน
ดวน โม ตัมนวต โฮว อฮั เฮี ละ ป มัฮ กุม
คอก เซ� �พลวย แปฮ ปุย ลอา เซ เกือฮ
โฮว�� เกือฮ อื อฮั เซ ละ อ�ื 36ป มัฮ กุม
คอก เซ รโฮงะ แม อื ละ ปาวโล� อฮั เฮ�ี
�โม จาวไน เอจี ดวน อาึ พลวย โม เปะ�
โฮลฮ เปอะ โอก ไมจ โอก มวน�� อฮั เซ
ละ อ�ื

37 ปาวโล อฮั เฮี ละ โม ตัมนวต เซ�
�เอะ มัฮ โรฮ โม โรม� โม เซ ปุฮ ลัง่ เอะ
ซองนา ปุย โฮวน ไม่ คัง อื เอะ โตะ คอก
เตือง โอ อื ดิ ไตซวน เอะ เฟือฮ� ปเล่ีย เฮี
อมั มัฮ ซ เกือฮ อื เอะ บระ โอก ไอฮ พาวม
แตะ� ปุก โตว ตอก เซ เยอ� เกือฮ โม เซ
ฮอยจ พลวย ไอฮ เอะ ตัม ไล อ�ื� อฮั เซ
ละ อื ปาวโล เยอ�

38 โม ตัมนวต เซ เอญี รโฮงะ รซอม เซ
ละ โม จาวไน� โม เซ เมือต ฮมอง มัฮ อื
โม โรม� ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื 39ฟวยจ เซ โม
จาวไน เอญี รโซะ ติ แตะ ละ ปุย ลอา เซ
ฆาื อ�ื ตาว อื โอก ฮา คอก� ปัว แม อื
โอก ไมจ โอก มวน ฮา เวยีง แตะ� 40 เญื
อม เอจี โอก ปุย ลอา เซ ฮา คอก เกอ� โฮว
ฮอยจ เญือะ ลิเด่ีย� เญือม เอจี โฮลฮ อื
ยุ โม เอยีกปุ แตะ ไน พะจาว นา เซ� เกาะ
โลม รพาวม อ�ื ฟวยจ เซ โอก โฮว ฮา อ�ื
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17
ปุย เวยีง เทซะโลนิกา เจือ พะเยซู

1 ปาวโล ไม่ ซีลา เญือม เอจี พา อื ยว่ง
อมัฟีโพลี ไม่ ยว่ง อะโพโลเนีย เยอ� โฮว
ฮอยจ นึง เวยีง เทซะ โลนิ กา นา ก ไก
โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ� 2 ปาวโล โฮว เลียก
โตะ โฮงซุต เซ ตัม ไล ยุฮ แตะ� ลลัฮ่ อู ดิ
ไม่ โม ยวิ นึง ไลลวง พะทัม ลอวย ซเงะ ล
โล่ะ� 3 ปาวโล เพอกึ อื เกือฮ ยุง ไลลวง
พะทัม ซโตฮ� ไม่ เกือฮ อื ยุง อื เบือ พะ
ทัม เซ จัมเปน พะครติ โอต ป โซะ ฮอยจ
ละ ยุม แตะ� ไม่ โกฮ ไอม แม อื เน่อมึ ลัก่
ยุม แตะ� อฮั เฮ�ี �เอจี มัฮ เนอมึ พะเยซู
ป ครอฮ อาึ ไลลวง อื ละ เปอะ เซ ป มัฮ พะ
ครติ เตอ�� อฮั เซ ปาวโล� 4 ปุย นา เซ
ลอต โรฮ เจือ พะเยซู เบือ ป อฮั อื งอ่น�
รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ ปาวโล ไม่ ซีลา�
โม กรกิ ป เอจี ตึน ทื พะจาว ไม่ โม ปรโป
วน ป ระ ลวง ระ ไล เยอ เจือ โรฮ อื งอ่น�

5 มัฮ เซ ป ววั อื รพาวม โม ยวิ ฆาื อ�ื
ซาวป บะ ปุย ปาโล ป อาวต ปลาว โตะ
กัต� รโจะ ดิ โฮวน ปุย� ฟวยจ เซ เกือฮ
เวยีง เซ ซุกซัก ลุงลัง� ปุย ปาโล โม เซ
ฮอยจ นึง เญือะ ยาโซน ละ ซ ซาวป แตะ
โฮมวต โรวก ปาวโล ไม่ ซีลา เซ ละ ปุย
โฮวน เซ� 6 เมือต โอ ยุ ปุย ลอา เซ� บัว่
โรวก ยาโซน ไม่ โม เอียกปุ ไน พะจาว
งอ่น ฮอยจ ซองนา โม จาวไน เซ� อฮั เฮี
เรยีง� �โม ป ชุ ยุฮ เมือง ปุย ติ ปลัฮเตะ
เอ� เอจี ฮอยจ โรฮ นึง เมือง เอะ โรฮ�
7 ยาโซน เอจี รปัคัม อ�ื โม เฮี เตือง มู อื
เลฮ เตียง ป อฮั ป มวยญ กซัต ซีซา ละ
แตะ� ไม่ อฮั อื กซัต ไก แม ติ� มอยฮ อื
มัฮ เยซู�� อฮั เซ� 8 โม จาวไน ไม่ โม
ลัปซด่อน เวยีง เซ เตือง โอยจ อ�ื เมือต
ฮมอง โอเอฮี เซ� ซุกซัก รพาวม ฆาื อ�ื
9 โม จาวไน เซ บัง่คัป ยาโซน ไม่ ปุโฮมว
อื ปะกัน ติ แตะ� ฟวยจ เซ พลวย อื เกือฮ
เอญี�

ปุย ยว่ง เบ่โรยา รปั ลปุง พะจาว
10 เญือม เอจี เฟียก พริ อ�ี โม เอียกปุ

อื นา เซ ดวน ปาวโล ไม่ ซีลา โฮว เอนิ นึง

ยว่ง เบ่โรยา ฆาื อ�ื เญือม เอจี ฮอยจ อื
ยว่ง เซ� โฮว เลียก นึง โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ�
11 โม ยวิ นา เซ ซเปีย รพาวม ฮา โม ป
อาวต ยว่ง เทซะโลนิกา� เรยีง รพาวม ละ
ซ งอ่ต แตะ ลปุง พะจาว� มัฮ โรฮ แลน
ที อื พะทัม โครยญ ซเงะ่ นึง ซ เกือฮ อื ติ
แตะ ยุง มัฮ ป อฮั ปาวโล ป เนอึม ไม่ โอ
อื มัฮ� 12 มัฮ เซ ป โฮวน ป เจือ อื ฆาื อื
ลลาึง โม ยวิ เซ� โม ปรโปวน ป ระ ไล ป
มัฮ โม กรกิ เจือ โรฮ อื งอ่น� ไม่ โม ปร
เมะ กรกิ โฮวน ปุย โรฮ�

13 โม ยวิ ป อาวต ยว่ง เทซะ โลนิกา
เยอ� เญอืม ฮมอง อื ครอฮ ปาวโล ไลลวง
พะจาว นึง ยว่ง เบ่โรยา� ฮอยจ โรฮ ฆาื
อื นา เซ� เซอฮึ ซุย โม ลัปซด่อน เกือฮ อื
ซุกซัก รพาวม� เกือฮ อื ฮาวก รพาวม ละ
โม ปาวโล� 14 เญือม เซ เยอ โม ป เจือ
นา เซ เยอ ดวน เอนิ ปาวโล โอก โฮว นึง
คระ ปลัฮ รอาวม� ซีลา ไม่ ทิโมที ปังเมอ
อาวต ลัง่ นา เซ� 15 โม ป ตาว ปาวโล เซ�
ตาว อื ฮอยจ นึง เวยีง เอเทน� ฟวยจ เซ
เอญี� เญอืม เซ ปาวโล ตอม มวยญ แตะ
นึง โม ป ตาว แตะ เซ� เกือฮ ซีลา ไม่ ทิโม
ที เอญี รปิ เคะ แตะ�

ปาวโล ครอฮ ไลลวง พะจาว นึง เวยีง
เอเทน

16 ลไล มอง ปาวโล ซีลา ไม่ ทิโมที นึง
เวยีง เอเทน เนอ� ยุ นาวก เวยีง เซ นึง ฮุป
ไว ปุย� ตุก รพาวม ฆาื อ�ื 17 ลลัฮ่ อู ดิ
ไม่ โม ยวิ ไม่ ปุย ตังเมือง ป ทื โรฮ พะจาว
โตะ โฮงซุต ยุฮ อ�ื เญือม รโตฮ อื ยุ ปุย
นึง ซนัม� อู โรฮ ไม่ อื โครยญ ซเงะ่ โรฮ�
18 ไก โม เอปิคูเรยีน ไม่ โม ซโตอกิ งอ่น�
โม เซ มัฮ โม ป ทื ป ยุง โกะ แตะ ไอฮ� เก
โรฮ ปุ แตะ ไม่ ปาวโล� อฮั เฮ�ี �มัฮ ไล
ลวง เมอ ป เคียต ปุย ลัม ดัก เฮี อู เยอ��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ� งอ่น อื อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี
ตอก ป มัฮ ปุย ครอฮ ไลลวง พะจาว ทื ปุย
เมือง ซไง โฮ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� มัฮ
อฮั อื โอเอฮี เซ นึง ครอฮ ปาวโล ไลลวง
พะเยซู ไม่ ไลลวง โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ
ลัก่ ยุม แตะ� 19 โม เซ บะ โรวก ปาวโล
ฮอยจ ละ ก กอ โพรม ปุย นึง ซาลา อะเร
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โอพาโก� เญือม เซ อฮั เฮี ละ ปาวโล�
�กัม เพอกึ กัม ตอม โคระ อฮั เปอะ เฮ�ี
เอะ ฆวต ยุง โรฮ โฮะ� 20 โอเอฮี อฮั เปอะ
ละ ปุย เซ มัฮ ป ตัง เจือ เนิ� มัฮ เซ ป
ฆวต ยุง เอะ ป มัฮ ป มอยฮ ลปุง อฮั เปอะ
เฮี ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ ปาวโล โม เซ เยอ�
21 ปุย เวยีง เอเทน เนอ เตือง โม แคก เลือ
ฮอยจ นึง อ�ื เญาะ โซนไจ โตว นึง ป ไฮญ
เฟือฮ� เวลา ยุฮ อื เตือง โอยจ อื โกว อื
ละ ซาวป แตะ งอ่ต ไลลวง โอเอฮี ป โอก
โคระๆ ไม่ อู อื ไลลวง เซ ละ ปุ แตะ�

22 ปาวโล ชุง บั่กบ่วน ก กอ โพรม ปุย
นึง ซาลา อะเรโอพาโก� อฮั เฮ�ี �โม เปะ
ป มัฮ ปุย เวยีง เอเทน เนอ� อาึ ยุ อุ ฆวต
ทื เนอึม โม เปะ พะจาว โฮวน เจือ โฮวน
ยัง่ เงอ� 23 เญือม โฮว เลีม อาึ โตะ เมือง
เปอะ อาึ โฮลฮ ยุ โฮวน โดฮ โอเอฮี ป ทื โม
เปะ เอ� อาึ โฮลฮ ยุ ลัก่โบ่น โม เปะ ป ทื
แตะ ติ โดฮ� ไก นังซื ไซฮ ปุย นึง� อฮั เฮี
รซอม นังซื เซ� �ทไว ละ พะจาว ป โอ เอะ
ยุง�� อฮั เซ� พะจาว ป ไว โม เปะ เตือง
โอ เปอะ ยุง เซ� อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ ไม่
ซ เปลีฮ โรฮ แตะ ไลลวง อื ละ เปอะ�

24 �พะจาว ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ โอเอฮี
อาวต นึง อื โครยญ เจือ� อาวต โตว นึง
เวอืต ยุฮ ปุย นึง เตะ แตะ� นึง มัฮ พะจาว
เซ ป กุม ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง� 25พะ
จาว เซ เปิง โตว ป ยุฮ ปุย ละ แตะ นึง เตะ
แตะ� นึง มัฮ อื ป โอ ตุก นึง โอเอฮี ติ เจือ
เนอึม� เอจี มัฮ พะจาว เซ ป โพต จีวติ
ไม่ รพาวม ละ ปุย โครยญ โฆะ ปุย� ไม่
มัฮ อื ป เกือฮ โอเอฮี ละ ปุย โครยญ เจือ�
26 โฆะ โอ พะจาว เกือฮ ปุย โครยญ เจือ
ปุย เกิต เน่อมึ นึง ปุย ติ โน่ง� ฟวยจ เซ
เกือฮ อื อาวต เล่ีป เตะ เล่ีป ตุก� พัต อาึง
เคิ เนอมึ อื ละ อ�ื ไม่ ม่าื พริ โตฮ โกลง นึง
นาตี ก อาวต อ�ื 27พะจาว มัฮ ยุฮ อื ตอก
เซ นึง ซ เกือฮ แตะ ปุย ซาวป ยุ โกะ แตะ�
ดัฮ ซาวป เนอมึ ยุ ป มัฮ พะจาว ตึน ซ ยุง
อื ป มัฮ อ�ื ญันได่ พะจาว ซไง โตว ฮา
เอะ ติ ตื เนอมึ� 28 เอะ ไอม เมอะ� รซอฮ
เฮาะ� ไก จีวติ เบือ พะจาว เซ� มัฮ โรฮ

ตอก อฮั โม เปะ อื นึง รซอม แล่ โฮ� �เอจี
มัฮ เนอมึ เอะ เฮี จัตเจือ อ�ื� อฮั เซ�

29 �ดัฮ เอะ มัฮ เนอึม จัตเจือ พะจาว
ตอก เซ โฮ� ปุก โตว ละ อฮั ฮะ พะจาว มัฮ
ตอก ฮุป ยุฮ ปุย นึง ไคร นึง มาื ไม่ ซโมะ
ป ปอยจ ปุย นึง พันญา พันญวง แตะ�
30 เญอืม งาวไงญ ลัง่ ปุย โฆะ โอ� พะจาว
ทื โตว อื พิต� ปเล่ีย เฮี พะจาว ปังเมอ
ดวน ปุย โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม
โคระ แตะ โครยญ โฆะ ปุย โครยญ เญือะ
โครยญ ยว่ง� 31 พะจาว เอจี พัต อาึง
ซเงะ จี อาึง ซาวม นึง ซ รเตีฮ อื ปุย ปลัฮ
เตะ เฮี ตัม รพาวม ซื แตะ� ซ เกือฮ ปุย
เลือก แตะ ติ ปุย เซ รเตีฮ อ�ื ปุย เลือก อื
ติ ปุย เซ เอจี เกือฮ อื โกฮ ไอม แม เน่อมึ
ลัก่ ยุม แตะ� มัฮ เบือ เซ ป เกือฮ อื ปุย
ยุง แจง แน ซ รเตีฮ แตะ ปุย ฆาื อ�ื� อฮั
เซ ละ อื ปาวโล เยอ�

32 ปุย โฮวน เซ เญือม เอจี ฮมอง อื ไล
ลวง ซ โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม
แตะ� เพี ยก แฮม ปาว โล ฆาื อื งอ่น�
งอ่น อื ปังเมอ อฮั เฮ�ี �โอเอฮี ไล เซ เอะ
ฆวต ฮมอง แม เน่อมึ นึง ปะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 33 ฟวยจ เซ ปาวโล โอก ฮา ก โพรม
แตะ เซ� 34 ไก โรฮ งอ่น ป รโจะ ดิ รพาวม
แตะ ไม่ อ�ื เจือ โรฮ พะจาว� ไน โม ป
เจือ เซ เยอ มัฮ ด่ีโอนิซีอตั� มัฮ ซมาชกิ
ซพา นึง ซาลา อะเรโอพาโก เซ ติ ปุย� มัฮ
โรฮ ปรโปวน ป มอยฮ ด่ามารติ ติ ปุย� ไม่
ปุย ไฮญ งอ่น�

18
ไลลวง ป เกิต นึง เวยีง โครนิ

1 ฟวยจ เซ ปาวโล โอก เน่อมึ เวยีง เอ
เทน โฮว ฮอยจ นึง เวยีง โครนิ� 2 รโตฮ
ยุ โม ยวิ นา เซ ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ อะค
วลิา� ไพรม อื มัฮ ปุย นึง เมือง โพนโท�
เดอมึ มัฮ ฮอยจ อื เน่อมึ นึง เมือง อติาลี
ไม่ ปรโปวน เญือะ แตะ� มอยฮ ปรโปวน
เญือะ อื เซ มัฮ ปริซลา� มัฮ โอก อื ฮา
เมือง เซ ฆาื ดวน กซัต คลาวด่ีโอ โม ยวิ
โอก ฮา เวยีง โรม โครยญ โฆะ แตะ� ปาว
โล โฮว เคะ ปุย ลอา เซ ฆาื อ�ื 3อาวต ยุฮ
ดิ กัน ไม่ อื นึง ริ อื โซม นึง ไล ติ ตอก ปุ
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แตะ� มัฮ โม ป ชญิ พากัง� 4ปาวโล ลลัฮ่
อู ดิ ไม่ ปุย โตะ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ โครยญ
ซเงะ ลโล่ะ� ซาวป นัม รพาวม โม ยวิ ไม่
โม กรกิ นา เซ นึง ฆวต เกือฮ อื เจือ พะ
เยซู�

5 เญอืม เอจี ฮอยจ ซีลา ไม่ ทิโมที เน่อมึ
นึง จังวตั มาซิโด่เนีย� ปาวโล ซปึต ซน่อง
ครอฮ แตะ ไลลวง พะจาว ฮา ไพรม แตะ�
แปนพญีัน ละ โม ยวิ นึง เกือฮ อื ยุง ซโตฮ
มัฮ เนอมึ พะเยซู พะครติ� 6 โม เซ ปังเมอ
เกกัมฮอน อื ไม่ เพยีก แฮม แตะ� ปาวโล
ลปลอยฮ เครองึ จาวป แตะ ละ อื ฆาื อ�ื
อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ ลอก ตุต แตะ เน่
อมึ นึง พะจาว เอจี มัฮ ฆาื โกะ เปอะ ไอฮ�
เญือะ เกว โตว ไม่ อาึ� เฆิม เฮี โฮว ไป นา
เยอ� อาึ ซ โฮว แม เคะ ปุย ตัง เมือง��
อฮั เซ ละ อ�ื

7 ฟวยจ เซ ปาวโล โอก ฮา โฮงซุต ยุฮ
โม ยวิ เซ� โฮว ฮอยจ นึง เญือะ ปุย ตัง
เมือง ป ทื พะจาว ติ ปุย ละ ซ โพรม แตะ
นา เซ� มอยฮ ปุย เซ มัฮ ติโต ยุซโท�
เญือะ อื อาวต โบ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ เซ�
8 เญือม เซ ครซิะโพ ป มัฮ ฮวันา โฮงซุต
เซ� เจือ พะโองจาว เตือง เญือะ แตะ�
ปุย เวยีง โครนิ เมือต เอจี ฮมอง ป อฮั
ปาวโล เซ� โฮวน โรฮ ป เจือ พะเยซู ฆาื
อ�ื ลอต รปั บัป่ติซมา�

9 ไก ติ ซาวม เญือม ยุ บลอง ปาวโล
ฮอยจ พะโองจาว เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ
อ�ื �ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ฮ�ี ครอฮ แนฮ ละ
ปุย� ทัน โตว อาวต โฆย� 10 อาึ ซ อาวต
ไม่ เปอะ� ไก โตว ป ซ ปุน ยุฮ ป โซะ ละ
เปอะ� เวยีง เฮี โฮวน ปุย ไน อาึ นึง อ�ื�
อฮั เซ ละ อื พะโองจาว เยอ� 11 ปาวโล
อาวต เนอึม ฆาื อื นึง เวยีง เซ ติ เนอึม
ไปล แลฮ เคิ� เพอกึ ตอม ปุย เกือฮ อื ยุง
ลปุง พะจาว�

12 ฟวยจ เซ เญือม แปน โรง กาลิโอ
จาวเมือง จังวตั อะคายา� โม ยวิ บะ ปุ
แตะ โฮมวต ปาวโล� ตาว อื ฮอยจ ละ
ซัน� 13 ฟอง อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ ป
ริ นัม รพาวม ปุย เกือฮ อื ไว พะจาว ตอก

ซ พิต อื โกตไม ยุฮ เอะ�� อฮั เซ ละ จาว
เมือง เซ�

14 เญือม ริ ปาวโล อฮั โอเอฮี ฮ�ี กาลิ
โอ อฮั เฮี ละ โม ยวิ� �โม เปะ ป มัฮ โม ยวิ
เยอ� ดัฮ กัน ยุฮ ปุย เฮี มัฮ ปไฮะ ปฮอน
ไม่ ระ เนอึม พิต ยุฮ อื โฮ� ตึน ซ ไมจ อาึ
งอ่ต ป อฮั โม เปะ� 15 เคียง มัฮ อื ตัก
โต โร เจีจ โม เปะ ไอฮ ปุ แตะ นึง ไลลวง
ลปุง� ไม่ ไลลวง มอยฮ ปุย� ไม่ ไลลวง
รติ โกลง ยุฮ โม โกะ เปอะ ไอฮ� ไมจ เปอะ
งอ่ต ไอฮ ละ ปุ แตะ� อาึ ญอม โตว รเตีฮ
โอเอฮี ตอก เซ ละ เปอะ�� อฮั เซ กาลิโอ
เยอ� 16ลอต เอนิ โครฮ โม เซ โอก ฮา ซัน
ฆาื อ�ื 17ฟวยจ เซ ปุย เตือง โอยจ อื โฮม
วต โซซเทเน ป มัฮ ฮวันา โฮงซุต โม ยวิ
ฆาื อ�ื ปุฮ อื ลั่กกา ซัน เซ� กาลิโอ ปัง
เมอ โอ เครองึ นึง อื เฟือฮ�

ปาวโล เอญี ฮอยจ เวยีง อนัทิโอก
18 เญือม เอจี เล่ีญ บุย โรฮ อาวต ปาว

โล นึง เวยีง โครนิ เซ� โปวต รพาวม แตะ
โอก โฮว ฮา โม เอี ยก ปุ แตะ นา เซ�
ฟวยจ เซ บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม ไม่ ปรซิ
ลา ไม่ อะควลิา� ซ โฮว นึง จังวตั ซีเรยี�
กา ฮาวก อื นึง ซปาว เซ ปาวโล กู ฮาึก
แตะ นึง ยว่ง เคนเครยี นึง เอจี ซันญา
ซโตฮ อื อาึง โอเอฮี ละ โกะ แตะ ไอฮ�
19 เญอืม เอจี โฮว อื ฮอยจ นึง เวยีง เอเฟ
โซ เยอ� ปาวโล เกือฮ ปุย ลอา เซ อาวต
นา เซ� โกะ อื โฮว เลียก นึง โฮงซุต ยุฮ
โม ยวิ� ลลัฮ่ อู ดิ ไม่ ปุย นา เซ� 20 โม เซ
ปัว อื อาวต ไม่ แตะ เล่ีญ บุย โรฮ� ปาว
โล ปังเมอ โอ ญอม อาวต ไม่ อ�ื 21 อฮั เฮี
ละ อ�ื �ดัฮ ปุก รพาวม พะจาว โฮ� อาึ ซ
แมๆ เคะ เปอะ เฆียง เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื
ฟวยจ เซ ปาวโล บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม
เน่อมึ นึง เวยีง เอเฟโซ เซ� 22 เญอืม เอจี
ฮอยจ อื นึง เวยีง ซีซาเรยา เยอ� ลอต
ฮาวก เลีม เคะ ครติซจัก นึง เวยีง เยรูซา
เลม� ฟวยจ เซ เลีฮ แม ฮอยจ นึง เวยีง
อนัทิโอก�

23 ปาวโล อาวต นึง อนัทิโอก เซ ติ วงั�
ฟวยจ เซ โฮว แม ฮา อ�ื ฮอยจ นึง จังวตั
กะลาเทีย ไม่ จังวตั ฟรเีจีย เล่ีป อ�ื เกือฮ
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โม ลุกซิก แควน เซ ตอน รพาวม นึง พะ
จาว เตือง โอยจ อ�ื

อะโพนโล ครอฮ ไลลวง พะจาว นึง
เวยีง เอเฟโซ

24 ไก โม ยวิ ติ ปุย ฮอยจ โรฮ นึง เวยีง
เอเฟโซ� มอยฮ อื มัฮ อะโพนโล� มัฮ ปุย
เมือง อะเลกซันเด่เรยี ไพรม อ�ื มัฮ ปุย
เกียฮ อฮั เกียฮ มวยญ ไม่ ยุง แตะพะทัม�
25อะโพนโล เซ เอจี โฮลฮ เฮยีน ยุง ไลลวง
พะโองจาว งอ่น� แด่น รพาวม ละ ซ เพ
อกึ แตะ ไลลวง พะเยซู ละ ปุย� ปังเมอ
มัฮ เมาะ ยุง อื ไลลวง บัป่ติซมา ยุฮ โยฮนั
โน่ง� 26 อู โอเอฮี ไม่ รพาวม กา แตะ โตะ
โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ� เญือม ฮมอง ปรซิลา
ไม่ อะควลิา ป อฮั อื เซ� บะ อื เอญี เญือะ
แตะ ฆาื อ�ื รโฮงะ ไลลวง คระ จีวติ ยุฮ
พะจาว ละ อื ซโตฮ เกือฮ อื ยุง ที อ�ื

27ฟวยจ เซ เญอืม ไก รพาวม ฆวต โฮว
อะโพนโล เซ ฮอยจ จังวตั อะคายา� โม
เอียกปุ อื นึง เอเฟโซ เยอ รโพ อื เกือฮ
โฮว� ไซฮ รโปะ นังซื ละ โม ลุกซิก แตะ
ไน พะจาว เกือฮ อื รปัคัม อ�ื เญือม เอจี
ฮอยจ อื แควน เซ� อะโพนโล เรอึม เนอึ
ม โม ป เจือ นา เซ เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว
โฮวน เจือ� 28 อะโพนโล ลลัฮ่ เก ปุ แตะ
ไม่ โม ยวิ ซองนา ปุย โฮวน� รโฮงะ ซโตฮ
ไลลวง พะทัม ละ อ�ื นึง เกือฮ อื ยุง แจง
แน มัฮ พะเยซู เซ พะครติ� โม ยวิ นา เซ
ไป นึง อ�ื

19
ปาวโล อาวต เวยีง เอเฟโซ

1 เญือม อาวต ลัง่ อะโพนโล นึง เวยีง
โครนิ เนอ� ปาวโล โฮว คระ ลวง ก ล่าวง
นึง อ�ื ฮอยจ นึง เวยีง เอเฟโซ� รโตฮ ยุ
ป มัฮ ลุกซิก พะเยซู นา เซ งอ่น� 2 ไฮมญ
อ�ื �โม เปะ เญือม เจือ เปอะ พะเยซู อมั
เอจี โฮลฮ เปอะ รปั ลปุ พะจาว เยอ� อมั
โอ เปอะ ดิ โฮลฮ รปั�� อฮั เซ ละ อ�ื
โม เซ โลยฮ อ�ื �ดิ โฮลฮ โตว เมอ� เอะ

ดิ ฮมอง โตว ไก ลปุ พะจาว ไม่ โอ อื ไก��
อฮั เซ ละ ปาวโล โม เซ เยอ�

3 ปาวโล ไฮมญ แม อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก
เซ� โม เปะ มัฮ รปั เปอะ บั่ปติซมา ตอก
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื
�เอะ รปั บัป่ติซมา ตอก เกือฮ โยฮนั ปุย

รปั�� อฮั เซ ละ อื โม เซ เยอ�
4 ปาวโล อฮั เฮี ละ อ�ื �ละ โม ป เอจี

โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ
แตะ� โยฮนั เกือฮ อื รปั บัป่ติซมา ไม่ ดวน
อื โม อซิราเอน เจือ ป ซ ฮอยจ รเคะ แตะ
เซ� ป ซ ฮอยจ รเคะ อื เซ เอจี มัฮ พะ
เยซู�� อฮั เซ�

5 เญือม เอจี ฮมอง อื โอเอฮี ตอก เซ
เยอ� โม เซ รปั เอนิ บัป่ติซมา นึง มอยฮ
พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู เซ� 6 เญอืม เอจี
ยอ่ง ปาวโล เตะ แตะ ราว อ�ื โม เซ เลีฮ
อาวต เอนิ ลปุ พะจาว นึง� เกียฮ อู เอนิ
นึง ลปุง ตัง โน่ง ไม่ ซึป อื ลปุง พะจาว ละ
ปุ แตะ ฆาื อ�ื 7 โม เซ เตือง โอยจ อื ไก
เมาะ กาว ลอา ปุย�

8 ฟวยจ เซ ปาวโล เลียก โตะ โฮงซุต
ยุฮ โม ยวิ� ลลัฮ่ เก ปุ แตะ ไม่ โม เซ ไม่
รพาวม กา แตะ ตา ลอวย เคิ� ซาวป นัม
รพาวม อื นึง ฆวต เกือฮ อื ยุง ไลลวง ตอก
ซ ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ�
9 งอ่น อื ลึง ลอน รพาวม� ญอม โตว เจือ
ป อฮั อ�ื เพยีก แฮม ไลลวง คระ จีวติ ยุฮ
พะโองจาว เซ ซองนา โม ป โพรม� ปาว
โล โฮน ติ แตะ ฮา อ�ื บะ โรวก ลุกซิก แตะ
ป อาวต อื ลลาึง โม เซ โอก โฮว ไม่ แตะ�
ฟวยจ เซ โฮว อู ดิ ไม่ ปุย นึง โฮง เฮยีน ยุฮ
ทีรนัโน โครยญ ซเงะ่� 10 ยุฮ อื ตอก เซ
เตม ลอา เนอึม รวุก� ฮอยจ ละ ฮมอง ป
อาวต จังวตั เอเซีย ลปุง พะโองจาว เตือง
โอยจ แตะ� เตือง โม ยวิ ไม่ ปุย ตัง เมือง�

11พะจาว เกือฮ ปาวโล เกียฮ ยุฮ ป ซัม
คัน ปอ เงอตึ ปุย นึง� 12 พาเจต ญุ่ก�
โคะ ไฆญ ญุ่ก� ป เอจี ไปญ ปาวโล เซ�
ดัฮ ปุย โรวก ละ ป โซะ� ป โซะ เซ ไฮ เบือ
อ�ื พี เลียก นึง ปุย โอก โรฮ เบือ อ�ื

ไลลวง กวน เซวา
13 เญือม เซ ไก โม ยวิ นึง งอ่น� มัฮ

โฮม พี� โฮว ไป โฮว มา ละ ซ โครฮ แตะ
พี โอก ฮา ปุย� ริ โกว มอยฮ พะเยซู จาว
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ละ ซ โครฮ แตะ พี� เคียต อฮั เฮ�ี �อาึ
ดวน ปะ โอก เบือ มอยฮ พะเยซู ป ครอฮ
ปาวโล ไลลวง อื เซ�� อฮั เซ ละ พี� 14 ไก
ไม่ ปุ แตะ อาแลฮ รเมะ ป ยุฮ ตอก เซ�
มัฮ ตื กวน เซวา ซตุ ระ ยุฮ โม ยวิ� 15พี
เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ เอจี ยุง เงอะ พะ
เยซู เยอ� ปาวโล ยุง โรฮ โฮะ� โม เปะ
อฮั เปอะ ติ แตะ มัฮ ปุย�� อฮั เซ ละ อื
พี เซ� 16 ปุย ไก พี เซ นึง เงอ� ดัม โฮม
วต อื เรยีง� โม เซ ไป นึง อ�ื เญือม เซ
พี เซ ยุฮ ป โซะ ละ โม เซ โจน ตอ ฆาวง
อื ฮา เญือะ ฮาวก แตะ เซ ไม่ เบราะ บัต่
แตะ เตือง โอยจ แตะ เอนิ�

17 ไลลวง เซ พรุ เฮอื ฮอยจ ละ ฮมอง
ป อาวต นึง เวยีง เอเฟโซ อื เตือง โอยจ
อ�ื เตือง โม ยวิ ไม่ โม ปุย ตัง เมือง� โม
เซ ฮลัต เตีจ เตือง โอยจ แตะ� เคียง เซ
โฮวน ป ฆวต อวต ฆวต ลื มอยฮ พะเยซู
จาว ฆาื อ�ื 18 โม ป เจือ เยอ โฮวน ป รโซะ
ติ แตะ� รโฮงะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ ซองนา
ปุย ฆาื อ�ื 19 โม ป ซโปก ซัก ซี เยอ ไม่ โม
ป ไก กทา กทอง ไม่ ป โซะโกะ นึง พาญัน
โอเอฮี โฮวน ปุย� โรวก นังซื นังฮา ซัมคัน
ยุฮ แตะ� ตอง อื นึง งอ ซองนา ปุย เตือง
โอยจ อ�ื โอเอฮี ตอง อื เซ คิต แลน งวยฮ
อ�ื ปุก พอน ฮมาึน แทป� 20 มัฮ โอเอฮี
ตอก เซ ป เกือฮ ปุย ยุง เมาะ ระ อมันัต
ลปุง พะจาว ฆาื อื ไม่ พรุ เฮอื อื ปุๆ�

21 กัง เคะ เอ เญือม เอจี ฟวยจ โอเอฮี
โม เซ� ปาวโล โปวต รพาวม แตะ ละ ซ
โฮว แตะ คระ จังวตั มาซิโด่เนีย ไม่ จัง
วตั อะคายา� ซ ลอต ฮอยจ เวยีง เยรูซา
เลม� อฮั เฮ�ี �เญือม เอจี ฮอยจ เจอะ
เวยีง เซ� ไมจ โรฮ อาึ ลอต ฮอยจ นึง
เวยีง โรม�� อฮั เซ� 22 ปาวโล ดวน ป
เรอมึ ยุฮ กัน ไม่ แตะ เซ โฮว นึง จังวตั มา
ซิโด่เนีย ลอา ปุย� มัฮ ทิโมที ไม่ เอราซ
โท� เญือม ดวน อื ปุย ลอา เซ โฮว เยอ�
โกะ อื อาวต ลัง่ นึง จังวตั เอเซีย เซ ติ วงั
ลัง่�

กัน ชุ เมือง นึง เวยีง เอเฟโซ
23 เญอืม เซ เยอ� เกิต ชุ เมือง นึง เวยีง

เอเฟโซ เซ ฆาื โม ป ครอฮ ไลลวง คระ จี

วติ ยุฮ พะโองจาว� 24 ไก ปุย ติ� มอยฮ
อื มัฮ เด่เมตรโิอ� มัฮ จังเคือง แตม มาื�
กอ แตม ฮุป เวอืต พะ อาระเทมี นึง มาื�
มัฮ เบือ กัน คิต ปุย เซ ป โฮลฮ โม จังเคือง
เละ มาื นึง อื โฮวน เนอ� 25 ป มัฮ เด่เม
ตริโอ เซ เกือฮ โม ปุโฮมว แตม แตะ เซ
รโจะ ดิ ไม่ โม ป ยุฮ กัน ติ ไล ไม่ แตะ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เอจี ยุง เปอะ โฮลฮ
เอะ เละ มาื เบือ กัน เฮ�ี 26 โม เปะ ตึน
ซ เอจี ยุ เอจี ฮมอง เปอะ ไอฮ ป ยุฮ ป อฮั
ปาวโล เซ� ไม่ เคียต อื อฮั พะจาว ยุฮ ปุย
นึง เตะ แตะ โอ มัฮ พะจาว เนอึม เมอ�
ปาวโล เซ เอจี ปุน นัม รพาวม ปุย มัฮ ไม่
แตะ โฮวน� เน่อมึ นึง เวยีง เอเฟโซ เฮี
ฮอยจ ละ ไคว อื จังวตั เอเซีย� 27 มัฮ เฮี
ป ฮลัต อาึ นึง อ�ื มัฮ โตว ซ ไลจ กัน ริ เอะ
โซม นึง เฮี โน่ง� มัฮ โรฮ ซ เกือฮ อื ปุย โอ
เญือะ ทื เวอืต พะจาว รโปวน อาระเทมี ป
ตึก นึง ระ แตะ เฮี ไม่ อื ติ เจือ� พะจาว ร
โปวน เฮี มัฮ ป นัปทื ปุย จังวตั เอเซีย เฮี
ไม่ ปุย เล่ีป เตะ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ฮลัต
เตอะ โอ เญือะ ซ ไก ซักซี ฆาื โม เฮ�ี� อฮั
เซ เด่เมตรโิอ เยอ�

28 เญอืม เอจี ฮมอง โม เซ โอเอฮี ไล เซ
เยอ� ฮาวก รพาวม เอนิ เตือง มู แตะ�
อฮั เฮี นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� �พะ อาระ
เทมี เวยีง เอเฟโซ ป ระ อา�� อฮั เซ ละ
ปุ แตะ� 29 เวยีง เซ ลอต ระ เนอึม เกิต
กัน ซุกซัก นึง ฆาื อื เล่ีป อ�ื โม ป ฮาวก
รพาวม เซ โฮมวต กาโย ไม่ อะรซิทาโค�
มัฮ ปุโฮมว โฮว ปาวโล ไม่ นึง คระ� มัฮ
ปุย จังวตั มาซิโด่เนีย� โม เซ โฮมวต บัว่
ปุย ลอา เซ� ตอ เลียก ไม่ อื โตะ โฮง ละ
คอน เตือง มู แตะ� 30ปาวโล ริ โรฮ เลียก
ลลาึง ปุย โฮวน เซ� โม ลุกซิก ปังเมอ โอ
เกือฮ อื เลียก� 31 ไก งอ่น ป มัฮ โม จาว
ไน จังวตั เอเซีย ป มัฮ ป ยุง ไง่ ปุ แตะ ไม่
ปาวโล� ดวน โรฮ ปุย โฮว ซตอก ปาวโล
โอ เลียก โตะ โฮง ละคอน เซ�

32 โม ป รโจะ โฮวน เซ ซุกซัก เนอึม�
รโอง อฮั อื ตอก ออฮ งอ่น� อฮั อื ตอก
เอฮี งอ่น� โฮวน ลัก่ โอ แตะ ยุง ตอก มัฮ
ตอก มอยฮ ป รโจะ แตะ ละ เซ� 33 โม
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ยวิ งอ่น อื เกือฮ อะเลกซันเด่อ โอก โฮว
อาวต นึง ลัก่กา โม ปุย โฮวน เซ� ปุย ไฮญ
ไก โรฮ งอ่น ป รโฮงะ ไลลวง ตอก รโจะ
ปุย โฮวน เซ ละ ปุย เซ� อะเลกซันเด่อ
เซ ยวก เตะ แตะ� ตะ กัฮ โม ยวิ นึง ลปุง
แตะ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื 34 เญอืม เอจี
ยุง โม ปุย โฮวน เซ มัฮ อะเลกซันเด่อ เซ
โม ยวิ เยอ� รโอง ดิ ไม่ ปุ แตะ ฆาื อื ด่าว
ลอา ชวัโมง เอนิ� อฮั เฮ�ี �พะ อาระเทมี
เวยีง เอเฟโซ ป ระ อา�� อฮั เซ ปุย โฮวน
เซ�

35 ไก ไน อมัเพอ ติ� ปุน เกือฮ ปุย โฮวน
เซ อาวต โฆย� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ป
มัฮ ปุย เวยีง เอเฟโซ เยอ� ปุย เตือง โอยจ
อื เอจี ยุง อื มัฮ เอะ ปุย เวยีง เอเฟโซ เฮี ป
โซะโกะ ฮรกัซา นึง เวอืต ยุฮ พะ อาระเท
มี ป ตึก นึง ระ แตะ� ไม่ มัฮ อื ป โซะโกะ
ฮรกัซา นึง ซโมะ ซัมคัน ป ดุฮ เน่อมึ มะ
ลอง เซ� 36 เคียง มัฮ อื ป เนอมึ ตอก เซ�
โม เปะ ปังเมอ ไมจ เปอะ อาวต โฆย ไม่ โอ
แตะ ยุฮ พราวป ป โอ แตะ ลัง ยุฮ� 37 โม
เปะ เอจี ตาว เปอะ ปุย ลอา เฮี ฮอยจ นา
เฮี เตือง มัฮ อื ป โอ เต เวอืต ไม่ โอ อื เพี
ยก แฮม พะจาว รโปวน ทื เอะ� 38 ดัฮ เด่
เมตรโิอ ไม่ ปุโฮมว แตม อื เซ ฆวต ฟอง
ปุย โม เฮี โฮ� ตึน ไก ไอฮ ซเงะ พัต ปุย
อาึง ละ ซ ฟอง ปุย ปุ แตะ� ไก ไอฮ โม
ป เกียฮ รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ� ดัฮ ฆวต
ฟอง ปุ แตะ เกือฮ ฟอง อื ตัม ไล อ�ื 39 โม
เปะ ตัม ไก ลัง่ ไลลวง ไฮญ ป ซองไซ เปอะ
นึง� ไมจ เปอะ ซิงซา ไม่ ปุ แตะ เญือม
เติง เวลา โพรม ปุย� 40 อาึ ฮลัต นึง ซ
ฟอง ปุย โม เอะ นึง ไลลวง ซุกซัก ป เกิต
เนาะ เฮ�ี มัฮ ซ ไฮมญ ปุย เอะ นึง ไลลวง
เด่ือต ปุย เนาะ เฮ�ี เอะ เกียฮ โลยฮ โตว
ละ อื นึง โอ อื ไก ลักทัน เฟือฮ�� อฮั เซ
ไน อมัเพอ เซ� 41 ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ
เยอ� เกือฮ โม ป โพรม เซ เอญี เตือง มู
แตะ�

20
คระ โฮว ปาวโล

1 เญือม เอจี โฆย โม ป เด่ือต เซ� ปาว
โล กอก โม ลุก ซิก เอญี รโจะ โพรม ติ
โดฮ� นนุ รพาวม เจือ อื เกือฮ ตอน นึง
พะจาว� ฟวยจ เซ โฮว ฮา อื ฮอยจ นึง จัง
วตั มาซิโด่เนีย� 2นนุ โรฮ รพาวม เจือ ปุย
ไน พะจาว นา เซ โฮวน เจือ� ละ เกือฮ อื
อาวต ซดิ ไม่ พะจาว ทื แตะ� เญือม เอจี
เล่ีป อื ยุฮ แควน เซ เยอ� โฮว ฮอยจ นึง
เมือง กรกิ� 3 อาวต นา เซ ลอวย เคิ� เญื
อม เพรยีง ปาวโล ติ แตะ ละ ซ บุก แตะ
ซปาว ฮอยจ จังวตั ซีเรยี� ฮมอง ตะ โม
ยวิ ยุฮ ป โซะ ละ แตะ� โปวต รพาวมแตะ
เอญี แม ฆาื อื นึง ชวง แตะ คระ จังวตั มา
ซิโด่เนีย� 4ป โฮว ดิ ไม่ อื มัฮ โซปาเทอ ป
มัฮ กวน ปีรตั� มัฮ ปุย ยว่ง เบ่โรอา� ไม่
อะรซิทาโค� ไม่ ซีคุนโด่ ป มัฮ ปุย ยว่ง เท
ซะโลนิกา� ไม่ กาโย ป มัฮ ปุย ยว่ง เด่อบี่�
ไม่ ทิโมที� ไม่ ปุย จังวตั เอเซีย ลอา ปุย�
มอยฮ อื มัฮ ทิคิกัต ไม่ โตรฟีโม� 5 โม เซ
ลอต โฮว มอง เอะ นึง ยว่ง โตรอตั� 6 เญื
อม เอจี โปน อื เวลา โซม ปุย คโนมปัง โอ
ไก เจือ เยอ� เอะ บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม
เน่อมึ นึง เวยีง ฟีลิปปี� บุก ปุ โฮว ซปาว
พอน ซเงะ เดอมึ ฮอยจ เคะ โม เซ นึง ยว่ง
โตรอา� ฟวยจ เซ เอะ อาวต นา เซ อา
แลฮ ซเงะ�

กวน เบลีย ป โกฮ ไอม แม
7 ซาวม วนั ซาว เญือม รโจะ ดิ ปุย ละ

ซ เรยีก แตะ โซม คโนมปัง เงอ� ปาวโล
เพอกึ ตอม ปุย โฮวน เจือ ฮอยจ ละ โด่ะ
ซาวม� นึง ซ โฮว อื ฮา อื ปวยฮ พริ เซ
แม� 8 นา ก โพรม เอะ คัก ฮลาวง อื เซ
เตี ปุย ออม นึง โฮวน� 9 ไก ปรเมะ นมุ
นึง ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ยูทิโค� งาวม นึง
โตะ รเวอืะ ปะตู ปอง� เญือม เอจี เล่ีญ
อฮั ปาวโล โอเอฮี ไม่ โอ อื ดิ เคราะ ติ ชวง
เงอ� ปุย เซ ไฆญ ฆุยฮๆ ฆาื อ�ื ปึตปื�
จัง ออง� ลอต ดุฮ เน่อมึ คัก ลอวย เซ
ฮอยจ ลังเตะ� เญือม เอจี ลเตือฮ ปุย อื
อฮั อื เอจี ยุม� 10ปาวโล เลีฮ นุ่ม โอม อ�ื
อฮั เฮ�ี �ปุ โตวฮ ฆราึง นึง� ไอม ลัง่��
อฮั เซ� 11 ฟวยจ เซ ฮาวก แม นึง เญือะ
ฮอยจ คัก ฮลาวง เซ เตือง มู แตะ� ปาวโล
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เรยีก คโนมปัง ละ ปุย� โซม ดิ อ�ื อู แม
ไม่ อื เล่ีญ ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ ฟวยจ เซ
โฮว ฮา อ�ื 12 โม เซ ตาว กวน เบลีย เอจี
โกฮ ไอม เซ เอญี นึง เญือะ อ�ื ไมจ มวน
เนอมึ รพาวม ไม่ อ�ื

ปาวโล โฮว นึง ซปาว ไม่ ปุโฮมว แตะ
13 โม เอะ ลอต โฮว ฮาวก นึง ซปาว

รอาวม� บุก ปุ โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง อตัโซ
กา ปาวโล� ตะ มอง รปั ปาวโล นา เซ
ตัม กัม พัต อื อาึง� นึง อฮั อื ติ แตะ ซ
โฮว นึง ชวง แตะ� 14 เญือม เอจี ฮอยจ
อื ยว่ง อตัโซ เซ เอะ รปั เนอมึ นึง ซปาว�
ฟวยจ เซ เอะ โฮว เยอะ ฮอยจ นึง ยว่ง มิ
ทิเลนี เตือง มู แตะ� 15 เอะ บุก ปุ โฮว
ซปาว รอาวม เน่อมึ นา เซ ติ ซเงะ เดอมึ
ฮอยจ นึง เกาะ คิโอ� ติ ซเงะ อื แม ฮอยจ
นึง เกาะ ซาโม� ติ ซเงะ อื แม ฮอยจ นึง
ยว่ง มีเลโท� 16 มัฮ โฆง ปาวโล เวยี เวยีง
เอเฟโซ นึง โอ อื ฆวต อาวต นึง จังวตั
เอเซีย เล่ีญ� รแน่ต โฮว ละ ซ เกือฮ แตะ
ติ แตะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม กา เติง
กัน ชลอง ปุย ซเงะ รฮอน ดัฮ แปน โฮ�

ปาวโล ซตอก รเงอ่มึ โม ป กวต
17 เญอืม อาวต ปาวโล นึง ยว่ง มีเลโท�

ดวน ปุย โฮว ฮอยจ เวยีง เอเฟโซ� เกือฮ
อื กอก โม ป กวต ไน ครติซจัก ฮอยจ เคะ
แตะ� 18 เญือม เอจี ฮอยจ โม เซ� ปาว
โล อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เอจี ยุ เอจี ยุง
เปอะ ไอฮ ป ยุฮ ป อฮั อาึ ติ เจน อาวต
ไม่ เปอะ� เน่อมึ ซเงะ ฮอยจ โรง อาึ นึง
จังวตั เอเซีย ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี 19 อาึ ยุฮ
กัน ละ พะโองจาว ไม่ รพาวม ปึกๆ ออนๆ
แตะ� ไม่ โอก รบวต แตะ� ไม่ โฮลฮ โฮะ
โอต เม่ะ มัก่ แตะ นึง คิต ลอป โม ยวิ ตอก
ซ คัม ตุง แตะ อาึ� 20 โอเอฮี เมาะ ป ซ ไก
ป มัฮ ละ เปอะ อาึ เม่าะ โตว ฮา เปอะ�
เอจี เพอกึ ละ เปอะ ซองนา ปุย โฮวน ไม่
เพอกึ ละ เปอะ เตือง นึง เญือะ เปอะ โฮวน
โดฮ� 21อาึ ซตอก รเงอ่มึ ปุย เกือฮ โปวฮ
รพาวม โกะ แตะ� ไอฮ รพาวม พะจาว�
ไม่ เกือฮ เจือ ไม่ อาึง รพาวม แตะ นึง พะ
โองจาว ป มัฮ พะเยซู ทื เอะ เซ เตือง โม
ยวิ ไม่ ปุย ตัง เมือง�

22 �ปเล่ีย เฮี อาึ ซ โฮว เยอะ นึง เวยีง
เยรูซาเลม นึง เนอึง เงอะ ป อฮั ลปุ พะ
จาว ละ แตะ� เตือง โอ แตะ ยุง ป ซ เกิต
ละ แตะ นา เซ� 23 อาึ ยุง เงอะ เมาะ เฮี
โน่ง ป ซ เกิต ละ แตะ� ลปุ พะจาว เอจี อฮั
อาึง อื เนิ โครยญ ยว่ง เอจี ฮอยจ เจอะ�
ซ โฮลฮ โอต เม่ะมัก่ แตะ ไม่ ซ ลอก เกอะ
เฮลีจ เจอ� 24อาึ เมีญ โตว จีวติ โกะ แตะ
มัฮ ป ระ ไล ละ แตะ� ระ ลัก่ ฆวต เกือฮ
ฮะ กัน ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู ป
เกือฮ อื อาึ ยุฮ เซ ฟวยจ� กัน เซ มัฮ ซ
รโฮงะ โอะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป
ฮอยจ เบือ กุนมุ่น ยุฮ อื เซ�

25 �อาึ เอจี ไตป ครอฮ ไลลวง ตอก ซ
ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ละ
เปอะ ไพรม อ�ื ปเล่ีย เฮี อาึ ยุง เงอะ โอ
โม เปะ เญือะ ซ โฮลฮ ยุ แม อาึ ติ ตื เนอึ
ม� 26 เนาะ เฮี อาึ ฆวต ซตอก รเงอ่มึ โม
เปะ นึง ไล เฮ�ี ดัฮ เปอะ ลอก ตุต แตะ เน่
อมึ นึง พะจาว เอจี มัฮ ฆาื โกะ เปอะ ไอฮ�
เญือะ เกว โตว ไม่ อาึ� 27 อาึ เอจี รโฮงะ
ลอป รพาวม รโม่ยฮ พะจาว ละ เปอะ เตื
อง โอยจ อ�ื เม่าะ โตว โอเอฮี ฮา เปอะ
ติ เจือ เนอึม� 28 โม เปะ ไมจ เปอะ โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง โกะ เปอะ ไอฮ� โม แกะ
ยุฮ พะจาว ป เกือฮ ลปุ พะจาว เปอะ แลน
เซ� ไมจ โรฮ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง เตื
อง โอยจ อื โรฮ� ไมจ เปอะ แลน แก ปุย
ไน ครติซจัก ยุฮ พะจาว� นึง เอจี มัฮ อื ป
โตฮพะเยซู นึง ฮนัม แตะ ละ ซแปนอื ปุย
ไน อ�ื 29 อาึ เอจี ยุง เงอะ� เคะ เอญี อาึ
อื ซ เลียก บราวก ซวก ลลาึง เปอะ ละ ซ
คัม ตุง แตะ แกะ เตือง มู อ�ื 30 ไน โม เปะ
ไอฮ ซ ไก โรฮ งอ่น ป ซ ลเตือฮ ลปุง เนอึ
ม แปน ป โอ เนอึม ละ เปอะ� ซ ซาวป
โรฮ รชุยจ โม ลุกซิก มัฮ ไม่ แตะ งอ่น�
31 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ โซะโกะ นึง แตะ ฆาื
อื ไมจๆ เจอ� ไมจ เปอะ ไตม อาึง ตอก
ซตอก รเง่อมึ อาึ แตะ โครยญ โฆะ เปอะ
ปอ เฌีย รบวต เตอะ� เตือง ซเงะ่ รซาวม
เตม ลอวย เนอมึ รวุก�

32 �ปเล่ีย เฮี อาึ มอป โม เปะ ละ พะ
จาว� เกือฮ ลปุง กุนมุ่น ยุฮ อื กุม รพาวม
เปอะ� พะจาว ปุน เกือฮ โม เปะ อาวต
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ไม่ รพาวม เจือ แตะ ตอน ปุๆ ไม่ ซ เกือฮ
อื ป ไมจ ป ญุ่ก ละ เปอะ ป แฮรน อื อาึง
ละ ปุย ไน แตะ เตือง โอยจ อ�ื 33 อาึ ล
เลียก โตว นึง ไคร นึง มาื ไม่ เครองึ เซ
อกึ ยุฮ ปุย ติ ตื เนอมึ� 34 โม เปะ เอจี ยุง
เปอะ ไอฮ ยุฮ อาึ กัน ละ ซ ริ แตะ ป โซม
ป ไอฮ ละ โกะ แตะ ไม่ ปุโฮมว เยอะ โค
รยญ เจือ� 35 อาึ เอจี แปน ปิม แตะ ละ
โม เปะ นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ แด่น ยุฮ
กัน ตอก เซ โรฮ� ไม่ เรอมึ เปอะ ป โอ ปุน
โอ เป� ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไตม ป อฮั
ป มวยญพะเยซู จาว เญอืม อฮั อื ตอก เฮี
โฮ� �กัน เกือฮ กอยฮ โอเอฮี มัฮ ป เกือฮ
ปุย โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ ฮา กัน
เชอืน โอเอฮี�� อฮั เซ��

36 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั ปาวโล โอเอฮี
ตอก เซ เยอ� ชุง ดิ นึง มะฆราวง แตะ�
ไววอน ไม่ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื 37 โม
เซ เยอืม เนอึม เยอืม แนม� โอม ปาวโล
ไม่ อ�ื ฮงาึต อ�ื 38 ระ ตุก รพาวม นึง ป
อฮั ปาวโล ละ แตะ นึง โอ แตะ เญาะ ซ
โฮลฮ ยุ ปุ แตะ� ฟวยจ เซ โฮว ตาว ปาว
โล ฮอยจ นึง ซปาว รอาวม�

21
ปาวโล โฮว ลัก่ เวยีง เยรูซาเลม

1 เญอืม เอจี ฟวยจ ละ เอะ โม เซ เยอ�
เอะ บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม โฮว ซื ฮอยจ
นึง เกาะ โคต� ติ ซเงะ อื แม โฮว ฮอยจ
นึง เกาะ โรต� เญอืม เอจี โอก เอะ เน่อมึ
นา เซ เยอ� โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง พาทารา�
2 เญอืม เอจี ฮอยจ เจอะ นึง ยว่ง เซ เยอ�
เอะ รโตฮ ยุ ซปาว รอาวม ติ ลัม ป ซ โฮว
ฮอยจ เมือง ฟีนิเซีย� เอะ บุก แม ปุ โฮว
ซปาว เซ� 3 เญือม เอจี ฮอยจ เจอะ นา
ก ชวน แตะ เกาะ ไซปรตั เตอ� เอะ เวยี
เกาะ เซ ลวง วิ แตะ� ลอต ฮอยจ นึง จัง
วตั ซีเรยี� เญอืม เอจี ฮอยจ เจอะ นึง ยว่ง
ไทระ เยอ� ซปาว จอต นา เซ ละ ซ ตัฮ อื
ป ตัง แตะ� เอะ เลีฮ นา เซ� 4ฟวยจ เซ
เอะ ซาวป ยุ โม ลุกซิก� อาวต ไม่ นา เซ
อาแลฮ ซเงะ� โม เซ ริ คัต ปาวโล เบือ ลปุ
พะจาว เกือฮ โอ ฮาวก เวยีง เยรูซาเลม�
5 เญือม เอจี ไก อื อาแลฮ ซเงะ เอ� เอะ

โอก โฮว ฮา นา เซ� โม เซ ตาว เอะ นึง
คระ ซ โฮว เยอะ ฮอยจ ก พริ ยว่ง� เตือง
ปุย เญือะ ไม่ กวน ไม่ เฌือต อื เตือง โอยจ
อ�ื เอะ ชุง นึง มะฆราวง แตะ นึง เฆียง
รอง ปลัฮ รอาวม เซ� ไววอน เนอะ เตือง
โอยจ แตะ� ฟวยจ เซ ละ ปุ แตะ� 6 เอะ
ฮาวก นึง ซปาว� โม เซ เอญี นึง เญือะ
แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�

7ฟวยจ เซ เอะ บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม
เน่อมึ นึง ยว่ง ไทระ ฮอยจ นึง ยว่ง ทอเล
มี� เอะ โฮว เคะ โม เอียกปุ แตะ ไน พะ
จาว นา เซ� อาวต ไม่ ติ ซเงะ� 8 ปวยฮ
พริ เซ� เอะ โฮว เยอะ ฮา� โฮว ฮอยจ นึง
เวยีง ซีซาเรยา� เอะ ฮาวก เญือะ ฟีลิป
ป มัฮ ป ครอฮ ไลลวง พะจาว� มัฮ ปุย ไน
อาแลฮ ป เลือก ปุย แปน ป เรอมึ โม ไกญ
กอ นึง เวยีง เยรูซาเลม โฮ� 9 ฟีลิป เซ ไก
กวน เครฮี ปาวน ปุย� เกียฮ ซึป ลปุง พะ
จาว เตือง ปาวน แตะ�

10 เญือม เอจี เล่ีญ บุย โรฮ อาวต เอะ
นา เซ� ฮอยจ ป ซึป ลปุง พะจาว เน่อมึ
นึง จังวตั ยูเด่ีย ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ อา
กาโบ่� 11 เลียก เคะ เอะ� ตุย โม่ะฮุต ปาว
โล� ปุก เตะ ชวง โกะ แตะ นึง อ�ื อฮั เฮี
ไม่ อ�ื �โม ยวิ นึง เวยีง เยรูซาเลม ซ ปุก
โรฮ กุม โม่ะฮุต เฮี ตอก เฮ�ี ซ มอป อื ละ
ปุย ตัง เมือง� อฮั เซ เนิ ลปุ พะจาว��

12 เอะ ไม่ ป อาวต นา เซ เญือม ฮมอง
อฮั อากาโบ่ โอ เอฮี ไล เซ เยอ� ซตอก
ปาวโล โอ ฮาวก นึง เวยีง เยรูซาเลม ฆาื�
13ปาวโล โลยฮ อ�ื �เมอยุ เยอืม เปอะ โม
เปะ เอ� เกือฮ โน่ง เปอะ อาึ โซะ รพาวม
เมอ� อาึ มัฮ โตว เตม รพาวม ละ ซ เกือฮ
แตะ ปุย ปุก แตะ นึง เฮลีจ ติ คระ โน่ง�
ปุน ยุม โรฮ โฮะ นึง เวยีง เยรูซาเลม เบือ
พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู เซ โรฮ�� อฮั
เซ ปาวโล เยอ� 14 เญือม โอ ปาวโล ฆวต
เนอึง ป อฮั เอะ ละ แตะ� เอะ เอ เครา
ะ เอนิ เนอะ ป อฮั แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี
�เกือฮ มัฮ ตัม รพาวม พะจาว�� อฮั เซ�

15 เญือม เอจี เล่ีญ บุย อาวต เตอะ นา
เซ� เอะ แฮรป เตียป เครองึ แตะ ละ ซ
ฮาวก แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 16 โม
ลุกซิก เวยีง ซีซาเรยา เซ โฮว โรฮ ไม่ เอะ
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งอ่น� โม เซ ตาว เอะ โฮว เคะ เญือะ มนา
ซัน� เกือฮ เอะ ฮาวก เญือะ เซ� มนาซัน
เซ มัฮ ปุย เมือง ไซปรตั ไพรม อ�ื มัฮ ลุก
ซิก ป เอจี เล่ีญ เจือ�

ปาวโล ฮาวก เคะ ยาโคโบ่
17 เญือม เอจี ฮอยจ เอะ นึง เวยีง เย

รู ซา เลม เมอ� โม เอี ยก ปุ ไน พะ จาว
รโนฮ รชงึ เอะ ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ�
18 ปวยฮ พริ เซ เอะ ไม่ ปาวโล โฮว เลีม
เคะ ยาโคโบ่� โม ป กวต ไน ครติซจัก รเจ
อมึ อาวต นา เซ เตือง โอยจ แตะ� 19 เญื
อม เอจี ฟวยจ ไฮมญปาวโล กอ บาึง อ�ื ร
โฮงะ กัน เกือฮ พะจาว แตะ ยุฮ ลลาึง ปุย
ตังเมือง ละ โม เซ แปน ไล อ�ื

20 เญอืม เอจี ฮมอง อื ไล เซ เยอ� ลืลาว
เอนิ พะจาว ฆาื อื โม เซ� อฮั เฮี ละ ปาว
โล� �เอยีก� ปะ ตึน ซ เอจี ยุง เปอะ ไก ป
เจือ พะเยซู ลลาึง โม ยวิ โฮวน เปือน ปุย
เยอ� โม เซ เรยีง รพาวม ละ ซ ยุฮ แตะ
ตัม โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ เตือง โอยจ แตะ�
21 โม เซ เอจี ฮมอง อฮั ปุย ปะ เพอกึ ตอม
โม ยวิ ป อาวต ลลาึง ปุย ตัง เมือง� อฮั
ปะ ดวน อื ละ โปวฮ ป ไซฮ ไอ โมเซ อาึง
เตือง โอยจ อ�ื ไม่ อฮั เปอะ กวน อื โอ ลัม
เปิง ไอฮ ริตกิต� ไม่ เกือฮ เปอะ ปุย โอ
เญือะ ยุฮ ตัม ปซี ปซา ยุฮ โม ยวิ� อฮั เซ�
22 ไมจ เอะ ยุฮ ฆาื อื ตอก เมอ� โม เซ ตึน
ซ ฮมอง อื ฮอยจ ปะ อา� 23 ไมจ เปอะ
ยุฮ ตอก อฮั เอะ อื ละ แตะ� นา เฮี ไก
ปาวน ปุย ป เอจี ซันญา อาึง โอเอฮี ละ
โกะ แตะ� 24 ไมจ เปอะ ยุฮ ดิ ไม่ อื ตัม
ปซี ปซา เกือฮ อื ติ แตะ ซงะ่� ไมจ เปอะ
กัฮ งวยฮ โอเอฮี รโตง อื ไม่ เกือฮ เปอะ
คุต ฮาึก แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ โม
ป เอจี ฮมอง รโจฮ ปุย เปอะ เซ ตึน ซ ยุง
มัฮ อื ป โอ เนอึม ป ฮมอง แตะ เซ� ปุย
เตือง โอยจ อื ซ ยุง ยุฮ ปะ อื ตัม โกตไม
ยุฮ ไอ โมเซ ฆาื อ�ื 25 ไลลวง ปุย ตังเมือง
ป เจือ เซ� มัฮ โน่ง แม ติ ไล� เอะ เอจี
ไซฮ รโปะ นังซื ละ ตัม ป ซิงซา เอะ ไม่ ปุ
แตะ� มัฮ ดวน เวยี ปอน แตะ โอเอฮี ป
ตัน ปุย ละ ฮุป� ไม่ เกือฮ อื เวยี ปอน แตะ

ฮนัม� ไม่ โอเอฮี กุน ปุย โงก อ�ื ไม่ ดวน
อื ทอเนาะ ติ แตะ ฮา กัน เลนจุ�� อฮั เซ
ละ ปาวโล โม เซ เยอ�

26 เญือม เซ ปาวโล โรวก ปุย ปาวน เซ
โฮว ไม่ แตะ� ปวยฮ พริ เซ เกือฮ เนอมึ ติ
แตะ ซงะ่ ดิ ไม่ อื ตัม ปซี ปซา อ�ื เลียก
ดิ โตะ วฮินั ไม่ อ�ื รโฮงะ อาึง ซเงะ ฟวยจ
กัน เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ละ ปุย� มัฮ ซเงะ ซ
โรวก อื ทไว โอเอฮี รโตง ปุย โม เซ เตือง
โอยจ แตะ�

ปุย โฮมวต ปาวโล โตะ วฮินั
27 เญือม เอจี ซเปี ไคว อื ติ ควป ซเงะ

ตอก อฮั อื เซ� ไก โม ยวิ งอ่น ป อาวต จัง
วตั เอเซีย� ยุ ปาวโล โตะ วิฮนั เซ� เซ
อฮึ ซุย โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เกือฮ
อื ฮาวก รพาวม เลียก โฮมวต ปาวโล�
28 อฮั เฮี นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� �โม เปะ
โม อซิราเอน� เรอมึ เอะ เอ� เอจี มัฮ ปุย
เฮี ปุย โฮว ไป โฮว มา โครยญ โดฮ� รชุยจ
ปุย เกือฮ อื เกละยุ โม อซิราเอน ไม่ เกือฮ
อื พามัต โกตไม ยุฮ พะจาว� เกือฮ โรฮ
ปุยพามัต วฮินั เฮี ไม่ อ�ื โฮฮ ฮา เซ ปุย เซ
เอจี โรวก แม ปุย ตังเมือง เลียก ไม่ แตะ
โตะ วฮินั เฮ�ี ป แปน ป รแอม ลัมเลือ ละ
วิฮนั เฮ�ี� อฮั เซ� 29 มัฮ อฮั อื ตอก เซ
นึง ยุ อื อาวต โตรฟีโม ปุย ยว่ง เอเฟโซ
ไม่ ปาวโล โตะ เวยีง ติ โฮน� มัฮ แกต อื
ปาวโล โรวก ปุย เซ เลียก ไม่ แตะ โตะ วิ
ฮนั เซ�

30 ปุย ติ เวยีง เซ ซุกซัก เตือง โอยจ
แตะ� ตอ โฮว โฮมวต ดิ ปาวโล� บัว่ อื
โอก ฮา วิฮนั เซ� ฟวยจ เซ ซอง เอนิ
รเวอืะ วฮินั� 31 ลไล ซาวป ปุย ยุฮ ยุม ไม่
ปาวโล เยอ� ไก ป รโฮงะ ละ ไนพัน ตฮนั
ยุฮ โม โรม ไลลวง ซุกซัก เวยีง เยรูซาเลม
เตือง เมือง แตะ เซ� 32 เญอืม เซ เยอ ไน
พัน ตฮนั เซ โรวก โม ตฮนั ไม่ โม ไน ลอยะ
ยุฮ แตะ� ตอ เลีฮ เคะ ปุย เตือง โอยจ อื
เซ� โม ลัปซด่อน เญอืม ยุ อื ฮอยจ ไนพัน
ตฮนั เซ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อ�ื เคราะ เอนิ อื
ปุฮ แตะ ปาวโล เยอ�

33 ไนพัน เซ เลียก โฮมวต ปาวโล� ดวน
ปุย ปุก อาึง อื นึง เฮลีจ ลอา เซน� ฟวยจ
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เซ ไฮมญ มอยฮ อื ไม่ ป ยุฮ อ�ื 34 ปุย
โฮวน เซ รโอง อฮั อื ตอก ออฮ งอ่น� อฮั
อื ตอก เอฮี งอ่น� ไนพัน ยุง ที โตว ตอก
มัฮ ตอก มอยฮ อื ฆาื ซุกซัก ลอน ปุย ละ
แตะ� ดวน ปุย โรวก ปาวโล ฮอยจ นึง
โฮง อาวต ตฮนั ฆาื อ�ื 35 เญื อม เอจี
ฮอยจ อื นึง โบง ก อาวต โม ตฮนั เซ� โม
ตฮนั จัมเปน อื ยวก โรวก ปาวโล เกือฮ
โปน ฮา ปุย โม เซ นึง เรยีง ลอน ฮาวก
รพาวม ปุย โฮวน เซ� 36 โม เซ อาื อ�ื อฮั
เฮี เรยีง� �ยุฮ แปฮ ไม่�� อฮั เซ�

37 เญือม ริ โม ตฮนั ตาว ปาวโล ฮาวก
ฮอยจ นึง โฮง อาวต ตฮนั เซ� ปาวโล อฮั
เฮี ละ ไนพัน ตฮนั เซ� �อาึ ปัว อู ไม่ ปะ
เญี่ยะ อมั แปน�� อฮั เซ�
ไนพัน อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ อมั เกียฮ ลปุง

กรกิ เปอะ� 38 ปะ โม่ เปอะ มัฮ ปุย เมือง
อียปิ โฮ� ป นัม นา ปุย ชุ ยุฮ เมือง� ไม่
ตาว เปอะ ปุยไฮะ ปุยฮอน เลียก โตะ ลาึน
เวอืฮ ปาวน เปือน ปุย โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

39 ปาวโล โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ โตว�
อาึ มัฮ โม ยวิ� มัฮ ปุย เวยีง ทารโซ� จัง
วตั ซิลีเซีย� เวยีง เกิต เตอะ เซ มัฮ โตว
เวยีง แตวะ ไล� ปัว ปะ เกือฮ แตะ ลปุง
ไม่ ปุย โฮวน เฮ�ี� อฮั เซ ปาวโล�

40 เญือม เอจี โปง ไนพัน ตฮนั อื อฮั
ฮา� ปาวโล ชุง นึง โบง เซ� ยวก เตะ แตะ
ละ ปุย โฮวน เซ เกือฮ โฆย� เญือม เอจี
โฆย ไมจ ปุย โฮวน เซ� ปาวโล อู ไม่ อื นึง
ลปุง ฮบีรู แตะ� อฮั เฮ�ี

22
ป อฮั ป มวยญ ปาวโล

1 �โม เปะ ป ระ ป คาว ไม่ เอยีกปุ อู เตื
อง โอยจ เปอะ� อาึ ปัว โม เปะ งอ่ต� ซ ร
โฮงะ ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง แตะ ละ เปอะ��
อฮั เซ ละ อื ปาวโล เยอ�

2 เญือม ฮมอง โม เซ ลปุง ฮบีรู อื ละ
แตะ� โฆย เอนิ ฮา ไพรมแตะ ฆาื อ�ื ปาว
โล อฮั แม เฮี ละ อ�ื 3�อาึ มัฮ โม ยวิ� เกิต
นึง เวยีง ทารโซ จังวตั ซิลีเซีย� มัฮ โฮว
ระ อะ นึง เวยีง เฮ�ี อาึ เอจี โฮลฮ เฮยีน
รติ มะ โกลง เปือะ แตะ โครยญ เจือ เน่

อมึ นึง อาจาน กามาลิเอน� ไพรม อื อาึ
เรยีง เนอึม รพาวม ละ ซ ทื แตะ พะจาว
ตอก ทื โม เปะ อื ปเล่ีย เฮ�ี 4อาึ โกย โคม
เฮง แตะ ปุย ทื ไลลวง พะเยซู เฮี ฮอยจ ละ
ยุม อ�ื โฮมวต ดุฮ โตะ คอก เตือง ปรเมะ
ปรโปวน� 5 ฮวันา ซตุ ไม่ โม ป มัฮ ซมา
ชกิ ซพา เตือง โอยจ อื ยุง อื ซโตฮ มัฮ อื
ป เนอึม ป อฮั อาึ เฮ�ี อาึ โฮลฮ นังซื ลัป
ลอง แตะ เน่อมึ นึง โม เซ� ไซฮ รโปะ ละ
โม เอียกปุ แตะ ป มัฮ โม ยวิ นึง เวยีง ด่า
มาซกัต� อาึ ลอต โฮว ไม่ นา เซ ละ ซ โฮม
วต แตะ ปุก ปุย นึง เฮลีจ� ตะ โรวก เอญี
ไม่ แตะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ
ญวต แตะ ตุต ละ�

6�เญอืม เอจี โฮว เยอะ ซดิ ไม่ เวยีง ด่า
มาซกัต� เมาะ งอ่น ซเงะ เอ� ซอต เอนิ
ซเปีย เนิ เน่อมึ มะลอง เรยีง� รวติ เอนิ
อาึ� 7 อาึ ฆลาื เอนิ เนอะ� ฮมอง แม เซี
ยง ป อฮั เฮี ละ แตะ� �ซาวโล� ซาวโล�
เมอยุ โคมเฮง เปอะ อาึ อ�ื� อฮั เซ เนิ�

8�อาึ โลยฮ ละ อ�ื �โอ พะโอง กุม อาึ�
ปะ มัฮ เปอะ ปุย�� อฮั เซ ละ�
�เซียง เซ โลยฮ อื เนิ� �อาึ มัฮ เยซู

ปุย ยว่ง นาซาเรต ป กัมลัง โคมเฮง เปอะ
เซ�� อฮั เซ เนิ� 9 โม ป โฮว ไม่ เยอะ ยุ
โรฮ อื ซเปีย เซ ปังเมอ โอ ฮมอง เซียง ป
อฮั โอเอฮี ละ อาึ เซ�

10 �อาึ ไฮมญ แม นึง อ�ื �โอ พะโอง
กุม อาึ� เมอ ป ไมจ อาึ ยุฮ ฮู�� อฮั เซ
ละ�
�พะโองจาว อฮั อื เนิ� �โกฮ โฮว เลีย

ก เวยีง ด่ามาซกัต เตอ� ไก นา เซ ป ซ ร
โฮงะ ละ เปอะ กัน ซ เกือฮ พะจาว เปอะ
ยุฮ ตัม ปุก อื รพาวม แตะ โครยญ เจือ��
อฮั เซ เนิ� 11 เญือม เซ อาึ ลอต โอ เกีย
ฮ ยุ โอเอฮี ฆาื รงั ซเปีย เซ� โม ป โฮว
ไม่ เยอะ โตวก โรวก เตะ อาึ ฆาื อื ตาว อาึ
ฮอยจ นึง เวยีง เซ�

12 �นา เซ ไก ปุย ติ� มัฮ ป ทื เนอมึ พะ
จาว ไม่ ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว โค
รยญ เจือ� มอยฮ อื มัฮ อะนาเนีย� โม
ยวิ อาวต นา เซ ไก โตว ป โอ อวต โอ ลื
ปุย เซ เยอ� 13 ป มัฮ อะนาเนีย เซ เอญี
เคะ อาึ� ฮอยจ โบ เยอะ� อฮั เฮ�ี �เอยีก
ซาวโล� ยุ แปฮ โอเอฮี ฮ�ี� อฮั เซ เนิ�
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เญอืม เซ เยอ อาึ ยุ แม โอเอฮี ตอก ไพรม
แตะ� ยุ โรฮ ปุย เซ�

14 �ปุย เซ อฮั เฮี ละ อาึ� �พะจาว ทื
จัตเจือ ไพรม เอะ เอ� เอจี เลือก อาึง ปะ
นึง ซ เกือฮ แตะ ปะ ยุง รพาวม รโม่ยฮ
แตะ ไม่ เกือฮ เปอะ ยุ พะโอง ป ซื ป ไซ
เซ� ไม่ โฮลฮ เปอะ ฮมอง ลเลาะ ลปุง อ�ื
15 ซ โฮลฮ เปอะ แปน ซกิ พีญัน ยุฮ อื ละ
ปุย เตือง โอยจ อ�ื ละ ซ รโฮงะ เปอะ ป ยุ
ป ฮมอง แตะ ละ อ�ื 16 ปเล่ีย เฮี เมอ ป
มอง ลัง่ เปอะ� โกฮ� รปั แปฮ บัป่ติซมา
เยอ� กอก ปัว เรอึม เปอะ เดอมึ ซ รไซจ
มัป่ ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ เนิ อะนาเนีย เยอ�

17 �กัง เคะ เอ� อาึ เอญี แม นึง เวยีง
เยรูซาเลม� ลไล ไววอน เนอะ โตะ วิฮนั
เนอ� 18 อาึ โฮลฮ ยุ บลอง พะโองจาว�
อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ซไจ โอก ฮา เยรู
ซาเลม นึง โอ ปุย เวยีง เฮี ปุน ไอฮ ลปุง ร
โฮงะ เปอะ เญือม รโฮงะ เปอะ ไลลวง อาึ
ละ อ�ื� อฮั เซ เนิ�

19 �อาึ อฮั เฮี ละ� �โอ พะโองจาว�
โม เซ เอจี ยุง อื กอ เลียก อาึ โตะ โฮงซุต
โฮวน โดฮ ไม่ โฮมวต เตอะ ดุฮ โม ป เจือ
เปอะ เซ โตะ คอก� ไม่ ปุฮ เฟียต โรฮ โฮะ
งอ่น� 20 เญือม ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ซเทเฟน
ป ครอฮ ไลลวง เปอะ โฮ� อาึ อาวต โรฮ
ไม่ นา เซ� พาวม ดิ โรฮ ไม่ โม เซ ไม่ มอง
แตะ แลน เครองึ เซอกึ ยุฮ โม ป ยุฮ ยุม
ไม่ อื เซ�� อฮั เซ ละ�

21 �พะโองจาว อฮั แม เฮี เนิ� �โฮว
เมิฮ� อาึ ซ เกือฮ ปะ โฮว เคะ ปุย ตังเมือง
ก ซไง อ�ื� อฮั เซ��

22 โม ปุย โฮวน เซ งอ่ต ป อฮั ปาวโล
เคียง เซ โน่ง� ฟวยจ เซ อฮั อื เรยีง�
�ไมจ ยุฮ แปฮ ไม่ ปุย เฮี เยอ� เกือฮ โปน
แปฮ ปลัฮเตะ เฮ�ี เญาะ คาว โตว ละ ไอม
แตะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

23 รโอง เรยีง ซพรอต เค รองึ เซ อกึ
แตะ� กาวป เจาะ รกาื ไม่ อ�ื 24 ไนพัน
ตฮนั ดวน ปุย ตาว ปาวโล เลียก นึง โฮง
อาวต โม ตฮนั ฆาื อ�ื ดวน ปุย เฟียต อื
นึง ซ ไตซวน อื ไลลวง รโอง ปุย ละ อื เซ�
25 เญือม เอจี รเบี่ยก ปุย ปาวโล นึง โม่ะ

ฮกั เกอ� ปาวโล ไฮมญ อื นึง ไนลอยะ
ตฮนั ป อาวต นา เซ� �ไลลวง เฟียต เปอะ
โม โรม ติ ปุย กา ตัตซิน ปุย อ�ื อมั ปุก อื
โกตไม�� อฮั เซ ละ อ�ื

26 ไนลอยะ เซ� เญือม เอจี ฮมอง อื ไล
เซ เยอ� โฮว รโฮงะ อื ละ ไนพัน� �ปุย เฮี
มัฮ โม โรม� เมอ ตะ เปอะ ยุฮ ละ อ�ื� อฮั
เซ�

27 ไนพัน เซ เอญี ไฮมญ ปาวโล� �ปะ
อมั มัฮ เนอมึ เปอะ โม โรม� รโฮงะ เนิ��
อฮั เซ ละ อ�ื
ปาวโล โลยฮ อ�ื �มัฮ ฮะ�� อฮั เซ�
28 ไนพัน อฮั แม เฮ�ี �อาึ กา โฮลฮ

แตะ แปน โม โรม ตอก เฮี โอยจ มาื ยุฮ
ฮุ โฮวน�� อฮั เซ�
ปาวโล โลยฮ อ�ื �อาึ มัฮ ปุย ตึน เกิต

เน่อมึ นึง โม โรม�� อฮั เซ�
29 เญือม เซ เยอ โม ป ตะ ไตซวน เซ

เคราะ เอนิ อ�ื ไนพัน เญอืม เอจี ยุง อื มัฮ
อื โม โรม� ฮลัต เตีจ ฆาื อื นึง ดวน แตะ
ปุย โฮว ปุก ปาวโล ตอก เซ� 30ปวยฮ พริ
เซ แม� ไนพัน ฆวต ยุง ที ไลลวง นอป โม
ยวิ อื พิต� กัฮ โม่ะเฮลีจ ป ปุก ปุย อื เซ�
ฟวยจ เซ ดวน โม ซตุ ระ เอญี รโจะ ดิ ไม่
โม ซมาชกิ ซพา เตือง โอยจ อ�ื ตาว ปาว
โล เลีฮ อาวต อกั อวน อ�ื

23
ป อฮั ปาวโล ละ โม ป รเตีฮ รตุม

1 เญือม เซ ปาวโล แก โม ป มัฮ ซมา
ชกิ ซพา เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ป มัฮ
เอียกปุ อู� อาึ เอจี แจง นึง ยุง โอ แตะ
ยุฮ ป พิต ละ พะจาว เน่อมึ ไพรม อื ฮอยจ
ละ ปเล่ีย เฮ�ี ไก โตว รพาวม รโจฮ ไอฮ
ติ แตะ นึง ไลลวง เซ เญี่ยะ เนอึม�� อฮั
เซ� 2 เญอืม เซ อะนาเนีย ป มัฮ ฮวันา ซตุ
อู ดวน ป อาวต โบ อื เดือฮ มวยญ ปาวโล
ฆาื อ�ื 3 ปาวโล อฮั เฮี ละ อ�ื �พะจาว ซ
เดือฮ โรฮ ปะ นึง มัฮ เปอะ ปุย ไล โกะ ไล
เอยีง� ปะ เคียต เปอะ งาวม รเตีฮ อาึ ตัม
โกตไม� เมือต แลน โกะ เปอะ ยุฮ เปอะ ป
พิต โกตไม นึง ดวน เปอะ ปุย เดือฮ อาึ��
อฮั เซ ละ อ�ื
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4 โม ป อาวต โบ อื นา เซ อฮั เฮี ละ ปาว
โล� �ปะ โรวต โน่ง เปอะ เพียก แฮม ฮวั
นา ซตุ ยุฮ พะจาว เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5ปาวโล โลยฮ อ�ื �เอยีกปุ� อาึ ยุง โตว
มัฮ ปุย เฮี ฮวันา ซตุ� เอจี ไก เนอมึ ป ไซฮ
ปุย อาึง นึง พะทัม ตอก เฮ�ี �ปุ พามัต
ป ตัตเตียง เมือง เปอะ�� อฮั เซ พะทัม
เมอ��

6 เญือม เอจี ยุ ปาวโล มัฮ โม เซ โม ซา
ดู่ซี งอ่น� โม ฟาริซี งอ่น� อฮั อื ละ โม
เซ ตอก เฮี เรยีง� �เอยีกปุ อาึ มัฮ โรฮ โม
ฟารซีิ� โม มะเปือะ เกอะ มัฮ โรฮ ฟารซีิ�
อาึ ซโอว รพาวม ไม่ พะจาว นึง ซ เกือฮ อื
โม ป ยุม โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ�
มัฮ ฆาื เซ ป ฟอง ปุย อาึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�
7 เญอืม เอจี ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ เยอ� โม
ฟารซีิ ไม่ โม ซาดู่ซี เก ปุ แตะ ฆาื อ�ื โม
ป โพรม เซ แตก แปน ลอา มู� 8 โม ซาดู่
ซี ตึน มัฮ ป อฮั ป ยุม โอ เกียฮ โกฮ ไอม�
เตปด่า ไม่ ลปุ ปุย อฮั โรฮ อื โอ ไก� โม
ฟารซีิ ปังเมอ อฮั อื ไก ตื�

9 เก เนอึม เก แนม ปุ แตะ ฆาื อื เนอึ
ม ไอฮ พาวม แตะ� โม คู เพอกึ พะทัม
ไน โม ฟารซีิ โกฮ ชุง งอ่น� อฮั เฮี เรยีง�
�เอะ ยุ โตว คระ พิต ปุย เฮี ติ เจือ เนอมึ�
เมอ เตือง อื ไก ลปุ โอเอฮี ญุ่ก� เตปด่า
ญุ่ก ป อฮั โอเอฮี ละ อื ยุง่�� อฮั เซ ละ โม
ซาดู่ซี� 10 โม เซ เก ลัมเลือ ปุ แตะ� เด่ือ
ต เนอึม ไอฮ พาวม แตะ� เญือม เซ ไน
พัน ฮลัต ปุย เดือ รเยยีง นึง ปาวโล ฮอยจ
ละ ฆรอยจ เนะซองั อ�ื ดวน โม ตฮนั เลีฮ
ลู ตุย ปาวโล โอก ฮา โม เซ� ตาว อื โฮว
เลียก โตะ โฮง อาวต โม ตฮนั ฆาื อ�ื

11 ซาวม เซ เยอ� พะโองจาว ฮอยจ ชุง
โบ ปาวโล� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ตุย
รพาวม เรยีง แตะ� ปะ เอจี แปน เปอะ
ซกิ พีญัน ไลลวง อาึ นึง เวยีง เยรูซาเลม
ตอก ออฮ� ไมจ โรฮ เปอะ แปน ซกิ พญีัน
นึง เวยีง โรม ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ�

โม ยวิ ตะ ยุฮ ยุม ไม่ ปาวโล
12 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อ�ี โม ยวิ ซัน

ญา อาึง อื ไม่ ปุ แตะ โอ แตะ ซ โซม ซ

ญุ โอเอฮี กา เฆียง ยุม แตะ ยุฮ ปาวโล
เยอ� 13 ป ซันญา อาึง โอเอฮี ตอก เซ
ไก ไม่ ปุ แตะ รปาวน โฮฮ ปุย� 14 โม เซ
โฮว เคะ โม ซตุ ระ ไม่ โม ป กวต� อฮั เฮ�ี
�เอะ เอจี ซันญา อาึง ไม่ ปุ แตะ ซโตฮ โอ
แตะ ซ โซม กา เฆียง ยุม แตะ ยุฮ ปาวโล�
15 ปเล่ีย เฮี โม เปะ ไม่ โม ซมาชกิ ซพา�
ไมจ เปอะ รโปะ ดิ มวยญ แตะ ละ ไนพัน�
เกือฮ ตาว ปาวโล เลีฮ ฮอยจ นึง ซพา ละ
ซ งอ่ต อื ไลลวง อื ซโตฮ ฮา ไพรม แตะ�
ไมจ เปอะ เคียต อฮั ละ อื ตอก เซ� โม เอะ
นึง อื ซ เพรยีง ติ แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม
ไม่ ปาวโล กา ฮอยจ อื นา เฮ�ี� อฮั เซ�

ปรเมะ นมุ รโฮงะ ไลลวง ละ ตฮนั
16 เญื อม เซ กวน รเมะ รนัน ปาว โล

ลอก ฮมอง ไลลวง ป ตะ โม เซ ยุฮ ละ อ�ื
เลียก ฆาื อื นึง โฮง อาวต โม ตฮนั� รโฮ
งะ อื ละ ปาวโล�

17ฟวยจ เซ ปาวโล กอก ไนลอยะ ตฮนั
เอญี เคะ แตะ ติ ปุย� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว
ปะ ตาว กวนดุ เฮี เอญี เคะ ไนพัน นึง ไก
ป ซ อฮั อื ละ อ�ื� อฮั เซ� 18 ไนลอยะ เซ
โฮว ตาว เนอมึ ปุย เซ ฮอยจ เคะ ไนพัน�
อฮั เฮ�ี �ปาวโล ป คัง ปุย เซ กอก อาึ

เอญี เคะ แตะ� ปัว อาึ ตาว ปรเมะ นมุ เฮี
เอญี เคะ ปะ� นึง ไก ป ซ อฮั อื ละ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

19 ไนพัน โตวก โรวก เตะ กวนโซะ ปาว
โล เซ โฮว ไฮมญ อื นา ก ไฆลป อ�ื อฮั
เฮ�ี �ปะ เมอ ซ รโฮงะ เปอะ ละ อาึ อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื

20ปรเมะ นมุ เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �โม ยวิ
เอจี โตกโลง ละ ซ ปัว แตะ ปะ โฮว ตาว
ปาวโล เลีฮ ฮอยจ นา ก โพรม โม ซพา ซ
งา่วป� เคียต ตะ ไฮมญ ไลลวง อื ซโตฮ
ฮา ไพรม แตะ� 21 ปัว ปะ โอ เนองึ ละ อ�ื
เอจี ไก ปรเมะ รปาวน โฮฮ ปุย ป ซันญา
อาึง โอ แตะ ซ โซม ซ ญุ โอเอฮี กา โฮลฮ
แตะ ยุฮ ยุม ไม่ ปาวโล เยอ� ปเล่ีย เฮี โม
เซ เอจี เพรยีง ติ แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม
ไม่ อ�ื มัฮ มอง ลัง่ อื รซอม ปะ โน่ง�� อฮั
เซ ละ อ�ื

22 เญอืม เซ ไนพัน เกือฮ ปรเมะ นมุ เซ
เอญี� อฮั อาึง เฮี ละ อ�ื �ปุ รโฮงะ ละ ปุย
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ติ ปุย เนอมึ รโฮงะ เปอะ ไล เฮี ละ อาึ อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื

ปุย ตาว ปาวโล ฮอยจ ละ จาวเมือง
23 ฟวยจ เซ ไนพัน กอก แม ไนลอยะ

เอญี เคะ แตะ ลอา ปุย� อฮั เฮ�ี �ไมจ
เปอะ ดวน ตฮนั เกือฮ เพรยีง ติ แตะ
โฮว ลอา รอย ปุย� ไม่ ตฮนั บุก บรอง
อาลแฆลฮ ปุย� เกือฮ โรฮ โฮว ไม่ โม
ตฮนั ไปญ เพลียฮ ลอา รอย ปุย� เกือฮ
โอก โฮว เนฮ เมือ โด่ะ ซาวม ละ ซ โฮว
แตะ นึง เวยีง ซีซา เรยา� 24 ไมจ โรฮ
เปอะ ซาวป บรอง ละ ซ เกือฮ เปอะ ปาว
โล บุก ปุ โฮว� ตาว เกือฮ โฮว ไมจๆ ฮอยจ
เคะ เฟลิก ป มัฮ จาวเมือง�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 เญือม เซ ไนพัน งาวม ไซฮ นังซื ละ
ซ รโปะ แตะ ละ เฟลิก ตอก เฮ�ี 26 �นังซื
รโปะ คลาวด่ีโอ ลิเซีย ละ เฟลิก ป มัฮ จาว
เมือง ป นัปทื เยอะ� โม่ เปอะ กอ� 27 ปุย
ป ตาว โม ตฮนั เฮี ฮอยจ เคะ เปอะ มัฮ ปุย
โฮมวต โม ยวิ� ริ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื อาึ ฮมอง
มัฮ อื โม โรม� โฮว ตุย เยอะ ฆาื อื ไม่ ตฮนั
ยุฮ แตะ เกือฮ โปน ฮา ป ตะ โม เซ ยุฮ ละ
อ�ื 28 อาึ เลีฮ ตาว ละ ซพา ยุฮ โม ยวิ ฆาื
อ�ื นึง ฆวต ยุง แตะ ไล นอป ปุย อื พิต�
29 เมือต ฮมอง ไลลวง อ�ื ฮมอง โตว โตะ
พิต อื ปอ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อ�ื พิต อื ปอ ไมจ
อื คัง� ปุ โรฮ ไก� มัฮ เยอื ฟอง ปุย อื นึง
ไลลวง รติ โกลง ยุฮ โกะ อื ไอฮ� 30 เญื
อม เอจี ฮมอง อาึ ไลลวง ตะ โม ยวิ บระ
ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เฮ�ี อาึ แกต ติ แตะ ไมจ
เกือฮ ฮอยจ เคะ ปะ ฆาื อ�ื อาึ ดวน โม
ป นอป อื พิต เซ โฮว อฮั ไอฮ รซอม ฟอง
แตะ ซองนา ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ คลาวด่ีโอ
ลิเซีย นึง นังซื ไซฮ แตะ เซ�

31 โม ตฮนั เซ ยุฮ เนอึม อื ตัม ดวน ไน
พัน เซ แตะ ยุฮ� ซาวม เซ โรวก ปาวโล
ฮอยจ เคียง ยว่ง อนัทิพตัร�ี 32ปวยฮ พริ
เซ โม ตฮนั ป โฮว นึง ชวง แตะ เกือฮ โม
ตฮนั บุก บรอง ลอต ตาว ปาวโล� โม โกะ
อื เอญี นึง ไคะ อาวต แตะ� 33 โม ป ตาว
ปาวโล เซ ฮอยจ เนอมึ นึง เวยีง ซีซาเรยา
เซ� มอป ปาวโล ไม่ นังซื โรวก แตะ เซ ละ
จาวเมือง� 34 เญือม เอจี ฟวยจ ลาว จาว
เมือง นังซื เซ เยอ� ไฮมญ เน่อมึ จังวตั

ฮอยจ ปาวโล� เญอืม เอจี ฮมอง อื ฮอยจ
อื เน่อมึ นึง จังวตั ซีลิเซีย เซ� 35 อฮั เฮ�ี
�เญือม เอจี เฆรอมึ ฮอยจ ป ฟอง ปะ เซ
เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ งอ่ต ละ เปอะ ละ ซ
ตัตซิน แตะ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ ดวน ปุย
แลน แก ปาวโล นึง เญือะ ยุฮ เฮโรต�

24
โม ยวิ ฟอง ปาวโล

1 เญือม เอจี ไก อื พอน ซเงะ เอ� อะ
นาเนีย ป มัฮ ฮวันา ซตุ อู เลีฮ ฮอยจ นึง
เวยีง ซีซาเรยา� โฮว ดิ ไม่ ป กวต ป เฮยี
ง งอ่น ไม่ ทไนควมั ติ ปุย� มอยฮ ปุย เซ
มัฮ เทอทูโล� โม เซ ฮอยจ ฟอง ปาวโล
ละ จาวเมือง เซ โฮวน เจือ� 2 เญือม เอจี
กอก ปุย ปาวโล ฮอยจ เจอ� เทอทูโล เซ
โกฮ ฟอง อื แปน ไล แตะ� อฮั เฮ�ี �จาว
เมือง เฟลิก ป ตึก นึง ระ แตะ� บัน่เมือง
เอะ เฮี เอจี เล่ีญ อาวต อื ไม่ ซนกุ ซุกบัน่
แตะ เบือ ป ตัต ป เตียง ปะ อา� โอเอฮี โอ
ไมจ เอจี เฌาะ เปอะ แปน ป ไมจ โฮวน
เจือ� 3 เอะ ยุง เงอะ ยุฮ เปอะ โอเอฮี ตอก
เซ เนิ โครยญ เจือ โครยญ โดฮ โฮ� เอะ
ญันด่ี ไม่ เปอะ โครยญ จัต โครยญ เจือ�
4 เคียง เมอ ตอก อื เซ� เอะ ฆวต อฮั โตว
โรฮ โฮวน มวยญ ละ ซ ซุกซัก แตะ กัน ยุฮ
เปอะ� ซ อฮั ละ เปอะ ติ ลอา มวยญ โน่ง�
ปัว ปะ งอ่ต แลน ละ แตะ�

5 �เอะ เอ ยุ มัฮ ปุย เฮี ปุย ซุกซัก ยุฮ
บัน่เมือง โฮวน โดฮ� มัฮ ป เกือฮ โม ยวิ
ซุกซัก ญุญะ เล่ีป เตะ โครยญ โดฮ� มัฮ
ไกญ กอ โม นาซาเรต ป โอ ญอม ยุฮ ตัม
รติ มะ โกลง เปือะ แตะ� 6 ริ โรฮ ยุฮ ป
ตวยฮ ละ วฮินั ยุฮ เอะ โรฮ� เอะ เอ โฮม
วต เตอะ ฆาื อ�ื (เอะ ไก โรฮ รพาวม ฆวต
รเตีฮ เยอะ ตัม โกตไม ยุฮ แตะ� 7 ลิเซีย ป
มัฮ ไนพัน เนอ� ปังเมอ ฮอยจ ลู ตุย อื ฮา
เอะ� 8 ดวน โม ป นอป ปาวโล พิต ฮอยจ
เคะ ปะ�� ดัฮ เปอะ ไฮมญ ที นึง โกะ อื
ไอฮ โฮ� ตึน ซ ยุง เปอะ โครยญ เจือ ไล
ลวง ฟอง เอะ อื เซ�� อฮั เซ ละ เฟลิก ท
ไนควมั เซ� 9 โม ยวิ ป ฮอยจ ไม่ อื เซ ซนัป
ซนนุ โรฮ ป อฮั เทอทูโล เซ� อฮั โรฮ อื มัฮ
ป เนอมึ โครยญ เจือ�
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ปาวโล กัฮ ติ แตะ
10 เญือม เซ จาวเมือง ลฆุฮ ไกญ แตะ

ละ ซ เกือฮ แตะ ปาวโล อฮั โอเอฮี� ปาว
โล อฮั อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี ยุง เงอะ
เล่ีญ แปน เปอะ ป รเตีฮ โอเอฮี นึง เมือง
เฮ�ี มัฮ เซ ป รโฮงะ อาึ ไลลวง โกะ แตะ
ละ เปอะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ ฆาื อ�ื
11 เคียง ฮาวก อาึ นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ
ซ ไววอน แตะ ละ พะจาว โฮฮ โตว ฮา กาว
โรฮ ลอา ซเงะ� ดัฮ เปอะ ไตซวน ตึน ซ ยุง
เปอะ ไอฮ ไลลวง เฮ�ี 12อาึ ไก โตว เญอืม
เก ปุย ไม่ เกือฮ ฮะ โม ลัปซด่อน ซุกซัก
เกอ� ปัง มัฮ นึง วิฮนั ญุ่ก� นึง โฮงซุต
ญุ่ก� นึง กไน เวยีง เซ ญุ่ก� ไก โตว ติ
ตื เนอึม ป ยุ ยุฮ อาึ อื ตอก เซ� 13 ไล
ลวง ฟอง โม เซ อาึ ปเล่ีย เฮ�ี มัฮ ไลลวง
ป โอ ไก ลักทัน� 14 ไลลวง ฟอง อื อาึ เซ
มัฮ เฮี โน่ง ป เนอึม นึง อ�ื อาึ ทื พะจาว
ป ทื จัตเจือ ไพรม แตะ� ปังเมอ ทื เยอะ
ตัม ไลลวง พะเยซู นึง อ�ื มัฮ เซ ป อฮั อื
อาึ โอ ทื ตัม รติ มะ โกลง เปือะ แตะ นึง
อ�ื โอเอฮี ป ไซฮ ไอ โมเซ อาึง นึง โกตไม
ยุฮ แตะ ไม่ ป ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว
นึง พะทัม� อาึ เจือ เยอะ โครยญ เจือ�
15 อาึ ซโอว รพาวม ไม่ พะจาว ตอก ซโอว
รพาวม โม ป ฟอง แตะ เฮี โรฮ� ไล ซโอว
รพาวม เมอะ เซ มัฮ ไลลวง ซ โกฮ ไอม
แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เตือง ปุย ซื ปุย
ไซ ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร� 16 มัฮ ฆาื เซ ป
ริ แนฮ อาึ เกือฮ ติ แตะ อาวต ไม่ รพาวม
โอ รโจฮ ไอฮ ติ แตะ ซองนา พะจาว ไม่ ปุย
ฆาื อ�ื

17 �อาึ ฮอยจ เนอึม เมอะ นึง เวยีง เย
รูซาเลม นึง เล่ีญ โอ แตะ เญือะ ฮอยจ�
โรวก โรฮ มาื ป รโปะ ปุย ละ ปุย เมือง โกะ
แตะ� ฮอยจ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ยุฮ
แตะ ไม่ อ�ื 18 เญอืม เอจี ฟวยจ เกือฮ อาึ
ติ แตะ ซงะ่ ตัม ปซี ปซา เยอ� รโตฮ ปุย ยุ
ทไว เยอะ โอเอฮี โตะ วฮินั� อาึ อาวต โตว
ไม่ ปุย โฮวน� ไก โตว ตอก ซุกซัก เกอะ
ปุย� เญอืม เซ เยอ ไก โม ยวิ ฮอยจ เน่อมึ
นึง จังวตั เอเซีย นึง งอ่น ป รโตฮ ยุ อาึ อ�ื
19 โม เซ ดัฮ ไก ตอก ซ ฟอง อาึ โฮ� คาว
ละ ฮอยจ ฟอง อื ไอฮ ซองนา ปะ� 20 โต

เซ อื เกือฮ โม เฮี รโฮงะ ตอก อฮั อื ติ แตะ
ยุ พิต โฌวะ ยุฮ อาึ เญือม อาวต เตอะ ลั่
กกา โม ซมาชกิ ซพา โฮ� 21 เญอืม เซ มัฮ
ตอก เฮี ติ เจือ ป อฮั ฮะ ซโตฮ โฮ� �ซเงะ
เนาะ เฮี อาึ โฮลฮ ปุย ฟอง เงอะ ซองนา
โม เปะ� ฆาื เจือ แตะ ซ โกฮ ไอม แม ปุย
เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ�� มัฮ เซ ติ เจือ โน่ง ป
แกต เตอะ พิต นึง อื ละ โม เซ�� อฮั เซ
ปาวโล�

22 เฟลิก โทลาว เอนิ อื กัน ตัตซิน แตะ
เซ นึง เอจี ยุง บุย อื ไลลวง ตอก ทื ปุย
พะเยซู เซ� อฮั เฮ�ี �เญือม เอจี เลีฮ
ลิเซีย ป มัฮ ไนพัน เซ ฮอยจ นา เฮ�ี อาึ
ซ งอ่ต เตอะ ไลลวง เปอะ เกือฮ ฟวยจ��
อฮั เซ� 23 เฟลิก ดวน ไนลอยะ ตฮนั ควป
แลน ปาวโล� เกือฮ อื อาวต ซไบ่ เญี่ยะ
ไม่ เกือฮ ปุโฮมว อื ฮอยจ เคะ อื ละ ซ โรวก
อื ป ตุก อื นึง ละ อื งอ่น�

เฟลิก ฆวต งอ่ต แม ไลลวง พะจาว
24 ฟวยจ เซ แม พอน แลฮ ซเงะ เอ�

เฟลิก ฮอยจ ดิ ไม่ ปุย เญือะ แตะ� มอยฮ
อื มัฮ ด่รูซีลา� มัฮ โม ยวิ� เฟลิก ดวน ปุย
โฮว กอก ปาวโล เอญี เคะ แตะ ละ ซ งอ่ต
แตะ ป อฮั ป มวยญ อื นึง ไลลวง ตอก เจือ
ปุย พะเยซูครติ� 25 เญือม อฮั ปาวโล ไล
ลวง กัน ปุก กัน ลอก� ไม่ ตอก ไมจ ปุย
เกือฮ ติ แตะ ปุน เตียง ไอฮ รพาวม แตะ�
ไม่ กัน รเตีฮ ยุฮ พะจาว ป ซ ฮอยจ เฆียง
เฮี ละ อ�ื เฟลิก โตวฮ ฆราึง ฮลัต เตีจ ฆาื
อ�ื อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี เอญี เมิฮ� เฆียง เฮี
เญือม เอจี เคริ ดอม อื อาึ ซ กอก แม ปะ
ฮอยจ เคะ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 26 เฟลิ
ก รไม่จ ปาวโล ซ บระ จุต มาื ละ แตะ�
ไตป ดวน ปุย กอก ปาวโล ละ แตะ ฆาื อื
นึง ฆวต อู ดิ แตะ ไม่�

27 เฟลิก ฆวต อาื รพาวม โม ยวิ เญี่
ยะๆ� คัง อาึง ปาวโล ฆาื อื ลอา เนอึม�
ฟวยจ เซ ปอซิอตั เฟซตัต ฮอยจ ยุฮ กัน
แตน เฟลิก� เญือม เซ ปาวโล อาวต ลัง่
นา ก คัง ปุย แตะ�
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25
ปาวโล ฆวต เกือฮ กซัต ซีซา รเตีฮ โอ

เอฮี ละ แตะ
1 เฟซตัต เดอมึ มัฮ เลียก อื นึง กัน ยุฮ

แตะ ลอวย ซเงะ โน่ง� ฮาวก เน่อมึ เวยีง
ซีซา เรยา ฮอยจ นึง เวยีง เย รูซา เลม�
2 โม ซตุ ระ ไม่ ป ระ ป คาว ลลาึง โม ยวิ
นา เซ รโจฮ ปาวโล ละ อ�ื ปัว อื พาวม ดิ
ไม่ แตะ� 3 ปัว อื เกือฮ ปาวโล ฮาวก นึง
เวยีง เยรูซาเลม� ญันได่ โม โกะ อื ตะ ยุฮ
ยุม ไม่ อื นึง คระ� 4 เฟซตัต อฮั อื ตอก
เฮ�ี �ปาวโล คัง ลัง่ ปุย นึง เวยีง ซีซาเร
ยา� ลอา ลอวย ซเงะ อาึ ซ เลีฮ โรฮ นา เซ
โรฮ� 5 ดัฮ ปาวโล ไก พิต ไก โฌวะ ตอก
ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� เกือฮ โม ป กวต ป
เฮยีง ยุฮ เปอะ เลีฮ ดิ ไม่ อาึ ละ ซ ฟอง
แตะ ตัม ไล อื เมิฮ�� อฮั เซ�

6 เญือม เอจี อาวต อื นา เซ พอน แลฮ
กาว ซเงะ เอ� เฟซตัต เลีฮ ฮอยจ นึง เวยีง
ซีซาเรยา� ปวยฮพริ เซ งาวม นึง ก งาวม
ปุย รเตีฮ โอเอฮี� ดวน ปุย ตาว ปาวโล
เอญี เคะ แตะ� 7 เญือม เอจี ฮอยจ ปาว
โล เยอ� โม ยวิ ป เลีฮ เน่อมึ นึง เวยีง เยรู
ซาเลม ชุง แวต อ�ื ญวต พิต ละ อื โฮวน
เจือ� ปังเมอ โอ ไก ลักทัน เฟือฮ ป อฮั อื
เซ�

8 ปาวโล กัฮ ติ แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ ยุฮ
โตว ป พิต โกตไม ยุฮ โม ยวิ� ละ กซัต
ซีซา ปุ โรฮ พิต� ไก โตว เญือม ยุฮ ป
ตวยฮ ละ วฮินั เซ�� อฮั เซ�

9 เฟซตัต ฆวต อาื รพาวม โม ยวิ เญี่
ยะๆ� ไฮมญ ปาวโล ฆาื อ�ื �ปะ อมั ญอม
เปอะ ฮาวก นึง เวยีง เย รูซา เลม� อมั
ญอม เปอะ เกือฮ อาึ รเตีฮ โอเอฮี เฮี ละ
แตะ นา เซ�� อฮั เซ�

10 ปาว โล โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ญอม
โตว� อาึ เอจี ชุง นา ก รเตีฮ ปุย โอเอฮี
ตัม ไล ยุฮ กซัต ซีซา� เอจี ปุก ละ รเตีฮ
ปุย เยอะ นา เฮ�ี ปะ เอจี ยุง เนอึม เปอะ
โอ อาึ ยุฮ ป พิต ละ โม ยวิ� 11 ดัฮ อาึ ยุฮ
เนอึม ป พิต โฮ� บุน ออฮ บุน เอฮี ญุ่ก�
ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ ญุ่ก� อาึ ปุน ยุม
นึง� ตอ โตว ฮา� ดัฮ โอ เนอึม โฮ ตอก
ฟอง ปุย เยอะ เซ� ปังเมอ โอ ไก ป ซ ปุน

มอปอาึ ละ โม ยวิ ติ ตื เนอมึ� อาึ ปัว กซัต
ซีซา รเตีฮ โอเอฮี ละ แตะ เกือฮ แปน ป
ฟวยจ�� อฮั เซ�

12 เญอืม เอจี ฟวยจ อู ดิ เฟซตัต ไม่ โม
ป เรอมึ แตะ เซ� อฮั เฮี ละ ปาวโล� �ปะ
เอจี ปัว เปอะ กซัต ซีซา รเตีฮ โอเอฮี ละ
แตะ� ซ โฮลฮ เนอึม เปอะ โฮว เคะ อ�ื�
อฮั เซ�

กซัต อะกรพิา ฮอยจ
13ฟวยจ เซ เญอืม เอจี ไก อื โฮวน ซเงะ

เอ� กซัต อะกรพิา ไม่ เบ่อนิต (ป มัฮ รนัน
อื เซ� ฮอยจ เลีม เคะ เฟซตัต นึง เวยีง ซี
ซาเรยา� 14 เญือม เอจี เล่ีญ บุย อาวต
อื นา เซ เยอ� เฟซตัต รโฮงะ ไลลวง ปาว
โล ละ กซัต เซ� อฮั เฮ�ี �เอจี ไก ติ ปุย
ป คัง เฟลิก อาึง เงอ� 15 ลไล อาวต อาึ
นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� โม ซตุ ระ ไม่ ป
กวต ป เฮยีง ยุฮ โม ยวิ เอญี รโฮงะ ไลลวง
อื ละ อาึ� ไม่ ปัว อื อาึ ตัตซิน แปฮ เกือฮ
แปน ปุย ไก ตุต�

16 �อาึ โลยฮ ละ อ�ื �มัฮ โตว ปซี ปซา
โม โรม โอเอฮี ตอก เซ� ดัฮ ไก ป โฮลฮ
ปุย ฟอง เงอ� ไมจ อื ไก เวลา กัฮ ติ แตะ
ซองนา โม ป ฟอง แตะ เซ กา เฆียง ตัต
ซิน ปุย แตะ�� อาึ อฮั เซ ละ� 17 เญือม
เซ โม เซ ฮอยจ โรฮ เคะ อาึ นา เฮ�ี อาึ
โทลาว โตว เคิ เนอึม อื ละ อ�ื ปวยฮ พริ
เซ อาึ งาวม นา ก รเตีฮ ปุย โอเอฮี� ดวน
ปุย ตาว ปุย อฮั อื พิต เซ เอญี เคะ แตะ�
18 โม ป ฟอง อื เซ ชุง โรฮ ลั่กกา เยอะ�
กา เซ อาึ โคะ มัฮ มัฮ อื ป ระ ไล ไลลวง
ฟอง อื เซ� เญอืม เอจี ฮมอง รโจฮ โม เซ
อื ตอก โตว แกต เตอะ เฟือฮ� 19 มัฮ เก
อื ปุ แตะ นึง ไลลวง ป ทื อื ไม่ ไลลวง ป
ยุม ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ เยซู� ปาวโล ปัง
เมอ อฮั อื ไอม ลัง่� 20 เญือม รงัมะ ลัง่
รพาวม เมอะ นึง ตอก ซ ทิม แตะ ไลลวง
เฮ�ี อาึ ไฮมญ นึง ปาวโล ตอก เฮ�ี �อมั
ญอม เปอะ โฮว นึง เวยีง เยรูซาเลม� อมั
ญอม เปอะ เกือฮ ปุย รเตีฮ ไลลวง เฮี ละ
แตะ นา เซ�� อฮั เซ ละ� 21 ปาวโล ปัง
เมอ โอ ญอม โฮว� ปัว แม อาวต โตะ
คอก ฮอยจ ละ โฮลฮ กซัต ซีซา รเตีฮ อื
ละ แตะ� อาึ ดวน ปุย แลน แก ฮอยจ ละ
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ซ โฮลฮ แตะ เกือฮ ปุย ตาว ละ กซัต ซีซา
ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

22 อะกริพา อฮั เฮี ละ เฟซตัต� �อาึ
ฆวต งอ่ต โรฮ โฮะ ป อฮั ป มวยญ ปุย เซ
เยอ� อฮั เซ ละ อ�ื
เฟซตัต อฮั เฮี ละ อ�ื �ซงา่วป ซ โฮลฮ

เปอะ งอ่ต ป อฮั อ�ื� อฮั เซ�
23 ปวยฮ พริ เซ อะกรพิา ไม่ เบ่อนิต เซ

ฮอยจ ไม่ คึ ไม่ นัก แตะ� โฮว เลียก นา ก
โพรม ปุย� ฮอยจ ดิ ไม่ โม ไนพัน ตฮนั ไม่
ป ระ ป คาว นึง เวยีง เซ� เฟซตัต ดวน
ปุย ตาว ปาวโล ฮอยจ นา เซ� 24 เฟซตัต
อฮั เฮ�ี �กซัต อะกรพิา ไม่ โม เปะ เตือง
โอยจ เปอะ ป อาวต ดิ นา เฮี ไม่ เอะ� โม
เปะ เอจี ยุ เปอะ ปุย เฮี เยอ� โม ยวิ เตื
อง เมือง อื ฟอง ปุย เฮ�ี รโจฮ อื ละ อาึ
เน่อมึ เญือม อาวต เตอะ นึง เวยีง เยรูซา
เลม ฮอยจ ละ อาวต เตอะ นา เฮ�ี อฮั อื
ไม่ ฮาวก รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี
เญาะ คาว โตว ละ ไอม แตะ�� อฮั เซ เนิ�
25อาึ ปังเมอ โอ ยุ คระ ยุฮ อื ป พิต ปอ ยุม
อ�ื เคียง ปัว อื กซัต ระ รเตีฮ ละ แตะ� อาึ
โตกโลง เนอมึ เกือฮ ปุย ตาว ละ อื ฆาื อ�ื
26 อาึ ตะ ไซฮ รโปะ ไลลวง พิต อื ละ กซัต
ระ เซ� ปังเมอ โอ โฮลฮ ไลลวง อื ซโตฮ�
มัฮ เซ ป ตาว ปุย เฮี ฮอยจ เคะ โม เปะ ฆาื
อื เตือง โอยจ เปอะ� ระ ลัก่ ฆวต เกือฮ
แตะ ฮอยจ เคะ กซัต อะกรพิา� ดัฮ เอะ
เอจี ฟวยจ ทิม ไลลวง อ�ื ตึน ซ โอก ไล
ลวง ซ ไซฮ แฮะ รโปะ เซ� 27 ดัฮ ซ ดวน
ปุย โฮว ตาว ป ตุต ไม่ โอ แตะ ไซฮ ไลลวง
ตอก ฟอง ปุย อื พิต� ฮงั โอ ซ ไก ป มัฮ�
แกต เตอ แลน เนอ�� อฮั เซ�

26
ปาวโล กัฮ ติ แตะ ละ กซัต

1 เญือม เซ กซัต อะกริพา อฮั เฮี ละ
ปาวโล� �ดัฮ เปอะ ไก ป ฆวต อฮั โฮ� อฮั
เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
ฟวยจ เซ ปาวโล ซนาว เตะ แตะ� รโฮ

งะ ไลลวง โกะ แตะ ละ อื ตอก เฮ�ี 2 �โอ
กซัต อะกริพา� ซเงะ เนาะ เฮี อาึ มวน
เนอึม รพาวม นึง ซ โฮลฮ แตะ รโฮงะ ไล
ลวง โกะ แตะ ซองนา เปอะ� ละ ซ เกือฮ
เปอะ ยุง โอ อื มัฮ ป เนอึม ตอก ญวต โม
ยวิ พิต ละ อาึ เซ� 3 ระ มวน เนิ นึง ยุง ที
ปะ ไลลวง ปซี ปซา โม ยวิ โครยญ เจือ�

ฮอยจ ละ กัน ฟู มวยญ เดือ โครวน ยุฮ
อ�ื มัฮ เซ ป ปัว อาึ ปะ งอ่ต ละ แตะ ไม่
รพาวม ลัง่ แตะ ฆาื อ�ื

4 �โม ยวิ เอจี ยุง อื เตือง โอยจ แตะ
ไลลวง ยุฮ อาึ อื เน่อมึ เญือม แตวะ ลัง่
เงอะ� เน่อมึ เญอืม อาวต แตะ เมือง โกะ
แตะ ฮอยจ ละ อาวต เตอะ นึง เวยีง เยรู
ซาเลม เอจี ยุง ตื อ�ื 5 โม เซ มัฮ ญอม
อื แปน พีญัน นึง ไลลวง อาึ เฮี ปุน แปน
อ�ื เอจี ยุง อาึ เน่อมึ ไพรม อื ลัง่� ยุง
มัฮ ฮะ โม ฟารซีิ� ป มัฮ โม ป เคง นึง ป
ทื แตะ ฮา ปุย ไฮญ นึง ไลลวง รติ โกลง
ไพรม ยุฮ เอะ� 6 ปเล่ีย เฮี อาึ ชุง นา เฮี
ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย รเตีฮ แตะ นึง ไลลวง
ซโอว รพาวม แตะ ไม่ ลปุง ซันญา พะจาว
อาึง ละ จัตเจือ ไพรม เมอะ� 7 เอะ กาว
โรฮ ลอา เจอ เยอ แด่น เนอึม แด่น แนม
ละ ซ รซอฮ แตะ ละ พะจาว เตือง ซเงะ่
รซาวม� นึง อุนไจ แตะ ไม่ ซ โฮลฮ แตะ
ป ซันญา พะจาว อาึง เซ� โอ กซัต อะกริ
พา� โม ยวิ เอจี มัฮ ฟอง อื อาึ นึง ไลลวง
ป ซโอว รพาวม เมอะ ไม่ เซ� 8 โม เปะ เตื
อง โอยจ เปอะ� เมอยุ แกต เปอะ พะจาว
โอ เกียฮ เกือฮ ป ยุม โกฮ ไอม แม เยอ�

9 �อาึ ไพรม อื คิต แนฮ ตอก ซ เกียฮ
ตอซู แตะ ไลลวง พะเยซู ยว่ง นาซาเรต
ไม่ พามัต แตะ มอยฮ อ�ื 10 โอเอฮี ตอก
เซ อาึ เอจี ยุฮ ฮุ นึง เวยีง เยรูซาเลม� เญื
อม เอจี โปง โม ซตุ ระ รซอม แตะ เนิ� อาึ
โฮลฮ ดุฮ ปุย ไน พะจาว โตะ คอก โฮวน
ปุย� เญอืม ตัตซิน ปุย อื เกือฮ ไก ตุต ปอ
ยุม อ�ื อาึ พาวม ดิ โรฮ ไม่ โม เซ� 11 อาึ
ไตป คัม โม เซ โตะ โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ โค
รยญ โดฮ� ไม่ ริ คนัป เกือฮ โปวฮ รพาวม
เจือ แตะ พะเยซู� อาึ โฮว อาื เยอะ ละ ซ
โคมเฮง แตะ ฮอยจ นึง ยว่ง ปุย ตังเมือง
นึง รอก พาวม ลัมเลือ แตะ นึง�

12 �ติ ซเงะ อื อาึ โฮว นึง คระ เวยีง ด่า
มาซกัต ละ ซ โคมเฮง แตะ ปุย โม เซ� อาึ
มัฮ โฮว เยอะ เบือ รซอม ซตุ ระ� 13 โอ
กซัต อะกรพิา� งอ่ต แลน เมอะ� เญือม
งอ่น ซเงะ ลไล โฮว เยอะ นึง คระ เซ� อาึ
โฮลฮ ยุ รงั ซเปีย ซอต เลีฮ เน่อมึ มะลอง�
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เรยีง เอนิ ฮา รฌิญ ซเงะ� รวติ อาึ ไม่ ป
โฮว ไม่ เยอะ เซ� 14 เอะ ฆลาื เอนิ ฆาื ลัง
เตะ เตือง มู แตะ� อาึ โฮลฮ ฮมอง ลเลาะ
ป อฮั เฮี ละ แตะ นึง ลปุง ฮบีรู� �ซาวโล�
ซาวโล� เมอยุ โคมเฮง เปอะ อาึ อ�ื เอจี
โซะ เนอึม ละ เปอะ ตอก อาวม โมวก ป
โซะ เญือม เดีฮ อื โคะ เบีจ ยุฮ กุม แตะ
โฮ�� อฮั เซ เนิ�

15 �อาึ ไฮมญ เญอะ ตอก เฮ�ี �โอ พะ
โอง กุม อาึ� ปะ มัฮ เปอะ ปุย�� อฮั เซ
ละ� โลยฮ อื เนิ� �อาึ มัฮ เยซู ป โคมเฮง
เปอะ เซ� 16 โกฮ ชุง เมิฮ� อาึ เอจี มัฮ
เปลีฮ ติ แตะ ละ เปอะ นึง ซ เกือฮ แตะ ปะ
แปน ปุย รซอฮ ละ แตะ� มัฮ โรฮ ซ เกือฮ
ปะ รโฮงะ ป ยุ ป ฮมอง เปอะ เน่อมึ นึง อาึ
ละ ปุย� เน่อมึ ซเงะ เนาะ เฮี ฮอยจ ละ ป
ซ เปลีฮ แม ละ เปอะ เฆียง เฮ�ี 17 อาึ ซ
เกือฮ ปะ โฮว เคะ โม ยวิ ไม่ ปุย ตัง เมือง�
ปัง ซ ยุฮ โม เซ ป โซะ ละ เปอะ� อาึ ซ
เกือฮ ปะ ไก ตอก โปน� 18 ซ เกือฮ ปะ
โปฮ ไง่ อื เกือฮ ซเปีย� นึง ซ เกือฮ เปอะ
โม เซ ลเตือฮ ฮา ก เฟียก เอญี เคะ ซเปีย�
ไม่ เกือฮ เปอะ โม เซ ลเตือฮ ฮา อมันัต พี
ซาตัน เอญี เคะ พะจาว� โม เซ ดัฮ ไก
รพาวม เจือ นึง อาึ� พะจาว ซ โฮลฮ ยวก
มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อ�ื ไม่ ซ โฮลฮ อื แปน มู ติ
ไม่ ปุย เลือก พะจาว อาึง�� อฮั เซ เนิ พะ
โองจาว เยอ�

19�โอ กซัต อะกรพิา� เคียง มัฮ อื ตอก
เซ� อาึ ยุฮ เนอึม เมอะ ตัม ไลลวง ป ยุ ป
ฮมอง แตะ เน่อมึ นึง มะลอง เซ� เลฮ
อฮั กัฮ เวอืน โตว� 20 อาึ ครอฮ ไลลวง
พะจาว ละ ปุย เน่อมึ นึง เวยีง ด่ามาซกัต
ฮอยจ ละ เวยีง เย รู ซา เลม ไม่ ไคว จัง
วตั ยูเด่ีย� ฮอยจ ละ ปุย ตังเมือง โรฮ�
มัฮ เกือฮ ปุย เฌาะ รพาวม ไพรม� ไอฮ
รพาวม โคระ แตะ� ไม่ เอญี อื เคะ พะ
จาว� ไม่ เปลีฮ อื รพาวม โคระ แตะ นึง
กัน ยุฮ แตะ� 21 มัฮ เซ ป โฮมวต โม ยวิ
อาึ ฆาื อื โตะ วฮินั เนอ� ไม่ ตะ อื ยุฮ ยุม
ไม่ เยอ� 22 ปัง ริ ปุย ยุฮ เนิ ตอก เซ� พะ
จาว เรอมึ ลัง่ อาึ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี
มัฮ เซ ป ชุง อาึ แปน ซกิ พีญัน ยุฮ อื ละ

ปุย เตือง โอยจ อ�ื เตือง ป ระ ป แตวะ ฆาื
อ�ื ไลลวง ป อฮั อาึ เซ เอจี มัฮ ติ ไม่ ป อฮั
โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ� ไม่ ไลลวง ป
อฮั ไอ โมเซ ซ เกิต เซ� 23 มัฮ อฮั อื พะ
ครติ ซ จัมเปน โอต ป โซะ ฮอยจ ละ ยุม
แตะ� ไม่ ซ โกฮ ไอม แม อื เน่อมึ ลัก่ ยุม
แตะ รกา ปุย ไฮญ� นึง ซ ครอฮ แตะ ไล
ลวง ป ซเปีย ละ โม ยวิ ไม่ ปุย ตัง เมือง��
อฮั เซ�

เฟซตัต แกต ปาวโล เงา่ะ
24 ลไล กัฮ ปาวโล ติ แตะ นึง ไลลวง

เซ� เฟซตัต อฮั เฮี นึง ลเลาะ เรยีง แตะ�
�ปาวโล� ปะ เอจี เงา่ะ เนอึม เปอะ� มัฮ
เงา่ะ เปอะ ฆาื โฮวน ลอน ป เฮยีน แตะ เซ
ยุง่�� อฮั เซ�

25 ปาวโล อฮั เฮ�ี �จาวเมือง ป นัปทื
เยอะ� อาึ มัฮ โตว เงา่ะ เอาะ� ป อฮั อาึ
อื มัฮ ป เนอึม ป แนม ไม่ ไก ลักทัน อ�ื
26 กซัต เฮี เอจี ยุง ที อื โอเอฮี ไล เซ� มัฮ
เซ ป แรป อฮั ฮะ โอเอฮี ละ ฆาื อ�ื อาึ เอจี
ยุง เงอะ กซัต เฮี ตึน เอจี ซ ฮมอง ไลลวง
อ�ื นึง โอ ไลลวง เซ เกิต ก ไฆลป อ�ื 27 โอ
กซัต อะกรพิา� ปะ อมั เจือ เปอะ ป อฮั โม
ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ โอ� ตัม แกต อาึ อื
ตึน ซ เจือ เนอมึ เปอะ�� อฮั เซ ละ กซัต�

28 อะกรพิา อฮั เฮี ละ ปาวโล� �ป อฮั
ปะ ติ ลอา มวยญ เซ� อมั แกต โรฮ เปอะ
ปอ ปุน นัม อื รพาวม อาึ เกือฮ แปน ครซิ
เตียน ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

29 ปาวโล อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัง อฮั ฮะ
ติ ลอา มวยญ โน่ง� ปัง อฮั ฮะ โฮวน
มวยญ� โตะ รพาวม อาึ ปัว ลัง่ พะจาว
เกือฮ โรฮ ปะ แปน โรฮ ตอก อาึ� เตือง
ปะ เตือง โม ป ฮมอง ป อฮั ฮะ เนาะ เฮี เตื
อง โอยจ อ�ื มัฮ โตว ไลลวง ลอก เกอะ เฮ
ลีจ นึง อ�ื� อฮั เซ�

30 เญือม เซ กซัต โกฮ ดิ ไม่ จาวเมือง
ไม่ เบ่อนิต ไม่ ป รโจะ ดิ ไม่ อื เซ� 31 โอก
ฮา นา เซ� อู ดิ ไม่ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �ปุย
เฮี ไก โตว พิต ฮอยจ ละ ยุม อ�ื ปอ คัง
ปุย อื ปุ โรฮ ไก�� อฮั เซ�

32อะกรพิา อฮั เฮี ละ เฟซตัต� �ปุย เฮี
มัฮ โอ อื ปัว กซัต ซีซา รเตีฮ โอเอฮี ละ
แตะ� ตึน เอจี ซ โฮลฮ เปอะ พลวย�� อฮั
เซ�
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27
โม ปาวโล บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม

1 เญือม เอจี โตกโลง ปุย เกือฮ เอะ บุก
ปุ โฮว ซปาว รอาวม ฮอยจ นึง เมือง อติาลี
เยอ� โม เซ มอป อาึง ปาวโล ละ ไนลอย
ะ ตฮนั ติ ปุย ไม่ ป ตุต ไฮญ งอ่น� มอยฮ
ไนลอยะ เซ มัฮ ยูเลียต� มัฮ ปุย ไน มู
ออกะซตัต ติ ปุย� 2 เอะ ฮาวก นึง ซปาว
รอาวม ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ยว่ง อตัรามิต
ทิยุม� มัฮ ซปาว ป ซ โฮว นึง ยว่ง เฆียง
ปลัฮ รอาวม โฮวน โดฮ นึง จังวตั เอเซีย�
ฟวยจ เซ เอะ โอก โฮว เยอะ� ไก ปุย
เวยีง เทซะโลนิกา ติ ปุย โฮว โรฮ ไม่ เอะ�
มอยฮ อื มัฮ อะรซิทาโค� ปุย จังวตั มาซิ
โด่เนีย�

3 ปวยฮ พริ เซ เอะ จอต นึง ยว่ง ไซ
ด่อน� ยูเลียต เลียก พาวม นึง ปาวโล�
โปง อื โฮว ลโล่ะ เคะ ปุโฮมว แตะ ยว่ง เซ�
4 เอะ บุก แม ปุ โฮว ซปาว เน่อมึ นา เซ
แม� โฮว เดีย เกาะ ไซปรตั นึง ตัม ลอน
กาื ซปาว เซ� 5 เญอืม เอจี โฮว เตือง เงอ
ปลัฮ รอาวม ซื นา จังวตั ซีลิเซีย ไม่ จังวตั
พัมฟีเลีย� เอะ ฮอยจ นึง ยว่ง มิรา จังวตั
ลีเซีย� 6 นา เซ ไนลอยะ ตฮนั เซ รโตฮ
ยุ ซปาว รอาวม ติ ลัม ป ซ โฮว นึง เมือง
อติาลี� มัฮ ซปาว ฮอยจ เน่อมึ เวยีง อะ
เลกซันเด่เรยี� เกือฮ เอะ ฮาวก นึง ซปาว
เซ� ไนลอยะ ตฮนั เนอ� 7 ฟวยจ เซ เอะ
ไน่ โฮว เยอะ เล่ีญ บุย� ซเปี โอ ฮอยจ ยุฮ
แตะ โบ ยว่ง คนีโด่� เญือม โอ เญือะ ปุน
โฮว คระ เซ นึง ตัม ลอนกาื เยอ� โฮว เดีย
เกาะ ครตี ฆาื อ�ื ฮอยจ ซดิ ไม่ ยว่ง ซาละ
โมเน� 8 ซปาว บุก เอะ เซ ซบวต ปุ โฮว
เฆียง รอง ฆาื ญัก คระ โฮว เยอะ� เอะ
ฮอยจ แม ติ โดฮ� มอยฮ อื มัฮ ตา ไมจ�
ยว่ง ลาเซีย อาวต ซดิ ไม่ นา เซ�

กาื ระ กาื กอ ฮอยจ ละ ซปาว
9 เอะ อาวต นา เซ เล่ีญ บุย� ฮอยจ ละ

โปน ซเงะ เออปึ โม ยวิ ป โซม แตะ� เอจี
เติง เวลา โอ ปุย ทัน โรวต โฮว� นึง มัฮ
อื เวลา ระ กาื� ปาวโล ซตอก รเงอ่มึ ปุย
ฆาื อ�ื 10 อฮั เฮ�ี �งอ่ต แลน เมอะ โม
เปะ เอ� ดัฮ เอะ ลู แนฮ โฮว โฮ� อาึ เอจี
แจง เนิ ซ ญัก เนอึม ญัก แนม คระ โฮว

แตะ ฆาื อ�ื มัฮ โตว ซ ไลจ ซปาว ไม่ ป
ตัง อื โน่ง� มัฮ โรฮ ซ ไลจ ซ โลม เอะ เฮี
ฆาื ติ�� อฮั เซ� 11 ไนลอยะ เซ ฆวต ไอฮ
ป อฮั กุม ซปาว ไม่ ฮวันา ปุย ไน ซปาว เซ
ระ ฮา ไอฮ แตะ ป อฮั ปาวโล� 12 โฮวน ลัก่
อฮั แตะ ไมจ โฮว ฮา นา เซ� นึง โอ ก จอต
ซปาว เซ มวน อาวต นึง เมือ โฆยญ� ดัฮ
แปน โฮ� ตะ โฮว ฮอยจ ยว่ง ฟีนิก� ตะ
โรฮ อาวต นา เซ ติ เจน เมือ โฆยญ� ยว่ง
ฟีนิก เซ ตึน มัฮ นา ก กอ จอต ซปาว นึง
เกาะ ครตี เซ� นา ก จอต ซปาว เซ นา ซบ
ลัต ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เตือง ก เซฮ ก ล่า
วง อ�ื

13 เญือม ฮอยจ กาื เน่อมึ ลัก่เซฮ ละ อื
เญีย่ะๆ อา� โม กุม ซปาว แกต ลัง่ ติ แตะ
ซ ฮอยจนา ก ตะ แตะ โฮว เซ� เยยีง ซมอ
ควน ปุก ซปาว ฆาื อ�ื ลอต โฮว ซบวต เฆี
ยง รอง เกาะ ครตี� 14 ฟวยจ เซ ติ เตะ
โน่ง ฮอยจ แม กาื ระ กาื กอ ละ เน่อมึ ลัก่
เกาะ� เรยีง เนอึม ปอ ฮลัต ปุย นึง� มัฮ
กาื อฮั ปุย กาื ลัก่ล่าวง ลวง โอก ซเงะ ไม่�
15 เญือม เอจี ฮอยจ กาื ละ ซปาว เซ ปอ
โอ ซปาว เญาะ ปุน ตัม� เอะ พลวย เอนิ
เนอะ ฆาื อื ตัม คระ โฮว กาื� 16ฟวยจ เซ
โฮว ไม่ ซปาว เดีย เกาะ แตวะ ติ� มอยฮ
เกาะ เซ มัฮ คาอูด่า� เอะ เรอึม ปุ แตะ
ยวก โล่ง แตวะ ปุก ไม่ โล่ง ระ� ปังเมอ
ญัก ลัมเลือ ลัง่ เนิ� 17 ฟวยจ ยวก เกอะ
โล่ง แตวะ เซ ฮาวก เกอ� โรม แม โล่ง ระ
เซ นึง โม่ะ โฮวน เซน� โจก เกือฮ ตอน�
เกือฮ โรฮ พากัง อื เลีฮ� พลวย ปอย ไป
ปอย มา ไม่ กาื นึง ฮลัต แตะ คัง นึง ไฮมจ
โบ เมือง ลิเบี่ย เซ� 18 ปวยฮ พริ เซ� โม
เซ ตุย น่ากึ ป ตัง ซปาว เซ โตะ รอาวม นึง
ระ ลอน ลัง่ กาื ละ� 19ปวยฮพริ ติ ซเงะ อื
แม� โม เซ ตุย ไอฮ โปวฮ เครองึ อาวต นึง
ซปาว� 20 เญือม โอ เยอะ เญาะ โฮลฮ ยุ
ซเงะ ไม่ ซโมยญ โฮวน ซเงะ เอ� ไม่ ลอก
ลัง่ แตะ กาื ระ อา� เอะ เอจี ลอน พาวม
รกวน นึง ซ โปน แตะ ฮา ยุม เซ�

ปาวโล เกือฮ ปุย ไมจ รพาวม
21 เญือม เอจี เล่ีญ โอ ปุย โฮลฮ โซม�

ปาวโล โกฮ ชุง ลั่กกา ปุย� อฮั เฮ�ี �โม
เปะ ลัง งอ่ต เปอะ ป อฮั อาึ ละ แตะ เน่อมึ
เมือ โรง อ�ื มัฮ งอ่ต เปอะ ป อฮั อาึ ไม่
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โอ เปอะ โอก ฮา เกาะ ครตี เซ� ตึน โอ ซ
ไก คระ ไลจ คระ โลม เปอะ ตอก เฮี ติ เจือ
เนอึม� 22 ปเล่ีย เฮี อาึ อฮั ละ เปอะ� ทัน
โตว ตุก เปละ นัน พาวม� ซ ไลจ โตว ติ
ตื เนอึม โกะ เปอะ� ซปาว โน่ง ป ซ ไลจ
เจอ� 23 รเอฮ ซาวม อาึ ยุ ฮอยจ เตปด่า
เคะ แตะ ติ ปุย� มัฮ เตปด่า ฮอยจ เน่อมึ
พะจาว กุม อาึ ป รซอฮ อาึ ละ� 24 อฮั เฮี
เนิ� �ปาวโล� ปุ ฮลัต� ปะ ไมจ เปอะ ชุง
ลั่กกา กซัต ซีซา� พะจาว ซ เกือฮ เปอะ
ไอม� เตือง ปะ เตือง ป บุก ดิ ซปาว ไม่
เปอะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ เนิ เตปด่า
พะจาว� 25 โม เปะ เอ� ทัน โตว เญาะ
ตุก เปละ นัน พาวม ฆาื� อาึ ระ พาวม
ไม่ พะจาว นึง ซ แปน เนอมึ อื ตอก อฮั อื
เนิ� 26 ปัง มัฮ ตอก เซ� เอะ จัมเปน คัง
นึง เกาะ ติ โดฮ�� อฮั เซ ปาวโล�

27 เญื อม เอจี ไก อื กาว โรฮ ปาวน
ซาวม ปอย ไป ปอย มา โล่ง เซ นึง ปลัฮ
รอาวม อตัเรยี เซ� เญือม เซ เมาะ งอ่น
ซาวม เมอ� โม ป ยุฮ กัน นึง ซปาว แกต ติ
แตะ ฮอยจ โบ เฆียง รอง ติ โดฮ� 28 เมือ
ต แนต แลน เมาะ โด่ะ เมาะ ตู รอาวม�
ไก งา่ ตอป� ติ เตะ แม เยอ แนต แม อื
ติ โฮน� ไก แม กาว โรฮ พอน ตอป แม�
29 ฮอ นึง ซ ตัม อื ซโมะ� โม เซ น่าึก เอนิ
ซมอฆาื อื ปาวน โฆง เน่อมึ นึง ซตะ ซปาว
เซ� ละ ซ ปุก อื ซปาว เกือฮ อาวต� ฟวยจ
เซ รกวน พริ ปวยฮ� 30 โม ป ยุฮ กัน นึง
ซปาว เซ ริ บระ เลีฮ ไม่ โล่ง แตวะ เกือฮ ติ
แตะ โปน ฮา ซปาว ระ� ฮรงัโฮรฮ อื โอก
ฮา ซปาว ฮอยจ ละ รอาวม ฆาื อ�ื เคียต
อฮั ติ แตะ ซ น่าึก แม ซมอ ซปาว เน่อมึ
นึง ไกญ อ�ื 31 ปาวโล ปังเมอ อฮั เอนิ อื
ละ ไนลอยะ ไม่ โม ตฮนั ฆาื อ�ื �ดัฮ โม เฮี
โอ อาวต โตะ ซปาว ระ โฮ� โม เปะ ไก โตว
ตอก ซ ไอม เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 32 เญื
อม เซ โม ตฮนั ตอยฮ โม่ะ โล่ง แตวะ เซ
ฆาื อ�ื เกือฮ อื ลอย ไม่ รอาวม�

ซปาว ม่ะ ฆาื พุกเพียก รอาวม
33 เญือม เอจี ปวยฮ ซรู ซรี เยอ� ปาว

โล ซตอก ปุย โซม เตือง โอยจ แตะ� อฮั
เฮ�ี �เอจี ไก กาว โรฮ ปาวน ซเงะ เนาะ
เฮี กลาึง รพาวม โม เปะ นึง ป ซ เกิต ละ
แตะ� โฮลฮ เปอะ โตว โซม โอเอฮี ติ เจือ
เนอมึ� 34 มัฮ เซ ป ฆวต เกือฮ อาึ โม เปะ

โซม ฆาื อื ปเล่ีย เฮ�ี นึง ซ แปน อื จีวติ
ละ เปอะ� โม เปะ ไก โตว ติ ปุย เนอึม
ป ซ ไลจ นึง อ�ื ปัง มัฮ ฮาึก ไกญ เปอะ
ปุ ซ ไลจ ติ เญียง เนอึม�� อฮั เซ ละ อื
ปาวโล เยอ� 35 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื
ตอก เซ เยอ� ตุย คโนมปัง� ไววอน ญัน
ด่ี ไม่ พะจาว ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื
ฟวยจ เซ เรยีก โซม อ�ื 36 โม เซ ไมจ มวน
รพาวม เบือ อื เตือง โอยจ แตะ� โซม โรฮ
อ�ื 37 เอะ ป อาวต โตะ ซปาว เซ� เมือต
เอจี เมีญ� ไก ลอา รอย ไม่ อาลแฆลฮ โรฮ
แลฮ ปุย เตือง โอยจ อ�ื 38 เญอืม เอจี ซัก
โซม อ�ื น่าึก โปวฮ เฮงาะ รโกะ อาวต นึง
ซปาว เซ โตะ ปลัฮ รอาวมละ ซ เกือฮ แตะ
ซปาว เซ ชาวง�

39 เญือม เอจี ซเปีย อื โม ป ยุฮ กัน นึง
ซปาว ยุง โตว ก มัฮ ก มอยฮ ก ซวน แตะ�
ซวน ก โบฮ อื ติ โดฮ นึง เฆียง รอง นา ก
โฮวน ไฮมจ นึง� โตกโลง ไม่ ปุ แตะ ละ
ซ เกือฮ แตะ ซปาว เลียก จอต นึง ไฮมจ
เซ ดัฮ แปน ยุฮ อื โฮ� 40 เญอืม เซ ตอยฮ
โม่ะ ปุก ซมอ เกือฮ ดุฮ โตะ รอาวม บรุก
ไม่ กัฮ อื โม่ะ ปุก ซม่ะ ลัก่เคะ โล่ง เซ�
ฟวยจ เซ เคิง แม พากัง ลัก่ ไกญ ซปาว
ติ ปลัฮ ละ ซ เกือฮ อื กาื ปุฮ อื โฮว ลัก่กา
แตะ� ริ เลียก ซื นา ก ไก ไฮมจ นึง เฆียง
รอง เซ� 41 ซปาว เซ เญือม เลียก อื คัง
นึง เตะ� ไกญ ซปาว เซ คัง� เกียฮ โอก
โตว� ลวง ลัก่เคะ อื ม่ะ นึง เรยีง ลอน พุก
เพยีก รอาวม ละ แตะ�

42 โม ตฮนั ตะ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ตุต� ฮอ
นึง ซ ลุย อื รอาวม ไม่ ซ ลอต อื ตอ� 43 ไน
ลอยะ ตฮนั ปังเมอ ฮลักกอ ปาวโล� คัต
ตฮนั โอ ยุฮ ป ตะ อื ยุฮ เซ ฆาื อ�ื ลอต
ดวน ป เกียฮ ลุย รอาวม เดิม โตะ รอาวม
รกา� เกือฮ อื ฮอยจ นึง เฆียง รอง� 44 ปุย
ไฮญ เตือง ไม่ โคะ เตีป งอ่น� เตือง ไม่ โคะ
เบฮ โคะ ดุต นึง ซปาว งอ่น� เญอืม ยุฮ อื
ตอก เซ� ฮอยจ ตื ยุฮ แตะ เฆียง รอง เตื
อง โอยจ แตะ�

28
ปุย รโนฮ รชงึ โม ปาวโล
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1 เญอืม เอจี ฮอยจ เจอะ นึง เฆียง รอง
เตือง โอยจ แตะ� เอะ เดอมึ ยุง มัฮ เกาะ
เซ เกาะ มอนตา� 2 ปุย อาวต นึง เกาะ
เซ เปลีฮ กัม ฮรกั กัม แปง แตะ ละ เอะ
โฮวน เจือ� เฮละ พริ โฆยญ บริ นึง� โม
เซ รปัคัม เอะ เตือง โอยจ เจอะ� จอป งอ
เนิ ฆาื อ�ื 3 เญือม เซ ปาวโล ไรฮ เคิ โบ
รยจ ติ โรม� น่าึก อื โตะ งอ� ไก ซโอยญ
ปิต นึง ติ� โอก ฆาื อาวม แตะ ป กอยจ�
ดัม ปวก เตะ ปาวโล� ตาึก โลง เอนิ นึง
อ�ื 4 เญือม ยุ ปุย ยว่ง เซ ตาึก ซโอยญ
ปิต เซ นึง เตะ ปาวโล เยอ� อฮั เฮี ละ ปุ
แตะ� �ปุย เฮี ตึน ซ มัฮ เนอมึ ปุย ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย� ปัง เอจี โปน อื ฮา ปลัฮ รอาวม�
เตปดุ่ต เตปด่า ซ เกือฮ โตว อื ไอม�� อฮั
เซ ละ ปุ แตะ� 5 ปาวโล ซพรอต ซโอย
ญ เซ ดุฮ โตะ งอ� โซะ โตว ละ อื เฟือฮ�
6 โม เซ แกต เตะ อื เซ ซ ออยฮ� โต เซ�
แกต อื ซ ฆลาื ยุม เอนิ� เญือม เอจี มอง
โม เซ แลน เล่ีญ เญอ ไม่ ยุ อื โอ อื แปน ป
ติ ละ อ�ื โม เซ เฌาะ เอนิ ตอก คิต แตะ
ฆาื อ�ื อฮั เอนิ ปาวโล เซ มัฮ พะจาว ติ
โตน�

โม ป โซะ ไฮ โฮวน ปุย
7 ป กวต ยว่ง นึง เกาะ เซ มอยฮ อื มัฮ

ปูปลิอตั� ไก ชจิ โดว โลว นา ยุฮ ซดิ ไม่
นา เซ� ปุย เซ รปัคัม เอะ ตอก ไมจ อื
นึง ป โซม ป ปอน ลอวย ซเงะ� 8 ปุก เญื
อม ฮอยจ โซะ เปือะ ปูปลิอตั� ไอจ โตะ
เญือะ� โซะ เวียก เกียต ไม่ อ�ื ปาวโล
เลียก เคะ อื โตะ เญือะ� ไววอน ยอ่ง เตะ
แตะ ราว อื เกือฮ อื ไฮ� 9 เญอืม เอจี เกิต
โอเอฮี ตอก เซ ละ อ�ื ปุย ไฮญ นึง เกาะ
เซ ป ไก ป โซะ ป คระ นึง� ฮอยจ โรฮ เคะ
ปาวโล� ไฮ โรฮ เบือ อื เตือง โอยจ แตะ�
10 ยว่ง เซ เปลีฮ กัม ฮรกั กัม แปง แตะ
ละ เอะ โฮวน เจือ� ฟวยจ เซ เญือม เอจี
ซ โอก โฮว เอะ ไม่ ซปาว เน่อมึ ยว่ง เซ�
เมาะ ป ตุก เอะ นึง� ปละ ซาึต อื เนิ� ตาว
อาึง อื เนิ โตะ ซปาว โครยญ เจือ�

โม ปาวโล ฮอยจ เวยีง โรม
11ฟวยจ อาวต แตะ นา เซ ลอวย เคิ อ�ี

เอะ บุก ปุ โฮว ซปาว รอาวม ป ฮอยจ เน่

อมึ นึง เมือง อะเลกซันเด่เรยี� มัฮ ซปาว
ป อาวต นึง เกาะ เซ ติ เจน โฆยญ� เคือง
ไม ซปาว เซ มัฮ ฮุป กวน รเมะ พรอม�
12 เญอืม เอจี โฮว เยอ ฮอยจ นึง ยว่ง ไซระ
คิว� เอะ ลโล่ะ นา เซ ลอวย ซเงะ� 13 เอะ
โอก ฮา นา เซ ไม่ ซปาว แม� โฮว ซบวต
เฆียง รอง ฮอยจ นึง ยว่ง เรยีอุม� ปวยฮ
พริ เซ แมฮอยจกาื เน่อมึ ลัก่เซฮ� ฟวยจ
เซ ลอา ซเงะ แม เอะ ฮอยจ นึง ยว่ง โปทิ
โอลี� 14 เอะ รโตฮ ยุ โม เอียกปุ แตะ ไน
พะจาว นา เซ� โม เซ ปัว เอะ อาวต ไม่
แตะ อาแลฮ ซเงะ� ฟวยจ เซ เอะ ลอต
เอนิ ฮอยจ เวยีง โรม� 15 โม เอียกปุ อู ป
อาวต นา เซ เยอ� เญือม ฮมอง อื ไลลวง
ซ ฮอยจ เอะ เอ� ฮอยจ รโนฮ รชงึ เอะ นึง
โตะ กัต ติ โดฮ� มอยฮ กัต เซ มัฮ อปัพี
โอ ไม่ เญือะ บรี โซม ซัมลัง� เญือม เอจี
โฮลฮ ปาวโล ยุ โม เอยีกปุ แตะ� ญันด่ี ไม่
พะจาว� โฮลฮ แม รพาวม มวน แตะ ฮา
ไพรม แตะ เบือ อ�ื 16 เญือม เอจี เลียก
เอะ นึง เวยีง โรม เมอ� ป ควป คุม ปาว
โล เซ เกือฮ อื อาวต โน่ง นึง เญือะ ติ ไม่
ตฮนั แลน อื ติ ปุย�

ปาวโล ซึป ไลลวง พะเยซู ละ โม ยวิ
17 ฟวยจ เซ แม ลอวย ซเงะ� ปาวโล

กอก โม ฮวันา โม ยวิ เวยีง เซ เกือฮ อื
รโจะ ดิ ไม่ แตะ� เญือม เอจี ฮอยจ รเจ
อมึ ปุย เคะ อ�ื ปาวโล อฮั เฮี ละ อ�ื �เอี
ยกปุ� อาึ อื ปัง โอ ยุฮ ป พิต ละ โม ยวิ�
ไม่ โอ แตะ พิต ปซี ปซา โฮลฮ แตะ เน่อมึ
นึง จัตเจือ ไพรม แตะ ติ เจือ เนอมึ� โฮม
วต ลัง่ ปุย เยอะ นึง เวยีง เยรูซาเลม ไม่
มอป อื อาึ ละ โม โรม แปน ป ตุต� 18 โม
โรม เญอืม เอจี ไตซวน อื อาึ อ�ื ตะ พลวย
เยอะ นึง โอ อื ยุ ไก คระ พิต คระ โฌวะ อาึ
ปอ ยุม เมอะ� 19 โม ยวิ ปังเมอ โอ ญอม
เกือฮ อื พลวย เยอะ� อาึ จัมเปน ปัว กซัต
ซีซา รเตีฮ โอเอฮี ละ แตะ ฆาื อ�ื เตือง โอ
โกะ แตะ ไก ไลลวง ฆวต ฟอง ปุย เมือง
โกะ แตะ ติ คระ เนอึม� 20 มัฮ เซ ป กอก
เกอะ โม เปะ ฆาื อ�ื นึง ฆวต ยุ โม เปะ ละ
ซ อู ดิ แตะ ไม่ ปุ แตะ� อาึ มัฮ ลอก เกอะ
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เฮลีจ เฮี เบือ ทื แตะ พะโอง ป ซโอว ลัง่
รพาวม โม อซิราเอน ไม่ เซ�� อฮั เซ�

21 โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �เอะ ดิ โฮลฮ
โตว รปั นังซื รโปะ ปุย ละ แตะ เน่อมึ จัง
วตั ยูเด่ีย นึง ไลลวง ปะ เซ� โม เอยีกปุ อู
ป ฮอยจ นา เฮี ปุ โรฮ ฮมอง อฮั อื ปะ ยุฮ ป
โอ ปุก โอ ลอก ติ ตื เนอมึ� 22 เอะ ปังเมอ
ฆวต ฮมอง ซโตฮ ตอก แกต ปะ อื นึง ไล
ลวง ตอก ทื เปอะ เซ� นึง เอจี ฮมอง แนฮ
แฮะ โฮว ปุย โบ ไลลวง เซ โครยญ โดฮ��
อฮั เซ ละ ปาวโล�

23 เญือม เอจี เติง ซเงะ พัต โม เซ อาึง
ละ ซ ฮอยจ แตะ เคะ ปาวโล� โฮวน ป
เอญี เคะ อื นา ก อาวต อื เซ� ปาวโล ร
โฮงะ ที ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง แตะ ละ อ�ื
ไม่ ไลลวง ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ
เน่อมึ เมือ กซะ ฮอยจ เมือ กปู อ�ื รโฮงะ
พะทัม ละ อื แปน คอ แปน คอ อ�ื เตือง
โกตไม ไซฮ ไอ โมเซ ไม่ ป ไซฮ โม ป ซึป
ลปุง พะจาว อาึง โฆะ� ซาวป นัม รพาวม
อื เกือฮ อื เจือ โรฮ พะเยซู� 24 ป อฮั ปาว
โล เซ งอ่น อื เจือ อ�ื งอ่น อื เจือ โตว อ�ื
25 โม เซ โกฮ ละ ซ เอญี แตะ นึง โอ อื
รโตฮ ป อฮั ปุ แตะ� กา เอญี อื ปาวโล อฮั
แม เฮี ละ อื ติ เจือ� �ปุก เนอมึ ป อฮั ลปุ
พะจาว ละ จัตเจือ ไพรม เปอะ� มัฮ อฮั อื
นึง ดักดอย อซิยา ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ
ตอก เฮ�ี

26 � �ไมจ เปอะ โฮว เคะ ปุย โม เฮ�ี
ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ� โม เปะ เอ ซ ฮมอง
เนอึม เปอะ� ปังเมอ โอ ซ คาวคิง เปอะ�
โม เปะ ซ แลน เนอมึ แลน แนม เปอะ ปัง
เมอ โอ เปอะ ซ ยุ� 27 ปุย โม เฮี มัฮ
เฟียก รพาวม อื ไม่ ลึง ฮยวก อื ไม่ เยยี
ป อื ไง่ แตะ� ฮอ นึง ซ ยุ แตะ โอเอฮี นึง
ไง่ แตะ� ไม่ โอ อื ฆวต ฮมอง โอเอฮี นึง
ฮยวก แตะ� มัฮ โอ อื ฆวต เกือฮ โอเอฮี
คาวคิง แตะ� นึง โอ อื ฆวต เอญี เคะ อาึ
ละ ซ โฮลฮ อาึ เรอึม เกือฮ ไฮ�� อฮั เซ
ลปุ พะจาว�

28 �มัฮ เซ ป ไมจ โม เปะ ยุง ไล เฮี ฆาื
อ�ื พะจาว เอจี เกือฮ ปุย ตังเมือง ฮมอง
ไลลวง เกือฮ แตะ ปุย โปน มัป่� โม เซ ซ
งอ่ต เนอมึ อ�ื� อฮั เซ ปาวโล� 29 (เญอืม

เอจี ฟวยจ อฮั ปาวโล โอเอฮี ไล เซ เยอ�
โม ยวิ เอญี ฮา อ�ื เก เนอึม เก แนม ปุ
เอญี ปุ แตะ��

30 ปาวโล อาวต นึง เญือะ จัง แตะ นา
เซ ลอา เนอึม รวุก� รปัคัม โม ป ฮอยจ
เคะ แตะ โครยญ โฆะ อ�ื 31ครอฮ ไลลวง
ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ไม่ เพอกึ
ตอม อื ไลลวง พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู
ครติ เซ ไม่ รพาวม กา แตะ� ไก โตว ป
คัต ป เวยีน ติ ปุย เนอมึ�



โรม 1:1 228 โรม 1:8

นังซื รโปะ ปาวโล ละ
ครติซจัก เวยีง โรม

นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก นึง เวยีง
โรม� ฮงั ซ มัฮ ไซฮ อื เญือม อาวต แตะ
นึง เมือง โครนิ ลไล โฮว ครอฮ อื ไลลวง
พะ เยซู โฮน ลอวย นึง อ�ื ปาว โล ไก
รพาวมฆวต โฮว ฮอยจ นึง เวยีง โรม� ตะ
อาวต ไม่ โม ป เจือ นึง เวยีง โรม เซ ติ วงั�
ฟวยจ เซ ตะ เกือฮ โม เซ เรอมึ 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 พะ
จาว� พะทัม โรม กุมปอ 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 เตื
อง 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 พะจาว� โบ่ต 5-8 เกือฮ เอะ ยุง
ไลลวง โกตไม� ไม่ อมันัต ลปุ พะจาว นึง
จีวติ ยุฮ โม ป เจือ� โบ่ต 9-11 มัฮ ไลลวง
โม อซิราเอน� โบ่ต 12-15 มัฮ ไลลวง จี
วติ โคระ ไม่ ตอก ไมจ เอะ 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 ลื
ลาว อื พะจาว�

1อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ กวนไจ ยุฮ พะเยซู
ครติ� 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
ไลลวง 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 เน่
อมึ 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 พะเยซูค
รติ 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 พะเยซู
ครติ�

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 ไน อ�ื ปัว พะจาว ป มัฮ
เปือะ เอะ ไม่ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ
เกือฮ กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม
ละ เปอะ�

ปาวโล รโฮงะ รพาวม แตะ ละ ปุย นึง
เวยีง โรม

8 กา โอเอฮี ไฮญ อาึ ญันด่ี ไม่ พะจาว
ยุฮ แตะ เบือ พะเยซูครติ เญอืม โตก แตะ
ละ โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� นึง เอจี
ฮมอง ปุย ติ ปลัฮเตะ ไลลวง รพาวม เจือ



โรม 1:9 229 โรม 1:25

โม เปะ� 9 พะจาว 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 เญือม 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�

11 อาึ ฆวต ยุ เนอมึ โม เปะ นึง ฆวต รฆุ
แตะ ป ปละ ป ซาึต พะจาว เนิ ละ โม เปะ�
ละ ซ ไก เนอมึ 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 เรอมึ
โม เปะ� รพาวม เจือ โม เปะ ซ เรอมึ 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 เนอึม รพาวม ฆวต นัม ปุย ล
ลาึง 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 ไลลวง
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 พะจาว�
ละ ซ เกือฮ อื โม ป เจือ เซ โปน ฮา มัป่
ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ แตะ� ไลลวง กัน ระ
ไล เซ เอจี ฮอยจ ละ โม ยวิ รกา� ปังเมอ
ฮอยจ โรฮ ละ ปุย ตัง เมือง� 17 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 อ�ื ฮอยจ ลัก่

ลอยจ อ�ื เอจี ตอก เนอมึ 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 เนอึ
ม� 19 โอเอฮี เมาะ ป ซ เกียฮ ยุง ปุย ไล
ลวง 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 เน่
อมึ เญือม ยุฮ โรง พะจาว 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 โค
รยญ เจือ� มัฮ เซ ป โอ อื ไก ตอก ซ เกีย
ฮ กัฮ ติ แตะ ฆาื อ�ื

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
เนอึม ยุฮ พะจาว� ไอฮ ลปุง โอ เนอึม 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�
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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 ปรโปวน
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
คึตตวยฮ ยุฮ อื ฆาื อ�ื มัฮ เซ ป ยุฮ แนฮอื
โอเอฮี ป โอ ปุก ฆาื อ�ื 29 โม เซ นาวก นึง
ป ฆอก ป เบร โครยญ เจือ� แปน ปุย บาึฮ
ม่อยญ ฮอยญ เร�ี ฆวต ไอฮ โฮฮ ฆวต
ไอฮ วฮิ โอ เอฮี� 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� 30 ฆวต 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 พะ
จาว� 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
พะจาว ฆาื อ�ื 4 ปะ เอจี มัฮ พามัต เปอะ
รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว� ไม่ ไลลวง ตอก
เลียก พาวม โซะ ไง่ อื นึง เปอะ� ไม่ ลัง่
รพาวม อื ละ เปอะ� โม่ มัฮ อ�ื อมั มัฮ โอ
เปอะ ยุง มัฮ อื เบือ รพาวม ฮรกั ยุฮ พะ
จาว 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 จีวติ 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 โค
รยญ โฆะ แตะ� ซ ลอก โม ยวิ รกา� ปัง
เมอ 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
โอเอฮี 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 เตื
อง 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
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พะจาว 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 เบือ
อ�ื 14 ปุย ตังเมือง ไก โตว โกตไม ยุฮ พะ
จาว นึง� เญอืม ยุฮ อื โอเอฮี ตัม ป ไก นึง
โกตไม เซ เบือ รพาวม โกะ อื ไอฮ� เอจี
เมาะ โรฮ ป ไก โกตไม นึง โกะ อื ไอฮ� เตื
อง 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 เพ
อกึ 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 เนอมึ
โครยญ เจือ เบือ โกตไม ยุฮ พะจาว เซ�
21 เอจี เกียฮ เพอกึ เปอะ ปุย ไฮญ� เมอ
ยุ 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 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 ตัง
เมือง เอจี เพียก 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 ริตกิต
เอจี ไก เนอึม ป มัฮ ละ เปอะ� ดัฮ เปอะ
พิต แนฮ โกตไม เซ� ปัง เลียก เปอะ นึง ริ
ตกิต� เมาะ โรฮ เปอะ ป โอ เลียก นึง เฟือ
ฮ� 26 ปุย ตังเมือง ปัง โอ เลียก นึง รติกิต
เซ� ดัฮ ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว� พะ
จาว 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 พะ
จาว 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 ริตกิต 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 เลียก นึง รติกิต เนอึม 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 ริตกิต
เนอมึ เอจี มัฮ ไลลวง รพาวม รโม่ยฮ 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 โอเอฮี ไฮญ พะจาว เอจี เกือฮ
ลปุง แตะ ฮอยจ ละ โม ยวิ เกือฮ อื โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง อ�ื

3 ปัง ไก งอ่น ป โอ เนอึม รพาวม นึง
อ�ื พะจาว อมั ซ แปน โรฮ ปุย โอ เนอึม
รพาวม ฆาื อ�ื 4 แปน 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�ี
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�โอ พะจาว� เญอืม 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 เนอึม
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 ปลัฮ
เตะ� �เญือม 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 เกียฮ รเตีฮ ปุย
ปลัฮเตะ เฮี ตอก เมอ�

7 ไก แม ป อฮั ตอก เฮี งอ่น� �ดัฮ ไล
ลวง โอ เนอมึ ยุฮ อาึ ซ เกือฮ ไลลวง เนอมึ
ยุฮ พะจาว ที ละ ปุย� ไม่ แปน อื โญตซัก
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 เด
อมึ ซ โฮลฮ ป ไมจ�� อฮั แม โรฮ อื ตอก
เซ งอ่น ปุย เยอ� เอจี ไก เนอมึ 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
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 เฟือฮ� อาึ
เอจี ฟวยจ รโฮงะ ซโตฮ ละ เปอะ มัฮ โม
ยวิ ไม่ ปุย ตังเมือง ป อาวต ฆรมึ อมันัต
มัป่ ตอก ปุ แตะ เตือง โอยจ แตะ� 10พะ
ทัม อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี
�ไก โตว เฟือฮ ปุย ซืไซ ละ พะจาว� ติ

ปุย ปุ ไก� 11 ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ยุง
ซาวป ยุ พะจาว� ป คาวไจ ไลลวง อื ปุ
โรฮ ไก� 12 ปุย เอจี พัต นา แตะ ฮา พะ
จาว 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 รม
อยจ โลฮ ปุย โฮ� ดัก อื อฮั แนฮ ลปุง จุ

ปุย� ลปุง โอก ฮา ดอย อื ตอก ปิต ซโอย
ญ 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 พะจาว 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 พะ
จาว 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

21 ปเล่ีย เฮี กัน เกือฮ พะจาว ปุย ซืไซ
ละ แตะ ปังเมอ เอจี เปลีฮ อื ละ ปุย� เกว
โตว ไม่ โกตไม ยุฮ อื เฟือฮ� โม ป ซึป ลปุง
พะจาว ไม่ โกตไม ยุฮ อื เซ เอจี ปุน เกือฮ
ไลลวง เซ ซโตฮ ละ ปุย� 22 พะจาว เกีย
ฮ 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�
25 พะจาว 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
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กัน พิต ยุฮ ปุย� ดิ เมีญ โตว มัป่ ยุฮ ปุย�
26 เจน ปเล่ีย เฮี พะจาว ปังเมอ จัมเปน อื
เมีญ นึง ฆวต เกือฮ อื ปุย ซืไซ เนอึม 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 พะ
จาว ยุฮ ปุย ตัง เมือง� แจง มัฮ อ�ื 30พะ
จาว มัฮ พะจาว ติ โตน โน่ง� 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� อปั
ราฮมั 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 พะ
จาว 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 เฟือ
ฮ� พะจาว ปังเมอ เมีญ อื มัฮ ปุย ซืไซ ละ
แตะ เบือ รพาวม เจือ อื เซ� มัฮ เนอมึ พะ
จาว ป ปุน เกือฮ ปุย พิต ปุย โฌวะ โฮลฮ
แปน ปุย ซื ปุย ไซ� 6 เอจี มัฮ ไล เฮี ป อฮั
ด่าวติ เตอ เญือม 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 เลอึป พิต โฌวะ
ยุฮ อื โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน 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 ริตกิต
โน่ง� มัฮ โตว อ�ื มัฮ โรฮ ฮอยจ อื ละ โม
ป โอ เลียก นึง ริตกิต 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 ริตกิต เซ� อมั มัฮ ฟวยจ
เลียก อ�ื มัฮ กา เลียก อ�ื มัฮ โตว ฟวยจ
เลียก อ�ื 11 ฟวยจ เซ เญือม เอจี เลียก
อื นึง รติกิต 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 พะจาว เตื
อง โอยจ อื ฆาื อ�ื ไม่ เมีญ โรฮ พะจาว โม
เซ แปน ปุย ซืไซ ละ แตะ เตือง โอ อื ดิ เลีย
ก นึง รติกิต เซ� 12อปัราฮมั มัฮ โรฮ ตอก
เปือะ ละ โม ป เลียก นึง ริตกิต 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
13 พะจาว เอจี ซันญา อาึง ไลลวง ซ

เกือฮ แตะ อปัราฮมั ไม่ จัตเจือ อื โฮลฮ



โรม 4:14 234 โรม 5:6

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 พะจาว 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 ไล
ลวง 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 พะ
จาว ตอก เจือ อปัราฮมั อื เซ� นึง มัฮ อปั
ราฮมั 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 พะ
จาว เซ ป ปุน เกือฮ ป ยุม โกฮ ไอม� ไม่
ปุน ดวน อื โอเอฮี 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 เนอึม ตอก ฮมอง อื อฮั
พะจาว อื ละ แตะ ตอก เฮี โฮ� �จัตเจือ
เปอะ ซ โฮวน โรฮ ตอก ซโมยญ โฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 19 เญือม 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�ื เญอืม 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 พะจาว� รพาวม เจือ อื เกือฮ
อื โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ� ลืลาว เนอมึ พะ

จาว ฆาื อ�ื 21 รพาวม อื แจง แน นึง ซ
ปุน ยุฮ พะจาว อื ตัม ป เอจี ซันญา แตะ
อาึง� 22 มัฮ เบือ รพาวม เจือ 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 พะ
จาว� มัฮ พะจาว เซ ป เอจี เกือฮ พะเยซู
จาว ยุฮ เอะ โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ
เซ� เญอืม 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 เนอึ ม อาวต ไมจ อาวต
มวน ไม่ พะจาว เบือ พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ ทื เอะ เซ� 2 พะเยซู เอจี เกือฮ
เอะ โฮลฮ เลียก อาวต ชุง เดีย กุนมุ่น ยุฮ
พะจาว เบือ รพาวม เจือ เอะ� มัฮ เซ ป
โฮลฮ เนอึม 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 โอ เอฮี 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 ซันญา พะจาว อาึง ละ
แตะ� 5 ซโอว รพาวม ตอก เซ แจง โอ อื
ซ มัฮ ป ปลาว เยอ� นึง เอจี เลียก ฟา เล่ีป
รพาวม ฮรกั ยุฮ 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
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พะจาว อ�ื 7 ดัฮ งอ่ต ที โฮ� ปัง มัฮ ปุย
ซื ปุย ไซ ปู เนอมึ 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 เญือม มัฮ ลัง่ เอะ ปุย มัป่� เอจี มัฮ
เซ ตอก เปลีฮ เนอึม พะจาว รพาวม ฮรกั
แตะ ละ เอะ นึง อ�ื

9 ปเล่ีย 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 ปลัฮ

เตะ ฆาื ปุย ติ โน่ง� ป มัฮ อาดั่ม เซ� ไล
ลวง 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 เน่
อมึ กา ฮอยจ โกตไม ยุฮ พะจาว นึง ปลัฮ
เตะ ลัง่� เญือม โอ โกตไม เซ ดิ ไก� พะ
จาว ปังเมอ โอ ดิ เมีญ มัป่ ละ ปุย� 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 อาดั่
ม 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 พะ
เยซู ป ฮอยจ กังเคะ 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 อาดั่ม� 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
อาดั่ม 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 อมั
นัต 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 พะจาว� 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 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
เนอึ ง 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

* 5:14 5:14 ป ไก นึง โวงเลป เซ มัฮ โตว ป ไก นึง พะทัม ไซฮ ไพรม ปุย�
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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 พะ

เยซู
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 เฟือ
ฮ� 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 บั ่ปติซมา เซ ละ ซ ไก
รโตง เงอะ นึง กัน ยุม ดิ ไม่ อ�ื เคียง มัฮ
อื ตอก เซ โกฮ ไอม พะเยซู เน่อมึ ลัก่ ยุม
แตะ เบือ อมันัต 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 พะเยซู 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 พะครติ
เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ� เญือะ ซ โฮลฮ โตว

ยุม โคระ แม� เญือะ อาวต โตว ฆรมึ อมั
นัต ลัก่ยุม เซ� 10 เญือม 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� จี
วติ 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 ตัตเตียง โอเอฮี โตะ กไน โกะ
เนอมึ 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 เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ โฮ�
ไมจ เปอะ มอป โกะ ทไว ตัว แตะ ละ อื โค
รยญ 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 กุน
มุ่น� 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 ตัตเตียง แตะ ซ แปน เปอะ ครา มัป่
ฮอยจ ละ ยุม แตะ ฆาื อ�ื ดัฮ เปอะ เนอึ
ง ป อฮั พะจาว ซ ปุน ยุฮ เปอะ กัน ซืไซ
เบือ อ�ื 17 ไพรม อื โม เปะ เอจี มัฮ เนอึม
เปอะ ครา มัป่� ปเล่ีย เฮ�ี ญันด่ี ไม่ พะ
จาว นึง เอจี เนองึ โม เปะ ป อฮั ลปุง เนอึ
ม ป เอจี เพอกึ ปุย ละ เปอะ� ฮอยจ โตะ
รพาวม เปอะ เตือง โอยจ อ�ื 18 เอจี โปน
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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 เปอะญอม 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 เญือม 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 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�ื 22 ปเล่ีย 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 รพาวมแตะ
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
อมั นัต ปุน ตัต เตียง 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� เญอืม เซ ปัง ไอฮ ปรเมะ โคระ
เญือะ แตะ� เญือะ มัฮ โตว ป เลนจุ ฆาื อ�ื

4 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อาึ อ�ื โม เปะ
ตอก โรฮ เปอะ เซ� เอจี ยุม โรฮ เปอะ ละ
โกตไม เซ นึง เอจี รโจะ ดิ เปอะ ไม่ โกะ
เนอึม พะครติ� ปเล่ีย เฮี เอจี ตอก เปอะ
ปุย ไก ปรเมะ โคระ เญือะ โฮ� ปรเมะ
โคระ เญือะ เปอะ เซ เอจี มัฮ พะครติ�
ป เอจี โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ
เซ� ละ ซ เกือฮ อื เอะ เกิต เปลิ ละ พะ
จาว โฮวน ปุ ปุ� 5 เญือม ยุฮ ลัง่ เอะ อื
ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ ตอก ปุย ปลัฮ
เตะ เอ� กัม กุยฮ ฆอก รซอฮ กไน โกะ
เนอึม 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 โอเอฮี ฮ�ี 9 กา เฆียง ยุง ไล
ลวง 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
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ยุฮ ยุม ไม่ อาึ เบือ โกตไม เซ� 12 เญือม
มัฮ อื ตอก เซ โกตไม เซ มัฮ เนอมึ ป ซงะ่
ซงอม� ป ซตอก พะจาว 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 ล
เตือฮ 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 เนอมึ 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 แปนแตะ ครา อ�ื 15อาึ คาว โตว ไจ ป
ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� อาึ ยุฮ โตว กัน ไมจ ป
ฆวต ยุฮ แตะ� ปังเมอ ลเตือฮ 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� 18 อาึ ยุง
เงอะ โอ ป ไมจ ไก กไนแตะ เฟือฮ ฮา� มัฮ
อฮั ฮะ ไม่ รพาวม โกะ แตะ ไอฮ ตอก ปุย
ปลัฮเตะ� 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 เญือม 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�ี เญื
อม ฆวต ยุฮ ฮุ กัน ไมจ� มัฮ แนฮ ป ฆอก
ป ฆวต โอก นึง เงอะ� เอจี มัฮ เอนิ ไล
ยุฮ ฮุ ตอก เซ� 22 โตะ กไน รพาวม โด่ะ
โอ โกตไม ยุฮ พะจาว 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 เมือ
ะ อาึ ฮอยจ ละ ยุม เมอะ เฮ�ี ญันด่ี ไม่ พะ
จาว� 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 พะ
จาว 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� เญือม 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 ยุฮ แตะ ฟวยจ
นึง จีวติ โม เอะ� นึง โอ เอะ เญาะ ยุฮ ตัม
รพาวม ไพรม เมอะ� มัฮ ยุฮ ฮุ ตัม ลปุ พะ
จาว�

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 พะจาว
ปังเมอ ฆวต งอ่ต โรฮ โอเอฮี ตัม เกือฮ ลปุ
พะจาว แตะ งอ่ต� 6 ดัฮ ปุย งอ่ต แนฮ โอ
เอฮี ตัม กัมกุยฮ โกะ แตะ ไอฮ ซ นัม ปุย
ฮอยจ ละ ยุม อ�ื ดัฮ ปุย ญอม งอ่ต ตอก
เกือฮ ลปุ พะจาว แตะ งอ่ต โฮ� ปังเมอ
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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 เนองึ ป อฮั โกตไม ยุฮ พะจาว� ปุน
เนองึ โตว อื เฟือฮ� 8 โม ป ยุฮ ตัม กัมกุย
ฮ โกะ แตะ ไอฮ เซ เกียฮ ปุก โตว รพาวม
พะจาว�

9 โม เปะ เอ� ดัฮ ลปุ พะจาว อาวต นึง
เปอะ โฮ� เญือะ จัมเปน โตว เกือฮ กัมกุย
ฮ 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 จี
วติ ละ เปอะ นึง เอจี มัฮ เปอะ ปุย ซืไซ ละ
พะจาว� 11 ดัฮ ลปุ พะจาว ป เกือฮพะเยซู
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 เอียกปุ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ เอะ
เอจี ไก ป จัมเปน ไมจ 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 จี
วติ เปอะ เบือ อ�ื 14 เมาะ ป เกือฮ ลปุ พะ
จาว นัม แตะ ปุย เซ เอจี มัฮ กวนพะจาว�
15 ลปุ ป เอจี เกือฮ พะจาว ละ เปอะ มัฮ
โตว ป เกือฮ โม เปะ แปนครา โอเอฮี� มัฮ
โตว ป เกือฮ เปอะ อาวต ไม่ รพาวม ฮลัต
เตีจ แตะ� ลปุ เซ มัฮ เกือฮ อื เอะ เกียฮ
แปน กวน พะจาว� เอะ โฮลฮ เนอึม อฮั
เปือะ ละ พะจาว เบือ ลปุ อื เซ� �เปือะ
เกอะ�� โฮลฮ เนอึม 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 พะ
จาว 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 โญต
ซัก ไม่ อื โรฮ�

โญตซัก ป ไก ลัก่กา เอะ
18 ตัม ป คิต อาึ อ�ื ป โซะ โอต เอะ

ปเล่ีย เฮี ปอ โตว เกียฮ 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 โอ
เอฮี 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 ไล
ลวง ป ซันญา พะจาว อาึง ตอก เฮ�ี 21 ซ
ไก ติ ซเงะ เญือม ซ โปน โอเอฮี ป ยุฮ พะ
จาว เซ ฮา กัน ซ เกียฮ ไลจ เกียฮ ไฆร แตะ
เซ� ซ ตอก โรฮ โปน ป ตุต 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� โอ
เอฮี เมาะ ป ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ แง
งฮั 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 เนอึม 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
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ป โอ แตะ ดิ โฮลฮ ยุ เซ� เอะ มอง เงอะ
โอเอฮี เซ ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ เบือ อ�ื

26 ตอก โรฮ เซ� เอะ ปัง มัฮ ฮะ ปุย ชุม
เรยีง� 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
เนอึม 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 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 เอี
ยกระ 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� เญือม
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� 32พะ
จาว 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 พะ
จาว 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 ไล
ลวง 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�ี
�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 พะ
จาว ป ฮรกั เอะ� 38 อาึ เอจี แจง นึง โอ
อื ไก ป ปุน รกัฮ เอะ ฮา รพาวม ฮรกั ยุฮ
อื ติ เจือ เนอึม� ปัง มัฮ ลัก่ยุม� ปัง มัฮ
ลัก่ ไอม� ปัง มัฮ เตปด่า� ปัง มัฮ พี ตัต
เตียง 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�ื โอ
เอฮี เมาะ ป ยุฮ พะจาว อาึง โครยญ เจือ�
ไก โตว ติ เจือ เนอึม ป ปุน รกัฮ เอะ ฮา
รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว ป ไก เบือ พะเยซู
ครติ 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 เนอึม�
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 เรอึ
ม แตะ โม เอียกปุ แตะ ป มัฮ โม ยวิ เซ�
4 โม เซ เอจี มัฮ โม อซิราเอน� พะจาว
เอจี เกือฮ อื แปน กวน แตะ� เอจี เปลีฮ
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โรฮ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ แตะ ละ อ�ื เกือฮ
โรฮ ลปุง ซันญา ซโตฮ ยุฮ แตะ ละ อื ไม่
โกตไม ยุฮ แตะ� รโฮงะ โรฮ ไลลวง ตอก
ไว เนอมึ ปุย พะจาว ละ อื ไม่ เกือฮ อื ลปุง
ซันญา ยุฮ แตะ ละ อ�ื 5 โม เซ มัฮ เนอึ
ม จัตเจือ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป
เซ� ปัง มัฮ พะครติ มัฮ โรฮ จัตเจือ ติ ไม่
อื ตัม เนะซองั แตะ� ไมจ ปุย ลืลาว ลอป
พะจาว เซ นึง มัฮ อื พะจาว ป อาวต ราว
โอเอฮี เตือง โอยจ อื เซ� อาเมน�

6อาึ มัฮ โตว อฮั ฮะ ลปุง ซันญา ยุฮ พะ
จาว มัฮ ป โอ เนอึม� โม ป มัฮ จัตเจือ
อซิราเอน เตอ โอ มัฮ เนอึม โม อซิราเอน
เลือก พะจาว โครยญ โฆะ แตะ� 7 โม ป
มัฮ จัตเจือ อปัราฮมั 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 พะจาว ป มัฮ เนอึม จัต
เจือ 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
เนอมึ กวน รเมะ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

10 มัฮ โตว เซ โน่ง� กวน เรเบค่า 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�ื 13 พะ
ทัม 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 เฟือ
ฮ� 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 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� 17พะ
ทัม 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 พะ
จาว 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 เกียฮ 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� ปัง
เมอ 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 เลียก 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 เฮี ป โฮลฮ พะจาว กอก
เอญี เคะ แตะ� มัฮ โตว กอก อื เน่อมึ นึง
โม ยวิ โน่ง� มัฮ โรฮ กอก อื เน่อมึ นึง ปุย
ตังเมือง โรฮ� 25พะจาว เอจี อฮั อื นึง พะ
ทัม 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� 26นา 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�
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27 โนก ฮา เซ อซิยา รโฮงะ แม ไลลวง
โม อซิรา เอน ตอก เฮ�ี �โม อซิรา เอน
ปัง โฮวน ตอก ไฮมจ นึง เกาะ โฮ� โม
ป ซ โปน มัป่ นึง อื ปังเมอ รมัฮ เนอึม�
28 มัฮ ฆาื ซ เกือฮ พะจาว ปุย ปลัฮเตะ
ลอก พราวป ตุต แตะ ตัม ป เอจี อฮั แตะ
อาึง�� อฮั เซ�

29 เอจี ตอกป 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 ตังเมือง ปัง โอ ซาวป อื ตอก
ซ ซืไซ แตะ ละ พะจาว� โฮลฮ ลัง่ แปน
ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ รพาวม เจือ แตะ�
31 โม อซิราเอน 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 ซี โยน ติ โม่ว ป ซ เกือฮ ปุย โคะ
ซดุฮ� มัฮ เนอึม ซโมะ ป ซ เกือฮ ปุย
ฆลาื� โม ป อาึง รพาวม แตะ นึง อ�ื ปัง
เมอ โอ ซ โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง�่� อฮั เซ
พะทัม�

10
1 เอียกปุ� โตะ รพาวม อาึ ฆวต เกือฮ

ลัมเลือ โม อซิ รา 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 ปังเมอ 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 พะ
จาว เซ เอจี ฟวยจ นึง ป ยุฮ พะครติ� 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 ไลลวง 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 พะ
ครติ โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ติ
โฮน แม� 8 มัฮ เฮี ป อฮั ไอ โมเซ นึง ไล
ลวง 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
เนอึม 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�ื 11พะทัม อฮั เฮ�ี �โม ป
อาึง รพาวม แตะ นึง อื แจง โอ อื ซ โซะ
กิจ ปิญไง่ ติ ตื เนอึม�� อฮั เซ� 12 ลปุง
เซ มัฮ อฮั อื ไม่ ปุย เตือง โอยจ อื นึง โอ
โม ยวิ ไม่ ปุย ตังเมือง ตัง ฮา ปุ แตะ� พะ
โองจาว ติ เซ เอจี มัฮ พะจาว ยุฮ ปุย เตื
อง โอยจ อ�ื ละ โม ป เดือะ กอก ปัว พะ
จาว เรอมึ แตะ� พะจาว ซ เกือฮ ป ไมจ ป
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ญุ่ก ละ อื กุมปอ โครยญ โฆะ อ�ื 13 เอจี
ตอก โรฮ อฮั พะทัม อื โฮ� �เมาะ ป เดือะ
กอก ปัว พะโองจาว เรอมึ 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 เกีย
ฮ 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 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
พะครติ� 18อาึ ซ ไฮมญแม 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�

19อาึ ซ ไฮมญ แม เยอะ ติ เจือ� โม อซิ
ราเอน 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 เนอึ

ม 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�

20 อซิยา 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 เนอึง ป อฮั แตะ ไม่ ลึง รพาวม แตะ
เน่อมึ เมือ กซะ ฮอยจ เมือ กปู อ�ื� อฮั
เซ�

11
พะจาว เลียก พาวม ลัง่ นึง โม อซิรา

เอน
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 อปั
ราฮมั� มัฮ เจอ เบ่นยามิน นึง อ�ื 2 พะ
จาว โปวฮ โตว ปุย ไน แตะ ป เอจี เลือก
แตะ เน่อมึ เมือ โรง อื เซ� โม เปะ ตึน ซ
ยุง 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 ฮ
รกัซา นึง โม เซ ละ โกะ แตะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

5 ปเล่ีย เฮี ตอก โรฮ เซ โรฮ� โม อซิ
ราเอน 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 พะ
จาว เซ เญือะ เกียฮ อฮั โตว อื มัฮ กุนมุ่น
เนอมึ 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 พะ
จาว แตะ เซ โน่ง ป โฮลฮ โฮ� โนก ฮา โม
เซ� อาวต แนฮ ไม่ รพาวม ลึง แตะ โฮวน
ปุ ปุ� 8 ตอก อฮั พะทัม 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�

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

แปน ตอก ววยฮ อื เพรยี ละ โกะ แตะ�
เกือฮ ไลจ โลม ฆาื อ�ื เกือฮ ตุต ฮอยจ ละ
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โกะ อื ไอฮ� 10 เกือฮ ไง่ อื เปือ เดอมึ โอ
ซ เกียฮ ยุ โอเอฮี� เกือฮ โรฮ ตังโฆระ อื
รโกม ลอป ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

11 อาึ ฆวต ไฮมญ แม โอเอฮี นึง เปอะ
ฆาื อ�ื โม ยวิ เญือม 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
ปลัฮเตะ โฮลฮ ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ พะจาว
เบือ อ�ื เญอืม ซ รปั แม พะจาว อื ซ แปน
ตอก เมอ� ซ แปน เอนิ ตอก โกฮ ไอม แม
ป ยุม โฮ� โม่ แปน อ�ื 16 คโนมปัง� 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 เตื
อง 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� 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 เพียก 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 เนอึม� มัฮ เรยีก อื โปวฮ นึง
โอ อื ไก รพาวม เจือ� ปะ อาวต เปอะ เบือ
ง 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 เปลี
ฮ 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 พะจาว 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� พะ
จาว ดัฮ ฆวต เกือฮ กัก ไพรม เรยีก แตะ
โปวฮ เซ อาวต แม เบือง ไพรม แตะ� โม่
ซ เยอื ละ อื ฮา ยุฮ อื ละ โม เปะ เซ แม�

พะ จาว เลีย ก พาวม นึง ปุย เตื อง
โอยจ อื

25 เอยีกปุ� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ไล
ลวง ป เม่าะ พะจาว อาึง เน่อมึ ไพรม อื เด
อมึ โม เปะ โอ ซ อวต ติ แตะ ฆาื 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
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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 ยา
โคป ซ ยวก โปวฮ อื เตือง โอยจ อ�ื� อฮั
เซ�

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

28 โม ยวิ แปน ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะจาว
นึง โอ แตะ ญอม เจือ ไลลวง พะเยซู� โอ
เอฮี 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 ตังเมือง เงอ� เนอึง เปอะ
โตว โรฮ ป อฮั พะจาว� ปเล่ีย เฮี พะจาว
เอจี เลียก พาวม นึง โม เปะ� นึง โอ โม
ยวิ เนอึง ป อฮั แตะ� 31 ตอก โรฮ เซ�
ปเล่ีย เฮี โม ยวิ เนอึง โตว ป อฮั พะจาว�
ดัฮ เอจี ยุง งอ่ต ตอก เลียก พาวม พะจาว
นึง โม เปะ โฮ� ซ โฮลฮ โรฮ พะจาว เลีย
ก 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 พะ

จาว เยอ� กัมกึต วไิซ ไมจ อื ไม่ ป ยุ ป ยุง
อื โฮฮ เนอมึ ฮา เกียฮ แกต ปุย อ�ื 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 เอี ยก ปุ� เญื อม งอ่ต ตอก เลีย ก
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 เตื
อง ไอม ลัง่ อื โฮ� มัฮ เซ ป ซงะ่ ซงอม ละ
พะจาว ไม่ ป ปุก เนอึม รพาวม อ�ื มัฮ
ตอก เซ ตอก นัปทื เนอึม เปอะ พะจาว
ฮอยจ ละ รพาวม รโม่ยฮ แตะ� 2 ปุ เกือฮ
ติ เปอะ เฮยีน ตอก ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ เฮี โอ
เอฮี� ไมจ เปอะ ญอม เกือฮ พะจาว เปีย
น รพาวม รโม่ยฮ 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 รโม่ยฮ พะจาว�

3 อาึ อฮั โอเอฮี เฮี ละ โม เปะ โครยญ
โฆะ เปอะ เบือ กุนมุ่น เกือฮ พะจาว ละ
แตะ� ปุ ทื ติ เปอะ โฮฮ ฮา ลัมเปิง อ�ื
ไมจ เปอะ งอ่ต ตัม เมาะ โปง อื ไลลวง โกะ
แตะ� ตัม เมาะ โซมกวนอื ไม่ รพาวม เจือ
เกือฮ พะจาว ละ เปอะ� 4 โกะ 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 เตื
อง โอยจ แตะ� โม เอะ รโจะ ดิ รพาวม
แตะ ไม่ ปุ แตะ โครยญ โฆะ แตะ ตอก โอ
เอฮี 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 เรอึม ปุย� ไมจ เอะ เรอึ
ม เนอมึ� ดัฮ เกือฮ เอะ เกียฮ เพอกึ ลปุง
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พะจาว ละ ปุย� ไมจ เอะ เพอกึ เนอึม ละ
อ�ื 8 ดัฮ เกือฮ เอะ เกียฮ ซตอก รเง่อมึ
ปุย� ไมจ เนอมึ 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 เนอมึ แตะ� ดัฮ
เกือฮ เอะ ไก รพาวม เลียก พาวม นึง ปุย�
ไมจ เอะ เปลีฮ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�

9 ไมจ เปอะ ฮรกั เวื อง ปุ แตะ ไม่
รพาวม เนอึม แตะ� ไมจ เปอะ เกละยุ
โอเอฮี ป ฆอก ป เบร� ป ไมจ เจอ ไมจ
เปอะ ไปญ ตอน� 10 ไมจ เปอะ ฮรกั เนอึ
ม 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 พะ
จาว� ไมจ เปอะ ยุฮ กัน ละ พะโองจาว 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� 13 เอียกปุ แควะ คัต
แตะ ไน พะจาว ไมจ เปอะ เรอึมชวย ตูเต
อมึ� 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 เตื
อง 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 โซะ
กิจ 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 เนอึง ป อฮั ป ตัตเตียง บัน่

เมือง
1 ไมจ เปอะ เนอึง 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 ปัง
เมอ 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 พะ
จาว 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 บัน่ เมือง
เญือม ยุฮ อื กัน ยุฮ แตะ เอจี มัฮ รซอฮ
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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 ตอก
รมะ เปอะ นึง ปุ แตะ โฮ� ป ฮรกั เอียกปุ
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 ปุยว่ง แตะ ตอก ฮรกั เปอะ โกะ
แตะ ไอฮ�� อฮั เซ� 10ป ฮรกั ปุยว่ง แตะ
แจง โอ อื ซ ยุฮ ป โซะ ละ อ�ื ป ฮรกั เนอึ
ม 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 พะ
จาว� 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 เค
รองึ 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
พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ แปน ละ
เปอะ ตอก เครองึ จาวปแตะ โฮ� ปุ เญือะ

เกือฮ ติ เปอะ ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ
ตัม กัมกุยฮ ฆอก ไก นึง เนะซองั แตะ�

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 ไลลวง
ตอก แกต โกะ อื โอเอฮี� 2 ปุย งอ่น อื
ไก รพาวม เจือ ปอ โรวต แตะ ปอน โอเอฮี
โครยญ เจือ� ป แตวะ ลัง่ รพาวม เจือ ปัง
เมอ ปอน พักเญือ โน่ง� 3 ป โรวต ปอน
โอเอฮี โครยญ 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� 4 ปะ 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 ไล
ลวง 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 พะจาว
เบือ ป ปอน แตะ เซ� ป โอ ญอม ปอน โอ
เอฮี ตอก เซ มัฮ โรฮ ยุฮ อื นึง นัปทื แตะ
พะโองจาว โรฮ� นึง ญันด่ี โรฮ อื ไม่ พะ
จาว� 7 โม เอะ ไก โตว ติ ปุย เนอมึ 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 ละ พะโองจาว โรฮ� ดัฮ มัฮ ตอก
เซ� ปัง ไอม ญุ่ก� ปัง ยุม ญุ่ก� เอจี มัฮ
พะโองจาว ป มัฮ กุม เอะ เอ�

* 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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9 มัฮ ฆาื เซ ป ยุม โกฮ ไอม แม พะค
รติ 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
เอียกปุ แตะ� เมอยุ เพียก เปอะ เอียกปุ
แตะ� เอะ เตือง โอยจ เจอ ซ โฮลฮ ชุง ตื
ซองนา พะจาว ละ ซ โฮลฮ พะจาว รเตีฮ
แตะ� 11พะทัม 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 รโฮ
งะ 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�ื 14อาึ
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 เนอึม ป พิต ละ โกะ
อื ฆาื อ�ื 15 ปะ ดัฮ เปอะ ปอน โอเอฮี เตื
อง แปน อื ควน ไลจ ยุฮ รพาวม โม เอยีก
ปุ 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 ไลลวง ป
โซม ป ปอน ปุย� มัฮ ไลลวง กัน ซืไซ� ไม่
ไมจ เปละ ลโลวง พาวม� ไม่ รพาวม ไมจ
มวน ป เกือฮ ลปุ พะจาว ละ ปุย� 18ป 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 โอ
เอฮี 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 ปพิต�
ปังเมอ ซ แปน โรฮ ป พิต ละ โกะ เปอะ
ไอฮ� 21 ดัฮ ซ แปน ควน ไลจ ยุฮ เอียก
ปุ 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 เนอึม 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� โอเอฮี
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 เรอึ ม ชวย ตู เตอมึ
เมอะ โม ป แตวะ ลัง่ นึง รพาวม เจือ แตะ
เซ� เอะ ไมจ โตว ยุฮ ป ปุก รพาวม โกะ
แตะ โน่ง� 2 ฮา เซ ไมจ ตัง โคน ตัง ยุฮ ป
ซ ไก ป มัฮ ละ เอียกปุ แตะ ละ ซ เกือฮ อื
ตอน นึง รพาวม เจือ แตะ ฮา ไพรม แตะ�
3 ปัง มัฮ พะครติ� ยุฮ โตว โรฮ ป ปุก
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ โน่ง� เอจี ตอก อฮั
พะทัม เฮ�ี �โอ พะจาว� ลปุง เพยีก แฮม
ปุย ปะ� เอจี มัฮ เนอึม ป ลอก อาึ เฮ�ี�
อฮั เซ พะทัม� 4 ลปุง เมาะ ป ไซฮ ปุย
อาึง แปน พะทัม มัฮ ไซฮ อื อาึง ละ ซ เพ
อกึ 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�ื
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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� 6ละ
ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ ลืลาว ดิ พะจาว
เปือะ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ
เซ ไม่ รพาวม ติ โดฮ แตะ เบือ อ�ื

พะเยซู มัฮ ป ปุน เรอึม ปุย โครยญ
เจือ ปุย

7 ไมจ เปอะ ญอม รปั ปุ แตะ ตอกญอม
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 ญัน ด่ี ไม่ ปะ ซองนา ปุย ตัง

เมือง� อาึ ซ ลืลาว มอยฮ เปอะ นึง รซอม
เชยี�� อฮั เซ�

10พะทัม อฮั แม อื ตอก เฮ�ี
�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 ลื
ลาว พะจาว เตือง โอยจ เปอะ� โม เปะ
ปุย โครยญ เจือ ปุย� ไมจ เปอะ ลืลาว เนอึ
ม พะจาว�� อฮั โรฮ เซ พะทัม�

12 อซิยา เอจี อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี �เฆี
ยง เฮี จัตเจือ เจซี ซ ฮอยจ ติ ปุย� พะจาว
ซ เกือฮ อื แปน ป ตัตเตียง ปุย ตังเมือง เตื
อง 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 แตะ แจง แน� ปัว พะ
จาว เซ เกือฮ โม เปะ นาวก นึง รพาวม
ไมจ มวน แตะ� ไม่ เกือฮ อื ไมจ เปละ ลโล
วง 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 โครยญ เจือ� เอจี อาวต เปอะ
ไม่ ป ยุ ป ยุง แตะ โครยญ เจือ ปอ เกียฮ
ซตอก รเง่อมึ เปอะ ปุ แตะ� 15 ปัง มัฮ
ตอก เซ เญอืม 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 กุนมุ่น ยุฮ แตะ
เซ� 16 เอจี มัฮ เกือฮ อื อาึ แปน กวน
ไจ ยุฮ พะเยซูครติ ละ ปุย ตัง เมือง� อาึ
รซอฮ เนอึม 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 เนอึม รพาวม อ�ื
ไม่ แปน อื ป ซงะ่ ซงอม ละ อื เบือ ลปุ พะ
จาว�

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�
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 อมั นัต ป เกือฮ พะจาว แตะ เกีย
ฮ ยุฮ ป ซัมคัน� ไม่ เบือ อมันัต ลปุ พะ
จาว� อาึ เอจี ครอฮ เฮาะ ไลลวง พะครติ
โครยญ เจือ� โครยญ คระ โฮว แตะ เน่
อมึ นึง เวยีง เยรูซาเลม ฮอยจ ละ เมือง อิ
ลิรคุิม� 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 ไล
ลวง 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 เตื อง ฆวต โฮว เยอะ เคะ
เปอะ โฮวน โฮน� 23 ปเล่ีย เฮี เคียง เอจี
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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 เรอมึ แตะ นึง คระ ซ โฮว แตะ
เซ� 25ปเล่ีย เฮี อาึ ซ โฮว ลัง่ นึง เวยีง เย
รูซาเลม ละ ซ เรอึม แตะ ปุย ไน พะจาว
นา เซ� 26 โม ป มัฮ ปุย ไน พะจาว นึง จัง
วตั มาซิโด่เนีย ไม่ จังวตั อะคายา เอจี เฆ
รอมึ รพาวม ละ ซ รโปะ แตะ โอเอฮี ละ ซ
เรอึม แตะ ป ตุก ป ญัก ลลาึง ปุย ไน พะ
จาว ป อาวต เวยีง เยรูซาเลม เซ� 27 เอจี
มัฮ รพาวม โม โกะ อื ไอฮ ป ฆวต ยุฮ ตอก
เซ� ดัฮ งอ่ต ที โฮ ลัมเปิง เนอึม 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 เญอืม 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 พะ
โองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� ไม่
รพาวม ฮรกั ฮอยจ เน่อมึ นึง ลปุ พะจาว�
อาึ ฆวต ปัว โม เปะ เรอึม ไววอน เนอึม
แนม ละ พะจาว เพือ แตะ� 31ละ ซ เกือฮ
อื อาึ โปน ฮา ซ คัม ตุง โม ป โอ เจือ พะ
จาว แตะ นึง จังวตั ยูเด่ีย� ปัว โรฮ เปอะ
ไววอน เพือ กัน ซ โฮว อาึ นึง เวยีง เยรู
ซาเลม เซ ละ ซ แปน อื ป ปุก รพาวม ปุย
ไน พะจาว นา เซ โรฮ� 32 ฟวยจ 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 พะจาว� ปัว โรฮ เปอะ เรอึม
นึง โอเอฮี ป ตุก อื นึง� ปรโปวน เซ เอจี
มัฮ ป เรอึม เนอึม อาึ ไม่ ปุย ไฮญ โฮวน
ปุย โรฮ�

3 อาึ รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ ปรซิลา
ไม่ อะควลิา ป มัฮ ป ยุฮ ดิ กัน ละ พะเยซู
ครติ 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 ค
รติซจัก 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 เอเปเน

ทัต 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 เนอมึ 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 พะโอง
จาว�

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

10 รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ อะ
เพเล� ปุย เอจี ยุง ตื อื มัฮ ปุย เซ ปุย เนอึ
ม รพาวม ละ พะครติ เตอ� รโปะ โรฮ ละ
เญือะ อะรซิโตบู่ลัต เตือง เญือะ อ�ื

11 รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เอยีก
เฮโรดิโ่อน ป มัฮ เฌือต อาึ� รโปะ โรฮ ละ
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ปุย ไน พะโองจาว ป อาวต เญือะ นารซิ
ซัต�

12ฆวต 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 เนอึม มอยฮ ลลาึง ปุย ไน พะจาว
ไม่ มะ อื เซ ป เมาะ โรฮ มะ อาึ โรฮ�

14 รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ อะซิ
นครทัีต ไม่ ฟะเลโกน ไม่ เฮอเมต ไม่ ปัต
โรบัต่ ไม่ เฮอมัต ไม่ เอียกปุ ไน พะเยซู ป
อาวต ไม่ อื โรฮ�

15 รโปะ โรฮ ละ ฟีโลกัต ไม่ ยูเลีย ไม่ เน
เรอตั ไม่ รนัน อื ไม่ โอลิมปัต ไม่ ปุย ไน พะ
จาว ป อาวต ไม่ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื

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

17 เอียกปุ� 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 ทอ
เนาะ 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�

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 กุน

มุ่น 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�

22 อาึ 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 โพรมครติซจัก นึง�
เอราซทัต ป ไปญ บัน่ชี มาื ลวง นึง เวยีง
เฮี ไม่ เอยีก คูอาทัต รโปะ โรฮ รซอม นัปทื
แตะ ละ เปอะ� 24 (�ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโอง
จาว 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 ไล
ลวงพะเยซูครติ 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 เนอึ
ม 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 โค
รยญ เจือ� มัฮ เซ ป ไมจ อื โฮลฮ โญตซัก
แตะ เบือ พะเยซูครติ โอ เญือะ ไก ลอยจ
เบือ อ�ื อาเมน�

* 16:16 16:16 นึง คอ 16 เซ ตัม ลปุง กรกิ อฮั นัปทื ปุ แตะ นึง ปซา ฮงาึต ไม่ อ�ื * 16:24 16:24 นึง พะทัม
ไซฮ ปุย ไพรม งอ่น อื ไก โตว คอ 24 นึง�
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ
ครติซจัก ป อาวต เวยีง

โครนิ (ปัป ติ�
เญอืม อาวต ปาวโล นึง เวยีง เอเฟโซ�

ปุก เญอืม โฮว ครอฮ อื ไลลวงพะจาว โฮน
ลอวย� ปาวโล ฮมอง ปันฮา ป เกิต นึง ค
รติซจัก เวยีง โครนิ� ไซฮ พะทัม ติ โครนิ
ฆาื อ�ื มัฮ ปาวโล ป ครอฮ โรง ไลลวง พะ
จาว ละ ปุย เวยีง โครนิ เนอ� ฟวยจ โฮว
อื ฮา อื ปังเมอ เกิต ปันฮา นึง โฮวน เจือ
ไน ครติซจัก เซ� เวยีง โครนิ มัฮ เวยีง
ระ� มัฮ เวยีง กาวะ นึง จังวตั อะคายา�
มัฮ เวยีง พรุ มอยฮ นึง กัน กาไค� ไม่ กัน
จเลิน นึง แงฮ่ ฆัว โอเอฮี� ไม่ กัน ฆอก กัน
เบร� ไม่ โฮวน ซาซนา ทื ปุย นึง�
ปาวโล ตุก รพาวม นึง เกิต กัน รกัฮ ปุย

ฮา ปุ แตะ แปน มู แปน มู แตะ� ไม่ ไล
ลวง กัน เลนจุ� ไม่ กัน ยุฮ ปุย ป พิต ละ
ปุ แตะ� ไม่ กัน โพรม ซุต โอ ปุก ไล แตะ�
ไม่ กัน โอ ปุย คาวไจ ไลลวง ป ปละ ป ซาึต
ลปุ พะจาว ละ ปุย� ไม่ โอ อื ยุง ไลลวง
โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� ปาว
โล ไซฮ ไลลวง ปันฮา โม เฮี ไม่ กัมกึต วไิซ
ป เกือฮ ลปุ พะจาว ละ แตะ� แปน เนอึ
ม กุน ละ ปุย ไน พะจาว โครยญ โดฮ เบือ
อ�ื
โบ่ต 13 มัฮ ไลลวง รพาวม ฮรกั ป ระ

ไล ฮา โอเอฮี ไฮญ� โบ่ต เซ มัฮ โบ่ต ป ยุง
ปุย โฮวน ฮา โบ่ต ไฮญ นึง อื เตือง โอยจ
อ�ื

1อาึ มัฮ ปาวโล ป เลือก พะจาว ไอฮ ตัม
ปุก อื รพาวม แตะ ละ ซ แปน ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง พะเยซูครติ� ไซฮ ดิ นังซื ไม่ โซซ
เทเน ป มัฮ เอยีกปุ แตะ ไน พะจาว�

2 รโปะ ละ ครติซจัก ยุฮ พะจาว ป อาวต
นึง เวยีง โครนิ� มัฮ โม ป โฮลฮ แปน ปุย
ซงะ่ ซงอม เบือ รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่
พะเยซูครติ� พะจาว เอจี เลือก โม เปะ
เกือฮ แปน ปุย ไน แตะ� รโปะ โรฮ ละ โม
ป ไววอน ละ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ

ทื เอะ เซ โครยญ โฆะ ปุย� โครยญ โดฮ�
พะเยซู เซ มัฮ โรฮ พะโองจาว ยุฮ โม เซ
ตอก มัฮ อื พะโองจาว ยุฮ เอะ โรฮ�

3 ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม
ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ
ไม่ เน่อมึ นึง พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ
อาวต ไม่ โม เปะ�

ป ไมจ ป ญุ่ก ป ฮอยจ ละ ปุย เบือ พะ
เยซูครติ

4 อาึ ญันด่ี เลิง ไม่ พะจาว นึง เกือฮ อื
กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ โม เปะ เบือ พะเยซู
ครติ� 5 เอจี พอม เนอึม ป โฮลฮ โม เปะ
เบือ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ
เตอ� เอจี เกียฮ อฮั เกียฮ มวยญ เปอะ
ไม่ ยุง เปอะ โอเอฮี เบือ อื โครยญ เจือ�
6 ลปุง พะครติ รโฮงะ ปุย ละ เปอะ เอจี
ติต เนอมึ นึง รพาวม เปอะ� 7 ลไล รกวน
เปอะ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ
เซ ฮอยจ เปลีฮ ติ แตะ ละ ปุย เยอ� วติ
เปอะ โตว นึง ป ปละ ป ซาึต ป ฮอยจ ละ
เปอะ เบือ ลปุ พะจาว เซ ติ เจือ เนอึม�
8 พะโองจาว ซ เกือฮ โม เปะ ตอน ฮมัน
นึง รพาวม เจือ แตะ ฮอยจ ละ ซเงะ ลัก่ ก
ลอยจ อ�ื นึง ซ เกือฮ อื โม เปะ แปน ปุย
ญุ่ก เญาะ เติ� ซเงะ ซ ฮอยจ พะโองจาว
ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� 9พะจาว มัฮ
ป เนอึม รพาวม� เอจี เลือก โม เปะ ละ
ซ เกือฮ อื โม เปะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่
กวน แตะ ป มัฮ พะเยซูครติ จาว ยุฮ เอะ
เซ�

ไล รกัฮ ลเฆือฮ ปุย ฮา ปุ แตะ
10 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� อาึ ปัว โม

เปะ เบือ อมันัต พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูค
รติ ทื เอะ เซ� ปัว โม เปะ อาวต ปุก ปอ ปุ
แตะ ไม่ โอ เปอะ รกัฮ ลเฆือฮ ฮา ปุ แตะ�
ปัว โรฮ เปอะ ปุน งอ่ต ดิ โอเอฮี นึง ไล ติ
ฮอยจ ละ ป อฮั ป อู เปอะ ไม่ รพาวม ติ
โดฮ เปอะ� 11 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู�
อาึ เอจี รโฮงะ เญือะ คะโลเอ เนิ ไลลวง กอ
รเจ รไซญ โม เปะ ไม่ ปุ แตะ เซ� 12 มัฮ อฮั
ฮะ ไม่ ไลลวง ป ตัง โคน ตัง อฮั โม เปะ ละ
ปุ แตะ ตอก เฮี โฮ� �อาึ มัฮ บลัฮ ลัก่ ปาว
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โล�� อฮั เปอะ เซ งอ่น� �อาึ มัฮ บลัฮ ลัก่
อะโพนโล�� อฮั เปอะ เซ งอ่น� �อาึ มัฮ
เปโตร ป ไมจ เนิ อ�ี� อฮั เปอะ เซ งอ่น�
�อาึ ซ ฟวต พะครติ�� อฮั โรฮ เปอะ เซ
งอ่น�

13 พะครติ แจง โอ อื ซ เกียฮ ลเฆือฮ
ติ แตะ แปน โฮวน เนอ� แจง โอ อื มัฮ
ปาวโล ป ยุม ฆรอ โม เปะ นึง ไมะซาวแค
วง เงอ� ไก โตว เมอ ป รปั บัป่ติซมา นึง
มอยฮ ปาวโล เยอ� 14 อาึ ญันด่ี ไม่ พะ
จาว นึง โอ แตะ เกือฮ โม เปะ รปั บั ่ปติ
ซมา� โนก ฮา คริซะโพ ไม่ กาโย เยอ�
15 เอจี ที นึง เซ โอ อื ไก ป เกียฮ อฮั มัฮ
อาึ อื ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา นึง มอยฮ
โกะ แตะ ไอฮ แฮ� 16 เออ� อาึ โตก โรฮ
ละ เกือฮ แตะ เญือะ ซเทฟานา รปั บัป่ติ
ซมา โรฮ� โนก ฮา เซ เญือะ ไตม โตว ป
เกือฮ แตะ รปั บัป่ติซมา ตัม ไก ลัง่� 17พะ
ครติ มัฮ โตว ดวน อื อาึ โฮว เกือฮ ปุย รปั
บั ่ปติซมา� มัฮ ดวน อื อาึ โฮว ครอฮ ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว� อาึ มัฮ โตว
อฮั โอเอฮี ตัม กัมกึต วไิซ ไมจ ตอก แกต
ปุย ปลัฮเตะ อ�ื ดัฮ ยุฮ ตอก เซ โฮ� ไล
ลวง ยุม พะครติ นึง ไมะซาวแควง ตึน โอ
ซ ไก อมันัต ฆาื อ�ื

พะครติ มัฮ อมันัต ไม่ พันญา ไมจ ยุฮ
พะจาว

18 ละ โม ป เอจี ซ ไลจ ซ โลม เมอ� ไล
ลวง ยุม พะครติ นึง ไมะซาวแควง เซ มัฮ
เยอื โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ ละ อ�ื ละ เอะ
ป เอจี ซ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� ปังเมอ มัฮ ไล
ลวง อมันัต ระ ยุฮ พะจาว เนิ� 19พะจาว
อฮั อื ตอก เฮี นึง พะทัม�
�อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ กัมกึต วไิซ ยุฮ โม ป

ไมจ กัมกึต� ไม่ ซ เกือฮ ฮะ ลปุง โม ป เฮยี
ง ป ยุง เซ แปน เยอื ป โอ ไก ป มัฮ�� อฮั
เซ�

20 ปัง ไก ป ไมจ พันญา ญุ่ก� ป โฮวน
ป ยุ ป ยุง ญุ่ก� ป เกียฮ กัฮ เกียฮ เก นึง
ไลลวง ปลัฮเตะ เฮี ญุ่ก� เมอ ซ แปน อื
ละ พะจาว� กัมกึต วไิซ ไมจ ยุฮ ปุย ตอก
เซ� พะจาว เอจี เปลีฮ ที ตอก โอ อื ไก ป
มัฮ� 21พะจาว เอจี งอ่ต อาึง อื ตัม กัมกึต
วไิซ โกะ แตะ� ละ โอ อื ซ เกือฮ ปุย ปลัฮ
เตะ เกียฮ ยุง ป มัฮ พะจาว เบือ กัมกึต

วไิซ ยุฮ โม โกะ อื เซ ไอฮ� พะจาว ปังเมอ
เอจี ปุก รพาวม อื ละ ซ เกือฮ แตะ โม ป
เจือ โปน ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เบือ เจือ อื ไล
ลวง ครอฮ เอะ ละ แตะ� ไลลวง เซ มัฮ
โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ ละ งอ่ต ปุย ปลัฮ
เตะ อ�ื 22 โม ยวิ มัฮ โม ป ฆวต ยุ แนฮ
ป ซัมคัน ละ ซ เกือฮ อื แปน ลักทัน ละ
แตะ� โม กรกิ ซาวป แนฮ ตอก ซ โฮลฮ
แตะ พันญา แตะ� 23 เอะ ปังเมอ โอ งอ่ต
ตอก เซ� เอะ ซาวป แนฮ ครอฮ ไลลวง
เคิง ปุย พะครติ นึง ไมะซาวแควง ละ ปุย�
ไลลวง ครอฮ เฮาะ เซ มัฮ ป เติก ป นัน ละ
รพาวม โม ยวิ� ปุย ตังเมือง เมีญ อื แปน
ไลลวง โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ� 24 ละ โม
ป กอก พะจาว เอญี เคะ แตะ� เตือง โม
ยวิ เตือง ปุย ตัง เมือง� ไลลวง พะครติ เซ
ปังเมอ มัฮ เนอึม อมันัต ไม่ พันญา ไมจ
ยุฮ พะจาว ละ อ�ื 25ป ยุฮ ป อฮั พะจาว�
ปัง อฮั ปุย มัฮ โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ�
ไมจ ลัง่ ฮา พันญา ไมจ ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ�
เรยีง แด่น ยุฮ พะจาว� ปัง อฮั ปุย ชุม�
เรยีง ลัง่ ฮา ป อฮั ปุย มัฮ ปุย ระ เรยีง นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี

26 เอยีกปุ� ไมจ เปอะ งอ่ต ที แลน ตอก
มัฮ ตอก มอยฮ แตะ ไพรม อื เญอืม เลือก
โรง พะจาว เปอะ เอญี เคะ แตะ� เญือม
เซ เยอ โม เปะ โฮวน โตว ป ไมจ พันญา
นึง อื ตอก แกต ปุย ปลัฮเตะ อ�ื โฮวน
โตว ป ระ อมันัต นึง อ�ื โฮวน โตว ป ระ
ไกญ ติญ มอยฮ นึง อ�ื 27พะจาว มัฮ โฆง
อื เลือก โม ป อฮั ปุย มัฮ ป ปึก พันญา นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี ละ ซ เกือฮ อื โม ป ไมจ พัน
ญา โซะกิจ ไฆฮ นึง� มัฮ เลือก อื โม ป อฮั
ปุย มัฮ ป ชุมเรยีง� ละ ซ เกือฮ อื โม ป ระ
เรยีง ระ แด่น โซะกิจ ไฆฮ นึง� 28พะจาว
มัฮ เลือก อื โม ป ตุ ป เตียม ไม่ นัมญุก ปุย
อื นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เลือก โรฮ ป เมีญ ปุย
โอ ไก ป มัฮ� ละ ซ เกือฮ อื ป อฮั ปุย มัฮ
ป ระ ลวง ระ ไล เซ ไลจ ไฆร� 29 มัฮ ยุฮ อื
ตอก เซ ละ ซ เกือฮ อื ปุย โอ ไก ตอก เกีย
ฮ อวต ติ แตะ ซองนา พะจาว ติ ปุย เนอึ
ม� 30 พะจาว เอจี เกือฮ โม เปะ รโจะ ดิ
รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ� เอจี เกือฮ
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โรฮ เอะ โฮลฮ พันญา ไมจ แตะ� ไม่ แปน
เนอะ ปุย ซืไซ ละ อื เบือ พะเยซูครติ เซ�
เอจี เกือฮ โรฮ เอะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ละ
แตะ เบือ พะเยซู เซ� ไม่ เอจี โตฮ อื เอะ
เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ โครยญ เจือ เบือ
พะเยซู เซ โรฮ� 31ละ ซ เกือฮ อื แปน ตัม
ป อฮั พะทัม เญอืม อฮั อื ตอก เฮี โฮ� �ดัฮ
ไก ป ฆวต อวต โอเอฮี ฮ�ี ไมจ อื อวต พะ
โองจาว�� อฮั เซ�

2
ไลลวง อมันัต พะจาว

1 เอียกปุ� อาึ เญือม ฮอยจ เคะ เปอะ
อาึ มัฮ ฮอยจ ครอฮ ลปุง พีญัน เนอึม ยุฮ
พะจาว ละ เปอะ� มัฮ โตว ครอฮ ละ เปอะ
นึง ลปุง ฮลาวง ไม่ พันญา ไมจ โกะ แตะ
ไอฮ� 2 เญอืม อาวต เตอะ ลลาึง เปอะ มัฮ
โตว ฆวต อฮั ไลลวง ไฮญ ละ เปอะ� มัฮ
โฆง ตัง ไจ แตะ รโฮงะ ไลลวง พะเยซูครติ
ละ เปอะ ติ เจือ โน่ง� มัฮ ระ ลัก่ ฆวต รโฮ
งะ แตะ ไลลวง เคิง ปุย อื ละ เปอะ นึง ไมะ
ซาวแควง� 3 เญือม ฮอยจ เคะ เปอะ อาึ
ฮอยจ ไม่ จวต ชุม ฮลัต เตีจ แตะ ปอ รกุฮ
แตะ เอนิ� 4 ลปุง อฮั ฮะ ไม่ ไลลวง ครอฮ
เฮาะ มัฮ โตว อฮั ฮะ ละ เปอะ นึง เฮยีง
แตะ ไม่ เปลีฮ แตะ ป ยุง แตะ ละ เปอะ�
เอจี ที ละ ปุย อฮั ฮะ เบือ ลปุ พะจาว ไม่ อมั
นัต อ�ื 5 อาึ มัฮ ยุฮ ตอก เซ นึง ซ เกือฮ
แตะ โม เปะ ยุง โอ รพาวม เจือ เปอะ เซ
ไก เบือ พันญา ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ ไก อื เบือ
อมันัต พะจาว�

ไลลวง พันญา ไมจ ยุฮ พะจาว
6 ปัง มัฮ ตอก เซ� ละ โม ป เอจี เกียฮ

คิต เกียฮ งอ่ต เตอ� เอะ รโฮงะ ไลลวง
พันญา ไมจ ละ ติ เจือ� ปังเมอ โอ มัฮ
พันญา ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ� ไม่ โอ อื มัฮ พัน
ญา ยุฮ โม ป ตัตเตียง โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี พันญา ปุย ตอก เซ มัฮ ตื ป ซ ไลจ
ซ ไฆร� 7 เอะ มัฮ รโฮงะ ไลลวง พันญา
ไมจ ยุฮ พะจาว ป เม่าะ พะจาว อาึง ฮา
ปุย เน่อมึ ไพรม อื ฮอยจ ปเล่ีย� เอจี มัฮ
ป คิต ป งอ่ต พะจาว อาึง เน่อมึ เจน เตะ

ฆอ รอาวม ลัง่� ละ ซ เกือฮ อื เอะ ไก โญต
ไก ซัก กุมปอ เบือ พันญา ยุฮ แตะ เซ�
8 โม ป ตัตเตียง โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
มัฮ เนอึม โอ ไลลวง เซ ดิ คาวคิง อื ติ ปุย
เนอมึ� มัฮ คาว อื คิง อื ตึน โอ ซ เคิง พะ
โองจาว ป อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก แตะ เซ
นึง ไมะซาวแควง� 9 ตอก อฮั พะทัม อ�ื
�โอเอฮี โอ ปุย ดิ โฮลฮ ยุ นึง ไง่ ฮมอง

นึง ฮยวก แตะ� ไม่ โฮฮ อื ฮา เกียฮ คิต
เกียฮ งอ่ต ปุย อ�ื มัฮ โอเอฮี เซ ป เพรยีง
พะจาว อาึง ละ โม ป ฮรกั แตะ�� อฮั เซ
พะทัม�

10 พะจาว ปังเมอ เอจี รโฮงะ ไลลวง ป
เม่าะ แตะ เซ ละ เอะ เบือ ลปุ แตะ� มัฮ
ลปุ เซ ป เลียป โอเอฮี โครยญ เจือ ฮอยจ
ละ รพาวม พะจาว ก โด่ะ อ�ื

11 ไก โตว ป ยุง โตะ รพาวม ปุย โนก ฮา
ลปุ โกะ อื ไอฮ แฮ� ตอก โรฮ เซ ไก โตว
ป เกียฮ ยุง โอยจ รพาวม พะจาว โนก ฮา
ลปุ พะจาว ไอฮ แฮ� 12 เอะ มัฮ โตว โฮลฮ
โฮะ ลปุ บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ เฮ�ี เอจี มัฮ ลปุ
พะจาว ป โฮลฮ โฮะ� นึง ซ เกือฮ อื เอะ
ยุง โอเอฮี ป เกือฮ พะจาว ละ แตะ โครยญ
เจือ� 13 เอะ มัฮ โตว เพอกึ ไลลวง เฮี ละ
ปุย ตัม กัมกึต วไิซ ปุย ปลัฮเตะ� ลปุง เพ
อกึ เอะ เอจี มัฮ ลปุ พะจาว ป รโฮงะ เนิ อ�ี
เอะ มัฮ รโฮงะ ลปุง เนอึม เกว ไม่ ลปุ พะ
จาว ละ โม ป เอจี อาวต ลปุ พะจาว นึง�
14 โม ป โอ ลปุ พะจาว อาวต นึง ไก โตว
ตอก เกียฮ โฮลฮ โอเอฮี ป เกือฮ ลปุ พะ
จาว ละ ปุย� โอเอฮี เซ มัฮ โอเอฮี ไอฮ
พาวม แตะ ละ อ�ื คาว โตว นึง คิง อื ฆาื
โอ อื เกียฮ งอ่ต โอเอฮี ตัม ลปุ พะจาว�
15ป อาวต ลปุ พะจาว นึง� เกียฮ คิต เกีย
ฮ รเน โอเอฮี โครยญ เจือ� ปุย ไฮญ ปัง
เมอ โอ เกียฮ คิต เกียฮ รเน ไลลวง จีวติ
ปุย เซ� 16พะทัม เอจี อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี
�มัฮ ปุย ป ยุง รพาวม รโม่ยฮ พะจาว�

มัฮ ปุย ป โฮลฮ พะจาว ซิงซา โอเอฮี ไม่
อ�ื แจง โอ อื ไก�� อฮั เซ พะทัม� ปัง
มัฮ ตอก เซ เอะ เอจี ไก เนอมึ รพาวม รโม่
ยฮ พะครติ นึง เงอะ�
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3
ไลลวง โม กวนไจ ยุฮ พะจาว

1 เอียกปุ� เญือม เพอกึ เกอะ โม เปะ
เอ� โฮลฮ โตว อฮั ละ เปอะ ตอก อฮั แตะ
ละ โม ป อาวต บลัฮ ลัก่ ลปุ พะ จาว�
จัมเปน ลัง่ อฮั ละ เปอะ ตอก อฮั แตะ ละ
ปุย ปลัฮเตะ� นึง เมาะ ลัง่ เปอะ กวนงกั
จัว ไน พะครติ� 2 อาึ โฮลฮ โตว เลียง
โม เปะ นึง ป โซม ป ปอน โม ป เอจี ระ�
เลียง ลัง่ โม เปะ นึง รอาวม ตาึฮ� นึง โอ
เปอะ ปุน โซม โอเอฮี ไฮญ� ปเล่ีย เฮี ปุ ลัง่
เปอะ ดิ ปุน 3 นึง งอ่ต ลัง่ เปอะ โอเอฮี ตอก
ปุย ปลัฮเตะ ลัง่� เญือม กุยจ ววั รพาวม
เปอะ นึง ปุ แตะ ไม่ รเจ รไซญ เปอะ� เอจี
ที นึง เซ ยุฮ ลัง่ เปอะ โอเอฮี ตอก ยุฮ ปุย
ปลัฮเตะ อ�ื 4 เญอืม อฮั เปอะ ติ แตะ มัฮ
บลัฮ ลัก่ ปาวโล งอ่น� มัฮ บลัฮ ลัก่ อะ
โพนโล งอ่น� เอจี มัฮ เกือฮ เปอะ ติ แตะ
ตอก ปุย ปลัฮเตะ� โม่ มัฮ อ�ื

5 งอ่ต แลน� อมั มัฮ อะโพนโล ป ระ
ไล� อมั มัฮ ปาวโล ป ระ ไล� มัฮ โตว อื
ติ ตื� เอะ ลอา มัฮ กวนไจ ดวน พะจาว
โฮว เคะ เปอะ ละ ซ เกือฮ ฮะ โม เปะ ไก
รพาวม เจือ� เอะ ยุฮ ตัม ดวน พะโอง
จาว แตะ ยุฮ เตือง ไพ เตือง มัน� 6 อาึ
มัฮ ป ซมา โอเอฮี� อะโพนโล มัฮ ป โซ�
ป เกือฮ กวยฮ เกือฮ ฮอน เซ ปังเมอ มัฮ
พะจาว� 7 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ป ซมา
ไม่ ป โซ มัฮ โตว ป ระ ไล� มัฮ พะจาว
ป เกือฮ กวยฮ เกือฮ ฮอน เซ โน่ง ป ระ ไล
นึง อ�ื 8ป ซมา ไม่ ป โซ มัฮ ตอก ปุ แตะ�
ซ โฮลฮ ลังวนั แตะ ตัม ป ยุฮ ป อฮั แตะ
ปอ ไพ ปอ มัน� 9 เอะ มัฮ ป ยุฮ ดิ กัน ไม่
พะจาว� โม เปะ มัฮ เปอะ ตอก รปึม ซแก
ยุฮ อ�ื
ซ แพปแมละ เปอะ ติ เจือ� โม เปะ มัฮ

โรฮ เปอะ ตอก เญือะ ยุฮ พะจาว� 10 อาึ
มัฮ ป เตะ ป แนต ป โบลวง ด่อง อื ตัม กุน
มุ่น เกือฮ พะจาว ละ แตะ� ปุย ไฮญ มัฮ
ป มอง ยุฮ� โม ป ยุฮ เซ ปังเมอ ไมจ โรฮ
อื งอ่ต ที ตอก ซ ยุฮ แตะ� 11 ด่อง โบลวง
เงอะ เซ เอจี มัฮ พะเยซูครติ� โนก ฮา
ด่อง เอจี โบลวง เงอะ เซ ด่อง ไฮญ แปน

โตว� 12 โม ป ยุฮ เญือะ นึง ด่อง เซ ซ ยุฮ
อื นึง ไคร งอ่น� มาื งอ่น� แกว ไมจ งอ่น�
ซ ยุฮ อื นึง โคะ งอ่น� เบระ งอ่น� ไรป
งอ่น� 13 ซเงะ ซ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี�
พะจาว ซ ลอง กัน ยุฮ ปุย นึง งอ ละ ซ
เปลีฮ ที อื เมาะ ไมจ กัน ยุฮ ปุย ไม่ โอ อื
ไมจ� เญือม เซ ปุย ซ ยุง ที ตอก มัฮ กัน
ยุฮ แตะ ปอ ไพ ปอ มัน� 14 กัน ยุฮ ป ยุฮ
เญือะ เซ� ดัฮ โอ ฮะ โฮ� ปุย เซ ซ โฮลฮ
ลังวนั แตะ� 15 ดัฮ กัน ยุฮ อื เซ ฮะ โฮ�
ปุย เซ ซ โฮลฮ โตว ลังวนั แตะ� โกะ อื ซ
โปน โรฮ ตุต แตะ ปังเมอ ซ โปน ปลาว อื
ตอก โปน ปุย ฮา งอ เญอืม ฮะ เญือะ แตะ
โฮ�

16 โม เปะ โอ โน่ง เปอะ ยุง มัฮ โกะ เนอึ
ม แตะ วิฮนั ยุฮ พะจาว ไม่ อาวต ลปุ พะ
จาว กไน แตะ เมอ� 17 ดัฮ ไก ป ไลจ ยุฮ
วิฮนั ยุฮ พะจาว เยอ� พะจาว ซ ยุฮ โรฮ
ไลจ ไม่ ปุย เซ โรฮ� วฮินั ยุฮ พะจาว มัฮ
ป ซงะ่ ซงอม� โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ วฮินั
เซ�

18 โม เปะ ไมจ เปอะ โตว จุ ไอฮ ติ แตะ�
ดัฮ ไก ป อาวต ลลาึง โม เปะ ป แกต ติ
แตะ ไมจ พันญา ตอก แกต ปุย ปลัฮเตะ
อื โฮ� ไมจ ปุย เซ ญอม เกือฮ ติ แตะ ตอก
ปุย งาว ปุย ไงญ� เดอมึ ซ เกียฮ แปน
เนอึม ปุย ไมจ พันญา ละ แลน พะจาว
อ�ื 19 เมาะ ป แกต ปุย ปลัฮเตะ เฮี มัฮ
ปุย ไมจ พันญา เอจี แปน ป งาว ป ไงญ
ละ ยุ พะจาว อ�ื พะทัม เอจี อฮั อื ตอก
เฮ�ี �ป คิต ป งอ่ต ปุย นึง เฮยีง แตะ�
พะจาว เกือฮ อื แปน ตอก ป ววยฮ ซราว
ละ โกะ แตะ ไอฮ�� อฮั เซ� 20พะทัม อฮั
แม อื ตอก เฮี ติ โดฮ� �พะจาว เอจี ยุง อื
โอ ป คิต ปุย เฮยีง โตะ รพาวม แตะ ไก ป
มัฮ ฮา�� อฮั เซ พะทัม� 21 มัฮ เซ ป โอ
ปุย ไมจ อวต ป ยุฮ ป อฮั ปุย ฆาื อ�ื 22 โอ
เอฮี โครยญ เจือ มัฮ ป เกือฮ พะจาว ละ
โม เปะ� ปาวโล ไม่ อะโพนโล ไม่ เปโตร
ญุ่ก� ปลัฮเตะ เฮี ญุ่ก� ไลลวง ไอม ญุ่ก�
ไลลวง ยุม ญุ่ก� ปัง มัฮ โอเอฮี ปเล่ีย ญุ่ก�
ป ซ เกิต เฆียง เฮี ญุ่ก� มัฮ โอยจ ป เกือฮ
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พะจาว ละ โม เปะ� 23 โม เปะ เอจี มัฮ พะ
ครติ ป มัฮ กุม เปอะ� พะครติ เซ เอจี มัฮ
โรฮ พะจาว ป มัฮ กุม อ�ื

4
ไลลวง กวนไจ ยุฮ พะครติ

1 ปุย ไมจ อื งอ่ต มัฮ เอะ กวนไจ ยุฮ พะ
ครติ ไม่ มัฮ ฮะ ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง ลปุง
โด่ะ ยุฮ พะจาว� 2 โม ป โซะโกะ ฮรกัซา
นึง โอเอฮี ยุฮ ปุย ไมจ อื แปน ปุย เนอึม
รพาวม� 3 ไลลวง อาึ นึง อ�ื ดัฮ ไก ป ฆวต
รเตีฮ กัน ยุฮ อาึ อ�ื ปัง มัฮ โม เปะ ญุ่ก�
ปัง มัฮ โม ป รเตีฮ โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ เฮี
ญุ่ก� มัฮ โตว ป ระ ไล เนิ� ปัง มัฮ โกะ
โอะ� รเตีฮ โตว โรฮ ไอฮ ติ แตะ นึง ไล เซ�
4 รพาวม เมอะ รโจฮ โตว ไอฮ ติ แตะ� ปัง
อฮั ตอก เซ มัฮ โตว อฮั ติ แตะ มัฮ ปุย ญุ่ก
เญาะ เติ� มัฮ พะโองจาว ป ซ รเตีฮ กัน
ยุฮ อาึ อ�ื 5 มัฮ เซ ป โอ โม เปะ ไมจ รเตีฮ
ปุย ไม่ เติ เปอะ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ มอง
ฮอยจ ละ ซเงะ ฮอยจ รเตีฮ พะโองจาว โอ
เอฮี ลัก่ ก ลอยจ อ�ื เญือม เซ ซ เปลีฮ
ป เม่าะ ป พรตึ ปุย ก เฟียก อื เกือฮ โอก�
ไม่ ซ เปลีฮ อื ป คิต ป งอ่ต ปุย โตะ รพาวม
แตะ เกือฮ โอก โอยจ� เญือม เซ เยอ พะ
จาว ซ อวต ลื โรฮ ปุย ตัม ป ยุฮ ป อฮั อื
โครยญ โฆะ อ�ื

6 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� ป อฮั ฮะ เนาะ
ออ มัฮ อฮั ฮะ ไลลวง อะโพนโล ไม่ โกะ
แตะ ไอฮ� ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ โม เปะ�
ดัฮ เปอะ ญอม งอ่ต ไลลวง เอะ ลอา โฮ�
ตึน โอ เปอะ ซ เลฮ ป อฮั พะทัม� ไม่ โอ
เปอะ ซ อวต ติ แตะ ปอ ปุน เพยีก เปอะ ป
เพยีก� ลื เปอะ ป ลื แตะ ฆาื อ�ื 7 มัฮ ปุย
ป ยวก โม เปะ ฮลาวง ฮา ปุย ไฮญ เญอ�
โอเอฮี ยุฮ เปอะ เตือง โอยจ อื มัฮ พะจาว
ป เกือฮ ละ เปอะ� โม่ มัฮ อ�ื เคียง มัฮ อื
ป เอจี โฮลฮ เปอะ เน่อมึ นึง พะจาว ตอก
เซ� เกียฮ อวต โน่ง เปอะ มัฮ ป โฮลฮแตะ
นึง โกะ แตะ ไอฮ เมอ�

8 โม เปะ อมั เอจี พอม เนอมึ โอเอฮี ยุฮ
เปอะ� อมั มัฮ อฮั เปอะ ติ แตะ เอจี กอย
ลัมเลือ� โม เปะ เอจี เกือฮ เปอะ ติ แตะ

ตอก เอนิ กซัต นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ เตือง
โอ เอะ โฮลฮ แปน ดิ ไม่ เปอะ� เอะ ฆวต
เกือฮ เนอึม โม เปะ โฮลฮ แปน กซัต เด
อมึ เอะ ซ โฮลฮ แปน ดิ ไม่ เปอะ� 9 ละ
งอ่ต อาึ อ�ื โม เอะ ป มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง พะเยซู� พะจาว เอจี เกือฮ เอะ แปน
ปุย ตุ ปุย เตียม ฮา ปุย เตือง โอยจ อ�ื เอะ
เอจี ตอก เอนิ ป ซ ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม
แตะ ละ ซ เกือฮ โม เตปด่า ไม่ ปุย ปลัฮ
เตะ เตือง โอยจ อื แก เยอะ� 10 เอะ เอจี
โฮลฮ แปน ตอก ป งาว ป ไงญ เบือ พะ
ครติ� โม เปะ อาวต เปอะ ไน พะครติ
ปังเมอ อวต เปอะ ติ แตะ ไมจ พันญา�
โม เปะ ตอก เปอะ ป ระ เรยีง� เอะ มัฮ
ป แตวะ เรยีง� โม เปะ นัปทื ปุย เปอะ�
เอะ ปังเมอ นัมญุก ปุย เยอะ� 11 เอะ มัฮ
ปุย วติ โซม ม่อยญ จัน� ชญิ ป ชุ พลุ ป
แฌฮ� มัฮ ป อาวม เตะ ฮมอง มวยญ�
ไม่ โอ แตะ ไก เญือะ อาวต คราว โซม�
12 เอะ ยุฮ กัน ปอ แตก ลโอฮ โฆลฮ ลฮาึง
แตะ� เญือม ซะ ปุย เยอะ� เอะ ปิฮ มุ่น
ละ� เญือม โคมเฮง ปุย เยอะ เอะ ชนั ลัง่
ติ แตะ โอต� 13 เญือม อฮั ปุย ป โซะ ป
ไซญ เนิ อ�ี เอะ ลเตือฮ แม อฮั ป ไมจ ป
มวน ละ� เอะ เอจี โฮลฮ แปน ตอก ครมั
รฌุฮ โปวฮ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เอจี บึน
ปุย เยอะ ตัง เตะ� เอจี ดัว ปุย เยอะ ตัง
รปาึก� เอะ เอจี อาวม โอเอฮี ตอก เซ เน่
อมึ ไพรม อื ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี

14อาึ มัฮ โตว ไซฮ ไลลวง เซ ละ ซ เกือฮ
แตะ โม เปะ โซะกิจ� มัฮ ไซฮ แฮะ ละ ซ
ซตอก รเงอ่มึ แตะ โม เปะ� นึง มัฮ เปอะ
กวน ฮรกั เกอะ� 15 ปัง ฮอยจ เพอกึ ปุย
ไลลวง พะครติ ละ เปอะ แปน เปือน แปน
ฮมาึน อ�ื ปุย โม เซ มัฮ โตว เปือะ เปอะ�
เปือะ เปอะ ไน พะครติ ไก ติ โน่ง� เอจี
มัฮ อาึ ป มัฮ ตอก เปือะ เปอะ นึง เอจี
ครอฮ เฮาะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
ละ เปอะ� 16 มัฮ เซ ป ปัว อาึ โม เปะ ยุฮ
ฆาื อื ตอก ยุฮ อาึ อื เฮ�ี 17 มัฮ โรฮ ฆาื
เซ ป เกือฮ ทิโมที โฮว เคะ เปอะ ฆาื อ�ื
ทิโมที เซ มัฮ กวน ฮรกั เกอะ เบือ พะโอง
จาว� มัฮ ปุย เนอึม รพาวม� ซ เกือฮ โม
เปะ โตก ละ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั อาึ ไน พะ
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ครติ� นึง มัฮ อื ไลลวง เพอกึ ตอม เมอะ
นึง ครติซจัก โครยญ โดฮ�

18 ปุย ลลาึง โม เปะ ไก งอ่น ป อวต ติ
แตะ ระ อา� นึง แกต อื อาึ โอ ซ ฮอยจ
เคะ เปอะ� 19 เฆียง เฮี เญี่ยะ ดัฮ มัฮ ป
ปุก รพาวม พะจาว� อาึ ปังเมอ ซ ฮอยจ
เคะ เปอะ� ซ ฮอยจ ละ ซ เกือฮ ติ แตะ ยุง
ไลลวง ป เกียฮ ยุฮ โม ป อวต ติ แตะ เซ�
อมั มัฮ เกียฮ ยุฮ อื นึง อมันัต พะจาว�
อมั มัฮ อฮั อื นึง มวยญ ปลาว แตะ โน่ง�
20 ไลลวง ตัตเตียงพะจาว ปุย ปลัฮเตะ มัฮ
โตว ไลลวง ลปุง ปลาว ปุย โน่ง� เอจี มัฮ
เนอึม ไลลวง อมันัต พะจาว� 21 โม เปะ
เมอ ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ ละ แตะ� อมั
ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ ฮอยจ เพอกึ แตะ นึง
ไมะแซ� อมั ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ ฮอยจ
ไม่ รพาวม ฮรกั ไม่ ปึกๆ ออนๆ แตะ� งอ่ต
ที แลน ละ อ�ื

5
ไลลวง ป ยุฮ ป พิต นึง ครติซจัก

1 อาึ เอจี ฮมอง อฮั ปุย โม เปะ ไก ป
เลนจุ นึง ลลาึง เปอะ งอ่น� อฮั อื ไก ป
ไอฮ ปรโปวน เญือะ เปือะ แตะ นึง� ปัง
มัฮ ลลาึง ปุย โอ เจือ พะจาว ญุ่ก� ฮมอง
โตว ไก ป ยุฮ กัน ฆอก ตอก เซ นึง ติ ชวง�
2 โม เปะ เกียฮ อวต ลัง่ โน่ง เปอะ ติ แตะ
เมอ� ฮา ซ ยุฮ เปอะ ตอก เซ ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ตุก เปละ นัน พาวม ฮา� โม
เปะ ปุก ละ ทอเนาะ โน่ง เปอะ ปุย ยุฮ ป
ฆอก ลลาึง เปอะ เซ เกือฮ โอก ฮา แตะ�
3-4 ปัง โอ โกะ โอะ อาวต ไม่ เปอะ� รพาวม
เมอะ อาวต ลัง่ ไม่ เปอะ� เอจี เมาะ โรฮ
อาวต โกะ โอะ ไม่ เปอะ� อาึ เอจี รเตีฮ ตัต
ซิน ปุย ยุฮ กัน ฆอก ตอก เซ เบือ อมันัต
ยุฮ พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะเยซู เซ�
เญือม รโจะ โม เปะ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ�
รพาวม อาึ ไม่ อมันัต พะเยซู จาว ซ อาวต
ดิ โรฮ ไม่ เปอะ� 5 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ
เปอะ มอป ละ ซาตัน ปุย ตอก เซ เยอ�
ละ ซ เกือฮ เนะซองั อื ไลจ� ดัฮ เปอะ ยุฮ
ตอก เซ� ซเงะ ซ ฮอยจพะเยซู จาว ซ โปน
โรฮ ลปุ อื ฮา ป โอ ไมจ เบือ อื ยุง่�

6 ไล อวต เปอะ ติ แตะ เซ มัฮ โตว ป
ปุก เฟือฮ� อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง� เจือ ค
โนมปัง เญีย่ะ อา เกียฮ ปลอยฮ ยุฮ คโนม
ปัง เตือง โดง อ�ื 7 ไมจ เปอะ ตุย โปวฮ ป
ฆอก ป อาวต ลลาึง เปอะ ป ตอก เจือ ค
โนมปัง เซ เดอมึ โม เปะ ซ แปน ปุย ซงะ่
ซงอม ตอก คโนมปัง โคระ ป โอ ไก เจือ�
ป โซม ปุย ไน กัน เลียง ฌาว โฮ� อาึ เอจี
ยุง เงอะ มัฮ เนอึม โม เปะ ปุย ตอก เซ�
พะครติ ป มัฮ ตอก แกะ ป โกว ปุย นึง กัน
เลียง ฌาว โฮ� เอจี ฟวยจ มอก ปุย ทไว
เยอ� 8 มัฮ เซ ป ไมจ เอะ ชลอง กัน เลียง
ฌาว ฆาื ตัม ปุก อื ไล แตะ� ไมจ โตว โกว
คโนมปัง ป ไก ลัง่ เจือ ป ฆอก ป เบร นึง�
ไมจ โกว คโนมปัง ป โอ ไก เจือ ฆอก เซ
นึง� มัฮ แพป ไม่ ป ซงะ่ ซงอม ไม่ ลปุง
เนอมึ�

9 อาึ เอจี ไซฮ รโปะ นังซื ละ โม เปะ
ไพรม อ�ื ดวน โม เปะ โอ โฮมว ดิ ไม่ โม
ป โกย เลน แตะ จุ� 10 มัฮ โตว อฮั ฮะ ไม่
โม ป เลนจุ ไน โม ป โอ เจือ พะจาว เซ�
มัฮ โตว โรฮ อฮั ไลลวง ป ฆวต ไอฮ โฮฮ
ฆวต ไอฮ วฮิ� ไม่ ไลลวง ป บระ ป ปอก�
ไม่ ป ทื ฮุป ไน โม ป โอ เจือ� ดัฮ เปอะ ซ
เวยี ปุย โม เซ ตึน ซ จัมเปน เปอะ โอก ฮา
ปลัฮเตะ ฆาื อ�ื 11 มัฮ ตอก เฮี ป ไซฮ อาึ
รโปะ ละ เปอะ� ดัฮ ไก ป เอจี อฮั ติ แตะ
มัฮ เอียกปุ ไน พะจาว เยอ� ดัฮ เลน ลัง่
จุ� ดัฮ ฆวต ไอฮ โฮฮ ฆวต ไอฮ วฮิ� ดัฮ ทื
ลัง่ ฮุป� บรุ เพือ ปุย� ดัฮ กอ ญุ่ยจ ลัง่�
ดัฮ บระ ปอก โฮ� ไมจ เปอะ โตว โฮมว ดิ
ไม่ ติ ตื เนอึม ปุย ตอก เซ� โซม ปุ ไมจ
เปอะ โซม ไม่�

12-13 มัฮ โตว อาึ ป ลัง ตัตซิน โอเอฮี ละ
ปุย โอ เจือ เยอ� มัฮ พะจาว ป ตัตซิน ละ
อ�ื โม เปะ ปังเมอ ไมจ เปอะ รเตีฮ ไอฮ
โอเอฮี ละ ปุ แตะ ไน ครติซจัก ยุฮ เปอะ�
โม เปะ ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ปุย ฆอก
ปุย เบร เซ เกือฮ โอ เญือะ มัฮ ไม่ เปอะ�

6

ไลลวง ฟอง ปุย ปุ แตะ
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1 เญือม โอ โม เปะ ปุก ปุ แตะ เกียฮ
เกือฮ โน่ง เปอะ โม ป โอ เจือ รเตีฮ ละ
แตะ นึง ซัน เมอ� ฮา เซ มัฮ เกือฮ เปอะ
โม ปุย ไน พะจาว รเตีฮ ละ แตะ� โม่ ซ
ไมจ ฮา เซ� 2 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง
ซ โฮลฮ ปุย ไน พะจาว ตัตซิน ปุย ปลัฮเตะ
เฆียง เฮี เยอ� ดัฮ โม เปะ ซ ตัตซิน โอเอฮี
นึง ปลัฮเตะ ตอก เซ โฮ� โอ โน่ง เปอะ ปุน
รเตีฮ ไลลวง ป ญอย ป ญัม ตอก เซ เมอ�
3 โม เปะ อมั มัฮ โอ โรฮ เปอะ ยุง ซ โฮลฮ
โม เอะ ตัตซิน โม เตปด่า เฆียง เฮ�ี เคียง
เมอ ตอก อื เซ เยอ� โม่ โซมกวน เอะ ร
เตีฮ ไอฮ ไลลวง ป พิต ป โฌวะ นึง ปลัฮ
เตะ เฮี ละ ปุ แตะ� 4 เญือม ไก ไลลวง
ป ไมจ เปอะ รเตีฮ ละ ปุ แตะ เกียฮ เกือฮ
โน่ง เปอะ ปุย โอ เจือ รเตีฮ ละ แตะ เมอ�
โม เซ มัฮ ป โอ ไก มอยฮ ไน ครติซจัก เฟือ
ฮ� 5 ป ไซฮ อาึ ละ โม เปะ เฮี มัฮ ซ เกือฮ
ฮะ โม เปะ ยุง โซะกิจ ฆาื� ปุย ไน โม เปะ
อมั มัฮ โอ อื ไก ติ ปุย เนอึม ป ไมจ พัน
ญา อื ละ ซ เกียฮ รเตีฮ อื โอเอฮี ละ โม เอี
ยกปุ แตะ ไน พะจาว� 6 ป มัฮ เอียกปุ ปุ
แตะ เกียฮ ฟอง โน่ง ปุ แตะ ซองนา โม ป
โอ เจือ นึง ซัน เมอ�

7 เญือม ฟึนฟอง โม เปะ ปุ แตะ ตอก
เซ� เอจี ที นึง เซ มัฮ เปอะ ปุย พิต เตอ�
ฮา เซ มัฮ ญอม เปอะ โอต ป ยุฮ ป โซะ
ละ แตะ ไม่ ป ยุฮ ป บ่วก ละ แตะ� โม่ ซ
ไมจ ละ เปอะ ฮา เซ� 8 โม เปะ ปังเมอ โอ
เปอะ ปุน โอต โอเอฮี ตอก เซ� โฮฮ ฮา เซ
ลเตือฮ แม เปอะ ยุฮ ป โซะ ละ ปุ แตะ�
บ่วก โรฮ เปอะ ละ เอยีกปุ โกะ แตะ ไอฮ�

9 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง โอ โม ปุย
ฆอก ปุย เบร ซ โฮลฮ เลียก นึง บัน่เมือง
ยุฮ พะจาว เยอ� ปุ จุ ไอฮ โกะ เปอะ� ปร
เมะ ปรโปวน ป ไอฮ พาวม ไม่ ปุ แตะ� ไม่
โม ป ทื ฮุป� ไม่ โม ป เลนจุ� ไม่ ปรเมะ โต
ปรเมะ ไอฮ ปุ แตะ� 10 ไม่ ป บระ ป ปอก�
ป ฆวต ไอฮ โฮฮ ฆวต ไอฮ วฮิ� ไม่ ป กอ
ญุ่ยจ� ไม่ ปุย บรุ เพือ ปุย� ไม่ ป บ่วก ป
โจวง� ปุย โม เซ ซ โฮลฮ โตว เลียก นึง
บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ติ ตื เนอึม� 11 โฆะ

โอ โม เปะ มัฮ โรฮ เปอะ ปุย ตอก เซ งอ่น�
พะจาว ปังเมอ เอจี พัก โม เปะ เกือฮ ซงะ่
ฮา มัป่� ไม่ เอจี เกือฮ อื โม เปะ แปน ปุย
ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ� ไม่ เกือฮ อื โม เปะ
แปน ปุย ซืไซ ละ แตะ เบือ อมันัต พะเยซู
ครติ จาว ไม่ เบือ ลปุ พะจาว ยุฮ เอะ�

ไลลวง โอ ปุย ไมจ เลนจุ
12 โม เปะ กอ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �โอ

เอฮี โครยญ เจือ ลัง ยุฮ ฮุ�� อฮั เปอะ เซ�
เนอมึ� ปังเมอ มัฮ ป โอ ไมจ ละ เอะ งอ่น�
อาึ ลัง ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ� ปังเมอ โอ
ญอม แปน ครา เซีญ โอเอฮี ติ เจือ เนอึ
ม� 13 �เมาะ ป โซม ป ปอน ปุย มัฮ ป
ไก ละ เวียก� เวียก มัฮ โรฮ ป ไก ละ ป
โซม ป ปอน�� โม เปะ กอ อฮั โรฮ เปอะ
เซ� เนอึม โรฮ� เฆียง เฮี พะจาว ปังเมอ
ซ เกือฮ ป โซม ป ปอน ไม่ เวียก ปุย ไฆร
โอยจ เอนิ� โกะ เนอมึ ปุย ปุก โตว ละ โกว
ละ กัน เลนจุ� ปุก ละ โกว พะโองจาว อ�ื
มัฮ พะโองจาว ป เพรยีง อาึง โอเอฮี ละ
โกะ เนอึม ปุย� 14 พะจาว เอจี เกือฮ พะ
เยซู จาว โกฮ ไอม แม� ไม่ ซ เกือฮ โรฮ อื
เอะ โกฮ ไอม แม เบือ อมันัต แตะ ตอก เซ
โรฮ� 15 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง มัฮ
แตะ โอเอฮี นึง โกะ เนอึม พะครติ เตอ�
เอจี ตัง โคน ตัง มัฮ เปอะ โอเอฮี นึง อ�ื
ติ ปุย ติ เจือ� ติ ปุย ติ เจือ� เคียง มัฮ อื
ตอก เซ เยอ� อมั ปุก ละ เกือฮ โอเอฮี นึง
โกะ เนอมึ พะครติ เซ รโจะ แปน เนะซองั
ติ ไม่ มอจังคึต� ไมจ โตว เกือฮ แปนตอก
เซ เฟือฮ เอนิ� 16 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ
ยุง� ดัฮ ไก ป รโจะ ดิ ไม่ มอจังคึต เตอ�
เอจี มัฮ เกือฮ อื ติ แตะ มัฮ เนะซองั ติ ไม่
อ�ื นึง เอจี ไก อื นึง พะทัม ตอก เฮ�ี �ปุย
ลอา เซ เอจี มัฮ เนะซองั ติ�� อฮั เซ�
17 เมาะ ป รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะโอง
จาว เยอ� เอจี มัฮ โรฮ ปุย ติ โม่ว ไม่ อื นึง
รพาวม รโม่ยฮ แตะ�

18 ป มัฮ กัน เลน จุ ไมจ เนอึม เปอะ
เวยี� กัน พิต ไฮญ มัฮ ลัง่ ไลลวง ก พริ
โกะ เนอึม ปุย เญี่ยะ� โม ป เลนจุ เซ ปัง
เมอ เอจี มัฮ เอนิ ยุฮ อื ป พิต ละ โกะ เนอึ
ม แตะ ไอฮ� 19 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ
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ยุง มัฮ โกะ เนอมึ เปอะ วฮินั อาวต ลปุ พะ
จาว นึง� ลปุ อาวต กไน เปอะ เซ เอจี มัฮ
โฮลฮ เปอะ เน่อมึ นึง พะจาว� โม เปะ
เญาะ มัฮ เปอะ โตว กุม โกะ แตะ ไอฮ�
20 มัฮ พะจาว ป กุม โม เปะ เอ นึง เอจี
ฟวยจ กัฮ อื งวยฮ รวี แตะ โม เปะ เซ�
มัฮ เซ ป ไมจ โม เปะ เกือฮ พะจาว โฮลฮ
รปั โญตซัก แตะ นึง โกะ เนอึม เปอะ เซ
ฆาื อ�ื

7
ไลลวง กัน เญือะ กัน เอญี ปุย

1 ปเล่ีย เฮี อาึ มัฮ ซ โลยฮ ไลลวง ป
ไฮมญ โม เปะ นึง นังซื รโปะ เปอะ เซ ละ
เปอะ ตอก เฮ�ี ปรเมะ ดัฮ โอ เญือะ เฟือ
ฮ โฮ� ไมจ โรฮ ติ เจือ� 2 เมือต งอ่ต ไล
ลวง โฮวน กัน เลนจุ เฮ�ี ปรเมะ ปังเมอ
ปุก ละ ไอฮ อื ปรโปวน เญือะ แตะ โครยญ
โฆะ ปุย� โม ปรโปวน คาว โรฮ ละ เอญี
อื ละ ปรเมะ เญือะ แตะ ตอก เซ โครยญ
โฆะ ปุย โรฮ� 3 ปรเมะ ไมจ อื ซดิ ไม่ ปุย
เญือะ แตะ ตัม เมาะ ลัมเปิง อ�ื ปรโปวน
ไมจ โรฮ อื ซดิ ไม่ ปุย เญือะ แตะ ตอก เซ
โรฮ� 4 โกะ ปรโปวน เซ เอจี มัฮ รโตง ปร
เมะ เญือะ อ�ื เกียฮ ไอฮ โน่ง โตว รพาวม
โกะ แตะ ไอฮ นึง อ�ื ตอก โรฮ เซ โกะ
ปรเมะ เซ มัฮ โรฮ รโตง ปรโปวน เญือะ อื
ตอก เซ โรฮ� 5 ไมจ โตว เวยีน ติ แตะ ฮา
ปุ แตะ โนก ฮา เญอืม พาวม ดิ เปอะ ละ ซ
ไววอน เปอะ แปน แปน วงั อ�ื ฟวยจ เซ
ไมจ แม เปอะ รโจะ ไม่ ปุ แตะ� เดอมึ ซา
ตัน โอ ซ ปุน ลอง รพาวม เปอะ� ดัฮ เปอะ
โอ ปุน โอต รพาวม แตะ โฮ� 6 ป อฮั อาึ
เซ มัฮ เกือฮ คระ โบฮ ละ เปอะ� มัฮ โตว
ฆวต คนัป โม เปะ� 7 ตัม รพาวม อาึ อ�ื
อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ แปน ปุย โอ ไก ปุย
เญือะ ตอก อาึ เฮี โครยญ โฆะ เปอะ� พะ
จาว ปังเมอ ไก ป ปละ ป ซาึต ละ ปุย ตัง
ฮา ปุ แตะ� งอ่น อื โฮลฮ ป ปละ ป ซาึต
ตอก เฮ�ี งอ่น อื โฮลฮ อื ตอก เซ� ตอก
โอยจ โตว ปุ แตะ�

8อาึ อฮั ละ โมป โอ ดิ เญือะ ไม่ โม ป มัฮ
แมฮงั ตอก เฮ�ี ดัฮ ปุน อาวต ปลาว โนก

ปุย เญือะ แตะ ตอก อาึ เฮ�ี ไมจ โรฮ ละ อื
ติ เจือ� 9ป โอ ปุน เตียง ไอฮ รพาวม โกะ
แตะ ปังเมอ ไมจ อื เญือะ แปฮ� ดัฮ เญือะ
แปฮ โฮ� ไมจ เดียก ละ อื ฮา ซ อาวต อื ไม่
รพาวม กอยจ ราวม แตะ นึง ฆวต เญือะ
ลอน แตะ ตอก เซ�

10 อาึ ปัว โรฮ ซตอก โม ป เอจี ไก ปุย
เญือะ� ปังเมอ โอ มัฮ ป อฮั อาึ� เอจี มัฮ
ลปุง ซตอก พะโองจาว� โม ป เอจี มัฮ ปร
โปวน เญือะ ปุย ไมจ โตว อื ละ ปุย เญือะ
แตะ� 11 ดัฮ ละ ปรเมะ เญือะ แตะ โฮ�
ไมจ อื อาวต โน่ง เตือง เซ� ดัฮ โอ แม ไอฮ
ปรเมะ ไพรม เญือะ แตะ เซ� ปรเมะ เอจี
เญือะ อา ไมจ โตว อื ละ ปรโปวน เญือะ
แตะ โรฮ�

12 ละ ปุย ไฮญ อาึ ซ อฮั แม ละ อื ตอก
เฮ�ี มัฮ โตว ป อฮั พะโองจาว� มัฮ ป อฮั
อาึ ไอฮ� ดัฮ ไก ปรเมะ ป เอจี เจือ พะ
จาว ป โอ ปรโปวน เญือะ อื เจือ ไม่ อ�ื
ดัฮ ปรโปวน เซ ไก ลัง่ รพาวม ฆวต อาวต
ไม่� ปรเมะ เซ ไมจ โตว อื ละ ปรโปวน
เญือะ แตะ เซ� 13ปรโปวน ป เอจี เจือ พะ
จาว ดัฮ ปรเมะ เญือะ อื โอ เจือ ไม่ อื โฮ�
ดัฮ ปรเมะ เซ ไก ลัง่ รพาวม ฆวต อาวต
ไม่ อ�ื ปรโปวน เซ ไมจ โตว อื ละ โรฮ�
14ปรเมะ โอ เจือ พะจาว ลอต แปน ปุย ไน
ลวงั บัง่คัป ยุฮ พะจาว เบือ ปรโปวน เญือะ
แตะ เซ� ปรโปวน ป โอ เจือ เซ ลอต โรฮ
แปน ปุย ไน ลวงั บัง่คัป ยุฮ พะจาว เบือ
ปรเมะ เญือะ แตะ เซ โรฮ� มัฮ โอ อื มัฮ
ตอก เซ� กวน อื เซ เกียฮ มัฮ โตว ปุย ไน
พะจาว� ปเล่ีย ปังเมอ เอจี มัฮ ปุย ไน ลวงั
บัง่คัป พะจาว�

15 ปรเมะ ญุ่ก ปรโปวน ญุ่ก ป โอ เจือ
พะจาว� ดัฮ ฆวต ละ ปุ แตะ ไม่ ปุย ไน
พะจาว� เตอมึ โกะ อื ไอฮ� ดัฮ มัฮ ตอก
เซ� ปุย ไน พะจาว� ปรเมะ ญุ่ก ปรโปวน
ญุ่ก� ไก โตว ป เกียฮ คนัป อื อาวต ไม่
ปุ แตะ� นึง เอจี เลือก พะจาว เอะ เกือฮ
อาวต ไมจ อาวต มวน ไม่ ปุ แตะ� 16 เมอ
เตือง อื โม เปะ ป มัฮ ปรโปวน เญือะ อ�ื
ซ โฮลฮ ปรเมะ เญือะ เปอะ เอญี เคะ พะ
จาว เบือ เปอะ ยุง่� ตอก โรฮ เซ โม เปะ
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ป มัฮ ปรเมะ เญือะ อ�ื ซ โฮลฮ โรฮ ปร
โปวน เญือะ เปอะ เอญี เคะ พะจาว เบือ
เปอะ ยุง่�

ไมจ ปุย อาวต นัม ตอก เลือก พะจาว
แตะ

17 ไมจ ปุย อาวต ตัม ตอก เกือฮ พะจาว
แตะ อาวต โครยญ โฆะ ปุย� เลือก พะ
จาว ปุย เมือ โรง อื ตอก ออฮ ไมจ อื อาวต
แนฮ ตอก เซ� เฮี มัฮ ป เพอกึ อาึ ละ ค
รติซจัก โครยญ โดฮ� 18 ดัฮ ไก ป เอจี
เลียก นึง ริตกิต กา เฆียง เลือก พะจาว
แตะ� ปุ เกือฮ ซาวป ตอก ซ ไฆร ฮรอย
ริตกิต เซ� ดัฮ ไก ป โอ ดิ โฮลฮ เลียก
นึง รติกิต กา เฆียง เลือก พะจาว แตะ� ปุ
เกือฮ ซาวป เลียก นึง รติกิต เซ� 19 เลีย
ก ปุย นึง รติกิต ไม่ โอ อื เลียก มัฮ โตว ป
ระ ไล� มัฮ ป ยุฮ ตัม ป อฮั พะจาว อาึง ป
ระ ไล เยอ� 20 เลือก พะจาว ปุย เมือ โรง
อื ตอก ออฮ ไมจ อื อาวต แนฮ ตอก เซ�
21 เญือม เลือก พะจาว เปอะ เมือ โรง อ�ื
โม เปะ อมั มัฮ เญือม มัฮ ลัง่ เปอะ ครา
เซีญ ปุย� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก พาวม นึง�
ดัฮ ไก ตอก เกียฮ โปน เปอะ ฮา แปน แตะ
ครา เซีญ เซ� เกือฮ ติ เปอะ โปน เมิฮ�
22 ปัง มัฮ ปุย แปน ครา เซีญ ปุย� ดัฮ พะ
จาว เอจี เลือก โฮ� เญือะ มอยฮ โตว ปุย
แปน ครา เซีญ ละ งอ่ต พะจาว อ�ื ตอก
โรฮ เซ� ปัง มัฮ ปุย โอ มัฮ ครา ปุย� ดัฮ
พะจาว เอจี เลือก โฮ� เอจี มัฮ โรฮ กวน
ไจ ยุฮ พะครติ� 23 นึง เอจี รวี พะจาว โม
เปะ� ไม่ ระ เนอมึ งวยฮ รวี อื โม เปะ� ปุ
เกือฮ ปุย ไฮญ ปุน กุม รพาวม เปอะ แปน
ครา เซีญ ปุย� 24 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู�
เลือก พะจาว เปอะ เมือ โรง อื ตอก ออฮ�
ไมจ เปอะ อาวต นัม พะจาว ตอก เซ โค
รยญ โฆะ เปอะ�

ไลลวง โม แมฮงั ไม่ โม ป โอ ดิ เญือะ
25 ซ ไซฮ แม ไลลวง โม ป โอ ดิ เญือะ

ละ เปอะ� อาึ มัฮ โตว โฮลฮ รปั รซอม
เน่อมึ นึง พะโองจาว นึง ไลลวง เฮ�ี อาึ
ปังเมอ ซ ไซฮ ละ เปอะ ตัม ป แกต โกะ
แตะ ไอฮ� นึง มัฮ ฮะ ปุย เอจี โฮลฮ รปั
กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ปอ ซ ปุน อาึง ปุย

รพาวม แตะ นึง เงอะ� 26 ปเล่ีย เฮี มัฮ
เญอืม เม่ะมัก่ ซักคระ ปุย� มัฮ เซ ป แกต
อาึ ปุย ไมจ อาวต โฆย ฆาื อื ตัม เมาะ เอจี
อาวต แตะ เซ� 27 โม เปะ ป เอจี ไก ปรโป
วน เญือะ อา� ปุ ซาวป ตอก ซ ละ เปอะ ปุ
แตะ� โม เปะ ป โอ ดิ ไก ปรโปวน เญือะ
อา� ทัน โตว โรฮ ซาวป ปุย เญือะ เปอะ�
28 ดัฮ เปอะ เญือะ โฮ� มัฮ โตว ปพิต� ดัฮ
ปเครฮี เอญี ละ ปรเมะ เญือะ แตะ โฮ� มัฮ
โตว โรฮ ป พิต� โม ป เอจี เญือะ อา� ปัง
เมอ ซ ซุกซัก โอเอฮี ละ ฆาื อ�ื อาึ มัฮ โอ
ฆวต เกือฮ โม เปะ ซุกซัก รพาวม นึง โอ
เอฮี ตอก เซ�

29 เอียกปุ� อาึ มัฮ อฮั ฮะ ไลลวง เฮี
นึง เอจี เงีย่ง ซเงะ ปลัฮเตะ เฮ�ี เฆิม เฮี
โฮว ไป นา เยอ� ปรเมะ ป เอจี ไก ปรโป
วน เญือะ อา คาว ละ อาวต อื ตอก เญอืม
โอ แตะ ไก ปรโปวน เญือะ โฮ� 30 ป เยอื
มๆ ญึ่ตๆ นึง ตุก รพาวม แตะ� คาว ละ
อาวต โฆย อื ตอก ป โอ ไก รพาวม ตุก โฮ�
โม ป ไมจ มวน รพาวม คาว โรฮ ละ อาวต
โฆย แตะ ตอก เญือม โอ อื ไก ตอก ไมจ
รพาวม� โม ป ปุน รวี โอเอฮี� ไมจ โตว อื
เมีญ มัฮ ลอป คาวคอง แตะ ไอฮ� 31 โม
ป ไก คาวคอง โอเอฮี ยุฮ� ไมจ โตว อื มาว
ไม่ คาวคอง แตะ เซ� ไล ตอก ยุฮ ปุย โอ
เอฮี นึง ปลัฮเตะ ปเล่ีย เฮี เอจี ซดิ ซ ไฆร
อ�ื

32อาึ มัฮ ฆวต เกือฮ โม เปะ โปน ฮา ตุก
เปละ นัน พาวม แตะ� ปรเมะ โอ ไก ปุย
เญือะ อา� งอ่ต ไฌม กัน ยุฮ พะโองจาว
ละ ซ ยุฮ แตะ ป ปุก รพาวม อ�ื 33 ปร
เมะ เอจี เญือะ อา� ปังเมอ งอ่ต ไฌม โอ
เอฮี นึง ปลัฮเตะ เฮี ละ ซ ยุฮ แตะ ป ปุก
รพาวม ปุย เญือะ แตะ� 34รพาวม อื ฆวต
งอ่ต โอเอฮี ฆาื อื ลอา เจือ� โม ปรโปวน
ป โอ ไก ปุย เญือะ อา� งอ่ต ไฌม ไลลวง
พะโองจาว นึง ฆวต มอป ทไว อื ติ แตะ
ละ พะโองจาว เซ� ปรโปวน เอจี เญือะ
อา� ปังเมอ งอ่ต ไฌม โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ
เฮี ละ ซ ยุฮ แตะ ป ปุก รพาวม ปุย เญือะ
แตะ� 35 อาึ มัฮ อฮั ฮะ ไลลวง เซ นึง ซ
ไก ป มัฮ อื ละ โม เปะ� มัฮ โตว ฆวต อฮั
ป ญัก ป นอ ละ เปอะ� มัฮ ฆวต เกือฮ โม
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เปะ ยุฮ ป ปุก ป ลอก ไม่ ซ เกือฮ โม เปะ
แปน ปุย รซอฮ ละ พะจาว ไม่ โอ เปอะ ซ
ไก ป เติก ป นัน นึง�

36 ไลลวง ปเครฮี กวน เบลีย ป เอจี ไก
กัมฟู ไม่ ปุ แตะ มัฮ ตอก เฮ�ี ดัฮ กวน
เบลีย เซ ยุง เอจี ยุฮ แตะ ป โอ ทัน ชอม
ละ อ�ื ไม่ โอ อื ซ ปุน ยว่น ติ แตะ ฮา นึง
ไก รพาวม ฆวต เญือะ แตะ ไม่ อ�ื ไมจ อื
เญือะ แปฮ� มัฮ โตว ป พิต ละ อ�ื 37 ดัฮ
มัฮ ป ปุน ยว่น ติ แตะ ไม่ ตอน รพาวม อื
นึง ป ซ ยุฮ แตะ� ไม่ โอ อื ดิ มัฮ ป จัมเปน
ละ อ�ื นึง ชนั อื ติ แตะ โอ ดิ เญือะ� เอจี
มัฮ ยุฮ อื ป ไมจ� มัฮ ลัง่ ปุ รงะ่ ปุ แตะ
ปุย ลอา เซ� 38 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� ปร
เมะ ป เญือะ ไม่ ปุ รงะ่ แตะ เอจี มัฮ ยุฮ อื
ป ไมจ� โม ป โอ เญือะ อา� ปังเมอ มัฮ ป
ไมจ แม ฮา เซ�

39 ปรโปวน เอจี เญือะ อา� ปุก โตว ละ
เญือะ โคระ แม แตะ ดัฮ ไอม ลัง่ ปรเมะ
ไพรม เญือะ โฮ� ดัฮ ปุย เญือะ อื เอจี ยุม
โฮ� เตอมึ รพาวม อ�ื เตอมึ ป ฆวต ไอฮ
อื ปังเมอ ไมจ อื เญือะ ไม่ ปุย ไน พะจาว
โน่ง� 40 ตัม ป แกต อาึ อื ดัฮ ปุน อาวต
ปลาว โฮ� ตึน ซ มวน ละ อื ฮา ซ เญือะ
โคระ แม อ�ื อาึ แกต โรฮ มัฮ ลปุ พะจาว
ป เกือฮ อาึ คิต ตอก เซ เยอ�

8
ไลลวง ป โซม ป ปอน ตัน ปุย ละ ฮุป

1ป ไซฮ แฮะ ปเล่ีย เฮี มัฮ ไลลวง ป โซม
ป ปอน ตัน ปุย ละ ฮุป� ตึน ซ เนอึม โรฮ
ตอก กอ อฮั ปุย อื โฮ� �ปุย ตัง โคน ตัง
ไก ป ยุง โครยญ โฆะ แตะ�� ปัง มัฮ ตอก
เซ� ป ยุง ปุย มัฮ ป เกือฮ ปุย เกียฮ ฮุน�
รพาวม ฮรกั ปังเมอ มัฮ ป เรอมึ ปุย เกือฮ
จเลิน� 2 ป อฮั ติ แตะ เอจี ยุง โอเอฮี มัฮ
ลัง่ โอ อื ดิ ยุง ป ลัมเปิง แตะ ยุง� 3 ดัฮ
ไก ป ฮรกั เนอมึ พะจาว เยอ� พะจาว เอจี
ยุง อื ป มัฮ ปุย เซ เยอ�

4 ไลลวง ป โซม ป ปอน ตัน ปุย ละ ฮุป
อฮั ฮะ เซ� เอะ ยุง เงอะ โอ ฮุป เซ มัฮ พะ
จาว เนอมึ เมอ� พะจาว เนอมึ ไก ติ โตน

โน่ง� 5 ปัง โฮวน ป อฮั ปุย มัฮ พะจาว
เยอ� นึง มะลอง ญุ่ก นึง ปลัฮเตะ ญุ่ก�
ปัง โฮวน พะ โฮวน จาว ละ ปุย� 6 ละ เอะ
เอ พะจาว เยอ ไก เนิ ติ โน่ง� เอจี มัฮ พะ
จาว ป มัฮ เปือะ เอะ� โอเอฮี เตือง โอยจ
อื เอจี มัฮ เกิต อื เน่อมึ นึง พะจาว เซ โค
รยญ เจือ� เอะ มัฮ โรฮ ไอม ละ ซ โฮลฮ
พะจาว โญตซัก แตะ นึง� พะโองจาว ไก
โรฮ ติ โน่ง� เอจี มัฮ พะเยซูครติ� โอเอฮี
เตือง โอยจ อื มัฮ ป ไก เบือ อ�ื เอะ มัฮ
โรฮ ไอม เมอะ เบือ อ�ื

7 ปุย ปังเมอ โอ ยุง อื เตือง โอยจ แตะ
โอเอฮี ตอก เซ เยอ� ปุย งอ่น อื มัฮ ป
โกย นัปทื แตะ ฮุป� เญือม โซม อื ตอก
ลัง่ ป มัฮ ป ตัน ปุย ละ ฮุป ละ อื ป โซม อื
เซ� ลอต แกต ติ แตะ พิต ฆาื ป โซม แตะ
เซ� นึง โอ อื ดิ ตอน เนอมึ นึง รพาวม เจือ
แตะ� ลอต แปน ป เบรญี ละ อื ฆาื อ�ื 8ป
โซม ป ปอน มัฮ โตว ป เกือฮ เอะ ซดิ ไม่
พะจาว� เอะ ปัง โอ โซม� ซ ฆอก โตว ฆาื
ฮา ไพรม แตะ� ปัง โซม เมอะ� ไมจ โตว
โรฮ ฆาื ฮา ไพรม แตะ�

9 โม เปะ ปัง โอ พิต ละ เปอะ� ไมจ โรฮ
เปอะ แฮน เดอมึ โอ ซ แปน ควน เกือฮ
เปอะ โม ป โอ ดิ ตอน รพาวม เซ ยุฮ ป พิต
ฆาื เปอะ� 10 โม เปะ ป ไก ป ยุง เงอ� ดัฮ
ไก ป ยุ โซม โม เปะ โตะ เวอืต ทื ปุย ฮุป
เปอ� ดัฮ ปุย เซ อาวต ไม่ รพาวม โอ แตะ
ดิ ตอน โฮ� โม่ ซ โรวต โซม โอเอฮี ตัน ปุย
ละ ฮุป เซ ฆาื อ�ื 11ฟวยจ เซ เอยีกปุ เปอะ
ป โอ ตอน รพาวม ป เอจี ยุม พะครติ ฆรอ
อื เซ� ซ ไลจ โกวต อฮั โม เปะ ติ แตะ ยุง
โอเอฮี� 12 เญือม ยุฮ เปอะ ป พิต ละ เอี
ยกปุ แตะ ไม่ ไลจ เปอะ ยุฮ รพาวม เจือ อื
เซ� เอจี มัฮ โรฮ ยุฮ เปอะ ป พิต ละ พะค
รติ โรฮ� 13 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� ตัม
รพาวม อาึ อ�ื ดัฮ ป โซม ป ปอน ซ ไลจ
ยุฮ รพาวม เจือ เอยีกปุ อุ โฮ� ปัง มัฮ โตะ
ปุ เญือะ ซ ญอม ปอน� ดัฮ ซ แปน ควน
ยุฮ เอยีกปุ อุ ป พิต ฆาื โฮ�

9
ไลลวง ตอก มัฮ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง
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ตัง พะเยซู
1 อาึ ซ อฮั ละ เปอะ� อาึ มัฮ โตว ครา

เซีญ ปุย� อาึ มัฮ โรฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง
พะเยซู ติ ปุย� โม่ มัฮ� อาึ โม่ เอจี โฮลฮ
ยุ นึง ไง่ แตะ พะเยซู จาว ยุฮ เอะ เอ� โม
เปะ โม่ มัฮ เอญี เปอะ เคะ พะจาว เบือ ยุฮ
อาึ กัน ละ พะโองจาว� 2 ปัง โอ ปุย ไฮญ
เมีญ อาึ มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง อ�ื โม
เปะ ยุง เปอะ ไอฮ เอจี มัฮ อาึ ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง อื เซ� เอจี ที นึง โฮลฮ โม เปะ จี
วติ โคระ แตะ มัฮ โรฮ อาึ ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง พะเยซู ติ ปุย เยอ�

3 เญอืม ไก ป ฆวต ตัก อาึ อ�ื อาึ รโฮงะ
ซื ละ อื ตอก เฮ�ี 4 เอะ เอจี ปุก ละ โฮลฮ
โฮะ ป โซม ป ปอน แตะ เบือ กัน ยุฮ แตะ�
โม่ ปุก� 5 มัฮ ไก ปรโปวน เญือะ อาึ ไน พะ
จาว� ดัฮ โรวก โรฮ ไม่ แตะ ตอก โรวก เป
โตร อื ไม่ ปุเลีฮ พะโองจาว ไม่ โม ป โฮว
ฆรอ ลปุง ตัง ไฮญ อื เซ� อาึ โม่ โรฮ ลัง
โรวก ไม่ แตะ� 6 อมั แกต เปอะ มัฮ อาึ
ไม่ บ่าระนาบ่า โน่ง ป ไมจ แนฮ รซอฮ ละ
ริ แตะ ป โซม ป ปอน แตะ�

7 อมั ไก ตฮนั โซม จีลิต โกะ แตะ ไอฮ
แฮ� อมั ไก ป ซมา อะงุน โตะ รปึม เตื
อง โอ แตะ โฮลฮ โซม เปลิ อ�ื อมั ไก
งอ่น ป เลียง แกะ โอ โฮลฮ ญุ รอาวม ตาึฮ
อ�ื แจง โอ อื ไก� 8 มัฮ โตว ลปุง แพป
ปุย ปลัฮ เตะ โน่ง ป อฮั ตอก เซ� นึง
โกตไม ยุฮ พะจาว เอจี อฮั โรฮ อื ตอก เซ�
9 โกตไม ไซฮ ไอ โมเซ อาึง อฮั อื ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ โตว จาวป กอก นึง รบุม โมวก
รที บึน อื เฮงาะ�� อฮั เซ� เญอืม อฮั พะ
จาว อื ตอก เซ อมั มัฮ อฮั อื ไลลวง โมวก
โน่ง� 10 โม่ โรฮ มัฮ อฮั อื ไลลวง เอะ นึง
อ�ื แจง โรฮ มัฮ อฮั อื ไลลวง เอะ นึง อ�ื
ป ไท ชจิ ญุ่ก� ป ยุฮ เฮงาะ ญุ่ก� มัฮ ตื
อุนไจ อื ไม่ ซ โฮลฮ แตะ โซม เบือ กัน ยุฮ
แตะ� 11 เอะ เอจี ซมา โนง ป ไมจ โตะ
รพาวม โม เปะ� ดัฮ เอะ โฮลฮ โซม เบือ
กัน ยุฮ แตะ แจง โอ อื มัฮ ป พิต เตอ�
12 ดัฮ ปุย ไฮญ ปุก ละ โฮลฮ แตะ โอเอฮี
นึง เปอะ ตอก เซ โฮ� เอะ โม่ โฮว ละ ปุก

แตะ ละ โฮลฮ แตะ โอเอฮี นึง เปอะ โฮฮ
ฮา เซ แม� ปัง มัฮ ตอก เซ� เอะ มัฮ โตว
ฆวต ไอฮ ป ลัง โฮลฮ แตะ นึง โม เปะ�
เอะ มัฮ โอต โอเอฮี โครยญ เจือ นึง โอ

แตะ ซ เกือฮ ป ยุฮ แตะ แปน ป คัต เวยีน
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะครติ ฮา ปุย�
13 โม ป ยุฮ กัน นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เอจี
โฮลฮ โรฮ โซม เบือ อ�ื โม ป เพรยีง โอ
เอฮี ละ คัน ทไว เอจี โฮลฮ โรฮ รโตง แตะ
นึง โอเอฮี มอก ปุย ทไว เซ� ไลลวง เซ โม
เปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ� 14 มัฮ โรฮ ตอก
เซ ป อฮั พะโองจาว อาึง� �ป ครอฮ ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ตึน ลัง โฮลฮ
โรฮ โซม เบือ กัน ยุฮ แตะ เซ�� อฮั เซ�

15 อาึ ปังเมอ โอ ไอฮ ป ลัง โฮลฮ แตะ
ตอก เซ ติ เจือ เนอึม� มัฮ โตว ไซฮ แฮะ
โอเอฮี ไล เฮี นึง ซ เกือฮ แตะ ปุย ยุฮ ละ
โกะ แตะ� ฮา ซ ไอฮ แตะ โอเอฮี ตอก
เซ อาึ ญอม ยุม ฮา ไมจ เดียก เนิ� นึง โอ
เยอะ ฆวต เกือฮ ไลลวง อวต อาึ เฮี ไลจ
ไฆร ไอฮ พาวม แตะ� 16 อาึ ปัง ครอฮ ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว� โฮลฮ โตว ลื ติ
แตะ นึง� นึง มัฮ อื ป จัมเปน ไมจ ครอฮ�
อาึ ดัฮ โอ ครอฮ โฮ� ซ เกิต ป โตะ ป ตอง
เนิ ฆาื อ�ื 17 มัฮ ยุฮ อาึ กัน เฮี นึง รพาวม
ฆวต ยุฮ แตะ� อาึ ตึน ซ โฮลฮ โรฮ ลังวนั
แตะ นึง� อาึ ปังเมอ จัมเปน ยุฮ กัน เฮี
นึง เอจี ดวน พะจาว อาึ ยุฮ� นึง มัฮ อื
กัน เอจี มอป พะจาว เนิ� 18 ดัฮ มัฮ ตอก
เซ มัฮ เมอ ป ซ โฮลฮ อาึ ลังวนั แตะ นึง
อ�ื เอจี มัฮ ตอก เฮ�ี เญือม ครอฮ เฮาะ
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว เตือง โอ เยอะ
ไอฮ จัง แตะ� เอจี มัฮ เซ ป มัฮ ลังวนั อาึ
นึง อ�ื อาึ มัฮ โฆง โอ ไอฮ ป ลัง โฮลฮแตะ
นึง ครอฮ แตะ ไลลวง พะจาว เซ�

ปาวโล แญง โอเอฮี ละ ปุย
19 ปัง โอ เยอะ มัฮ ครา เซีญ ปุย� อาึ

ญอม ลัง่ แปน กวน ไจ ปุย เตื อง โอยจ
อื นึง ซ เกือฮ แตะ ปุย เอญี เคะ พะจาว
โฮวน ปุ ปุ� 20 เญือม อาวต แตะ ลลาึง
โม ยวิ อาึ เกือฮ ติ แตะ ตอก โม ยวิ นึง
ซ เกือฮ อื เอญี เคะ พะจาว งอ่น� ปัง
โอ เยอะ มัฮ ปุย อาวต ฆรมึ โกตไม ยุฮ ไอ
โมเซ� อาึ เกือฮ ลัง่ ติ แตะ ตอก ป อาวต
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ฆรมึ โกตไม ยุฮ อ�ื นึง ซ เกือฮ แตะ โม
ป ทื โกตไม เซ เอญี เคะ พะจาว งอ่น�
21 ตอก โรฮ เซ เญือม อาวต แตะ ลลาึง
โม ป โอ ทื โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ� อาึ เกือฮ
โรฮ ติ แตะ ตอก ป โอ ทื โกตไม ยุฮ อื เซ�
นึง ซ เกือฮ แตะ โม เซ เอญี โรฮ เคะ พะ
จาว งอ่น� อาึ มัฮ โตว อฮั ติ แตะ โอ เนองึ
ป อฮั โกตไม ยุฮ พะจาว� มัฮ ลัง่ เงอะ ปุย
อาวต ฆรมึ โกตไม ยุฮ พะครติ� 22 เญอืม
อาวต แตะ ลลาึง โม ป โอ ดิ ตอน รพาวม
เซ� อาึ เกือฮ โรฮ ติ แตะ ตอก ป โอ ดิ
ตอน รพาวม โรฮ� นึง ซ เกือฮ แตะ โม เซ
เอญี เนอึม เคะ พะจาว งอ่น� อาึ ญอม
เกือฮ ติ แตะ ตอก ปุย โครยญ เจือ� นึง ซ
เกือฮ ฮะ ปุย โม เซ เอญี เคะ พะจาว งอ่น�
เมาะ ไก ตอก เกียฮ ยุฮ ฮุ� 23 โอเอฮี ไล เซ
อาึ มัฮ ยุฮ ฮุ นึง ซ เกือฮ แตะ ไลลวง กัน
ระ ไล ยุฮ พะครติ พรุฮแพร ไม่ ซ โฮลฮ
โฮะ รโตง แตะ นึง�

ไลลวง เพรยีง ติ แตะ
24 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ� โม ป ลลัฮ่

ตอ เซ ตอ เนอึม ตอ แนม โครยญ โฆะ
แตะ� ป โฮลฮ ลังวนั แตะ ปังเมอ ไก ติ
โน่ง� โม เปะ ไมจ เปอะ ลลัฮ่ ตอ ไมจๆ เด
อมึ เปอะ ซ โฮลฮ ลังวนั แตะ� 25 โม ป
ลลัฮ่ แคง กีลา ไมจ อื เพรยีง แนฮ ติ แตะ
ไม่ เพอกึ ลอป อื ติ แตะ โครยญ เจือ� มัฮ
ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ โฮลฮ อื ลังวนั แตะ นึง
ฮนัง เตีย ป เกียฮ ลอน เซ� เอะ ปังเมอ
มัฮ เพรยีง เงอะ ติ แตะ ละ ซ โฮลฮ โฮะ
ลังวนั แตะ ป ซ ไก ลอป เซ� 26 อาึ ตอก
ป ลลัฮ่ ตอ โฮ� แก แนฮ ลัก่ ก ลอยจ คระ
ซ ตอ แตะ เซ� อาึ ตอก โรฮ ป ตี โมย ไม่
ปุย โฮ� มัฮ โตว ตี ไม่ ป ปลาว� 27อาึ มัฮ
คา ติ แตะ นึง ซ เกือฮ ติ แตะ ปุน เตียง
ไอฮ โกะ แตะ โครยญ เจือ� ปัง เอจี โฮลฮ
ครอฮ ไลลวง พะจาว ละ ปุย ไฮญ� ฮอ ลัง่
นึง โอ พะจาว ซ โฮลฮ โกว แตะ�

10
ไลลวง ปุย ไพรม ป โอ เนองึ ป อฮั พะ

จาว

1 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� อาึ ฆวต เกือฮ
โม เปะ โตก ละ ไลลวง จัตเจือ ไพรม เอะ
เญือม ฟวต อื ไอ โมเซ โฆะ โฮ� โม เซ
อาวต ฆรมึ ชุต รวู นัม พะจาว แตะ เซ เตื
อง โอยจ แตะ� ฟวยจ เซ โฮว ลอต ซไบ่
คระ โตะ ปลัฮ รอาวม ซครกั เซ เตือง มู
แตะ� 2 โม เซ แพป ไม่ รปั อื บั ่ปติซมา
นึง ชุต รวู เซ ไม่ นึง ปลัฮ รอาวม เซ� ละ
ซ เกียฮ รโจะ ดิ อื ไม่ ไอ โมเซ เตือง โอยจ
แตะ� 3 โม เซ โฮลฮ ตื โซม ป โซม ซัม
คัน ฮอยจ เน่อมึ พะจาว� 4 โฮลฮ โรฮ ญุ
รอาวม ซัมคัน ยุฮ อื โครยญ โฆะ แตะ�
โม เซ มัฮ ญุ อื รอาวม เน่อมึ นึง ซโมะ ซัม
คัน ยุฮ พะจาว� ซโมะ เซ มัฮ ป โฮว ดิ ไม่
อ�ื ซโมะ เซ เอจี มัฮ เอนิ พะครติ� 5 ปัง
มัฮ ตอก เซ� โม เซ ยุม เฮยี ยุม ไฮ ลัง่ นึง
ลาึน เวอืฮ เซ นึง โฮวน อื ลัก่ โอ แตะ ปุก
รพาวม พะจาว�

6 โอเอฮี ไล เซ เอจี มัฮ โรฮ เพอกึ อื เอะ
ละ ซ เกือฮ อื เอะ โอ ไก รพาวม ฆวต ไอฮ
ป โอ ไมจ ตอก ฆวต ไอฮ โม เซ อ�ื 7 ปุ
เกือฮ ติ เปอะ ไว ฮุป ตอก ยุฮ โม เซ อื
งอ่น� พะทัม เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม
เซ เญื่อฮ งาวม ละ ซ กุก แตะ โตะ ญุ แตะ
ไปล� ฟวยจ เซ โกฮ ละ ซ รงะ่ แตะ ไม่ ปุ
แตะ นึง ไลลวง โอ ไมจ�� อฮั เซ� 8 เอะ
ไมจ โตว ไอฮ พาวม ไม่ ปรโปวน ฆอก ไล
ตอก ยุฮ โม เซ อ�ื โม เซ เอจี ยุม ฆาื อื
ติ ซเงะ โน่ง ลอา ฮมาึน ไปล ลอวย เปือน
ปุย� 9 เอะ ไมจ โตว โรฮ ริ ลอง แลน
รพาวม พะจาว ตอก ยุฮ โม เซ อื งอ่น�
โม เซ ยุม โรฮ นึง ปวก ซโอยญ แตะ ฆาื
อ�ื 10 ไมจ เปอะ โตว ปุปิ ตอก ปุปิ โม เซ
อื งอ่น� เอจี ยุฮ เตปด่า ยุม ไม่ ฆาื อ�ื

11 โอเอฮี ไล เซ เตือง โอยจ อื เอจี มัฮ
โรฮ ตัวยัง่ โอ ไมจ ละ ปุย� มัฮ ไซฮ อื
อาึง ละ ซ ซตอก รเง่อมึ อื เอะ� นึง เอจี
ซดิ ซ โอยจ ซเงะ ปลัฮ เตะ เฮ�ี 12 มัฮ
เซ ป ไมจ โม ป แกต ติ แตะ เอจี ตอน
รพาวม นึง ป ทื แตะ แฮน ติ แตะ ฆาื อ�ื
ละ โอ แตะ ซ โคะ ยุฮ ป พิต� 13 ไก โตว
ป ลอง รพาวม เปอะ ป ตัง อื ฮา ลอง อื
รพาวม ปุย ไฮญ เญอ� พะจาว มัฮ ป เนอึ
ม รพาวม ละ เปอะ� ซ เกือฮ โตว โอเอฮี
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ปุน ลอง รพาวม เปอะ โฮฮ ฮา ปุน โอต
เปอะ� เญือม ไก ป ลอง รพาวม เปอะ ซ
เกือฮ โม เปะ ไก ตอก ปุน โอต อื เดอมึ
เปอะ โอ ซ ไป นึง�

ไลลวง โอเอฮี ทไว ปุย ละ ฮุป
14 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ ฮรกั เกอะ�

เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เนอมึ เปอะ แฮน
ติ แตะ ฮา กัน นัปทื ฮุป� 15 อาึ อฮั ละ โม
เปะ ตอก อฮั แตะ ละ โม ป ไก พันญา�
ไมจ เปอะ รเน แลน ไอฮ โตะ รพาวม แตะ
ป อฮั อาึ ละ เปอะ เฮ�ี 16 เปียง ญุ เอะ
มัฮ ป เกือฮ เอะ โฮลฮ รพาวมญันด่ี แตะ�
เญือม ญันด่ี เอะ ไม่ พะจาว ไม่ ญุ แตะ
เปียง เซ� เอะ เอจี โฮลฮ รโตง แตะ นึง
ฮนัม พะครติ เซ� โม่ เอจี โฮลฮ� เญือม
โซม เอะ คโนมปัง เซ� เอะ เอจี มัฮ โฮลฮ
รโตง แตะ นึง โกะ เนอมึ พะครติ� โม่ มัฮ
อ�ื 17 ปัง โฮวน โกะ โอะ� เอะ มัฮ ลัง่ ปุย
ติ โม่ว นึง มัฮ คโนมปัง เซ ติ โม่ว โน่ง�
มัฮ เบือ เอจี โฮลฮ เอะ โซม ดิ คโนมปัง ติ
โม่ว เซ โครยญ โฆะ แตะ�

18 ไมจ เปอะ งอ่ต แลน ไลลวง ป ยุฮ โม
อซิราเอน ไพรม อ�ื โม ซตุ ป โซม โอเอฮี
ทไว ปุย ละ พะจาว นึง คัน เซ� เอจี โฮลฮ
โรฮ รโตง แตะ นึง โอเอฮี ทไว ปุย ละ พะ
จาว เซ� 19 เญือม อฮั อาึ ไลลวง คัน เซ
มัฮ ไลลวง เมอ� อมั มัฮ อฮั ฮะ ป โซม ป
ปอน ทไว ปุย ละ ฮุป ทื แตะ เซ ไก ป มัฮ�
อมั มัฮ อฮั ฮะ ฮุป เซ มัฮ ป ซัมคัน� 20 มัฮ
โตว อื เฟือฮ� มัฮ อฮั ฮะ ไลลวง โอเอฮี
ทไว โม ป โอ เจือ เซ� โอเอฮี เซ มัฮ โตว
ทไว อื ละ พะจาว� มัฮ ทไว อื ละ พี� อาึ
ฆวต เกือฮ โตว โม เปะ มัฮ ดิ ไม่ พี� 21 โม
เปะ เกียฮ ญุ ไป ญุ มา เปอะ โตว เปียง ยุฮ
พะโองจาว ไม่ เปียง ยุฮ พี� โม เปะ เกียฮ
โซม ไป โซม มา เปอะ โตว นึง ตวก ยุฮ พะ
จาว ไม่ ตวก ยุฮ พี� 22 เอะ ไมจ โตว ยุฮ
โอเอฮี ตอก ซ ววั อื รพาวม พะโองจาว�
เอะ ไมจ โตว แกต ติ แตะ ไก เรยีง โฮฮ ฮา
พะโองจาว�

23 �โอเอฮี โครยญ เจือ ลัง ยุฮ ฮุ�� อฮั
เซ งอ่น ปุย� เนอมึ� ปังเมอ โอ มัฮ ป ไมจ
ละ เอะ งอ่น� ปัง ลัง ยุฮ โอเอฮี โครยญ

เจือ ตอก เซ� มัฮ โตว โอเอฮี โครยญ เจือ
เซ ป จเลิน ยุฮ ปุย� 24 เอะ ไมจ โตว ยุฮ ป
ปุก ละ โกะ แตะ โน่ง� ไมจ โรฮ เอะ ซาวป
ยุฮ ป ไก ป มัฮ ละ ปุย ไฮญ โรฮ�

25 เมาะ ป มัฮ โตะ กะ ป โชะ ปุย โตะ
กัต เตอ� ลัง ปอน เปอะ โครยญ เจือ�
ทัน โตว เญือะ เกือฮ ติ เปอะ คลุน รพาวม
นึง� 26 �ปลัฮเตะ เฮี ไม่ โอเอฮี ไก นึง อื
เอจี มัฮ ป ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ�� อฮั
เซ พะทัม�

27 ดัฮ ไก ป โอ ดิ เจือ พะจาว ป กอก โม
เปะ โซม ไม่ แตะ โฮ� ดัฮ เปอะ ไก รพาวม
ฆวต โฮว โซม ไม่ โฮ� ไมจ เปอะ โซม ปอน
ป ทอย อื ละ เปอะ เซ� ทัน โตว โรฮ เญือะ
เกือฮ ติ เปอะ คลุน รพาวม นึง� 28 ดัฮ ไก
ป อฮั เฮี ละ เปอะ� �เฮี มัฮ ป เอจี ทไว ปุย
ละ ฮุป�� ดัฮ อฮั เซ ละ เปอะ โฮ� ปุ โซม
ปอน เดอมึ ซ แปน แญง เปอะ ละ ป รโฮ
งะ ละ เปอะ เซ� ไม่ โอ อื ซ แปน ป พิต
ละ รพาวม รโม่ยฮ ปุย� 29 อาึ มัฮ โตว อฮั
ฮะ ไลลวง รพาวม โม เปะ ไอฮ� มัฮ อฮั
ฮะ ไลลวง รพาวม ปุย ไฮญ นึง อ�ื ปุย ตึน
ซ อฮั อื ตอก เฮี งอ่น� �ตอก เมอ รพาวม
ปุย ไฮญ ซ เกียฮ คัต อื อาึ โอ ยุฮ ป ลัง ยุฮ
แตะ เซ� 30อาึ เญอืม โซม เมอะ เอจี ญัน
ด่ี โรฮ ไม่ พะจาว นึง� ปุย เมอยุ ฆวต เติ
ลัง่ อื อาึ นึง ป โซม ป ปอน ป เอจี ฟวยจ
ญันด่ี อาึ นึง เงอ�� ตึน ซ อฮั เซ งอ่น ปุย
เยอ�

31 ปัง มัฮ ตอก เซ� เญอืม ซ โซม เปอะ
ออฮ ญุ่ก� เญือม ซ ญุ เปอะ เอฮี ญุ่ก�
ไม่ เญือม ซ ยุฮ เปอะ ออฮ เอฮี ญุ่ก� ไมจ
เปอะ งอ่ต ตอก ซ โฮลฮ พะจาว รปั โญต
ซัก แตะ นึง โครยญ เจือ� 32 ปุ ยุฮ โอเอฮี
ตอก ซ เกือฮ เปอะ โม ยวิ ไม่ ปุย ตังเมือง
ไม่ ครติซจัก ยุฮ พะจาว โรวต ยุฮ ป พิต
ฆาื ป ยุฮ เปอะ เซ� 33 อาึ อื ยุฮ ตอก เฮ�ี
อาึ ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ตอก ปุก อื
รพาวม ปุย โครยญ โฆะ ปุย โครยญ เจือ�
มัฮ โตว ซาวป งอ่ต ไลลวง ตอก ซ ไมจ อื
ละ โกะ แตะ ไอฮ โน่ง� มัฮ ซาวป งอ่ต ป
ซ ไก ป มัฮ ละ ปุย ไฮญ� นึง ซ เกือฮ อื
โปน มัป่ ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ ปุย�



ติ โครนิ 11:1 265 ติ โครนิ 11:22

11
1 โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ เฮยีน ป ยุฮ อาึ

ตอก เฮยีน อาึ ป ยุฮ พะครติ โฮ�

ไลลวง เลอปึ โม ปรโปวน ไกญ แตะ
2 อาึ ลื โม เปะ นึง โตก ลอป เปอะ ละ

อาึ โครยญ เวลา ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม ป เพอกึ
ป ตอม อาึ ละ แตะ�

3 ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� อาึ ฆวต
เกือฮ โม เปะ ยุง มัฮ พะครติ ไกญกอ ปร
เมะ โครยญ โฆะ อ�ื ปรเมะ มัฮ โรฮ ไกญ
กอ ปรโปวน เญือะ แตะ โรฮ� พะจาว มัฮ
โรฮ ไกญกอ พะครติ� 4 ปรเมะ ป เลอึป
ไกญ แตะ เญือม ไววอน อื ญุ่ก� เญือม
ซึป อื ลปุง พะจาว ญุ่ก� มัฮ โชะ อื นา พะ
ครติ� 5 ปรโปวน ป โอ เลอึป ไกญ แตะ
เญือม ไววอน อื ญุ่ก� เญือม ซึป อื ลปุง
พะจาว ญุ่ก� มัฮ โรฮ โชะ อื นา ปรเมะ
เญือะ แตะ ตอก เซ โรฮ� ปรโปวน ดัฮ ยุฮ
อื ตอก เซ เอจี เมาะ โรฮ กู อื ไกญ แตะ�
6 ปรโปวน ดัฮ โอ ญอม เลอึป ไกญ แตะ
โฮ� คาว ละ กู เอนิ อื ไกญ แตะ� กัน กู
อื ไกญ แตะ ไม่ ญัป อื ฮาึก แตะ เซ ปัง
เมอ มัฮ ป พังไฮะ ละ ปรโปวน� มัฮ เซ
ป ไมจ อื เลอึป ไกญ แตะ ฆาื อ�ื 7 ปร
เมะ ปุก โตว ละ เลอปึ อื ไกญ แตะ นึง มัฮ
อื ฮุป ฮอย พะจาว� นึง ซ โฮลฮ พะจาว
โญตซัก แตะ นึง ปรเมะ เซ� ปรเมะ ซ
โฮลฮ โรฮ โญตซัก แตะ เน่อมึ นึง ปรโป
วน� 8 ปรโปวน เซ มัฮ ป โอก เน่อมึ นึง
ปรเมะ เมือ โรง อ�ื มัฮ โตว ปรเมะ ป โอก
เน่อมึ นึง ปรโปวน� 9 เมือ โรง อื พะจาว
มัฮ โตว ยุฮ อื ปรเมะ ละ ซ เกือฮ แตะ ละ
ปรโปวน� มัฮ ยุฮ อื ปรโปวน ละ ซ เกือฮ
แตะ ละ ปรเมะ� 10 มัฮ เซ ป ไมจ ปรโป
วน เลอึป ไกญ แตะ ฆาื อ�ื นึง ซ แปน อื
ควน เกือฮ ปุย ยุง อาวต แตะ ฆรมึ อมันัต
ปรเมะ เญือะ แตะ� ไม่ ซ เกือฮ โรฮ อื โม
เตปด่า ยุ แตะ�

11 ปัง มัฮ ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� ละ
เอะ ป อาวต ไน พะโองจาว เยอ� ปรโป
วน ไมจ อื เปิง ปรเมะ ตอก โรฮ ไมจ ปร
เมะ เปิง ปรโปวน โรฮ� 12 เมือ โรง อื พะ

จาว ยุฮ ปรโปวน เกือฮ โอก เน่อมึ นึง ปร
เมะ� ปเล่ีย เฮี ปรเมะ ปังเมอ เกิต โรฮ
เน่อมึ นึง ปรโปวน� โอเอฮี โครยญ เจือ
ปังเมอ มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว�
13 โม เปะ ไมจ เปอะ รเน แลน ไอฮ โตะ
รพาวม แตะ� เญือม ไววอน ปรโปวน ละ
พะจาว ซองนา ปุย ไม่ โอ อื เลอึป ไกญ
แตะ� งอ่ต แลน เมอะ� อมั มัฮ ป ปุก�
อมั มัฮ ป โอ ปุก� 14 ตัม ทัมมด่า เยอ ปร
เมะ ดัฮ ลเวอืง ฮาึก แตะ ลัง่� โม่ มัฮ ป พัง
ไฮะ ละ โกะ อื ไอฮ� 15 ปรโปวน ดัฮ ลเวื
อง ฮาึก แตะ ลัง่� ปังเมอ เอจี โฮลฮ โญต
ซัก แตะ เบือ ฮาึก ลัง่ แตะ เซ� ฮาึก อื
เซ มัฮ ป เกือฮ พะจาว ละ อื นึง ซ แปน อื
ควน เพาะ ไกญ อ�ื 16 ดัฮ ไก งอ่น ป ฆวต
กัฮ เก ไลลวง เฮ�ี เญือะ ไก โตว ตอก อฮั
ไฮญ เญอ� ปัง มัฮ เอะ� ปัง มัฮ ครติซจัก
ก ไฮญ ญุ่ก� เอะ ไอฮ โตว ปซี ปซา ไฮญ�

กัน โซม ปุย คโนมปัง ตอก โอ อื ปุก
ไล แตะ

17 ไลลวง ป ซ อฮั ฮะ ปเล่ีย เฮี มัฮ โตว
ควน ซ โฮลฮ ลื โม เปะ นึง� เญอืม โพรม
เปอะ ไม่ ปุ แตะ มัฮ โตว ตอก ซ ไมจ เปอะ
เบือ อ�ื มัฮ ตอก ซ ซไร เปอะ ฮา ไพรม
แตะ� 18 ป ซ อฮั ฮะ รกา เยอ มัฮ เฮ�ี
อาึ ฮมอง อฮั ปุย อื ตอก เฮ�ี เญือม รโจะ
เปอะ โพรม เซ โม เปะ รกัฮ เปอะ ฮา ปุ
แตะ แปน มู แปน มู แตะ� อาึ แกต บุย
โรฮ มัฮ ป เนอึม ป ฮมอง แตะ เซ� 19 โม
เปะ ตึน ซ จัมเปน ไก กัน รกัฮ ปุย ฮา ปุ
แตะ ตอก เซ� เดอมึ ซ ที ละ ปุย มัฮ อื ปุย
เนอมึ ไน พะจาว ฆาื อื ไม่ มัฮ อื ปุย โอ เนอึ
ม งอ่น� 20 เญือม รโจะ เปอะ โซม ดิ อ�ี
มัฮ โตว รโจะ เปอะ โซมละ ซ ไตมแตะพะ
โองจาว นึง� 21 เญือม โซม เปอะ� โซม
เปอะ รกา รเคะ ปุ แตะ� แปน ซัก ป ซัก
ไปลญ ป ไปลญ ฆาื อ�ื งอ่น อื โซม ญุ อื
ปอ ญุ่ยจ แตะ เอนิ� 22 อมั มัฮ โอ เปอะ
โฮลฮ โซม นึง เญือะ โกะ แตะ� เญอืม ยุฮ
เปอะ ตอก เซ เอจี มัฮ พามัต เปอะ ครติซ
จัก ยุฮ พะจาว� มัฮ โรฮ เกือฮ เปอะ โม ป
โอ ไก โอเอฮี ยุฮ โซะ กิจ� โม่ เปอะ ยุง�
ไมจ อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เมอ ไลลวง เฮ�ี
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อมั เกียฮ ลื โม เปะ นึง� เกียฮ ลื โตว โม
เปะ นึง เฟือฮ�

ไลลวง โกะ เนอมึ พะเยซู ไม่ ฮนัม อื
(มท� 26:26; มก� 14:22; ลก�

22:14)
23 ไลลวง เอจี โฮลฮ โฮะ เน่อมึ นึง พะ

โองจาว เซ อาึ เอจี ซึป โรฮ ละ โม เปะ�
ซาวม เซ กา โฮมวต ปุย อ�ื พะเยซู จาว
ตุย คโนมปัง� 24 ไววอน ญัน ด่ี ไม่ พะ
จาว� ฟวยจ เซ เรยีก คโนมปัง ยุฮ แตะ
เซ� อฮั เฮ�ี �เฮี มัฮ โกะ เนอึม เมอะ�
เอจี โปง เงอะ รโตง โม เปะ� ไมจ เปอะ
ยุฮ ตอก เฮี ละ ซ ไตม เปอะ อาึ นึง�� อฮั
เซ ละ อ�ื 25 เญือม เอจี ฟวยจ โซม อื ตุย
แม เปียง ยุฮ แตะ� ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ
โรฮ� อฮั เฮ�ี �เปียง เฮี มัฮ ลปุง ซันญา
โคระ พะจาว นึง ฮนัม อาึ� ญุ เปอะ เญื
อม ออฮ เญือม เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ ไตม
อาึ ไม่�� อฮั เซ� 26 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โม
เปะ เญือม โซม เปอะ คโนมปัง เซ ไม่ ญุ
เปอะ เปียง เซ� เญือม ออฮ เญือม เอฮี
ญุ่ก� เอจี มัฮ ครอฮ เปอะ ไลลวง ยุม พะ
โองจาว ฮอยจ ละ เญอืม ซ ฮอยจ แม อ�ื

ไลลวง ป พิต ละ โกะ เนอมึ พะโองจาว
27 ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ไก ป โซม ค

โนมปัง เซ ไม่ ญุ แตะ เปียง ยุฮ พะโองจาว
เซ� ดัฮ โอ โซม อื ตัม ปุก อื ไล แตะ� เอจี
มัฮ ยุฮ อื ป พิต ละ โกะ เนอึม พะโองจาว
ไม่ ฮนัม อ�ื 28 ไมจ ปุย งอ่ต ที ละ อื โตะ
รพาวม แตะ กา โซม แตะ คโนมปัง เซ ไม่
ญุ แตะ เปียง เซ� ฟวยจ เซ เดอมึ ไมจ อื
โซม ไมจ อื ญุ� 29 ดัฮ ไก ป โซม ป ญุ ไม่
โอ แตะ งอ่ต มัฮ ไลลวง โกะ เนอมึ พะโอง
จาว ป ซัมคัน นึง อ�ื เอจี แปน เอนิ ญวต
อื ตุต ละ โกะ แตะ ไอฮ� ฆาื โอ อื งอ่ต ไล
ป โซม แตะ เซ� 30 มัฮ เซ ป ไก ป ชุมเรยีง
ไม่ ป โซะ ป คระ ลลาึง โม เปะ ฆาื อื งอ่น�
ป ยุม เอจี ไก โรฮ งอ่น� 31 โม เอะ ดัฮ ร
เตีฮ เนอึม ไอฮ โตะ รพาวม แตะ โฮ� ตึน
โอ เยอะ ซ ลอก กัน รเตีฮ พะจาว แตะ�
32 เญือม รเตีฮ พะโองจาว เอะ เอ� มัฮ
เพอกึ เฟียต อื เอะ นึง โอ อื ซ เกือฮ เอะ
ลอก ดิ ตุต ไม่ ปุย ปลัฮเตะ�

33 เอียกปุ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ� เญือม
รโจะ เปอะ ละ ซ โซม ดิ แตะ นึง ไลลวง ซ
ไตม แตะ พะโองจาว� ไมจ เปอะ มอง ปุ
แตะ ละ� 34 ดัฮ ไก ป เอจี ฆวต โซม ลอน
เนอ� คาว ละ โซม อื นึง เญือะ โกะ แตะ
ฮมั� เดอมึ โม เปะ โอ ซ ลอก กัน รเตีฮ
ยุฮ พะจาว ฆาื กัน โพรม ยุฮ เปอะ เซ� ไล
ลวง โอเอฮี ไฮญ เญอ อาึ ซ อฮั อู ละ เปอะ
เญือม เอจี ฮอยจ แม แตะ�

12
โอเอฮี ป ปละ ป ซาึต ลปุ พะจาว ละ

ปุย
1 เอียกปุ� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ที

ไลลวง โอเอฮี ป ปละ ป ซาึต ลปุ พะจาว
ละ ปุย เซ� 2 โม เปะ เอจี เกียฮ ไตม ลัง่
เปอะ เญือม โอ แตะ ดิ เจือ พะจาว โฮ�
เญือม เซ โม เปะ ไก ป จุ เปอะ โฮว ไว ฮุป
โอเอฮี ป โอ เกียฮ ลปุง� โม เปะ ญอม
เนอึม เปอะ ยุฮ ตัม ป ดวน ป กุม รพาวม
แตะ เซ ยุฮ� 3 มัฮ เซ ป ฆวต เกือฮ โม เปะ
ยุง ซโตฮ ไล เฮี ฆาื อ�ื ปุย ดัฮ อฮั โอเอฮี
เบือ ลปุ พะจาว โฮ� แจง โอ อื ซ เกียฮ ซะ
พะเยซู ติ ปุย เนอมึ� แจง โรฮ โอ อื ไก ป
เกียฮ อฮั พะเยซู มัฮ พะโองจาว โนก ฮา
อฮั อื เบือ ลปุ พะจาว�

4 โอเอฮี ป ปละ ป ซาึต ลปุ พะจาว ละ
ปุย ตัง ฮา ปุ แตะ� ปัง ตัง ฮา ปุ แตะ ตอก
เซ� มัฮ ลัง่ ลปุ พะจาว ติ เซ ป เกือฮ ละ
อ�ื 5 กัน รซอฮ ปุย ละ พะจาว ตัง โรฮ ฮา
ปุ แตะ� ปัง ตัง ฮา ปุ แตะ� มัฮ ลัง่ พะโอง
จาว ติ เซ ป รซอฮ ปุย ละ อา� 6 ไล เกียฮ
รซอฮ ปุย ละ พะจาว ตัง โรฮ ฮา ปุ แตะ�
ปัง ตัง ฮา ปุ แตะ มัฮ ลัง่ พะจาว ติ เซ ป
เกือฮ ปุย เกียฮ รซอฮ โครยญ โฆะ ปุย โค
รยญ เจือ เยอ�

7 ลปุ พะจาว เปลีฮ ติ แตะ นึง กัน ยุฮ
ปุย โครยญ โฆะ อ�ื ติ ปุย ติ เจือ� ติ ปุย
ติ เจือ� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื
ไก ป มัฮ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื 8 ลปุ พะ
จาว เกือฮ ปุย เกียฮ ลปุง เบือ กัมกึต วไิซ
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ไมจ ยุฮ แตะ งอ่น� เกือฮ อื เกียฮ ลปุง
เบือ ป ยุ ป ยุง แตะ งอ่น� 9 ลปุ พะจาว
เซ เกือฮ รพาวม เจือ กุมปอ ละ ปุย งอ่น�
เกือฮ โรฮ อมันัต ละ ปุย ละ ซ เกือฮ อื ไฮ
ยุฮ ป โซะ งอ่น� เอจี มัฮ ลปุ พะจาว ติ เซ
ป เกือฮ อื ปุน ยุฮ ตอก เซ� 10 เกือฮ โรฮ
อื เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน งอ่น� เกือฮ อื เกียฮ
ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย งอ่น� เกือฮ อื ยุง
ป มัฮ เนอึม ลปุ พะจาว ป อาวต กไน ปุย
ไม่ โอ อื มัฮ งอ่น� เกือฮ อื เกียฮ อู ลปุง
ตัง โน่ง งอ่น� เกือฮ แม อื เกียฮ แป ลปุง
เซ ละ ปุย งอ่น� 11 โอเอฮี ไล เซ โครยญ
เจือ เอจี มัฮ ป เกิต เบือ ลปุ พะจาว ติ เซ�
มัฮ รฆุ อื ละ ปุย ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ
โครยญ เจือ�

โอเอฮี ป ไก นึง โกะ เนอึม ปุย โฮวน
เจือ

12พะครติ มัฮ ตอก อื โกะ เนอึม ปุย ป
ไก ไม่ เตะ ชวง มวยญมาึฮ ไม่ โอเอฮี ไฮญ
นึง อื โครยญ เจือ� ปัง ไก มอยฮ โฮวน
เจือ ตอก เซ� มัฮ ลัง่ ติ โม่ว� 13ตอก โรฮ
เซ โม เอะ เอ� ปัง มัฮ โม ยวิ งอ่น� ปัง
มัฮ ปุย ตังเมือง งอ่น� ปัง มัฮ ครา เซีญ
ปุย งอ่น� ปัง โอ มัฮ ครา เซีญ ปุย งอ่น�
เอะ เอจี โฮลฮ ตื รปั บั ่ปติซมา แปน ปุย
ติ โม่ว เบือ ลปุ พะจาว ติ เซ� ลปุ พะจาว
เซ เอจี อาวต โตะ กไน รพาวม เอะ เตือง
โอยจ เจอะ�

14 โกะ เนอึม ปุย มัฮ โตว โอเอฮี ติ เจือ
โน่ง� มัฮ โอเอฮี โฮวน เจือ� 15 ดัฮ ชวง
เงอะ ซ อฮั ติ แตะ โอ มัฮ ติ ไม่ โกะ เนอมึ
เซ นึง โอ แตะ มัฮ เตะ� อมั ซ รมั มัฮ ติ ไม่
โกะ เนอมึ เมอะฆาื อื ชวง เงอะ เซ� 16 ดัฮ
ฮยวก เกอะ ซ อฮั ติ แตะ โอ มัฮ ติ ไม่ โกะ
เนอมึ เซ นึง โอ แตะ มัฮ ไง�่ อมั ซ รมั มัฮ
ติ ไม่ โกะ เนอึม เมอะ ฆาื อื ฮยวก เกอะ
เซ� 17 ดัฮ โกะ เนอึม มัฮ ไง่ เตือง โม่ว
อ�ื ซ เกียฮ ฮมอง โอเอฮี เน่อมึ นึง เมอ�
ดัฮ โกะ เนอึม มัฮ ฮยวก เตือง โม่ว อ�ื ซ
โฮลฮ ฮงาึต โอเอฮี เน่อมึ นึง เมอ� 18 เกีย
ฮ แปน โตว ตอก เซ� พะจาว มัฮ เกือฮ อื
โกะ เนอมึ ปุย ไก โอเอฮี นึง โฮวน เจือ ตัม
ปุก อื รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� 19 ดัฮ โอเอฮี

โฮวน เจือ เซ มัฮ ติ เจือ โน่ง ซ แปน ตอก
เมอ โกะ เนอึม เมอะ เซ� 20 เกียฮ แปน
โตว ตอก เซ� โกะ เนอมึ ปุย ติ ติ อ�ี ไก โอ
เอฮี นึง โฮวน เจือ ปังเมอ มัฮ ลัง่ ติ โม่ว�

21 ไง่ เยอ เกียฮ อฮั โตว ติ แตะ โอ ตุก
นึง เตะ� ไกญ เญอ เกียฮ อฮั โตว โรฮ ติ
แตะ โอ ตุก นึง ชวง� 22 เมาะ ป ไก นึง โกะ
เนอมึ เมอะ โครยญ เจือ อ�ื ปัง แกต เอะ
มัฮ ป ชุมเช ฮา โอเอฮี ไฮญ นึง อ�ื มัฮ ลัง่
ป จัมเปน ไก� 23 โอเอฮี ป แกต เอะ มัฮ ป
แตวะ ไล นึง อ�ื ไมจ เอะ โฮว ละ ทื แตะ
แปน ป ระ ไล ละ แตะ� ป ไก นึง โกะ เนอึ
ม เมอะ เฮี ป โอ อื ชอม ละ แลน ปุย อ�ื
เอะ โฮว ละ ทื แตะ แปน ป ระ ไล ละ แตะ�
24นา ก เอจี ไมจ อื ละ ไง่ ปุย� ปัง โอ แงฮ่
ลัมเลือ� เอจี ไมจ ไอฮ นึง แตะ� โกะ เนอึ
ม เมอะ เฮี มัฮ ป รโจะ พะจาว เกือฮ อาวต
ดิ โครยญ เจือ� ไม่ เกือฮ อื เจือ ป แตวะ
ไล นึง โกะ เนอมึ เมอะ โฮว ละ ทื ปุย แตะ
แปน ป ระ ไล โรฮ� 25 มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ
นึง ซ เกือฮ อื โกะ เนอึม เซ โซะโกะ ฮรกั
ซา นึง ปุ แตะ ไม่ เรอึม อื ปุ แตะ โครยญ
เจือ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ โกะ เนอมึ เมอะ เฮี
ไก โตว ตอก ซ รกัฮ ลเฆือฮ อื ฮา ปุ แตะ�
26 ดัฮ โซะ ติ เจือ� อาวม โรฮ อื ตอก ปุ
แตะ โครยญ เจือ� ดัฮ ไก ป ลื อื ติ เจือ�
มวน โรฮ ละ อื โครยญ เจือ ตอก ปุ แตะ
โรฮ�

27 โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ โกะ เนอึม พะ
ครติ� เอจี ไก ตื รโตง เปอะ นึง โกะ เนอึ
ม อื เซ โครยญ โฆะ เปอะ� 28 ปุย ไน ค
รติซจัก เกอ� พะจาว เอจี เกือฮ อื ไก กัน
ยุฮ โครยญ โฆะ แตะ� ป ระ ไล นึง อื ฮา
ปุย ไฮญ มัฮ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะ
เยซู� ฟวยจ เซ มัฮ โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว� ฟวยจ เซ แม มัฮ โม ป เกียฮ เพอกึ
ลปุง พะจาว ละ ปุย� ฟวยจ เซ แม มัฮ โม
ป เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน� ฟวยจ เซ มัฮ โม ป
ไก อมันัต ปอ ไฮ อื ยุฮ ป โซะ� ฟวยจ เซ
มัฮ โม ป เรอมึชวย ตูเตอมึ ปุย� ฟวยจ เซ
มัฮ โม ป นัม ปุย ไม่ เกียฮ ตัตเตียง อื โอ
เอฮี ละ ปุย� ฟวยจ เซ มัฮ โม ป เกียฮ อู
ลปุง ตัง โน่ง� 29 ปุย โม เฮี เยอ อมั มัฮ ตื
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ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู� อมั มัฮ ตื ป
ซึป ลปุง พะจาว� อมั มัฮ ตื ป เกียฮ เพอกึ
ปุย� อมั มัฮ ตื ป เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน โค
รยญ โฆะ แตะ� 30 อมั มัฮ ตื ป ไก อมันัต
ปอ ไฮ อื ยุฮ ป โซะ� อมั มัฮ ตื ป เกียฮ อู
ลปุง ตัง โน่ง โครยญ โฆะ แตะ� อมั มัฮ ตื
ป เกียฮ แป ลปุง ตัง โน่ง เซ ละ ปุย� มัฮ
ตื โตว อ�ื 31 โอเอฮี เมาะ ป ปละ ป ซาึต
ลปุ พะจาว ละ ปุย เซ� ปุก ละ ฆวต ไอฮ
เปอะ ป มัฮ ป ระ ไล ฮา โอเอฮี ไฮญ นึง อื
เซ�
ปเล่ีย เฮี อาึ ซ รโฮงะ แม ไลลวง ป ตึก

นึง ไมจ แตะ ละ เปอะ�

13
ไลลวง รพาวม ฮรกั

1 อาึ ปัง เกียฮ อู นึง ลปุง ปุย โครยญ
เจือ เตือง ลปุง เตปด่า� ดัฮ โอ ไก รพาวม
ฮรกั โฮ� อาึ มัฮ เยอื ลอยฮ ปลาว เยอะ
ตอก เซียง โมง เซียง ชา โฮ� 2 อาึ ปัง
เกียฮ ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย� ไม่ เกีย
ฮ งอ่ต แตะ ลปุง โด่ะ โครยญ เจือ� ไม่ ยุง
เงอะ โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื ไม่ อาวต เตอะ
ไม่ รพาวม เจือ กุมปอ แตะ� ปอ เอนิ ปุน
เกือฮ แตะ บลาวง เฌาะ ติ แตะ� ดัฮ โอ
ไก รพาวม ฮรกั โฮ มัฮ ลัง่ ปุย โอ ไก ป
มัฮ ลัง่ อาึ อ�ื 3 อาึ ปัง ปุน เกือฮ โอเอฮี
ยุฮ แตะ ละ ป ตุก ป ญัก โครยญ เจือ�
ไม่ ญอม เกือฮ ปุย โตก แตะ นึง งอ เบือ
รพาวม เจือ แตะ� ดัฮ โอ ไก รพาวม ฮรกั
โฮ ไก โตว ลัง่ ป มัฮ เนิ�

4 รพาวม ฮรกั เซ มัฮ ป เกือฮ ปุย อาวต
ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� ไม่ เกือฮ อื เลียก
พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย� รพาวม ฮรกั เซ
ไก โตว ไม่ รพาวม กุยจ ววั� ลื โตว ติ
แตะ� มัฮ โตว ป เกียฮ ฮุน� 5 มัฮ โตว
ป รมั นา� รพาวม ฮรกั เซ ฆวต งอ่ต โตว
ป ไมจ ละ โกะ แตะ โน่ง� ไก โตว รพาวม
ฮนิ นึง� ทื โตว ป พิต ยุฮ ปุย ละ แตะ
โซะ� 6 เกือฮ โตว ติ แตะ มวน รพาวม นึง
ฮมอง แตะ ยุฮ ปุย กัน ฆอก กัน เบร� มัฮ
เกือฮ อื ติ แตะ มวน รพาวม นึง กัน ซื กัน
ไซ� 7 รพาวม ฮรกั เซ ไก โตว เญอืม ลอน
พาวม รกวน อ�ื อาวต ลอป ไม่ รพาวม

เจือ แตะ� ซโอว แนฮ รพาวม ไม่ ลปุง ซัน
ญา ยุฮ พะจาว� ปุน โอต โอเอฮี โครยญ
เจือ�

8ลปุง พะจาว ป ซึป ปุย ปเล่ีย เฮี เญือะ
ซ ไก โตว เฆียง เฮ�ี ไล เกียฮ อู ปุย ลปุง
ตัง โน่ง ซ ไฆร โรฮ� ป ยุ ป ยุง ปุย ซ โอยจ
โรฮ ตอก เซ� รพาวม ฮรกั เซ ปังเมอ โอ
ไก ลอยจ นึง� 9 เมาะ ป ยุ ป ยุง เอะ ดิ กุม
ดิ ปอ โตว เฟือฮ� ลปุง พะจาว ซึป เอะ ปุ
โรฮ ดิ กุมปอ� 10 เญือม ซ เกือฮ พะจาว
เอะ อาวต ไม่ ป กุม ป ปอ โครยญ เจือ เซ�
ป โอ กุม โอ ปอ เซ ซ ไฆร โอยจ� 11 เญอืม
มัฮ ลัง่ เงอะ กวนดุ อู� อาึ ลปุง โรฮ ตอก
กวนดุ� งอ่ต โรฮ โอเอฮี ตอก กวนดุ ไม่
แกต ลัง่ แตะ โอเอฮี ตอก กวนดุ� เญือม
เอจี ระ อา เอจี เลิก เกอะ ไล กวนดุ แตะ
เซ� 12 ปเล่ีย เฮี เยอ เอะ มัฮ ตอก ป แก
โอเอฮี นึง ซแฆล เปือ โฮ� เฆียง เฮี เยอ
ปังเมอ ซ โฮลฮ ยุ ที ตอก มัฮ ตอก มอยฮ
พะจาว โครยญ เจือ� ปเล่ีย เฮี เยอ อาึ ยุง
บลัฮ เลียก เจียก งอ่น โน่ง� เฆียง เฮี เยอ
ซ ยุง เตือง โอยจ อื ตอก ยุง พะจาว ไลลวง
อาึ โครยญ เจือ โรฮ�

13 เคียง มัฮ อื ตอก เซ มัฮ ป ลอวย เจือ
เฮี ป ซ ไก ลอป เปอ� มัฮ รพาวม เจือ ติ�
ไลลวง ซโอว รพาวม ไม่ ลปุง ซันญา ยุฮ
พะจาว ติ� รพาวม ฮรกั ติ� ป ระ ไล นึง
อื ปังเมอ มัฮ รพาวม ฮรกั�

14
ไลลวง โอเอฮี ป ปละ ป ซาึต ลปุ พะ

จาว ละ ปุย
1 รพาวม ฮรกั เซ ไมจ เปอะ เกือฮ แปน

ป ระ ไล ละ แตะ ฮา โอเอฮี ไฮญ� ไมจ
โรฮ เปอะ ซาวป เนอมึ ซาวป แนม ตอก ซ
โฮลฮ เปอะ โอเอฮี ป ปละ ป ซาึต ลปุ พะ
จาว ละ ปุย โรฮ� ระ ลัก่ ฆวต เกือฮ แตะ
โม เปะ ซาวป ตอก ซ เกียฮ ซึป แตะ ลปุง
พะจาว ละ ปุย นึง อ�ื 2 ป อฮั โอเอฮี นึง
ลปุง ตัง โน่ง เงอ� มัฮ โตว อฮั อื ละ ปุย�
มัฮ อฮั อื ละ พะจาว� นึง อฮั อื ลปุง โด่ะ
ป โอ ปุย เกียฮ คาวไจ เซ เบือ ลปุ พะจาว�
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3ป ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย ปังเมอ โอ ตอก
เซ� มัฮ อฮั อื โอเอฮี ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย
จเลิน� ไม่ เกือฮ อื อาวต ไม่ รพาวม เจือ
ตอน ฮมัน แตะ� ไม่ เกาะ โลม อื รพาวม
ปุย� 4ป อฮั โอเอฮี นึง ลปุง ตัง โน่ง เงอ�
มัฮ อฮั อื ป ไก ป มัฮ ละ โกะ แตะ โน่ง� ป
ซึป ลปุง พะจาว ปังเมอ อฮั ป ไก ป มัฮ ละ
ครติซจัก เตือง โอยจ อ�ื 5 อาึ ฆวต เกือฮ
โรฮ โม เปะ เกียฮ อู ลปุง ตัง โน่ง� ปังเมอ
ระ ลัก่ ฆวต เกือฮ แตะ โม เปะ เกียฮ ซึป
ลปุง พะจาว โครยญ โฆะ เปอะ� ดัฮ โอ ไก
ป เกียฮ แป ลปุง ตัง โน่ง เซ ละ ปุย โฮ�
มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ป ซ ไก ป มัฮ ละ ค
รติซจัก โฮฮ ฮา ป เกียฮ อู ลปุง ตัง โน่ง เซ
แม�

6 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� ดัฮ อาึ ฮอยจ
เคะ เปอะ ไม่ อู แตะ ลปุง ตัง โน่ง ละ
เปอะ� เตือง โอ แตะ รโฮงะ รพาวม พะ
จาว ละ เปอะ� ไม่ โอ แตะ เกือฮ เปอะ ยุง
โอเอฮี โฮวน ฮา ไพรม แตะ� เมอ ซ แปน
อื ละ โม เปะ เอ� ดัฮ โอ ซึป ลปุง พะจาว
ละ เปอะ โฮ� ไม่ โอ แตะ เพอกึ โม เปะ�
แจง โอ อื ซ ไก ป มัฮ ละ เปอะ� 7 โอเอฮี
โอ ไก รพาวม ตอก เปี ตอก ซึง เงอ� ดัฮ
เซียง อื โอ ซโตฮ โฮ� ปุย ตึน โอ ซ ยุง ตัม
นอง มัฮ ตัมนอง มอยฮ อ�ื 8 ดัฮ เซียง แก
ยุฮ ฮวันา อื โอ ดิ ลอยฮ ซโตฮ โฮ� โม ตฮนั
ปุ โรฮ ซ ยุง เพรยีง ติ แตะ ละ ซ โฮว รุป
แตะ� 9 โม เปะ ตอก โรฮ เปอะ เซ� ดัฮ
เปอะ อฮั ลปุง ตัง โน่ง ป โอ ปุย ยุง โฮ�
ซ เกียฮ คาวไจ ปุย ตอก เมอ ป อฮั เปอะ
เซ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ มัฮ เมาะ อฮั
เปอะ เกือฮ ลอยฮ ปลาว� 10 นึง ปลัฮเตะ
เฮี ไก โฮวน เจือ ลปุง ปุย นึง อ�ื ไก ตื ตอก
คาว อ�ื 11 ปัง มัฮ ตอก เซ ดัฮ อาึ โอ คาว
ไจ ลปุง ป อู ไม่ แตะ เซ� อาึ ซ ตอก ปุย ตัง
เมือง ละ ปุย เซ� ปุย เซ ซ ตอก โรฮ ปุย
ตังเมือง ละ อาึ โรฮ� 12 ดัฮ โม เปะ ฆวต
ไอฮ ป ปละ ป ซาึต ลปุ พะจาว ละ ปุย โฮ�
ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ เรยีง รพาวม ละ
ซ เกียฮ ยุฮ แตะ โอเอฮี ป ซ ไก ป มัฮ ละ
ครติซจัก�

13 ดัฮ ไก ป อฮั ลปุง ตัง โน่ง เงอ� ไมจ
โรฮ อื ไววอน ปัว เกือฮ ติ แตะ เกียฮ แป

ลปุง เซ ละ ปุย� 14 อาึ ดัฮ ไววอน นึง
ลปุง ตัง โน่ง แตะ� เอจี มัฮ ลปุ อุ ป ไว
วอน กไน เยอะ� ปังเมอ โอ เกว ไม่ ป คิต
ป งอ่ต เตอะ� 15 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ไมจ อาึ
ยุฮ ตอก เมอ� ไมจ อาึ ไววอน ไม่ รพาวม
รโม่ยฮ แตะ ไม่ เกือฮ เกว ไม่ ป คิต ป งอ่ต
แตะ โรฮ� ไมจ โรฮ อาึ เชยี ไม่ รพาวม ร
โม่ยฮ แตะ ไม่ เกือฮ โรฮ เกว ไม่ ป คิต ป
งอ่ต แตะ โรฮ� 16 เญือม เกือฮ ลปุ พะ
จาว เปอะ อฮั รซอมญันด่ี ไม่ พะจาว� ดัฮ
เปอะ โกว ลปุง ตัง โน่ง โฮ� ดัฮ ไก งอ่น ป
โอ คาวไจ ป อฮั เปอะ เซ� ปุย โม เซ ซ เกีย
ฮ อฮั อาเมน ไม่ เปอะ ตอก เมอ� เญือม
อฮั เปอะ รซอม ญันด่ี ตอก เซ โม เซ ยุง
โตว ป อฮั เปอะ� 17 รซอม ญันด่ี เปอะ ไม่
พะจาว เซ มัฮ โรฮ ป ไมจ� ปังเมอ โอ ไก
ป มัฮ ละ ป โอ ยุง เซ�

18 อาึ ญันด่ี ไม่ พะจาว นึง เกียฮ อฮั
แตะ ลปุง ตัง โน่ง โฮวน ฮา โม เปะ เตือง
โอยจ เปอะ� 19 ปัง มัฮ ตอก เซ� เญือม
รโจะ ดิ ไม่ ปุย ไน ครติซจัก เกอ� อาึ ฆวต
อฮั ลปุง คาวไจ ปุย ละ ซ เพอกึ ซ ตอม
แตะ ปุย� ปัง โฮลฮ อฮั ปาวนพอนมวยญ
โน่ง� ไมจ ลัง่ เนิ ฮา อฮั ฮะ ลปุง ตัง โน่ง
แปน เปือน แปน ฮมาึน มวยญ แตะ�

20 โม เปะ ป มัฮ เอี ยก ปุ อู� ปุ งอ่ต
โอเอฮี ตอก งอ่ต กวนดุ อ�ื ไลลวง ซงะ่
ซงอม เปอะ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ซงะ่
ฮา ป ฆอก ป เบร ตอก กวนงกั แตวะ โฮ�
ไลลวง ป คิต ป งอ่ต เปอะ ปังเมอ ไมจ
เปอะ งอ่ต ตอก งอ่ต ป เอจี ระ อ�ื 21 นึง
พะทัม เอจี ไซฮ ปุย อาึง ตอก เฮ�ี
�อาึ ซ อู ไม่ ปุย โม เฮ�ี อาึ ซ โกว ปุย

ตัง โน่ง ลปุง ละ ซ ซึป อื ลปุง แตะ� มัฮ
ดัก ดอย ปุย ตังเมือง ป ซ โกว อาึ อ�ื ปัง
มัฮ ตอก เซ ปุย เมือง อาึ เฮี ตึน โอ ลัง่ ซ
งอ่ต ป อฮั ฮะ�� อฮั เซ พะจาว�

22 เอจี ที นึง พะทัม เซ� ลปุง ตัง โน่ง
เซ มัฮ โตว เกือฮ อื แปน ป ซัมคัน ละ โม ป
เอจี เจือ� มัฮ เกือฮ อื แปน ป ซัมคัน ละ ป
โอ ดิ เจือ� ลปุง พะจาว ซึป ปุย ละ ปุ แตะ
มัฮ โตว ป ซัมคัน ละ โม ป โอ ดิ เจือ� ปัง
เมอ มัฮ ป ซัมคัน ละ ป เอจี เจือ� 23 เญื
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อม รโจะ ปุย ไน ครติซจัก ยุฮ เปอะ โพรม
ดิ ไม่ ปุ แตะ� ดัฮ เปอะ อู ลปุง ตัง โน่ง เตื
อง โอยจ แตะ� ดัฮ โม ป โอ เจือ ไม่ ป โอ
ยุง ไล อื เลียก เคะ เปอะ โฮ� โม่ ซ อฮั อื
มัฮ เงา่ะ บ่า โม เปะ โม เซ เยอ� 24 เญอืม
ซึป แม เปอะ ลปุง พะจาว ละ ปุ แตะ เตื
อง โอยจ เปอะ� ดัฮ โม ป โอ เจือ ไม่ ป โอ
ยุง ไล อื เลียก เคะ เปอะ� เญือม ฮมอง
อื ป อฮั โม เปะ� ตึน ซ ยุง เอนิ อื ป พิต
ยุฮ แตะ นึง ฮมอง แตะ ป อฮั โม เปะ เซ�
ลปุง ฮมอง อื เซ โครยญ เจือ ซ เกือฮ อื
อาวม ยุฮ แตะ ป พิต ละ พะจาว� 25 เญื
อม เซ ป เม่าะ ป ลไลม อื โตะ รพาวม แตะ
เซ ซ ญอม เปลีฮ ที อื ละ ปุย ฆาื อ�ื ซ นุ่ม
เอนิ ไว พะจาว ไม่ อฮั อื เฮ�ี �พะจาว แจง
แน อาวต อื ลลาึง โม เปะ เอ�� ซ อฮั เซ�

ครติซจัก ไมจ ยุฮ ตัม ปุก อื ไล แตะ
26 เอียกปุ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ เอะ ซ

อฮั ฆาื อื ตอก เมอ� เญอืม โพรม ดิ เปอะ
ไม่ ปุ แตะ� โม เปะ กอ เชยี เปอะ งอ่น�
เพอกึ ตอม เปอะ ปุ แตะ งอ่น� ซึป เปอะ
ป รโฮงะ พะจาว โตะ รพาวม แตะ งอ่น� อู
เปอะ ลปุง พะจาว นึง ลปุง ตัง โน่ง งอ่น�
แป เปอะ ลปุง เซ ละ ปุย งอ่น� เมาะ ป
ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ
ไก ป มัฮ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื 27 ดัฮ ไก
ป อฮั โอเอฮี นึง ลปุง ตัง โน่ง เซ� เกือฮ
อฮั อื ติ โฮน ติ ปุย� ติ โฮน ติ ปุย� เมาะ
ลอา ปุย� ตึก นึง โฮวน แตะ ลอวย ปุย�
ไมจ โรฮ อื ไก ป เกียฮ แป ป อฮั อื เซ ละ
ปุย� 28 ป อฮั ลปุง ตัง โน่ง เซ ดัฮ โอ ไก
ป เกียฮ แป โฮ� คาว ละ โอ อื อฮั ลลาึง
ปุย� อฮั ไอฮ อื ละ โกะ แตะ ไม่ อฮั อื ละ
พะจาว�

29 โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ เกือฮ อฮั อื
ลอา ลอวย ปุย� เกือฮ ปุย ไฮญ รเน แลน
ป อฮั อื เซ� 30ลไล อู ปุย เซ เยอ� ดัฮ พะ
จาว รโฮงะ พราวป โอเอฮี ละ ปุย งาวม นา
เซ ติ ปุย� ป อู รกา เซ ไมจ อื ลโละ เอนิ ป
อฮั แตะ เซ� 31 โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ ซึป
ลปุง พะจาว ละ ปุ แตะ โครยญ โฆะ เปอะ
ติ โฮน ติ ปุย� ติ โฮน ติ ปุย� เดอมึ ปุย ซ

ยุง ซโตฮ โอเอฮี เบือ อื เตือง โอยจ แตะ�
ไม่ ซ ตอน โรฮ ยุฮ รพาวม เจือ อื ปุ ปุ�
32 โม ป ซึป ลปุง พะจาว ไมจ อื ยุง ตอก
ซ เตียง แตะ ไอฮ รพาวม แตะ นึง ไลลวง
เฮ�ี 33พะจาว ป เกือฮ ปุย เกียฮ ลปุง เซ�
เกือฮ โตว ปุย อาวต ไม่ ซุกซัก แตะ ไม่ ปุ
แตะ� มัฮ เกือฮ อื ยุฮ โอเอฮี ตัม ปุก อื ไล
แตะ�

34 ตัม ป ยุฮ ป อฮั ครติซจัก โครยญ โดฮ
โฮ� ไมจ โม ปรโปวน อาวต โฆย เญือม
รโจะ ปุย โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ� โม ปรโป
วน ไมจ โตว อื แปน ป เพอกึ ตอม ปุย�
ไมจ อื อาวต ฆรมึ ป ตัตเตียง ปุย ตัม ป
อฮั โกตไม ยุฮ โม ยวิ� 35 ดัฮ ไก ปรโปวน
ฆวต ไฮมญ โอเอฮี ฮ�ี ไมจ อื ไฮมญ นึง
ปุย เญือะ แตะ นึง เญือะ โกะ แตะ ไอฮ�
เญือม รโจะ ปุย ไน ครติซจัก ยุฮ เปอะ
โพรม ไม่ ปุ แตะ� ดัฮ ปรโปวน โกฮ อฮั
โอเอฮี ซองนา ปุย โฮ� เอจี มัฮ เนอึม ป
โอ โซมกวน�

36 ลปุง พะจาว อมั มัฮ โอก อื เน่อมึ นึง
โม เปะ� อมั มัฮ โม เปะ โน่ง ป ฮมอง ลปุง
พะจาว เฮ�ี แจง โอ อื มัฮ ฮา� 37 ดัฮ ไก
ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่ อฮั
อื ติ แตะ อาวต ตัม นัม ลปุ พะจาว แตะ�
ไมจ โรฮ อื เมีญ ป ไซฮ อาึ เฮี มัฮ ป อฮั พะ
จาว ละ แตะ� 38 ดัฮ ไก ป โอ ญอม เมีญ
ตอก เซ� ไมจ โตว โรฮ ปุย เมีญ ลปุง ปุย
เซ เฟือฮ เอนิ�

39 เอียกปุ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ
เปอะ ซาวป ตอก ซ เกียฮ ซึป แตะ ลปุง
พะจาว ละ ปุย� ไล อู ปุย ลปุง ตัง โน่ง เซ
ปุ คัต� 40 โอเอฮี เตือง โอยจ อื ปังเมอ
ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ปุก อื ไล แตะ เดอมึ ซ
แปน ป ไมจ�

15
ไลลวง โกฮ ไอม แม พะเยซู

1 เอียกปุ� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ โตก
ละ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป ครอฮ
อาึ ละ เปอะ ไพรม อ�ื มัฮ ไลลวง ป เอจี
รปั เปอะ โตะ รพาวม แตะ ไม่ แปน อื ลัก
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ทัน ละ รพาวม เจือ เปอะ� 2 มัฮ โรฮ ป
เกือฮ เปอะ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� ดัฮ เปอะ
ปุน เจือ เนอึม ไลลวง เฮี เยอ� ดัฮ เปอะ
โอ เจือ เนอึม โฮ� ปังเมอ โอ ไก ป มัฮ ละ
เปอะ�

3 ไลลวง ป ระ ไล ฮา โอเอฮี ไฮญ เตือง
โอยจ อื ป เอจี โฮลฮ โฮะ เน่อมึ นึง พะจาว
อาึ เอจี ซึป โรฮ ละ โม เปะ� มัฮ ไลลวง
ยุม พะครติ ฆาื มัป่ ยุฮ เอะ ตัม ป เอจี ไซฮ
ปุย อาึง นึง พะทัม� 4 ไม่ ไลลวง รมอยจ
ปุย อ�ื ไม่ โกฮ ไอม แม อื ซเงะ ลอวย ตัม
ป อฮั พะทัม อาึง โฆะ โรฮ� 5 ฟวยจ โกฮ
ไอม อื เซ เปลีฮ ติ แตะ ละ เปโตร� เปลี
ฮ แม ติ แตะ ละ ปุย กาว ลอา ป มัฮ โม
ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ เซ� 6ฟวยจ เซ
เปลีฮ แม ติ แตะ ติ โฮน ละ โม เอยีกปุ ไน
พะจาว พอน รอย โฮฮ ปุย� โม เซ งอ่น
อื เอจี ยุม ปังเมอ โฮวน โรฮ ลัง่ ลัก่ ไอม
แตะ� 7ฟวยจ เซ เปลีฮ แม ติ แตะ ละ ยา
โคโบ่ ติ โฮน� ฟวยจ เซ เปลีฮ แม ติ แตะ
ละ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ เซ เตือง
โอยจ อื ติ โฮน แม� 8 ปัง มัฮ อาึ ปุย ตอก
กวนงกั เกิต ไม่ โอ แตะ ฮอยจ ญุ่ก� ลัก่ ก
ลอยจ อื เปลีฮ โรฮ ติ แตะ ละ อาึ โรฮ�

9อาึ มัฮ ปุย แตวะ ไล ฮา โม ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง พะเยซู เตือง โอยจ อ�ื โปง โตว
ปุย อฮั อาึ มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง อื เนิ�
นึง มัฮ อาึ ปุย คัม ตุง ครติซจัก ยุฮ พะ
จาว� 10 ปเล่ีย เฮี ป มัฮ นึง อื เมาะ เฮี
เยอ� มัฮ เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว� กุนมุ่น
เกือฮ อื เนิ เซ มัฮ โตว ป โอ ไก ป มัฮ� อาึ
โฮลฮ ยุฮ กัน โฮฮ ฮา โม เซ เตือง โอยจ อ�ื
ปังเมอ โอ มัฮ ยุฮ ฮุ นึง โกะ แตะ ไอฮ�
เอจี มัฮ ยุฮ ฮุ เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ป
อาวต ไม่ เยอะ เซ� 11 ปัง มัฮ อาึ ญุ่ก�
ปัง มัฮ โม เซ ญุ่ก� เอะ มัฮ ตื ป ครอฮ ไล
ลวง พะจาว ติ เซ เตือง มู แตะ� โม เปะ
เอจี มัฮ โรฮ เจือ เปอะ ไลลวง เซ โรฮ�

ไลลวง โกฮ ไอม แม ปุย
12 ดัฮ เอะ ครอฮ ไลลวง โกฮ ไอม แม

พะครติ เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ โฮ� โม เปะ เม

อยุ อฮั เปอะ ปุย โอ เกียฮ โกฮ ไอม แม เน่
อมึ ลัก่ ยุม แตะ งอ่น เนอ� 13 เญือม อฮั
เปอะ ตอก เซ เอจี เมาะ โรฮ อฮั เปอะ พะ
ครติ โอ เกียฮ โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ
โรฮ� 14 ดัฮ พะครติ โอ ดิ โกฮ ไอม แม
โฮ� ไลลวง ครอฮ เอะ ไม่ รพาวม เจือ โม
เปะ ไก โตว ป มัฮ เฟือฮ� 15 ดัฮ มัฮ ตอก
เซ เอะ มัฮ โรฮ อฮั ฮะ ป โอ เนอึม นึง ไล
ลวง พะจาว� เญือม อฮั ฮะ พะจาว เอจี
เกือฮ พะครติ โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม
แตะ เซ� ดัฮ โอ ไก ไล โกฮ ไอม แม ปุย
เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� บรญิ โรฮ ไม่ อฮั ฮะ
พะจาว โอ เกือฮ พะครติ โกฮ ไอม แม�
16 มัฮ โอ อื ไก ไล โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ
ลัก่ ยุม แตะ� พะครติ ตึน โอ โรฮ ซ โกฮ
ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ โรฮ� 17 ดัฮ พะค
รติ โอ ดิ โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ�
รพาวม เจือ โม เปะ ไก โตว ป มัฮ เฟือฮ�
มัป่ ยุฮ โม เปะ เซ อาวต ลัง่ ตอก ไพรม
แตะ� 18 ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� โม ป เอจี
ยุม ไน พะครติ เตอ ตึน ซ เอจี ไฆร ลอป�
19 เอะ ดัฮ มัฮ อาึง รพาวม แตะ นึง พะค
รติ แปน ตัว เปิง แตะ นึง เจน เฮี โน่ง โฮ�
เอะ มัฮ ปุย โซะ ไซญ ฮา ปุย เตือง โอยจ
อ�ื

20ญันได่ พะครติ เอจี โกฮ ไอม เนอึม
เน่อมึ ลัก่ ยุม* แตะ� เอจี มัฮ ตอก เปลิ
โรง ป โอก เน่อมึ นึง ลัก่ ยุม โฮ� เอจี แจง
นึง เซ ซ โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม
แตะ เตือง โอยจ อ�ื 21 ไลลวง ยุม ปุย เตื
อง โอยจ อื ไก ฆาื ปุย ติ ปุย โน่ง� ตอก
โรฮ เซ ไลลวง โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่
ยุม แตะ ไก โรฮ เบือ ปุย ติ ปุย โน่ง� 22 ยุม
ปุย เตือง โอยจ อื ฆาื อาวต แตะ ไน อาดั่
ม ตอก ออฮ� ซ โกฮ ไอม แม ปุย เตือง
โอยจ อื เบือ อาวต แตะ ไน พะครติ ตอก
เซ โรฮ� 23 ปังเมอ ซ ไก ตัม ไล แตะ� ป
โกฮ ไอม รกา ปุย เซ เอจี มัฮ พะครติ�
เมาะ ป มัฮ ปุย ไน อื ซ โกฮ ไอม โรฮ กัง
เคะ เญอืม เอจี ฮอยจ แม อ�ื 24 เญอืม เซ
ซ ลอยจ โอเอฮี ปลัฮเตะ เอ� พะครติ ซ

* 15:20 15:20 ตัม ลปุง กรกิ ไลลวง ยุม เฮี อฮั ไอจ ไม่ อ�ื ปุย ไน พะจาว กอ อฮั อื ตอก เซ นึง แจง ซ ไก แม
ซเงะ โกฮ ไอม อ�ื
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ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ อมันัต อนันา โอเอฮี� ไม่
ป ตัตเตียง โอเอฮี นึง กังฮาว เตือง โอยจ
อ�ื ฟวยจ เซ ซ มอป บัน่เมือง ยุฮ แตะ ละ
พะจาว ป มัฮ เปือะ แตะ� 25 พะครติ เซ
ไมจ อื แปน ป ตัตเตียง โอเอฮี� ฮอยจ ละ
เกือฮ พะจาว โม ป ตอซู ไม่ อื อาวต ฆรมึ
ชวง อื เตือง โอยจ อ�ื 26อมันัต ป ตอซู ไม่
เอะ ป ซ ยุฮ พะเยซู ไลจ ไม่ รเคะ โอเอฮี
ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื เอจี มัฮ อมันัต ลัก่
ยุม� 27 พะจาว เอจี เกือฮ โอเอฮี อาวต
ฆรมึ ชวง พะครติ เตือง โอยจ อ�ื อฮั เซ
พะทัม� เญือม อฮั อื เกือฮ โอเอฮี อาวต
ฆรมึ ชวง อื เตือง โอยจ อื เซ� เอจี ที โอ
พะจาว มัฮ ป อาวต ฆรมึ อ�ื นึง มัฮ โกะ อื
ป เกือฮ โอเอฮี อาวต ฆรมึ ชวง พะครติ เซ
เตือง โอยจ อ�ื 28 เญอืม เอจี ฟวยจ เกือฮ
พะจาว โอเอฮี อาวต ฆรมึ อมันัต พะครติ
โครยญ เจือ เยอ� พะครติ เซ ซ ญอม โรฮ
เกือฮ ติ แตะ อาวต ฆรมึ อมันัต พะจาว
ป เกือฮ แปน ตอก เซ ละ โกะ แตะ� มัฮ
เกือฮ อื แปน ตอก เซ นึง ซ โฮลฮ พะจาว
ตัตเตียง โอเอฮี โครยญ จัต โครยญ เจือ�

29 ติ ไล อื มัฮ แม ตอก เฮ�ี เอจี ไก โรฮ
งอ่น ป เอจี รปั บัป่ติซมา รโตง ป ยุม เมอ�
เมอยุ ยุฮ อื โอเอฮี ตอก เซ� ดัฮ โม ป เอจี
ยุม โอ ไก ตอก โกฮ ไอม แม โฮ� ปุย เม
อยุ เกือฮ อื ไก ป รปั บั่ปติซมา รโตง ป
ยุม� 30 ไลลวง เอะ นึง อ�ื เมอยุ ญอม
เอะ อาวต ไม่ ป กอยจ ป ราวม โครยญ
ซเงะ่ เอ� 31 เอยีกปุ� อาึ ซเปี ซเปี ยุม โค
รยญ ซเงะ่� อาึ อฮั ไลลวง เฮี ละ เปอะ นึง
ระ พาวม เมอะ ไม่ โม เปะ� นึง รโจะ เปอะ
รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ จาว ตอก เอะ
โรฮ� 32 อาึ ดัฮ ตอซู ไม่ โกะพริ ยว่ง เอเฟ
โซ ตอก ป อฮั ปุย โกะพริ ละ เซ โฮ� เมอ ซ
แปน อื เนิ อ�ี ดัฮ โม ป ยุม โอ ไก ไล โกฮ
ไอม โฮ� คาว ละ โซม ซัก กุก เตือ ญุ่ยจ
ซัก รกั ครวก เกอะ นึง ซ ยุม แตะ ซงา่วป
ตอก อฮั ปุย ปลัฮเตะ อื โฮ� 33 ปุ เกือฮ
ปุย ปุน จุ เปอะ� �กัน โฮมว ปุย ไม่ ปุย
ฆอก ไล� ซ ไลจ ยุฮ ไล ไมจ ยุฮ เปอะ��
34 โม เปะ เอ ไมจ เปอะ เฌาะ โกะ ลโปลฮ
พาวม แตะ� ปุ เญือะ ยุฮ ป พิต เตอ� ล

ลาึง โม เปะ เอจี ไก โรฮ งอ่น ป โอ ยุง ป
มัฮ พะจาว เฟือฮ เอนิ� อาึ มัฮ อฮั โอเอฮี
เซ ละ ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ยุง โซะ กิจ�

ไลลวง โกะ โคระ ปุย
35 โม เปะ ตึน ซ ไฮมญ เปอะ ตอก เฮี

งอ่น� �ป เอจี ยุม ซ โกฮ ไอม แม ตอก
เมอ� เญือม โกฮ ไอม อื มัฮ ตอก เมอ
ฮุนฮงั อ�ื� ตึน ซ อฮั เปอะ เซ� 36 อมั
มัฮ โอ เปอะ เกียฮ งอ่ต เฟือฮ� เญือม
ซมา เปอะ โนง โอเอฮี โตะ เตะ เอ� ดัฮ โอ
ยุม โฮ� เกียฮ กวยฮ โตว ฆาื อ�ื 37ป ซมา
เปอะ เซ� ปัง มัฮ เฮงาะ ญุ่ก� โอเอฮี ไฮญ
ญุ่ก� มัฮ โตว โคะ อื ป ซมา เปอะ� มัฮ
โนง ปลาว อื ป ซมา เปอะ เซ� 38ฟวยจ เซ
พะจาว เกือฮ โนง ป ซมา เปอะ เซ กวยฮ
แปน โคะ อ�ื เกือฮ อื แปน ฮุนฮงั แตะ ตัม
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� เกือฮ อื ตอก เจือ
แตะ ไอฮ โครยญ เจือ� โนง ป ซมา เปอะ
เซ� 39 เนะซองั โอเอฮี โครยญ เจือ อื ตอก
โตว ปุ แตะ� เนะซองั ปุย มัฮ ติ เจือ� เนะ
ซองั โกะพริ โกะยว่ง มัฮ โน่ง ติ เจือ� เนะ
ซองั ไซม มัฮ โน่ง ติ เจือ� เนะซองั กะ มัฮ
โน่ง โรฮ ติ เจือ� 40 โกะ ปุย ปุก ละ เมือง
มะลอง ไก โน่ง� โกะ ปุย ปุก ละ ปลัฮเตะ
เฮี ไก โน่ง โรฮ� โกะ ปุย ปุก ละ เมือง มะ
ลอง ไมจ ติ เจือ� โกะ ปุย ปุก ละ ปลัฮ
เตะ เฮี ไมจ โน่ง แม โรฮ ติ เจือ� 41 ซเปีย
ซเงะ ไมจ ติ เจือ� ซเปีย เคิ ไมจ โน่ง แม ติ
เจือ� ซเปีย ซโมยญ ไมจ โน่ง โรฮ ติ เจือ�
ไมจ ซเปีย ซโมยญ ตัง โรฮ ฮา ปุ แตะ โค
รยญ โนง อ�ื

42 ไลลวง โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม
แตะ ซ มัฮ โรฮ ตอก เซ โรฮ� ป ยุม เญอืม
รปาึง ปุย อื โตะ เตะ เอ มัฮ ป เกียฮ ซเอ
อมึ� เญอืม โกฮ ไอม แม อื มัฮ ป โอ เญาะ
เกียฮ ซเออมึ� 43 เญือม รปาึง อื มัฮ ป
รงมั รมอง� เญือม โกฮ ไอม แม อื มัฮ ป
รโอฮ รอตั� เญือม รปาึง ปุย อื มัฮ โอยจ
เรยีง อ�ื เญือม เกือฮ พะจาว อื โกฮ ไอม
แม เอจี ไก แม เรยีง ระ ฮา ไพรม แตะ�
44 เญอืม รปาึง อื มัฮ โกะ เนอมึ ทัมมด่า�
เญอืม เกือฮ อื โกฮ ไอม แม มัฮ โกะ เนอมึ
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ปุก ละ เมือง มะลอง� ดัฮ โกะ เนอึม ทัม
มด่า ไก โฮ� โกะ เนอึม ปุก ละ เมือง มะ
ลอง ไก โรฮ�

45ตอก ป ไซฮ ปุย อาึง นึง พะทัม� �พะ
จาว ยุฮ อาดัม่ รกา ปุย เกือฮ อื ไก จีวติ��
ป มัฮ อาดั่ม รเคะ เซ มัฮ ป อาวต ไม่ ลปุ
พะจาว ป ปุน เกือฮ จีวติ ละ ปุย� 46 ป ไก
รกา เซ มัฮ โตว โกะ เนอมึ ปุก ละ เมือง มะ
ลอง� มัฮ โกะ เนอึม ทัมมด่า� ฟวยจ เซ
เดอมึ ไก โกะ เนอึม ปุก ละ เมือง มะลอง
เงอ� 47 อาดั่ม ป ฮอยจ รกา เซ เกว ไม่
ปลัฮเตะ นึง ยุฮ พะจาว อื นึง เตะ รกาื�
อาดั่ม ป ไก รเคะ เซ ปังเมอ มัฮ ป ฮอยจ
เน่อมึ เมือง มะลอง� 48 เมาะ ป มัฮ บลัฮ
ลัก่ ปลัฮเตะ เอจี มัฮ ตอก อื ปุย ยุฮ พะจาว
นึง เตะ รกาื เมือ โรง อื เซ� เมาะ ป มัฮ
บลัฮ ลัก่ เมือง มะลอง เอจี มัฮ โรฮ ตอก อื
ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง เซ� 49ปเล่ีย
เฮี เอะ ปัง ไก ฮุนฮงั เงอะ ตอก ปุย ยุฮ พะ
จาว นึง เตะ รกาื เซ� เฆียง เฮี ซ โฮลฮ
โรฮ ฮุนฮงั โคระ แตะ ตอก ป ฮอยจ เน่อมึ
เมือง มะลอง เซ โรฮ�

50 เอี ยก ปุ� เอจี มัฮ ตอก เฮี ไลลวง
อ�ื โกะ เนอึม ปุย ป ไก ไม่ เนะ ไม่ ฮนัม
เกียฮ ไก โตว รโตง นึง บัน่เมือง ยุฮ พะ
จาว� โอเอฮี เกียฮ ซเออมึ ลโฮก เกอ เกีย
ฮ รไม่ โตว โรฮ ไม่ โอเอฮี โอ เกียฮ ซเอ
อมึ ลโฮก� 51 งอ่ต แลน� ซ รโฮงะ ปัน
ฮา โด่ะ ละ เปอะ ติ เจือ� เอะ มัฮ โตว ป ซ
ยุม* โครยญ โฆะ แตะ� พะจาว ปังเมอ ซ
เปียน เอะ เตือง โอยจ เจอะ� 52 เมาะ ติ
เจน เฌียป เลียป ไง่ โน่ง� พะจาว ซฟวยจ
เปียน อื เอะ เอ� เญอืม ปาึง พะจาว โตวต
ยุฮ แตะ โฮน ลอยจ อ�ื โม ป ยุม เซ ซ โกฮ
ไอม แม ไม่ โอ แตะ เญาะ ซ ซเออมึ� เอะ
ซ โฮลฮ ตื เปียน ติ แตะ เญือม เซ� 53 โอ
เอฮี เกียฮ ซเออมึ เฮี ไมจ อื ลโปลฮ ติ แตะ
แปนป โอ เกียฮ ซเออมึ� โอเอฮี เกียฮ ยุม
เฮี ไมจ โรฮ อื ลโปลฮ ติ แตะ แปน ป โอ
เกียฮ ยุม� 54 เญือม เอจี ฟวยจ ลโปลฮ
โอเอฮี เกียฮ ยุม ติ แตะ แปน ป โอ เกีย
ฮ ยุม เซ� เอจี มัฮ เกิต เนอึม อื ตอก อฮั

พะทัม อื ซ เกิต โฮ� ตอก อฮั อื เฮ�ี �อมั
นัต ลัก่ ยุม เอจี ไป นึง อมันัต ลัก่ ไอม��
อฮั เซ พะทัม� 55 �เออ� อมันัต ลัก่ ยุม�
เญือะ ไก โตว ตอก เป เปอะ ปุย เยอ� อมั
นัต ละ ซ ยุฮ เปอะ ป โซะ ละ ปุย ปุ โรฮ
เญาะ ไก�� อฮั เซ พะทัม� 56 อมันัต ลัก่
ยุม ป ปุน ยุฮ ป โซะ ละ ปุย เซ มัฮ เกิต อื
ฆาื มัป่� อมันัต มัป่ เซ มัฮ ไก อื ฆาื โกตไม
ยุฮ พะจาว� 57 ปัง มัฮ ตอก เซ� ญันด่ี
เนอึม ไม่ พะจาว ป เกือฮ เอะ เป อมันัต
ลัก่ ยุม เซ เบือ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูค
รติ ทื เอะ เซ�

58 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ ฮรกั เกอะ� มัฮ
เซ ป ไมจ โม เปะ ตอน แนฮ นึง รพาวม
เจือ แตะ ฆาื อ�ื ไม่ โอ เปอะ ชุมเช รพาวม
นึง� ไมจ เปอะ ยุฮ ลอป กัน ยุฮ พะโอง
จาว เกือฮ โฮวน ปุ ปุ� นึง เอจี ยุง ที เปอะ
มัฮ อื เบือ พะโองจาว เซ ป โอ เปอะ ซ
เครอื ซเงะ รมั กัน นึง อ�ื

16
ไลลวง มาื ทไว

1 ปเล่ีย เฮี เยอ ซ อฮั ไลลวง มาื ทไว ป
ซ เรอมึ เปอะ ปุย ไน พะจาว นึง ละ เปอะ�
ดวน อาึ โม ครติซจัก นึง จังวตั กะลาเทีย
ยุฮ ตอก ออฮ� โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ
ตอก เซ โรฮ� 2 ตัม ป โฮลฮ ป ปุน เปอะ
โครยญ โฆะ เปอะ� ไมจ เปอะ แฮรน อาึง
งอ่น โครยญ วนัติต� เดอมึ เปอะ โอ ซ
โฮลฮ ซาวป เกป เญือม ฮอยจ อาึ� 3 เญื
อม เอจี ฮอยจ อาึ เคะ เปอะ� ปุก ป ออฮ
รพาวม เปอะ� อาึ ซ เกือฮ โม เซ โฮว ไม่
มาื เรอึม เปอะ เซ� ฮอยจ นึง เวยีง เยรู
ซาเลม� ซ เกือฮ โรวก อื ไม่ นังซื โปง โม
เปะ อื โฮว ติ ปัป� 4 ดัฮ เคริ ละ โฮว อาึ
โฮ� โม เซ ซ โฮลฮ โฮว โรฮ ไม่ เยอะ�

คระ ตะ ปาวโล โฮว
5 อาึ ซ ฮอยจ เคะ โม เปะ ฟวยจ ฮอยจ

แตะ จังวตั มาซิโด่เนีย� นึง ไก รพาวม
ฆวต ฮอยจ แตะ นา เซ รกา� 6 อาึ ไก
รพาวม ฆวต อาวต ไม่ โม เปะ ติ วงั� ดัฮ
แปน โฮ ฆวต อาวต ไม่ เปอะ ติ เจน เมือ
โฆยญ เฮ�ี ฟวยจ เซ ซ โฮว อาึ คระ ออฮ

* 15:51 15:51 ตัม ลปุง กรกิ อฮั ไอจ ไม่ อ�ื
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ซ โฮลฮ เปอะ เรอมึ อาึ โฮว คระ เซ� 7 อาึ
ฆวต วฮิ โตว เคะ เปอะ ติ เตะ โน่ง� ดัฮ
ปุก รพาวม พะโองจาว โฮ� ฆวต อาวต
ไม่ เปอะ เล่ีญ บุย โรฮ� 8 อาึ ปังเมอ ตะ
ลัง่ อาวต เวยีง เอเฟโซ ฮอยจ ละ เติง กัน
เลียง ซเงะ รฮอน� 9 ปัง เอจี โฮวน ป
คัตคัง เงอะ� พะจาว เอจี โปฮ อาึง คระ
เนิ เวอืฮ� ละ ซ ยุฮ ฮุ กัน ละ อื ป ซ ไก ป
มัฮ อื โฮวน เจือ� เซ ป ฆวต อาวต ลัง่ ฆาื
อ�ื

10 ดัฮ ทิ โม ที ฮอยจ เคะ เปอะ� ไมจ
เปอะ เกือฮ แรป แตป ไม่ แตะ� นึง มัฮ
อื ป ยุฮ กัน ยุฮ พะโองจาว ตอก ยุฮ อาึ อื
โรฮ� 11 ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ปุย รมั นัป
เบีย เมีญ� ไมจ เปอะ เรอมึ นึง คระ โฮว อื
ละ ซ เกียฮ ฮอยจ แม อื เคะ อาึ ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� นึง รกวน อาึ อื ฮอยจ ดิ
ไม่ โม เอยีกปุ แตะ เซ�

12 อาึ เอจี กอ อฮั ละ อะโพนโล ป มัฮ
เอยีกปุ แตะ นึง ฆวต เกือฮ เยอะ โฮว เคะ
โม เปะ ไม่ โม เอยีกปุ ไฮญ แตะ เซ� ปเล่ีย
เฮี ปังเมอ โอ ปุก รพาวม โกะ อื ไอฮ� ซ
โฮว เคะ เปอะ เญือม เอจี เคริ ดอม อื ละ
แตะ�

ลปุง ลัก่ ก ลอยจ อื
13 โม เปะ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ

ซวง ไม่ อาวต เปอะ ไม่ รพาวม เจือ ตอน
ฮมัน แตะ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต นึง
โอเอฮี� เกือฮ ติ เปอะ อาวต ไม่ รพาวม
เรยีง แตะ� 14 เมาะ กัน ยุฮ เปอะ� ไมจ
เปอะ ยุฮ ไม่ รพาวม ฮรกั แตะ โครยญ
เจือ�

15 เอียกปุ� โม เปะ เอจี ยุง เปอะ มัฮ
เญือะ ซเทฟานา ป เจือ โรง พะจาว นึง จัง
วตั อะคายา� เญือะ เซ มัฮ เนอึม เญือะ
ป ปุน ทไว ติ แตะ ละ ซ รซอฮ แตะ ละ
ปุย ไน พะจาว� 16 อาึ ปัว โม เปะ เนอึง
ป อฮั ปุย ตอก เซ� ไม่ เนอึง โรฮ เปอะ
ป อฮั ปุย ไฮญ ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ โม เซ โค
รยญ โฆะ อ�ื 17 อาึ ญันด่ี ไม่ ฮอยจ ซเท
ฟานา เซ ไม่ ฟอทูนาโท ไม่ อะคาอโีค เคะ
แตะ นึง เอจี เกือฮ โม เซ อาึ โฮลฮ รพาวม

ไมจ มวน แตะ� ป โอ โม เปะ โฮลฮ ยุฮ เนิ
อ�ี เอจี ยุฮ ปุย ลอา ลอวย เซ เนิ เกือฮ
ฟวยจ� 18 โม เซ มัฮ เกือฮ อื อาึ โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ ตอก โรฮ เกือฮ อื
โม เปะ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ โรฮ�
ไมจ เปอะ นัปทื ปุย ตอก เซ�

19 โม ครติซจัก นึง จังวตั เอเซีย รโปะ
รซอม นัปทื แตะ ละ โม เปะ� อาควิลา
ไม่ ปรซิลา ไม่ ครติซจัก ป อาวต เญือะ อื
รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ เบือ
พะโองจาว� 20 โม เอียกปุ เปอะ ลัก่เอฮี
รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ เตื
อง โอยจ แตะ� ไมจ เปอะ เปลีฮ กัน นัปทื
เปอะ ปุ แตะ ตอก เอยีกปุ ฮรกั แตะ ไน พะ
จาว�*

21อาึ ป มัฮ ปาวโล เยอ� เคียง เฮี อื มัฮ
ป ไซฮ อาึ นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ� รโปะ
รซอม แตะ ละ โม เปะ ตอก เฮ�ี

22 ดัฮ ไก ป โอ ฮรกั พะโองจาว� ปุย เซ
เกือฮ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ� โอ พะ
โองจาว� ฮอยจ แม โอะ�

23 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะเยซู จาว อาวต ไม่
โม เปะ�

24 รพาวม ฮรกั ยุฮ อาึ เอจี อาวต ไม่ โม
เปะ เตือง โอยจ เปอะ เบือ พะเยซูครติ�
อาเมน�

* 16:20 16:20 นึง คอ 20 เซ ตัม ลปุง กรกิ อฮั นัปทื ปุ แตะ นึง ปซา ฮงาึต ไม่ อ�ื
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ
ครติซจัก เวยีง โครนิ (ปัป

ลอา�
เญอืม ไซฮ ปาวโล นังซื รโปะ แตะ ละ ค

รติซจัก เวยีง โครนิ โฮน ลอา เฮ�ี มัฮ ลไล
ไก ปันฮา ระ ซน่ะ ปาวโล ไม่ โม ป เจือ นึง
เวยีง โครนิ งอ่น� ปาวโล ไซฮ นังซื เฮี เญื
อม อาวต ลัง่ แตะ นึง จังวตั มาซิโด่เนีย�
ฟวยจ ไซฮ อื พะทัม ติ โครนิ พอน แลฮ
เคิ โน่ง� เอจี ไก โม ป เพอกึ ป โอ เนอึม
ป ฮอยจ นึง เวยีง โครนิ งอ่น� โม ป เจือ
นา เซ ซาวป เพยีก ปาวโล ฆาื อื งอ่น� อฮั
ปาวโล โอ เกง นึง เพอกึ แตะ ไลลวง พะ
เยซู เมาะ ป ฮอยจ โคระ เคะ แตะ เซ� ปัง
มัฮ ตอก เซ ปาวโล อู รพาวม แตะ ละ ปุย
นึง ฆวต ปุก แม แตะ ปุ แตะ ไม่ อ�ื เญื
อม ฮมอง ปาวโล ตอก เนองึ อื ป อฮั แตะ
นึง นังซื รโปะ แตะ โฮน รกา อื เซ� ปาว
โล อู โรฮ รพาวม มวน แตะ ละ อื ฆาื อ�ื
กา โอเอฮี ไฮญ ปาวโล อู ไลลวง รพาวม

ฮรกั แตะ ปุย เวยีง โครนิ� อาทิไบ่ ตอก
จัมเปน แตะ อฮั ป ซองั ละ โม ป โอ อื ปุก
ไล แตะ� อู ตอก โฮลฮ แตะ รพาวม ไมจ
มวน แตะ เญือม ฮมอง แตะ เฌาะ โม เซ
รพาวม แตะ� ฟวยจ เซ ปาวโล ปัว โม ป
เจือ เซ เรอึม โม ป ตุก ป ญัก นึง จังวตั ยู
เด่ีย ป มัฮ โรฮ ปุย ไน พะเยซู� โบ่ต ลัก่ ก
ลอยจ อื (โบ่ต 10-13) ปาวโล เกือฮ ปุย ยุง
ที มัฮ เนอึม แตะ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะ
เยซู� นึง เอจี ไก ป ฮอยจ เคียต อฮั ติ แตะ
มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู งอ่น� โม
ป เคิป เซ เอจี ปุน นัม รพาวม โม โครนิ มัฮ
ไม่ แตะ งอ่น� โม เซ อวต ติ แตะ ไม่ ฟอง
อื ปาวโล นึง ไลลวง รซอฮ อื ละ พะจาว�
มัฮ เซ ป จัมเปน ปาวโล รโฮงะ ซโตฮ ตอก
มัฮ เนอมึ แตะ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู
ฆาื อ�ื

1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง พะเยซูครติ ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว�
ไซฮ ดิ นังซื ไม่ ทิโมที ป มัฮ เอยีกปุ แตะ�

รโปะ ละ ครติซจัก เวยีง โครนิ ไม่ ปุย
ไน พะจาว ป อาวต นึง จังวตั อะคายา เตื
อง โอยจ อ�ื

2 ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม
ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ
ไม่ เน่อมึ นึง พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ
อาวต ไม่ โม เปะ�

ปาวโล ญันด่ี ไม่ พะจาว
3 ไมจ เอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว เปือะ พะ

โองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� พะ
จาว ป มัฮ เปือะ เอะ เซ มัฮ ป เลียก พาวม
นึง ปุย� มัฮ ป ไก ลอป ตอก เกียฮ เกาะ
โลม รพาวม ปุย โครยญ เจือ� 4 เญือม
อาวต เอะ ไม่ เม่ะมัก่ แตะ โครยญ เจือ�
พะจาว เกาะ โลม แนฮ รพาวม เอะ� เด
อมึ เอะ ซ เกียฮ เกาะ โลม โรฮ รพาวม ปุย
ไฮญป อาวต ไม่ เม่ะมัก่ แตะ โฮวน เจือ เซ
โรฮ� เอะ โฮลฮ เกาะ โลม โม เซ ตอก เอจี
เกาะ โลม พะจาว เอะ รกา� 5 เอะ โฮลฮ
โอต ดิ เม่ะมัก่ แตะ ไม่ พะครติ โฮวน เจือ
ตอก ออฮ� พะจาว ซ เกาะ โลม โรฮ เอะ
โฮวน เจือ เบือ พะครติ ตอก เซ โรฮ� 6 เญื
อม โฮลฮ เอะ โอต เม่ะมัก่ แตะ ตอก เซ�
เอะ ซ เกียฮ เกาะ โลม โรฮ โม เปะ ฆาื อ�ื
ละ ซ เกือฮ โรฮ โม เปะ โปน เม่ะมัก่ แตะ
เซ� ดัฮ พะจาว เอจี เกาะ โลม รพาวม
เอะ โฮ� เอจี มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ โฮลฮ
เอะ เกาะ โลม รพาวม โม เปะ� ไม่ เกือฮ
โม เปะ ไก เรยีง แด่น ละ ซ ปุน โอต เปอะ
เม่ะมัก่ แตะ ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� ตอก
เอจี ปุน โอต เอะ อื โรฮ� 7 เอะ ซโอว เนอึ
ม รพาวม นึง ซ เรอึม พะจาว โม เปะ�
เอะ ยุง เงอะ ตอก เฮ�ี โม เปะ โฮลฮ เปอะ
โอต ดิ เม่ะมัก่ แตะ ไม่ เอะ เมาะ ออฮ� ซ
อาวม ดิ โรฮ เปอะ ตอก เกาะ โลม พะจาว
รพาวม แตะ ไม่ เอะ เมาะ เซ โรฮ�

8 เอียกปุ� เอะ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง
ตอก โฮลฮ เอะ โอต เม่ะมัก่ โซะ ลอน แตะ
เญือม อาวต เตอะ นึง จังวตั เอเซีย โฮ�
เญือม เซ เยอ เอะ ระ เนอึม รพาวม ตุก
เกอะ� ตอก เอนิ รบุยฮ เชยีน เนิ ปอ เอนิ
แกต ติ แตะ โอ เญือะ ซ ไอม ฆาื อ�ื 9 มัฮ
ป อฮั เนอึม ปุย ติ� เอะ เอจี แกต เอนิ ติ
แตะ มัฮ ปุย นัม ยุม� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ
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เกิต อื นึง ซ เกือฮ อื เอะ ยุง โอ เอะ เกียฮ
เปิง โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ เกือฮ อื เอะ เปิง
พะจาว ป ปุน เกือฮ ปุย โกฮ ไอม เน่อมึ
ลัก่ ยุม แตะ เซ� 10-11 ปัง เอจี ซเปี ยุม
เอะ ตอก เซ� พะจาว เอจี เกือฮ เอะ โปน
อ�ื โนก ฮา เซ ซ เกือฮ ลัง่ เอะ โปน อ�ื
ดัฮ โม เปะ เรอึม โรฮ เพือ เอะ นึง รซอม
ไววอน แตะ� เอะ เจือ เนอมึ เมอะ ซ เกือฮ
ลัง่ พะจาว เอะ โปน ป ซ เกิต ละ แตะ เซ�
เญือม เซ พะจาว ซ เกือฮ เนอึม อื ตัม ป
ปัว ปุย โฮวน นึง แตะ รโตง เอะ เซ� พะ
จาว ซ เกือฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ เอะ เบือ
อ�ื เญือม เซ โฮวน ป ซ ญันด่ี นึง พะจาว
เบือ ป โฮลฮ เอะ เซ�

ปาว โล เฌาะ เวลา ตะ แตะ ฮอยจ
เวยีง โครนิ

12 รพาวม ยุง ไอฮ ติ แตะ ป อาวต กไน
เยอะ� เอจี เกือฮ เอะ ยุง แจง แน ยุฮ ลอป
แตะ กัน ซื ไม่ รพาวม เนอึม แตะ ซองนา
พะจาว นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี มัฮ ระ ลัก่ ฆวต
อฮั ฮะ ไม่ เญอืม อาวต แตะ ลลาึง โม เปะ
โฮ� เอะ ยุฮ โตว โอเอฮี ตัม กัมกึต วไิซ
ปุย ปลัฮเตะ� เอจี มัฮ ยุฮ ฮุ ตัม อมันัต
กุนมุ่น ยุฮ พะจาว� เอจี มัฮ โอเอฮี ไล เซ
ป อวต เอะ เอ� 13-14 เอะ ไซฮ โตว รโปะ
ไลลวง ไฮญ ละ เปอะ โนก ฮา ป เกียฮ ลาว
โม เปะ ไม่ คาวไจ เปอะ ตอก มัฮ อ�ื ปเล่ีย
เฮี เอจี คาวไจ โรฮ เปอะ งอ่น ไลลวง เซ�
อาึ มัฮ ฆวต เกือฮ โม เปะ คาวไจ ซโตฮ
โครยญ เจือ� ดัฮ เปอะ เอจี คาวไจ ตอก
เซ� ซเงะ ซ ฮอยจ พะเยซู จาว โม เปะ ซ
ปุน เปอะ นา ตา แตะ เบือ เอะ� เอะ ซ ปุน
โรฮ นา ตา แตะ เบือ โม เปะ โรฮ�

15 อาึ แจง นึง โตะ รพาวม แตะ ไลลวง
เซ� เมือ โรง อื อาึ ตะ โฮว เคะ โม เปะ
กา โฮว แตะ เคะ ปุย ไฮญ� นึง ซ เกือฮ
ฮะ โม เปะ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ ติ
ลอา โฮน� 16 เญือม โฮว เยอะ นึง จังวตั
มาซิโด่เนีย เซ� ตะ วฮิ เคะ เปอะ ลวง โฮว
แตะ ติ โฮน� ลวง เอญี เญอะ ตะ โรฮ ลัง่
วฮิ เคะ เปอะ ติ โฮน แม� ละ ซ โฮลฮ โม
เปะ เรอึม อาึ นึง คระ โฮว เยอะ จังวตั ยู
เด่ีย� 17 เคียง โอ โฮลฮ โฮว ตอก ตะ แตะ
โฮว เซ� อมั แกต เปอะ อาึ มัฮ ปุย ไปๆ

มาๆ รพาวม ฆาื� อาึ อมั มัฮ ฮะ ตอก ปุย
ปลัฮเตะ ป อฮั ติ แตะ ซ โฮว� โอ โฮว เนอึ
ม โฮ� มัฮ โตว ตอก เซ�

18 พะจาว มัฮ ป เนอึม รพาวม ตอก
ออฮ ลปุง ซันญา ยุฮ อาึ ละ โม เปะ เนอึ
ม โรฮ ตอก เซ� มัฮ โตว ลปุง ไปๆ มาๆ�
19 อาึ ไม่ ซีลา ไม่ ทิโมที เอจี ครอฮ ไลลวง
พะเยซูครติ กวน พะจาว ลลาึง โม เปะ�
พะเยซู เซ มัฮ โตว ป ไปๆ มาๆ� โอเอฮี
นึง โกะ อื ตึน มัฮ ลอป ป เนอึม ป แนม�
20 เอจี มัฮ เบือ พะเยซู เซ ป แปน ลปุง
ซันญา ยุฮ พะจาว ป เนอึม ฆาื อื โครยญ
มวยญ� มัฮ เซ ป อฮั เอะ �อาเมน� ฆาื
อ�ื นึง ซ รโพ แตะ ลปุง ซันญา เซ เบือ
พะเยซูครติ� ละ ซ แปน อื โญตซัก ละ พะ
จาว� 21 เอจี มัฮ พะจาว ป เกือฮ เอะ ไม่
โม เปะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไน พะค
รติ เตอ� มัฮ โรฮ พะจาว ป ดุฮ เอะ แปน
ปุย ตัง โน่ง ฮา ปุย ไฮญ� 22 เอจี ไม อาึง
เอะ ไม่ เกือฮ อื ลปุ แตะ อาวต โตะ รพาวม
เอะ� แปน ตอก แมจัม เกือฮ เอะ ยุง แจง
แน ซ โฮลฮ แตะ โอเอฮี ป ซันญา อื อาึง�

23 มัฮ พะจาว ป ปุน แปน ซกิ พีญัน
นึง ป ซ อฮั ฮะ เฮี นึง เอจี ยุง อื รพาวม
อาึ� เอจี มัฮ ฆาื โอ เยอะ ฆวต เกือฮ โม
เปะ อาวม โซะกิจ แตะ� ป โอ อาึ แปน
ฮอยจ เคะ โม เปะ นึง เวยีง โครนิ ฆาื อ�ื
24 เอะ มัฮ โตว ซาวป คนัป โม เปะ นึง ป
เจือ เปอะ� มัฮ เรอึม ดิ ยุฮ กัน ไม่ เปอะ
ละ ซ เกือฮ ฮะ โม เปะ โฮลฮ รพาวม ไมจ
มวน แตะ� นึง เอจี อาวต ตอน ฮมัน เปอะ
ตัม รพาวม เจือ แตะ�

2
1 มัฮ เซ ป โปวต รพาวม แตะ ตอก เฮี

ฆาื อ�ื อาึ ฆวต ฮอยจ โตว เคะ เปอะ ละ
ซ เกือฮ แม แตะ โม เปะ โฮลฮ รพาวม
ตุก แตะ� 2 ดัฮ อาึ เกือฮ โม เปะ อาวต
ไม่ รพาวม ตุก แตะ ตอก เซ โฮ� มัฮ ปุย
ป ซ ปุน เกือฮ แม อาึ ไมจ มวน รพาวม
เมอ� ไก โตว ปุย ไฮญ ละ� โนก ฮา โม
เปะ ป เอจี โฮลฮ รพาวม ตุก แตะ ฆาื อาึ
เฮ�ี 3 มัฮ เซ ป ไซฮ อาึ รโปะ นังซื เซ ละ
โม เปะ ฆาื อ�ื อาึ ฆวต ฮอยจ โตว เคะ
โม เปะ ละ ซ โฮลฮ โกะ แตะ รพาวม ตุก
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ฆาื โม เปะ� นึง มัฮ โม เปะ ป ลัง เกือฮ อาึ
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� อาึ อื เอจี
แจง เนิ� เญอืม มวน รพาวม อาึ อื โม เปะ
มวน โรฮ รพาวม เปอะ เบือ อ�ื 4 อาึ เอจี
ไซฮ ละ เปอะ ไม่ ตุก เนอึม รพาวม แตะ
นึง เปอะ ปอ โอก รบวต แตะ เอนิ� ไฌม
เนอึม ไฌม แนม โม เปะ� มัฮ โตว ไซฮ
แฮะ นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ตุก รพาวม�
มัฮ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง เมาะ ฮรกั อาึ
เปอะ�

ปุย ไมจ โตว อื ทื ลอป ป พิต ไพรม ยุฮ
ปุย

5 ดัฮ ไก ป ยุฮ ป พิต เตอ� มัฮ โตว ยุฮ
อื ละ อาึ โน่ง� มัฮ โรฮ ยุฮ อื ละ โม เปะ เตื
อง โอยจ เปอะ� มัฮ เรยีง โซะ อื ละ เปอะ
งอ่น� เญอืม อฮั ฮะ ตอก เซ� มัฮ โอ ฆวต
เกือฮ แปน ป โซะ ลอน ละ ปุย เซ� 6ป มัฮ
ตุต เมาะ เอจี ญวต ปุย โฮวน อื ละ อื เซ
เอจี เคราะ เอจี ปอ ละ อื เมาะ เซ� 7ปเล่ีย
เฮี เญือะ ไมจ เปอะ โตว ทื พิต อ�ื ฮา เซ
ไมจ เปอะ เกาะ โลม รพาวม อื เดอมึ โอ
ซ ตุก ลอน รพาวม ปอ ไลจ เอนิ รพาวม
แตะ� 8 มัฮ เซ ป ปัว อาึ โม เปะ เปลีฮ
รพาวม ฮรกั แตะ ละ อื ฆาื อ�ื เดอมึ ซ ยุง
ที อื ฮรกั โม เปะ แตะ� 9 มัฮ เซ ป ไซฮ
อาึ รโปะ นังซื เซ ละ เปอะ ฆาื อ�ื อาึ มัฮ
ฆวต ลอง แลน รพาวม โม เปะ� นึง ฆวต
ยุง เงอะ เมาะ ปุน เนองึ โม เปะ ป อฮั อาึ�
10 ดัฮ โม เปะ ปุน ยวก พิต ยุฮ ปุย ออฮ�
อาึ ซ ยวก โรฮ พิต ยุฮ ปุย เซ� ดัฮ ไก ป
ไมจ อาึ ยวก พิต ยุฮ อ�ื อาึ ซ ยวก เนอึม
ละ อื เบือ งอ่ต แตะ โม เปะ ซองนา พะค
รติ� 11 เอะ ไมจ เนอมึ ยวกพิต ยุฮ ปุ แตะ
เดอมึ ซาตัน โอ ซ เกียฮ เป เอะ� เอะ เอจี
ยุง ซโตฮ โฮะ ตอก ซาวป อื รชุยจ ปุย ไลจ
เจอ�

รพาวม ตุก ยุฮ ปาวโล
12 เญือม ฮอยจ อาึ นึง ยว่ง โตรอตั ละ

ซ ครอฮ แตะ ไลลวง พะครติ เตอ� พะโอง
จาว เอจี โปฮ คระ เนิ ละ ซ ยุฮ อาึ กัน นา
เซ� 13 อาึ ปังเมอ โอ มวน รพาวม นึง โอ
แตะ รโตฮ ยุ ติโต ป มัฮ เอยีกปุ อุ เซ� อาึ

โฮว ฆาื ฮา ปุย นา เซ� ลอต ฮอยจ นึง จัง
วตั มาซิโด่เนีย�

โม เอะ เป ป โอ ไมจ เบือ พะครติ
14 ปัง มัฮ ตอก เซ� เอะ ญันด่ี ไม่ พะ

จาว� นึง มัฮ อื ป นัม ลอป เอะ เกือฮ เอะ
เป โอเอฮี ป โอ ไมจ โครยญ เจือ เบือ รโจะ
ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ� พะจาว โกว
เอะ ละ ซ เกือฮ อื ปุย เตือง โอยจ อื ยุง ป
มัฮ พะครติ� แพป โรฮ เอะ ไม่ ป ซออย
ฮงาื ฟา โครยญ โดฮ� 15 เอะ มัฮ ตอก
ป ซออย ฮงาื ป ตอง พะครติ ทไว ละ พะ
จาว โฮ� ซออย ฮงาื อื เซ ฟา ฮอยจ ละ
โม ป เอจี ซ โปน มัป่ ยุฮ แตะ ไม่ โม ป เอจี
ซ ไลจ ซ โลม� 16 ละ โม ป เอจี ซ ไลจ ซ
โลม เมอ� เอจี มัฮ ป ซออย ละ อื ฮอยจ
ละ ยุม อ�ื ละ โม ป เอจี ซ โปน มัป่ เปอ�
ปังเมอ เอจี มัฮ ป ซออย ฮงาื ละ อื ฮอยจ
ละ โฮลฮ อื จีวติ แตะ� กัน ระ ไล ตอก
เซ แจง โอ อื ไก ป ซ เกียฮ ยุฮ นึง โกะ
แตะ ไอฮ แฮ� 17 เอจี ไก งอ่น ป เกือฮ ไล
ลวง พะจาว แปน ตอก นัมกา โชะ แตะ
โซม� เอะ ปังเมอ โอ ตอก โม เซ� เอะ
มัฮ กวนไจ ยุฮ พะครติ� อฮั ตัม รพาวม
เนอมึ แตะ ซองนา พะจาว นึง มัฮ พะจาว
ป ดวน เอะ โฮว ตอก เซ�

3
ป ยุฮ กัน ตัม ลปุง ซันญา โคระ

1 เญือม อฮั ฮะ ตอก เซ อมั แกต เปอะ
มัฮ อวต เอะ ติ แตะ ละ เปอะ� มัฮ โตว
อ�ื เอะ จัมเปน โตว โรวก นังซื ลัปลอง
ละ โม เปะ� ตอก กอ โรวก ปุย ไฮญ อื ละ
เปอะ� ไม่ โรวก อื เน่อมึ นึง โม เปะ ละ
ปุย ไฮญ โฮ� 2 เอจี มัฮ เอนิ โม เปะ ไอฮ
ป ตอก นังซื ลัปลอง ยุฮ เอะ เอ� พะจาว
เอจี ไซฮ อื โตะ รพาวม โม เอะ ละ ซ เกือฮ
อื ปุย ลาว ไม่ ยุง แตะ ไล อ�ื 3 เอจี ที ละ
ปุย มัฮ โม เปะ นังซื ไซฮ พะครติ ไม่ รโปะ
อื นึง เอะ เอ� มัฮ โตว ไซฮ อื นึง แพน
ซโมะ ไม่ นัมมึก� มัฮ ไซฮ อื โตะ รพาวม
ปุย เบือ ลปุ พะจาว ป ไอม ลอป�

4 เอะ อฮั โอ เอฮี เฮี นึง ไซญ รพาวม
แตะ นึง พะจาว เบือ พะครติ� 5 เอะ มัฮ
โตว อฮั ติ แตะ เกียฮ ยุฮ กัน เฮี เบือ กัมกึต
วไิซ โกะ แตะ ไอฮ� ป เกียฮ ยุฮ เอะ กัน เฮี
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นึง อื มัฮ เบือ อมันัต ฮอยจ เน่อมึ นึง พะ
จาว� 6 มัฮ พะจาว ป เกือฮ เอะ เกียฮ ยุฮ
กัน ตัม ลปุง ซันญา โคระ ยุฮ แตะ� ลปุง
เซ มัฮ โตว โกตไม ไซฮ ปุย อาึง� มัฮ ไก อื
เบือ ลปุ พะจาว� โกตไม ไซฮ ปุย อาึง เซ
มัฮ ป เกือฮ ปุย ยุม� ลปุ พะจาว ปังเมอ
มัฮ ป เกือฮ ปุย โฮลฮ จีวติ แตะ�

7 ไพรม อื พะจาว ไซฮ โกตไม นึง ด่อยฮ
แตะ นึง แพน ซโมะ� เญือม เกือฮ อื ละ
ปุย พะจาว เปลีฮ รงั ซเปีย ยุฮ แตะ ไม่ อ�ื
รงั ซเปีย เซ ปัง เอจี ไฮลม ปุ ปุ� รฌิญ ลัง่
นึง นา ไอ โมเซ ปอ เอนิ โอ ปุย ปุน แก นา
อ�ื โกตไม เซ ปัง มัฮ ป ซ เกือฮ ปุย ลอก
ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ� ฮอยจ ลัง่ ไม่
รงั ซเปีย ตอก เซ� 8 รงั ซเปีย ป ไก ไม่ กัน
ยุฮ ลปุ พะจาว โม่ ไมจ ฮา เซ แม ซเปีย อ�ื
9 ดัฮ กัน ป เกือฮ ปุย ลอก ตุต แตะ ฮอยจ
ไม่ รงั ซเปีย ตอก เซ โฮ� กัน ป เกือฮ ปุย
โปน ตุต แตะ โม่ ไมจ โรฮ ฮา เซ แม รงั ซ
เปีย อ�ื 10 มัฮ โรฮ ตอก เฮ�ี รงั ซเปีย ป
ไก ไพรม อื เซ เญือะ รงั โตว เฟือฮ� รงั
ซเปีย ป ตึก นึง ไมจ แตะ ป ไก ปเล่ีย เฮ�ี
เรยีง รงั ซเปีย ฮา ป ไก ไพรม เซ� ปอ ไฆร
อื ยุฮ เอนิ� 11 โกตไม ป ไก จุบัน่ เซ� ดัฮ
ฮอยจ ไม่ รงั ซเปีย ตอก เซ โฮ� ลปุง ซัน
ญา ป ไก ลอป เซ แจง เรยีง รงั ซเปีย อื
ฮา เซ แม�

12 เคียง ซโอว รพาวม เอะ ไม่ ไล เซ
เยอ� เอะ โฮลฮ เนอึม รพาวม กา แตะ
เบือ อ�ื 13 เอะ ตอก โตว ไอ โมเซ� นึง
เลอึป ไอ โมเซ นา แตะ นึง พา� ละ โอ
อื ซ เกือฮ โม อซิรา เอน ยุ ไฮลม รงั ซ
เปีย นึง นา แตะ เซ ปุ ปุ ฮอยจ ละ ไฆร
อ�ื 14 รพาวม รโม่ยฮ โม อซิราเอน เซ
เฟียก ตัน เยอื ลัง่� โม เซ เญือม ลาว อื
นังซื ลปุง ซันญา ไพรม เซ� ตอก ลัง่ ป
ไก โอเอฮี เลอึป รพาวม อื ฮอยจ ปเล่ีย�
ตอก พา เลอึป นา ไอ โมเซ โฮ� มัฮ เบือ
พะครติ โน่ง ป เกียฮ โปฮ พะจาว โอเอฮี
เซ ละ อ�ื 15 ปัง มัฮ ปเล่ีย เฮี เญื อม
ลาว โม อซิราเอน โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ�
รพาวม อื ตอก ลัง่ โอเอฮี ป เลอึป ฮา อื
โฮ� 16 ปัง มัฮ ตอก เซ� เญอืม ฮอยจ ปุย

เคะ พะโองจาว� เญือะ ไก โตว พา เลอึป
นา อ�ื 17 พะโองจาว อฮั อื เซ มัฮ อฮั อื
ไม่ ลปุ พะจาว� อาวต ลปุ พะโองจาว นา
ออฮ� ปุย นา เซ เอจี โปน แปน แตะ ครา
เซีญ โอเอฮี� 18 โม เอะ เตือง โอยจ เจอ
เอจี รฌิญ ตื รงั ซเปีย ยุฮ พะโองจาว นึง
เงอะ� นึง โอ เอะ เญือะ ไก พา เลอปึ นา�
ลปุ พะจาว เซ เอจี มัฮ ติ ไม่ พะโองจาว�
รงั ซเปีย ป โอก เน่อมึ นึง อื มัฮ ป เปียน
เอะ เกือฮ โฮลฮ รงั ซเปีย แตะ ปุ ปุ� ฮอยจ
ละ ซ ตอก โรฮ เอะ โกะ อ�ื

4
เนะซองั เอะ มัฮ ตอก โดง เตะ

1 พะจาว เอจี เลียก พาวม เนอึม นึง
เอะ� ปอ ปุน เกือฮ อื เอะ โฮลฮ ยุฮ กัน ระ
ไล เฮี เบือ อ�ื มัฮ เซ ป โอ เอะ ชุม รพาวม
นึง ฆาื อ�ื 2 เอะ เอจี โปวฮ ฮุ ไลลวง เฮยี
ง บ่วก แตะ ละ ปุย ป ลัง โซะกิจ ปุย นึง
เซ� เอะ ซาวป โตว รชุยจ ปุย นึง ป โอ
เนอึม� โบว โตว ลปุง พะจาว เกือฮ แปน
ป โอ เนอึม� เอะ ครอฮ เฮาะ ลปุง เนอึม
ละ ปุย ซโตฮ� รพาวม ปุย ยุง ป พิต ไม่
ป ปุก ตอก ออฮ� เอะ เกือฮ ติ แตะ ปุก
รพาวม ปุย ตอก เซ เตือง โอยจ อื ซองนา
พะจาว� 3 ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
ป ครอฮ เอะ เซ� ดัฮ ไก งอ่น ป ตอก โอ
เอฮี ป เลอปึ ฮา อ�ื ปุย โม เซ เอจี มัฮ ปุย
ซ ไลจ ซ โลม� ปุย ไฮญ เลอึป โตว อื ฮา
อ�ื 4 โม เซ เจือ โตว อื นึง เกือฮ พี กุม
ปลัฮเตะ เฮี รพาวม อื อาวต ก เฟียก อ�ื
พี เซ เดีย ป ซเปีย ป ซ ซอต ละ อื เซ ฮา
อ�ื เอจี มัฮ ซเปีย เซ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป มัฮ ไลลวง
โญตซัก ยุฮ พะครติ เซ� พะครติ เซ เอจี
มัฮ เอนิ ตอก พะจาว โครยญ จัต โครยญ
เจือ� 5 เอะ ครอฮ โตว ไลลวง โกะ แตะ ละ
ปุย� เอะ ครอฮ ไลลวง มัฮ พะเยซูครติ พะ
โองจาว ละ ปุย� ไม่ รโฮงะ มัฮ แตะ กวน
ไจ ยุฮ โม เปะ นึง ซ โฮลฮ พะเยซู โญตซัก
แตะ เบือ อ�ื 6 เอจี มัฮ พะจาว ไอฮ ป อฮั
เฮ�ี �เกือฮ ซเปีย ไก ลลาึง ก เฟียก อ�ื�
อฮั เซ� พะจาว เซ เอจี มัฮ พะจาว ติ ไม่ ป
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เกือฮ ซเปีย ยุฮ แตะ รงั โตะ กไน รพาวม
เอะ� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื เอะ
ยุง ไลลวง รงั ซเปีย ยุฮ แตะ ป รฌิญ เน่
อมึ นึง นา พะครติ เซ�

7 ปัง มัฮ ตอก เซ เอะ เอจี ไก ป ไมจ ป
ญุ่ก ยุฮ พะจาว กไน โกะ เนอึม เมอะ ป
ตอก โดง เตะ โฮ� นึง ซ ที อื ละ ปุย โอ
อมันัต ระ เซ ฮอยจ เน่อมึ นึง เอะ ไอฮ�
เอจี แจง มัฮ อื อมันัต พะจาว� 8 เอะ เอจี
ไตป โฮลฮ โอต เม่ะมัก่ แตะ� ปังเมอ โอ
โฮฮ ฮา ปุน โอต เตอะ� ติ ติ เลีฮ อื อาวต
ไม่ กลาึง รพาวม แตะ� ปังเมอ โอ โรฮ ปอ
ไลจ รพาวม เมอะ� 9 โฮวน ป โคมเฮง เอะ
เอ� ปังเมอ โอ ไก เญือม อาวต โน่ง โนก
ปุโฮมว แตะ� เอะ เอจี ปุฮ ปุย เยอะ ปอ
ฆลาื เยอะ� ปังเมอ โอ โรฮ ปอ ยุม เมอะ�
10 ไลลวง ยุม พะเยซู เอจี แปน ลอป ตอก
รบุยฮ ลกลอม นึง เนะซองั เอะ เฮ�ี เอะ
เอจี ญอม โอต ป โซะ ละ ซ เกือฮ แตะ ไล
ลวง จีวติ พะเยซู เปลีฮ โรฮ ติ แตะ นึง เนะ
ซองั เอะ เฮ�ี 11 ติ เจน ไอม เมอะ เฮ�ี เอะ
ซเปี ลอป ยุม เมอะ ละ ซ แปน อื โญตซัก
ละ พะเยซู� เดอมึ ปุย ซ โฮลฮ ยุ จีวติ อื
นึง เนะซองั เงอะ เฮ�ี 12 ดัฮ มัฮ ตอก เซ�
ป รซอฮ นึง โม เอะ เซ มัฮ กัน ยุม� ละ ซ
เกือฮ ฮะ จีวติ พะเยซู รซอฮ กไน โม เปะ
เบือ อ�ื

13พะทัม อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี เจือพะจาว�
มัฮ เซ ป เกียฮ อฮั โอเอฮี เบือ อ�ื� อฮั
เซ� เอะ เจือ โรฮ ตอก เซ� มัฮ โรฮ เซ ป
เกียฮ อฮั โอเอฮี เบือ อ�ื 14 เอะ ยุง เงอะ
พะจาว เอจี เกือฮ พะเยซู จาว โกฮ ไอม
แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� ไม่ ซ เกือฮ โรฮ อื
เอะ โกฮ ไอม ดิ ไม่ พะเยซู เซ� ฟวยจ เซ
ซ นัม ดิ โรฮ เอะ ไม่ โม เปะ ฮอยจ ก อาวต
โกะ แตะ� 15 โอเอฮี ตอก เซ มัฮ ไก อื ละ
ซ ไก ป มัฮ อื ละ โม เปะ� ดัฮ กุนมุ่น ยุฮ
พะจาว ฮอยจ แนฮ ละ ปุย โฮวน ฮา ไพรม
แตะ ปุ ปุ� ซ โฮวน โรฮ ป ไววอนญันด่ี นึง
อื ไม่ ซ แปน อื โญตซัก ละ พะจาว เบือ อ�ื

โอเอฮี ป ไก จุบัน่ ไม่ ป ไก ลอป
16 มัฮ เซ ป โอ เอะ ชุม รพาวม นึง ฆาื

อ�ื ปัง ไลจ เนะซองั เอะ ปุ ปุ� รพาวม ร

โม่ยฮ เฮะ เปียน โคระ แนฮ โรฮ ปุ ปุ โค
รยญ ซเงะ่� 17 เม่ะมัก่ โฮลฮ เอะ โอต เญี่
ยะๆ ญุ่ๆ จุบัน่ เฮ�ี ซ เกือฮ เอะ โฮลฮ โญต
ซัก ระ เนอมึ ป โอ เญาะ เกียฮ ลอยจ เบือ
อ�ื โฮฮ ฮา เกียฮ แพป เปอะ ไม่ เม่ะมัก่
โอต เตอะ ปเล่ีย เฮ�ี 18 เอะ มัฮ โตว งอ่ต
ไลลวง โอเอฮี ป เกียฮ ยุ ปุย นึง ไง่ แตะ�
มัฮ งอ่ต ไลลวง โอเอฮี ป โอ ปุย เกียฮ ยุ
นึง ไง่ แตะ� โอเอฮี ป เกียฮ ยุ ปุย นึง ไง่
แตะ มัฮ ป ไก จุบัน่ โน่ง� โอเอฮี ป โอ ปุย
เกียฮ ยุ นึง ไง่ แตะ เซ มัฮ ป ไก ลอป�

5
ไลลวง ตอก ซ เปียน เอะ ติ แตะ

1 เนะซองั เอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี มัฮ ตอก
พากัง โฮ� เอะ ยุง เงอะ ดัฮ พากัง อาวต
เตอะ เฮี เอจี ไลจ โฮ� เอะ เอจี ไก เญือะ
นึง เมือง มะลอง� มัฮ โตว เญือะ ป ยุฮ
ปุย นึง เตะ แตะ� เอจี มัฮ พะจาว ป ยุฮ
อาึง ละ เอะ เอ� เญือะ เซ มัฮ ป ซ ไก
ลอป� 2 ปเล่ีย เฮี เอะ แงงฮั โตะ รพาวม
แตะ นึง รไม่จ แตะ อาวต นึง เญือะ โคระ
แตะ� ตอก จาวป ปุย เครองึ โคระ แตะ
โฮ� 3 ดัฮ เอจี โฮลฮ จาวป ตอก เซ โฮ�
เอะ ซ โฮลฮ โตว อาวตปลาว โนก โกะ เนอึ
ม แตะ� 4 เญือม อาวต ลัง่ เงอะ นึง พา
กัง ปลัฮเตะ เฮี แตะ� เอะ แงงฮั นึง ตุก
รพาวม แตะ� มัฮ โตว ฆวต โปวฮ เนะ
ซองั ปลัฮเตะ เฮี แตะ� มัฮ ฆวต เกือฮ
พะจาว จาวป เนะซองั เมือง มะลอง ละ
แตะ� นึง ซ เกือฮ โอเอฮี เกียฮ ยุม เฮี เปีย
น ติ แตะ แปน ป ซ ไอม ลอป� 5 ป เอจี
เพรยีง อาึง เอะ ละ ซ เกือฮ อื เอะ เปียน
ติ แตะ ตอก เซ� เอจี มัฮ พะจาว� เอจี
เกือฮ ลปุ แตะ ละ เอะ แปน แมจัม เกือฮ
เอะ ยุง แจง แน ซ โฮลฮ แตะ โอเอฮี ตอก
เซ�

6 มัฮ เซ ป โฮลฮ เอะ อาวต ลอป ไม่
รพาวม เรยีง แตะ เบือ อ�ื เอะ ยุง เงอะ
ติ เจน อาวต ลัง่ เอะ นึง เญือะ เนะซองั
เฮี แตะ� เอะ ซไง ลัง่ ฮา เญือะ ยุฮ พะ
โองจาว� 7 เอจี มัฮ รพาวม เจือ เยอะ ป
นัม จีวติ เอะ เอ� มัฮ โตว โอเอฮี ป เกีย
ฮ ยุ ปุย นึง ไง่ แตะ� 8 เอะ เอจี อาวต ไม่
เรยีง รพาวม แตะ� ฮา ซ อาวต ลัง่ เงอะ
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เอะ ฆวต โอก ฮา เญือะ เนะซองั เฮี แตะ�
ไม่ ฆวต อาวต เตอะ นึง เญือะ ไม่ พะโอง
จาว� 9 ปัง มัฮ ตอก เซ� ป ระ ไล นึง อื
มัฮ ตอก เฮ�ี ปัง อาวต เตอะ เญือะ ลัก่
เอฮี ญุ่ก� ปัง อาวต เตอะ ลัก่เติต ญุ่ก�
เอะ ฆวต ยุฮ ลอป ป ปุก รพาวม พะจาว�
10 เอะ เตือง โอยจ เจอะ ซ จัมเปน อาวต
ตื ซองนา พะครติ ละ ซ โฮลฮ อื รเตีฮ กัน
ยุฮ เอะ� เญอืม เซ โม เอะ ซ โฮลฮ ป โปง
แตะ โฮลฮ ตัม กัน ยุฮ แตะ นึง เนะซองั
เฮี แตะ� ตัม เมาะ ไมจ เมาะ ฆอก อ�ื มัฮ
เซ ป ไมจ เอะ ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว ฆาื
อ�ื

กัน ระ ไล ป เกือฮ ปุย ปุก ปอ ปุ แตะ
ไม่ พะจาว

11 เอะ ยุง เงอะ ตอก ซ ไมจ แตะ ฮลัต
นึง พะโองจาว เซ� มัฮ เซ ป ฆวต นัม
รพาวม ปุย ฆาื อ�ื พะจาว ยุง ไลลวง
เอะ โครยญ เจือ� อาึ ฆวต เกือฮ โรฮ โม
เปะ ยุง ไลลวง เอะ ฮอยจ โตะ รพาวม โด่ะ
เปอะ ตอก เซ โรฮ� 12 เอะ มัฮ โตว ฆวต
อู ลอป ไลลวง ยุฮ โกะ แตะ ละ โม เปะ�
ฮา เซ เอะ มัฮ ฆวต เกือฮ โม เปะ ไก ตอก
ไซญ รพาวม นึง เอะ� เดอมึ เปอะ ซ ไก
ควน เกียฮ กอก รโฮงะ ไลลวง ยุฮ เอะ ละ
โม ป ซาวป อวต ลื ไลลวง ก พริ ปุย� ฮา ซ
อวต แตะ ไลลวง กไน ปุย� 13 เญือม ยุฮ
อฮั เอะ โอเอฮี ตอก ปุย เงา่ะ โฮ� เอะ เอจี
มัฮ ยุฮ อฮั ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ พะจาว�
เญือม ยุฮ อฮั เอะ อื ตอก ปุย ซเมอ โฮ�
เอจี มัฮ โรฮ ยุฮ อฮั ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ
โม เปะ� 14 เอจี มัฮ รพาวม ฮรกั ยุฮ พะค
รติ ป ตัตเตียง รพาวม เอะ ตอก เซ� เอะ
เอจี ยุง แจง แน เยอะ ตอก เฮ�ี เอจี ไก ติ
ปุย ป ยุม ตัง ปุย เตือง โอยจ อ�ื เคียง มัฮ
อื ตอก เซ� ปุย เตือง โอยจ อื เอจี ยุม ดิ
โรฮ ไม่ อ�ื 15 เอจี ยุม ตัง ปุย เตือง โอยจ
อื นึง ซ เกือฮ อื ปุย โอ เญือะ ไอม ละ โกะ
แตะ ไอฮ� มัฮ เกือฮ อื ไอม ละ ป ยุม ตัง
แตะ ไม่ ไอม โรฮ อื ละ ป โกฮ ไอม แม ตัง
แตะ เซ โรฮ�

16 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� เฆิม เฮี โฮว ไป
นา เยอ เอะ เญือะ งอ่ต โตว ไลลวง ปุย
ตอก งอ่ต ปุย ปลัฮเตะ เฮี อ�ื ปัง ไก ติ
โฮน เญอืม งอ่ต เตอะ ไลลวงพะครติ ตอก
งอ่ต ปุย ปลัฮเตะ เฮี อ�ื ปเล่ีย เฮี เญือะ
งอ่ต โตว ไลลวง อื ตอก เซ� 17 ปุย เมาะ
ป รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ เตอ�
เอจี แปน ปุย โคระ ยุฮ พะจาว� ไลลวง
จีวติ ไพรม อื เอจี ไฆร� เอจี เปียน โคระ
เตือง โอยจ อ�ื 18 เอจี มัฮ พะจาว ป ยุฮ
โอเอฮี เฮี เตือง โอยจ อ�ื เอจี เกือฮ เอะ
ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ โกะ แตะ เบือ พะครติ
เซ� เอจี มอป โรฮ กัน เฮี ละ เอะ ละ ซ
เกือฮ อื เอะ ซาวป เกือฮ ปุย ไฮญ ปุก ปอ
ปุ แตะ ไม่ โกะ อื โรฮ� 19 ลปุง รโฮงะ เอะ
เอจี มัฮ เฮ�ี พะจาว มัฮ ฆวต เกือฮ อื ปุย
ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ โกะ แตะ เบือ พะครติ�
เญือะ ทื โตว พิต โฌวะ ยุฮ อื แปน ตุต ละ
อ�ื ไลลวง กัน เกือฮ อื ปุย ปุก ปอ ปุ แตะ
ไม่ โกะ แตะ เซ เอจี มอป โรฮ อื ละ เอะ�
20 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เอะ เอจี โฮลฮ แปน
ป ซึป กัม นัม ปัก พะครติ ละ โม เปะ� พะ
จาว เอจี เกือฮ เอะ อฮั เนอึม อฮั แนม โอ
เอฮี ฆรอ แตะ ละ โม เปะ� มัฮ เซ ป ปัว
เอะ โม เปะ งอ่ต ป อฮั เอะ ตัง พะครติ เซ
ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ญอม เกือฮ ติ แตะ ปุก
ปอ ปุ แตะ ไม่ พะจาว� 21 พะครติ มัฮ ป
โอ ไก มัป่ ยุฮ เฟือฮ� พะจาว ปังเมอ เอจี
เกือฮ อื รโจะ ดิ ไม่ มัป่ ยุฮ เอะ� เดอมึ เอะ
ซ โฮลฮ รโตง แตะ นึง กัน ซืไซ ยุฮ พะจาว
เบือ รโจะ ดิ แตะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ
เซ�

6
1 เคียง เอจี มัฮ เอะ ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ พะ

จาว� เอะ ปัว อฮั เนอึม อฮั แนม ละ โม
เปะ ตอก เฮ�ี เอจี โฮลฮ เปอะ กุนมุ่น ยุฮ
พะจาว� ปุ เกือฮ แปน ป โอ ไก ป มัฮ ละ
เปอะ� 2 พะจาว เอจี อฮั เฮ�ี �เวลา เญื
อม ปุก อื รพาวม เมอะ อาึ เอจี ฮมอง เงอะ
ป อฮั โม เปะ เอ� ซเงะ โปน ปุย มัป่ เซ อาึ
เอจี เรอมึ โม เปะ�� อฮั เซ พะจาว� งอ่ต
แลน� มัฮ ปเล่ีย เฮี เญือม ปุก อื รพาวม
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พะจาว� มัฮ ซเงะ เนาะ เฮี ซเงะ โปน ปุย
มัป่ เปอ�

โอเอฮี ป เกือฮ ปุย ยุง มัฮ ปาวโล กวน
ไจ ยุฮ พะจาว

3 เอะ ฆวต เกือฮ โตว ปุย ไก ตอก เกียฮ
เติ กัน ระ ไล ยุฮ เอะ เฮ�ี เอะ งอ่ต แนฮ
ตอก โอ แตะ ซ เกือฮ โอเอฮี เซ แปน ป
เติก ป นัน ละ ปุย ฆาื อ�ื 4 เอะ ฆวต เปลี
ฮ เนอึม มัฮ แตะ กวนไจ ยุฮ พะจาว นึง
ป ยุฮ ป อฮั แตะ โครยญ เจือ� เอะ โอต
เม่ะมัก่ แตะ ไม่ ไปลญ เออปึ แตะ ไม่ ยุฮ
แตะ ป ญัก ป นอ ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ�
5 ปุย เอจี ปุฮ เอจี เฟียต เอะ� เอจี คัง เอะ
โตะ คอก� เอะ อาวต ลลาึง ฮาวก รพาวม
ซาวม ไง่ ปุย โฮวน ละ แตะ� เอะ โฮลฮ
ยุฮ กัน ปอ โซะ ไมญ โซะ ปี แตะ� เอะ กอ
โฮลฮ ไปลญ ไอจ ไม่ วติ โซม ม่อยญ จัน
เนอะ� 6 เอะ เอจี เปลีฮ มัฮ แตะ กวนไจ
ยุฮ พะจาว นึง ไล ซงะ่ ซงอมแตะ� ไม่ ป ยุ
ป ยุง แตะ� ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� ไม่ เลียก
พาวม โซะ ไง่ แตะ นึง ปุย� เปลีฮ โรฮ เบือ
ลปุ พะจาว ไม่ รพาวม ฮรกั เนอึม แตะ�
7 ไม่ อฮั ลอป แตะ ลปุง เนอมึ ละ ปุย� ไม่
เปิง แตะ อมันัต ยุฮ พะจาว� เครองึ รุป
ยุฮ เอะ มัฮ กัน ซื กัน ไซ� เกือฮ แปน ควน
เฆีญ โกะ แตะ ไม่ ควน ตอซู แตะ ไม่ ป โอ
ไมจ� 8ป นัปทื เอะ ไก โรฮ งอ่น� ป พลิฮ
บึน เอะ ปังเมอ ไก โรฮ งอ่น� ป เพียก
เอะ ไก� ป ลื เอะ ไก โรฮ� ปุย อฮั เอะ มัฮ
ป จุ ปุย� ญันได่ เอะ อฮั ลปุง เนอึม ละ�
9 เอะ มัฮ ปุย โอ พรุ โอ มอยฮ� ปุย ปัง
เมอ ยุง ป มัฮ เอะ เตือง โอยจ แตะ� เอะ
เอจี ซเปี ยุม โฮวน โฮน� ปังเมอ ไอม โรฮ
ลัง่ เงอะ ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี ปัง อาวม เตะ
ฮมอง มวยญ� ปอ โตว โรฮ ยุม เมอะ�
10 ปัง อาวต ไม่ รพาวม ตุก แตะ ไก แนฮ
ลัง่ รพาวม ไมจ มวน นึง เงอะ� เอะ ตอก
ป ตุกญัก ฮกั ฮนิ� ปังเมอ โฮวน ป โฮลฮ
แปน ป กอย เบือ เอะ เอ� เอะ ตอก ป โอ
ไก ป ติ ป เตอื ยุฮ� ปังเมอ พอม ป ไก ยุฮ
ฮุ�

11 โม เปะ ปุย เมือง โครนิ เนอ� เอะ เม่า
ะ โตว โอเอฮี ฮา เปอะ� รพาวม แตะ รโฮ
งะ โอยจ ละ เปอะ� 12 ดัฮ เปอะ อาวม ลัง่
โอ แตะ โรวต รโฮงะ รพาวม แตะ ละ เอะ�
มัฮ โตว ฆาื เอะ� เอจี มัฮ ฆาื โม โกะ เปอะ
ไอฮ� 13ปเล่ีย เฮี อาึ มัฮ อฮั ละ เปอะ ตอก
อฮั แตะ ละ กวน โกะ แตะ� ไมจ เปอะ ร
โฮงะ รพาวม แตะ ละ เอะ ตอก รโฮงะ เอะ
อื ละ โม เปะ โรฮ� ปุ เญือะ เม่าะ โอเอฮี
ฮา เอะ�

ไมจ โตว ปุย รโจะ ไม่ ป โอ เจือ
14 ปุ เลียก ดิ นึง แอก ติ ไม่ โม ป โอ

เจือ� กัน ปุก กัน ลอก อมั เกียฮ โฮมว ดิ
ไม่ กัน พิต กัน โฌวะ� ซเปีย อมั เกียฮ
อาวต ดิ ไม่ เฟียก� เกียฮ อาวต ดิ โตว�
15 พะครติ ไม่ ซาตัน อมั เกียฮ ปุก อื ปุ
แตะ� ป เจือ ไม่ ป โอ เจือ อมั ซ เกียฮ
รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ� 16 วิฮนั ยุฮ พะ
จาว อมั เกียฮ ปุก ปอ อื ปุ แตะ ไม่ ฮุป ไว
ปุย� แจง โอ อื เกียฮ ฮา� เอจี มัฮ เอะ
เฮี ป มัฮ วิฮนั อาวต พะจาว ป ไอม ลอป
เซ นึง เงอ� พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ
ซ อาวต ไม่ โม เซ� ซ รโจะ รพาวม แตะ
ไม่� อาึ ซ แปน พะจาว ยุฮ อ�ื โม เซ ซ
แปน ปุย ไน อาึ�� อฮั เซ�

17 มัฮ เซ ป อฮั พะจาว อื ตอก เฮี ฆาื
อ�ื �โม เปะ ไมจ เปอะ โอก ฮา ปุย โม
เซ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ติ แตะ ฮา�
ปุ เญือะ เกวคอง ซองไซ ไม่ โอเอฮี ป โอ
ซงะ่ ซงอม เมอ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ อาึ
ซ รปัคัม โม เปะ� 18 อาึ ซ แปน เปือะ
เปอะ� โม เปะ ซ แปน เปอะ กวน รเมะ
กวน รโปวน อาึ�� อฮั เซ พะจาว ป ตึก
นึง ระ อมันัต แตะ�

7
1 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ลปุง ซันญา

ตอก เซ เอจี มัฮ ฮอยจ อื ละ เอะ� ดัฮ มัฮ
ตอก เซ ไมจ เอะ เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ฮา โอ
เอฮี ป ซ เกือฮ เอะ รแอม� เตือง โกะ เนอึ
ม เมอะ ฮอยจ ละ รพาวม เมอะ� ไมจ เอะ
เกือฮ ติ แตะ อาวต ไม่ รพาวม นัปทื เนอึ
ม แตะ พะจาว� เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ แปน
ปุย ซงะ่ ซงอม โครยญ เจือ�

รพาวม ไมจ มวน ยุฮ ปาวโล
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2 ไมจ เปอะ รปัคัม เอะ โตะ รพาวม
เปอะ� เอะ ยุฮ โตว ป พิต ละ ปุย ติ เนอึ
ม� เอะ จุ โตว ปุย ไลจ ติ ปุย เนอึม� เอะ
ซาวป โตว ริ โอเอฮี ยุฮ ปุย ติ ตื เนอึม�
3 อาึ มัฮ โตว อฮั ไล เฮี นึง ซ เติ แตะ โม
เปะ� เอจี ตอก ป อฮั ละ เปอะ ไพรม อื
โฮ� เอะ ฮรกั เนอึม โม เปะ� ปัง ยุม ปัง
ไอม ญุ่ก� เอะ ไก แนฮ รพาวม ติ โดฮ ไม่
ปุ แตะ� 4 อาึ อาึง รพาวม แตะ นึง โม
เปะ� อาึ ปุน นาตา แตะ เบือ โม เปะ� ปัง
อาวต เตอะ ไม่ เม่ะมัก่ แตะ อาึ เรยีง ลัง่
รพาวม เมอะ� รพาวม ไมจ มวน ป โฮลฮ
โฮะ เบือ โม เปะ เซ เอจี โฮฮ วฮิ เอนิ�

5 ไพรม อื เญือม ฮอยจ เจอะ นึง จังวตั
มาซิโด่เนีย เอะ โฮลฮ โตว รพาวม เฮน
ฮลอง แตะ� เอะ อาวต ไม่ เม่ะมัก่ แตะ
โครยญ เจือ� โฮลฮ แนฮ เก ปุ แตะ ไม่
ปุย ไฮญ� โตะ รพาวม เมอะ เอะ ไก แนฮ
รพาวม ฮอ นึง โกะ แตะ� 6 เญือม เซ พะ
จาว ปังเมอ เกาะ โลม รพาวม เอะ� นึง
เกือฮ อื ติโต ฮอยจ เคะ เอะ� เอจี มัฮ พะ
จาว ป เกียฮ เกาะ โลม ลอป รพาวม โม
ป โอ มวน รพาวม� 7 มัฮ โตว เบือ ฮอยจ
ติโต เซ โน่ง ป เกือฮ รพาวม เอะ มวน�
มัฮ โรฮ เบือ รโฮงะ อื ไลลวง ตอก เอจี
เกาะ โลม โม เปะ รพาวม โกะ แตะ ติ� ไม่
รโฮงะ อื ตอก ฆวต ยุ โม เปะ อาึ� รโฮ
งะ โรฮ ตอก ตุก รพาวม โม เปะ นึง อาวม
เนอึม เปอะ พิต แตะ� ไม่ ตอก รโพ โม
เปะ ไลลวง อาึ นึง รพาวม เรยีง เปอะ�
มัฮ เซ ป ไมจ มวน รพาวม อาึ เบือ อื ฮา
ไพรม แตะ�

8 นังซื รโปะ อาึ ละ เปอะ ไพรม อื เซ�
ปัง ตุก รพาวม เปอะ ฆาื ญุ่ก� อาึ ไกลฮ
โตว นึง ไซฮ แตะ รโปะ ละ เปอะ� เญื
อม ฮมอง อาึ ตุก รพาวม เปอะ ฆาื นังซื
รโปะ อาึ เซ อาึ ไกลฮ เนอึม ฆาื ติ เตะ�
รพาวม ตุก โม เปะ เซ มัฮ ป ไก ติ เตะ
โน่ง� 9 ปเล่ีย เฮี อาึ มวน แม รพาวม
เมอะ� มัฮ โตว เบือ เกือฮ ฮะ โม เปะ ตุก
รพาวม� มัฮ เบือ โฮลฮ โม เปะ เฌาะ โกะ
ลโปลฮ พาวม แตะ เบือ รพาวม ตุก เปอะ
เซ� รพาวม ตุก อาวม โม เปะ เซ มัฮ ป
ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว� มัฮ เซ ป โอ

โม เปะ ไลจ รพาวม ฆาื นังซื รโปะ อาึ ละ
เปอะ เซ� 10 รพาวม ตุก ฮอยจ เน่อมึ นึง
พะจาว มัฮ ป เกือฮ ปุย เฌาะ โกะ ลโปลฮ
พาวม แตะ ฮอยจ ละ โปน อื มัป่� ไก โตว
ไกลฮ นึง รพาวม ตุก ตอก เซ� รพาวม
ตุก เกว ไม่ ไลลวง ปลัฮเตะ เฮี ปังเมอ คัม
ปุย ฮอยจ ละ ยุม อ�ื 11 งอ่ต แลน ตอก
เกือฮ พะจาว เปอะ ยุฮ เบือ รพาวม ตุก
เปอะ เซ� งอ่ต ตอก โฮลฮ เปอะ รพาวม
เรยีง แตะ เบือ อ�ื งอ่ต เมาะ แด่น เปอะ
นึง ซ เปลีฮ เปอะ โอ แตะ ไก พิต� งอ่ต
ตอก รอก พาวม เปอะ ฆาื ยุฮ ปุย มัป่ เซ�
ไม่ ตอก เครองึ รไจจ เปอะ ฆาื� ไม่ ตอก
รไม่จ เปอะ ยุฮ ป ปุก� ไม่ ตอก ฆวต ทไว
เปอะ ติ แตะ ละ พะจาว� ไม่ แด่น เปอะ
ละ ซ เกือฮ เปอะ ป ยุฮ ป พิต เซ ลอก ตุต
แตะ� เอจี ที นึง เซ โอ โม เปะ ไก พิต นึง
ไลลวง เซ ติ เจือ เนอึม� 12 ปัง ไซฮ อาึ
รโปะ นังซื เซ ละ เปอะ� อาึ มัฮ โตว ไซฮ
ละ ป ยุฮ ป พิต เซ โน่ง� ละ ป โฮลฮ โอต ป
โซะ ฆาื ป ยุฮ ป อฮั ปุย ละ แตะ เซ ปุ โรฮ
มัฮ อ�ื มัฮ ไซฮ แฮะ ละ ซ เกือฮ แตะ โม
เปะ ยุง แจง แน เมาะ เรยีง รพาวม เปอะ
นึง เนองึ แตะ ป อฮั เอะ ซองนา พะจาว�
13 มัฮ เซ ป โฮลฮ เอะ รพาวม เรยีง แตะ
เบือ อ�ื
โนก ฮา รพาวม เรยีง โฮลฮ แตะ ตอก

เซ� เอะ โฮลฮ แม รพาวม มวน แตะ เบือ
รพาวม ไมจ มวน ยุฮ ติโต ติ� นึง โฮลฮ อื
อาวต ไม่ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ เบือ โม
เปะ� 14 กา เซ อาึ เอจี ลื โม เปะ ละ ติโต
เซ� โม เปะ เกือฮ เปอะ โตว อาึ โซะกิจ ฆาื
เปอะ� เอะ เอจี อฮั ลอป ลปุง เนอมึ ละ โม
เปะ� ตอก โรฮ เซ ลปุง ลื เอะ โม เปะ ละ
ติโต เซ เอจี แปน โรฮ ป เนอึม� 15 เญื
อม โตก อื ละ ตอก เรยีง รพาวม โม เปะ
นึง เนองึ เปอะ ป อฮั แตะ� ไม่ ตอก รปัคัม
โม เปะ แตะ ไม่ นัปทื เนอมึ เปอะ ตอก เซ�
รพาวม ฮรกั อื โม เปะ โฮว ละ โฮวน แตะ
ปุ ปุ ฆาื อ�ื 16 อาึ มวน รพาวม นึง โฮลฮ
แตะ อาึง รพาวม แตะ นึง โม เปะ นึง โอ
เอฮี โครยญ เจือ�

8
ไลลวง มาื ทไว
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1 เอียกปุ� เอะ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง
ตอก ยุฮ พะจาว กัน เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ
ลลาึง โม ครติซจัก นึง จังวตั มาซิโด่เนีย�
2 โม เซ โฮลฮ โอต เม่ะมัก่ แตะ โฮวน เจือ�
เม่ะมัก่ ลอก อื เซ มัฮ เนอมึ ป ลอง รพาวม
อ�ื โนก ฮา เซ อาวต โรฮ ไม่ ตุกญัก เนอึ
ม แตะ� ปัง มัฮ ตอก เซ โม เซ อาวต ลัง่
ไม่ รพาวม ไมจมวนแตะปอ ปุนทไว แตะ
มาื โฮวน ไม่ รพาวม ซเปือฮ แตะ� โฮฮ ฮา
แกต ปุย อ�ื 3 อาึ ปุน แปน พีญัน อ�ื โม
เซ เอจี ทไว เนอึม อื เมาะ ปุน ทไว แตะ�
ทไว แม อื โฮฮ ฮา เซ แม� 4 อฮั เนอมึ อฮั
แนม อื ละ เอะ นึง ฆวต เรอมึ แตะ ปุย ไน
พะจาว� ป มัฮ โม ป ตุก ป ญัก อื นึง จัง
วตั ยูเด่ีย� กัน ฆวต เรอมึ อื ตอก เซ มัฮ ป
เกิต นึง รพาวม โกะ อื ไอฮ� 5ป ทไว อื เซ
โฮฮ เอนิ ฮา เมาะ แกต เอะ อื ซ ทไว อ�ื
โม เซ เอจี มัฮ ทไว อื ติ แตะ ละ พะจาว
รกา� ฟวยจ เซ เอจี โปง โรฮ ติ แตะ ละ
ซ รโพ แตะ กัน ยุฮ เอะ ตัม ปุก อื รพาวม
พะจาว� 6 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เอะ ปัว
ติโต นึง มัฮ อื ป แนะนัม โรง นึง กัน เลีย
ก พาวม โม เปะ นึง โม ป ตุก เซ� เกือฮ
นัม โม เปะ ฮอยจ ละ ฟวยจ อ�ื 7 โม เปะ
เอจี พอม เนอมึ ป ไก ไม่ เปอะ นึง รพาวม
เจือ เปอะ� ไม่ ลปุง รโฮงะ เปอะ� ไม่ ป ยุ
ป ยุง เปอะ� ไม่ เรยีง รพาวม เปอะ นึง พะ
จาว� ไม่ รพาวม ฮรกั เปอะ เอะ� มัฮ เซ
ป ฆวต เกือฮ โม เปะ ซเปือฮ โรฮ รพาวม
นึง กัน เลียก พาวม เปอะ นึง ปุย โฮน เฮี
ฆาื อ�ื

8 อาึ ปัง อฮั ละ เปอะ ตอก เซ� มัฮ โตว
ดวน โม เปะ� เญือม กอก รโฮงะ เมาะ
เรยีง รพาวม ปุย ไฮญ ละ เรอึม แตะ ปุย
ละ เปอะ ตอก เซ� อาึ มัฮ ฆวต ยุง เงอะ ไล
ลวง รพาวม ฮรกั โม เปะ� เมาะ เนอึม อื
ไม่ โอ อื เนอมึ� 9 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ไล
ลวง กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู
ครติ ทื เอะ เซ� ไพรม อื ปัง ตึก นึง กอย
แตะ เอจี เกือฮ ลัง่ ติ แตะ แปน ป ตุก ป
ญัก ละ ซ เรอึม แตะ โม เปะ� เดอมึ โม
เปะ ซ โฮลฮ แปน ป กอย นึง ญอม โกะ อื
แปน ป ตุก ป ญัก ตอก เซ�

10 เฮี มัฮ ป แกต อาึ นึง ไลลวง เฮ�ี ป

ริ เปอะ ยุฮ เฆอมื ติ เซ ไมจ เปอะ ยุฮ แปฮ
เกือฮ ฟวยจ� มัฮ โม เปะ ป ไก รพาวม
ฆวต ยุฮ กา ปุย ไฮญ� มัฮ โตว อฮั ปลาว
เปอะ โน่ง� เอจี ไก เนอึม รพาวม เปอะ
นึง ฆวต ยุฮ แตะ� 11 ปเล่ีย เฮี อาึ ฆวต
เกือฮ เนอมึ โม เปะ ลอต ยุฮ เกือฮฟวยจ�
เรยีง รพาวม เปอะ นึง ฆวต ยุฮ แตะ ตอก
ออฮ� ไมจ เปอะ เรยีง รพาวม นึง ซ เกือฮ
แตะ ฟวยจ ตอก เซ โรฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ
ตัม เมาะ ไก เมาะ โยะ อ�ื 12 ดัฮ เปอะ
เรยีง รพาวม นึง ทไว แตะ� พะจาว ซ
เรยีง โรฮ รพาวม นึง ซ รปั แตะ ป ทไว
เปอะ เซ ตัม เมาะ ป ไก ยุฮ เปอะ� มัฮ
โตว อฮั อื ไม่ ป โอ ไก ยุฮ เปอะ�

13 อาึ มัฮ โตว ฆวต เกือฮ โม เปะ โฮลฮ
อาวต ไม่ ระ รบุยฮ เชยีน ลกลอม แตะ ละ
ซ เกือฮ ฮะ ปุย ไฮญ อาวต ปลาว งาวม
เร�ี มัฮ ฆวต เกือฮ โม เปะ บรญิ ป โฮลฮ
ตอก ปุ แตะ� 14 ปเล่ีย เฮี มัฮ เญือม เอจี
อาวต เปอะ ไม่ อาวป ปอ โซม มาื ปอ ไจ
แตะ� เอจี ลัมเปิง โรฮ เปอะ เรอึม โม ป
ตุก ป ญัก� ฟวยจ เซ ดัฮ โม เปะ ตุกญัก
โฮ� เญอืม อาวต โม เซ ไม่ อาวป ปอ โซม
มาื ปอ ไจ แตะ� โม เซ ซ เรอึม โรฮ โม
เปะ� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ บรญิ อ�ื 15 เอจี
ตอก อฮั พะทัม เฮ�ี �ป ไรฮ โฮวน� โฮฮ
โตว ฮา โซม อ�ื ป ไรฮ รมัฮ� วติ โตว โรฮ
ฮา โซม อ�ื� อฮั เซ พะทัม�

16 เอะญันด่ี ไม่ พะจาว นึง เกือฮ อื ติโต
เรยีง รพาวม นึง ไฌม แตะ โม เปะ ตอก
เรยีง รพาวม เอะ โรฮ� 17 มัฮ โตว ฆวต
เนอึง อื ป อฮั เอะ โน่ง� เอจี มัฮ โรฮ ป
เกิต นึง รพาวม โกะ อื ไอฮ� มัฮ เซ ป เรยีง
รพาวม อื ละ ซ โฮว แตะ เคะ โม เปะ ฆาื
อ�ื 18 เอะ ดวน เอียกปุ แตะ โฮว ไม่ ติโต
เซ ติ ปุย� โม ครติซจัก นัปทื เนอึม ปุย
เซ โครยญ โฆะ อื เบือ กัน ยุฮ อื นึง ครอฮ
อื ไลลวง พะจาว� 19 โนก ฮา เซ โม ค
รติซจัก เอจี เลือก ปุย เซ ละ ซ แปน อื ปุ
โฮมว ป โฮว ดิ ไม่ เอะ� มัฮ ซ เรอึม อื
เอะ นึง กัน โรวก แตะ มาื ทไว ละ ปุย โฮน
เฮ�ี กัน เฮี มัฮ กัน เปลีฮ ที รพาวม เลีย
ก พาวม เอะ นึง ปุย ละ ซ แปน อื โญตซัก
ละ พะโองจาว� 20 เอะ ฆวต แฮน ติ แตะ
นึง โอ เยอะ ซ เกือฮ ปุย ไก ตอก เติ แตะ
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นึง ไลลวง มาื ไปญ แตะ เฮ�ี เอจี มัฮ ป
ทไว ปุย ไม่ รพาวม ซเปือฮ แตะ� 21 เอะ
เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ป ซื
ป ไซ นึง กัน เฮ�ี มัฮ โตว ยุฮ ฮุ ละ ซ ยุ พะ
โองจาว อื โน่ง� มัฮ โรฮ ยุฮ ฮุ ละ ซ เกือฮ
แตะ ปุย เตือง โอยจ อื ยุ โรฮ�

22 โนก ฮา เซ เอะ เอจี เกือฮ เอียกปุ
แตะ โฮว โรฮ ไม่ ปุย ลอา เซ ติ ปุย แม�
เอะ เอจี ลอง แลน รพาวม ปุย เซ โฮวน
โฮน� เอจี ยุ อุ มัฮ อื ปุย เรยีง ลอป
รพาวม นึง พะจาว� ปเล่ีย เฮี เคียง เอจี
ไซญ รพาวม อื นึง โม เปะ เอ� โฮว ละ
เรยีง รพาวม แตะ นึง อื ฆาื อ�ื 23 ไลลวง
ติโต นึง อ�ื เอจี มัฮ ปุโฮมว อาึ ละ ซ ยุฮ
ดิ แตะ กัน นึง ซ เรอึม แตะ โม เปะ� ไล
ลวง เอียกปุ ป ยุ เปอะ ฮอยจ ดิ อื ไม่ อื
เซ� มัฮ ป โฮว ฆรอ ครติซจัก ละ ซ แปน
อื โญตซัก ละ พะครติ� 24 ไมจ เปอะ เปลี
ฮ รพาวม ฮรกั แตะ ละ� เดอมึ ครติซจัก
โครยญ โดฮ ซ ยุง แจง แน มัฮ ลปุง ลื เอะ
โม เปะ เซ ป เนอมึ ฆาื อ�ื

9
มาื ทไว ละ ซ เรอมึ ปุย ไน พะจาว

1 จัมเปน โตว อาึ ไซฮ รโปะ นังซื ละ
เปอะ นึง ไลลวง มาื เรอึม ปุย ปุย ไน พะ
จาว จังวตั ยูเด่ีย เซ� 2 อาึ ยุง เงอะ ไก
เนอึม รพาวม ฆวต เรอึม โม เปะ อ�ื อาึ
เอจี ลื โม เปะ ฆาื ละ โม ป อาวต นึง จัง
วตั มาซิโด่เนีย ตอก เฮ�ี �โม เอียกปุ ป
อาวต นึง จังวตั อะคายา เอจี ตะ เรอึม อื
เน่อมึ เฆอมื ติ ลัง่�� อาึ เอจี อฮั เซ ละ�
กัน เรยีง รพาวม โม เปะ เซ เอจี แปนควน
ซอ รพาวม โม เซ โฮวน ปุย� 3 ปเล่ีย เฮี
อาึ มัฮ เกือฮ โม เอยีกปุ แตะ เฮี ฮอยจ เคะ
เปอะ� เดอมึ ลปุง ลื เอะ โม เปะ เซ โอ
ซ แปน ลปุง ปลาว� ดัฮ เอจี ฮอยจ เคะ
เปอะ โฮ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ เพรยีง
อาึง ติ แตะ ฆาื ตอก เอจี อฮั อาึ โม เปะ ซ
ยุฮ ละ อื เซ� 4 ดัฮ เปอะ โอ ดิ เพรยีง ติ
แตะ โฮ� ดัฮ อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ ไม่ โม ป
ซ ฮอยจ เน่อมึ นึง จังวตั มาซิโด่เนีย เซ�
ซ โซะกิจ โรฮ เอะ ฆาื รโตง เปอะ นึง เอจี

ซโอว รพาวม เมอะ ไม่ เปอะ� โม เปะ ปัง
เมอ ซ โฮว เปอะ ละ โซะกิจ แตะ ฆาื อ�ื
5 มัฮ เซ ป แกต อาึ จัมเปน เกือฮ เอียกปุ
แตะ เฮี โฮว กา แตะ เคะ โม เปะ ฆาื อ�ื
ละ ซ เพรยีง เปอะ อาึง โอเอฮี ป อฮั เปอะ
ติ แตะ ซ ทไว เซ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ�
เมาะ ซ ฮอยจ อาึ เคะ เปอะ เซ ตึน เอจี
ซ ฟวยจ เพรยีง เปอะ อาึง เงอ� ซ ที ฆาื
อื มัฮ อื เกือฮ เปอะ ไม่ เตม รพาวม แตะ
นึง� มัฮ โตว เกือฮ เปอะ นึง จัมเปน อื ละ
แตะ�

6 ไมจ เปอะ ไตม อาึง ตอก เฮ�ี ป รมัฮ
ป ซมา ตึน ซ รมัฮ โรฮ ป โฮลฮ เกป� ป
โฮวน ป ซมา ซ โฮลฮ โรฮ เกป อื โฮวน�
7 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุย ไมจ อื ทไว ตัม ป เอจี
โปวต อื อาึง โตะ รพาวม โกะ แตะ ไอฮ เตื
อง ไพ เตือง มัน� ไมจ โตว อื ทไว เตือง
ฮลัก ลัง่ แตะ กอ� ไมจ โตว อื เกือฮ มัฮ ป
จัมเปน ละ แตะ� พะจาว ฮรกั ป ปุน เกือฮ
โอเอฮี ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 8 พะ
จาว เกียฮ เกือฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ละ เปอะ โค
รยญ เจือ� เกียฮ บุ อื ละ เปอะ นาวก�
รน่าวก อื ละ เปอะ โฮวน� เดอมึ โม เปะ ซ
กุม ซ ปอ นึง โอเอฮี ป จัมเปน ละ เปอะ โค
รยญ เจือ� ไม่ ซ โฮลฮ แม เปอะ เกือฮ ละ
ปุย ไฮญ โฮวนๆ� 9 เอจี ตอก โรฮ อฮั พะ
ทัม เฮ�ี �ปุย เซ ปุน ซเปือฮ รพาวม ละ
เกือฮ แตะ โอเอฮี ละ ป ตุก ป ญัก� กัน
ซื กัน ไซ ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ ไม่�� อฮั
เซ พะทัม� 10 เอจี มัฮ พะจาว ป เกือฮ
โนง ป ซมา ละ ป ซมา โอเอฮี ฮ�ี เกือฮ
โรฮ ป โซม ป ปอน ละ ป โซม โรฮ� พะ
จาว เซ ซ เกือฮ โนง ป ซมา ละ โม เปะ
กุมปอ� ซ เกือฮ โรฮ อื กวยฮ ฮอน ละ ซ
โฮลฮ เปอะ เกป เปลิ อื โฮวน เบือ รพาวม
ซเปือฮ เปอะ ละ ปุย� 11 พะจาว ซ เกือฮ
โม เปะ ไก โอเอฮี ยุฮ โฮวน ปอ ปุน เกือฮ
ลอป เปอะ ละ ปุย ไฮญ ไม่ รพาวม ซเปือฮ
แตะ� โฮวน ป ซ ญันด่ี ไม่ พะจาว เบือ ป
เกือฮ เปอะ ละ อื ป ซ โรวก เอะ ละ อื เซ�

12 โม เปะ เญือม เรอึม เปอะ ปุย ตอก
เซ� มัฮ โตว เกือฮ เปอะ โอเอฮี ละ ปุย ไน
พะจาว ป อาวต อื ไม่ วติ วงั แตะ เซ โน่ง�
มัฮ โรฮ ซ เกือฮ เปอะ ปุย โฮลฮ ญันด่ี ไม่
พะจาว เบือ อื โฮฮ ฮา ไพรม แตะ ไม่ อ�ื
13 ป ยุฮ เปอะ เซ ซ เกือฮ ปุย ยุง แจง แน
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มัฮ เปอะ ปุย เนอมึ รพาวม นึง ไลลวง กัน
ระ ไล ยุฮ พะครติ ป รโฮงะ เปอะ ละ ปุย�
ซ ยุง อื เบือ รพาวม ซเปือฮ เปอะ นึง เกือฮ
เปอะ โอเอฮี ละ อื ไม่ เกือฮ เปอะ ละ ปุย
ไฮญ โรฮ� มัฮ เซ ป ซ ลืลาว ปุย โฮวน
เซ พะจาว ฆาื อ�ื 14 โม เซ ซ ไววอน เพือ
เปอะ ฆาื อื ไม่ ซ ไก เนอึม รพาวม อื นึง
เปอะ� เบือ กุนมุ่น กุมปอ เกือฮ พะจาว
ละ เปอะ� 15 ไมจ เนอมึ เอะ ญันด่ี ไม่ พะ
จาว เบือ ป ปละ ป ซาึต อื ละ เอะ ป โฮฮ
ฮา เกียฮ อฮั ปุย เมาะ ไมจ อื เซ�

10
ปาวโล ร โฮงะ เมาะ ซัม คัน กัน ยุฮ

แตะ
1 อาึ ป มัฮ ปาวโล ฆวต ปัว โอเอฮี นึง

เปอะ ติ เจือ� เอจี มัฮ อาึ ป อฮั ปุย มัฮ
ปุย จวต ปุย ชุม เญือม อาวต ไม่ เปอะ�
เญือม อาวต ซไง ฮา โม เปะ เอ� โม เซ
ปังเมอ อฮั โรฮ อาึ มัฮ ปุย ซวก ละ เปอะ�
อาึ ปัว นึง เปอะ ตอก เฮี เบือ รพาวม ปึกๆ
ออนๆ ยุฮ พะครติ ไม่ รพาวม ฮรกั ยุฮ อ�ื
2 เญอืม ฮอยจ อาึ เคะ เปอะ ปัว โม เปะ โอ
คนัป อาึ ไอฮ รพาวม ซวก แตะ ละ เปอะ�
มัฮ จัมเปน อื เนิ อาึ แจง นึง ปุน ไอฮ แตะ
รพาวม ซวก แตะ ละ โม ป ฟอง เอะ ป อฮั
เอะ ยุฮ โอเอฮี ตัม รพาวม ปุย ปลัฮเตะ
เซ� 3 ปัง อาวต เอะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เอะ
ตอซู โตว ไม่ โอเอฮี ตัม รพาวม ปุย ปลัฮ
เตะ� 4-5 เครองึ โกว เอะ เญือม โฮว รุป
แตะ มัฮ โตว ตอก เครองึ รุป โกว ปุย ปลัฮ
เตะ� มัฮ เครองึ รุป ยุฮ พะจาว ป ไก เนอึ
ม อมันัต ปอ ปุน เญื่อฮ อื ยุฮ ปอม อาวต
ตฮนั เซ� เอะ มัฮ เญื่อฮ ป คิต ปุย ป โอ
อื ปุก ตัม ลปุง เนอึม� เอะ เญื่อฮ โอเอฮี
ป อวต ติ แตะ ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ ป ยุ ป
ยุง พะจาว โครยญ เจือ� เอะ เมือะ ป คิต
ป งอ่ต ปุย โตะ รพาวม แตะ ละ ซ เกือฮ
อื เนองึ ป อฮั พะครติ โครยญ เจือ� 6 ดัฮ
โม เปะ เอจี เปลีฮ ที มัฮ แตะ ปุย ปุน เนองึ
ป อฮั พะจาว โฮ� เอะ เอจี เพรยีง ติ แตะ
ละ ซ เกือฮ แตะ โม ป โอญอม เนองึ ป อฮั
พะจาว เซ ลอก ตุต แตะ โครยญ โฆะ อ�ื

7 โอเอฮี ป ยุ เปอะ นึง ไง่ แตะ เซ ไมจ
เปอะ แลน ไม่ งอ่ต ที เปอะ โตะ รพาวม
แตะ� ดัฮ ไก ป อฮั ติ แตะ มัฮ ปุย ไน พะ
ครติ เตอ ไมจ อื งอ่ต โคระ แม� ไมจ โตว
อื เบีย มัฮ โรฮ เอะ ปุย ไน พะครติ ตอก
โกะ แตะ โรฮ� 8 มัฮ พะโองจาว ป เกือฮ
เอะ ไก อมันัต ละ ซ เกียฮ อฮั แตะ โอเอฮี
ละ โม เปะ เอ� มัฮ อมันัต ละ ซ เกือฮ โม
เปะ อาวต ตอน ฮมัน ตัม ป เจือ แตะ� มัฮ
โตว อมันัต ละ ซ ยุฮ ฮุ ไลจ ไม่ โม เปะ�
ปัง โฮวน ลอน เญี่ยะ อวต อาึ ไลลวง อมั
นัต โฮลฮ แตะ ตอก เซ ละ เปอะ� อาึ โซะ
กิจ โตว ฆาื� 9 ไมจ เปอะ โตว แกต อาึ มัฮ
ป เกือฮ ปุย ฮลัต ฆาื นังซื รโปะ แตะ ละ
เปอะ เซ� 10 ตึน ซ ไก งอ่น ป อฮั ตอก
เฮ�ี �นังซื รโปะ ปาวโล เซ เคง เนอึม�
ตอก ป ไก อมันัต โฮ� เญือม อาวต อื ไม่
เอะ โกะ อื ปังเมอ จวต ชุม นึง โอ แตะ ไก
อมันัต� ลปุง อื ไก โตว ป มัฮ�� ตึน ซ
ไก งอ่น ป อฮั เซ� 11 ป อฮั โอเอฮี ตอก
เซ ไมจ อื เกือฮ ติ แตะ ยุง ตอก เฮ�ี อาึ
เญอืม โอ เยอะ อาวต ไม่ เปอะ� ไซฮ รโปะ
นังซื ละ เปอะ ตอก ออฮ� ดัฮ เอจี ฮอยจ
เคะ เปอะ� ซ ยุฮ เนอมึ เมอะ ตอก เซ�

12 เอะ โรวต โตว แพป ติ แตะ ไม่ โม
ป อวต ลอน ติ แตะ� โม เซ มัฮ แนต อื
ติ แตะ ไม่ ป ยุฮ ป อฮั โม โกะ แตะ� ไม่
ตัง โคน ตัง แพป อื กัน ยุฮ แตะ ไม่ กัน
ยุฮ ปุ แตะ� เญือม ยุฮ อื ตอก เซ เอจี
ที นึง เซ มัฮ อื ปุย งาว ปุย ไงญ ฆาื อ�ื
13 โม เอะ เอ ปังเมอ โอ ญอม อวต โอเอฮี
โฮฮ ฮา ไน ลโวง อาวต โกะ แตะ� พะจาว
เกือฮ เอะ ยุฮ อื ไน ลโวง เมาะ ออฮ� ซ
โฮลฮ อวต ไน ลโวง เซ โน่ง� โม เปะ เอจี
อาวต โรฮ เปอะ ไน ลโวง ยุฮ เอะ เซ โรฮ�
14 เคียง อาวต โม เปะ ไน ลโวง กัน เกือฮ
พะจาว เนิ อ�ี เญอืม ฮอยจ เคะ โม เปะ ละ
ซ ครอฮ แตะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะครติ
ละ เปอะ� เอะ ยุฮ โตว โฮฮ ฮา ป ดวน พะ
จาว เอะ ยุฮ� 15 กัน ยุฮ ปุย ไฮญ ป โฮฮ
ฮา ลโวง เกือฮ พะจาว เอะ ยุฮ� เอะ โฮลฮ
โตว ลื ติ แตะ นึง� ฮา ซ ยุฮ แตะ ตอก เซ
เอะ ฆวต เกือฮ รพาวม เจือ โม เปะ ตอน
ฮมัน ฮา ไพรม แตะ� เอะ ฆวต เกือฮ กัน
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ยุฮ แตะ ลลาึง โม เปะ ระ แนฮ ปุ ปุ� ปัง
เมอ โอ ฆวต ยุฮ โฮฮ ฮา ไน ลโวง เกือฮ พะ
จาว แตะ ยุฮ� 16 ดัฮ เอจี ปุน ยุฮ ตอก เซ
เอะ ซ โฮลฮ ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะ
จาว นึง เมือง ปุย ป อาวต โปน ฮา เมือง
อาวต โม เปะ ลัก่เติต� เอะ ฆวต อวต โตว
ติ แตะ นึง กัน ยุฮ ปุย ไฮญ นึง นาตี ยุฮ
โกะ อื ไอฮ ติ เจือ เนอมึ� 17ญันได่ พะทัม
เอจี ตึน อฮั อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ป ฆวต
อวต โอเอฮี ฮ�ี ไมจ อื อวต พะโองจาว��
อฮั เซ� 18 ปุย ดัฮ ลื ไอฮ ติ แตะ เกียฮ ปุก
โตว รพาวม พะจาว� มัฮ ปุย โฮลฮ พะ
โองจาว ลื ป ปุก รพาวม พะจาว เยอ�

11

ปาวโล อู ไลลวง โม ไกญกอ เคิป
1 ปัง จัมเปน อาึ อฮั ลปุง งาวไงญ ละ

เปอะ� ปัว โม เปะ โอต อาึ เญี่ยะ� บุน
เอจี ฟวยจ อื เอจี โอต เนอึม เปอะ� 2 อาึ
ไฌม เนอมึ โม เปะ ตอก โรฮ ไฌม พะจาว
เปอะ� โม เปะ ตอก เปอะ ปเครฮี ม่อง
ซงะ่ ซงอม ลัง่ โฮ� อาึ ตอก ป เอจี ไก กัม
ฟู อาึง ละ โม เปะ ไม่ ปรเมะ ติ ป มัฮ พะ
ครติ� 3 อาึ ปังเมอ ฮอ นึง โม เปะ� ปุน
จุ ซโอยญ เอวา นึง เฮยีง แตะ ตอก ออฮ�
อาึ ฮอ โรฮ นึง ซ ปุน จุ อื รพาวม โม เปะ
เกือฮ โอ ซงะ่ ซงอม� ไม่ โอ เปอะ เญือะ
ซ เนอึม รพาวม นึง กัน นัปทื เปอะ พะค
รติ ตอก เซ โรฮ� 4 เญือม ฮอยจ ปุย เคะ
เปอะ ไม่ ครอฮ แตะ ไลลวง พะเยซู ตัง
โน่ง ฮา พะเยซู ครอฮ เอะ ละ เปอะ� โม
เปะ เอจี ญอม เปอะ ละ ไม่ รพาวม ไมจ
มวน แตะ� เญอืม ครอฮ อื ไลลวง ลปุ พะ
จาว ตัง โน่ง� ไม่ ไลลวง พะจาว ตัง โน่ง
ฮา ป ครอฮ เอะ ละ เปอะ� เอจี ญอม ซไบ่
เปอะ ละ� เซ ป ฮอ อาึ ฆาื อื นึง โม เปะ
เอ� 5 อาึ แกต โตว ติ แตะ แตวะ ไล ฮา
โม ป เคียต อฮั ติ แตะ โฮว ฆรอ ลปุง ตัง
พะเยซู ป อฮั โม เปะ ตึก นึง ระ ไล แตะ
เซ� 6 ปัง โอ ทัน เกียฮ อฮั เกียฮ มวยญ
ญุ่ก� อาึ ไก โรฮ ป ยุ ป ยุง เงอะ� ไลลวง

เซ อาึ เอจี ฟวยจ เกือฮ โม เปะ ยุง ซโตฮ
โครยญ เจือ โครยญ ยัง่�

7 เญือม ครอฮ เฮาะ ไลลวง กัน ระ ไล
ยุฮ พะจาว ละ โม เปะ� อาึ ไอฮ โตว จัง
ลา แตะ นึง เปอะ เญีย่ะ เนอมึ� อาึ เรจี ติ
แตะ นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ แปน ป ระ�
อมั มัฮ ป พิต ป ยุฮ ฮุ เซ� 8 ลไล ยุฮ ฮุ
กัน ลลาึง โม เปะ เซ� โม ครติซจัก ก ไฮญ
รโปะ มาื เนิ� ซเปี ตอก ป ลู ตุย มาื ยุฮ โม
เซ ละ ซ เรอึม แตะ โม เปะ นึง� 9 ติ เจน
อาวต แตะ ไม่ โม เปะ เญอืม ตุก เกอะ นึง
มาื� อาึ ปัว โตว โม เปะ เรอึม แตะ� มัฮ
โม เอยีกปุ อุ ป อาวต นึง จังวตั มาซิโด่เนีย
ป ฮอยจ ตาว ป ตุก เกอะ นึง โครยญ เจือ
เยอ� ไพรม อื อาึ เกือฮ โตว ติ แตะ แปน
ป ญัก ละ โม เปะ ติ เจือ เนอึม� เฆียง เฮี
ปุ ลัง่ ซ เกือฮ ติ แตะ แปน ปญัก ละ เปอะ
ตอก เซ โรฮ� 10 แจง อาวต ลปุง เนอึม
ยุฮ พะครติ นึง เงอะ ตอก ออฮ� อาึ แจง
ซ อฮั ฮะ ตอก เซ� ไก โตว ป ปุน คัต อาึ
โอ เกือฮ อวต ไลลวง เซ เล่ีป จังวตั อะคา
ยา เซ โครยญ โดฮ� 11 มัฮ ฆาื เมอ ป อฮั
ฮะ ฆาื อื ตอก เซ� อมั มัฮ ฆาื โอ ฮรกั โม
เปะ� พะจาว ยุง อื ฮรกั อาึ โม เปะ เอ�
12อาึ ยุฮ ฮุ ตอก เซ นึง ซ เกือฮ แตะ โม ป
เคียต โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เซ โอ ไก
ตอก เกียฮ อวต ลื ติ แตะ� ไม่ โอ ซ เกือฮ
เกียฮ อฮั ติ แตะ ยุฮ กัน ตอก ยุฮ เอะ อ�ื
มัฮ เซ ป ยุฮ ฆาื อื ตอก เซ ปเล่ีย เฮ�ี ไม่
ซ ยุฮ ลัง่ แตะ ฮอยจ เฆียง เฮ�ี

13 ปุย โม เซ มัฮ เนอึม โตว ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง พะเยซู� มัฮ โม ป เคิป� มัฮ ป
ยุฮ กัน ไม่ รพาวม บ่วก แตะ� มัฮ เคียต อื
เกือฮ ติ แตะ แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะ
ครติ� 14 ไล เซ มัฮ โตว ป ตัง เจือ ลอน�
ปัง มัฮ ซาตัน� เกียฮ ปอม โรฮ ติ แตะ
แปน ตอก เตปด่า รงั ซเปีย� 15 ดัฮ กวน
ไจ ยุฮ ซาตัน เกียฮ ปอม ติ แตะ ตอก กวน
ไจ ซืไซ ยุฮ พะจาว� มัฮ โตว โรฮ ป ตัง
เจือ� ลัก่ ก ลอยจ อื โม เซ ซ โฮลฮ ตุต
แตะ ป โปง อื ไม่ กัน ยุฮ แตะ�

เม่ะมัก่ อาวม ปาวโล นึง แปน แตะ ป
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โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู
16 อาึ ซ อฮั แม ละ เปอะ ติ โฮน� ปุย

ไมจ โตว อื แกต อาึ มัฮ ป งาว เนอมึ ฆาื�
ปัง แกต เปอะ อาึ งาว ญุ่ก� ปัว ลัง่ โม เปะ
งอ่ต ป อฮั ฮะ ตอก งอ่ต เปอะ ป อฮั ปุย
งาว โฮ� เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ อวต ติ แตะ เญี่
ยะๆ� 17 ป ซ อฮั อาึ ละ เปอะ เฮี มัฮ โตว
อฮั ฮะ ตัม ป เกือฮ พะโองจาว แตะ อฮั�
ดัฮ จัมเปน อวต ติ แตะ ตอก เฮ�ี แปน
อฮั ฮะ โอเอฮี ตอก ปุย งาว โฮ� 18 เคียง
โฮวน ป ฮอยจ อวต ติ แตะ ละ เปอะ ตอก
ปุย ปลัฮเตะ โฮ� อาึ ซ อวต โรฮ ติ แตะ
ฆาื� 19 โม เปะ ไมจ ลัมลอน ปอน เลือ
กัมกึต เปอะ เมอ� เอจี ปุน งอ่ต เปอะ ป
อฮั ปุย งาว ละ แตะ ไม่ ไมจ มวน รพาวม
แตะ เอนิ� 20 เญือม ไก ป คนัป กัป กา
โม เปะ� ไม่ จุ อื ไอฮ โอเอฮี ยุฮ เปอะ� ไม่
บ่วก รพาวม อื ละ โม เปะ� ไม่ เกียฮ ฮุน อื
ละ เปอะ� ไม่ เดือฮ อื นา เปอะ นึง พามัต
แตะ โม เปะ� โม เปะ ปุน ญอม ลัง่ เปอะ
งอ่ต ป อฮั ปุย ตอก เซ เมอ� 21อาึ โซะกิจ
นึง โอ แตะ โรวต ยุฮ ป ลุ่ ตอก ยุฮ โม เซ
อื ละ เปอะ� จวต ชุม ลอน เนอะ ตอก อฮั
โม เปะ อื โฮ�
เคียง เมอ ไก ป โรวต อวต ติ แตะ ตอก

เซ� อาึ ซ โรวต โรฮ อวต ติ แตะ� (ปเล่ีย
เฮี อาึ มัฮ อฮั ฮะ ตอก ปุย งาว โฮ�� 22 โม
เซ อมั มัฮ อื โม ฮบีรู เยอ� อาึ มัฮ โรฮ
โฮะ� อมั มัฮ อื โม อซิราเอน เนอ� อาึ
มัฮ โรฮ โฮะ� อมั มัฮ อื จัตเจือ อปัราฮมั
เมอ� อาึ มัฮ โรฮ โฮะ� 23 โม เซ อมั มัฮ
อื กวนไจ ยุฮ พะครติ เตอ� (อาึ ซ จัมเปน
อฮั ตอก ปุย เงา่ะ ปุย บ่า โฮ�� อาึ มัฮ
กวนไจ ไมจ ยุฮ อื โฮฮ ฮา โม เซ แม� อาึ
เอจี ยุฮ กัน โฮวน ฮา โม เซ� อาึ เอจี ลอก
คอก โฮวน โฮน ฮา โม เซ� ปุย เอจี ปุฮ
เอจี เฟียต อาึ เรยีง ฮา ปุฮ เฟียต อื โม เซ�
อาึ เอจี ซเปี ยุม เมอะ โฮวน โฮน ฮา โม เซ
แม� 24 โม ยวิ เอจี เฟียต อาึ นึง โม่ะ ฮกั
พอน โฮน� ติ ติ โฮน เซ เฟียต อื งว่ย โรฮ
ซไตม เตะ� 25 โม โรม เอจี ปุฮ เอจี เฟียต
อาึ ลอวย โฮน� ติ โฮน อื ปุย เอจี แล่น
อาึ นึง ซโมะ� เอจี ม่ะ โล่ง ไม่ เยอะ ลอวย

โฮน� ติ โฮน อื อาวต ฆาื โตะ ปลัฮ รอาวม
ติ ซเงะ ไปล ติ ซาวม� 26อาึ เอจี โฮว ลอป
ลลาึง ป กอยจ ป ราวม ป ฮลัต ปุย นึง� ติ
ติ เลีฮ อื โฮลฮ เตือง รอาวม ระ ฆาื� ติ ติ
เลีฮ อื โฮลฮ โฮว ลลาึง คะมุย� ติ ติ เลีฮ
อื โฮลฮ โฮว คระ ไก โม ยวิ ป ฆวต ยุฮ ยุม
ไม่ เยอะ� ติ ติ เลีฮ อื มัฮ ปุย ตังเมือง ป
ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ� ติ ติ เลีฮ อื อาวต
นึง เวยีง เตือง ไก ป ฆวต ยุฮ ป โซะ ละ
แตะ� ติ ติ เลีฮ อื โฮว คระ โตะ เพระด่า
วก เตือง โอ แตะ ยุง ป ซ เกิต ละ แตะ�
เตือง โรฮ ปลัฮ รอาวม ลลาึง เฮละ ระ กาื
กอ� อาวต ไม่ ปุโฮมว โอ เนอึม รพาวม
แตะ ไม่ โอ แตะ ยุง ป ซ ยุฮ อื ละ แตะ�
27 อาึ เอจี โฮลฮ ยุฮ กัน ปอ โซะ ไมญ โซะ
ปี แตะ� ไตป โฮลฮ ไปลญ ไอจ� วติ อาวป
โซม รอาวม ญุ ติ ติ เลีฮ� เอจี ไตป โฮลฮ
เออปึ ป โซม แตะ� ไก เญือม วติ เครองึ
จาวป เครองึ ฟุต เตอะ ไม่ โอ แตะ ไก ก
ไอจ ก โซม� 28 โนก ฮา โอเอฮี โม เซ อาวม
แนฮ ตุก รพาวม แตะ นึง ไฌม แตะ โม ค
รติซจัก โครยญ โดฮ โครยญซเงะ่� 29 เญื
อม ไก ป ชุม รพาวม อาึ ตอก โรฮ ป ชุม
รพาวม ฆาื� เญือม ไก ป ยุฮ ป พิต เตอ
อาึ ตุก เนอมึ โรฮ รพาวม ฆาื�

30 อาึ ดัฮ จัมเปน อวต โอเอฮี โฮ� ซ
อวต ไลลวง ป เปลีฮ มัฮ โกะ แตะ เฮี ปุย
ชุมเรยีง� 31 ไมจ ปุย ลืลาว ลอป พะจาว
ป มัฮ เปือะ พะเยซูครติ จาว� มัฮ พะจาว
เซ ป ยุง โอ อาึ อฮั ป โอ เนอึม ละ เปอะ
นึง ไลลวง เซ� 32 ไพรม อื เญือม อาวต
เตอะ นึง เวยีง ด่ามาซกัต โฮ� จาวเมือง ป
มัฮ ลุกนอง กซัต อาเรทัต เซ� เกือฮ ตฮนั
ยุฮ แตะ มอง โฮมวต อาึ โตะ รเวอืะ ฆรุง
เวยีง� 33 ปุย ปังเมอ เกือฮ อาึ อาวต โตะ
บุ่ง� ฮรงัโฮรฮ อาึ เน่อมึ โตะ นาตัง นึง
ฆรุง เวยีง เซ� อาึ โฮลฮ ตอ โปน ฮา จาว
เมือง เซ ฆาื อ�ื

12
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1 ปัง ตอก ป โอ ซ ไก ป มัฮ อาึ จัมเปน
ลัง่ อวต โอเอฮี� ปเล่ีย เฮี ซ อู ไลลวง ป
ยุ บลอง แตะ ไม่ ไลลวง ป เปลีฮ พะโอง
จาว ละ แตะ� 2 อาึ เอจี ยุง เงอะ ปุย ไน
พะครติ ติ ปุย ป โฮลฮ พะจาว ยวก ฮอยจ
เมือง มะลอง ก ฮลาวง อ�ื อมั มัฮ ฮาวก
โกะ เนอึม อ�ื อมั มัฮ ฮาวก ลปุ อื โน่ง�
ป ยุ บลอง เงอะ เซ� อาึ ยุง โตว� มัฮ
พะจาว โน่ง ป ยุง เงอ� เคียง เซ ฮอยจ
ปเล่ีย เอจี ไก กาว โรฮ ปาวน เนอมึ� 3 อาึ
ยุง เงอะ ยวก พะจาว ปุย เซ ฮอยจ เมือง
ฮลอง เมือง เยน่ ยุฮ แตะ� อมั มัฮ ฮาวก
โกะ เนอึม อ�ื อมั มัฮ ฮาวก ลปุ อื โน่ง�
อาึ ยุง โตว� มัฮ พะจาว โน่ง ป ยุง เงอ�
4 เญือม อาวต อื นา เซ ปุย เซ ฮมอง โอ
เอฮี ป โอ ปุย เกียฮ อฮั นึง ลปุง แตะ� ดัก
ดอย ปุย ปลัฮเตะ เกียฮ อฮั โตว อื ป ฮมอง
อื เซ� 5 อาึ ซ อวต ไลลวง ปุย เซ� ซ อวต
โตว ไลลวง โกะ แตะ โนก ฮา อวต แตะ ไล
ลวง ซ เกือฮ ปุย ยุง เมาะ ชุมเรยีง แตะ�
6 ดัฮ อาึ ฆวต อวต โฮ� อาึ แปน โตว ปุย
งาว ฆาื� นึง มัฮ อื ป เนอมึ ป อวต อาึ เซ�
อาึ ปังเมอ โอ ซ อวต� นึง โอ ฆวต เกือฮ
ปุย ทื อาึ โฮฮ ฮา โฮลฮ อื ยุ เมาะ ยุฮ อาึ
อ�ื ไม่ ฮมอง อื ป อฮั ฮะ�

7 เคียง โฮลฮ อาึ ยุ ป ซัมคัน โฮวน เจือ
ตอก เซ� พะจาว เอจี เกือฮ โอเอฮี ไก นึง
เนะซองั เงอะ ป ตอก กัต โฮ� เกือฮ อาึ
อาวม ป โซะ� เดอมึ อาึ โอ ซ เกียฮ ฮุน
ลอน ฆาื� ป ตอก กัต เซ มัฮ ป ฮอยจ เน่
อมึ นึง ซาตัน� ตอก ป คัม ตุง อาึ� เดอมึ
อาึ โอ ซ อวต ลอน ติ แตะ� 8 อาึ ไววอน
ละ พะโองจาว นึง ไลลวง เซ ลอวย โฮน�
�ปัว เยอะ ตุย ป โซะ เซ ฮา แตะ�� 9พะ
โองจาว ปังเมอ อฮั เฮี เนิ� �เอจี โฮลฮ
เปอะ กุนมุ่น ยุฮ อาึ อ�ื เอจี เคราะ อื เมาะ
เซ� อาวต เปอะ ไม่ ชุมเรยีง แตะ เญือม
ออฮ� เอจี มัฮ เญือม เซ ซ โฮลฮ เปอะ ยุ
โอก อมันัต อาึ ละ แตะ กุมปอ เยอ�� อฮั
เซ เนิ� มัฮ เซ ป มวน รพาวม นึง โฮลฮ
แตะ อวต ไลลวง ชุมเรยีง แตะ ฆาื อ�ื มัฮ
ฆาื ชุมเรยีง เงอะ เซ ป ฮอยจ อาวต อมั
นัต พะครติ ฆาื นึง อาึ อ�ื 10 มัฮ เซ ป
ญึม รพาวม อาึ นึง ไลลวง ชุมเรยีง แตะ

เซ ฆาื อ�ื ญึม โรฮ รพาวม นึง ยุฮ ปุย ป
โซะ อฮั ปุย ป ไซญ ละ แตะ� ไม่ ไปลญ เอ
อปึ แตะ� ไม่ โคมเฮง ปุย แตะ� ไม่ เม่ะมัก่
แตะ เบือ พะครติ โครยญ เจือ� อาึ ชุม
เรยีง เญอืม ออฮ ระ โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ
เญือม เซ�

ปาวโล ไฌม ครติซจัก นึง เวยีง โครนิ
11 อาึ เอจี โฮลฮ อฮั โอเอฮี ละ เปอะ

ตอก ปุย งาว โฮ� เอจี มัฮ ฆาื โม เปะ ป
จัมเปน อาึ อฮั ฆาื อื ตอก เซ� ลัง มัฮ โม
เปะ ป ลื อาึ อ�ื ปัง โอ อาึ มัฮ ป เมีญ ละ
ปุย ญุ่ก� อาึ มัฮ โตว ป แตวะ ไล ฮา โม ป
เคียต อฮั ติ แตะ มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง
พะเยซู� ป อฮั โม เปะ มัฮ ป ตึก นึง ระ ไล
แตะ เซ� 12 กัน เกือฮ ปุย ยุง แจง แน มัฮ
อาึ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู� เอจี ยุฮ ฮุ
ลลาึง โม เปะ ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ โครยญ
เจือ� เอจี ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย นึง�
ไม่ เปลีฮ ฮิ อมันัต ตัง โน่ง ยุฮ พะจาว ล
ลาึง เปอะ� 13ป ยุฮ อาึ นึง ครติซจัก ไฮญ
ป โอ ยุฮ ละ โม เปะ ไก ติ เจือ โน่ง� มัฮ
โอ ปัว โม เปะ เรอมึ แตะ นึง ป โซม ป ไอฮ
แตะ ติ คระ โน่ง� ดัฮ พิต ละ เปอะ ปัว โม
เปะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ ป ยุฮ ฮุ ละ เปอะ
เซ�

14ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี เพรยีง ติ แตะ ละ ซ
ฮอยจ แม แตะ เคะ โม เปะ� โฮน เฮี มัฮ
โฮน ลอวย นึง อื ซ ฮอยจ เคะ เปอะ� อาึ
ซ ปัว โตว โม เปะ เรอมึ แตะ นึง โอเอฮี ติ
เจือ เนอึม� อาึ มัฮ ฮงา นึง โม เปะ� มัฮ
โตว ฮงา นึง คาวคอง ยุฮ เปอะ� มัฮ มะ
เปือะ ป ลัง แฮรน อาึง คาวคอง ละ กวน
แตะ� มัฮ โตว กวน อื ป ลัง แฮรน ละ มะ
เปือะ แตะ� 15 เมาะ ป ไก ยุฮ ฮุ� อาึ ซ
ญอม เกือฮ โอยจ แกล ละ ซ เรอึม แตะ
โม เปะ นึง� โกะ โอะ ญอม โรฮ โปง ละ
โม เปะ� ดัฮ อาึ ระ รพาวม ฮรกั โม เปะ
ตอก เซ� โม เปะ อมั ซ แตวะ รพาวม ฮรกั
เปอะ อาึ ฆาื� 16 โม เปะ แจง โอ เปอะ เกีย
ฮ อฮั อาึ มัฮ ปญัก ละ เปอะ� ปัง มัฮ ตอก
เซ ตึน ซ ไก งอ่น ป ซ อฮั อาึ เฮยีง� อฮั
อาึ ริ โม เปะ นึง เฮยีง แตะ� 17 มัฮ โตว
ตอก เซ เฟือฮ� ปุย เมาะ ป ดวน อาึ ฮอยจ
เคะ เปอะ� อมั ไก งอ่น ป ฮอยจ ริ โอเอฮี
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ยุฮ โม เปะ เอ� แจง โอ อื ไก� 18 อาึ ปัว
ติโต โฮว เคะ เปอะ ไม่ เอียกปุ ไน พะจาว
ติ ปุย� ติโต อมั ริ อื โอเอฮี ยุฮ เปอะ�
ติโต ไม่ อาึ โม่ ยุฮ โอเอฮี ไม่ รพาวม ติ โดฮ
แตะ� ป ยุฮ ป อฮั ฮะ โม่ มัฮ ตอก ปุ แตะ�

19 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� โอเอฮี อฮั ฮะ
ละ เปอะ เฮี โม เปะ ตึน ซ แกต เปอะ มัฮ
กัฮ เอะ ติ แตะ ละ เปอะ ยุง่� มัฮ โตว กัฮ
ฮะ ติ แตะ� เอะ อฮั ฮะ ตัม ป ฆวต เกือฮ
พะครติ เอะ อฮั ซองนา พะจาว� เมาะ ป
ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ มัฮ ยุฮ ฮุ นึง ซ เกือฮ ฮะ
โม เปะ ตอน นึง รพาวม เจือ แตะ� 20 เญื
อม ฮอยจ เจอะ เคะ โม เปะ อาึ ฮอ นึง ซ
ตัง ไล ยุฮ โม เปะ ฮา ป ฆวต เกือฮ เอะ
เปอะ ยุฮ� ฮอ โรฮ นึง ซ ตัง ไล ยุฮ เอะ ฮา
ป ฆวต เกือฮ เปอะ เอะ ยุฮ ละ แตะ โรฮ�
อาึ ฮลัต ติ แตะ ซ ยุ รเจ รไซญ โม เปะ ไม่
ปุ แตะ� ไม่ ววั เปอะ ละ ปุ แตะ� ไม่ ฮาวก
รพาวม ซาวม ไง่ เปอะ ละ ปุ แตะ� ฮลัต
โม เปะ ตัง โคน ตัง งอ่ต ไลลวง โกะ แตะ
โน่ง� ไม่ เพยีก แฮม เปอะ ปุ แตะ ไม่ โฮว
เปอะ โบ ปุ แตะ� ฮลัต โม เปะ อวต ติ แตะ
ระ ไม่ อาวต เปอะ ไม่ ซุกซัก แตะ โครยญ
เจือ� 21 เญอืม ซ ฮอยจ เคะ เปอะ โฮน เฮี
อาึ ฮลัต พะจาว ซ เกือฮ อาึ โซะกิจ รโตง
โม เปะ เญอืม เอจี ฮอยจ แตะ เคะ เปอะ�
อาึ ฮลัต ติ แตะ ซ โฮลฮ โอก รบวต ฆาื โม
ป ยุฮ ป พิต ลลาึง เปอะ ไพรม อ�ื ไม่ โอ
อื ดิ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ ฮา ป
ฆอก ป เบร ยุฮ แตะ ไม่ กัน เลนจุ ซู เมีย
ไม่ กัน คึต กัน ตวยฮ ยุฮ อ�ื

13
ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ปาวโล ลัก่ ก ลอยจ

อื
1 เอจี มัฮ ลอวย โฮน เตือง เฮี ซ ฮอยจ

อาึ เคะ เปอะ� พะทัม เอจี อฮั เฮ�ี �เญื
อม ฟอง ปุย ปุ แตะ ไมจ อื ไก พีญัน ยุฮ
ลอา ลอวย ปุย� เดอมึ ลปุง ฟอง อื ปุ แตะ
เซ ซ แปน ป ตอน�� อฮั เซ� 2 อาึ ฆวต
อฮั ละ โม ป ยุฮ ป พิต ลลาึง เปอะ ไพรม
อ�ื ไม่ อฮั โรฮ โฮะ ละ ปุย ไฮญ โรฮ� เญื
อม ฮอยจ เคะ โม เปะ โฮน รเคะ อื โฮ� อาึ

เอจี อฮั ละ เปอะ ติ โฮน� ปเล่ีย เฮี เญอืม
อาวต ลัง่ แตะ ซไง ฮา เปอะ ซ อฮั แม ละ
เปอะ ตอก เฮี ติ โฮน แม� โฮน เฮี ดัฮ เอจี
ฮอยจ เคะ เปอะ โฮ� อาึ เญือะ ซ เวยี โตว
เติ แตะ ป ยุฮ ป พิต ติ ปุย เนอึม� 3 โม
เปะ ป ฆวต ยุง ที ไล อาึ เฮ�ี ซ ยุง ที เปอะ
เญอืม เซ มัฮ อื อฮั อาึ โอเอฮี เบือ พะครติ
เตอ� ป ยุฮ พะครติ ละ เปอะ มัฮ โตว ยุฮ
อื ไม่ จวต ชุม ลอน แตะ� เอจี มัฮ เปลีฮ
อื อมันัต แตะ ลลาึง เปอะ� 4พะครติ มัฮ
เบือ จวต ชุม อื ป ยุม อื ฆาื นึง ไมะซาวแค
วง� ปัง มัฮ ตอก เซ� ปเล่ีย เฮี เอจี ไอม
เบือ อมันัต ระ ยุฮ พะจาว� ปเล่ีย เฮี โม
เอะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ อื นึง กัน จวต
ชุม อ�ื เญือม ฮอยจ แม เคะ โม เปะ ปัง
เมอ ซ รโจะ โรฮ ไม่ จีวติ โคระ อื เบือ อมั
นัต ระ ยุฮ พะจาว�

5 ไมจ เปอะ ซาวป งอ่ต ที แลน โตะ
รพาวม โกะ แตะ� อมั เอจี อาวต เปอะ ไม่
รพาวม เจือ แตะ� อมั โอ เปอะ ดิ อาวต�
ไมจ เปอะ กวต ที แลน โตะ รพาวม แตะ�
ดัฮ เปอะ โอ มัฮ ปุย เคิป โฮ� พะเยซูค
รติ เอจี อาวต กไน โม เปะ� โม่ เปอะ ยุง�
6 โม เปะ ตึน ซ ยุง เปอะ ไอฮ โอ เอะ มัฮ ปุย
เคิป เปอ� 7 เอะ ไววอน ละ พะจาว เพือ
โม เปะ� ปัว เกือฮ โม เปะ โอ ยุฮ ป พิต�
เอะ มัฮ โตว ไววอน ละ ซ เปลีฮ มัฮ โกะ
แตะ ปุย ปุก ลัมเลือ ไล แตะ� ปัง ตอก
โกะ โอะ ปุย เคิป ฆาื อื ญุ่ก� มัฮ ระ ฆวต
เกือฮ โม เปะ ยุฮ ป ปุก ป ลอก ซองนา พะ
จาว� 8 เอะ เกียฮ เลฮ อฮั กัฮ เวอืน โตว
ลปุง เนอึม ยุฮ พะจาว� ลปุง เนอึม เซ
เอะ เกียฮ รโพ เยอะ โน่ง� 9 เญือม อาวต
โม เปะ ไม่ ระ เรยีง แตะ� เอะ ปัง อาวต
ไม่ ชุมเรยีง แตะ� มวน ลัง่ รพาวม เมอะ
ฆาื� มัฮ เซ ป ไววอน เพือ โม เปะ ฆาื อื ละ
ซ เกือฮ เปอะ แปน ปุย กุมปอ ไน พะครติ
โครยญ เจือ� 10 เญือม อาวต ลัง่ เงอะ
ซไง ฮา เปอะ� อาึ ไซฮ รโปะ นังซื เฮี ละ
เปอะ� เดอมึ โอ ซ โฮลฮ อฮั ป เคง ลอน
ไม่ โกว แตะ อมันัต เกือฮ พะโองจาว ละ
แตะ เญอืม ฮอยจ แตะ เคะ เปอะ� อมันัต
เกือฮ อื เนิ เซ เกือฮ โตว อื ละ ซ ไลจ อื ยุฮ
รพาวม เจือ ปุย� มัฮ เกือฮ อื ละ ซ เกือฮ
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อื ระ ฮอน ตอน ฮมัน�
11 เอียกปุ� ลัก่ ก ลอยจ อื เฮ�ี ปัว โม

เปะ อาวต ไมจ อาวต มวน� ไมจ เปอะ
เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ� ไมจ เปอะ
งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี ไมจ เปอะ อาวต ซาวม
อาวต เฆรอมึ ไม่ ปุก ปอ เปอะ ปุ แตะ�
พะจาว ป เกือฮ โม เปะ อาวต ไม่ รพาวม
ฮรกั ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ เซ�
ซ อาวต ไม่ เปอะ ฆาื อ�ื

12 ไมจ เปอะ เปลีฮ กัน นัปทื เปอะ ปุ
แตะ ตอก เอยีกปุ ฮรกั แตะ ไน พะจาว�*

13 ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อื รโปะ
โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ โม เปะ โครยญ
โฆะ เปอะ�

14 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ ทื เอะ เซ� ไม่ รพาวม ฮรกั ยุฮ
พะจาว� ไม่ ไลลวง รโจะ ดิ เปอะ รพาวม
แตะ ไม่ ลปุ พะจาว เซ อาวต ลอป ไม่ โม
เปะ โครยญ โฆะ เปอะ�

* 13:12 13:12 นึง คอ 12 เซ ตัม ลปุง กรกิ อฮั นัปทื ปุ แตะ นึง พาซา ฮงาึต ไม่ อ�ื
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ โม
ครติซจัก ป อาวต นึง
จังวตั กะลาเทีย

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

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

ปาวโล รโปะ นังซื ละ ปุย
1 อาึ มัฮ ปาวโล� เอจี มัฮ พะเยซูครติ

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

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

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

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

พะเยซู เกือฮ ปาวโล แปน ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง แตะ

11 เอยีกปุ� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ที
ไล เฮี เยอ� ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
ป ครอฮ อาึ ละ ปุย เซ มัฮ โตว ป เบิก่ ปุย
ปลัฮเตะ อฮั� 12 ไลลวง เซ อาึ ฮมอง โตว
เน่อมึ นึง ปุย� ป เพอกึ เนิ อี ปุ ไก� ไล
ลวง เซ ปังเมอ มัฮ พะเยซูครติ ไอฮ ป รโฮ
งะ ละ อาึ อ�ื

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

18ฟวยจ เจือ เยอะ พะเยซู ลอวย เนอมึ
อาึ ฮาวก เนอมึ นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ
ฮาวก แตะ เคะ เปโตร� อาวต ไม่ นา เซ
กาว โรฮ พอน ซเงะ� 19 อาึ โฮลฮ โตว ยุ
โม ไกญกอ ไฮญ นา เซ โนก ฮา ยาโคโบ่ ป

มัฮ ปุ พะโองจาว� 20 ป ไซฮ อาึ เฮี มัฮ ป
เนอึม ป แนม� พะจาว เอจี ยุง อื โอ อาึ
อฮั ลปุง จุ ไล ละ เปอะ� 21 กัง เคะ เอ อาึ
โฮว แม ฮอยจ จังวตั ซีเรยี ไม่ จังวตั ซีลิ
เซีย� 22 เญือม เซ โม ครติซจัก นึง จังวตั
ยูเด่ีย ดิ ยุง โตว ป มัฮ อาึ� 23 มัฮ ฮมอง
อื อฮั ปุย อื ตอก เฮี โน่ง� �ป กอ โคมเฮง
เอะ ไพรม อื เซ� เอจี แปน แม ป ครอฮ
ไลลวง รพาวม เจือ ตะ แตะ ยุฮ ไลจ ไม่ เซ
ละ ปุย�� ฮมอง อฮั ปุย อื เมาะ เซ โน่ง�
24 โม เซ โฮลฮ เนอมึ ลืลาว พะจาว เบือ ยุ
อื กัน ยุฮ พะจาว นึง จีวติ อาึ�

2
ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ลัปลอง

ปาวโล
1 ฟวยจ เซ แม กาว โรฮ ปาวน เนอึม

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

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

ปาวโล จัมเปน เติ เปโตร
11 เญอืม เอจี ฮอยจ เปโตร นึง เวยีง อนั

ทิโอก� อาึ จัมเปน เติ เนอึม แนม� ฆาื ที
ยุฮ อื ป โอ ปุก� 12 กา ฮอยจ โม ป ดวน
ยาโคโบ่ ฮอยจ นา เซ� เปโตร กอ โซม ดิ
ไม่ ปุย ตังเมือง ป มัฮ เอียกปุ แตะ ไน พะ
จาว� เคียง ฮอยจ โม เซ เยอ� ราึต ซไบ่
ฆาื อ�ื ลอต ทอเนาะ โน่ง ติ แตะ ฮา โม
เอยีกปุ แตะ ป มัฮ ปุย ตัง เมือง� ฆาื ฮลัต
แตะ นึง โม ป ฆวต เกือฮ ปุย ตังเมือง เลีย
ก นึง ริตกิต เซ� 13 โม เอียกปุ ยวิ ไฮญ
นึง อื เกือฮ โรฮ ติ แตะ แคะ ดิ ไม่ เปโตร
โรฮ� ปัง มัฮ บ่าระนาบ่า� ลอต โรฮ แปน
ปุย แคะ ไม่ โม เซ โรฮ� 14 เญอืม ยุ อาึ โอ
โม เซ เญือะ ยุฮ ตัม ปุก อื ไม่ ลปุง เนอึม
นึง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮพะจาว เซ� อาึ อฮั
ฆาื อื ละ เปโตร ซองนา ปุย เตือง โอยจ อื
ตอก เฮ�ี �ปะ เอจี มัฮ เปอะ โม ยวิ� เมือ
ต แลน� ปะ ยุฮ เปอะ ตอก ปุย ตัง เมือง�

เญือะ ยุฮ เปอะ โตว ตอก โม ยวิ� ดัฮ มัฮ
ตอก เซ โฮ� อมั ซ เกียฮ คนัป ลัง่ เปอะ
ปุย ตังเมือง ยุฮ โอเอฮี ตอก ป ยุฮ โม ยวิ�

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

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

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

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

10 ปุย เมาะ ป เปิง กัน ยุฮ แตะ ตัม ลปุง
ไก นึง โกตไม ยุฮ พะจาว� ซ ลอก ป โอยจ
นึง โซะ แตะ ฆาื อื โครยญ โฆะ แตะ� นึง

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

โกตไม ยุฮ พะจาว ไม่ ลปุง ซันญา ยุฮ
อื

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

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

แปน กวน พะจาว เบือ รพาวม เจือ
แตะ

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

23 กา เฆียง เติง เวลา เจือ ปุย พะเยซู
เซ� โกตไม เซ เอจี คัง อาึง เอะ เตื อง
โอยจ เจอะ ตอก ป ตุต โฮ� ฮอยจ ละ เญื
อม เปลีฮ พะจาว ไลลวง โปน ปุย มัป่ เบือ
รพาวม เจือ อ�ื 24 โกตไม เซ มัฮ ป ควป
คุม เอะ กา เฆียง ฮอยจ พะครติ� เดอมึ
เอะ ซ โฮลฮ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เบือ
รพาวม เจือ แตะ� 25 ปเล่ีย เฮี เคียง เอจี
เติง เวลา โปน ปุย มัป่ เบือ รพาวม เจือ
แตะ� โกตไม ป ตอก ป ควป คุม เอะ เซ
เญือะ ควป คุม โตว เอะ� 26 นึง เอจี มัฮ
โม เปะ กวน พะจาว เบือ รโจะ ดิ เปอะ
รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ เบือ รพาวม
เจือ เปอะ โครยญ โฆะ เปอะ� 27 โม เปะ
เอจี โฮลฮ เปอะ รปั บัป่ติซมา เลียก รโจะ
ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ� มัฮ เซ

ป โฮลฮ เปอะ ไอฮ จีวติ พะครติ ฆาื อื โค
รยญ เจือ� 28 ปเล่ีย เฮี โม ยวิ ไม่ ปุย ตัง
เมือง เญือะ ตัง โตว ฮา ปุ แตะ� ป แปน
ครา ปุย ไม่ ปุย โอ แปน ครา� ปุ โรฮ ตัง
ฮา ปุ แตะ� ปรเมะ ไม่ ปรโปวน บรญิ โรฮ
ไม่ ปุ แตะ โรฮ� โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ปุย
ติ ซโปก โรม เบือ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม
แตะ ไม่ พะเยซูครติ โครยญ โฆะ เปอะ�
29 ดัฮ โม เปะ มัฮ เนอึม ปุย ไน พะครติ
ตอก เซ� มัฮ โรฮ เปอะ จัตเจือ อปัราฮมั
เบือ อ�ื ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ ป ซันญา พะ
จาว อาึง ละ อปัราฮมั โรฮ�

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

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

ปาวโล ไฌม เนอึม ไฌม แนม โม กะ
ลาเทีย

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

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

17 โม ป เพอกึ ป โอ เนอึม เซ เคียต
พาวม ดิ ไม่ โม เปะ� รพาวม อื ปังเมอ
โอ ไก เนอึม นึง โม เปะ เฟือฮ� มัฮ ฆวต
เกือฮ อื โม เปะ รกัฮ ฮา อาึ ละ ซ เกือฮ อื
โม เปะ พาวม ดิ ไม่ โม โกะ แตะ� 18 ไล
ลวง พาวม ดิ ปุย ไม่ ปุ แตะ� ดัฮ มัฮ
พาวม ดิ ตอก ปุก อ�ื มัฮ ป ไมจ� ปังเมอ
โอ เปอะ ไมจ พาวม ดิ ไม่ เยอะ เญื อม
อาวต อาึ ไม่ เปอะ โน่ง� ไมจ โรฮ เปอะ
พาวม ดิ ลอป ไม่ เยอะ� 19 โม เปะ ป มัฮ
กวน ฮรกั เกอะ� เญือม โตก เกอะ ละ โม
เปะ เอ� อาึ มัฮ ตอก มะ ปโกวน ซ เกิต
กวน โฮ� อาวม แนฮ ป โซะ รโตง โม เปะ
ตอก เซ� กา เฆียง โฮลฮ โม เปะ รพาวม

รโม่ยฮ ตอก รพาวม รโม่ยฮ พะครติ โรฮ�
20 อาึ ฆวต อาวต ไม่ โม เปะ เน่อมึ ปเล่ีย
เฮี มัฮ แปน อ�ื ฆวต เปียน ตอก อฮั แตะ
โอเอฮี ละ เปอะ� อาึ ไฌม เนอึม ไฌม
แนม โม เปะ� ปังเมอ โอ ยุง ตอก ซ ยุฮ
แตะ ละ เปอะ�

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

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

28 เอียกปุ� ปเล่ีย เฮี โม เปะ เอจี มัฮ
เปอะ กวน พะจาว ตัม ลปุง ซันญา ยุฮ อื
ตอก โรฮ ยซิฮกั ไพรม อ�ื 29 เจน เซ กวน
เกิต ตัม ทัมมด่า โคมเฮง โรฮ ป เกิต ตัม
ลปุ พะจาว� ปเล่ีย เฮี ตอก โรฮ เซ� 30พะ
ทัม อฮั อื ตอก เมอ� อฮั อื ตอก เฮ�ี
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�ไมจ เปอะ โครฮ ปรโปวน ป มัฮ ครา
เซ โอก เตือง กวน อื โรฮ� กวน ปรโปวน
ป มัฮ ครา เซ ซ โฮลฮ ดิ โตว คาวคอง ยุฮ
เปือะ แตะ ไม่ กวน ปรโปวน ป โอ มัฮ ครา
เซ�� อฮั เซ พะทัม�

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

5
ไมจ โตว เกือฮ ติ แตะ แปน แม ครา

เซีญ
1 พะครติ เอจี เกือฮ เอะ โปน ฮา แปน

แตะ ครา เซีญ� ละ ซ เกือฮ อื เอะ โอ
เญือะ แปน ครา โอเอฮี� ดัฮ มัฮ ตอก เซ
ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ อาวต แนฮ ตัม
เซ� ปุ เญือะ เกือฮ ติ เปอะ แม แปน แม
ครา เซีญ โอเอฮี�

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

7 ไพรม อื โม เปะ เอจี ปุก เนอึม ตอก
ยุฮ เปอะ� มัฮ ปุย ป คัต โม เปะ เกือฮ
โอ เนอึง ป อฮั ลปุง เนอึม เซ� มัฮ ปุย ป
ซาวป รชุยจ โม เปะ ตอก เซ� 8 พะจาว
ป เอจี กอก โม เปะ เอญี เคะ แตะ แจง โอ
อื ซ ยุฮ ตอก เซ� 9 �เจือ คโนมปัง เญี่ยะ
อา เกียฮ ปลอยฮ ยุฮ คโนมปัง เตือง โม่ว

อ�ื� อฮั เซ ปุย� 10 อาึ อาึง รพาวม แตะ
นึง โม เปะ เบือ พะโองจาว� นึง โอ โม เปะ
ซ ตัง ตอก งอ่ต โอเอฮี นึง ไล ทื เปอะ พะ
จาว ฮา ตอก งอ่ต อาึ อ�ื ป ออฮ ป เอฮี
ญุ่ก ป ซุกซัก ยุฮ รพาวม โม เปะ เอ� ปัง
เมอ ซ ลอก ตุต แตะ เน่อมึ นึง พะจาว ฆาื
อ�ื 11 เอียกปุ� อาึ มัฮ ซ ครอฮ เฮาะ ไล
ลวง จัมเปน ปุย เลียก นึง รติกิต เซ� แจง
โอ อื ซ ไก ป โคมเฮง อาึ ฆาื อ�ื มัฮ ครอฮ
เนอึม เมอะ ตอก เซ กัน ครอฮ อาึ ไลลวง
ไมะซาวแควง ยุฮ พะครติ เญือะ มัฮ โตว
ป เติก ป นัน ละ ปุย เฟือฮ� 12 โม ป ซุก
ซัก ยุฮ รพาวม โม เปะ เซ อาึ ฆวต เกือฮ
เอนิ ลอต เซฮ ไอฮ โกะ แตะ เกือฮ ฟวยจ
แปฮ�

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

ป เกิต เบือ ลปุ พะจาว ไม่ กัมกุยฮ ไก
นึง รพาวม ปุย

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

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

6
ไมจ เอะ เรอมึ ปุ แตะ

1 เอยีกปุ� ดัฮ ไก ป โคะ ยุฮ ป พิต เตอ�
ปัง มัฮ พิต ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� โม
เปะ ป อาวต นัม ลปุ พะจาว ไมจ เปอะ เรอึ
ม ปุย เซ เกือฮ แม นึง คระ ปุก ไม่ รพาวม

ปึกๆ ออนๆ แตะ� โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ
แฮน ติ แตะ� เดอมึ โอเอฮี โอ ซ ปุน ลอง
รพาวม โกะ เปอะ เกือฮ โฮว นึง คระ พิต�
2 ไมจ เปอะ เรอึม โรวก รบุยฮ ลกลอม ปุ
แตะ� เอจี มัฮ กัน ตอก เซ เนอึง เปอะ ป
อฮั โกตไม ยุฮ พะครติ เตอ� 3 ดัฮ ไก ป
แกต ติ แตะ มัฮ ปุย ระ ไล เตือง โอ แตะ
ระ เนอึม ไล เฟือฮ ฮา� ปุย เซ เอจี มัฮ
จุ อื ไอฮ โกะ แตะ� 4 โม เปะ ไมจ เปอะ
รเน ไอฮ กัน ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตื
อง มัน� ดัฮ กัน ยุฮ เปอะ ไมจ โฮ� เกีย
ฮ มวน ไอฮ ละ โกะ เปอะ ไอฮ� ทัน โตว
ซาวป แพป ติ เปอะ ไม่ ปุย ไฮญ� 5 ปุย
เอจี ตัง โคน ตัง ไก ตื กัน รปั พิต ชอป เตื
อง ไพ เตือง มัน�

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

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

ลปุง ลัก่ ลอยจ อื
11 ปเล่ีย เฮี อาึ ไซฮ ละ เปอะ นึง เตะ

โกะ แตะ ไอฮ� แลน เมิฮ� ซ ยุ ที เปอะ
นึง ระ ตัว นังซื ไซฮ แฮะ เฮ�ี

12 เอจี มัฮ โม ป ฆวต เกียฮ ฮุน ไม่ อวต
อื ติ แตะ เบือ ไลลวง เนะซองั ปุย ป ฆวต
คนัป โม เปะ เลียก นึง ริตกิต เตอ� โม
เซ มัฮ ยุฮ อื นึง โอ อื ฆวต เกือฮ ปุย โคม
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เฮง โม โกะ แตะ โน่ง ฆาื ไลลวง ไมะซาว
แควง ยุฮ พะครติ� 13 ปัง มัฮ โม ป เลีย
ก นึง รติกิต เซ ปุน เนอึง โตว โรฮ ป อฮั
โกตไม โครยญ เจือ� โม เซ ฆวต เกือฮ โม
เปะ เลียก นึง รติกิต ละ ซ โฮลฮ แตะ อวต
ไอฮ โกะ แตะ ฆาื ญอม โม เปะ ยุฮ ตัม รติ
เซ� 14 ปัง มัฮ ตอก ออฮ ตอก เอฮี� อาึ
ญอม โตว อวต ไลลวง ไฮญ� อาึ ซ อวต
ไลลวง ไมะซาวแควง ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ
พะเยซูครติ ทื เอะ เซ โน่ง� มัฮ เบือ ไมะ
ซาวแควง เซ ป เมาะ โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮี ป
ยุม ละ อาึ ฆาื อ�ื อาึ เมาะ โรฮ ป ยุม ละ
โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮี โรฮ� 15 เลียก ปุย นึง ริ
ตกิต ไม่ โอ อื เลียก มัฮ โตว ป ระ ไล� มัฮ
ไลลวง เกือฮ พะจาว ปุย แปน ปุย โคระ ป
ระ ไล นึง อ�ื 16 เมาะ ป ทื ตัม ไล เซ� เอจี
มัฮ โม เซ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอมึ ยุฮ พะ
จาว� ปัว พะจาว เกือฮ อื โฮลฮ ไมจ เปละ
ลโลวง พาวม ไม่ ปัว พะจาว เลียก พาวม
โซะ ไง่ นึง�

17 เฆิม เฮี โฮว ไป นา เญือะ ไมจ โตว ปุย
ยุฮ ป ซุกซัก ละ อาึ� เอจี ที นึง ฮรอย เบ
ราะ ไก นึง โกะ เนอมึ เมอะ เฮี มัฮ อาึ กวน
ไจ ยุฮ พะเยซู�

18 เอียกปุ� ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว
ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ อาวต ไม่ โม
เปะ� อาเมน�
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ
ครติซจัก เวยีง เอเฟโซ
นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก เอเฟโซ

เฮ�ี ป ระ ไล นึง อ�ื มัฮ ป เกว ไม่ แพนกัน
ยุฮ พะจาว ป กัมลัง ยุฮ อื ละ ซ รโจะ อื โอ
เอฮี ป ไก นึง มะลอง ไม่ ป ไก นึง ปลัฮเตะ
เตือง โอยจ อ�ื �ละ ซ เกือฮ อื พะครติ
แปน ไกญ อื โครยญ เจือ�� (โบ่ต 1 คอ
10) โนก ฮา เกือฮ อื ปุย คาวไจ ไลลวง ระ
ไล เซ� มัฮ โรฮ ฆวต เกือฮ ป ยุฮ ป อฮั ปุย
โปง จีวติ ปุย เอจี กอก พะจาว เอญี เคะ
แตะ� นึง มัฮ อื ปุย ติ ซโปก โรม� เบือ
รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะเยซู�
นึง โบ่ต 1 ฮอยจ ละ โบ่ต 3 ปาวโล อู ไล

ลวง ตอก มัฮ ปุย ไน พะจาว ปุย ติ โม่ว นึง
เลือก พะจาว อ�ื ไม่ ตอก ยวก พะเยซู ป
มัฮ กวน พะจาว เซ มัป่ ยุฮ อ�ื ไม่ ตอก
แปน ลปุ พะจาว แมจัม เกือฮ ปุย ยุง ซ
โฮลฮ เนอึม แตะ ป ซันญา พะจาว อาึง
ละ ปุย ไน แตะ โครยญ เจือ� นึง โบ่ต 4
ฮอยจ ละ โบ่ต 6 ปาวโล ซตอก รเงอ่มึ ปุย
เกือฮ ยุฮ เนอมึ ป ปุก รพาวม พะจาว� เด
อมึ ปุย ไฮญ ซ ยุ รพาวม ติ โดฮ อื ไม่ ซ ลื
ลาว อื พะจาว เบือ อ�ื
ปาวโล แพป ไลลวง แปน ปุย ปุย ติ มู

เบือ รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะเยซู ไม่
โอเอฮี โฮวน เจือ� ครติซจัก แพป อื ไม่
โกะ เนอึม ปุย ติ ปุย ไม่ มัฮ พะเยซู ไกญ
อ�ื แพป โรฮ อื ไม่ เญือะ ติ ลัง ไม่ มัฮ พะ
เยซู ด่อง โรง อ�ื ป ระ ไล ฮา ด่อง ไฮญ
อ�ื ครติซจัก แพป โรฮ อื ไม่ ปรโปวน ป
เอจี เอญี ละ ปรเมะ เญือะ แตะ� ปรเมะ
เญือะ อื เซ เอจี มัฮ พะเยซู� เญือม โตก
ปาวโล ละ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว� ปาวโล โกว
ลปุง โด่ะ ลปุง ฮลาวง นึง ฆวต อู แตะ ไล
ลวง ระ ลัมเลือ ไล เซ ละ ปุย� โอเอฮี โค
รยญ เจือ มัฮ ป แตวะ ไล ฮา กุนมุ่น ยุฮ
พะจาว�
ปาวโล ไซฮ พะทัม เอเฟโซ เญือม คัง

ปุย แตะ โตะ คอก� ปุย แกต อื มัฮ เญอืม

อาวต อื นึง เวยีง โรม� (แลน 3:1, 6:20)

1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง พะเยซูครติ ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว�
รโปะ นังซื ละ ปุย ไน พะจาว ป อาวต เวยีง
เอเฟโซ� มัฮ โม ป ไก รพาวม เจือ นึง พะ
เยซูครติ� 2 ปัว พะจาว เปือะ เอะ ไม่ พะ
โองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ เกือฮ กุนมุ่น
ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ละ เปอะ�

ป ไมจ ป ญุ่ก โฮลฮ เอะ
3 ไมจ เอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว ป มัฮ เปือะ

พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ�
เอจี เกือฮ เอะ โฮลฮ กุนมุ่น นึง โพต อื ป
ไมจ ป ญุ่ก ป เกว ไม่ รพาวม รโม่ยฮ ละ
เอะ โครยญ เจือ� เบือ รโจะ ดิ เอะ รพาวม
แตะ ไม่ พะเยซูครติ� ป โฮลฮ เอะ เซ เอจี
มัฮ เอนิ โอเอฮี ป ไก นึง เมือง มะลอง�
4 กา เฆียง ยุฮ พะจาว ปลัฮเตะ เอ เอจี
เลือก อาึง เอะ ละ ซ แปน เนอะ ปุย ซงะ่
ซงอม ยุฮ อ�ื ไม่ ซ แปน เนอะ ปุย ญุ่ก
เญาะ เติ ละ โกะ อื ไอฮ เบือ รโจะ ดิ เอะ
รพาวม แตะ ไม่ พะครติ� 5 พะจาว เอจี
เลือก อาึง เอะ เบือ รพาวม ฮรกั แตะ� ละ
ซ เกือฮ อื เอะ แปน กวน แตะ เบือ พะเยซู
ครติ� เอจี มัฮ เซ ป ปุก เนอมึ รพาวม อ�ื
6 ไมจ เอะ ลืลาว พะจาว นึง โพต อื กุนมุ่น
คึนัก ยุฮ แตะ ละ เอะ ไม่ รพาวม ซเปือฮ
แตะ เบือ กวน ฮรกั แตะ เซ� 7-8 พะจาว
เอจี โตฮ เอะ ฮา มัป่ ยุฮ ฮุ นึง ฮนัมพะครติ
เบือ รโจะ ดิ เอะ รพาวม แตะ ไม่ อ�ื เอจี
ยวก อื มัป่ กัฮ อื ตุต ยุฮ เอะ เอ� กุนมุ่น
ยุฮ พะจาว ป เกือฮ อื ละ เอะ เซ ระ ลัมเลือ
เอนิ� เอจี เกือฮ อื ละ เอะ โฮฮ ฮา เกียฮ
แกต ปุย อ�ื เอจี เกือฮ โรฮ เอะ ไก ซติ พัน
ญา ไม่ เกือฮ อื เอะ เกียฮ คาวไจ โอเอฮี�
9 พะจาว เกือฮ โรฮ เอะ ยุง ไลลวง ป เม่า
ะ แตะ อาึง ป ซ ยุฮ แตะ เกือฮ ฟวยจ เบือ
พะครติ� นึง มัฮ อื ป ปุก รพาวม โกะ อื
ตอก เซ� 10 ป ซ ยุฮ พะจาว เกือฮ ฟวยจ
เญอืม เติง เวลา ยุฮ อื เซ เอจี มัฮ เฮ�ี มัฮ
ซ รโจะ อื โอเอฮี ป ไก นึง มะลอง ญุ่ก�
ป ไก นึง ปลัฮเตะ ญุ่ก� เมาะ ป ยุฮ แตะ
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เตือง โอยจ อื เซ� ซ เกือฮ พะครติ แปน
ไกญ อื โครยญ เจือ�

11 โอเอฮี เมาะ ป ซ ยุฮ พะจาว โครยญ
เจือ เซ� เอจี ยุฮ เนอมึ อื ตัม ป เอจี โปวต
แตะ อาึง โตะ รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� พะ
จาว เอจี เลือก อาึง เอะ เน่อมึ เมือ โรง อื
ละ ซ เกือฮ อื เอะ แปน ปุย ไน แตะ เบือ
รโจะ ดิ เอะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ ตัม
ปุก อื รพาวม โกะ แตะ� 12 เคียง มัฮ อื
ตอก เซ� เอะ ป โฮลฮ ซโอว รพาวม ไม่ พะ
ครติ กา ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ ทไว
รซอม ลืลาว แตะ ละ อ�ื นึง มัฮ อื ป อาวต
ไม่ โญตซัก แตะ� 13 โม เปะ ตอก โรฮ
เปอะ เซ� เญือม ฮมอง โรง เปอะ ลปุง
เนอึม ป มัฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
ป เกือฮ เปอะ โปน มัป่ ยุฮ เปอะ เซ� เอจี
เจือ เปอะ พะครติ ฆาื อ�ื เญือม เซ พะ
จาว เอจี ไม อาึง โม เปะ นึง ลปุ แตะ ตัม
ลปุง ซันญา แตะ อาึง� 14 ลปุ พะจาว เซ
มัฮ ตอก แมจัม ป เกือฮ เอะ ยุง ซ โฮลฮ
เนอึม แตะ ป ซันญา พะจาว อาึง ละ ปุย
ไน แตะ โครยญ เจือ� มัฮ โรฮ ป เกือฮ
เอะ ยุง แจง แน ซ เกือฮ พะจาว แตะ โปน
ฮา ป โอ ไมจ โครยญ เจือ นึง มัฮ เอะ ปุย
ไน อ�ื ไมจ เอะ ทไว รซอม ลืลาว แตะ ละ
อื นึง มัฮ อื ป อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก แตะ�

รซอม ไววอน ยุฮ ปาวโล
15 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� เญื อม

ฮมอง อาึ ไลลวง ตอก เจือ โม เปะ พะเยซู
จาว� ไม่ ตอก ฮรกั เนอึม เปอะ ปุย ไน
พะจาว เตือง โอยจ อื เซ� อาึ ญันด่ี เนอึ
ม ไม่ พะจาว เบือ อ�ื 16 เญือม ไววอน
เนอะ อาึ ญันด่ี ลอป ไม่ พะจาว เบือ โม
เปะ เตือง โอยจ เปอะ� 17 อาึ ปัว พะจาว
ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ
เซ� ป มัฮ เปือะ ป อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก
แตะ เซ� เกือฮ โม เปะ โฮลฮ กัมกึต วไิซ
ไมจ โตะ รพาวม เปอะ� ไม่ เกือฮ โรฮ อื
โม เปะ ไก รพาวม เกียฮ งอ่ต เนอึม โอ
เอฮี� เดอมึ เปอะ ซ ยุง ที ตอก มัฮ ตอก
มอยฮ พะจาว� 18 อาึ ปัว พะจาว โปฮ
รพาวม โม เปะ เกือฮ ซเปีย� เดอมึ เปอะ
ซ ยุง ควน ซโอว รพาวม แตะ นึง กอก พะ

จาว โม เปะ เอญี เคะ แตะ� ไม่ ซ ยุง เปอะ
เมาะ ซัมคัน ป ไมจ ป ญุ่ก ป แฮรน อื อาึง
ละ ปุย ไน แตะ� 19 ไม่ ซ ยุง โรฮ เปอะ
เมาะ ระ อมันัต พะจาว ป รซอฮ กไน โม
เอะ ป เจือ� อมันัต อาวต กไน เอะ เซ ระ
เนอมึ� 20 เอจี มัฮ ติ ไม่ อมันัต โกว อื เญื
อม เกือฮ อื พะครติ โกฮ ไอม แม เน่อมึ
ลัก่ ยุม แตะ� ไม่ เกือฮ อื งาวม ลวง ดอม
แตะ นึง เมือง มะลอง� 21พะครติ กัมลัง
ตัตเตียง โอเอฮี นา เซ โครยญ เจือ เตือง
โม ฮวันา เตปด่า� ไม่ ไกญกอ โอเอฮี ป
อาวต นึง กังฮาว� เตือง โม ป ไก อมันัต
อนันา ไม่ โม ป กุม โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื
เมาะ ป อฮั ปุย ไก อมันัต โครยญ เจือ เน่
อมึ นึง ปลัฮเตะ ปเล่ีย เฮี ฮอยจ ละ ปลัฮ
เตะ โคระ� มัฮ ตื ป อาวต ฆรมึ อมันัต อื
เตือง โอยจ อ�ื 22 พะจาว เอจี เกือฮ โอ
เอฮี อาวตฆรมึ ชวงพะครติ โครยญ เจือ�
เกือฮ โรฮ อื แปน ไกญกอ ละ ครติซจัก นึง
โอเอฮี โครยญ เจือ� 23 ครติซจัก เซ มัฮ
โกะ เนอึม อ�ื พะครติ เซ เอจี กุมปอ โค
รยญ เจือ เบือ ครติซจัก ยุฮ แตะ เซ� ญัน
ได่ เอจี มัฮ พะครติ เซ ป เกือฮ โอเอฮี กุม
ปอ โครยญ เจือ โครยญ โดฮ โฮ�

2
โม ป ยุม ฆาื ยุฮ แตะ มัป่ โกฮ ไอม แม

ไม่ พะครติ
1 ไพรม อื โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย ยุม ละ

พะจาว นึง โอ เปอะ เนอึง ป อฮั อื ไม่ ยุฮ
เปอะ มัป่� 2 เญือม เซ โม เปะ โกย เปอะ
ยุฮ แตะ ตัม ป ฆอก ป เบร นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี ไม่ เนองึ เปอะ ป อฮั ฮวันา พี โฮว นึง
กังฮาว� ปุย เมาะ ป โอ เนอึง ป อฮั พะ
จาว� เอจี มัฮ พี เซ ป กุม รพาวม อื ฮอยจ
ปเล่ีย เฮ�ี 3 ไพรม อื เอะ เตือง โอยจ เจอะ
เอจี ยุฮ โรฮ ตอก ยุฮ โม เซ อ�ื เอะ กอ
พลวย ติ แตะ ยุฮ ตัม กัมกุยฮ ฆอก ไก นึง
รพาวม แตะ� ยุฮ ตัม รพาวม รไม่จ โกะ
แตะ ไอฮ� ฮอยจ ละ ฟวยจ พาวม แตะ
นึง� เญือม เซ เอะ ตอก โรฮ ปุย ไฮญ�
เอะ มัฮ โรฮ ปุย นัม ลอก ตุต แตะ เญอืม ซ
ฮาวก รพาวม พะจาว เฆียง เฮ�ี 4พะจาว
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ปังเมอ เลียก พาวม ลัมเลือ นึง เอะ� ฮรกั
เนอึม ฮรกั แนม เอะ� 5 ปัง มัฮ เอะ ปุย
ยุม ละ พะจาว ฆาื มัป่ ยุฮ แตะ� พะจาว
เอจี เกือฮ ลัง่ เอะ โกฮ ไอม ดิ แม ไม่ พะ
ครติ� มัฮ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ป เกือฮ โม
เปะ โปน มัป่ ยุฮ เปอะ เซ� 6พะจาว เอจี
รโจะ เอะ ไม่ พะครติ� เกือฮ เอะ โกฮ ไอม
ดิ ไม่ อ�ื เกือฮ โรฮ เอะ งาวม ละ ซ ตัต
เตียง ดิ แตะ โอเอฮี ไม่ อื นึง เมือง มะลอง
โรฮ� 7 พะจาว มัฮ ยุฮ อื โอเอฮี ตอก เซ
ละ ซ เกือฮ อื ไลลวง กุนมุ่น ยุฮ แตะ ป ระ
เนอมึ โฮฮ ฮา เกียฮ แกต ปุย อื เซ� ที ละ
ปุย ฮอยจ ละ เจน โคระ เฆียง เฮ�ี กุนมุ่น
เซ มัฮ ป ไก เบือ พะเยซูครติ� มัฮ เปลีฮ อื
ละ เอะ นึง กัม ฮรกั กัม แปง แตะ� 8 มัฮ
กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ป เกือฮ โม เปะ โปน มัป่
ยุฮ เปอะ เซ� มัฮ เบือ รพาวม เจือ เปอะ�
มัฮ โตว เบือ กัน ยุฮ โกะ เปอะ ไอฮ� มัฮ ป
ปละ ป ซาึต พะจาว ละ เปอะ� 9 ปุย เกียฮ
อวต โตว ติ แตะ นึง อื ติ ตื เนอมึ� นึง โอ
อื เกว ไม่ กัน ยุฮ ปุย นึง โกะ แตะ ไอฮ�
10พะจาว เอจี รโจะ เอะ ไม่ พะเยซูครติ�
มัฮ เพรยีง อื เอะ ละ ซ เกือฮ อื เอะ ยุฮ
ลอป กัน ไมจ ตอก ป เอจี งอ่ต แตะ อาึง
ละ เอะ�

เอะ แปน ปุย ติ มู เบือ พะครติ
11 โม เปะ ป เกิต แปน ปุย ตัง เมือง

เงอ� โม ยวิ อฮั โม เปะ มัฮ ปุย โนก ริ
ตกิต� อฮั โม โกะ แตะ มัฮ ปุย อาวต ไน
รติกิต เซ� รติ เซ มัฮ ป ยุฮ ปุย ละ ปุ แตะ
นึง เนะซองั อื โน่ง� โม เปะ ไมจ เปอะ
ไตม ตอก มัฮ แตะ ไพรม อื เซ� 12 เญือม
เซ โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ปุย รกัฮ ฮา พะค
รติ� มัฮ เปอะ ปุย เมือง โน่ง ฮา เมือง อซิ
ราเอน� ไก เปอะ โตว รโตง นึง ลปุง อฮั
พะจาว อาึง ป เกว ไม่ ลปุง ซันญา ยุฮ อื
ละ ปุย ไน แตะ� ไพรม อื โม เปะ อาวต
เปอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอ แตะ ไก
ควน ซโอว รพาวม� ไม่ โอ เปอะ ไก พะ
จาว ยุฮ� 13 ปเล่ีย เฮ�ี โม เปะ ป อาวต ก
ซไง อื ไพรม อ�ื ปังเมอ เอจี โฮลฮ เปอะ
เลียก ซดิ เบือ ปัต ฮนัม พะครติ รโตง

เปอะ� นึง เอจี รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ
ไม่ อ�ื

14 ไลลวง โฮลฮ เอะ อาวต เฮน อาวต
ฮลอง ไม่ ปุ แตะ เอจี มัฮ เบือ พะครติ เซ�
นึง เอจี เกือฮ อื โม ยวิ ไม่ ปุย ตังเมือง
รโจะ แปน ปุย ติ มู� เอจี เญื่อฮ โอยจ ฆรุง
รตา อื ปุ แตะ เบือ ยุม อื นึง เนะซองั แตะ�
ป มัฮ ฆรุง เซ เอจี มัฮ กัน เกละ อื ยุ ปุ แตะ
เซ� 15 พะครติ เอจี ละ โปวฮ โกตไม ยุฮ
โม ยวิ ป เกือฮ อื กัม โอเอฮี โฮวน เจือ เซ�
เอจี มัฮ เกือฮ อื ปุย ลอา เจือ เซ แปน ปุย
เจือ โคระ ติ มู เบือ เกือฮ อื รโจะ ดิ ไม่ โกะ
แตะ ไอฮ� มัฮ เซ ป เกือฮ อื ปุย อาวต
เฮน อาวต ฮลอง ไม่ ปุ แตะ เบือ อ�ื 16 ไล
ลวง เกละ ปุย ยุ ปุ แตะ เซ พะครติ เอจี
เญื่อฮ โอยจ อื เบือ ยุม แตะ นึง ไมะซาว
แควง เซ� มัฮ โรฮ เบือ ไมะซาวแควง เซ
ป รโจะ อื ปุย ลอา เจือ เซ แปน ตอก ปุย
ติ โม่ว ฆาื อ�ื ละ ซ นัม อื เอญี เคะ พะ
จาว� 17พะครติ เอจี ฮอยจ ครอฮ ไลลวง
ซ เกือฮ แตะ ปุย อาวต เฮน อาวต ฮลอง
ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื เอจี ครอฮ อื ละ โม
เปะ ปุย ตังเมือง ป อาวต ซไง ฮา พะจาว�
เอจี ครอฮ โรฮ อื ละ โม ยวิ ป ซดิ ไม่ อ�ื
18 เอจี มัฮ เบือ พะครติ เซ ป โฮลฮ เอะ
เลียก เคะ เปือะ เกอะ เบือ อ�ื นึง เรอึม
ลปุ พะจาว ติ เซ เอะ เตือง ลอา มู เยอะ�
เตือง โม ยวิ ไม่ ปุย ตัง เมือง�

19 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� โม เปะ เญือะ
มัฮ เปอะ โตว เมือง โน่ง โน่ง ฮา ปุ แตะ
ฆาื อ�ื เญือะ มัฮ เปอะ โตว ปุย ไฮญ ละ
ปุ แตะ� เอจี มัฮ เปอะ เมือง ติ ไม่ ปุย ไน
พะจาว� เอจี มัฮ เอนิ เปอะ ปุย ไน เญือะ
ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ เปอะ� 20 โม เปะ
เอจี มัฮ เปอะ ตอก เครองึ เญือะ ยุฮ พะ
จาว� ด่อง เญือะ เซ เอจี มัฮ ป โบลวง โม
ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ไม่ โม ป ซึป
ลปุง พะจาว เซ� ด่อง โรง อื เซ เอจี มัฮ
เอนิ พะเยซูครติ� 21 เอจี มัฮ พะเยซู เซ ป
เกือฮ โอเอฮี นึง เญือะ เซ รโจะ ไม่ ปุ แตะ
ตอก เซ� เกือฮ โรฮ อื ฟวยจ ปุ ปุ ฮอยจ
ละ แปน อื วฮินั ซงะ่ ซงอม ละ ซ ทไว อื ละ
พะจาว� 22 โม เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ รโจะ
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ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ� ละ ซ โก ดิ อื
โม เปะ ไม่ ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อื เกือฮ
ฟวยจ ปุ ปุ� ละ ซ แปน เปอะ วฮินั อาวต
พะจาว นึง เบือ ลปุ แตะ�

3
กัน ยุฮ ปาวโล ละ ซ เรอมึ แตะ ปุย ตัง

เมือง
1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป รซอฮ แตะ ละ

พะเยซูครติ ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ โม เปะ
ปุย ตัง เมือง� มัฮ ฆาื เซ ป คัง ปุย อาึ โตะ
คอก ฆาื อ�ื

2 โม เปะ ตึน ซ เอจี ฮมอง เปอะ ตอก
เกือฮ พะจาว อาึ ยุฮ กัน เบือ กุนมุ่น ยุฮ
อื ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ โม เปะ� 3 ไลลวง
ป เม่าะ พะจาว อาึง ไพรม อื เอจี เปลีฮ
อื ละ อาึ� ตอก ป เอจี ไซฮ ซบรอย เยอะ
อาึง ละ เปอะ เซ� 4 ดัฮ เปอะ ลาว โฮ� ซ
ยุง โรฮ เปอะ ตอก คาวไจ อาึ ไลลวง พะค
รติ ป เม่าะ พะจาว อาึง ไพรม อื เซ ฆาื อ�ื
5 เจน ปุย ไพรม เมอ พะจาว รโฮงะ โตว ไล
ลวง เซ ละ ปุย� เจน ปเล่ีย เฮี ปังเมอ รโฮ
งะ อื เบือ ลปุ แตะ ละ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง แตะ� ไม่ โม ป ซึป ลปุง แตะ ป มัฮ โม
ป ทไว ติ แตะ ละ อื เซ� 6 ไลลวง เม่าะ อื
อาึง ไพรม อื เซ เอจี มัฮ เฮ�ี ปุย ตังเมือง
โฮลฮ โรฮ รปั ดิ ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ พะจาว
ไม่ โม ยวิ นึง เอจี รโจะ ดิ อื แปน ปุย ติ โม่ว
เบือ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว� ปุย ตัง
เมือง เซ โฮลฮ โรฮ รโตง แตะ นึง ลปุง ซัน
ญา ยุฮ พะจาว ละ ปุย เบือ พะเยซูครติ�

7อาึ เอจี โฮลฮ แปน กวนไจ ยุฮ พะจาว
ละ ซ ครอฮ แตะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ
อื เซ� มัฮ โฮลฮ โฮะ ครอฮ เบือ กุนมุ่น
เกือฮ พะจาว ละ แตะ ไม่ อมันัต อื ป รซอฮ
กไน เยอะ เซ� 8 อาึ มัฮ ปุย ตึก นึง แตวะ
ไล แตะ ฮา ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อ�ื
พะจาว ปังเมอ เกือฮ ลัง่ อาึ โฮลฮ ซึป ไล
ลวง แตะ ละ ปุย ตังเมือง เบือ กุนมุ่น ยุฮ
แตะ เซ� มัฮ เกือฮ อื อาึ ครอฮ ไลลวง ป
ไมจ ป ญุ่ก กุมปอ ยุฮ พะครติ ป โฮฮ ฮา
เกียฮ งอ่ต ปุย อ�ื 9 มัฮ โรฮ เกือฮ อื อาึ ร
โฮงะ ไลลวง ป เม่าะ แตะ อาึง ไพรม อื เซ
ละ ปุย� เกือฮ ปุย ยุง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ

อ�ื เจน ปุย ไพรม เมอ� พะจาว ป ยุฮ โอ
เอฮี โครยญ เจือ เอจี เม่าะ อาึง ป ซ ยุฮ
แตะ เซ ฮา ปุย� 10พะจาว เอจี มัฮ ยุฮ อื
ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื โม ฮวันา เตปด่า�
ไม่ โม ป ไก อมันัต ป อาวต นึง กังฮาว ยุง
ตอก เปลีฮ แตะ กัมกึต วไิซ ไมจ ยุฮ แตะ
โครยญ เจือ ละ ปุย ปลัฮเตะ เบือ ครติซ
จัก ยุฮ แตะ� 11 โอเอฮี เซ มัฮ ยุฮ อื ตัม
ป เอจี งอ่ต แตะ อาึง เน่อมึ เจน เตะ ฆอ
รอาวม ลัง่� มัฮ เกือฮ อื ฟวยจ เบือ พะ
เยซูครติ จาว ยุฮ เอะ� 12 เคียง รโจะ ดิ
เอะ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซู เซ เบือ อาึง
เงอะ รพาวม แตะ นึง อ�ื เอะ โฮลฮ เลีย
ก ซไบ่ เคะ พะจาว ไม่ รพาวม กา แตะ โค
รยญ เจือ� 13 ดัฮ มัฮ ตอก เซ อาึ ปัว โม
เปะ โอ ไลจ รพาวม ฆาื อาวม อาึ ป โซะ
รโตง เปอะ� แจง ซ ไก โรฮ ป มัฮ อื ละ โม
เปะ เอ�

รพาวม ฮรกั ยุฮ พะครติ
14 มัฮ เซ ป นุ่ม อาึ ไววอน ละ พะจาว

ป มัฮ เปือะ เกอะ ฆาื อ�ื 15 เอจี มัฮ เบือ
เปือะ เกอะ เซ ป มอยฮ โม ป เจือ เตือง
โอยจ อื เซ ปุย ติ เญือะ ฆาื อ�ื เตือง ป
อาวต นึง เมือง มะลอง� เตือง ป อาวต ลัง่
นึง ปลัฮเตะ� 16 อาึ ปัว พะจาว เซ เกือฮ
อมันัต ละ โม เปะ เบือ ลปุ แตะ กุมปอ เน่
อมึ นึง รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ อ�ื ละ ซ โฮลฮ
เปอะ เรยีง แด่น ละ โตะ รพาวม รโม่ยฮ
เปอะ โครยญ เจือ� 17อาึ ปัว โรฮ พะครติ
โฮลฮ อาวต ลอป โตะ รพาวม โม เปะ เบือ
รพาวม เจือ เปอะ� อาึ ปัว เกือฮ โม เปะ
โฮลฮ รพาวม ฮรกั ยุฮ อื แปน ตอก เน่อมึ
ตอน แรฮ โด่ะ ละ เปอะ� 18 เดอมึ โม เปะ
ไม่ ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อื ซ ยุง ดิ
ไม่ ปุ แตะ ไลลวง รพาวม ฮรกั ยุฮ พะครติ
เซ� ซ เกียฮ คาวไจ เปอะ เมาะ เวอืฮ ไม่
เมาะ ลัง่ อ�ื ไม่ เมาะ ฮลาวง อื ไม่ เมาะ
โด่ะ อื รพาวม ฮรกั ยุฮ อื เซ� 19 ปัง โอ
ปุย เกียฮ ยุง เตือง โอยจ อื รพาวม ฮรกั
ยุฮ พะครติ เซ� อาึ ปัว ลัง่ เกือฮ โม เปะ
โฮลฮ ยุง เนอมึ รพาวม ฮรกั ยุฮ อื เซ� เด
อมึ โม เปะ ซ กุมปอ นึง ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ
พะจาว โครยญ จัต โครยญ เจือ ฆาื อ�ื
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20 พะจาว แจง เกียฮ ยุฮ อื โอเอฮี โค
รยญ เจือ เบือ อมันัต แตะ ป รซอฮ กไน
เอะ เซ� เกียฮ ยุฮ อื โฮฮ แม ฮา เกียฮ
ปัว เอะ อื นึง แตะ� โฮฮ โรฮ ฮา เกียฮ
แกต เอะ อ�ื 21 ปัว พะจาว โฮลฮ โญตซัก
แตะ เบือ พะเยซูครติ ไม่ เบือ ครติซจัก ยุฮ
แตะ เตือง โอยจ อ�ื เน่อมึ เจน เฮี ฮอยจ
เจน โคระ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�
อาเมน�

4
ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อื มัฮ ปุย ติ

โม่ว
1 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ ป อาวต

โตะ คอก นึง รซอฮ แตะ ละ พะโองจาว
เฮ�ี ปัว โม เปะ เกือฮ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ
โปง จีวติ ปุย เอจี กอก พะจาว เอญี เคะ
แตะ� 2 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม�
ไมจ เปอะ ไอฮ รพาวม ปึกๆ ออนๆ ไม่ ไอฮ
เปอะ รพาวม ลัง่ แตะ โครยญ เจือ� ไมจ
เปอะ แญง ละ ปุ แตะ เบือ รพาวม ฮรกั
แตะ� 3 ไมจ เปอะ แด่น เนอึม โซะโกะ ฮ
รกัซา นึง รพาวม ติ โดฮ เปอะ ป เกือฮ ลปุ
พะจาว ละ เปอะ เซ� มัฮ ป เกียฮ รโจะ
โม เปะ เกือฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่
ปุ แตะ� 4 โกะ เนอึม พะครติ ไก ติ โม่ว
โน่ง� ลปุ พะจาว ไก ติ โน่ง� พะจาว เอจี
กอก โม เปะ เอญี เคะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื
โม เปะ ไก ควน ซโอว รพาวม ติ เจือ โน่ง�
5พะโองจาว ไก ติ โน่ง� รพาวม เจือ เนอึ
ม ไก ติ โน่ง� บั่ปติซมา ไก โรฮ ติ โน่ง�
6พะจาว เปือะ ปุย เตือง โอยจ อื ไก ติ โตน
โน่ง� พะจาว เซ กุม ปุย โครยญ โฆะ อ�ื
รซอฮ นึง อื โครยญ โฆะ อ�ื อาวต กไน อื
โครยญ โฆะ อ�ื

7พะครติ เอจี ปละ ซาึต โอเอฮี ละ เอะ
โครยญ โฆะ โอะ เบือ กุน มุ่น ยุฮ แตะ�
ติ ปุย ติ เจือ� ติ ปุย ติ เจือ� ตัม ปุก อื
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� 8 เอจี ตอก อฮั พะ
ทัม อื เฮ�ี
�เญอืม ฮาวก พะโองจาว ฮอยจ ก ฮลา

วง อ�ื เอจี เมือะ โรวก โม ป ไป นึง แตะ
ฮอยจ ไม่ แตะ โฮวน� เอจี ปละ ซาึต โอ

เอฮี ละ ปุย ไม่ อื โฮวน เจือ�� อฮั เซ พะ
ทัม�

9 เญือม อฮั อื ฮาวก ฮอยจ ก ฮลาวง อื
เซ มัฮ อฮั อื ไม่ เมอ� เอจี มัฮ อฮั อื ไม่ กัน
จัมเปนพะโองจาว เลีฮ อาวต นึง ปลัฮเตะ
ก ตึก นึง เตียม แตะ เซ รกา� 10ป เลีฮ เซ
เอจี มัฮ ติ ไม่ ป เอจี ฮาวก เซ� เอจี ฮาวก
เนอึม ฮลาวง ฮา มะลอง นึง ซ เกือฮ อื ติ
แตะ ปุน กุม โอเอฮี โครยญ เจือ� 11 เอจี
มัฮ พะครติ เซ ป ปละ ซาึต โอเอฮี ละ ปุย�
เอจี ดุฮ อื แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ
ละ ปุย งอ่น� ดุฮ โรฮ อื แปน ป ซึป ลปุง
แตะ ละ ปุย งอ่น� ดุฮ อื แปน ป เกียฮ
ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว งอ่น�
ดุฮ อื แปน ป เกียฮ แลน แก ลุกซิก แตะ
ไม่ ป เกียฮ เพอกึ ปุย งอ่น� 12 มัฮ ยุฮ
อื ตอก เซ นึง ซ เพรยีง แตะ ปุย ไน พะ
จาว เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ กัน ละ แตะ� ไม่ ซ
เกือฮ อื โม ป มัฮ โกะ เนอมึ พะครติ ตอน
นึง รพาวม เจือ แตะ ฮา ไพรม แตะ ปุ ปุ�
13 เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ เนอมึ รพาวม ติ โดฮ
แตะ ไม่ ปุ แตะ เบือ รพาวม เจือ เยอะ�
ไม่ ซ โฮลฮ แตะ ยุง ซโตฮ ไลลวง กวน พะ
จาว� เอะ ซ โฮลฮ แปน ตอก ป ระ เอจี
นัน ฮอน ฆาื อ�ื ซ โฮลฮ เอนิ รฌุง รเบ
รญี แตะ ตอก เอนิ รฌุง รเบรญี พะครติ
เซ� 14 เดอมึ เอะ โอ เญือะ ซ แปน ตอก
กวนดุ โตะ รพาวม แตะ� เญือะ ซ เปียน
ไป เปียน มา โตว ติ แตะ ตอก รอาวม พุก
เพียก นึง แทต กาื แตะ โฮ� ป เคียต เพ
อกึ ปุย ไม่ รชุยจ อื ปุย ไลจ มัฮ ตอก กาื
โฮ� ซาวป เกือฮ ปุย ไฆร ฮา ลปุง เนอึม
นึง ป เบิก่ แตะ อฮั ละ ซ จุ แตะ ปุย� เอะ
ปังเมอ โอ ไมจ งอ่ต ป อฮั โม เซ� 15 ฮา
เซ ไมจ เอะ อฮั ลปุง เนอมึ ละ ปุ แตะ เบือ
รพาวม ฮรกั� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ โฮลฮ
เอะ แปน ปุย ระ ฮอน ปุ ปุ เบือ อ�ื เดอมึ
เอะ ซ ตอก พะครติ ป มัฮ ไกญ ละ โม เอะ
โครยญ เจือ โครยญ ยัง่� 16 โอเอฮี ป ไก
นึง โกะ เนอมึ พะครติ เซ เอจี รโจะ ดิ ไม่ ปุ
แตะ เบือ พะครติ เซ� โอเอฮี โครยญ เจือ
เซ เอจี รติต ไม่ ปุ แตะ เบือ ลฆลอยจ อื
เซ แปน ปุย ติ โม่ว� เญอืม เอจี รซอฮ โอ
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เอฮี อาวต นึง อื โครยญ เจือ เซ ตัม โซม
กวน อ�ื ปุย ติ โม่ว เซ เกียฮ ระ ฮอน ปุ ปุ�
จเลิน ปุ ปุ เบือ รพาวม ฮรกั�

ไลลวง จีวติ โคระ
17 ลปุง เฮี อาึ รโฮงะ แจง แน ละ เปอะ

เบือ มอยฮ พะโองจาว� ปุ เญือะ ยุฮ ตอก
ยุฮ โม ป โอ ยุง พะจาว อ�ื รพาวม โม เซ
อาวต ลอป นึง โอเอฮี โอ ไก ป มัฮ 18 นึง
อาวต ลัง่ รพาวม รโม่ยฮ อื ก เฟียก อ�ื โม
เซ ซไง ฮา จีวติ พะจาว นึง งาวไงญ อื ไม่
ลึง ลอป รพาวม อ�ื 19 เญือะ ยุง โตว โซะ
กิจ นึง ป ยุฮ แตะ� ฆวต พลวย ติ แตะ
นึง กัน ไอฮ พาวม แตะ ไม่ ปุ แตะ เตือง
ปรเมะ ปรโปวน� ยุฮ แนฮ กัน คึต กัน
ตวยฮ โครยญ เจือ�

20 เญือม เพอกึ ปุย ไลลวง พะครติ ละ
เปอะ แจง โอ อื เพอกึ โม เปะ ยุฮ โอเอฮี
ตอก เซ� 21 อาึ เอจี แจง นึง ฮมอง โม
เปะ ไลลวง พะครติ เซ� เอจี โฮลฮ เปอะ
เฮยีน ไลลวง อื นึง เพอกึ ปุย ลปุง เนอมึ ป
ไก นึง พะเยซูครติ ละ เปอะ� 22 มัฮ เซ ป
ไมจ เปอะ โปวฮ แปฮ รพาวม ไพรม เปอะ
เซ ฆาื อ�ื เอจี มัฮ รพาวม ไพรม เปอะ เซ
ป จุ โม เปะ เกือฮ ไลจ โลม ฆาื กัมกุยฮ
ฆอก เปอะ เซ� 23 ไมจ เปอะ ไอฮ รพาวม
รโม่ยฮ โคระ แตะ โครยญ เจือ� 24 ไมจ
เปอะ ไอฮ จีวติ โคระ แตะ ป ยุฮ พะจาว
ละ เปอะ ตอก จีวติ โกะ อื ไอฮ� จีวติ เซ
มัฮ ป ซื ป ไซ เนอมึ ไม่ ป ซงะ่ ซงอม�

25 มัฮ เซ ป โอ เปอะ เญือะ ไมจ จุ ปุ แตะ
ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ตัง โคน ตัง อฮั ป เนอึ
ม ละ ปุ แตะ� นึง มัฮ โม เอะ ปุย ติ โม่ว
ไม่ ปุ แตะ ไน พะครติ โครยญ โฆะ แตะ�
26 ดัฮ เปอะ รอกพาวม โฮ ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ลอต ยุฮ มัป่ ฆาื รพาวม รอก เปอะ เซ� ปุ
เกือฮ ติ เปอะ รอก พาวม ฮอยจ ละ เลียก
ซเงะ� 27 ไมจ เปอะ โตว เกือฮ คระ โบฮ
ละ พี ระ� 28ป โกย บระ ปอก แตะ โอเอฮี
ไมจ อื เคราะ แปฮ� ฮา เซ ไมจ อื ญอม
ยุฮ กัน ซืไซ นึง เรยีง แด่น โกะ แตะ ไอฮ
เดอมึ ซ โฮลฮ เรอมึ ป ตุก ป ญัก นึง อ�ื

29 ปุ เญือะ โกว ลปุง ฆอก เกอ� ไมจ
เปอะ โกว ลปุง ไมจ ป ลัมเปิง ไม่ ฮมอง
ปุย อ�ื เดอมึ ซ ไก ป มัฮ ละ โม ป ฮมอง
เซ� ไม่ ซ เกือฮ อื จเลิน เบือ อ�ื 30 ปุ
ยุฮ โอเอฮี ตอก ซ เกือฮ เปอะ ลปุ พะจาว
ไลจ รพาวม� พะจาว เอจี ไม อาึง โม
เปะ นึง ลปุ แตะ เซ� แปน ตอก แมจัม
เกือฮ โม เปะ ยุง แจง แน ซ ไก ซเงะ เกือฮ
พะจาว เปอะ โปน ฮา ป โอ ไมจ โครยญ
เจือ� 31 รพาวม กุยจ ววั� รพาวม ซวก�
รพาวม ฮาวก� ลปุง ระ ซะ โดวต� กัน บรุ
เพือ ปุย� ไม่ รพาวม เกละยุ ปุย� โอเอฮี
โม เซ ปุ เกือฮ ไก นึง เปอะ ติ เจือ เนอึม�
32 ไมจ เปอะ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุ
แตะ� มัฮ เบือ พะครติ ป โอ พะจาว ทื
โซะ โระ โกลยจ โม เปะ ฆาื อ�ื โม เปะ
ไมจ เปอะ โตว ทื โซะ โระ โกลยจ ปุ แตะ
ตอก เซ โรฮ�

5
จีวติ โคระ

1 ไมจ เปอะ ยุฮ อฮั โอเอฮี ตอก ยุฮ พะ
จาว อ�ื เกือฮ โปง ไม่ มัฮ เปอะ กวน ฮรกั
อ�ื 2 ไมจ เปอะ ยุฮ โอเอฮี ไม่ รพาวม ฮรกั
แตะ ตอก ฮรกั พะครติ เอะ ไม่ โปง อื จีวติ
แตะ รโตง เอะ� เญอืม ยุฮ อื ตอก เซ เอจี
มัฮ ทไว อื ติ แตะ ละ พะจาว� ละ ซ เกือฮ
อื แปน ป ซออย ฮงาื ละ อ�ื ไม่ ป ปุก เนอึ
ม รพาวม อ�ื

3 ไลลวง กัน เลนจุ ไม่ กัน ฆอก กัน เบร�
ไม่ กัน ฆวต ไอฮ โฮฮ ฆวต ไอฮ วฮิ โอเอฮี�
กัน ตอก เซ ปัง มัฮ เมาะ อู เปอะ ลอก อื
โปง โตว โม เปะ เฟือฮ� นึง มัฮ เปอะ ปุย
ไนพะจาว� 4 ปุ เญือะ โกว ลปุง โฮละ ลปุง
ฮลาึน ไม่ ป ลัต่ ป ญวยฮ ป โอ ไก ป มัฮ
ฮา� โอเอฮี ตอก เซ โปง โตว โม เอะ� ฮา
เซ ปุก ละ ญันด่ี เปอะ ไม่ พะจาว ฮา อ�ื
5 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง แจง แน นึง
ไล เฮ�ี โม ป พลวย แนฮ ติ แตะ นึง กัน
เลนจุ ไม่ กัน ฆอก กัน เบร ตอก เซ� ไก
โตว ติ ปุย เนอมึ ป ซ โฮลฮ รโตง แตะ นึง
บัน่เมือง ยุฮ พะครติ ไม่ พะจาว� โม ป
ฆวต ไอฮ โฮฮ ไอฮ วฮิ ปุ โรฮ ซ โฮลฮ อ�ื
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กัน ฆวต ไอฮ โฮฮ ไอฮ วฮิ เซ เอจี เมาะ โรฮ
กัน ไว ปุย ฮุป� 6 ปุ เกือฮ ปุย ปุน จุ เปอะ
นึง ลปุง โอ ไก ป มัฮ� เอจี มัฮ ฆาื ยุฮ ปุย
กัน ตอก เซ ป ซ ฮอยจ รพาวม ฮาวก ยุฮ
พะจาว ละ โม ป โอ เนอึง ป อฮั แตะ ฆาื
อ�ื 7 มัฮ เซ ป โอ เปอะ ไมจ เกือฮ ติ แตะ
โฮมว ดิ ไม่ ปุย ตอก เซ ฆาื อ�ื

8 โฆะ โอ โม เปะ อาวต โรฮ เปอะ นึง
ก เฟียก อ�ื ปเล่ีย เฮี เอจี อาวต เปอะ ก
ซเปีย อื เบือ อาวต แตะ ไน พะโองจาว�
มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ยุฮ อฮั โอเอฮี ตอก ปุย
บลัฮ ลัก่ ก ซเปีย ฆาื อ�ื 9 ไก ซเปีย เนอมึ
เซ นา ออฮ กัน ไมจ กัน ญุ่ก ไม่ กัน ซื กัน
ไซ ไม่ ลปุง เนอึม ไก โรฮ นา เซ� 10 ไมจ
เปอะ ซาวป ตอก ซ ยุง แตะ ป ปุก รพาวม
พะโองจาว� 11 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ลเลียก
รไม่ ไม่ โม ป ยุฮ กัน ไอฮ พาวม แตะ บลัฮ
ลัก่ ก เฟียก อ�ื ฮา เซ ไมจ เปอะ เปลีฮ
ที มัฮ อื ป ฆอก ละ ปุย� 12 กัน ฆอก ยุฮ
โม เซ ก ไฆลป อ�ื ปัง มัฮ เมาะ อู เยอะ
ลอก อื โน่ง� เอจี ปอ โรฮ โซะกิจ เจอะ
นึง� 13 กัน ออฮ กัน เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ปุย
เปลีฮ ก ซเปีย อ�ื ปุย ซ โฮลฮ ยุ ที ตอก
มัฮ ตอก มอยฮ อื ฆาื อ�ื 14 กัน โครยญ
เจือ ดัฮ ปุย เปลีฮ ที ละ ปุย โฮ� ซ เกียฮ
แปน โรฮ ป ซเปีย ฆาื อ�ื มัฮ เซ ป อฮั ปุย
ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�ปะ ป ปุน ไอจ เจอ� ไมจ เปอะ โปวะ�

โกฮ ไอม แปฮ เน่อมึ ลัก่ ยุม เปอะ� เด
อมึ พะครติ ซ โฮลฮ ซอต ซเปีย แตะ ละ
เปอะ�� อฮั เซ�

15 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เปอะ แฮน
ป ยุฮ ป อฮั แตะ ฆาื อ�ื ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ตอก ปุย งาว ปุย ไงญ� ไมจ เปอะ ยุฮ
ตอก ปุย ไมจ พันญา� 16ปเล่ีย เฮี มัฮ เญื
อม โฮวน กัน ฆอก กัน เบร นึง� มัฮ เซ ป
ไมจ เปอะ อาื เวลา ละ ซ รซอฮ แตะ ละ
พะจาว ฆาื อื โครยญ เวลา� 17 ปุ เญือะ
เกือฮ ติ เปอะ งาวไงญ� ไมจ เปอะ ซาวป
ตอก ซ ยุง แตะ ป ปุก รพาวม พะจาว ละ
โกะ เปอะ ไอฮ โครยญ เจือ� 18 ปุ เกือฮ
ติ เปอะ ญุ่ยจ นึง ไปล อะงุน� ซ ไก ตอก

ซ ไลจ เปอะ นึง โน่ง� ฮา เซ ไมจ เปอะ
เกือฮ ลอป ลปุ พะจาว นัม แตะ� 19 เญื
อม อู รไต เปอะ ไม่ ปุ แตะ ไมจ เปอะ อฮั ไม่
รซอม เชยี ลืลาว� ไม่ รซอม เชยี ไววอน�
ไม่ รซอม เชยี ซตอก รเง่อมึ� ไมจ เปอะ
เชยี ลืลาว พะโองจาว ไม่ รพาวม ญันด่ี
แตะ นึง� 20 ไมจ เปอะ ญันด่ี ลอป ไม่ พะ
จาว ป มัฮ เปือะ เปอะ นึง โอเอฮี โครยญ
เจือ เบือ มอยฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู
ครติ ทื เอะ เซ�

ไลลวง รเมะ รโปวน
21 ไมจ เปอะ ญิงญอม ละ ปุ แตะ เบือ

นัปทื เปอะ พะครติ�
22 โม เปะ ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ปุย

เยอ� ไมจ เปอะ ญอม งอ่ต ป อฮั ปรเมะ
เญือะ แตะ� ตอก ญอม เปอะ งอ่ต ป อฮั
พะโองจาว โรฮ� 23 มัฮ ปรเมะ ป มัฮ ไกญ
กอ ละ ปรโปวน เญือะ แตะ� ตอก โรฮ มัฮ
พะครติ ไกญ ละ ครติซจัก โฮ� ครติซจัก
เซ เอจี มัฮ โกะ เนอึม พะครติ ป เกือฮ อื
โปน มัป่ ยุฮ อื เซ� 24ครติซจัก ญอม งอ่ต
ป อฮั พะครติ ตอก ออฮ� โม ปรโปวน ไมจ
อื ญอม งอ่ต ป อฮั ปรเมะ เญือะ แตะ ตอก
เซ โรฮ นึง โอเอฮี โครยญ เจือ�

25 พะครติ ฮรกั ครติซจัก ยุฮ แตะ ปอ
ปุน ยุม แตะ ตัง อ�ื โม เปะ ป มัฮ ปรเมะ
เอ� ไมจ โรฮ เปอะ ฮรกั ปุย เญือะ แตะ
ตอก เซ โรฮ� 26 ลปุง พะจาว มัฮ ตอก
รอาวม�* พะครติ เอจี รไซจ ครติซจัก ยุฮ
แตะ นึง อื ซงะ่� ฟวยจ เซ ทไว อื ละ พะ
จาว� 27 ละ ซ โฮลฮ อื ครติซจัก ป ซงะ่
ซงอม เนอมึ ละ โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ เกือฮ
อื แปน ป ไมจ ป ญุ่ก ป โอ ไก ป วติ ป วงั
นึง� ไม่ โอ อื ลอก ป รแอม ติ เจือ เนอึ
ม� 28ตอก โรฮ เซ ปรเมะ ไมจ อื ฮรกั ปุย
เญือะ แตะ ตอก ฮรกั อื โกะ แตะ ไอฮ� ป
ฮรกั ปุย เญือะ แตะ เอจี มัฮ โรฮ ฮรกั อื
โกะ แตะ ไอฮ� 29 ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป
เกละยุ เนะซองั โกะ แตะ ไอฮ แฮ� แจง ซ
แลน แก อ�ื ซ โซะโกะ ฮรกัซา นึง อื ตอก
โรฮ โซะโกะ ฮรกัซา พะครติ นึง ครติซจัก
ยุฮ แตะ โรฮ� 30 เอะ เอจี มัฮ ตอก โอเอฮี

* 5:26 5:26 ตัม ลปุง กรกิ มัฮ อฮั อื �รไซจ นึง รอาวม เบือ ลปุง พะจาว� ไม่ คอ เฮ�ี ปุย คาวไจ มัฮ ลปุง พะจาว
เซ ป ตอก รอาวม ฆาื อ�ื
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โฮวน เจือ ป ไก นึง โกะ เนอมึ พะครติ� ติ
ปุย ติ เจือ� ติ ปุย ติ เจือ� 31 พะทัม อฮั
อื ตอก เฮ�ี �มัฮ เซ ป ไมจ ปรเมะ ละ มะ
เปือะ แตะ นึง ติต รพาวม อื นึง ปรโปวน
เญือะ แตะ ฆาื อ�ื ปุย ลอา เซ เอจี แปน
เนะซองั ติ�� อฮั เซ พะทัม� 32 ป อฮั
พะทัม เซ มัฮ ลปุง โด่ะ ป ระ ไล� ตัม ป
คาวไจ อาึ อ�ื อาึ แกต มัฮ อฮั อื ไม่ ไล
ลวง พะครติ ไม่ ครติซจัก ยุฮ อ�ื 33 ตอก
ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� โม เปะ โครยญ โฆะ
เปอะ ไมจ เปอะ ตัง โคน ตัง ฮรกั ปุย เญือะ
แตะ� ตอก ฮรกั เปอะ โกะ แตะ ไอฮ โรฮ�
โม ปรโปวน ไมจ โรฮ อื นัปทื ปรเมะ เญือะ
แตะ�

6
ไลลวง มะเปือะ ปุย ไม่ กวน อื

1 โม เปะ ป มัฮ กวน ปุย เยอ� ไมจ เปอะ
เนอึง ป อฮั มะเปือะ แตะ� นึง มัฮ เปอะ
ปุย ไน พะโองจาว� เอจี มัฮ เซ ป ปุก ป
ลอก เกอ� 2 เมาะ ป ไก นึง โกตไม ยุฮ พะ
จาว� เอจี มัฮ คอ เฮี ป ไก ไม่ ลปุง ซันญา
กา คอ ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื �ไมจ เปอะ
นัปทื มะเปือะ แตะ� 3 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก
เซ� ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไมจ อาวต มวน
ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ ลัง่ เล่ีญ แตะ นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ พะจาว�

4 โม เปะ ป มัฮ มะ เปือะ ปุย� ปุ ยุฮ
โอเอฮี ตอก ซ ววั อื รพาวม กวน เปอะ�
ไมจ เปอะ งอ่ต ตอก ซ เกียฮ เพอกึ ตอม
เปอะ กวน แตะ� ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ
ปุน เตียง ตัม โปง อื ไลลวง พะโองจาว�

ไลลวง กวนไจ ปุย ไม่ ปอเลียง อื
5 โม เปะ ป มัฮ กวนไจ ปุย เยอ� ไมจ

เปอะ เนอึง ป อฮั ปอเลียง แตะ นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี ไม่ นัปทื เปอะ� ไม่ ฮอ เปอะ นึง
โอ กัน ยุฮ แตะ ซ ปุก รพาวม อ�ื ไมจ
เปอะ รซอฮ ละ อื ไม่ รพาวม เนอึม แตะ
ตอก โรฮ รซอฮ เปอะ ละ พะครติ� 6 ปุ
ยุฮ เญือม ยุ ปุย เปอะ โน่ง ละ ซ เกือฮ
เปอะ ปุย ลื แตะ� ไมจ เปอะ รซอฮ ละ อื
ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว ไม่ เตม รพาวม
เปอะ นึง� ตอก กวนไจ ยุฮ พะครติ โฮ�
7 ไมจ เปอะ ยุฮ กัน ละ ปอเลียง แตะ ไม่

รพาวม ไมจ มวน แตะ� ตอก รซอฮ เปอะ
ละ พะโองจาว� มัฮ โตว รซอฮ เปอะ ละ
ปุย โน่ง� 8 ไมจ เปอะ ไตม ไลลวง ซ เกือฮ
พะโองจาว ลังวนั ละ ป ยุฮ กัน ไมจ โค
รยญ โฆะ ปุย� เตือง โม ป มัฮ ครา เซีญ
ปุย� เตือง โม ป โอ มัฮ�

9 โม เปะ ป มัฮ ปอเลียง ปุย เยอ� ไมจ
โรฮ เปอะ ยุฮ ละ กวนไจ แตะ ตัม ไล เซ
โรฮ� ปุ เญือะ โกว ลปุง พระ ลปุง ซวก
ละ� ไมจ เปอะ ไตม เอจี ไก ดิ ปอเลียง
เปอะ นึง เมือง มะลอง� ปอเลียง ปะ ไม่
ปอเลียง กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ เอจี มัฮ ติ�
ไก โตว ป ฮรกั ป จัง อ�ื

เครองึ ตฮนั เกือฮ พะจาว ละ ปุย
10 ลัก่ ก ลอยจ ลปุง เงอะ เฮ�ี ไมจ เปอะ

เกือฮ ติ แตะ ปุน เรยีง แด่น แตะ เบือ พะ
โองจาว� ไม่ เบือ อมันัต ระ ยุฮ อ�ื 11 ไมจ
เปอะ จาวป เครองึ ตฮนั เกือฮ พะจาว ละ
เปอะ เตือง จุม อ�ื เดอมึ เปอะ โอ ซ ไป นึง
กัน รชุยจ ซาตัน เปอะ� 12 เอะ มัฮ โตว ป
ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย ปลัฮเตะ� เอจี มัฮ เอนิ
ตอซู เยอะ ปุ แตะ ไม่ พี ฆอก พี เบร ป ตัต
เตียง โอเอฮี นึง กังฮาว� มัฮ โรฮ ตอซู ปุ
แตะ ไม่ อมันัต อนันา โอเอฮี ป โอ ปุย เกีย
ฮ ยุ นึง ไง่ แตะ� ไม่ โม ไกญกอ พี บลัฮ
ลัก่ ก เฟียก อื ป ตัตเตียง โอเอฮี ปลัฮเตะ
เฮี โครยญ เจือ� 13 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ
ไอฮ เครองึ ตฮนั เกือฮ พะจาว ละ เปอะ
เตือง จุม อื ฆาื อ�ื ซเงะ ซ ฮอยจ ป กอยจ
ป ราวม ละ เปอะ� ปัง โฮวน โอเอฮี ฮอยจ
ตอซู ไม่ เปอะ� ซ เกียฮ อาวต ตอน อาวต
ฮมัน เปอะ ฆาื� เญอืม เอจี ฟวยจ ตอซู อื
ไม่ เปอะ� โม เปะ ซ ปุน อาวต ตอน อาวต
ฮมัน ลัง่ เปอะ เบือ อ�ื

14 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เนอมึ เปอะ
อาวต ตอน อาวต ฮมัน� ไมจ เปอะ ไอฮ
ลปุง เนอมึ แปน ตอก โม่ะฮุต เปอะ� ไอฮ
ไม่ กัน ซื กัน ไซ แปนตอก ลปิ ไร เฆีญ รน่า
วก เปอะ� 15 กัน เพรยีง เปอะ ติ แตะ ละ
ครอฮ เปอะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
ป เกือฮ ปุย ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ อื เซ� ไมจ
เปอะ เกือฮ แปน ตอก เกิป ละ ชวง เปอะ�
16 ไมจ เปอะ ไอฮ ลอป รพาวม เจือ เปอะ
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แปน ตอก โล ควน เฆีญ โกะ เปอะ� เด
อมึ เปอะ ซ โฮลฮ ญึ่ต ยุฮ ตี งอ โปยญ พี
ฆอก เปอะ เซ นึง อ�ื 17 ไลลวง เกือฮ พะ
จาว เปอะ โปน มัป่ ไมจ เปอะ ไอฮ แปน
ตอก วอม ไร เฆีญ ไกญ แตะ� ไมจ โรฮ
เปอะ โกว ลอป วจิ ยุฮ ลปุ พะจาว� วจิ
เซ เอจี มัฮ ลปุง พะจาว� 18 ไมจ เปอะ ไว
วอน ปัว พะจาว เรอึม แตะ นึง โอเอฮี โค
รยญ เจือ� เกือฮ ติ เปอะ ปุน ไววอน โค
รยญ เวลา ตัม นัม ลปุ พะจาว เปอะ� มัฮ
เซ ป ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง ไม่
ไววอน ลอป เปอะ เพือ ปุย ไน พะจาว โค
รยญ โฆะ อื ฆาื อ�ื ปุ เตือ นึง ไววอน เปอะ
เซ�

19 ไมจ โรฮ เปอะ ไววอน เพือ อาึ เดอมึ
พะจาว ซ เกือฮ อาึ เกียฮ ซึป ลปุง แตะ ละ
ปุย� เญือม เซ อาึ ซ โฮลฮ อฮั โอเอฮี ไม่
รพาวม กา แตะ เบือ อ�ื ละ ซ เกือฮ ปุย
ยุง ไลลวง ป เม่าะ พะจาว อาึง ไพรม อื ป
มัฮ กัน ระ ไล ยุฮ อื เซ� 20 อาึ เอจี โฮลฮ
แปน ป ซึป กัม นัม ปัก พะจาว นึง ครอฮ
เฮาะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ อื เซ ละ ปุย�
ปเล่ีย เฮี ปังเมอ ลอก เกอะ เฮลีจ ฆาื อ�ื
ไมจ เปอะ ไววอน เพือ อาึ เดอมึ ซ เกียฮ
อฮั ไลลวง พะจาว เซ ไม่ รพาวม กา แตะ
ตัม โซมกวน อ�ื

21 ปเล่ีย เฮี ทีคิกัต ป มัฮ เอียกปุ ฮรกั
เกอะ ไม่ มัฮ อื กวนไจ เนอึม รพาวม นึง
กัน พะจาว� ซ ฮอยจ รโฮงะ ไลลวง อาึ ละ
เปอะ โครยญ เจือ� เดอมึ โม เปะ ซ ยุง
ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อาึ เฮ�ี 22 มัฮ เซ ป
เกือฮ อาึ อื โฮว เคะ โม เปะ ฆาื อ�ื มัฮ
เกือฮ ฮะ รโฮงะ ไลลวง เอะ ละ เปอะ� ไม่
เกือฮ โรฮ โฮะ เกาะ โลม รพาวม โม เปะ�

23 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อุ ไน พะจาว
เยอ� ปัว พะจาว เปือะ เอะ ไม่ พะโองจาว
ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� เกือฮ ไมจ
เปละ ลโลวง พาวม ละ เปอะ� ไม่ เกือฮ
เปอะ อาวต ไม่ รพาวม ฮรกั เปอะ ปุ แตะ�
ไม่ อาวต เปอะ ไม่ รพาวม เจือ เนอมึ โรวะ
แตะ เตือง โอยจ เปอะ� 24 ปัว กุน มุ่น
ยุฮ พะจาว อาวต ไม่ โม ป ฮรกั เนอึม พะ
โองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� ไม่
รพาวม ตอน ฮมัน แตะ โครยญ โฆะ อ�ื
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ
ครติซจัก เวยีง ฟีลิปปี
ปาวโล ไซฮ รโปะ นังซื ฟีลิปปี เฮี ละ ค

รติซจัก ป เกิต โรง นึง ทวปี ยูโรป� มัฮ
ปาวโล ไม่ ซีลา ไม่ ทิโมที ไม่ ลูกา ป ฮอยจ
ครอฮ ไลลวง พะเยซู นา เซ รกา ปุย� เญื
อม ไซฮ ปาว โล พะ ทัม ฟี ลิ ป ปี เฮี ปุก
เญือม อาวต อื นึง คอก นึง เวยีง โรม�
เม่ะมัก่ อาวม ปาวโล ไก โฮวน เจือ� ไก
ป ครอฮ ไลลวง พะจาว ไม่ รพาวม ฆวต
อวต อื โกะ แตะ ไม่ เติ แตะ ปาวโล งอ่น�
ไก โรฮ ป เพอกึ ไลลวง โอ เนอึม ละ ปุย
เวยีง ฟีลิปปี งอ่น� ปัง มัฮ ตอก เซ นังซื
เฮี เกือฮ เอะ ยุ รพาวม ไมจ มวน ยุฮ ปาว
โล เบือ อาึง เนอึม อื รพาวม แตะ นึง พะ
เยซู� ปัง อาวต ไม่ เม่ะมัก่ แตะ ปุน ญันด่ี
ลัง่ ไม่ อ�ื
โม ป เจือ นึง เวยีง ฟีลิปปี เซ เอจี รโปะ

โอเอฮี ละ ปาวโล ละ ซ เรอึม อื เญือม
อาวต อื ไม่ เม่ะมัก่ แตะ เซ� มัฮ เซ ป ไซฮ
ปาวโล นังซื เฮี ฆาื อื ละ ซ อู อื รพาวม
ญันด่ี แตะ นึง โอเอฮี รโปะ อื เซ� โนก
ฮา เซ ปาวโล ฆวต นนุ รพาวม โม ฟี ลิ
ปปี เกือฮ โฮลฮ รพาวม มวน แตะ� นึง
โฮลฮ อื อาวม เม่ะมัก่ แตะ ตอก โรฮ อาวม
ปาวโล อื โฮ� ปาวโล ซตอก อื เกือฮ ไอฮ
รพาวม ตอก รพาวม พะเยซูครติ� (2:5)
เกือฮ อื อาวต ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ รพาวม
ปึกๆ ออนๆ แตะ� ปาวโล ฆวต เกือฮ โม
ฟีลิปปี โตก ละ ไลลวง โฮลฮ แตะ จีวติ
โคระ แตะ เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะเยซู� มัฮ
โตว เบือ ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ โม ยวิ� นึง
โบ่ต 4 เอจี เนน โรฮ รพาวม ไมจ มวน ไม่
ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ป โฮลฮ ปุย เบือ
พะโองจาว�
ปาวโล เปลีฮ รพาวม ฮรกั แตะ ละ โม

ฟีลิปปี นึง นังซื รโปะ แตะ เฮ�ี ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� ปาวโล เนน โรฮ ไลลวง
ไมจ ปุย ไน พะจาว ไก รพาวม ติ โดฮ ไม่
ปุ แตะ ไม่ ตอก ไมจ อื โอต ป โซะ เบือ ป
ทื แตะ�

1 อาึ ป มัฮ ปาวโล ไม่ ทิโมที ป มัฮ ดิ
กวนไจ ยุฮ พะเยซูครติ� ไซฮ รโปะ นังซื
ละ ปุย ไน พะจาว ป อาวต นึง เวยีง ฟีลิ
ปปี เตือง โอยจ เปอะ� นึง รโจะ ดิ เปอะ
รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ� เตือง โม ป
กวต� ไม่ โม ป เรอมึ อ�ื

2 ปัว พะจาว เปือะ เอะ ไม่ พะโองจาว ป
มัฮ พะเยซูครติ เกือฮ กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ
ลโลวง พาวม ละ เปอะ�

รซอม ไววอน ยุฮ ปาวโล
3 อาึ โตก ละ โม เปะ เญือม ออฮ ญันด่ี

ไม่ พะจาว เบือ เปอะ เญือม เซ� โครยญ
โตก แตะ ละ เปอะ� 4 เญือม ไววอน เพือ
เปอะ อาึ ไววอน ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ
โครยญ โฮน� 5 นึง ยุฮ ดิ โม เปะ กัน ไม่
อาึ นึง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว เน่อมึ
ซเงะ เจือ โรง เปอะ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี
6อาึ เอจี แจง นึง ไลลวง เฮ�ี พะจาว ป ยุฮ
โรง กัน ไมจ กไน โม เปะ เซ� ซ ยุฮ แนฮ
อื ฮอยจ ละ ฟวยจ อ�ื ฮอยจ ละ ซเงะ ซ
ฮอยจ แม พะเยซูครติ�

7 โตะ รพาวม อาึ โตก แนฮ ละ โม เปะ�
มัฮ เซ ป ลัมเปิง อาึ งอ่ต ไลลวง โม เปะ ฆาื
อื ตอก เซ เยอ� โม เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ
รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ อาึ นึง กัน เกือฮ
พะจาว อาึ ยุฮ เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ� เตื
อง เญือม อาวต เตอะ โตะ คอก เฮ�ี ไม่
เญอืม โฮลฮ โฮะ โฮว ครอฮ ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย ไม่ เกือฮ ฮะ แปน ป
ตอน ป ฮมัน ละ อ�ื 8พะจาว ยุง อื อฮั อาึ
ป เนอึม เญือม อฮั ฮะ ติ แตะ ฮรกั ไฌม
เนอึม โม เปะ ตัม รพาวม รโม่ยฮ พะเยซู
ครติ เตอ�

9 อาึ ไววอน เพือ โม เปะ ตอก เฮ�ี ปัว
พะจาว เกือฮ โม เปะ โฮลฮ รพาวม ฮรกั
โฮวน ฮา ไพรม แตะ ปุ ปุ� ไม่ เกือฮ เปอะ
ยุง ป มัฮ ป เนอมึ ป แนม� ไม่ เกือฮ เปอะ
เกียฮ รเตีฮ โอเอฮี ตอก ปุก อื โครยญ
เจือ� 10 เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ เลือก ป ตึก
นึง ไมจ แตะ ฆาื อ�ื ไม่ ซ แปน เปอะ ปุย
ซงะ่ ซงอม� ไม่ โอ ปุย ไก ตอก เติ เปอะ
เญือม เติง ซเงะ ซ ฮอยจ พะครติ� 11 ซ
แปน เปอะ ปุย กุมปอ นึง กัน ซื กัน ไซ ป
ไก เบือ พะเยซูครติ� ละ ซ แปน อื โญต



ฟีลิปปี 1:12 310 ฟีลิปปี 1:30

ซัก ละ พะจาว� ไม่ ซ โฮลฮ ปุย ลืลาว พะ
จาว เบือ อ�ื

ปาวโล ไอม ละ โฮลฮ พะครติ โญตซัก
แตะ นึง

12 เอียกปุ� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง
ไลลวง โอเอฮี ป เกิต ละ อาึ เฮ�ี เอจี แปน
โรฮ ควน เกือฮ กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว พรุ
ฮแพร� 13 โม ตฮนั ป มอง เญือะ กซัต�
ไม่ โม ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื เอจี ยุง ตื
อาวต อาึ โตะ คอก เฮี นึง มัฮ ฮะ กวนไจ
ยุฮ พะครติ� 14 ไลลวง อาวต อาึ โตะ คอก
เฮ�ี โม เอยีกปุ อู เอจี โฮวน ลัก่ โฮลฮ แตะ
รพาวม เรยีง แตะ นึง พะโองจาว เบือ อ�ื
โม เซ เอจี โฮลฮ ครอฮ ลปุง พะจาว ไม่
รพาวม กา แตะ ปุๆ ไม่ โอ แตะ เญือะ ฮลัต
ฆาื อ�ื

15 เอจี ไก โรฮ งอ่น ป ครอฮ ไลลวง พะ
ครติ ไม่ ฆวต ตะ แตะ ปุย ไม่ ฆวต เก กัม
ฮอน แตะ ปุย� ปุย ไฮญ โนก ฮา โม เซ
ครอฮ อื ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 16 โม
ป เนอึม รพาวม เซ ครอฮ อื ไม่ รพาวม
ฮรกั แตะ� นึง ยุง อื มัฮ พะจาว ป มอป ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ แตะ ละ อาึ ละ ซ เกือฮ อื
อาึ รโพ� 17 ติ มู อื เซ ปังเมอ โอ ครอฮ ไล
ลวง พะครติ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� มัฮ
ครอฮ อื ไม่ รพาวม ฆวต อวต อื โกะ แตะ�
มัฮ แกต อื อาึ ซ โฮว ละ ตุก รพาวม แตะ
ฆาื เญอืม อาวต เตอะ โตะ คอก เฮ�ี 18 ปัง
ยุฮ อื ตอก เซ ญุ่ก� อาึ มวน ลัง่ รพาวม
เมอะ นึง� ปัง ครอฮ อื ไม่ รพาวม โอ เนอึ
ม แตะ ญุ่ก� ปัง ครอฮ อื ไม่ รพาวม เนอึ
ม แตะ ญุ่ก� เอจี มัฮ ครอฮ อื ไลลวง พะค
รติ� มัฮ เซ ควน มวน รพาวม เมอะ ปเล่ีย
เฮ�ี ไม่ ซ แปน ลอป อื รพาวม มวน เนิ
ฮอยจ เฆียง เฮ�ี

19อาึ ยุง เงอะ ซ พลวย ปุย อาึ ฆาื อื นึง
ไววอน โม เปะ เพือ เยอะ ไม่ ซ เรอึม ลปุ
พะเยซูครติ เตอะ� 20 ป ฆวต ไอฮ เนอึ
ม อาึ โตะ รพาวม แตะ ไม่ ป รกวน เนอึ
ม เมอะ โฮลฮ โฮ เอจี มัฮ เฮ�ี ปเล่ีย เฮี
ปัง ไอม เมอะ ญุ่ก� ปัง ยุม เมอะ ญุ่ก� อาึ
ฆวต เกือฮ ติ แตะ เกียฮ อฮั ลัง่ ไม่ รพาวม
กา แตะ ตอก เอจี กอ อฮั ลอป แตะ� เด
อมึ พะครติ ซ โฮลฮ รปั โญตซัก แตะ นึง

โกะ เนอึม อาึ� ไม่ โอ เยอะ ซ โซะกิจ ฆาื
อ�ื 21 ละ อาึ อ�ื ดัฮ ไอม มัฮ ไอม ละ ซ
โฮลฮ พะครติ โญตซัก แตะ นึง� ดัฮ ยุม
โฮ โกะ โรฮ เนิ� 22 ดัฮ อาึ ไอม ละ ซ โฮลฮ
ลัง่ แตะ ยุฮ กัน ไก ป มัฮ โฮ� อาึ ยุง โตว
ป ซ เลือก แตะ นึง ป ลอา เจือ เซ� 23 อาึ
แปน อาวต ซน่ะ ป ลอา เจือ เซ� อาึ ไก
เนอมึ รพาวมฆวต โฮว อาวต ไม่ พะครติ�
เซ ป ไมจ เนิ ฮา โอเอฮี ไฮญ เตือง โอยจ
อ�ื 24 กัน อาวต อาึ นึง เนะซองั แตะ นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี ปังเมอ ระ ซ ไก ป มัฮ ละ โม
เปะ� 25อาึ แจง แน นึง ไลลวง เซ� เคียง
มัฮ อื ตอก เซ อาึ ยุง เงอะ ซ โฮลฮ ลัง่
แตะ อาวต ไม่ โม เปะ เตือง โอยจ เปอะฆาื
อ�ื ซ โฮลฮ เรอมึ รพาวม เจือ เปอะ เกือฮ
จเลิน ปุๆ ไม่ ซ เกือฮ เปอะ โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� 26 เคียง มัฮ อื ตอก เซ
เญือม ฮอยจ แม อาึ เคะ เปอะ� โม เปะ
ซ ไก ตอก ลืลาว เนอึม เปอะ พะเยซูครติ
เบือ ฮอยจ อาึ เคะ เปอะ เซ�

27 ปัง ตอก ออฮตอก เอฮี ญุ่ก� อาึ ฆวต
ปัว โม เปะ เกือฮ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ โปง ไม่
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะครติ� เดอมึ อาึ ซ
ฮมอง อาวต ตอน ฮมัน เปอะ ไม่ รพาวม
ติ โดฮ แตะ� อาึ ปัง ฮอยจ เคะ เปอะ� ปัง
โอ โฮลฮ ฮอยจ เคะ เปอะ� ซ ฮมอง ตอซู
เปอะ นึง รพาวม ติ โดฮ แตะ ละ ซ เกือฮ
เปอะ รพาวม เจือ แตะ นึง ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ พะครติ เซ แปน ป ตอน ป ฮมัน�
28 โม เปะ ฮลัต เปอะ โตว นึง โม ป ตอซู
ไม่ เปอะ เซ ติ เจือ เนอึม� โอเอฮี ไล เซ
แปน ควน เปลีฮ ที ไลลวง ตอก ซ ไลจ ซ
โลม โม เซ ไอฮ� โม เปะ ปังเมอ ซ โฮลฮ
เปอะ โปน ป โอ ไมจ เบือ พะจาว ป เรอึ
ม เปอะ เซ� 29พะจาว เอจี เกือฮ โม เปะ
โฮลฮ รซอฮ ละ พะครติ� มัฮ โตว เกือฮ
อื โม เปะ เจือ แตะ ติ คระ โน่ง� มัฮ โรฮ
เกือฮ อื โม เปะ โฮลฮ โอต เม่ะมัก่ แตะ ละ
ซ ไก ป มัฮ อื ละ พะเยซู โรฮ� 30 ปเล่ีย
เฮี อาึ ฆวต เกือฮ แนฮ โม เปะ ตอซู เนอมึ
ตอซู แนม� ตอก เอจี ยุ โม เปะ ตอซู อาึ
ไม่ ไพรม อื โฮ� ไม่ ฮมอง แนฮ ลัง่ เปอะ
ตอซู อาึ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี

2



ฟีลิปปี 2:1 311 ฟีลิปปี 2:22

ไมจ เปอะ ไอฮ รพาวม ตอก รพาวม
พะเยซู

1 กัน รโจะ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะค
รติ เซ เอจี เกือฮ โม เปะ อาวต ไม่ รพาวม
เจือ ตอน ฮมัน แตะ� รพาวม ฮรกั อื เซ
เอจี เกียฮ เกาะ โลม โรฮ รพาวม เปอะ�
เอจี โฮลฮ เปอะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่
ลปุ พะจาว� เอจี ไก รพาวม เลียก พาวม
โซะ ไง่ เปอะ นึง ปุ แตะ� โม่ มัฮ อ�ื
2 เคียง เอจี โฮลฮ เปอะ โอเอฮี โม เซ� อาึ
ปัว โม เปะ อาวต ปุก ปอ ปุ แตะ� ไม่ ไก
เนอมึ รพาวม ติ โดฮ เปอะ� ไม่ ฮรกั เวอืง
เปอะ ปุ แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ อาึ ซ
ไมจ มวน เนอึม รพาวม ฆาื กุมปอ� 3 ปุ
เฆรอืง ระ ชะ กวต เตอ� ไมจ แนฮ เปอะ
ปึกๆ ออนๆ ละ ปุ แตะ� ไมจ โรฮ เปอะ
เมีญ ปุย ไฮญ ระ ฮา โกะ แตะ� 4 ปุ งอ่ต
โอเอฮี ป ไมจ ละ โกะ เปอะ โน่ง� ไมจ โรฮ
เปอะ งอ่ต ป ซ ไก ป มัฮ ละ ปุย ไฮญ โรฮ�

5 ไมจ เปอะ ไอฮ รพาวม ตอก รพาวม
พะเยซูครติ� 6 ไพรม อื เอจี มัฮ ติ ไม่ พะ
จาว� ปังเมอ โอ ฮลักกอ อื มัฮ แตะ ติ ไม่
พะจาว เซ� 7 เอจี ญอม โปวฮ โอยจ โญต
ซัก แตะ� ญอม เกือฮ ติ แตะ แปน ตอก
กวนไจ ปุย โจฮ ปุย� เกิต โรฮ แปน ปุย
ปลัฮเตะ� 8 รฌุง รเบรญี อื ตอก โรฮ รฌุง
รเบรญี ปุย ปลัฮเตะ� ญอม เรจี ติ แตะ
เตียม ฮอยจ ละ ยุม แตะ นึง เนอึง แตะ
ป อฮั พะจาว� เญือม ยุม อื ยุม นึง ไมะ
ซาวแควง ตอก ป ตุต โฮ� 9 มัฮ เซ ป วุฮ
พะจาว อื ระ จอง อื ฮลาวง ฆาื อ�ื เกือฮ
อื ระ มอยฮ ฮา ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื
10 มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย
นุ่ม ไว พะเยซู นึง นัปทื อ�ื เตือง ป อาวต
เมือง มะลอง ไม่ ป อาวต นึง ปลัฮเตะ ไม่
ป อาวต ฆรมึ เตะ โครยญ โฆะ ปุย� 11 ไม่
ซ เกือฮ อื ปุย รโฮงะ มัฮ เนอึม พะเยซูค
รติ เซ พะโองจาว โครยญ โฆะ ปุย� นึง ซ
แปน อื โญตซัก ละ พะจาว ป มัฮ เปือะ อ�ื

ไลลวง ซเปีย ป รงั ลลาึง ก เฟียก
12 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� เญือม อาวต

อาึ ไม่ เปอะ เอจี เนอึง ลอป เปอะ ป อฮั
ฮะ� ปเล่ีย เฮี เญอืม โอ อาึ อาวต ไม่ เปอะ
โฮว เปอะ ละ ไมจ แตะ เนอึง ป อฮั ฮะ�

เคียง เอจี มัฮ โม เปะ ปุย เอจี โปน มัป่
เปอ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป อฮั พะจาว ไม่
รพาวม ฮลัต เนอึม แตะ นึง� เดอมึ ไล
ลวง โปน เปอะ มัป่ เซ ซ แปน ป กุม ป
ปอ โครยญ เจือ� 13 มัฮ เนอึม พะจาว
ป รซอฮ กไน เปอะ� มัฮ ป เกือฮ เปอะ ไก
รพาวม ฆวต ยุฮ กัน ละ แตะ� ไม่ เกือฮ อื
โม เปะ ปุน ยุฮ ตัม ปุก อื รพาวม แตะ�

14 เมาะ ป ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ� ปุ
ปุปิ ฆาื ติ เจือ เนอึม� ปุ เก ปุ เปอะ นึง�
15 เดอมึ เปอะ ซ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม โตะ
รพาวม� ไม่ โอ เปอะ ไก พิต โฌวะ ยุฮ ติ
คระ เนอมึ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ แปน
เปอะ กวน พะจาว ญุ่ก เญาะ เติ อาวต ล
ลาึง ป บ่วก ป โจวง นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 16 เญื
อม รโฮงะ เปอะ คระ จีวติ ยุฮ พะจาว ละ
ปุย� เอจี ตอก โรฮ เปอะ ควน ซเปีย รงั
ลลาึง ก เฟียก ละ อื ป ตอก ซโมยญ โฮ�
ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� อาึ ซ โฮลฮ รพาวม
มวน แตะ เบือ โม เปะ เญือม เติง ซเงะ
ซ ฮอยจ พะครติ� ซ ที โอ กัน ยุฮ ฮุ มัฮ
ป รมั ฆาื อ�ื 17 เมอ เตือง อื ฮนัม อาึ ซ
ปัต ตอก รอาวม อะงุน โทก ปุย ราว โอเอฮี
ทไว แตะ ละ พะจาว ยุง่� เอจี มัฮ โม เปะ
ป ทไว โอเอฮี ละ พะจาว เบือ รพาวม เจือ
เปอะ� ดัฮ อาึ ซ ยุม เนอมึ ตอก เซ โฮ� อาึ
มวน ลัง่ รพาวม นึง� มัฮ มวน ดิ รพาวม
เมอะ ไม่ โม เปะ� 18 โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ
เกือฮ ติ เปอะ มวน ดิ รพาวม ไม่ อาึ ตอก
เซ โรฮ�

ไลลวง ทิโมที ไม่ เอปาโฟรดิทั่ต
19 อาึ ซโอว รพาวม ไม่ พะเยซู จาว นึง

โอ อื เญือะ เล่ีญ ซ โฮลฮ แตะ เกือฮ ทิโมที
ฮอยจ เคะ เปอะ� อาึ ฆวต ฮมอง ไลลวง
โม เปะ นึง ซ โฮลฮ แตะ ไมจ มวน รพาวม
เบือ อ�ื 20อาึ ยุ โตว ปุย ไฮญป ไก รพาวม
ตอก รพาวม ทิโมที� มัฮ ป เครองึ เนอึ
ม นึง โม เปะ� 21 ปุย ไฮญ ตัง โคน ตัง
งอ่ต กัน โกะ แตะ ไอฮ� ฆวต งอ่ต โตว
กัน ยุฮ พะเยซู จาว� 22 โม เปะ เอจี ยุง
เปอะ ไอฮ ตอก เปลีฮ ที ทิโมที รพาวม ร
โม่ยฮ แตะ ละ เปอะ� ยุง โรฮ เปอะ ตอก
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ยุฮ อื กัน ไม่ อาึ อื นึง ครอฮ แตะ ไลลวง
พะจาว ตอก ยุฮ กวน กัน ไม่ เปือะ แตะ
โฮ� 23 อาึ ดัฮ เอจี ยุง ป ซ เกิต ละ แตะ
เญอืม ออฮ� ซ เกือฮ ไกลจ โฮว เคะ เปอะ
เญือม เซ� 24 ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก�
อาึ ซโอว รพาวม ไม่ พะโองจาว นึง โอ อื
เญือะ เล่ีญ ซ โฮลฮ โกะ โอะ โฮว ไอฮ เคะ
เปอะ�

25 อาึ แกต โรฮ จัมเปน เกือฮ เชอืก เอ
ปาโฟรดิ่ ทัต โฮว เคะ เปอะ� มัฮ ป ยุฮ
ดิ กัน ละ พะจาว ไม่ แปน ดิ อื ตอก ตฮนั
ไม่ เยอะ โรฮ� เอจี มัฮ ป ฮอยจ ฆรอ โม
เปะ ละ ซ เรอึม แตะ อาึ� 26 เอจี ไก เนอึ
ม รพาวม ฆวต ยุ โม เปะ นึง ตุก รพาวม
อื นึง ฮมอง โม เปะ โซะ อ�ื 27 โซะ ระ
ลัมเลือ เนอมึ ชวง เฮ�ี ซเปี เอนิ ยุม� พะ
จาว ปังเมอ เลียก พาวม นึง อ�ื เลียก
พาวม โรฮ นึง อาึ ติ โรฮ� นึง โอ อื ซ เกือฮ
อาึ ตุก รพาวม โฮฮ ฮา เซ แม� 28 มัฮ
เซ ป โฮว อาึ ละ เรยีง รพาวม แตะ นึง ซ
เกือฮ แตะ โฮว เคะ โม เปะ ฆาื อ�ื มัฮ ซ
เกือฮ โม เปะ โฮลฮ แม รพาวม ไมจ มวน
แตะ นึง โฮลฮ แม เปอะ ยุ� รพาวม ตุก
อาึ ซ ไฆร โรฮ ฆาื อ�ื 29 ไมจ เปอะ รปัคัม
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ ไน พะโองจาว�
ไมจ เนอึม เปอะ นัปทื ปุย ตอก เซ เยอ�
30 เอปาโฟรดิ่ ทัต เซ ฮลัก โตว กอ จีวติ
แตะ นึง ซ ยุฮ แตะ กัน ยุฮ พะครติ� ซเปี
เนอึม ยุม นึง ฮอยจ เรอึม อื อาึ รโตง โม
เปะ� นึง โอ โม เปะ เกียฮ ฮอยจ เรอึม
เมอะ� เซ ป ไมจ เปอะ นัปทื ฆาื อ�ื

3
กัน ซืไซ เนอมึ

1 เอยีกปุ� ลัก่ ก ลอยจ อื เฮ�ี ปัว พะโอง
จาว เกือฮ รพาวม ไมจ มวน ละ เปอะ� อาึ
ปัง ไซฮ โคระ ป เอจี ไซฮ ไพรม แตะ ละ
เปอะ มัฮ โตว ป โซะ เนิ� นึง มัฮ อื ป ซ
เกือฮ โม เปะ โปน ฮา ป โอ ไมจ�

2 ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา โม ป ยุฮ
กัน ฆอก กัน เบร� โม เซ มัฮ ตอก เซาะ
ป ฆวต เฮจี ฆวต ลัฮ เนะซองั ปุย� 3 เอจี
มัฮ โม เอะ เฮี ป เลียก นึง รติกิต เนอึม�
มัฮ โตว โม เซ� เอะ เอจี นัปทื พะจาว เบือ
ลปุ พะจาว เซ� ไม่ อวต แตะ พะเยซูครติ
โน่ง� เอะ อาึง โตว รพาวม แตะ นึง ปซี

ปซา ยุฮ ปุย นึง เนะซองั แตะ� 4 ดัฮ งอ่ต
ตัม ปซี ปซา ป ยุฮ ปุย นึง เนะซองั แตะ�
อาึ ไก โรฮ โฮวน เจือ ตอก ซ เกียฮ อาึง
รพาวม แตะ นึง�
ดัฮ ไก ป แกต ติ แตะ ปุน เปิง ปซี ปซา

ไลลวง กพริ ปุย ตอก เซ� อาึ โฮวน แม ฮา
โม เซ ตอก ซ โฮลฮ โฮะ เปิง เงอ� 5 เญอืม
ไก อาญุ อุ ซเตะ ซเงะ เอ� เอจี โฮลฮ เลีย
ก นึง รติกิต� อาึ มัฮ โม อซิราเอน เนอมึ�
มัฮ เจอ เบ่นยามิน นึง อ�ื อาึ มัฮ โม ฮบีรู
เนอึม� จัตเจือ เยอะ มัฮ โรฮ โม ฮบีรู�
ไล ทื เยอะ โกตไม ยุฮ โม ยวิ อาึ เอจี มัฮ
โม ฟาริซี เนอึม� 6 อาึ เคง เนอึม นึง ทื
แตะ ปอ ปุน โคมเฮง แตะ ครติซจัก เอนิ�
เมาะ โฮลฮ ปุย แปน ปุย ซื ปุย ไซ นึง เนอึ
ง แตะ ลปุง ไก นึง โกตไม เยอ� ไก โตว ติ
เจือ เนอมึ ตอก โฮลฮ ปุย เติ อาึ นึง อ�ื

7 โอเอฮี ป ไก ป มัฮ เนิ เญือม เซ� อาึ
ปังเมอ เมีญ เญอะ โอ เญือะ ไก ป มัฮ ละ
แตะ ปเล่ีย เฮ�ี นึง ฆวต เกือฮ ติ แตะ ปุก
รพาวม พะครติ� 8 มัฮ โตว โอเอฮี โม เซ
โน่ง� โอเอฮี ไฮญ เตือง โอยจ อื อาึ เมีญ
โรฮ โฮะ โอ ไก ป มัฮ ละ แตะ เฟือฮ� นึง
แพป แตะ ไม่ โอเอฮี ป ไก เนอึม ป มัฮ�
เอจี มัฮ ตอก โฮลฮ ปุย ยุง ไลลวง พะเยซู
ครติ จาว ยุฮ อาึ ป ไก เนอึม ป มัฮ ฮา�
โอเอฮี ไฮญ เตือง โอยจ อื อาึ เอจี โปวฮ ฮุ
นึง ฆวต ไอฮ แตะ ไลลวง พะเยซู เซ� โอ
เอฮี โม เซ อาึ เอจี เมีญ เญอะ ตอก ครมั
รฌุฮ ละ แตะ ละ ซ เกือฮ ติ แตะ โฮลฮ พะ
ครติ� 9 ไม่ ซ โฮลฮ รโจะ ดิ เนอมึ รพาวม
แตะ ไม่ อ�ื อาึ เญือะ ไก โตว รพาวม ซืไซ
ยุฮ โกะ โอะ ไอฮ ป โฮลฮ โฮะ เบือ ยุฮ แตะ
ตัม ป อฮั โกตไม� มัฮ ไก อื เบือ เจือ เยอะ
พะเยซูครติ โน่ง� มัฮ รพาวม ซืไซ ตอก
เซ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว ละ โม ป ไก
รพาวม เจือ เยอ� 10อาึ อื ฆวต ยุง ที ป มัฮ
พะครติ ไม่ ฆวต ยุง เงอะ อมันัต ป เกือฮ อื
โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� ฆวต โอต ดิ
โรฮ ป โซะ ไม่ อื ฮอยจ ละ ซ ยุม โรฮ แตะ
ตอก ยุม โกะ อื โรฮ� เซ โน่ง ป ฆวต ไอฮ
แฮะ� 11อาึ ซโอว รพาวม โรฮ ไม่ ซ โฮลฮ
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แตะ โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ตอก โกะ
อื โรฮ�

ปาวโล ตอ เนอมึ ตอ แนม
12 อาึ มัฮ โตว อฮั ติ แตะ เอจี โฮลฮ

ไล เซ� อฮั โตว ติ แตะ เอจี กุมปอ นึง
โครยญ เจือ� อาึ มัฮ เกือฮ ติ แตะ โฮว
แนฮ ลัก่กา แตะ ปุ ปุ เดอมึ ซ โฮลฮ ฆาื อื
ตอก เอจี โฮลฮ พะเยซูครติ อาึ แปน คอง
แตะ� 13 เอยีกปุ� อาึ มัฮ โตว แกต ติ แตะ
เอจี โฮลฮ โอเอฮี เซ� มัฮ เฮี ติ เจือ ป ยุฮ
ฮู� อาึ เอจี โฆง เบีย โอเอฮี ป ไก ลัก่เคะ
แตะ� ไม่ ตัง รที แตะ ละ ซ โฮว แตะ ละ ป
ไก ลัก่กา แตะ� 14 อาึ ตอ เนอมึ ตอ แนม
ละ ซ เกือฮ ติ แตะ ฮอยจ ลัก่ ลอยจ คระ
โฮว แตะ ละ ซ โฮลฮ ลังวนั แตะ� พะจาว
เอจี มัฮ กอก อื เอะ ฮาวก เคะ แตะ ก ฮลา
วง อื เบือ พะเยซูครติ ละ ซ เกือฮ อื เอะ
โฮลฮ ลังวนั แตะ เซ�

15 โม เอะ ป โอ เญือะ มัฮ กวนดุ นึง โตะ
รพาวม แตะ� ไมจ ไก รพาวม ตอก เซ โค
รยญ โฆะ แตะ� โม เปะ เอ ดัฮ ไก งอ่น ป
โอ ดิ ไก รพาวม ตอก เซ� พะจาว ซ เกือฮ
โรฮ ไลลวง เซ ซโตฮ ละ เปอะ� 16 เอะ ปัง
เอจี ฮอยจ เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี ญุ่ก� ไมจ
แนฮ โฮว ลัก่กา แตะ ปุ ปุ�

17 เอยีกปุ� ไมจ แนฮ เปอะ เฮยีน ตอก
ยุฮ อาึ อื โครยญ โฆะ เปอะ� เอะ เอจี
แปน ปิม แตะ ละ เปอะ� ดัฮ ไก ป ยุฮ ตัม
ปิม ยุฮ เอะ เซ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ตัม ป
ยุฮ โม เซ อ�ื 18อาึ เอจี อฮั ละ เปอะ โฮวน
โฮน� ปเล่ีย เฮี อฮั แม ละ เปอะ ไม่ โอก
รบวต แตะ ตอก เฮ�ี เอจี ไก โฮวน ปุย ป
ตอซู ไลลวง ไมะซาวแควง ยุฮ พะครติ นึง
ป ยุฮ ป อฮั แตะ� 19 ลัก่ ก ลอยจ อื โม เซ
ซ ฮอยจ ละ กัน ไลจ กัน โลม แตะ� พะ
จาว ทื โม เซ เอจี มัฮ เวียก โกะ อื ไอฮ�
มัฮ ป อวต ติ แตะ นึง ป ลัง โซะกิจ แตะ
นึง� มัฮ ป งอ่ต โอเอฮี เกว ไม่ ปลัฮเตะ
เฮี โน่ง โม เซ เยอ� 20 เอะ ตอก โตว โม
เซ� เอะ มัฮ ปุย ไน บัน่เมือง มะลอง� เอะ
รกวน ป ฮอยจ เรอมึ แตะ เกือฮ โปน ป โอ
ไมจ เซ ฮอยจ� เอจี มัฮ พะโองจาว ป มัฮ
พะเยซูครติ ป ซ ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง

เซ� 21 ซ ฮอยจ เปียน โกะ เนอึม ตุเตียม
ป เกียฮ ยุม เอะ เฮ�ี เกือฮ อื ตอก เอนิ
โกะ เนอึม โกะ แตะ ป อาวต ไม่ โญต ไม่
ซัก แตะ เซ� ซ เปียน อื เบือ อมันัต แตะ
ป ปุน เกือฮ อื โอเอฮี โครยญ เจือ อาวต
ฆรมึ อมันัต ตัตเตียง แตะ เซ�

4
ลปุง ซตอก รเงอ่มึ

1 เอียกปุ� อาึ ฮรกั เนอึม เมอะ โม เปะ
ไม่ รกวน เนอึม แตะ ยุ เปอะ� เอจี มัฮ
โม เปะ ควน มวน รพาวม อาึ อ�ื อาึ เอจี
โฮลฮ เนอึม นาตา แตะ เบือ เปอะ� โม
เปะ ป ฮรกั เกอะ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ
ไมจ เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน นัม พะ
โองจาว ฆาื อ�ื

2 อาึ ฆวต ปัว ซตอก ออ ยูโอเด่ีย ไม่ ออ
ซินทิเค เกือฮ อาวต ปุก ปอ ปุ แตะ เบือ
พะโองจาว� 3 ปะ ป มัฮ ป ยุฮ ดิ กัน ไม่
อาึ ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ� อาึ ฆวต เกือฮ
ปะ เรอมึ ปรโปวน โม เซ� นึง เอจี ยุฮ เนอึ
ม อื กัน ไม่ เยอะ นึง ครอฮ อื ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ พะจาว� มัฮ ยุฮ ดิ อื ไม่ เอยีก เคล
เม ไม่ เอยีกปุ ไฮญ ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ เยอะ เตื
อง โอยจ อ�ื มอยฮ อื เอจี ไก ตื นึง นังซื
จีวติ ยุฮ พะจาว โม เซ เยอ�

4 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน ลอป
รพาวม เบือ พะโองจาว� ซ อฮั แม ละ
เปอะ ติ โฮน� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
ไมจ มวน ลอป รพาวม� 5 ไมจ เปอะ เปลี
ฮ รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ ละ ปุย เตือง
โอยจ อ�ื นึง เอจี ซดิ ซ ฮอยจพะโองจาว�
6 ปุ ตุก พาวม นึง โอเอฮี ติ เจือ เนอึม�
เมาะ โอเอฮี ป ตุก เปอะ นึง เซ� ไมจ เปอะ
ปัว นึง พะจาว นึง รซอม ไววอน แตะ ไม่
รพาวม ญันด่ี แตะ นึง� 7 ฟวยจ เซ ไมจ
เปละ ลโลวง พาวม ป เกือฮ พะจาว ละ
เปอะ ป โฮฮ ฮา เกียฮ คาวไจ ปุย อื ซ แลน
แก ไปฮ นอก รพาวม รโม่ยฮ เปอะ เบือ
พะเยซูครติ ฆาื อ�ื

8 เอยีกปุ� ลัก่ ก ลอยจ อื เฮ�ี ไมจ เปอะ
เกือฮ รพาวม เปอะ งอ่ต ไฌม แนฮ ป มัฮ
ป เนอึม� ไม่ โอเอฮี ป ลัง นัปทื ปุย� ไม่
กัน ซื กัน ไซ� ไม่ ป ซงะ่ ซงอม� ไม่ โอ
เอฮี ป โปง ไม่ ฮรกั ปุย แตะ� ไมจ เปอะ
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งอ่ต ไฌม โอเอฮี ป ไก เนอึม ป มัฮ� ไม่
โอ เอฮี ป ตึก นึง ไมจ แตะ� ไม่ โอ เอฮี
ป โปง ปุย ลืลาว� 9 โอเอฮี เมาะ ป เอจี
โฮลฮ เปอะ เฮยีน เน่อมึ นึง อาึ อ�ื เตือง
ป ฮมอง เปอะ เพอกึ อาึ อื ละ แตะ� ไม่
ยุ เปอะ ปิม นึง กัน ยุฮ ฮุ� ไมจ โรฮ เปอะ
ยุฮ ตัม เซ� พะจาว ป เกือฮ เอะ อาวต ไม่
ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ เซ ซ อาวต
ฆาื อื ไม่ โม เปะ�

รซอม ญันด่ี ยุฮ ปาวโล
10 เอียกปุ� อาึ ระ เนอึม รพาวม ไมจ

มวน เนอะ เบือ พะโองจาว� นึง เอจี ยุ
แตะ เปลีฮ โม เปะ รพาวม ฮรกั ไฌม แตะ
อาึ� ปัง เอจี เล่ีญ โอ เปอะ โฮลฮ เปลีฮ เนิ
อ�ี โฮน เฮี เอจี เปลีฮ เนอมึ เปอะ รพาวม
ฮรกั ไฌม แตะ อาึ เฮ�ี อาึ มัฮ โตว อฮั โม
เปะ โอ เญือะ ฮรกั ไฌม แตะ� บุน เอจี
ฟวยจ อื มัฮ เนอึม โอ เปอะ ไก ตอก เกีย
ฮ เปลีฮ เนิ� 11 ปัง อฮั ตอก เซ� อาึ มัฮ
โตว อฮั ฮะ นึง ตุก แตะ นึง โอเอฮี� อาึ ปัง
โฮลฮ เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี ญุ่ก� เอจี ยุง
เกือฮ เคราะ ปอ ละ แตะ เมาะ เซ� 12 อาึ
เอจี โกย อาวต แตะ ไม่ แควะ คัต แตะ�
โกย โรฮ อาวตแตะ ไม่ ซัก เวยีก โกวง โกะ
แตะ� พะจาว เอจี เพอกึ อาึ นึง ไลลวง
เฮ�ี ปัง อาวต ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก�
อาึ เกือฮ เคราะ ปอ ละ แตะ เมาะ เซ� ปัง
ซัก� ปัง ไปลญ เญอะ� ปัง โฮวน� ปัง เญี่
ยะ ป โฮลฮ โฮะ� อาึ ปุน อาวต ไมจ มวน
แนฮ ไม่� 13 ปัง อาวต ตอก ออฮ ตอก เอฮี
ญุ่ก� อาึ ปุน อาวต ไม่ โครยญ เจือ เบือ
เรยีง แด่น เกือฮ พะครติ ละ แตะ�

14 ปัง มัฮ ตอก เซ ญุ่ก� โม เปะ เอจี ไมจ
เนอมึ กัน ยุฮ เปอะ นึง เรอมึ เปอะ อาึ นึง
ไลลวง เม่ะมัก่ ลอก เกอะ เฮ�ี 15 โม เปะ
ป อาวต เวยีง ฟีลิปปี� เอจี ยุง เปอะ ไอฮ�
เญอืม โฮว ครอฮ โรง เงอะ ไลลวง พะจาว
ไม่ โอก เกอะ ฮา จังวตั มาซิโด่เนีย� มัฮ
ครติซจัก โม เปะ โน่ง ป เรอึม อาึ อ�ื มัฮ
โม เปะ โน่ง ป ไก ซวน นึง กัน โฮลฮ อาึ
มาื ไม่ กัน ไจ เยอะ มาื� 16 ลไล อาวต อาึ
ยว่ง เทซะโลนิกา เญอืม ตุก เกอะ นึง มาื�
โม เปะ เอจี รโปะ เปอะ ละ อาึ ลอา ลอวย
โฮน เอนิ� 17อาึ มัฮ โตว ฮนั นึง ป เกือฮ ป
กอยฮ ปุย ละ แตะ� อาึ มัฮ ฆวต เกือฮ โม

เปะ ไก ป โฮลฮ นึง บัน่ชี ยุฮ เปอะ นึง เมือง
มะลอง� 18 นังซื ไซฮ แฮะ เฮี มัฮ นังซื ลัป
ลอง นึง เอจี โฮลฮ โฮะ โอเอฮี รโปะ เปอะ
เนิ โครยญ เจือ� เอจี โฮฮ เอจี วฮิ ฮา ลัม
เปิง อ�ื เคียง ตาว เอปาโฟรดิ่ทัต โอเอฮี
ป รโปะ เปอะ เนิ เซ� อาึ เญือะ ไก โตว ป
วติ เนิ อ�ี โอเอฮี เซ มัฮ ตอก ป ซออย
ฮงาื ทไว ปุย ละ พะจาว� มัฮ คอง ทไว ป
ไมจ ละ อื ป ปุก เนอมึ รพาวม อ�ื 19 เคียง
มัฮ อื ตอก เซ พะจาว ยุฮ อาึ ซ เกือฮ โอ
เอฮี ป ตุก เปอะ นึง ละ เปอะ โครยญ เจือ�
เน่อมึ นึง ป ไมจ ป ญุ่ก กุมปอ ยุฮ อื เบือ
พะเยซูครติ� 20 ปัว เกือฮ พะจาว เปือะ
เอะ โฮลฮ ลอป โญตซัก แตะ โอ เญาะ ไก
ลอยจ� อาเมน�

ปาวโล รโปะ รซอม นัปทื แตะ
21 อาึ ปัว รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ ปุย

ไน พะจาว ป รโจะ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซู
ครติ โครยญ โฆะ อ�ื โม เอยีกปุ เปอะ ไน
พะจาว ป อาวต ไม่ อาึ นา เฮี รโปะ รซอม
นัปทื แตะ ละ เปอะ� 22 ปุย ไน พะจาว ป
อาวต เวยีง เฮี โครยญ โฆะ อื รโปะ โรฮ
รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ� ระ ลัก่ มัฮ
แตะ รซอม ป อาวต เญือะ กซัต ซีซา ป
รโปะ ละ เปอะ เซ�

23 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ อาวต ลอป ไม่ เปอะ เตือง โอยจ
เปอะ�
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ
ครติซจัก อาวต เมือง

โคโลซี
ปาวโล ไซฮ รโปะ นังซื ยุฮ แตะ เฮี ละ ค

รติซจัก เมือง โคโลซี� ป มัฮ เมือง นึง จัง
วตั เอเซีย ซดิ บุย ไม่ เวยีง เอเฟโซ� มัฮ
โตว ปาวโล ไอฮ ป ครอฮ ไลลวง พะจาว
นึง เมือง โคโลซี� ปัง มัฮ ตอก เซ ปาวโล
เอจี ฮมอง ไลลวง รพาวม เจือ โม โคโลซี
นึง โฮว ปุโฮมว อื นึง� ไม่ อู อื ไลลวง อื
ละ ปาวโล� เญือม เซ ปุก เญือม คัง ปุย
อาึง ปาวโล นึง เวยีง โรม� ปาวโล ฮมอง
ไลลวง ตอก ฮอยจ โม ป เพอกึ ป โอ เนอึ
ม นึง ครติซจัก โคโลซี เซ� โม เซ เพอกึ
ปุย เกือฮ นัปทื เตปด่า ไม่ คัต อื รมั โซม
ปอน โอเอฮี โฮวน เจือ เดอมึ ซ เกียฮ ปุก
รพาวม พะจาว� ดวน โรฮ อื ไอฮ รติกิต
ไม่ อ�ื
ปาวโล ซตอก รเง่อมึ โม ป เจือ เกือฮ

อื โอ งอ่ต ป อฮั โม ป เพอกึ ป โอ เนอึม
ตอก เซ เฟือฮ� เพอกึ โรฮ ลปุง เนอมึ ละ
อื นึง มัฮ อื ป ลัง เจือ ปุย โครยญ ครติซ
จัก� ป ระ ไล นึง ป เพอกึ อื มัฮ เฮ�ี พะ
เยซูครติ โน่ง ป ปุน เกือฮ ปุย โปน ป โอ
ไมจ เจอ� โอเอฮี ป ญอย ป ญัม ตอก เซ
ป เกือฮ อื ปุย ทื เซ มัฮ ป ซ เกือฮ ปุย ซไง
ฮา พะเยซู โน่ง� ไก โตว ป มัฮ ละ ซ เรอึ
ม อื ปุย เฟือฮ เอนิ� พะจาว เอจี ยุฮ ปลัฮ
เตะ เบือ พะเยซูครติ� ปเล่ีย เฮี เอจี ปุน
เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ ปุก แม ปุ แตะ ไม่ โกะ
แตะ เบือ พะเยซู เซ โรฮ� มัฮ เบือ รโจะ ดิ
ปุย รพาวม แตะ ไม่ พะเยซู เซ โน่ง ตอก ซ
โฮลฮ ปุย ปลัฮเตะ โปน มัป่ ยุฮ แตะ เบือ
อ�ื
ฟวยจ เซ ปาวโล ไซฮ ไลลวง ตอก ไมจ

โม ป เจือ เซ เปลีฮ รพาวม เจือ แตะ นึง ป
ยุฮ ป อฮั แตะ� �ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม
เปอะ งอ่ต แนฮ โอเอฮี ป ไก ลัก่ ก ฮลา
วง อ�ื ไมจ โตว งอ่ต ลอป โอเอฮี ปลัฮเตะ
เฮ�ี โม เปะ เอจี ยุม เปอะ� จีวติ เปอะ

ปเล่ีย เฮี เอจี อาวต ดิ ไม่ พะครติ ไน พะ
จาว�� อฮั เซ ปาวโล� (โคโลซี 3:2-3)
ทีคิกัต ป ตาว นังซื รโปะ ปาวโล เฮี ละ

ครติซจัก เมือง โคโลซี� โฮว ดิ นึง คระ ไม่
โอเนซิโม� ป มัฮ กวนไจ เญือะ ฟีเลโมน�
พะทัม ฟีเลโมน อู โรฮ ไลลวง ปุย เซ�

1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง พะเยซูครติ ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว�
ไซฮ ดิ นังซื ไม่ ทิโมที ป มัฮ เอยีกปุ แตะ�

2 รโปะ ละ โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน พะจาว
ป อาวต เมือง โคโลซี� มัฮ โม ป มัฮ เอยีก
ปุ เอะ นึง ไก รพาวม เจือ แตะ เบือ รโจะ
ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ� ปัว พะ
จาว เปือะ เอะ เกือฮ กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ
ลโลวง พาวม ละ เปอะ�

ปาวโล ไววอน เพือ โม เอยีกปุ แตะ
3 เญอืม ไววอน เพือ โม เปะ� เอะ ญันด่ี

ลอป ไม่ พะจาว เปือะ พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ ทื เอะ เซ� 4 นึง เอจี ฮมอง เงอะ
ไลลวง ตอก เจือ โม เปะ พะเยซูครติ ไม่
ตอก ฮรกั เปอะ ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ
อ�ื มัฮ เซ ป ญันด่ี ไม่ พะจาว เบือ อ�ื
5 เญอืม ฮอยจ ลปุง เนอมึ ป มัฮ ไลลวง กัน
ระ ไล ยุฮพะจาว ละ เปอะ เมือ โรง อ�ื เอจี
ฮมอง เปอะ ไลลวง ตอก เอจี โฮลฮ แตะ
ซโอว รพาวม ไม่ ป ซันญา พะจาว อาึง� ป
แฮรน อื อาึง ละ เปอะ นึง เมือง มะลอง�
รพาวม เจือ เปอะ ไม่ รพาวม ฮรกั เปอะ
เอจี ไก เบือ ซโอว รพาวม เปอะ ไม่ ไล เซ�
6 ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว เซ เอจี มัฮ
ป พรุฮแพร ฮอยจ ละ ปุย เล่ีป เตะ เกือฮ
อื โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก เบือ อ�ื ตอก โรฮ
ฮอยจ อื ลลาึง โม เปะ� เอจี ตึน มัฮ ตอก
เซ เน่อมึ เญือม ฮมอง โรง เปอะ ไลลวง
กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ไม่ โฮลฮ เปอะ ยุง ที ไล
ลวง อื เซ� 7 โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ไล
ลวง เซ เน่อมึ นึง เอปาฟรตั ป ฮรกั เกอะ
ไม่ ป ยุฮ ดิ กัน ละ พะจาว ไม่ เยอะ� เอปา
ฟรตั เซ มัฮ กวนไจ เนอึม รพาวม ยุฮ พะ
ครติ ละ ยุฮ แตะ กัน ฆรอ เอะ� 8 เอจี ร
โฮงะ อื ละ เอะ ไลลวง รพาวม ฮรกั ป เอจี
เกือฮ ลปุ พะจาว ละ โม เปะ เซ�
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9 มัฮ เซ ป ไววอน ลอป เอะ เพือ โม เปะ
ฆาื อ�ื เน่อมึ เญือม ฮมอง โรง เงอะ ไล
ลวง เปอะ� เอะ ปัว เกือฮ โม เปะ ยุง เนอึ
ม ป ปุก รพาวม พะจาว� ไม่ เกือฮ เปอะ
กุมปอ นึง กัมกึต วไิซ ไมจ� ไม่ เกียฮ คาว
ไจ เปอะ โอเอฮี เบือ ลปุ พะจาว� 10 ดัฮ
เปอะ โฮลฮ ตอก เซ ซ ปุน ยุฮ เปอะ โอ
เอฮี ตัม โปง อื จีวติ พะโองจาว� ไม่ ซ
ปุน ยุฮ ลอป เปอะ ป ปุก รพาวม อ�ื จี
วติ โม เปะ ซ ไก เนอึม เปลิ นึง กัน ไมจ
โครยญ เจือ ฆาื อ�ื ไม่ ซ จเลิน เปอะ ปุๆ
นึง กัน ยุง แตะ ไลลวง พะจาว� 11 อาึ
ปัว เกือฮ โม เปะ โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ
โครยญ เจือ เบือ เรยีง แด่น ป ฮอยจ เน่
อมึ นึง อมันัต คึนัก ยุฮ อ�ื เดอมึ โม เปะ
ซ ปุน โอต โอเอฮี โครยญ เจือ ไม่ รพาวม
ลัง่ แตะ� 12 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ซ โฮลฮ เปอะ
ญันด่ี นึง เปือะ เกอะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� นึง เกือฮ อื โม เปะ โปง ไม่ โฮลฮ
เปอะ รโตง แตะ นึง โอเอฮี แฮรน พะจาว
อาึง ละ ปุย ไน แตะ นึง บัน่เมือง รงั ซเปีย
ยุฮ อ�ื 13 พะจาว เอจี เกือฮ เอะ โปน ฮา
อมันัต บลัฮ ลัก่ ก เฟียก อ�ื ไม่ เฌาะ อื
เอะ เกือฮ อาวต นึง บัน่เมือง ยุฮ กวน ฮรกั
แตะ� 14 เอจี มัฮ เบือ กวน อื เซ ป โฮลฮ
เอะ โปน ฮา ป โอ ไมจ เบือ อ�ื ไม่ ยวก อื
มัป่ ยุฮ เอะ เตือง โอยจ อ�ื

ไลลวง พะครติ ไม่ กัน ยุฮ อื
15พะครติ เอจี มัฮ เอนิ ฮุนฮงั พะจาว ป

โอ ปุย เกียฮ ยุ นึง ไง่ แตะ� มัฮ กวน โรง
อ�ื ระ โรฮ ไล ฮา โอเอฮี ยุฮ พะจาว โค
รยญ เจือ� 16 พะจาว ยุฮ โอเอฮี โครยญ
เจือ เบือ พะครติ เซ� เตือง ป ไก นึง มะ
ลอง ไม่ ป ไก นึง ปลัฮเตะ� เตือง โอเอฮี
เกียฮ ยุ ปุย นึง ไง่ แตะ ไม่ ป โอ ปุย เกีย
ฮ ยุ นึง ไง่ แตะ� เตือง อมันัต อนันา ป
ตัตเตียง โอเอฮี� เตือง จาว เตือง ไน� เต
ปดุ่ต เตปด่า� พี ซัง โอเอฮี โครยญ เจือ�
พะจาว เอจี ยุฮ อื เบือ พะครติ เซ� ไม่
ยุฮ อื ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ อ�ื 17 พะค
รติ เซ เอจี ตึน ไก กา โอเอฮี เตือง โอยจ
อ�ื โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ

เอจี โฮลฮ อาวต เบือง แตะ ตัม ไล อื เบือ
อ�ื 18 เอจี มัฮ ไกญ ละ ครติซจัก เตือง
โอยจ อื ป มัฮ ตอก โกะ เนอึม อื เซ� เอจี
มัฮ กาวะ งาว ฮกั งุน จีวติ ละ โกะ เนอึม
แตะ เซ� เอจี มัฮ กวน โรง พะจาว ป โกฮ
ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ กา ปุย ไฮญ เตือง
โอยจ อ�ื นึง ซ โฮลฮ แตะ แปน ป ระ ไล
ฮา โอเอฮี ไฮญ โครยญ เจือ� 19 เอจี มัฮ
ป ปุก รพาวม พะจาว� เมาะ ป ไก ไน จีวติ
โกะ อื โครยญ เจือ� เอจี เกือฮ อื อาวต
นึง กวน แตะ เซ กุมปอ� 20 พะจาว เอจี
โปวต รพาวม แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ โอเอฮี
โครยญ เจือ ปุก แม ปุ แตะ ไม่ โกะ แตะ
เบือ กวน แตะ เซ� เตือง ป อาวต นึง ปลัฮ
เตะ ไม่ ป อาวต เมือง มะลอง� เอจี เกือฮ
เนอมึ อื อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ ปุ แตะ
เบือ ปัต ฮนัม กวน แตะ เซ นึง ไมะซาวแค
วง�

21 ไพรม อื โม เปะ ซไง เปอะ ฮา พะ
จาว� เอจี ตอซู เปอะ ปุ แตะ ไม่ พะจาว
ฆาื ยุฮ เปอะ กัน ฆอก กัน เบร� ไม่ งอ่ต
ลอป เปอะ โอ เอฮี ตอก เซ โตะ รพาวม
แตะ� 22 ปเล่ีย เฮี พะจาว ปังเมอ เอจี
เกือฮ โม เปะ ปุก แม ปุ แตะ ไม่ โกะ แตะ
เบือ ยุม กวน อื นึง เนะซองั แตะ ละ ซ
เกือฮ อื โม เปะ แปน ปุย ไน แตะ� เอจี
เกือฮ โรฮ โม เปะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม� ไม่
โอ เปอะ ไก พิต ซองนา โกะ อ�ื 23 ปัง มัฮ
ตอก เซ� โม เปะ ไมจ แนฮ เปอะ อาวต
ตอน อาวต ฮมัน ตัม รพาวม เจือ แตะ�
ไม่ โอ เปอะ ไมจ ละ โปวฮ ควน ซโอว
รพาวม แตะ นึง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะ
จาว ป เอจี ฮมอง เปอะ เซ� ไลลวง พะ
จาว เซ เอจี มัฮ ป ครอฮ ปุย ละ ปุย ปลัฮ
เตะ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ป มัฮ ปาวโล มัฮ
กวนไจ ละ ครอฮ แตะ ไลลวง เซ�

กัน ยุฮ ปาวโล ละ ครติซจัก
24 ปเล่ีย เฮี อาึ ปัง โฮลฮ โอต ป โซะ ไก

ลัง่ รพาวม ไมจ มวน เนอะ� นึง ซ ไก ป
มัฮ อื ละ โม เปะ� เญือม โอต อาึ ป โซะ
นึง เนะซองั แตะ� อาึ มัฮ เรอมึ เมอะ โอต
ป โซะ ไม่ พะครติ ป โอ ดิ ฟวยจ เซ เกือฮ
ฟวยจ รโตง ครติซจัก ป มัฮ ตอก โกะ เนอึ
ม อื เซ� 25 พะจาว เอจี เกือฮ อาึ แปน
กวนไจ ละ ครติซจัก เซ� เอจี เกือฮ อาึ
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ยุฮ กัน เฮี ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ โม เปะ�
เอจี มัฮ เกือฮ อื อาึ ครอฮ ลปุง แตะ เซ
กุมปอ โครยญ เจือ� 26 ไลลวง เฮี มัฮ ป
เม่าะ พะจาว อาึง ฮา ปุย เจน ไพรม โฮวน
เจน ปุย� ปเล่ีย เฮี ปังเมอ เอจี เปลีฮ ที อื
ละ ปุย ไน แตะ� 27 มัฮ เฮี ป คิต พะจาว
อาึง� มัฮ ซ เกือฮ อื ปุย ไน แตะ ยุง ไลลวง
ป เม่าะ แตะ อาึง� ไลลวง เม่าะ อื อาึง เซ
มัฮ ป ระ งวยฮ ระ ตุง ละ ปุย ตังเมือง ไม่
แปน อื โญตซัก ละ พะจาว� ไลลวง เซ
เอจี มัฮ เฮ�ี พะครติ เอจี อาวต กไน โม
เปะ� มัฮ เซ ป ซ โฮลฮ เปอะ รโตง แตะ
นึง โญตซัก ยุฮ พะจาว ฆาื อ�ื

28 เอะ ครอฮ ไลลวง พะครติ ละ ปุย�
เอะ ซตอก รเง่อมึ เมอะ ไม่ เพอกึ ตอม
แตะ ปุย เตือง โอยจ อื เบือ ซติ พันญา
แตะ โครยญ เจือ� ละ ซ เกือฮ ฮะ ปุย
แปน ป ระ นัน ฮอน นึง รพาวม รโม่ยฮ
แตะ� ไม่ ทไว เยอะ ปุย เตือง โอยจ อื ละ
พะจาว เบือ รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะ
ครติ� 29 มัฮ เซ ป ยุฮ อาึ กัน ละ พะจาว
ปอ โซะไมญ โซะปี แตะ ฆาื อ�ื มัฮ ปุน
ยุฮ ฮุ เบือ เรยีง แด่น เกือฮ พะครติ เนิ ป
รซอฮ กไน เยอะ เฮ�ี

2
1 อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง เมาะ เรยีง

รพาวม อาึ นึง โซะ ลอน ไฌม แตะ โม
เปะ� ไม่ ปุย เมือง ลาวด่ีเซีย� ไม่ ปุย ก
ไฮญ ป โอ ดิ ยุง ป มัฮ อาึ เตือง โอยจ
อ�ื 2 อาึ ฆวต เกือฮ เนอึม โม เปะ อาวต
ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� ฆวต เกือฮ
โม เปะ ไก รพาวม ติ โดฮ ไม่ ปุ แตะ เบือ
รพาวม ฮรกั� ไม่ โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่
ไซญ รพาวม แตะ เบือ ยุง ที เปอะ ไลลวง
ป เม่าะ พะจาว อาึง ไพรม อ�ื นึง มัฮ อื
ป ระ งวยฮ ระ ตุง ละ เปอะ� ไลลวง เซ
เอจี มัฮ พะครติ� 3 พะครติ เซ มัฮ แพป
ไม่ ควน กัฮ กอแจ ละ ซ โปฮ แตะ ป ระ
งวยฮ ระ ตุง แฮรน พะจาว อาึง ป มัฮ วซิา
พันญา ไมจ ยุฮ อ�ื ไม่ ป ยุ ป ยุง อื โค
รยญ เจือ� 4 อาึ ปัว อฮั เฮี ละ เปอะ� ปุ
เกือฮ ปุย ปุน จุ เปอะ นึง ลปุง ชอม ลปุง
ญอ� 5 ปัง โอ โกะ โอะ อาวต ไม่ เปอะ�

รพาวม เมอะ อาวต ลอป ไม่ เปอะ� อาึ
มวน รพาวม นึง ฮมอง แตะ อาวต ตอน
ฮมัน โม เปะ ไม่ รพาวม เจือ แตะ พะค
รติ� ไม่ อาวต เปอะ ไม่ ปุ แตะ ตัม ปุก อื
ไล แตะ�

จีวติ กุมปอ ไน พะครติ
6 เคียง เอจี รปั เปอะ พะเยซูครติ แปน

พะโองจาว ยุฮ แตะ� ไมจ เปอะ รโจะ ลอป
รพาวม เปอะ ไม่� 7 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ
แตะ ตอก ป ไก แรฮ โด่ะ นึง� เกือฮ ติ
เปอะ ตอก ป ยุฮ เญือะ แตะ นึง โฮ� เกือฮ
รพาวม เจือ เปอะ ตอน แนฮ ปุๆ ตอก ป
เอจี เพอกึ ปุย ละ เปอะ โฮ� เกือฮ ติ เปอะ
ปุน ญันด่ี ลอป ไม่ พะจาว�

8 ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ� ปุ เกือฮ ปุย
ปุน โฮมวต รพาวม รโม่ยฮ เปอะ เกือฮ
แปน ครา แตะ� ฆาื กัมกึต วไิซ ยุฮ ปุย
ปลัฮเตะ ไม่ ลปุง จุ ไล โอ ไก ป มัฮ� โอ
เอฮี เซ มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ลปุง เพอกึ
ตอม ซึป ปุย ปลัฮเตะ ละ ปุ แตะ ฆาื พี ป
ตัตเตียง โอเอฮี กังฮาว� มัฮ โตว ป ฮอยจ
เน่อมึ นึง พะครติ�

9 เมาะ ป ไก นึง จีวติ พะจาว โครยญ
เจือ เอจี อาวต ตื นึง โกะ เนอึม พะครติ
เซ� 10 โม เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ จีวติ แตะ
กุมปอ เบือ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่
อ�ื พะครติ เซ มัฮ ป ระ ไล ฮา โม เต
ปดุ่ต เตปด่า ไม่ พี ซัง โอเอฮี โครยญ เจือ�
เมาะ ป ไก อมันัต ไม่ ป ตัตเตียง โอเอฮี�
11 โม เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ เลียก นึง รติกิต
ติ เจือ เบือ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่
พะครติ เซ� มัฮ โตว รติกิต ยุฮ ปุย ปลัฮ
เตะ� มัฮ รติกิต ยุฮ พะครติ� เอจี มัฮ เซ
ป เกือฮ ปุย โปน ฮา กัมกุยฮ ฆอก ป ไก
นึง เนะซองั เฮี แตะ� 12 เญือม รปั เปอะ
บัป่ติซมา เอจี มัฮ รมอยจ ดิ พะจาว เปอะ
ไม่ พะครติ� มัฮ โรฮ โกฮ ไอม ดิ เปอะ
ไม่ อื โรฮ นึง บั่ปติซมา เซ� เบือ รพาวม
เจือ เปอะ นึง อมันัต พะจาว ป รซอฮ กไน
เปอะ� เอจี มัฮ พะจาว ป เกือฮ พะครติ
โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เซ�

13 ไพรม อื โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ตอก
ป ยุม ฆาื มัป่ ยุฮ เปอะ� นึง มัฮ เปอะ ปุย
ตังเมือง โอ ยุง ป มัฮ พะจาว� ปเล่ีย เฮี
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พะจาว ปังเมอ เอจี เกือฮ โม ปะ โกฮ ไอม
แม ไม่ พะครติ� เอจี ยวก มัป่ กัฮ ตุต
ยุฮ เอะ เตือง โอยจ อ�ื 14 นังซื ไลลวง
พิต โฌวะ ยุฮ เอะ ป มัฮ ตุต นัม ลอก เอะ
ตัม โกตไม� เอจี ตุเตือะ ลูลา โอยจ อื เนิ
ไม่ เอจี โจต อื นึง ไมะซาวแควง� 15 มัฮ
เบือ ไมะซาวแควง เซ ป เป พะครติ อมันัต
อนันา โม พี ซัง ไม่ โม ป ตัตเตียง โอเอฮี
นึง กังฮาว โครยญ เจือ ฆาื อ�ื เอจี เปลีฮ
โรฮ อื มัฮ โม เซ ป ไป นึง แตะ� ตอก ตฮนั
ป เมือะ โรวก โม ป ไป นึง แตะ เกือฮ ปุย
ยุ อื เตือง โอยจ อื โฮ�

16 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุ เกือฮ ปุย โฮลฮ เติ
เปอะ นึง ไลลวง ป โซม ป ปอน เปอะ� ไม่
ป ญุ เปอะ� ไม่ ไลลวง ซเงะ ทื ปุย� ไม่
ซเงะ ลลาึง เคิ� ไม่ ซเงะ ลโล่ะ ปุย� 17 โอ
เอฮี โม เซ มัฮ ตอก ปุโรม โอเอฮี ป ซ ไก
ลัก่กา ปุย� มัฮ ป โกว ปุย จุบัน่ โน่ง� โอ
เอฮี ป มัฮ ป เนอึม เซ เอจี มัฮ พะครติ�
18 โม ป ฆวต เกือฮ ปุย เรจี โฮฮ เรจี วฮิ
ติ แตะ� ไม่ เกือฮ อื ปุย นัปทื เตปด่า� ไม่
อวต อื ติ แตะ นึง โฮลฮ แตะ ยุ บลอง โอ
เอฮี� ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ปุย โม เซ ปุน
ชะลู ป ไมจ ลัง โฮลฮ เปอะ เซ ฮา เปอะ�
ปุย ตอก เซ มัฮ ป ฆวต โพรยฮ ติ แตะ เตื
อง โอ อื ไก ไล เฟือฮ นึง งอ่ต อื โอเอฮี
ตอก ปุย ปลัฮเตะ� 19 โม เซ เญือะ ตอน
โตว รพาวม นึง เปิง แตะ พะครติ ป มัฮ
ไกญ ละ ครติซจัก เซ� เอจี มัฮ พะครติ เซ
ป แลน แก โกะ เนอึม แตะ� เลียง อื ไม่
เกือฮ อื รติต ดิ เบือ ลฆลอยจ อื ไม่ ซนัก อื
แปน ติ โม่ว ละ ซ เกือฮ อื ระ ฮอน ปุๆ ตัม
ฆวต เกือฮ พะจาว อื ระ�

ยุม ดิ ไอม ดิ ไม่ พะครติ
20 โม เปะ เอจี ยุม ดิ เปอะ ไม่ พะครติ�

เอจี โปน เปอะ ฮา พี ซัง ป ตัตเตียง โอ
เอฮี นึง กังฮาว� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� เม
อยุ ยุฮ ลัง่ เปอะ ตอก ป อาวต ลัง่ บลัฮ ลัก่
ปลัฮเตะ เฮ�ี เมอยุ ฆวต เนอึง ลัง่ เปอะ
ลปุง ซตอก ปุย ปลัฮเตะ เอ� 21 ตอก อฮั
อื เฮี ละ เปอะ� �ปุ ไปญ โอเอฮี เซ� ปุ จิม
เซ� ปุ ลอก โอเอฮี เซิต เตอ�� มัฮ โอเอฮี

ตอก เซ ป อฮั อื ละ เปอะ� 22 ปุย ดัฮ โกว
ลปุง ตอก เซ มัฮ โอยจ ป โอ ซ ไก ป มัฮ
เฟือฮ� ลปุง โม เซ มัฮ ลปุง เพอกึ ตอม
ปุย ปลัฮเตะ โน่ง� 23 เญือม เกือฮ อื ปุย
นัปทื เตปด่า ไม่ เกือฮ อื เรจี โฮฮ เรจี วฮิ
ติ แตะ� ไม่ โฆง อื ยุฮ ป โซะ ละ โกะ เนอึ
ม แตะ� ละ งอ่ต ซโรว ปุย อื ฮงั ซ มัฮ ป
ไก วซิา พันญา ไมจ นึง� ญันได่ ไก เนอมึ
โตว ป มัฮ ละ เกือฮ อื ปุย โปน ฮา กัมกุย
ฮ ฆอก ไก นึง เนะซองั แตะ เฟือฮ�

3
1พะจาว เอจี เกือฮ โม เปะ โกฮ ไอม ดิ

แม ไม่ พะครติ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ งอ่ต
ไฌม โอเอฮี ป ไก เมือง มะลอง ฆาื อ�ื มัฮ
นา ก งาวม พะครติ นึง เบือง แตะ ลวง
ดอม พะจาว� 2 ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม
เปอะ งอ่ต ลอป โอเอฮี ป ไก ลัก่ ก ฮลาวง
อ�ื ไมจ โตว งอ่ต ลอป โอเอฮี ปลัฮเตะ
เฮ�ี 3 โม เปะ เอจี ยุม เปอะ� จีวติ เปอะ
ปเล่ีย เฮี เอจี อาวต ดิ ไม่ พะครติ ไน พะ
จาว� 4 จีวติ เนอมึ โม เปะ เอ เอจี มัฮ พะ
ครติ� เญือม ฮอยจ เปลีฮ อื ติ แตะ ละ
ปุย� โม เปะ ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ เปลีฮ ดิ
ติ แตะ ไม่ โกะ อ�ื ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ รโตง
แตะ นึง โญตซัก ยุฮ อ�ื

จีวติ ไพรม ไม่ จีวติ โคระ
5 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� โม เปะ ไมจ

เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ รพาวม ไพรม เปอะ ป เกว
ไม่ ปลัฮเตะ เฮ�ี มัฮ ไลลวง กัน เลนจุ ติ�
ไม่ รพาวม ฆวต งอ่ต ป โฮละ ป ฮลาึน� ไม่
กัมกุยฮ ฆอก� ไม่ รไม่จ ยุฮ กัน ไอฮ พาวม
แตะ� ไม่ รพาวม ฆวต ไอฮ โฮฮ ไอฮ วฮิ โอ
เอฮี� รพาวม ฆวต ไอฮ โฮฮ เซ เอจี เมาะ
โรฮ กัน ไว ฮุป� 6 เอจี มัฮ ฆาื โอเอฮี โม เซ
ป ซ ฮาวก รพาวม พะจาว ละ ป โอ เนอึง
ป อฮั แตะ ฆาื อ�ื 7 เอจี ไก ติ โฮน ไพรม อื
เญือม รไม่ รม่าึก เปอะ ไม่ โอเอฮี โม เซ�
เญือม เซ จีวติ เปอะ โฮว โรฮ ตัม โอเอฮี
โม เซ ฆาื อ�ื

8 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปเล่ีย เฮี ไมจ เนอึ
ม เปอะ โปวฮ โอเอฮี โม เฮี โครยญ เจือ�
มัฮ ไลลวง รอกพาวม� ไม่ ฮาวก รพาวม�
ไลลวง เกละยุ ปุย� ลปุง ซะ ซม่อต เปอะ
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ปุย� ไม่ ลปุง โฮละ ลปุง ฮลาึน เตือง โอยจ
อ�ื 9 ปุ เญือะ อฮั ป โอ เนอึม ละ ปุ เปอะ
นึง เอจี ละ เปอะ ปุย ไพรม ไม่ ไลลวง ยุฮ
อ�ื 10 เอจี ไอฮ เปอะ ไล ยุฮ ปุย โคระ�
เอจี มัฮ ปุย โคระ เซ ป ยุฮ ลอป พะจาว
เกือฮ โคระ ปุๆ� เกือฮ อื ตอก ฮุปฮอย โกะ
แตะ� นึง ซ เกือฮ อื โม เปะ ยุง ไลลวง โกะ
แตะ กุมปอ� 11 เคียง มัฮ อื ตอก เซ โม
เอะ ปุย ไน พะครติ เญือะ มัฮ โตว ปุย ตัง
เมือง ไม่ ปุย ยวิ ละ ปุ แตะ� เญือะ มัฮ
โตว ปุย เลียก นึง รติกิต ไม่ ปุย โอ เลียก�
เอะ เญือะ มัฮ โตว ปุย เมือง ซไง ไม่ ปุย
พร�ิ เญือะ มัฮ โตว ปุย แปนครา เซีญ ปุย
ไม่ ปุย โอ แปน ครา เซีญ� เอจี มัฮ พะค
รติ ป ระ ไล ฮา โอเอฮี โครยญ เจือ� เอจี
มัฮ พะครติ ป อาวต นึง ปุย โครยญ โฆะ
อ�ื

12 โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย ไน พะจาว� พะ
จาว เอจี ฮรกั โม เปะ ไม่ เลือก อื โม เปะ
ละ ซ แปน เปอะ ปุย ยุฮ อ�ื มัฮ เซ ป
ไมจ เปอะ ไอฮ รพาวม เลียก พาวม โซะ ไง่
เปอะ นึง ปุย� ไม่ ทื เปอะ ติ แตะ แตวะ�
ไม่ ไอฮ เปอะ รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ ไม่
รพาวม ลัง่ แตะ ฆาื อ�ื 13 ไมจ โรฮ เปอะ
โอต ปุ แตะ� ดัฮ ไก ป ยุฮ ป โอ ปุก ละ
ปุ แตะ� ไมจ โตว อื ทื โซะ โระ โกลยจ
ปุ แตะ� โอ พะครติ ทื โม เปะ โซะ ตอก
ออฮ� โม เปะ ไมจ เปอะ โตว โรฮ ทื โซะ
โระ โกลยจ ปุ แตะ ตอก เซ โรฮ�

14 ป ระ ไล ฮา โอเอฮี ไฮญ� ไมจ เปอะ
ไอฮ รพาวม ฮรกั� นึง มัฮ อื ป เกียฮ รโจะ
โอเอฮี โครยญ เจือ เกือฮ แปน ป กุม ป
ปอ� 15 ป มัฮ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม
เกือฮ พะครติ ละ เปอะ เซ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ตัตเตียง โอเอฮี โตะ รพาวม เปอะ�
พะจาว เอจี กอก โม เปะ ละ ซ โฮลฮ เปอะ
รโจะ ดิ แปน ปุย ติ โม่ว� เดอมึ เปอะ ซ
โฮลฮ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ ตอก
เซ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุง ญันด่ี ลอป นึง พะ
จาว� 16 ไมจ เปอะ เกือฮ ลปุง พะครติ
อาวต รซอฮ กไน โตะ รพาวม เปอะ กุม
ปอ� ไมจ เปอะ เพอกึ ตอม ไม่ ซตอก รเง่

อมึ เปอะ ปุ แตะ ไม่ วซิา พันญา ไมจ โค
รยญ เจือ� ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว
นึง รซอม ลืลาว� ไม่ รซอม เชยี ไววอน�
ไม่ รซอม เชยี ซตอก รเง่อมึ� ไมจ เปอะ
เชยี ไม่ อาวม เปอะ ญันด่ี แตะ นึง พะจาว
โตะ รพาวม เปอะ� 17 เมาะ ป ยุฮ ป อฮั
เปอะ โครยญ เจือ ไมจ เปอะ ยุฮ ละ ซ รโพ
เปอะ มอยฮ พะเยซู จาว นึง� ไมจ เปอะ
ยุฮ ไม่ ญันด่ี เปอะ นึง พะจาว ป มัฮ เปือะ
เอะ เบือ พะเยซู เซ�

จีวติ ปุย ไน พะครติ
18 โม เปะ ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ปุย

เยอ� ไมจ เปอะ ญอม งอ่ต ป อฮั ปรเมะ
เญือะ แตะ� นึง มัฮ อื ป โซมกวน ไม่ ปุย
ไน พะโองจาว�

19 โม เปะ ป มัฮ ปรเมะ เญือะ ปุย เยอ�
ไมจ เปอะ ฮรกั ปุย เญือะ แตะ� ไมจ เปอะ
โตว โคมเฮง คา เคียน�

20 โม เปะ ป มัฮ กวน ปุย เยอ� ไมจ
เปอะ เนองึ ป อฮั มะเปือะ แตะ นึง โอเอฮี
โครยญ เจือ� เอจี มัฮ เซ ป ปุก รพาวม
พะโองจาว�

21 โม เปะ ป มัฮ มะเปือะ ปุย� ปุ ยุฮ โอ
เอฮี ตอก ซ ววั อื รพาวม กวน เปอะ เดอมึ
โอ ซ ไลจ รพาวม ฆาื อ�ื

22 โม เปะ ป มัฮ กวนไจ ปุย เยอ� ไมจ
เปอะ เนอึง ป อฮั ปอเลียง แตะ นึง ปลัฮ
เตะ เฮี นึง โอเอฮี โครยญ เจือ� ปุ ยุฮ เญื
อม ยุ ปุย เปอะ โน่ง ละ ซ เกือฮ เปอะ ปุย
ลื แตะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่ รพาวม เนอึ
ม แตะ เบือ ฮลัต เปอะ นึง พะโองจาว�
23 กัน ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ ไมจ เปอะ ยุฮ
ไม่ เตม รพาวม แตะ นึง� ตอก โรฮ รซอฮ
เปอะ ละ พะโองจาว� มัฮ โตว รซอฮ เปอะ
ละ ปุย โน่ง� 24 ไมจ เปอะ ไตม ไลลวง ซ
เกือฮพะโองจาว ลังวนั ละ เปอะ� เอจี มัฮ
ซ โฮลฮ เปอะ ป แฮรน อื อาึง ละ ปุย ไน
แตะ� นึง รซอฮ เปอะ ละ พะครติ จาว�
25 ป ยุฮ ป พิต เตอ� ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก�
พะจาว ปังเมอ ซ โรก ซ แตน อื ละ อื ตัม
กัน พิต ยุฮ อื เซ� พะจาว ไก โตว ป ฮรกั
ป จัง อ�ื
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4
1 โม เปะ ป มัฮ ปอเลียง ปุย เยอ� ไมจ

เปอะ ยุฮ ป เฆรอมึ ละ กวนไจ ยุฮ แตะ�
ไม่ ยุฮ เปอะ ป ปุก ป ลอก ละ อ�ื ไมจ
เปอะ งอ่ต โรฮ ไก ปอเลียง โกะ เปอะ นึง
เมือง มะลอง โรฮ�

ลปุง ซตอก รเงอ่มึ
2 ไมจ เปอะ ซปึต ซน่อง ไววอน� ไมจ

เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง ไม่ ไววอน
เปอะ ไม่ ญันด่ี แตะ นึง พะจาว� 3 ไมจ
โรฮ เปอะ ไววอน เพือ เอะ� เดอมึ พะจาว
ซ โปฮ คระ ละ เอะ ละ ซ ครอฮ เฮาะ ลปุง
อื ไม่ รโฮงะ ลปุง โด่ะ ยุฮ พะครติ ละ ปุย�
เอจี มัฮ เบือ ครอฮ เฮาะ ลปุง เซ ป อาวต
เตอะ โตะ คอก เฮี ฆาื อ�ื 4 ไมจ โรฮ เปอะ
ปัว พะจาว เกือฮ อาึ เกียฮ อฮั ไลลวง อื
ซโตฮ ตอก ลัมเปิง เงอะ อฮั� 5 ไมจ เปอะ
โกว ซติ พันญา แตะ ละ ซ ยุฮ เปอะ ป ปุก
ป ลอก ละ โม ป โอ ดิ เจือ� ไมจ เปอะ อาื
เวลา ละ ซ รโฮงะ แตะ ไลลวง พะจาว ละ
ปุย เญอืม เคริ เญอืม ดอม อ�ื 6 ไมจ เปอะ
เกือฮ ลอป ลปุง เปอะ แปน ป ไมจ ป มวน
ไม่ เกือฮ เปอะ ไก ป มัฮ ละ ปุย� เกือฮ ติ
เปอะ เกียฮ โลยฮ ลปุง ป ไฮมญ โอเอฮี นึง
เปอะ โครยญ โฆะ อื ตัม ปุก อ�ื

โม ป รโปะ รซอม นัปทื แตะ
7 ทีคิกัต ป มัฮ เอียกปุ ฮรกั เกอะ ป ยุฮ

กัน ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� ไม่ แปน ดิ อื
กวนไจ ยุฮ พะโองจาว ไม่ เยอะ� ซ รโฮงะ
ไลลวง อาึ ละ เปอะ โครยญ เจือ� 8 มัฮ
เซ ป เกือฮ อาึ อื โฮว เคะ เปอะ ฆาื อ�ื ละ
ซ โฮลฮ อื นนุ รพาวม โม เปะ� ไม่ ซ รโฮ
งะ อื ตอก อาวต ตอก โซม เอะ ละ เปอะ�
9 โอเนซิโม ป มัฮ เอยีกปุ ฮรกั เกอะ ไม่ มัฮ
อื ปุย เนอึม รพาวม� ป อาวต ไม่ โม เปะ
ไพรม อ�ื ซ โฮว ดิ โรฮ ไม่ อ�ื ปุย ลอา เซ
ซ รโฮงะ ไลลวง ป เกิต ลัก่เอฮี ละ เปอะ
โครยญ เจือ�

10 อารซิทาโค ป อาวต ดิ โตะ คอก ไม่
อาึ อ�ื รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ�
มาระ โก ป มัฮ คระ เฌือต บ่า ระนาบ่า
รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ� เอจี
ฟวยจ รโปะ ปุย รซอม แตะ ละ เปอะ นึง

ไลลวง มาระโก เซ� ดัฮ เอจี ฮอยจ เคะ
เปอะ ไมจ เปอะ รปัคัม� 11 เยซู ป อฮั ปุย
ยุซโท ละ� รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ
โม เปะ� มัฮ ปุย ลอวย เฮี โน่ง ป มัฮ โม
ยวิ ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ อาึ นึง กัน ครอฮ แตะ
ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว� เอจี โฮวน
เนอมึ ตอก เกาะ โลม อื อาึ อ�ื

12 เอปาฟรตั กวนไจ ยุฮ พะเยซูครติ
ป มัฮ ปุย ไน โม เปะ ติ ปุย� รโปะ โรฮ
รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ� ไววอน เนอึ
ม โรวะ ลอป เพือ โม เปะ เอปาฟรตั เซ�
ปัว ลอป เกือฮ โม เปะ อาวต ตอน อาวต
ฮมัน นัม พะจาว� ไม่ เกือฮ เปอะ ระ ฮอน
นึง รพาวม เจือ เปอะ ไม่ โอ เปอะ เญือะ
ซองไซ นึง� ไม่ เกือฮ เปอะ ปุน ทไว ติ แตะ
ละ ยุฮ เปอะ ป ปุก รพาวม พะจาว� 13อาึ
ปุน ลัปลอง เงอะ มัฮ อื ปุย ยุฮ เนอึม ยุฮ
แนม กัน นึง ไววอน อื เพือ โม เปะ� ไม่
ปุย เมือง ลาวด่ีเซีย� ไม่ ปุย เมือง เฮยีรา
โพลี โรฮ�

14มอ ลูกา ป ฮรกั เกอะ ไม่ เด่มา รโปะ
โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ� 15 ปัว โม
เปะ รโปะ รซอม นัปทื เอะ เซ เกือฮ ฮอยจ
ละ เอยีกปุ แตะ ยว่ง ลาวด่ีเซีย� รโปะ โรฮ
ละ ออ นมุฟา ไม่ ครติซจัก ป กอ โพรม นึง
เญือะ อ�ื

16 ดัฮ เปอะ เอจี ฟวยจ ลาว นังซื เฮี ไมจ
โรฮ เปอะ เกือฮ ครติซจัก เมือง ลาวด่ีเซีย
ลาว โรฮ� นังซื รโปะ อาึ ละ ปุย เมือง ลา
วด่ีเซีย เซ ไมจ โรฮ โม เปะ ลาว โรฮ�

17 ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ อาระคิโป ตอก
เฮ�ี �กัน เกือฮ พะโองจาว เปอะ ยุฮ นึง
รซอฮ เปอะ ละ อ�ื ไมจ เปอะ ยุฮ เนอึม
เกือฮ ฟวยจ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�

18 คิต เฮี อื มัฮ ป ไซฮ อาึ นึง เตะ โกะ
แตะ ไอฮ� อาึ ป มัฮ ปาวโล รโปะ รซอม
นัปทื แตะ ละ เปอะ� ปัว เปอะ โอ เบีย
อาวต อาึ นึง เฮลีจ เฮี โอะ� ปัว กุนมุ่น
ยุฮ พะจาว อาวต ลอป ไม่ โม เปะ�
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ
ครติซจัก เมือง

เทซะโลนิกา (ปัป ติ�
ฟวยจ อาวต ปาวโล นึง เวยีง ฟีลิปปี เญื

อม โฮว ครอฮ อื ไลลวง พะจาว โฮน ลอา
นึง อ�ื ฮอยจ โรฮ นึง เมือง เทซะโลนิกา�
ไก โฮวน ปุย ป ฆวต ยุง ไลลวง พะเยซู นึง
เมือง เทซะโลนิกา เซ� โม ยวิ ป โอ ฆวต
เจือ พะเยซู นา เซ ววั ป ยุฮ ปาวโล รพาวม
อ�ื ซาวป ตอก ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ละ ปาว
โล ฆาื อ�ื เญือม โฮวน ป โคมเฮง อื ตอก
เซ� ปาวโล จัมเปน ตอ ฮา เมือง เทซะโลนิ
กา ฆาื อ�ื ฮอยจ เมือง เบ่โรยา� กังเคะ
เอ เญอืม เอจี ลอต ปาวโล ฮอยจ นึง เวยีง
เอเทน เนอ� ปาวโล ดวน ทิโมที โฮว เคะ
โม ป อาวต นึง เมือง เทซะโลนิกา เซ� นึง
ไฌม เนอึม ไฌม แนม แตะ โม เซ� ทิโม
ที เซ โฮว เนอึม� ฮอยจ แม เคะ ปาวโล
เญือม อาวต อื นึง เวยีง โครนิ� อู ไลลวง
ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โม ป เจือ นึง เมือง
เทซะโลนิกา ละ อ�ื
เญือม ฮมอง ปาวโล ไลลวง โม ป เจือ

เซ� ปาวโล ไซฮ เอนิ นังซื เฮ�ี รโปะ อื ละ
ครติซจัก นึง เมือง เทซะโลนิกา� ปาว
โล ฆวต เกาะ โลม รพาวม อื นึง โฮวน ป
โคมเฮง อ�ื ปาวโล อาวม รพาวม ญันด่ี
แตะ นึงพะจาว นึง ฮมองแตะตอกอาวต
โม ป เจือ นึง เมือง เทซะโลนิกา เซ ไม่
รพาวม เจือ� ไม่ รพาวม ฮรกั� ไม่ ซโอว
แนฮ รพาวม อื ไม่ พะเยซู จาว� เญือม
ไซฮ อื นังซื เฮ�ี ปาวโล อู รพาวม ญันด่ี
แตะ ละ ครติซจัก เทซะโลนิกา เซ� อู โรฮ
ไลลวง โกะ แตะ เญือม อาวต ดิ แตะ ไม่
อ�ื อู ตอกแปนแตะ ปิมแตะ ละ อื นึง กัน
ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ ปาวโล
ไซฮ ไลลวง ปันฮา ป เอจี เกิต ลลาึง อ�ื
โม เซ ตุก รพาวม นึง ไลลวง โม ปุย ไน พะ
จาว� ป เอจี ยุม กา ฮอยจ แม พะเยซู นึง
ปลัฮเตะ� ฮลัต โม เซ โอ ซ โฮลฮ ป ไมจ
เญอืม ฮอยจ แม อ�ื ไก โรฮ ป ซองไซ นึง
เวลา ซ ฮอยจ แม พะเยซู นึง งอ่น� ปาว
โล รโฮงะ ไลลวง เซ ละ อ�ื ซตอก โรฮ

อื เกือฮ อาวต แนฮ ไม่ รพาวม เจือ แตะ�
ไม่ เกือฮ อื ยุฮ ลอป กัน ไมจ ลไล รกวน อื
ยุ ฮอยจ แม พะเยซู เซ�

1อาึ มัฮ ปาวโล� อาวต ดิ ไม่ ซีลา ไม่ ทิ
โมที� เอะ รโปะ นังซื ละ ครติซจัก เมือง
เทซะโลนิกา� โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย ไน
พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ ไม่ ไน พะโองจาว
ป มัฮ พะเยซูครติ โรฮ� ปัว กุนมุ่น ไม่
ไมจ เปละ ลโลวง พาวม อาวต ลอป ไม่ โม
เปะ�

ไลลวง รพาวม เจือ เนอมึ
2 เอะ ญัน ด่ี ลอป ไม่ พะจาว เบือ โม

เปะ โครยญ โฆะ เปอะ� เญือม ไววอน
เนอะ ไววอน ลอป เพือ โม เปะ� 3 เญื
อม ไววอน เนอะ ละ พะจาว ป มัฮ เปือะ
เอะ� โตก ลอป ละ กัน ยุฮ โม เปะ เบือ
รพาวม เจือ เปอะ� ไม่ ตอก รซอฮ เนอึม
รซอฮ แนม เปอะ เบือ รพาวม ฮรกั แตะ�
ไม่ ตอก ปุน ไอฮ เปอะ รพาวม ลัง่ แตะ
เบือ ซโอว รพาวม เปอะ ไม่ พะโองจาว ป
มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ�

4 เอียกปุ� เอะ เอจี ยุง เงอะ ฮรกั พะ
จาว โม เปะ ไม่ เลือก อื โม เปะ เอ� 5 ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป รโฮงะ เอะ
ละ เปอะ� มัฮ โตว ลปุง ปลาว ปุย� มัฮ ร
โฮงะ ละ เปอะ ไม่ อมันัต ไม่ ลปุ พะจาว�
มัฮ ป เนอมึ ป แนม ป แจง ป แน โครยญ
เจือ� โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ไลลวง ป ยุฮ
ป อฮั เอะ ติ เจน อาวต เตอะ ลลาึง เปอะ�
เอะ เอจี ยุฮ ฮุ ตอก เซ ละ ซ ไก ป มัฮ อื
ละ โม เปะ� 6 โม เปะ เอจี เฮยีน เนอึม
เปอะ ไล ยุฮ เอะ ไม่ เฮยีน โรฮ เปอะ พะ
โองจาว โรฮ� ปัง โฮลฮ เปอะ โอต ป โซะ
ป ไซญ ฆาื ลปุง รโฮงะ เอะ ละ เปอะ� เอจี
ปุน รปั เปอะ ลปุง เซ ไม่ รพาวม ไมจ มวน
ป เกือฮ ลปุ พะจาว ละ เปอะ� 7 โม เปะ
เอจี ปุน แปน เปอะ ปิม แตะ ละ โม ป เจือ
นึง จังวตั มาซิโด่เนีย ไม่ จังวตั อะคายา
เตือง โอยจ อ�ื 8 ลปุง พะโองจาว เอจี พรุ
เฮอื เน่อมึ นึง โม เปะ� มัฮ โตว ฮอยจ นึง
จังวตั มาซิโด่เนีย ไม่ จังวตั อะคายา โน่ง�
ไลลวง ตอก เจือ โม เปะพะจาว เซ เอจี พรุ
เฮอื โครยญ โดฮ� เอะ เญือะ จัมเปน โตว
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อฮั โอเอฮี ฆาื อ�ื 9 ปุย โม เซ เอจี รโฮ
งะ ไอฮ อื ไลลวง รโนฮ รชงึ โม เปะ เอะ�
ไม่ ไลลวง เอจี ละ โม เปะ ไว แตะ ฮุป นึง
เอญี เปอะ เคะ พะจาว� มัฮ รโฮงะ อื ไล
ลวง รซอฮ โม เปะ ละ พะจาว เนอมึ ป ไอม
ลอป เซ� 10 ไม่ ไลลวง รกวน โม เปะ กวน
อื ป ซ ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง เซ� พะ
จาว เอจี เกือฮ อื โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่
ยุม แตะ� เอจี มัฮ พะเยซู เซ ป ซ เกือฮ
เอะ โปน ฮา รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ป ซ
เปลีฮ อื ละ ปุย เฆียง เฮ�ี

2
กัน ยุฮ ปาวโล นึง เมือง เทซะโลนิกา

1 เอียกปุ� โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ�
กัน โฮว เอะ เคะ เปอะ เซ มัฮ โตว กัน โอ
ไก ป มัฮ� 2 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ตอก คัม
ตุง ปุย เอะ ไม่ โชะ ปุย นา เยอะ นึง เวยีง
ฟีลิปปี กา ฮอยจ เคะ เปอะ เมือง เทซะ
โลนิกา� ปัง มัฮ ตอก เซ� พะจาว เกือฮ
ลัง่ เอะ ไก รพาวม กา ละ ซ รโฮงะ แตะ
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ อื ละ โม เปะ� เตือง
โฮวน ป คัต เวยีน เนอะ ตอก เซ� 3 เญื
อม ครอฮ ไลลวง เซ ละ เปอะ เอะ มัฮ โตว
งอ่ต ป โกะ ละ โกะ แตะ� มัฮ โตว ซาวป ร
ชุยจ ปุย ไลจ� 4 เอะ เอจี อฮั ฮะ ตัม ตอก
เกือฮ พะจาว แตะ อฮั นึง เอจี ลัปลอง อื
เอะ� ไม่ มอป อื ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ แตะ
ละ เอะ� เอะ ซาวป โตว อฮั ตอก ซ ปุก
อื รพาวม ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ ฆวต เกือฮ
ปุก รพาวม พะจาว ป เกียฮ ยุง โอยจ โตะ
รพาวม เอะ เซ� 5 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ
โอ เอะ ฮอยจ เคะ เปอะ ไม่ อฮั แตะ ลปุง
ชอม ละ เปอะ� มัฮ โตว อฮั โอเอฮี นึง
แกต ติ แตะ ซ ไก ป โฮลฮ ป ปุน เบือ อ�ื
พะจาว เอจี ยุง โอยจ อื โอเอฮี ตอก เซ�
6 ปัง มัฮ ฮะ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะครติ�
เอะ ซาวป โตว ไอฮ โญตซัก แตะ เน่อมึ นึง
ปุย ปลัฮเตะ� เน่อมึ นึง โม เปะ ญุ่ก� เน่
อมึ นึง ปุย ไฮญ ญุ่ก� ซาวป โตว ดวน ปุย
นัปทื แตะ ติ ปุย เนอมึ�

7 เอะ เอจี อาวต ลลาึง โม เปะ ไม่ จวต
ชุม แตะ ตอกมะ ปุย ป แลนแก กวนแตะ
ไม่ รพาวม ฮรกั แตะ โฮ� 8 ตอก โรฮ เซ�

เอะ ฮรกั เวือง เนอึม โม เปะ� มัฮ โตว
เกือฮ ฮะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว เซ
ละ โม เปะ ติ เจือ โน่ง� มัฮ โรฮ เกือฮ ละ
เปอะ ไม่ จีวติ โกะ แตะ นึง ฮรกั เนอมึ แตะ
โม เปะ� 9 เอยีกปุ� โม เปะ ตึน ซ ไตม ลัง่
เปอะ ตอก ยุฮ เอะ กัน ปอ โซะไมญ โซะ
ปี แตะ� ลไล ครอฮ เอะ ไลลวง กัน ระ ไล
ยุฮ พะจาว ละ เปอะ� เอะ ยุฮ กัน ไม่ เตือง
ซเงะ่ รซาวม นึง โอ เยอะ ซ เกือฮ ติ แตะ
แปน ป ญัก ละ โม เปะ ติ ตื เนอมึ�

10 โม เปะ เอจี ยุง ที เปอะ ไอฮ ป ยุฮ
เอะ เอ� ตอก โรฮ ยุง พะจาว อ�ื ป ยุฮ
ป อฮั เอะ ลลาึง โม เปะ ป เจือ มัฮ ป ซื
ป ไซ ไม่ ป ปุก ป ลอก� ไก โตว ป ปุน เติ
เอะ นึง อ�ื 11 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ป ยุฮ
เอะ ละ แตะ ตอก ยุฮ เปือะ ปุย ละ กวน
แตะ โฮ� 12 เอะ เอจี ซตอก รเง่อมึ โม
เปะ� เอจี เกาะ โลม รพาวม เปอะ� เอจี
ดวน โม เปะ เกือฮ เปอะ ยุฮ โอเอฮี ตอก
ซ ปุก อื รพาวม พะจาว� นึง เอจี กอก อื
โม เปะ ฮอยจ นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ ละ ซ
โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่ โญตซัก ยุฮ อ�ื

13 มัฮ เฮี ป ญันด่ี เลิง เอะ ไม่ พะจาว
เบือ อ�ื มัฮ เคียง เอจี รปั โม เปะ ไลลวง
พะจาว ป เอจี ฮมอง เปอะ นึง เอะ เซ� โม
เปะ รปั เปอะ โตว ตอก ลปุง ปุย ปลัฮเตะ�
เอจี รปั เนอมึ เปอะ ตอก ลปุง พะจาว นึง
มัฮ เนอึม อื ลปุง พะจาว� มัฮ เนอึม พะ
จาว ป ยุฮ กัน ลลาึง โม เปะ ป เอจี เจือ
เยอ�

14 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� เอจี เกิต
เนอึม กัน โคมเฮง ละ เปอะ ตอก เกิต อื
ละ ครติซจัก นึง จังวตั ยูเด่ีย� ป มัฮ ปุย
ไน พะเยซูครติ เซ� โอต โม เซ ป โซะ ป
ไซญ เน่อมึ นึง โม ยวิ ตอก ออฮ� โม เปะ
เอจี โอต โรฮ เปอะ ป โซะ ป ไซญ เน่อมึ นึง
ปุ ยว่ง แตะ ตอก เซ โรฮ� 15 โม ยวิ เซ ยุฮ
ยุม ไม่ พะเยซู จาว ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว โรฮ� คัม ตุง โรฮ โม เอะ� โม เซ ปุก
โตว รพาวม พะจาว เฟือฮ� มัฮ ป ตอซู
ปุย เตือง โอยจ อ�ื 16 ไลลวง ตอก ซ โปน
ปุย มัป่� โม เซ ฆวต คัต เอะ โอ รโฮงะ อื
ละ ปุย ตัง เมือง� โม เซ มัฮ ป ยุฮ ลอป



ติ เทซะโลนิกา 2:17 323 ติ เทซะโลนิกา 4:2

มัป่ ฮอยจ ปเล่ีย� เอจี นาวก มัป่ ยุฮ อ�ื
รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว เอจี แจง มัฮ นัม
ฮอยจ ละ อ�ื

ปาวโล ฆวต โฮว แม เคะ โม ป เจือ
17 เอียกปุ� เญือม รกัฮ เอะ ฮา โม เปะ

ติ เตะ เอ� มัฮ โตว รพาวม เมอะ ป รกัฮ
ฮา เปอะ� มัฮ โกะ โอะ โน่ง� เอะ ซฆลอย
ลัมเลือ ลัง่ โม เปะ� 18 เอะ รไม่จ เนอึม
โฮว เลีม เคะ โม เปะ� อาึ ป มัฮ ปาวโล
เยอ ริ โฮว เลีม เคะ เปอะ ติ ลอา โฮน� ปัง
เมอ คัต ซาตัน เนอะ� 19 มัฮ เมอ ป ซโอว
รพาวม เอะ ไม่ อ�ื มัฮ เมอ ป ไมจ รพาวม
เอะ นึง อ�ื มัฮ เมอ ป ซ ปุน เอะ นา ตา
แตะ เบือ อื ซองนา พะโองจาว ยุฮ เอะ ป
มัฮ พะเยซู เซ เญือม ฮอยจ อ�ื เอจี มัฮ
เอนิ โม เปะ เซ� โม่ มัฮ อ�ื 20 มัฮ เนอึม
เบือ โม เปะ ป โฮลฮ เอะ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� ไม่ โฮลฮ เอะ โญตซัก แตะ เบือ อ�ื

3
1 เคียง โอ เญือะ ปุน คัม รพาวม ไฌม

แตะ โม เปะ เอ� เอะ โปวต รพาวม แตะ
อาวต โน่ง ฆาื นึง เวยีง เอเทน� 2 เอะ
ดวน ทิโมที โฮว เคะ เปอะ� ทิโมที เซ
มัฮ เอียกปุ ป รซอฮ ดิ ไม่ เอะ ละ พะจาว
นึง ครอฮ แตะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะ
ครติ ละ ปุย� มัฮ เกือฮ เยอะ โฮว ละ ซ
เกือฮ ฮะ ตอน ยุฮ รพาวม เจือ โม เปะ�
ไม่ ซตอก รเงอ่มึ อื โม เปะ� 3 นึง โอ แตะ
ซ เกือฮ ปุย ลฮุ ลไฮ ปอ ละ โปวฮ แตะ พะ
จาว ฆาื กัน โคมเฮง ป เกิต ละ แตะ เซ�
โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ เม่ะมัก่ ตอก เซ
มัฮ ป จัมเปน ไก ละ เอะ� 4 ลไล อาวต
ลัง่ เอะ ไม่ เปอะ� เอะ เอจี รโฮงะ อาึง ละ
โม เปะ ซโตฮ� �ไมจ โม เอะ โอต เม่ะมัก่
แตะ�� อฮั เซ ละ เปอะ� เอจี เกิต เนอึ
ม ตอก เซ� โม เปะ เอจี ยุง โรฮ เปอะ
ไอฮ� 5 เคียง โอ เญือะ ปุน คัม รพาวม
ไฌม แตะ� อาึ เอจี ดวน ทิโมที โฮว ละ ซ
เกือฮ ติ แตะ ยุง รพาวม เจือ โม เปะ� ฮอ
นึง ซ ปุน ลอง พี ระ รพาวม โม เปะ� ฮอ
โรฮ นึง โอ กัน ยุฮ แตะ ซ ไก ป มัฮ ลลาึง
เปอะ�

6 ปเล่ีย เฮี ทิโมที เอจี เอญี ฮา โม เปะ
ฮอยจ เคะ เอะ� เอจี รโฮงะ โรฮ ไลลวง

รพาวม ฮรกั ไม่ รพาวม เจือ ยุฮ โม เปะ
เนิ� อฮั โรฮ โม เปะ โตก ลอป ละ เอะ� ร
ไม่จ เปอะ ยุ เอะ ตอก รไม่จ เอะ ยุ โม เปะ
โรฮ� อฮั เซ� 7 เอียกปุ� เอะ เอจี โฮลฮ
มวน รพาวม ลลาึง เม่ะมัก่ ซักคระ แตะ
เบือ รพาวม เจือ โม เปะ� 8ปเล่ีย เฮ�ี ดัฮ
โม เปะ อาวต ตอน ฮมัน ไม่ พะโองจาว�
เอะ มวน เนอึม ไอม เบือ อ�ื 9 เอะ เญาะ
ยุง โตว ตอก ซ ไมจ แตะ ญันด่ี ไม่ พะจาว
เบือ โม เปะ� รพาวม ไมจ มวน ป โฮลฮ
เอะ เบือ โม เปะ เญือม อาวต เตอะ ซอง
นา พะจาว เซ ระ เนอึม� 10 เอะ ไววอน
เลิง เตือง ซเงะ่ รซาวม� ปัว โฮลฮ ยุ นา
โม เปะ ไม่ ซ โฮลฮ แตะ บุ รพาวม เจือ โม
เปะ ป โอ ดิ กุม เซ เกือฮ กุม�

11 เอะ ปัว พะจาว ยุฮ แตะ ป มัฮ เปือะ
เกอะ ไม่ พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะเยซู
เซ นัม คระ ละ แตะ เกือฮ เอะ โฮลฮ ฮอยจ
เคะ โม เปะ� 12 เอะ ปัว พะโองจาว เกือฮ
โม เปะ ฮรกั เวอืง ปุ แตะ โฮวน ฮา ไพรม
แตะ ปุ ปุ� ไม่ ฮรกั โรฮ เปอะ ฮอยจ ละ
ปุย ไฮญ โรฮ� เดอมึ ซ ตอก โรฮ รพาวม
ฮรกั เอะ โม เปะ� 13 ปัว พะจาว เกือฮ โม
เปะ อาวต ไม่ ตอน รพาวม แตะ� เญือม
ซ ฮอยจ พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะเยซู
เซ ไม่ ปุย ไน แตะ เตือง โอยจ อ�ื โม เปะ ซ
อาวต เปอะ ไม่ รพาวม ซงะ่ ซงอม แตะ�
ไม่ มัฮ เปอะ ปุย ญุ่ก เญาะ เติ ซองนา พะ
จาว ป มัฮ เปือะ เอะ ฆาื อ�ื

4
จีวติ ป ปุก รพาวม พะจาว

1 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� ลัก่ ก ลอยจ
ลปุง เงอะ เฮ�ี เอะ ฆวต ปัว โม เปะ เกือฮ
ป ยุฮ ป อฮั เปอะ แปน ป ปุก รพาวม พะ
จาว โครยญ เจือ� ตอก ป เอจี เพอกึ เอะ
ละ เปอะ โฮ� บุน เอจี ฟวยจ อื เอจี ยุฮ
เนอึม เปอะ ตอก เซ� ปเล่ีย เฮี เอะ ฆวต
ปัว ไม่ ซตอก รเงอ่มึ แตะ โม เปะ เบือ อมั
นัต พะเยซู จาว� นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ
ยุฮ โฮวน ฮา ไพรม แตะ ปุๆ� 2 โม เปะ
เอจี ยุง เนอึม เปอะ ลปุง เพอกึ ตอม เอะ
อาึง ละ เปอะ เบือ อมันัต พะเยซู จาว�
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3 มัฮ ตอก เฮี ป ปุก รพาวม พะจาว�
มัฮ เกือฮ อื โม เปะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม
ยุฮ แตะ ไม่ เกือฮ เปอะ เวยี กัน เลนจุ ซู
เมีย� 4 ไมจ เปอะ ยุง ควป คุม เนะซองั
โกะ เปอะ ไอฮ ไม่ รพาวม ซงะ่ ซงอม แตะ
โครยญ โฆะ เปอะ� ตอก ซ แปน อื โญต
ซัก ละ เปอะ� 5 ไมจ เปอะ โตว ยุฮ ตัม กัม
กุยฮ ฆอก แตะ ตอก ปุย ก พริ ป โอ ดิ ยุง
พะจาว โฮ� 6 ไมจ เปอะ โตว บระ รพาวม
ปุ แตะ ไม่ ยุฮ ป พิต ละ เอียกปุ แตะ นึง
ไลลวง ตอก เซ เฟือฮ เอนิ� โม ป ยุฮ โอ
เอฮี ตอก เซ พะจาว ซ เกือฮ อื ลอก ตุต
แตะ ฆาื อ�ื ตอก เอจี รโฮงะ เอะ อาึง ละ
เปอะ ซโตฮ ไพรม อ�ื 7 พะจาว มัฮ โตว
กอก อื เอะ ละ ซ เกือฮ อื เอะ ยุฮ กัน ฆอก
กัน เบร� เอจี มัฮ กอก อื เอะ ละ ซ เกือฮ
อื เอะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ� 8 ป
เลฮ อฮั กัฮ เวอืน เนอ มัฮ โตว เลฮ อฮั กัฮ
เวอืน อื ป อฮั ปุย� มัฮ เลฮ อฮั กัฮ เวอืน อื
ป อฮั พะจาว� เอจี มัฮ พะจาว เซ ป เกือฮ
ลปุ ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ ละ โม เปะ เอ�

ไล ฮรกั เวอืง ปุย เอยีกปุ แตะ
9 ไล ฮรกั เวื อง ปุย เอี ยก ปุ แตะ เซ

จัมเปน โตว ปุย ไซฮ แปน ตัว นังซื เกือฮ
ฮอยจ ละ เปอะ� พะจาว เอจี เพอกึ โม
เปะ เกือฮ โม เปะ ฮรกั เวอืง ปุ แตะ� 10 โม
เปะ เอจี ยุฮ เนอมึ เปอะ ตอก เซ ละ เอยีก
ปุ แตะ นึง จังวตั มาซิโด่เนีย โครยญ โฆะ
อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ� เอะ ฆวต ปัว ซตอก
โม เปะ เกือฮ เปอะ ไก แนฮ รพาวม ฮรกั
โฮวน ปุๆ�

11 ไมจ เปอะ ไก ปาวไม ยุฮ ละ ซ อาวต
เฮน อาวต ฮลอง เปอะ ไม่ ปุ แตะ� ไมจ
โรฮ เปอะ ซาวป ยุฮ กัน นึง เตะ โกะ แตะ
ไอฮ� ไมจ เปอะ แด่น ยุฮ กัน ยุฮ โกะ แตะ
ตอก เอจี อฮั เอะ อื ละ เปอะ ไพรม อื โฮ�
12 เดอมึ ปุย ก พริ ซ นัปทื โม เปะ ฆาื อ�ื
ไม่ โอ เปอะ ซ จัมเปน เปิง ปุย ไฮญ นึง เค
รองึ จาวป อาวป โซม เปอะ�

ไล ซ ฮอยจ พะโองจาว

13 เอียกปุ� เอะ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง
ไลลวง โม ป เอจี ยุม เซ* นึง ซ เกือฮ แตะ
โม เปะ โอ ไก ตอก ตุก เปละ นัน พาวม�
ตอก โม ป โอ ไก ตัว เปิง โฮ� 14 เอะ เอจี
เจือ ยุม พะเยซู ไม่ โกฮ ไอม แม อ�ื ตอก
โรฮ เซ โม ป เอจี ยุม ไม่ อาึง อื รพาวม
แตะ นึง พะเยซู เซ� เอะ เจือ โรฮ ตอก
เฮ�ี พะจาว ซ เกือฮ พะเยซู โรวก โม เซ
ฮอยจ ไม่ แตะ โรฮ� 15 เอะ รโฮงะ ไล
เฮี ละ โม เปะ นึง มัฮ อื ลปุง พะโองจาว�
ซเงะ ซ ฮอยจ แม พะโองจาว เซ� โม เอะ
ป ไอม ลัง่ เฮี ซ โฮลฮ โตว โฮว รกา โม ป
เอจี ยุม เซ� 16 เญือม เซ พะโองจาว ซ
เลีฮ เน่อมึ มะลอง ไม่ รซอม ดวน แตะ โอ
เอฮี นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� ซ ไก ไม่ ลเลาะ
ฮวันา เตปด่า ติ ไม่ เซียง โตวต ยุฮ พะจาว
ติ� เมาะ ป ยุม ไม่ อาึง อื รพาวม แตะ นึง
พะครติ ซ โกฮ ไอม รกา� 17 เญอืม เซ เอะ
ป ไอม ลัง่ เงอ พะจาว ซ รโจะ เอะ เกือฮ
ฮาวก ดิ ไม่ โม เซ นึง ชุต รวู� เดอมึ ซ
รโตฮ ยุ พะโองจาว นึง กังฮาว� ฟวยจ เซ
เอะ ซ โฮลฮ อาวต ลอป ไม่ พะโองจาว เซ�
18 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เกาะ โลม รพาวม ปุ
แตะ เกือฮ ไมจ มวน รพาวม เบือ ไลลวง
เซ ฆาื อ�ื

5
กัน เพรยีง ปุย ติ แตะ

1 เอียกปุ� จัมเปน โตว ไซฮ รโปะ นังซื
ละ เปอะ นึง ไลลวง ซเงะ ไม่ เวลา ซ เกิต
โอเอฮี ตอก เซ� 2 โม เปะ เอจี ยุง ซโตฮ
เปอะ ไอฮ ซ ฮอยจ ซเงะ ยุฮ พะโองจาว
ตอก ฮอยจ คะมุย เมือ ก ซาวม อื โฮ�
3 ลไล อฮั ปุย ไมจ เปละ ลโลวง พาวม
อาวต ไมจ อาวต มวน เนอ� เญือม เซ ซ
ฮอยจ ป โตะ ป ตอง ละ จุบัน่ ตัน ด่วน
เอนิ� ตอก โซะ เติง เคิ รอาวม ปรโปวน
โฮ� ปัง ซ ตอ โปน อื ปุ เกียฮ โปน อ�ื

4 เอียกปุ� โม เปะ อาวต เปอะ โตว นึง
ก เฟียก อ�ื มัฮ เซ ป โอ ซเงะ เซ ซ ฮอยจ
พราวป ละ โม เปะ ฆาื อื ตอก ฮอยจ คะ
มุย โฮ� 5 โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย บลัฮ ลัก่ ก

* 4:13 4:13 ตัม ลปุง ไพรม �ยุม� อฮั อื เซ มัฮ อฮั อื �ปุน ไอจ� ไม่�
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ซเปีย อ�ื มัฮ เปอะ ปุย บลัฮ ลัก่ เมือ ซเงะ่
อื โครยญ โฆะ เปอะ� เอะ เอ มัฮ โตว ปุย
บลัฮ ลัก่ เมือ ก ซาวม อ�ื มัฮ โตว ปุย บลัฮ
ลัก่ ก เฟียก อ�ื 6 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เอะ
ไมจ โตว เกือฮ รพาวม แตะ ไอจ ตอก ปุย
ไฮญ� เอะ ไมจ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง�
ไม่ เพรยีง ลอป ติ แตะ� 7ป มัก ลอน ไอจ
กอ ไอจ เมือ ก ซาวม อ�ื โม ป กอ ญุ่ยจ
กอ ญุ่ยจ โรฮ เมือ ก ซาวม อ�ื 8 มัฮ เซ ป
ไมจ โม เอะ ป มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ เมือ ซเงะ่
อื เพรยีง ลอป ติ แตะ ฆาื อ�ื ไมจ เอะ
จาวป รพาวม เจือ แตะ ไม่ รพาวม ฮรกั
แตะ เกือฮ แปน ตอก ควน เฆีญ รน่าวก
แตะ� ไล ซโอว รพาวม ไม่ ซ โปน แตะ
มัป่ เซ ไมจ เกือฮ แปน ตอก วอม ไร เฆีญ
ไกญ แตะ� 9พะจาว มัฮ โตว เลือก อื เอะ
ละ ซ เกือฮ อื เอะ ยุ รพาวม ฮาวก แตะ�
มัฮ เลือก อื เอะ ละ ซ เกือฮ แตะ เอะ โปน
ฮา ป โตะ ป ตอง เบือ พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ ทื เอะ เซ� 10 เอจี มัฮ ป ยุม ตัง
เอะ� เญือม ฮอยจ แม อ�ื ปัง ไอม เมอะ
ญุ่ก� ปัง เอจี ยุม ญุ่ก� เอะ ซ โฮลฮ ไอม
ดิ ไม่ ฆาื อ�ื 11 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เกาะ
โลม รพาวม ปุ แตะ ฆาื อ�ื ไมจ ตัง โคน
ตัง เรอึม ปุ แตะ เกือฮ อาวต ตอน อาวต
ฮมัน ตอก ป กัมลัง ยุฮ เปอะ ปเล่ีย เฮ�ี

ลปุง ซตอก รเงอ่มึ
12 เอียกปุ� เอะ ฆวต ปัว โม เปะ นัปทื

โม ป ยุฮ กัน ละ พะจาว ลลาึง เปอะ� เอจี
มัฮ พะจาว ป เลือก โม เซ ละ ซ เกือฮ อื
แปน ป นัม โม เปะ� ไม่ แปน อื ป ซตอก
รเงอ่มึ เปอะ� 13 ไมจ เปอะ นัปทื ไม่ ฮรกั
เนอึม เปอะ เบือ กัน ยุฮ อ�ื ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ปุก ปอ ปุ แตะ� 14 เอยีกปุ�
เอะ ปัว โม เปะ ซตอก รเงอ่มึ โม ป เกละ�
ป ชาวง รพาวม ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม
อื ตอน� ป ชุมเรยีง ไมจ เปอะ เรอึมชวย
ตูเตอมึ� ไมจ เปอะ ลัง่ รพาวม ละ ปุย เตื
อง โอยจ อ�ื 15 ปุ เกือฮ ปุย โรก เวน ละ
ปุ แตะ� ไมจ เปอะ ซาวป ลอป ยุฮ ป ไมจ

ละ ปุ แตะ� ไม่ ยุฮ โรฮ เปอะ ละ ปุย ไฮญ
เตือง โอยจ อ�ื

16 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน
ลอป รพาวม� 17 ไมจ เปอะ ไววอน ลอป�
18 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ญันด่ี ไม่ พะ
จาว นึง โอเอฮี โครยญ เจือ� เอจี มัฮ เซ
ป ปุก รพาวม พะจาว ละ โม เปะ เอ� มัฮ
เบือ รโจะ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูค
รติ�

19 ปุ เกือฮ ญึ่ต ลปุ พะจาว เยอ� 20 ปุ
เพี ยก แฮม ลปุง พะจาว ป ซึป ปุย ละ
เปอะ� 21 ไมจ เปอะ ซาวป งอ่ต ที แลน โอ
เอฮี โครยญ เจือ� ป ไมจ อื เซ ไมจ เปอะ
โซะโกะ ฮรกัซา นึง� 22 ป ฆอก ป เบร นึง
อื ไมจ เปอะ เวยี โครยญ เจือ�

ลปุง นัปทื
23 มัฮ พะจาว ป เกือฮ เอะ โฮลฮ อาวต

ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ� ปัว พะ
จาว เซ เกือฮ โม เปะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม
ยุฮ แตะ โครยญ เจือ� ปัว โรฮ แลน แก
ลปุ เปอะ ไม่ รพาวม เปอะ ไม่ โกะ เนอึม
เปอะ เตือง โอยจ อ�ื เดอมึ เปอะ ซ แปน
ปุย ญุ่ก เญาะ เติ เญือม ซ ฮอยจ แม พะ
โองจาว ป มัฮ พะ เยซูครติ ทื เอะ เซ�
24 พะจาว ป กอก โม เปะ เอญี เคะ แตะ
เซ มัฮ ป เนอึม รพาวม� ซ ยุฮ เนอึม โอ
เอฮี เซ ละ เปอะ เกือฮ ฟวยจ โครยญ เจือ
ฆาื อ�ื

25 เอยีกปุ� ไมจ เปอะ ไววอน เพือ เอะ�
26 ไมจ เปอะ เปลีฮ กัน นัปทื เปอะ ปุ แตะ
ตอก เอยีกปุ ฮรกั แตะ ไน พะจาว�* 27อาึ
ตอม มวยญ แตะ ละ โม เปะ เบือ อมันัต
พะโองจาว� ปัว โม เปะ ลาว นังซื เฮี ละ
โม เอยีกปุ แตะ เตือง โอยจ อ�ื

28 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ ทื เอะ เซ อาวต ลอป ไม่ โม เปะ�

* 5:26 5:26 นึง คอ 26 เซ ตัม ลปุง กรกิ อฮั นัปทื ปุ แตะ นึง พาซา ฮงาึต ไม่ อ�ื
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ
ครติซจัก เมือง

เทซะโลนิกา (ปัป ลอา�
พะทัม ลอา เทซะโลนิกา มัฮ ป ไซฮ ปาว

โล เญือม อาวต ลัง่ อื นึง เวยีง โครนิ�
เมาะ ด่าว แลฮ เคิ ฟวยจ ไซฮ อื นังซื ติ เท
ซะโลนิกา� เญอืม ฮมอง ปาวโล ตอก ซุก
ซัก รพาวม โม ป เจือ นึง เมือง เทซะโลนิ
กา� นึง ไลลวง ซ ฮอยจ แม พะเยซู จาว
เซ� ไซฮ นังซื เฮี ฆาื อ�ื เอจี ไก ปุย งอ่น
ป เพอกึ ป โอ เนอมึ ละ ปุย� อฮั ซเงะ ยุฮ
พะเยซู เอจี ฮอยจ เตือง โอ ปุย ยุง ฮอยจ
อ�ื ปาวโล รโฮงะ ป เนอึม ละ ปุย ฆาื อ�ื
เกือฮ ปุย ยุง จัมเปน ไก กัน ตอซู ปุย ปุ
แตะ ไม่ พะจาว กา ซ ฮอยจ เนอมึ พะเยซู
เซ� จัมเปน โรฮ ปุย ฆอก ไล เปลีฮ ติ แตะ
ติ ปุย� ป อฮั ปุย �ปุย โฮฮ โกตไม� ไม่
เซ� เดอมึ พะเยซู ซ ฮอยจ แม� �ปุย โฮฮ
โกตไม เซ ซ แปน ฮวันา ป ฆอก ป เบร โค
รยญ เจือ�� อฮั เซ� ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่
พะเยซู� พะเยซู ปังเมอ ซ เกือฮ อื ลอก
ตุต เญอืม ฮอยจ แตะ�
ปาวโล ซตอก โรฮ โม ป เจือ เกือฮ อื

ตอน นึง รพาวม เจือ แตะ� ปัง เกิต
เม่ะมัก่ ละ โฮวน เจือ ตอก เซ� ไมจ แนฮ
อื อาวต ตอน ฮมัน� ไม่ ยุฮ อื กัน นึง เตะ
โกะ แตะ ไอฮ� ตอก ยุฮ ปาวโล อื เญือม
อาวต อื ไม่ อ�ื ไมจ โตว อื เตือ รพาวม นึง
ยุฮ แตะ กัน ไมจ� อฮั โรฮ เซ�

1อาึ มัฮ ปาวโล� อาวต ดิ ไม่ ซีลา ไม่ ทิ
โมที� เอะ รโปะ นังซื ละ ครติซจัก เมือง
เทซะโลนิกา� โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย ไน พะ
จาว ป มัฮ เปือะ เอะ ไม่ ไน พะโองจาว ป
มัฮ พะเยซูครติ โรฮ� 2 ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ
เปละ ลโลวง พาวม เน่อมึ นึง พะจาว ป
มัฮ เปือะ เอะ ไม่ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซู
ครติ เกือฮ อาวต ลอป ไม่ โม เปะ�

พะเยซู ซ รเตีฮ ปุย เญอืม ฮอยจ อื
3 เอียกปุ� ไมจ เอะ ญันด่ี ลอป ไม่ พะ

จาว เบือ โม เปะ� เอจี มัฮ ป โซมกวน

ตอก เซ นึง ระ รพาวม เจือ เปอะ ปุๆ ไม่
ระ รพาวม ฮรกั เปอะ ปุ แตะ ปุๆ โครยญ
โฆะ เปอะ� 4 มัฮ เซ ป อวต ลื เอะ เปอะ
ฆาื อื ละ โม ครติซจัก โครยญ ยว่ง� เอะ
ลื โรฮ โม เปะ นึง อาวต แนฮ ลัง่ เปอะ ไม่
รพาวม เจือ แตะ� ไม่ ปุน โอต เปอะ คัม
ตุง ปุย แตะ เตือง ไก เม่ะมัก่ เปอะ โฮวน
เจือ�

5 เอจี ที นึง เซ มัฮ ไล รเตีฮ พะจาว โอ
เอฮี ป ซื ป ไซ ฆาื อ�ื โม เปะ ซ แปน เปอะ
ปุย โปง ไม่ เลียก แตะ นึง บัน่เมือง ยุฮ อื
เบือ โอต เปอะ เม่ะมัก่ แตะ ตอก เซ� 6พะ
จาว ซ ยุฮ อื ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื ซ เกือฮ โม
ป คัม ตุง โม เปะ เซ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื
7 ซ เกือฮ โม เปะ โปน ดิ ฮา ป คัม ป ตุง
แตะ ไม่ เอะ โรฮ� ซ ยุฮ อื ตอก เซ เญื
อม เปลีฮ พะเยซู ติ แตะ เน่อมึ เมือง มะ
ลอง ไม่ โม เตปด่า ระ อมันัต ยุฮ แตะ�
8 ซ ฮอยจ ไม่ งอ ระ รเออปึ ละ ซ เกือฮ อื
โม ป โอ ดิ ยุง ป มัฮ พะจาว� ไม่ โม ป โอ
ญอม เจือ ไลลวง พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ
พะเยซู เซ ลอก ตุต แตะ� 9 ปุย โม เซ ซ
ลอก เนอึม ตุต แตะ โอ เญือะ ไก ลอยจ�
ซ โฮลฮ ยุม ลอป� ซ โฮลฮ รกัฮ ลอป ฮา
พะโองจาว ไม่ รงั ซเปีย ไม่ อมันัต ยุฮ อ�ื
10 ซเงะ ฮอยจ อื เซ พะเยซู ซ โฮลฮ รปั
โญตซัก แตะ เน่อมึ นึง ปุย ไน แตะ เตือง
โอยจ อ�ื โม ป เจือ เยอ ซ นัปทื เนอึม อื
โครยญ โฆะ แตะ� โม เปะ ซ อาวต โรฮ
เปอะ ไม่ โม เซ นึง เอจี เจือ เนอึม เปอะ
ลปุง รโฮงะ เอะ ละ แตะ� 11 มัฮ เซ ป ไว
วอน ลอป เอะ ฆาื อื เพือ โม เปะ เอ� เอะ
ปัว พะจาว ยุฮ เอะ เกือฮ โม เปะ โปง ไม่
แปน แตะ ปุย เอจี กอก พะจาว เอญี เคะ
แตะ� เอะ ปัว พะจาว เกือฮ โม เปะ โฮลฮ
ป ไมจ ป ญุ่ก ตัม ป ฆวต ไอฮ เปอะ โครยญ
เจือ� ไม่ เกือฮ กัน ยุฮ เปอะ เบือ รพาวม
เจือ เปอะ เซ กุมปอ เบือ อมันัต ยุฮ อ�ื
12 มัฮ ตอก เซ ตอก ซ โฮลฮ พะโองจาว ป
มัฮ พะเยซูครติ โญตซัก แตะ เน่อมึ นึง โม
เปะ เอ� โม เปะ ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ โญต
ซัก แตะ เน่อมึ นึง พะจาว� มัฮ ซ โฮลฮ
เปอะ เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ไม่ เบือ พะ
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เยซูครติ จาว ทื เอะ�

2
ปุย โฮฮ โกตไม

1 เอียกปุ� ไลลวง ซ ฮอยจ พะโองจาว
ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� ไม่ ไลลวง
ซ โฮลฮ เอะ รโจะ ดิ ไม่ อื เซ� 2 เอะ ปัว
โม เปะ โอ กลาึง รพาวม นึง� ไม่ โอ เปอะ
เด่ือต เนือะ ฮอน ไจ นึง� ฆาื อฮั ปุย ซเงะ
ยุฮ พะโองจาว เซ เอจี ฮอยจ� ปัง มัฮ ไล
ลวง โคะ ปุย ลปุ พะจาว อฮั ละ แตะ ญุ่ก�
นึง ไลลวง ลปุง รโฮงะ ปุย ญุ่ก� นึง ไลลวง
นังซื โคะ ปุย เอะ รโปะ ญุ่ก� 3 ปุ เกือฮ ปุย
ปุน จุ เปอะ นึง ไลลวง โอเอฮี ไล เซ ติ เจือ
เนอมึ� ซเงะ เซ เกียฮ ฮอยจ โตว กา ซ ไก
กันตอซู ปุย ปุ แตะ ไม่ พะจาว ลัก่ ก ลอยจ
อ�ื กา ซ เปลีฮ ปุย โฮฮ โกตไม ติ แตะ ละ
ปุย ปุ โรฮ เกียฮ ฮอยจ� ปุย เซ มัฮ ปุย
นัม ไลจ นึง มอ นโฮก� 4 ปุย เซ ซ ตอซู ปุ
แตะ ไม่ พะจาว� ตอซู โรฮ ไม่ โอเอฮี ไฮญ
เมาะ ป ทื ปุย โครยญ เจือ� ซ อวต ติ แตะ
ระ ฮา โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ อ�ื ซ เลีย
ก งาวม เอนิ โตะ วฮินั ยุฮ พะจาว ไม่ ซ อฮั
เอนิ อื ติ แตะ มัฮ พะจาว�

5 เญือม อาวต ลัง่ อาึ ไม่ โม เปะ เอ อาึ
เอจี รโฮงะ โอเอฮี ไล เซ ละ เปอะ� อมั
มัฮ โอ เปอะ เญาะ ไตม� 6 ปเล่ีย เฮี ปุย
เซ ไก ลัง่ ป คัตคัง� ดิ เกือฮ โตว อื เปลีฮ
ติ แตะ� โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ป มัฮ
ป คัตคัง อื เซ� เญือม เอจี เติง เวลา ยุฮ
อื ปุย โฮฮ โกตไม เซ ซ เปลีฮ ไอฮ ติ แตะ�
7ปเล่ีย เฮี อมันัต โฮฮ โกตไม ยุฮ อื เซ กัม
ลัง ยุฮ ลัง่ กัน ก ไฆลป อ�ื ป คัตคัง อื เซ
ปังเมอ ซ คัตคัง ลัง่ อื ฮอยจ ละ ซ ตุย พะ
จาว แตะ� 8 เญือม เซ ปุย โฮฮ โกตไม เซ
ซ เปลีฮ ไอฮ ติ แตะ� พะเยซู จาว ปังเมอ
ซ ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง รพาวม โอก ฮา มวยญ
แตะ� ซ ยุฮ ไลจ ไม่ อื เญือม ฮอยจ เปลี
ฮ อื ติ แตะ นึง รงั ซเปีย ยุฮ แตะ� 9 ปุย
โฮฮ โกตไม เซ มัฮ ซาตัน ป เกือฮ อื ฮอยจ
เจอ� ซ ฮอยจ ไม่ อมันัต ซัมคัน ยุฮ อื โค
รยญ เจือ ปอ เงอตึ ปุย นึง ละ ซ จุ แตะ

ปุย� 10 ปุย เซ ซ ปุน จุ โม ป มัฮ ปุย นัม ดุฮ
มอ นโฮก นึง กัน ฆอก ยุฮ แตะ โครยญ
เจือ� โม เซ ซ ไลจ นึง โอ แตะ รปัคัม ไม่
โอ แตะ ฮรกั ลปุง เนอึม� มัฮ เซ ป โอ อื
เกียฮ โปน มัป่ ฆาื อ�ื 11 เญอืม มัฮ อื ตอก
เซ พะจาว ซ เกือฮ โอเอฮี ปุน จุ อื ฆาื อ�ื
เกือฮ อื เจือ ป โอ เนอมึ� 12 กังเคะ เอ โม
เซ ซ ลอก กัน รเตีฮ ฆาื โอ แตะ เจือ ลปุง
เนอึม เซ� มัฮ ฆาื เกือฮ อื ติ แตะ มวน
รพาวม นึง มัป่ ยุฮ แตะ�

พะจาว เลือก ปุย เกือฮ โปน มัป่
13 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� พะโองจาว

เอจี ฮรกั เนอึม โม เปะ� ไมจ เนอึม เอะ
ญันด่ี ลอป ไม่ พะจาว เบือ โม เปะ� นึง
เลือก พะจาว โม เปะ เน่อมึ เมือ โรง อื ละ
ซ เกือฮ อื โม เปะ โปน มัป่ ยุฮ เปอะ� มัฮ
เกือฮ อื โม เปะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ
แตะ เบือ ลปุ แตะ� มัฮ โรฮ เบือ เจือ เปอะ
ลปุง เนอึม� 14 พะจาว เอจี กอก โม เปะ
ฮอยจ นึง รงั ซเปีย ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ
พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� เบือ ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ พะจาว ป เอจี ครอฮ เอะ ละ เปอะ�
15 เอียกปุ� มัฮ เซ ป ไมจ โม เปะ อาวต
ตอน อาวต ฮมัน ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ อาวต
นัม ป เพอกึ ป ตอม เอะ ละ เปอะ� นึง
ลปุง เงอะ ญุ่ก� นึง นังซื ไซฮ แฮะ ญุ่ก�

16-17 ปเล่ีย เฮี ปัว พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ ทื เอะ เซ� ไม่ พะจาว ป มัฮ เปือะ
เอะ� เกือฮ โม เปะ อาวต ไม่ ไมจ มวน
รพาวม แตะ� ไม่ เกือฮ รพาวม โม เปะ
ตอน� ไม่ เกือฮ เปอะ ปุน ยุฮ กัน ไมจ�
ไม่ เกียฮ อฮั เปอะ ลปุง ไมจ มวน โครยญ
เจือ� เอจี มัฮ ป ฮรกั เวอืง เอะ� มัฮ โรฮ
ป เกือฮ เอะ ไมจ มวน ลอป รพาวม เบือ
กุนมุ่น ยุฮ แตะ� ไม่ เกือฮ อื เอะ ซโอว
เนอมึ รพาวม ไม่ ป ซันญา แตะ อาึง�

3
ไมจ เปอะ ไววอน เพือ เอะ

1 เอียกปุ� ลัก่ ก ลอยจ ลปุง เงอะ เฮ�ี
ไมจ เปอะ ไววอน เพือ เอะ ละ ซ เกือฮแตะ
ลปุง พะโองจาว พรุฮแพร� ไม่ ไก โญต ไก
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ซัก อื ตอก ไก อื ลลาึง โม เปะ โรฮ� 2 ไมจ
โรฮ เปอะ ไววอน ปัว พะจาว เกือฮ เอะ
โปน ฮา ปุย ปาโล ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร�
นึง โอ ปุย เจือ ลปุง พะจาว โครยญ โฆะ
แตะ� 3พะโองจาว มัฮ ป เนอมึ รพาวม�
ซ เกือฮ โม เปะ ไก เรยีง แด่น� ซ เฆีญ
โม เปะ ฮา พี ฆอก พี เบร เซ� 4 เอะ ไซญ
รพาวม นึง โม เปะ เบือ พะโองจาว� ซโอว
รพาวม นึง เอจี ยุฮ โม เปะ อื ตอก ดวน
เอะ เปอะ ยุฮ� ไม่ ซ ยุฮ ลัง่ เปอะ โฮวน
ปุๆ 5 ปัว พะโองจาว นัม รพาวม โม เปะ
เกือฮ อาวต ไม่ รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว
ไม่ รพาวม ลัง่ ยุฮ พะครติ�

ปุย ไมจ อื ยุฮ กัน
6 เอยีกปุ� เอะ ปัว ดวน โม เปะ เบือ อมั

นัต พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ� ปัว โม
เปะ วุต ติ แตะ ฮา เอยีกปุ แตะ ป โอ ฆวต
ยุฮ กัน� ไม่ โอ อื ญอม ยุฮ ตัม ป เพอกึ ป
ตอม เอะ ละ แตะ� 7 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ
ไอฮ ไมจ แตะ ยุฮ ตอก ยุฮ เอะ อ�ื เญือม
อาวต ลัง่ เอะ ไม่ เปอะ โฮ� เอะ เกือฮ โตว
ติ แตะ เกละ� 8 เอะ โซม เยอื โตว ป โซม
ปปอน ยุฮ ปุย ติ ชวง� เอะ เอจี ยุฮ กัน ปอ
แตก ลโอฮ โฆลฮ ลฮาึง แตะ เตือง ซเงะ่ ร
ซาวม อ�ื นึง โอ ซ เกือฮ ติ แตะ แปน ป
ญัก ละ โม เปะ ติ ตื เนอึม� 9 มัฮ โตว โอ
อื ลัง ละ เอะ ละ ซ โฮลฮ โฮะ ป โซม ป ไอฮ
แตะ เน่อมึ นึง ปุย� มัฮ ฆวต เกือฮ ติ แตะ
แปน ปิม แตะ ละ โม เปะ ละ ซ เกือฮ แตะ
โม เปะ ยุฮ โรฮ ตอก เอะ� 10 เญอืม อาวต
ลัง่ เอะ ไม่ เปอะ โฮ� เอะ เอจี อฮั อาึง ละ
เปอะ ตอก เฮ�ี �เมาะ ป โอ ญอม ยุฮ กัน
ปุ เกือฮ โซม�� อฮั เซ ละ เปอะ�

11 เอะ มัฮ อฮั เซ ฆาื เอจี ฮมอง แตะ ไก
ป เกละ ลลาึง โม เปะ งอ่น� มัฮ ป โฮว
ซาวป ซุกซัก ลุงลัง กัน ยุฮ ปุย ไม่ โอ อื ยุฮ
กัน เฟือฮ� 12 เอะ ปัว ดวน ไม่ ซตอก แตะ
ปุย ตอก เซ เบือ มอยฮ พะโองจาว ป มัฮ
พะเยซูครติ เซ ตอก เฮ�ี ไมจ อื ยุฮ กัน
ไม่ อาวต อื ตัม ปุก อื ไล แตะ ไม่ โซม อื
อาวป ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� อฮั เซ� 13 โม

เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� ปุ เกือฮ ติ เปอะ เตือ
รพาวม นึง ยุฮ แตะ กัน ไมจ�

14 ดัฮ ไก ป โอ เนองึ ป อฮั เอะ นึง นังซื
เฮี เยอ� ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ
ไตม อาึง ปุย เซ� ไมจ เปอะ โตว โฮมว ดิ
ไม่� เดอมึ ซ โซะ กิจ ฆาื อ�ื 15 ปุ เมีญ มัฮ
ป ตอซู ไม่ เปอะ� ไมจ เปอะ ซตอก รเงอ่มึ
ตอก ยุฮ เปอะ ละ เอยีกปุ แตะ โรฮ�

ลปุง นัปทื
16 มัฮ พะโองจาว ป เกือฮ เอะ อาวต ไม่

ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ� ปัว ไมจ
เปละ ลโลวง พาวม เน่อมึ นึง พะโองจาว
เซ เกือฮ อาวต ลอป ไม่ โม เปะ โครยญ
เจือ� ปัว โรฮ พะโองจาว อาวต ไม่ โม เปะ
โครยญ โฆะ เปอะ�

17 คิต เฮี อื มัฮ รซอม นัปทื ยุฮ อาึ ป
มัฮ ปาวโล� ป ไซฮ เยอะ นึง เตะ โกะ แตะ
ไอฮ� เอจี มัฮ เฮี ตอก ไม เยอะ นังซื นึง อื
โครยญ ปัป เปอ� อาึ ไซฮ ตอก เฮ�ี

18 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ ทื เอะ เซ อาวต ลอป ไม่ โม เปะ
โครยญ โฆะ เปอะ�
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ
ทิโมที (ปัป ติ�

ทิโมที มัฮ ลัง่ ปุย นมุ เญือม โฮว ดิ อื
ไม่ ปาวโล นึง ซ ครอฮ อื ไลลวง พะจาว�
(กก� 16:1-3) มะ อื มัฮ โม ยวิ� เปือะ อื
มัฮ โม กรกิ� ทิโมที กอ โฮว ดิ ไม่ ปาว
โล� ยุฮ โรฮ กัน ฆรอ ปาวโล โฮวน โดฮ�
นึง มัฮ อื ป ยุฮ ดิ กัน ยุฮ พะจาว� ฟวยจ
พลวย ปุย ปาวโล โอก ฮา คอก นึง เวยีง
โรม เมอ� ปาวโล โฮว แม โฮวน โดฮ� ติ
โฮน อื เกือฮ ทิโมที อาวต นึง เวยีง เอเฟ
โซ� ลไล อาวต ลัง่ ทิโมที นึง เวยีง เอเฟ
โซ เซ� ปาวโล ไซฮ รโปะ นังซื เฮี ละ อ�ื
นังซื เฮี ป รกา นึง อื มัฮ ไลลวง ซตอก

ปาวโล ทิโมที นึง ซ เกือฮ อื แฮน ติ แตะ
ฮา ลปุง โอ เนอึม ป เพอกึ ปุย งอ่น� โม
เซ เพอกึ ปุย นึง ไลลวง ไมจ ปุย ซาวป ป
ยุ ป ยุง แตะ ตัง โน่ง ฮา ปุย ไฮญ� นึง
เมีญ อื โอเอฮี ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี มัฮ ป
โอ ไมจ� ดวน โรฮ ปุย เออปึ ป ปอน แตะ
โฮวน เจือ� ไม่ คัต อื ปุย โอ เญือะ โอ เอญี
ละ ปุ แตะ� มัฮ โอเอฮี โม เซ ป อฮั อื มัฮ
ป ปุก รพาวม พะจาว เยอ�
ฟวยจ เซ ปาว โล ร โฮงะ โรฮ ไลลวง

ตอก ไมจ ปุย ไก พูนัม นึง ครติซจัก� ไม่
ตอก ไมจ ปุย ยุฮ เญือม ไววอน อื ไม่ ปุ
แตะ� อู โรฮ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โม ป
กวต ไม่ โม ป เรอมึ อ�ื ลัก่ ก ลอยจ อื ปาว
โล ซตอก รเง่อมึ ทิโมที เกือฮ แปน กวน
ไจ เนอึม รพาวม ยุฮ พะเยซูครติ� เพอกึ
โรฮ อื เกือฮ ยุง กัน ลัง ยุฮ แตะ ละ ซ เรอึ
ม อื โม ป เจือ โครยญ โฆะ อ�ื

1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง พะเยซูครติ ตัม ป ดวนพะจาว ป เกือฮ
เอะ โปน มัป่ ยุฮ ฮุ เซ� มัฮ โรฮ ตัม ป ดวน
พะเยซูครติ ป มัฮ ควน ซโอว รพาวม โม
เอะ�

2 รโปะ นังซื ละ ทิโมที ป มัฮ เนอมึ กวน
เนอะ นึง รพาวม เจือ อื เซ�

ปัว กุนมุ่น ไม่ กัม ฮรกั กัม แปง ไม่ ไมจ
เปละ ลโลวง พาวม ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะ
จาว ป มัฮ เปือะ เอะ� ไม่ เน่อมึ นึง พะเยซู
ครติ จาว ยุฮ เอะ อาวต ลอป ไม่ เปอะ�

ไลลวง โม ป เพอกึ ป โอ เนอมึ
3 เญอืม โฮว อาึ นึง จังวตั มาซิโด่เนีย�

อาึ เอจี ปัว ปะ เกือฮ อาวต ลัง่ นึง เวยีง
เอเฟโซ� ละ ซ เกือฮ เปอะ คัต ปุย นา เซ
งอ่น� เกือฮ โอ เญือะ เพอกึ ป โอ เนอึ
ม ละ ปุย� 4 ไมจ โรฮ เปอะ ซตอก โอ
เญือะ เกือฮ มาว ไม่ งอ่ต แตะ เจีย จัก ปุย
ไพรม� ไม่ มอยฮ จัตเจือ ไพรม ปุย โฮวน
เจน ปุย� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ ป เกือฮ ปุย
ไก รพาวม ซองไซ นึง โน่ง� ไก โตว ป
มัฮ ละ ซ เกือฮ แตะ เอะ ยุง รพาวม รโม่
ยฮ พะจาว� รพาวม พะจาว เซ ปุย ซ ยุง
อื เบือ รพาวม เจือ แตะ� 5 ป ซตอก อาึ
ปะ ยุฮ ตอก เซ ฆาื อ�ื มัฮ ฆวต เกือฮ ปุย
อาวต ไม่ รพาวม ฮรกั ป ไก เบือ รพาวม
ซงะ่ ซงอม� ไม่ รพาวม ป โอ รโจฮ ไอฮ ติ
แตะ� ไม่ รพาวม เจือ เนอมึ โรวะ� 6 เอจี
ไก งอ่น ป ลเตือฮ ฮา โอเอฮี โม เซ ฆาื
โฮวน ลอน ป อฮั อื ละ ปุ แตะ นึง ลปุง โอ
ไก ป มัฮ� ปอ ไฆร อื ฮา ลปุง เนอมึ� 7 โม
เซ ฆวต เพอกึ โกตไม ยุฮ พะจาว ละ ปุย�
เคียต อฮั เนอึม อฮั แนม อื ละ ปุย� โม
โกะ อื ปังเมอ โอ ยุง ป อฮั โกะ แตะ เซ
ไอฮ�

8 โกตไม ยุฮ พะจาว เยอ� ดัฮ ปุย โกว
ตัม ปุก อื ไล แตะ� เอะ ยุง เงอะ มัฮ อื ป
ไมจ เจอ� 9 เอะ ไมจ ไตม อาึง ตอก เฮ�ี
โกตไม ยุฮ พะจาว เซ มัฮ โตว ยุฮ อื ละ ปุย
ซื ปุย ไซ� มัฮ ยุฮ อื ละ ปุย พิต ปุย โฌวะ
ไม่ ปุย ลึง รพาวม� มัฮ ยุฮ อื ละ ป โอ
ฮลัต นึง พะจาว� ไม่ ปุย คัม มัป่� ไม่ โม
ป รแอม โตะ รพาวม� ไม่ โม ป พามัต พะ
จาว� มัฮ โรฮ ยุฮ อื ละ ป ยุฮ ยุม ไม่ มะ
เปือะ แตะ� ไม่ โม ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไฮญ�
10 ยุฮ โรฮ อื ละ โม ป เลนจุ ซู เมีย� ไม่
โม ปรเมะ โต ปรเมะ ปรโปวน โต ปรโปวน
ไอฮ พาวม ดิ ไม่ ปุ แตะ� ไม่ ป บระ โฮม
วต ปุย� ไม่ ป จุ ปุย ไลจ� ไม่ ป แปน พี
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ญัน โอ เนอมึ� ไม่ ป ยุฮ โอเอฮี ไฮญ ป โอ
ปุก ตัม ลปุง เนอึม� 11 เอจี มัฮ ลปุง เนอึ
ม เซ ป มัฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป
มอป อื อาึ ครอฮ ละ ปุย� พะจาว เซ มัฮ ป
อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก ยุฮ แตะ ป โปง ปุย
ลืลาว ลอป�

ปาวโล ญันด่ี ไม่ พะเยซู
12 อาึ ญัน ด่ี ไม่ พะเยซูครติ จาว ยุฮ

เอะ� ป เกือฮ อาึ ไก เรยีง แด่น ละ ซ ยุฮ
แตะ กัน ละ อ�ื นึง เมีญ อื อาึ มัฮ ปุย เนอึ
ม รพาวม� ไม่ ดุฮ อื อาึ แปน ปุย โฮลฮ
รซอฮ ละ แตะ� 13 ไพรม อื อาึ มัฮ ปุย
เพียก แฮม พะจาว� ไม่ คัม ตุง เงอะ ปุย
ไน อ�ื ไม่ พามัต เตอะ พะจาว� ปัง มัฮ
ตอก เซ� พะจาว เลียก พาวม ลัง่ นึง อาึ
นึง ยุฮ อาึ โอเอฮี เซ ฆาื งาวไงญ เญอะ�
เญือม โอ เยอะ ดิ เจือ� 14 พะโองจาว
เกือฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ อาึ โฮฮ วฮิ เอนิ�
เกือฮ โรฮ รพาวม เจือ ไม่ รพาวม ฮรกั
เนิ� โอเอฮี เซ มัฮ ป โฮลฮ เอะ เบือ รโจะ
ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ�

15 ลปุง เฮี มัฮ ลปุง เนอึม แนม� ไมจ
ปุย รปั ไอฮ ฮอยจ โตะ รพาวมแตะ ไม่ เจือ
เนอึม แตะ� พะเยซูครติ เอจี ฮอยจ นึง
ปลัฮเตะ ละ ซ เกือฮ อื ปุย มัป่ โปน มัป่
ยุฮ แตะ� มัฮ อาึ เฮี ป มัฮ ปุย มัป่ โฮฮ ฮา
ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 16 พะจาว เลีย
ก พาวม นึง อาึ ละ ซ เกือฮ แตะ พะเยซู
ครติ โฮลฮ เปลีฮ รพาวม ลัง่ แตะ ละ ปุย
นึง จีวติ อาึ กุมปอ� มัฮ เกือฮ อื อาึ ป
มัฮ ปุย มัป่ โฮฮ ฮา ปุย ไฮญ เซ แปน ควน
เกือฮ ปุย ไฮญ ยุง ที ไลลวง แตะ เบือ อาึ�
เอจี มัฮ โม ป ซ เจือ พะครติ� ไม่ ซ โฮลฮ
อื จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ เซ� ป ซ
ยุง ที ไลลวง พะจาว เบือ อาึ อ�ื 17 พะ
จาว มัฮ กซัต ตัตเตียง โอเอฮี โอ เญาะ ไก
ลอยจ� มัฮ ป ไอม ลอป� ป โอ ปุย เกียฮ
ยุ นึง ไง่ แตะ� ไมจ ปุย ลืลาว พะจาว ติ
โตน เซ เกือฮ ลอป ไก โญตซัก โอ เญาะ
ไก ลอยจ� อาเมน�

18 ทิโมที ป มัฮ กวน เนอะ� ลปุง ซตอก
เฮี อาึ เอจี มอป ละ ปะ� เอจี ตอก ลปุง อฮั

ปุย อาึง ป ซ ฮอยจ ละ ปะ เน่อมึ ไพรม อื
โฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ ลปุง เซ แปน ควน
เรยีง รพาวม เปอะ ละ ซ รุป เนอึม รุป
แนม แตะ� 19 ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา
นึง รพาวม เจือ เปอะ� ปุ เกือฮ รพาวม
เปอะ ไก ตอก ซ เกียฮ รโจฮ ไอฮ ติ แตะ�
เอจี ไก งอ่น ป โอ เครองึ นึง รพาวม รโจฮ
ไอฮ ติ แตะ ตอก เซ� รพาวม เจือ อื เซ
ลอต แปน ป ไลจ เยอื ฆาื อ�ื 20 โม ป ยุฮ
ตอก เซ มัฮ ฮุเมนาโย ติ� ไม่ อะเลกซันเด่
อ ติ� ปุย ลอา เซ อาึ เอจี มอป ละ ซาตัน
เดอมึ ซ ยุง โอ แตะ เญือะ ไมจ พามัต พะ
จาว ฆาื อ�ื

2
ไลลวง ตอก ไมจ ปุย ไววอน

1 กา โอเอฮี ไฮญ เญอ� อาึ ฆวต เกือฮ
โม ป เจือ ไววอน ละ พะจาว� เกือฮ ปัว โอ
เอฮี นึง อ�ื เกือฮ เพือ ปุย ไฮญ นึง รซอม
ไววอน แตะ� ฆวต เกือฮ โรฮ ญันด่ี ไม่
พะจาว รโตง ปุย เตือง โอยจ อ�ื 2 ไมจ อื
ไววอน เพือ โม กซัต กซวง ไม่ โม จาวไน
เตือง โอยจ อ�ื เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ อาวต
เฮน อาวต ฮลอง� ไม่ โอ อื ไก ป ซ ซุกซัก
ละ โม เอะ� ไม่ ซ โฮลฮ เอะ ไอฮ จีวติ พะ
จาว กุมปอ� ไม่ ยุฮ ป ปุก ป ลอก โครยญ
เจือ� 3 มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป มัฮ ป ไมจ
เจอ� มัฮ ป ปุก รพาวม พะจาว ป เกือฮ
เอะ โปน มัป่� 4พะจาว ฆวต เกือฮ ปุย ยุง
ป มัฮ ลปุง เนอมึ โครยญ โฆะ อ�ื ไม่ ฆวต
เกือฮ อื โปน มัป่ ยุฮ แตะ� 5พะจาว ไก ติ
โตน โน่ง� ป มัฮ ปุย ซน่ะ พะจาว ไม่ ปุย
ไก โรฮ ติ โน่ง� มัฮ พะเยซูครติ� เอจี มัฮ
ป ฮอยจ เกิต แปน ปุย ปลัฮเตะ ไพรม อื
โฮ� 6 พะเยซู เซ โปง ติ แตะ แปน ควน
โตฮ ปุย เกือฮ โปน ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เตือง
โอยจ อ�ื เอจี มัฮ เซ ตอก เปลีฮ ที พะ
จาว ตอก ฆวต เกือฮ แตะ ปุย โปน มัป่ ยุฮ
แตะ� มัฮ เปลีฮ อื ตัม เวลา ปุก อื รพาวม
โกะ แตะ� 7 มัฮ เซ ป ดุฮ อื อาึ แปน ป
โฮว ครอฮ ไลลวง แตะ ละ ปุย� ไม่ เกือฮ
อื อาึ แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ� อาึ
อฮั โตว ป โอ เนอมึ ละ เปอะ� โนก ฮา เซ
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เกือฮ โรฮ อาึ แปน ป เพอกึ ไลลวง รพาวม
เจือ เนอมึ ละ ปุย ตัง เมือง�

8 อาึ ฆวต เกือฮ โม ปรเมะ ยวก เตะ
แตะ ไววอน โครยญ โดฮ ไม่ รพาวม ซงะ่
ซงอม แตะ� ไม่ โอ อื ไก รพาวม รอก ไม่
ไลลวง รเจ รไซญ แตะ ไม่ ปุย�

9 โม ปรโปวน ตอก โรฮ เซ� ฆวต เกือฮ
โรฮ ไอฮ เครองึ เมาะ เคราะ เมาะ ชอม
อื ตัม ปุก อื ไล แตะ� ไมจ โตว อื แงฮ่
ฆัว ลอน ติ แตะ นึง ฮาึก คึ ลอน แตะ�
ไม่ ไอฮ แตะ ฮนัง เบล ไคร มาื โฮวน� ไม่
ฮนัง แกว ระ งวยฮ� ไม่ ไอฮ แตะ ได ลปิ
คึ ลอน� 10 ฮา เซ ไมจ อื แงฮ่ ฆัว ติ แตะ
นึง ยุฮ แตะ กัน ไมจ� มัฮ กัน ตอก เซ ป
โปง ไม่ ปรโปวน ป อฮั ติ แตะ ทื พะจาว�

11 เญือม โพรม ปุย� ปรโปวน ไมจ อื
ญอม เฮยีน ไม่ อาวต โฆย แตะ ไม่ รพาวม
ปึกๆ ออนๆ แตะ� 12 อาึ ญอม โตว เกือฮ
โม ปรโปวน เพอกึ ตอม ปุย� ไม่ ตัตเตียง
อื โม ปรเมะ� ไมจ อื อาวต โฆย� 13 พะ
จาว ยุฮ อาดั่ม รกา� ฟวยจ เซ ยุฮ แม
ฮาวา� 14 มัฮ โตว อาดั่ม ป โฮลฮ ซาตัน
จุ ไลจ เจอ� มัฮ ปรโปวน ป โฮลฮ อื จุ
อู� ลอต เอนิ แปน ปุย พิต ฆาื อ�ื 15 ปัง
มัฮ ตอก เซ ปรโปวน ดัฮ อาวต แนฮ ไม่
รพาวม เจือ แตะ� ไม่ รพาวม ฮรกั แตะ�
ไม่ รพาวม ซงะ่ ซงอม� ไม่ ปุก อื ไล แตะ�
ซ โปน โรฮ อื มัป่ เปอ นึง มัฮ อื ป เกิต กวน
เน่อมึ นึง อ�ื

3
โม ป กวต ยุฮ ปุย ไน พะจาว

1 ลปุง เฮี มัฮ ลปุง เนอึม� ดัฮ ไก ป
ไก รพาวม ฆวต ยุฮ กัน นึง กัน แลน แก
แตะ ปุย ไน พะจาว เอจี มัฮ ฆวต ยุฮ อื
กัน ไมจ� 2 โม ป มัฮ ป แลน แก ปุย ไน
พะจาว เซ� ไมจ อื แปน ปุย โอ ปุย ไก
คระ เติ นึง ป ยุฮ ป อฮั อื นึง โอเอฮี ไล
เฮ�ี ไมจ อื แปน ปรเมะ เญือะ ปรโปวน ติ
โน่ง� ไมจ อื ยุง ยุฮ อฮั โอเอฮี ตัม เมาะ
เคราะ เมาะ ชอม อ�ื ไมจ อื แปน ปุย ปุน
เตียง ไอฮ รพาวม แตะ ไม่ ปุก อื ไล แตะ�
ไมจ อื ฆวต ยุ แคก เลือ� ไมจ อื แปน ป
เกียฮ เพอกึ ตอม ปุย� 3 ไมจ โตว อื แปน

ปุย มัก ไปล ไม่ รเจ รไซญ แตะ ไม่ ปุย�
ไมจ อื แปน ปุย ปึกๆ ออนๆ ไม่ ฆวต อาวต
เฮน อาวต ฮลอง แตะ ไม่ ปุย� ไมจ โตว
อื แปน ปุย ฮรกั ลอน มาื� 4 ไมจ อื ปุน
เตียง ไอฮ เญือะ ม่า แตะ ไม่ เพอกึ ตอม อื
กวน แตะ เกือฮ เนองึ ป อฮั แตะ ไม่ นัปทื
แตะ� 5ปรเมะ เอ ดัฮ โอ เกียฮ เตียง ไอฮ
เญือะ โกะ แตะ� ซ เกียฮ แลน แก ครติซ
จัก ยุฮ พะจาว ตอก เมอ� 6 ป เจือ โคระ
พะจาว ดิ ไมจ โตว ปุย เกือฮ แปน ป กวต
เดอมึ โอ ซ เกียฮ ฮุน ฆาื อ�ื ไม่ ซ ลอก อื
ตุต แตะ ตอก ลอก พี ระ อื โฮ� 7 โนก ฮา
เซ ไมจ อื แปน ปุย โฮลฮ ปุย ก พริ นัปทื�
เดอมึ ปุย โอ ซ โฮลฮ โฮว โบ ลปุง ลอก�
ไม่ โอ อื ซ เลียก นึง แฮวะ ยุฮ พี ระ เซ�

ไลลวง โม มักคะนาโยก
8 โม ป มัฮ มักคะนาโยก เซ ไมจ โรฮ อื

แปน ปุย ปุก ไล แตะ ตอก เซ โรฮ� ไมจ
โตว อื แปน ปุย ไล โกะ ไล เอยีง� ไมจ
โตว อื แปน ปุย มัก ไปล ไม่ ฆวต ไอฮ ลอน
แตะ เละ มาื� 9 ไมจ อื อาวต ตอน อาวต
ฮมัน ตัม ลปุง เนอึม นึง ไลลวง รพาวม
เจือ เอะ� ไม่ โอ อื ไก รพาวม รโจฮ ไอฮ ติ
แตะ นึง ติ เจือ เนอมึ� 10 ไมจ เปอะ แลน
กัน ยุฮ อื ฮมั� ฟวยจ แลน เปอะ ดัฮ กัน
ยุฮ อื ไมจ โฮ� เดอมึ เปอะ ไมจ ดุฮ แปน
ป เรอมึ โม ป กวต�

11 โม ปรโปวน นึง อื ตอก โรฮ เซ� ไมจ
โรฮ อื แปน ปุย ปุก ไล แตะ� ไมจ โตว อื
บรุ เพือ ปุย� ไมจ โรฮ อื ยุง ยุฮ อฮั โอเอฮี
ตัม เมาะ เคราะ เมาะ ชอม อื ไม่ แปน อื
ปุย ซืไซ นึง โอเอฮี โครยญ เจือ�

12 โม ป มัฮ มักคะนาโยก เซ ไมจ อื แปน
ปรเมะ เญือะ ปรโปวน ติ โน่ง� ไมจ อื ปุน
เตียง ไอฮ กวน แตะ ไม่ เญือะ ม่า แตะ
ตัม ปุก อื ไล แตะ� 13 ป ปุน ยุฮ กัน เฮี
ไมจๆ เจอ� ซ โฮลฮ โญตซัก แตะ เบือ อ�ื
ซ โฮลฮ โรฮ รพาวม กา แตะ เบือ อาึง อื
รพาวม แตะ นึง พะเยซูครติ�

ลปุง โด่ะ ระ ไล ยุฮ พะจาว
14 อาึ แกต โอ เญือะ เล่ีญ ซ โฮลฮ แตะ

ฮอยจ เคะ เปอะ� ป ไซฮ แฮะ นังซื เฮี ละ
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เปอะ ฆาื อื มัฮ ตอก เฮ�ี 15 ดัฮ ตอ เล่ีญ
ซ โฮลฮ ฮอยจ เคะ เปอะ โฮ� นังซื รโปะ
โอะ เฮี ซ เกือฮ ปะ ยุง ตอก โซมกวน ปุย
ไน ครอปครวั ยุฮ พะจาว ยุฮ อฮั โอเอฮี�
ปุย ไน พะจาว เซ เอจี มัฮ ครติซจัก ยุฮ พะ
จาว ป ไอม ลอป� เอจี มัฮ ครติซจัก เซ ป
ไปญ ลปุง เนอึม ยุฮ พะจาว เกือฮ อาวต
ตอน อาวต ฮมัน� 16 ลปุง โด่ะ นึง ไลลวง
รพาวม เจือ เอะ มัฮ เนอึม ป ระ ไล� ไก
โตว ป ปุน เก เยอ� เอจี มัฮ ตอก เฮ�ี
พะโองจาว เปลีฮ ติ แตะ แปน เนะซองั

ปุย ปลัฮเตะ�
ลปุ พะจาว เปลีฮ ที อื ละ ปุย มัฮ อื ปุย

โอ ไก พิต ติ เจือ เนอมึ�
โม เตปด่า พะจาว โฮลฮ ยุ อ�ื
ปุย ครอฮ ไล ลวง อื ละ ปุย โค รยญ

เมือง�
ปุย ปลัฮเตะ อาึง รพาวม แตะ นึง อ�ื
พะจาว เกือฮ อื ฮาวก รปั โญตซัก แตะ

นึง เมือง มะลอง�

4
โม ป เพอกึ ป โอ เนอมึ

1 ลปุ พะจาว อฮั ซโตฮ อื ตอก เฮ�ี ซไม
ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี ฮี ซ ไก งอ่น ป ซ ละ
โปวฮ รพาวม เจือ เนอมึ แตะ� ซ เนองึ ป
อฮั พี จุ ปุย ไลจ ไม่ ซ ยุฮ อื ตัม ลปุง เพ
อกึ ตอม พี ฆอก พี เบร แตะ� 2 ลปุง เพ
อกึ ปุย ตอก เซ มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง กัน
ไล โกะ ไล เอยีง ยุฮ โม ป กอ จุ ปุย ไลจ�
รพาวม ยุง ไอฮ ติ แตะ ยุฮ โม เซ เอจี กุก
ลอง ตอก เนะ ปุย ป ลอก ไร ซงาวง โฮ�
3 ปุย โม เซ ซ คัต ปุย โอ เญือะ โอ เอญี ละ
ปุ แตะ� คัต โรฮ ปุย โอ โซม ปอน โอเอฮี
งอ่น� ญันได่ ละ โม ป เจือ ไม่ ป เอจี ยุง
ลปุง เนอึม� พะจาว เอจี มัฮ ยุฮ อื โอเอฮี
โม เซ ละ โซม ปอน ปุย อ�ื ดัฮ เอจี ญันด่ี
ไม่ พะจาว นึง อื โฮ� 4 โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ
พะจาว โครยญ เจือ มัฮ ตื ป ไมจ� ไมจ
โตว ปุย เมีญ มัฮ ป โอ ไมจ ติ เจือ เนอมึ�
ปังเมอ ไมจ ปุย โซม ปอน ไม่ ญันด่ี แตะ
ไม่ พะจาว นึง อื โครยญ เจือ� 5 มัฮ ลปุง

พะจาว ไม่ รซอม ไววอน ปุย ป เกือฮ โอ
เอฮี เซ แปน ป ปุก รพาวม พะจาว�

กวนไจ ไมจ ยุฮ พะเยซูครติ
6 ดัฮ เปอะ ซึป ลปุง ซตอก รเงอ่มึ เฮี ละ

โม เอยีกปุ แตะ ไน พะจาว� ซ แปน เปอะ
กวนไจ ไมจ ยุฮ พะเยซูครติ� รพาวม รโม่
ยฮ เปอะ ซ จเลิน ปุๆ เบือ ไลลวง รพาวม
เจือ เปอะ� ไม่ รซอม เพอกึ ตอม ปุย เปอะ
ป เอจี ปุน ยุฮ เปอะ เซ� 7 ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ฆวต งอ่ต เจีย โอ เกว ไม่ ไลลวง พะจาว
นึง โอ อื ไก ป มัฮ เฟือฮ� ไมจ เปอะ เพ
อกึ ติ แตะ นึง กัน ฆวต ยุฮ แตะ ตัม จีวติ
พะจาว� 8 กัน เพอกึ ปุย ติ แตะ นึง เนะ
ซองั แตะ ไก โรฮ เญี่ยะ ป มัฮ อ�ื กัน เพ
อกึ ปุย ติ แตะ นึง กัน ฆวต ยุฮ แตะ ตัม จี
วติ พะจาว เซ� ปังเมอ ไก ป มัฮ โครยญ
เจือ� นึง มัฮ อื ป เกือฮ ปุย โฮลฮ ป ซัน
ญา พะจาว อาึง� เตือง จีวติ เฮี ฮอยจ ละ
จีวติ ลัก่กา ปุย�

9 ลปุง เซ มัฮ ลปุง เนอึม แนม� ไมจ
ปุย รปั ไอฮ ฮอยจ โตะ รพาวม แตะ ไม่
เจือ เนอึม แตะ� 10 เอจี มัฮ เบือ เซ ป
ตอซู ลอป เอะ ฆาื อื ไม่ ป โอ ไมจ เจอ� ไม่
ยุฮ เนอมึ ยุฮ แนม แตะ กัน นึง เอจี ซโอว
รพาวม เมอะ ไม่ พะจาว ป ไอม ลอป� พะ
จาว เซ มัฮ ป เกือฮ ปุย โปน มัป่ โครยญ
โฆะ ปุย� อาึ มัฮ ระ ลัก่ อฮั ฮะ ไม่ โม ป ไก
รพาวม เจือ นึง อ�ื

11 ไมจ เปอะ ซตอก รเง่อมึ ปุย ไม่ เพ
อกึ เปอะ โอเอฮี ไล เฮี ละ อ�ื 12 ปุ เกือฮ
ปุย ปุน เพี ยก เปอะ นึง มัฮ เปอะ ปุย
นมุ อาญุ� ไมจ เปอะ แปน ปิม แตะ ละ
โม ป เจือ นึง ลปุง เปอะ� นึง กัน ยุฮ
เปอะ� นึง รพาวม ฮรกั เปอะ� นึง รพาวม
เจือ เปอะ� ไม่ รพาวม ซงะ่ ซงอม เปอะ�
13 กา เฆียง ฮอยจ อาึ อื ไมจ เปอะ ซปึต
ซน่อง ลาว พะทัม ละ ปุย� ไม่ ซตอก รเง่
อมึ เปอะ ปุย� ไม่ เพอกึ ตอม เปอะ ปุย�
14 ปุ ซลัฮ ซโลง นึง โอเอฮี ป ปละ ป ซาึต
พะจาว ละ เปอะ� เอจี มัฮ ป โฮลฮ เปอะ
ตัม ป อฮั ปุย อาึง ไลลวง อื ละ เปอะ เญอืม
ยอ่ง โม ป กวต เตะ แตะ ราว เปอะ โฮ�
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15 ไมจ เปอะ ยุฮ ลอป ตัม ป ซตอก อาึ
เปอะ เฮ�ี ไมจ เปอะ มอป เนอึม ติ แตะ
ละ กัน เซ� เดอมึ ปุย เตือง โอยจ อื ซ เกีย
ฮ ยุ ตอก จเลิน เปอะ ปุ ปุ� 16 ไมจ เปอะ
แฮน โกะ แตะ ไม่ แฮน เปอะ ตอก เพอกึ
ตอก ตอม แตะ ปุย� ดัฮ เปอะ ยุฮ ลอป โอ
เอฮี ตอก เซ� ซแปนควน เรอมึ เปอะ โกะ
แตะ ไม่ โม ป งอ่ต ป อฮั เปอะ เซ เกือฮ
โปน ฮา ป โอ ไมจ�

5
ไลลวง จีวติ พูนัม

1 เญือม ซตอก เปอะ ปุย ปุ เติ ปรเมะ
กวต อาญุ อู� ฮา เซ ไมจ เปอะ อฮั ไมจ
อฮั มวน ละ อื ตอก อฮั เปอะ ละ เปือะ โกะ
แตะ โฮ� ไมจ เปอะ เมีญ ปรเมะ นมุ อาญุ
ตอก ปุ เลีฮ โกะ เปอะ โฮ� 2ปรโปวน กวต
อาญุ ไมจ เปอะ เมีญ ตอก มะ แตะ� ปร
โปวน นมุ ไมจ เปอะ เมีญ ตอก รนัน เลีฮ
แตะ ไม่ รพาวม ซงะ่ ซงอม แตะ�

3 โม แมฮงั ดัฮ โอ ไก ป ปุน แลน แก
โฮ� ไมจ ปุย ไน พะจาว แลน แก ไม่ นัปทื
แตะ� 4 ดัฮ มัฮ แมฮงั ไก ลัง่ กวน� กวน
โซะ อื ญุ่ก� ไมจ โม เซ งอ่ต ตอก ซ เรอมึ
แตะ� โม เซ ไมจ อื งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ
กัน ปุก รพาวม พะจาว ละ คระ เฌือต โกะ
แตะ รกา� ดัฮ เรอึม อื โฮ เอจี มัฮ โรฮ
โรก อื กุนมุ่น ยุฮ มะเปือะ แตะ� มัฮ เซ ป
ปุก รพาวม พะจาว เยอ� 5ปรโปวน ป มัฮ
แมฮงั เนอมึ ไม่ โอ อื ไก ป แลน แก เยอ�
มัฮ ซโอว รพาวม อื ไม่ พะจาว ไม่ ไววอน
เลิง อื ปัว โอเอฮี นึง พะจาว เตือง ซเงะ่ ร
ซาวม� 6 แมฮงั ป พลวย ติ แตะ ซาวป ป
มวน โน่ง� ปังเมอ เอจี เมาะ เอนิ ป ยุม เตื
อง ไอม ลัง่ แตะ� 7 ไมจ เปอะ ซตอก รเง่
อมึ นึง ไลลวง เฮี เดอมึ โอ ซ ไก ป โฮลฮ
เติ ฆาื อ�ื 8 ดัฮ ไก ป โอ ญอม แลน แก
โม โกะ เนะ คระ เฌือต แตะ� ปุย เซ เอจี
เมาะ ป โปวฮ รพาวม เจือ แตะ� เอจี ซ
เซอปึ แม ฮา โม ป โอ ดิ เจือ� อาึ ระ ลัก่
อฮั ฮะ ไม่ มะเปือะ คระ เฌือต ซดิ โกะ อื
ไอฮ�

9แมฮงั ดัฮ อาญุ อื โอ ดิ ฮอยจ ลแฆลฮ
เนอมึ� ไม่ เอจี ไอฮ อื ปุย เญือะ แตะ โฮวน

ฮา ติ ปุย� ปุ ดิ โจต อาึง มอยฮ อื นึง นังซื
ทะเบี่ยน แมฮงั� 10แมฮงั ป ซ โจต เปอะ
มอยฮ อื นึง นังซื ทะเบี่ยน เซ ไมจ อื แปน
ปุย ไก มอยฮ นึง ยุฮ แตะ กัน ไมจ ละ ปุย�
ไมจ อื แปน ปรโปวน เอจี ปุน เพอกึ ตอม
กวน แตะ ไมจๆ� ไม่ ปุน รปัคัม อื แคก
เลือ� ไม่ เอจี โฮลฮ อื รวยจ ชวง ปุย ไน
พะจาว� ไม่ แปน อื ป เรอึม โม ป อาวต
ไม่ เม่ะมัก่ แตะ� ไม่ ปุน เกือฮ อื ติ แตะ
ยุฮ กัน ไมจ โครยญ เจือ�

11 ปุ โจต อาึง มอยฮ แมฮงั นมุ ลัง่ อาญุ
อู� โม เซ ดัฮ รพาวม อื ซไง ฮา พะครติ
โฮ� ตึน ซ ฆวต ไอฮ แม ปุย เญือะ แตะ
ฆาื อ�ื 12 แปน พิต ฆาื อื ละ พะจาว นึง
โอ แตะ ยุฮ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง
ซองนา พะจาว ไพรม อื เซ� 13 โนก ฮา เซ
โม ป นมุ เซ ตึน ซ ลอต แปน ปุย เกละ ฆาื
อื นึง โฮว เลีม ลอป แตะ เญือะ เฮี เญือะ
เซ� โฮฮ ฮา เซ ซ ซาวป โฮว โบ ลปุง ลอก
ปุย� ซาวป โรฮ เกว ไม่ กัน ลอก ปุย ไฮญ�
ไม่ ซาวป แตะ อู โอเอฮี ป โอ แตะ ลัง อู�
14 มัฮ เซ ป ฆวต เกือฮ อาึ โม แมฮงั นมุ
อาญุ เอญี ละ ปรเมะ โคระ เญือะ แตะ ฆาื
อื ดัฮ แปน โฮ� ฆวต เกือฮ ไก กวน� เกือฮ
โรฮ แลน แก เญือะ ม่า แตะ ไม่ อ�ื เดอมึ
โม ป ตอซู ไม่ พะจาว โอ ซ โฮลฮ เพียก
แฮม เอะ ฆาื อ�ื 15อาึ อฮั เซ นึง เอจี ไก อื
งอ่น แมฮงั ป ลเตือฮ ติ แตะ ฮา พะจาว�
เอจี โฮว ฟวต ซาตัน�

16 ปรโปวน ป เจือ พะจาว� ดัฮ ไก คระ
เฌือต ป มัฮ แมฮงั โฮ� ไมจ อื แลน ไอฮ
เดอมึ โอ ซ แปน ป ญัก ละ ครติซจัก� เด
อมึ ครติซจัก เซ ซ โฮลฮ แลน แมฮงั ป โอ
ไก ป แลน แก เซ นึง�

17 ป กวต ป เกียฮ แลน แก เนอึม ปุย
ไนพะจาว ไมจ ปุย เปลีฮ กัม นัปทื แตะ ละ
ลอา เตะ ปุย ไฮญ� อาึ มัฮ ระ ลัก่ อฮั ฮะ
ไม่ โม ป กวต ป แด่น ซตอก รเงอ่มึ ปุย ไม่
ป กอ เพอกึ ตอม แตะ ปุย� 18พะทัม อฮั
เฮ�ี �ไมจ เปอะ โตว จาวป กอก นึง รบุม
โมวก รที บึน อื เฮงาะ�� อฮั เซ� อฮั โรฮ
อื ตอก เฮี ติ เจือ� �ป ยุฮ กัน โซมกวน
ไม่ โฮลฮ อื จังลา แตะ�� อฮั เซ� 19 ไมจ
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เปอะ โตว งอ่ต ลปุง ฟอง ปุย ป กวต เตอ�
ตัม โอ ฮอยจ ไม่ พญีัน ยุฮ แตะ ลอา ลอวย
ปุย� 20 ดัฮ ไก ป กวต ป พิต เนอมึ ป ยุฮ ฮู
ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ซองนา ปุย เดอมึ ปุย
ไฮญ ซ ฮลัต ฆาื�

21อาึ ซตอก ปะ ซองนา พะจาว ไม่ ซอง
นา พะ เยซูครติ ไม่ ซองนา โม เตปด่า
ซงะ่ ซงอม� ปัว ปะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก
อาึ เปอะ เฮี ไม่ เฆรอมึ รพาวม เปอะ ละ
ปุย นึง ป ยุฮ ป อฮั เปอะ โครยญ เจือ� ปุ
ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง เปอะ�

22 ปุ พราวป ลอน ละ ซ ยอ่ง เปอะ เตะ
แตะ ราว ปุย ละ ซ ดุฮ เปอะ แปน ป ยุฮ
กัน ละ พะจาว� ปุ ลเลียก รไม่ ไม่ โม ป
ยุฮ มัป่ เฟือฮ เอนิ� ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮ
รกัซา นึง แตะ เดอมึ เปอะ ซ แปน ปุย ซงะ่
ซงอม�

23 ไมจ เปอะ โตว ญุ รอาวม ปลาว โน่ง�
ไมจ โรฮ เปอะ ญุ ไม่ รอาวม อะงุน เญี่
ยะๆ* ละ ซ แปน อื เยื่อ ละ เวียกตู เปอะ
นึง มัฮ เปอะ ปุย กอ โซะ�

24 มัป่ ยุฮ ปุย งอ่น อื มัฮ ป เอจี ที ละ
ปุย� เอจี ที นึง มัป่ เซ ซ ลอก อื กัน ร
เตีฮ ยุฮ พะจาว เยอ� มัป่ ยุฮ ปุย งอ่น อื
ดิ เกียฮ ยุ โตว ปเล่ีย� ปังเมอ ซ ยุ เฆียง
เฮ�ี 25 ตอก โรฮ เซ กัน ไมจ ยุฮ ปุย ซ ที
โรฮ ละ ปุย โรฮ� ปัง โอ ปุย ดิ ยุ ที เอนิ
ปเล่ีย� เกียฮ ไฆลป ลอป โตว โรฮ�

6
1 โม ป มัฮ กวนไจ ปุย� ไมจ อื นัปทื ปอ

เลียง แตะ นึง โอเอฮี โครยญ เจือ� เดอมึ
ปุย โอ ซ โฮลฮ เพียก แฮม มอยฮ พะจาว
ไม่ ลปุง เพอกึ ตอม เอะ ปุย ฆาื อ�ื 2กวน
ไจ ป มัฮ โรฮ ปอเลียง อื ปุย ไก รพาวม
เจือ� ไมจ โตว อื พลิฮ ปอเลียง แตะ เซ
ฆาื อ�ื นึง เอจี มัฮ อื เอียกปุ ปุ แตะ ไน
พะจาว� ฮา เซ ไมจ อื โฮว ละ แด่น แตะ
รซอฮ ละ อ�ื ละ ซ แปน อื กุน ละ ปอเลียง
ฮรกั แตะ ป มัฮ ป เจือ ตอก โกะ อื เซ โรฮ�

ปะ ไมจ เปอะ เพอกึ ตอม โอเอฮี ไล เซ ละ
ปุย ไม่ ซตอก ซโตฮ เปอะ ละ อ�ื

ไลลวง ป ฆวต กอย ลอน
3 ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก ดัฮ เพอกึ ไลลวง

ไฮญ ละ ปุย� ไม่ ยุฮ อื ป โอ โปง ไม่ ลปุง
เนอึม ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ
ทื เอะ เซ� ไม่ โอ อื โปง ลปุง เพอกึ ปุย
นึง ไลลวง จีวติ ปุย ไน พะจาว� 4 ปุย เซ
มัฮ ป อวต ติ แตะ ไม่ โอ อื ยุง โอเอฮี เฟือ
ฮ� มัฮ ป มาว ไม่ ฆวต เก แตะ ปุย� ฆวต
ซาวป โรฮ ตอก ซ รเจ แตะ นึง ลปุง ญอย
ญัม� โอเอฮี เซ เกียฮ แปน รพาวม กุยจ
ววั ละ ปุย� แปน รกัฮ ลเฆือฮ ฮา ปุ แตะ�
แปน อฮั ป โซะ ป ไซญ ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื
ไม่ เกือฮ อื ปุย ซองไซ นึง ปุ แตะ� 5แปน
โรฮ เก ปุ แตะ โอ เกียฮ ลอยจ� โอเอฮี
ไล เซ ตึน มัฮ ไล ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร โตะ
รพาวม ไม่ โอ อื เญือะ ยุง ป มัฮ ลปุง เนอึ
ม� โม เซ มัฮ แกต อื คระ ยุฮ พะจาว มัฮ
คระ ซ โฮลฮ แตะ แปน ป กอย เบือ อ�ื

6 ดัฮ งอ่ต ที โฮ� กัน ฆวต ยุฮ ปุย ตัม
จีวติ พะจาว เซ� เกือฮ เนอึม ปุย แปน
ป กอย ละ แลน พะจาว อ�ื ดัฮ ปุน เกือฮ
คาวคอง ยุฮ แตะ เซ ปอ นึง รพาวม แตะ�
7 เอะ เญือม เกิต นึง ปลัฮเตะ เฮี แจง โอ
เกิต ไม่ โอเอฮี ติ เจือ เนอึม� เญือม โอก
ฮา ปลัฮเตะ แจง โรฮ โอ ซ เกียฮ โรวก โอ
เอฮี ไม่ แตะ� 8 ดัฮ เอะ ไก ป โซม ป ปอน
ไม่ เครองึ จาวป เครองึ ฟุต แตะ โฮ� ไมจ
เอะ เกือฮ ปอ นึง รพาวม แตะ� 9 โม ป
ฆวต กอย ซ ฮอยจ นึง ลัก่ ลอง รพาวม
แตะ� ป ฆวต ไอฮ โอเอฮี โฮวน เจือ ตอก
เซ เอจี มัฮ ป งาว� ซ แปน ตอก ป ววยฮ
แฮวะ ละ โกะ แตะ ไอฮ� ซ ฮอยจ ละ คระ
ไลจ คระ โลม แตะ ฆาื อ�ื 10 รพาวม ฮรกั
ปุย มาื มัฮ แรฮ ป ฆอก ป เบร โครยญ
เจือ� เอจี ไก โรฮ งอ่น ป ฆวต ไอฮ ลอน
มาื ปอ ไฆร อื ฮา รพาวม เจือ แตะ� อาวต
ลอป ไม่ รพาวม ตุก แตะ ฆาื อ�ื เอจี มัฮ
ยุฮ อื ไอฮ ป โซะ ละ โกะ แตะ�

ลปุง ซตอก ปาวโล ทิโมที
* 5:23 5:23 ตัม ลปุง กรกิ อฮั �ไวน� ไม่ ลปุง เฮ�ี มัฮ โตว ตอก ไปล โกยฮ ปุย� เรยีง โตว เปอเซน แอนโกฮอน
นึง อ�ื
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11ปะ ป มัฮ ปุย เอจี เลือก พะจาว อาึง�
ไมจ เปอะ ทอ เนา ะ โน่ง ติ แตะ ฮา โอ
เอฮี โม เซ โครยญ เจือ� ไมจ เปอะ เรยีง
รพาวม ละ ซ ฆวต ไอฮ เปอะ รพาวม ซืไซ
แตะ� ไม่ ฆวต ยุฮ เปอะ ตัม จีวติ พะจาว�
ไม่ รพาวม เจือ� ไม่ รพาวม ฮรกั� ไม่
รพาวม ลัง่� ไม่ รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ�
12 นึง ไลลวง รพาวม เจือ เปอะ เซ ไมจ
เปอะ ตอซู เนอึม ตอซู แนม� ไมจ เปอะ
ซโอว พาวม ไม่ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ
เปอะ� พะจาว เอจี กอกปะ เอญี เคะ แตะ
ละ ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ เซ� ปะ เอจี รโฮ
งะ เปอะ รพาวม เจือ แตะ เซ ซองนา ปุย
โฮวน ไม่ รพาวม กา เปอะ� 13 ปเล่ีย เฮี
อาึ ปัว ซตอก ปะ ยุฮ โอเอฮี ไล เฮี ซองนา
พะจาว ป เกือฮ จีวติ ละ โอเอฮี โครยญ
เจือ� ไม่ ซองนา พะเยซูครติ ป รโฮงะ ไล
ลวง โกะ แตะ ซองนา โพนทิโอ ปีลัต ไม่
รพาวม กา แตะ� 14 ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป
ซตอก พะจาว เปอะ ยุฮ� ปุ เกือฮ แพก
อื ติ เจือ เนอึม� เดอมึ ปุย โอ ซ เกียฮ
เติ เปอะ เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ ละ ซ ฮอยจ
แม พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ
เซ� 15 พะจาว ซ เกือฮ อื ฮอยจ เปลีฮ ติ
แตะ ละ ปุย เญอืม เติง เวลา ปุก อื รพาวม
แตะ� มัฮ พะจาว โน่ง ป โปง ปุย ลืลาว
นึง มัฮ อื ป ปุน ตัตเตียง โอเอฮี โครยญ
เจือ� มัฮ กซัต ปุน เตียง โม กซัต เตือง
โอยจ อ�ื มัฮ จาวไน ปุน เตียง โม จาวไน
เตือง โอยจ อ�ื 16 มัฮ พะจาว เซ โน่ง ป
ไอม ลอป เปอ� มัฮ ป อาวต ก ซเปีย โอ
ปุย เกียฮ ฮอยจ นึง ติ ตื เนอมึ� ไก โตว ป
เอจี โฮลฮ ยุ อู� ป เกียฮ ยุ อู ปุ โรฮ ไก�
ปัว เกือฮ พะจาว เซ โฮลฮ โญตซัก ไม่ อมั
นัต อนันา โอ เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�

17 ไมจ เปอะ ซตอก โม ป กอย นึง ปลัฮ
เตะ เฮี เกือฮ โอ เกียฮ ฮุน� ไม่ เกือฮ เปอะ
โอ ซโอว รพาวม ไม่ คาวคอง โอ แจง โอ
แน แตะ เซ� ฮา เซ ไมจ อื ซโอว รพาวม
ไม่ พะจาว ป เกือฮ โอเอฮี ละ เอะ โครยญ
เจือ ไม่ รพาวม ซเปือฮ แตะ� ไม่ เกือฮ อื
เอะ โฮลฮ รพาวม มวน แตะ นึง� 18 ไมจ
เปอะ ซตอก เกือฮ ยุฮ กัน ไมจ ไม่ เกือฮ อื
ติ แตะ กอย เนอึม นึง กัน ไมจ ยุฮ แตะ

เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ อาวต ไม่ รพาวม
ซเปือฮ แตะ ไม่ ปุน เกือฮ กอยฮ แตะ โอ
เอฮี ละ ปุย ไฮญ� 19 ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ
ซ โฮลฮ แฮรน อาึง คาวคอง ไมจ ละ โกะ
แตะ� ป ซ แปน ลักทัน ตอน ละ อื ฮอยจ
ละ เฆียง เฮ�ี มัฮ ตอก เซ ตอก ซ โฮลฮ อื
รปั จีวติ ป มัฮ จีวติ เนอมึ แตะ เซ�

20 ทิโมที� ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา
เนอมึ นึง โอเอฮี ป มอป พะจาว ละ เปอะ�
ไมจ เปอะ ละ เวยี ลปุง โอ ไก ป มัฮ� เอจี
ไก งอ่น ป อวต ติ แตะ ยุง โอเอฮี เตือง โอ
แตะ ยุง เนอึม เมอ� ฮอยจ เก ปุ แตะ ฆาื
อื ไม่ ปุย� ไมจ เปอะ โตว งอ่ต ป อฮั โม
เซ� 21 เอจี ไก งอ่น ป โคะ ติ แตะ ยุง โอ
เอฮี ตอก เซ� ลอต ไฆร ฮา รพาวม เจือ
แตะ ฆาื อ�ื
ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะจาว อาวต ไม่ โม เปะ

เตือง โอยจ เปอะ�
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ
ทิโมที (ปัป ลอา�

นังซื รโปะ ปาวโล ละ ทิโมที ปัป ลอา
เฮ�ี มัฮ ป ไซฮ ปาวโล เญือม อาวต แตะ
นึง คอก โฮน รเคะ นึง อ�ื เอจี มัฮ เญือม
ซดิ ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อ�ื นังซื เฮี ระ ลัก่
มัฮ แตะ ลปุง ซตอก เกว ไม่ จีวติ ทิโมที
ไอฮ� ทิโมที มัฮ ป เรอึม ปาวโล ไม่ มัฮ
แตะ ปุย บุฮ ลัง่� ป เนน ปาวโล โฮวน ฮา
ป ไฮญ มัฮ ไลลวง ไมจ ทิโมที โอต เม่ะมัก่
แตะ� ปาวโล ซตอก ทิโมที เกือฮ อื อาวต
ตอน อาวต ฮมัน นึง กัน รซอฮ แตะ ละพะ
จาว� ไม่ เกือฮ อื โซะโกะ ฮรกัซา นึง ลปุง
เนอมึ ป เอจี ฮมอง แตะ โครยญ เจือ� เด
อมึ ซ เกียฮ เพอกึ ปุย ไฮญ นึง ไลลวง พะ
เยซูครติ ตัม ปุก อื ไล แตะ� ปัง โฮวน
ป คัม ป ตุง� ปาวโล ซตอก แนฮ ทิโมที
เกือฮ อื ยุฮ แนฮ กัน ไม่ รพาวม เนอึม
แตะ�
ปาวโล ซตอก โรฮ อื เกือฮ แฮน ติ แตะ

ฮา ลปุง ไอฮ พาวม แตะ ป โอ ไก ป มัฮ�
นึง ไก อื งอ่น ป ฆวต รเจ ฆาื ลปุง ญอย
ญัม ตอก เซ� กัน รเจ ตอก เซ มัฮ ป ซ
เกือฮ ปุย ซไง ฮา พะจาว โน่ง� อฮั เซ�
โนก ฮา เซ ปาวโล เกือฮ ทิโมที โตก ละ

ตอก แปน โกะ แตะ ปิม แตะ นึง จีวติ โกะ
แตะ ไอฮ� ไม่ เกือฮ อื ไตม ไลลวง รพาวม
เจือ� ไม่ รพาวม ลัง่� ไม่ ตอก ไมจ อื โอต
ป โซะ เดอมึ ซ แปน กวนไจ เนอมึ รพาวม
ยุฮ พะเยซู�
พะทัม ลอา ทิโมที 2:15 มัฮ คอ ซัมคัน

ละ ซ เกือฮ อื กวนไจ ยุฮ พะเยซู ยุฮ ลอป
ป ปุก รพาวม พะจาว� โบ่ต 4 คอ 2 มัฮ
โรฮ คอ ซตอก รเงอ่มึ ซัมคัน นึง ไล ตอก
เซ โรฮ�

1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง พะเยซูครติ ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว�
เอจี เกือฮ อาึ โฮว ครอฮ ไลลวง จีวติ ป
ซันญา แตะ อาึง ละ เอะ เบือ รโจะ ดิ เอะ
รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ�

2 รโปะ นังซื ละ ทิโมที ป มัฮ กวน ฮรกั
แตะ� ปัว กุนมุ่น ไม่ กัม ฮรกั กัม แปง�
ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ป ฮอยจ เน่อมึ
นึง พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ� ไม่ เน่อมึ นึง
พะเยซูครติ จาว ยุฮ เอะ อาวต ไม่ เปอะ�

ปาวโล ญันด่ี ไม่ พะจาว
3 อาึ โตก ลอป ละ ปะ นึง รซอม ไววอน

แตะ เตือง ซเงะ่ รซาวม� อาึ ญันด่ี ลอป
ไม่ พะจาว เบือ เปอะ� อาึ เอจี รซอฮ เนอึ
ม ละ พะจาว เซ ไม่ รพาวม โอ รโจฮ ไอฮ ติ
แตะ ตอก จัตเจือ ไพรม แตะ โรฮ� 4 เญื
อม โตก ละ เญื อม โอก รบวต ปะ โฮ�
อาึ ฆวต ยุ ลัมเลือ ปะ ฆาื� เดอมึ อาึ ซ
โฮลฮ อาวต ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ กุม
ปอ� 5อาึ โตก ละ รพาวม เจือ เนอมึ โรวะ
เปอะ� มัฮ รพาวม เจือ ตอก รพาวม เจือ
โลอี ป มัฮ เยอืะ เนอึม เปอะ� ไม่ รพาวม
เจือ ยูนิเค ป มัฮ มะ เปอะ� อาึ แจง นึง ไก
โรฮ รพาวม เจือ ปะ ตอก เซ โรฮ� 6 มัฮ เซ
ป ซตอก อาึ ปะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี โอเอฮี ป
ปละ ป ซาึต พะจาว ละ เปอะ เญือม ยอ่ง
อาึ เตะ แตะ ราว เปอะ� ไมจ เปอะ โกว
เนอึม เกือฮ จเลิน ปุ ปุ� 7 ลปุ พะจาว ป
เกือฮ อื ละ เอะ เซ มัฮ โตว ป เกือฮ เอะ
ฮลัต นึง โอเอฮี� มัฮ ป เกือฮ เอะ อาวต
ไม่ อมันัต ไม่ รพาวม ฮรกั� ไม่ เกือฮ อื
เอะ ปุน เตียง ไอฮ รพาวม แตะ�

8 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุ โซะกิจ นึง ซ แปน
เปอะ ซกิ พญีัน ละ พะโองจาว ยุฮ เอะ เอ�
ปุ โรฮ โซะกิจ ฆาื อาวต อาึ โตะ คอก นึง
รซอฮ แตะ ละ อ�ื ฮา เซ ไมจ เปอะ ญอม
โอต เม่ะมัก่ แตะ ตอก โรฮ โอต ปุย ไฮญ อื
เบือ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว� ไม่ เปิง
เปอะ อมันัต ระ ยุฮ อ�ื 9พะจาว เอจี เกือฮ
เอะ โปน มัป่ ไม่ กอก อื เอะ แปน ปุย ไน
แตะ� มัฮ โตว เบือ กัน ไมจ ยุฮ เอะ� มัฮ
เบือ รพาวม โกะ อื ไม่ กุนมุ่น ยุฮ อ�ื กุน
มุ่น เซ เอจี เกือฮ อื ละ เอะ เน่อมึ เจน เตะ
ฆอ รอาวม ลัง่ เบือ พะเยซูครติ� 10ปเล่ีย
เฮี เอจี เกือฮ เอะ ยุง ที อื นึง ฮอยจ เปลี
ฮ พะเยซูครติ ติ แตะ ละ ปุย� เอจี มัฮ ป
เกือฮ เอะ โปน มัป่ ยุฮ ฮุ� พะเยซู เซ เอจี
ยุฮ ไลจ ไม่ อมันัต ลัก่ยุม� ไม่ เอจี เปลีฮ ที
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อื จีวติ โอ เญือะ เกียฮ ยุม ละ ปุย เบือ ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว� 11 ไลลวง กัน
ระ ไล ยุฮ พะจาว เซ� เอจี ดุฮ อาึ แปน
ป ครอฮ อื ละ ปุย� ไม่ แปน ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง อื ไม่ เกือฮ อื อาึ แปน ป เพอกึ
ตอม ปุย� 12 มัฮ เซ ป โฮลฮ อาึ โอต โอ
เอฮี ตอก เฮี ฆาื อ�ื อาึ ปังเมอ โอ โซะ
กิจ ฆาื� อาึ ยุง เงอะ พะโองจาว ป อาึง
แตะ รพาวม แตะ นึง อื เซ� แจง นึง ซ
ปุน โซะโกะ ฮรกัซา อื นึง ป มอป อื ละ อาึ
เซ ฮอยจ ละ ซเงะ ซ รเตีฮ อื ปุย เซ�

13 ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง เนอึม ป เพ
อกึ อาึ ละ เปอะ ป แปน ลักทัน ละ จีวติ
เปอะ เซ� ไมจ เปอะ อาวต นัม รพาวม
เจือ ไม่ รพาวม ฮรกั ป โฮลฮ เอะ เบือ รโจะ
ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ� 14 ไมจ
เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา เนอึม นึง โอเอฮี ระ
ไล ป มอป อื ละ เปอะ เบือ อมันัต ลปุ พะ
จาว ป อาวต กไน เอะ เซ�

15 ปะ ตึน ซ ยุง เปอะ ละ โปวฮ โม ป
อาวต นึง จังวตั เอเซีย อาึ เตือง โอยจ อื
เตือง ฟีเจโล ไม่ เฮโมเกเน�

16อาึ ปัว พะจาว เลียกพาวม โซะ ไง่ นึง
เญือะ โอเนซิโฟโร� นึง เกือฮ อื อาึ โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ โฮวน โฮน� โซะ
กิจ โตว นึง อื ลอก อาึ เฮลีจ เจอ� 17 เด
อมึ มัฮ ฮอยจ อื นึง เวยีง โรม ปุย เซ โฮว
ซาวป เอนิ อาึ ฮอยจ ละ ยุ แตะ� 18 ปะ
เอจี ยุง เปอะ ไอฮ เมาะ เรอมึ อื อาึ เญอืม
อาวต เตอะ นึง เวยีง เอเฟโซ โฮ� ปัว พะ
โองจาว เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย เซ เญื
อม เอจี เติง ซเงะ รเตีฮ อื ปุย�

2
ตฮนั เนอมึ รพาวม ยุฮ พะเยซู

1 ปะ ป มัฮ กวน เนอะ� มัฮ เซ ป ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ ปุน เรยีง แด่น แตะ
เบือ กุนมุ่น โฮลฮ เอะ� นึง รโจะ ดิ แตะ
รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ ฆาื อ�ื 2ลปุง
เพอกึ ตอม ฮมอง เปอะ อฮั อาึ อื ซองนา
ปุย โฮวน เซ� ไมจ เปอะ มอป ละ ปุย เนอึ
ม รพาวม ป ซ เกียฮ ซึป แม โรฮ อื ละ ปุย
ไฮญ� 3 ไมจ เปอะ ญอม โอต เม่ะมัก่ แตะ
ตอก โรฮ โอต ปุย ไฮญ อ�ื ตอก ตฮนั เนอึ

ม รพาวม ยุฮ พะเยซูครติ� 4 โม ป แปน
ตฮนั แจง โอ อื เญือะ ซ เกือฮ ติ แตะ เกว
ไม่ กัน นึง เญือะ นึง ม่า แตะ� นึง ฆวต ยุฮ
อื ป ปุก รพาวม ฮวันา ยุฮ แตะ� 5 โม ป
แคง กีลา� ดัฮ โอ แคง อื ตัม ปุก อื ไล แตะ
โฮ� ซ โฮลฮ โตว อื ลังวนั แตะ� 6 โม ป
ซมา ลโลวง โอเอฮี ไม่ ยุฮ อื กัน โซะ นึง�
ลัง โฮลฮ โซม อื รกา ปุย ป ซมา แตะ เซ�
7 ไมจ เปอะ งอ่ต ที ป อฮั อาึ ละ เปอะ เซ
นึง ซ เรอึม พะโองจาว เปอะ เกือฮ เปอะ
คาวไจ โครยญ เจือ�

8 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ พะ
เยซูครติ ป มัฮ จัตเจือ กซัต ด่าวติ� พะ
จาว เอจี เกือฮ อื โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่
ยุม แตะ ตัม ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
ป ครอฮ อาึ ละ ปุย� 9 อาึ มัฮ โอต เตอะ
เม่ะมัก่ แตะ เบือ ครอฮ แตะ ไลลวง เซ ปอ
ลอก แตะ เฮลีจ ตอก ป ตุต โฮ� ลปุง พะ
จาว ปังเมอ โอ ไก ป ปุน โจก อาึง นึง เฮ
ลีจ เจอ� 10 มัฮ เซ ป ญอม อาึ โอต โอเอฮี
โครยญ เจือ ฆาื อื เบือ โม ป เลือก พะจาว
อาึง เซ� มัฮ โอต เตอะ นึง ซ เกือฮ แตะ
โม เซ โปน โรฮ มัป่ เบือ พะเยซูครติ โรฮ�
ไม่ ซ โฮลฮ อื โญตซัก โอ เญาะ ไก ลอยจ�
11 ลปุง เฮี มัฮ ป เนอมึ ป แนม�
เอะ ดัฮ โฮลฮ ยุม ดิ ไม่ พะเยซู โฮ�
ซ โฮลฮ โรฮ ไอม ดิ ไม่�
12 ดัฮ เอะ อาวต ตอน แนฮ ไม่ รพาวม

เจือ แตะ�
เอะ ซ โฮลฮ โรฮ ตัตเตียง ดิ โอเอฮี ไม่�
ดัฮ เอะ เม่าะ ยุง แตะ โกะ อื โฮ�
ซ อฮั โรฮ ติ แตะ โอ ยุง เอะ โรฮ�
13 ปัง โอ เอะ เนอมึ รพาวม ละ�
พะโองจาว เนอึม แนฮ ลัง่ รพาวม ละ

เอะ� นึง โอ โกะ อื เกียฮ แปน ป โอ เนอมึ
รพาวม ละ โกะ แตะ�

กัน ป ปุก รพาวม พะจาว
14 ไมจ แนฮ เปอะ เกือฮ ปุย ไตม ไลลวง

เซ� ไมจ โรฮ เปอะ ซตอก รเงอ่มึ ปุย ซอง
นา พะจาว เกือฮ โอ เก ปุ แตะ นึง ลปุง
ญอย ญัม� โอเอฮี ไล เซ ไก โตว ป มัฮ�
มัฮ ตอก ซ ไลจ โลม โม ป ฮมอง ฆาื อื
โน่ง� 15 ไมจ เปอะ ซาวป เนอึม ซาวป
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แนม ตอก ซ ปุก แตะ รพาวม พะจาว โค
รยญ เจือ� เดอมึ เปอะ ซ แปน ป ยุฮ กัน
โอ โฮลฮ โซะ กิจ นึง กัน ยุฮ แตะ เซ� ไมจ
เปอะ ซาวป ตอก ซ เกียฮ เพอกึ แตะ ไม่
โกว แตะ ลปุง เนอึม ยุฮ พะจาว ตัม ปุก
อื ไล แตะ� 16 ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา
ลปุง ไอฮ พาวม แตะ ป โอ ไก ป มัฮ� ลปุง
ตอก เซ มัฮ ป เกือฮ ปุย ซไง ฮา พะจาว
โน่ง� 17 รซอม เพอกึ ตอก เซ มัฮ ตอก
เบราะ ราวก ป ฮาื เนะ ปุย ปุ ปุ� ป เพ
อกึ ตอก เซ ลอา ปุย อื มัฮ ฮีเมเนโอ ไม่
ฟีเลโท� 18 ปุย ลอา เซ เอจี ไฆร ฮา คระ
ลปุง เนอึม ไม่ ซุกซัก อื ยุฮ รพาวม เจือ
ปุย งอ่น� นึง อฮั อื ปุย เอจี ฟวยจ โกฮ
ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� 19 ลักทัน
ยุฮ พะจาว อาึง ปังเมอ มัฮ ป ตอน เนอึ
ม� นึง เอจี ลัปลอง อื นึง ลปุง ไซฮ แตะ
อาึง ตอก เฮ�ี
�พะโองจาว ยุง ป มัฮ ปุย ไน แตะ��

อฮั เซ�
อฮั โรฮ เฮี ติ มวยญ� �ป อฮั ติ แตะ มัฮ

ปุย ไน พะจาว ไมจ อื ละ โปวฮ ป ฆอก ป
เบร�� อฮั เซ�

20 ไน เญือะ ระ เญือะ คึ ตึน ซ ไก โดง
เดือง กลอง เชือม นึง โฮวน เจือ� งอ่น
อื ยุฮ ปุย นึง ไคร มาื� งอ่น อื ยุฮ อื นึง
โคะ� งอ่น อื ลวน อื นึง เตะ� งอ่น อื โกว
ปุย นึง กัน ระ ไล ละ ซ ปุน อื นาตา แตะ
นึง� งอ่น อื โกว อื ละ โอเอฮี ทัมมด่า�
21 ปุย ดัฮ เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ฮา ป ฆอก ป
เบร โครยญ เจือ โฮ� ซ แปน ตอก กลอง
เชือม โฮลฮ ปุย นา ตา แตะ นึง� ซ แปน
ป ระ ไล ไม่ ไก เนอมึ ป มัฮ อื ละ กุม เญือะ
เซ� ตอก ป เอจี เพรยีง อื อาึง ละ ซ โกว
อื นึง กัน ไมจ โครยญ เจือ�

22 ไมจ เปอะ แฮน เวยี กัมกุยฮ ฆอก ป
กอ ไก ไม่ ปุย นมุ อาญุ โฮ� ไมจ เปอะ
เรยีง รพาวม นึง ฆวต ไอฮ เปอะ รพาวม
ซืไซ แตะ� ไม่ รพาวม เจือ� ไม่ รพาวม
ฮรกั� ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ�
ไมจ เปอะ มัฮ ดิ ไม่ โม ป ปัว พะโองจาว
เรอึม แตะ ไม่ รพาวม ซงะ่ ซงอม แตะ�
23 ปุ เกว ไม่ กัน เก ป งาว โต ป งาว ปุ
แตะ� กัน ตอก เซ มัฮ ป โอ ซ ไก ป มัฮ

เฟือฮ� เอจี ยุง เปอะ กัน ตอก เซ ซ ลอต
แปน รเจ รไซญ ฆาื อ�ื 24 กวนไจ ยุฮ พะ
โองจาว ไมจ โตว อื รเจ รไซญ� ไมจ อื
แปน ปุย เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย เตื
อง โอยจ อ�ื ไมจ อื เกียฮ เพอกึ ปุย ไม่
รพาวม ลัง่ แตะ� 25 ไมจ อื เกียฮ ซตอก
รเงอ่มึ โม ป เก กัม ฮอน แตะ ไม่ รพาวม
ปึกๆ ออนๆ แตะ� เมอ เตือง อื พะจาว ซ
โปฮ คระ ละ อื ละ ซ เฌาะ อื โกะ ลโปลฮ
อื พาวม แตะ� ฮอยจ ละ ยุง อื ลปุง เนอึ
ม ยุง่� 26 โม เซ มัฮ ป ปุน พี ระ นึง แฮวะ
ยุฮ แตะ เกือฮ อื ยุฮ ตัม รพาวม แตะ� ดัฮ
เอจี ยุง ลปุง เนอมึ โฮ� ซ ยุง แม คิง แตะ
ฆาื อื ไม่ ซ โปน อื แฮวะ ยุฮ พี เซ เบือ อ�ื

3
ซไม ลัก่ ก ลอยจ อื

1 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ คาวไจ โอเอฮี
ไล เฮ�ี ซไม ลัก่ ก ลอยจ อื ซ เกิต ป ญัก
เนอึม นึง ละ ปุย� 2 ปุย ซ ฆวต งอ่ต โกะ
แตะ โน่ง� ซ ฆวต ไอฮ ลอน มาื� ซ ซาวป
อวต ติ แตะ� ซ เกียฮ ฮุน� ฮลัต โตว นึง
ซ อฮั แตะ ป โซะ ป ไซญ ละ ปุย� เญือะ
ซ เนอึง โตว ป อฮั มะเปือะ แตะ� ซ ยุง
โตว ญันด่ี นึง โอเอฮี� ซ นัปทื โตว โอ
เอฮี ติ เจือ เนอมึ� 3ซ ฆอก รพาวม� เลีย
ก พาวม โตว นึง ปุ แตะ� ซาวป บรุ เพือ
ปุย� แปน ปุยไฮะ ปุยฮอน� ซวก โฮฮ ซวก
วฮิ� ซ เกละยุ ป ไมจ� 4ซแปนป โชะ โซม
ปุ โฮมว แตะ� ซ ลุ่ โฮฮ ลุ่ วฮิ� ซ ทื ติ แตะ
คึ� ซ ฮรกั ป มวน ฮา ฮรกั แตะ พะจาว�
5 ไลลวง ทื อื พะจาว ซ มัฮ ไลลวง ก พริ
อื โน่ง� ไลลวง ลปุง เนอึม ป มัฮ อมันัต
ระ ยุฮ พะจาว เซ� ญอม โตว รปั อื โตะ
รพาวม แตะ� ปุย ตอก เซ ไมจ เปอะ ทอ
เนาะ โน่ง ติ แตะ ฮา�

6 ปุย ตอก เซ เอจี ไก โรฮ งอ่น ป ซาวป
เลีย ก เญือะ ปร โป วน เยอื รพาวม ไม่
นาวก รพาวม อื นึง มัป่� ไม่ เกือฮ อื กัม
กุยฮ ฆอก โบว รพาวม แตะ� ปุย โม เซ
โฮลฮ กุม รพาวม ปรโปวน ตอก เซ� 7ปร
โปวน ตอก เซ เคียต โคะ ติ แตะ ฆวต
ฮมอง เพอกึ ปุย แตะ� ปังเมอ โอ เกียฮ
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ยุง ลปุง เนอึม ยุฮ พะจาว ติ ชวง� 8 ยุฮ
ยนัเน ไม่ ยมับะเร* เญือม ตอซู อื ไม่ ไอ
โมเซ ตอก ออฮ� ปรเมะ โม เซ ตอซู โรฮ
ไม่ ลปุง เนอึม ตอก เซ โรฮ� รพาวม อื
งอ่ต ป โอ ไมจ โน่ง� รพาวม เจือ อื มัฮ
เยอื ป เคิป� 9 กัน ยุฮ โม เซ ซ อาวต ติ
เตะ โน่ง� ปุย เตือง โอยจ อื ซ ยุ ที เมาะ
งาว อื ตอก ยุ ปุย งาว ยนัเน ไม่ ยมับะเร
เซ โรฮ�

ลปุง ซตอก ปาวโล ลัก่ ก ลอยจ อื
10 ปะ เอจี ยุง ที เปอะ ตอก เพอกึ อาึ

ปุย ไม่ กัน ยุฮ ฮุ� ไม่ ยุง เปอะ ป ระ
ฆวต ไอฮ แฮะ นึง จีวติ แตะ� เอจี ยุง
โรฮ เปอะ รพาวม เจือ อาึ อื ไม่ เมาะ ลัง่
รพาวม เมอะ ไม่ รพาวม ฮรกั เกอะ� ไม่
ตอก อาวต เตอะ ไม่ รพาวม ตอน ฮมัน
แตะ� 11 เอจี ยุง โรฮ เปอะ ตอก โอต อาึ
คัม ตุง ปุย แตะ� ไม่ เม่ะมัก่ แตะ โฮวน
เจือ� เอจี ยุง เปอะ โครยญ เจือ ป เกิต ละ
อาึ นึง ยว่ง อนัทิโอก ไม่ ยว่ง อโิคนีโอน ไม่
ยว่ง ลิซตรา� ตอก โคมเฮง ลัมเลือ ปุย อาึ
เซ� พะโองจาว ปังเมอ เกือฮ อาึ โปน ฮา
โอเอฮี ตอก เซ เตือง โอยจ อ�ื 12 เมาะ ป
ฆวต ยุฮ เนอมึ ตัม จีวติ พะจาว เบือ รโจะ
ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะเยซูครติ� ซ ไก
ตื ป โคมเฮง ฆาื อ�ื 13 ปุย ฆอก ปุย เบร
ไม่ ปุย โอ เนอึม รพาวม ซ ฆอก แนฮ ปุ
ปุ� ซ ซาวป จุ ปุย ไลจ� ปุย ซ โฮลฮ โรฮ
จุ โกะ อื ไลจ� 14 ปะ ปังเมอ ไมจ เปอะ
อาวต แนฮ นัม ลปุง เนอึม ป เอจี เพอกึ
ปุย ละ เปอะ ป เอจี เจือ เปอะ ไม่ รพาวม
เนอึม แตะ เซ� ปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ป
เพอกึ ละ แตะ เซ� 15 ตึน ซ ไตม โรฮ เปอะ
ยุง แตะ พะทัม เน่อมึ เญอืม มัฮ ลัง่ เปอะ
กวนดุ โฮ� พะทัม เซ มัฮ ป ซัมคัน ป เกีย
ฮ เพอกึ ปะ เกือฮ โฮลฮ กัมกึต วไิซ ไมจ
แตะ� ฮอยจ ละ โปน เปอะ มัป่ เบือ เจือ
เปอะ พะเยซูครติ� 16พะทัม เตือง โอยจ
อื พะจาว เอจี เกือฮ อื ละ ปุย ตัม รพาวม
โกะ แตะ ไอฮ� เอจี ไก เนอมึ ป มัฮ ละ เพ

อกึ แตะ ปุย� ไม่ รโฮงะ อื ป พิต ยุฮ ปุย�
ไม่ เกียฮ เฌาะ อื รพาวม ปุย เกือฮ ไมจ�
ไม่ เพรยีง อื ปุย ละ ซ ยุฮ อื กัน ซื กัน ไซ�
17 ละ ซ เกือฮ อื ปุย ไน พะจาว กุมปอ โอ
เอฮี โตะ รพาวม� ไม่ เกือฮ อื โอ ไก ป วติ
นึง ติ เจือ เนอึม� ละ ซ โฮลฮ อื ยุฮ กัน
ไมจ โครยญ เจือ�

4
1 มัฮ พะเยซูครติ ป ซ รเตีฮ ปุย เตือง

โอยจ อื เตือง ป ยุม ไม่ ป ไอม� เญือม
งอ่ต ไลลวง ซ ฮอยจ อื ตอก เซ� ไม่ ไลลวง
ซ ตัตเตียง อื ปุย� อาึ ปัว ซตอก ปะ ซอง
นา พะจาว ไม่ ซองนา พะเยซูครติ ตอก
เฮ�ี 2 ไมจ เปอะ ครอฮ ลอป ลปุง อ�ื ไมจ
เปอะ ซปึต ซน่อง ครอฮ เญือม เคริ ดอม
อ�ื เญือม โอ อื เคริ ดอม ไมจ โรฮ เปอะ
ครอฮ� ไมจ เปอะ อฮั ซโตฮ ละ ปุย� ไมจ
เปอะ ซตอก รเง่อมึ ปุย� ไม่ ซาวป เปอะ
ตอก ซ นนุ แตะ รพาวม อ�ื ไมจ เปอะ
เพอกึ ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ โครยญ เจือ�
3 เอจี ซ เติง เวลา เญือม โอ ปุย ซ ญอม
งอ่ต เพอกึ ปุย ลปุง เนอึม ละ แตะ� เญื
อม เซ ปุย ซ ฆวต ยุฮ โอเอฮี ตัม รพาวม
โกะ แตะ โน่ง� ไม่ ซ ซาวป รโจะ คู ละ โกะ
แตะ โฮวน ปุย� นึง ฆวต ไอฮ อื คู เพอกึ
โอเอฮี ละ แตะ ตัม ป ฆวต ฮมอง โกะ แตะ
ไอฮ� 4ซลเตือฮ ติ แตะ ฮา งอ่ตแตะ ลปุง
เนอมึ ละ ซ โฮว งอ่ต แตะ เจีย จัก ปุย ฮา
อ�ื 5 ปะ ปังเมอ ไมจ เปอะ อาวต แนฮ ไม่
รพาวม ตอน ฮมัน แตะ� ไมจ เปอะ ญอม
โอต เม่ะมัก่ แตะ� ไมจ เปอะ ครอฮ ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย� กัน
เกือฮ พะจาว เปอะ ยุฮ เซ ไมจ เปอะ ยุฮ
เกือฮ ฟวยจ โครยญ เจือ�

6 ไลลวง อาึ นึง อ�ื อาึ ตอก โอเอฮี ป
ทไว ปุย ละ พะจาว� เอจี ซ เติง เวลา ทไว
ปุย อ�ื เอจี ซ เติง เนอึม เวลา ซ โอก อาึ
ฮา ปลัฮเตะ เอ� 7 อาึ เอจี ลลัฮ่ ตอ เมาะ
ไก เรยีง แด่น แตะ� อาึ เอจี ฮอยจ ลัก่ ก
ลอยจ คระ ตอ แตะ� อาึ เอจี อาวต ตอน

* 3:8 3:8 ยนัเน ไม่ ยมับะเร เซ ไก โตว มอยฮ นึง พะทัม ไพรม� โม ยวิ ปังเมอ คาวไจ อื มัฮ ป โกว อมันัต พี
เญือม ตอซู อื ไม่ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� (2 โมเซ 7:8-8:8)
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ฮมัน แนฮ ไม่ รพาวม เจือ แตะ� 8 ปเล่ีย
เฮี เอจี ไก ลังวนั แฮรน พะจาว อาึง รโตง
อาึ อ�ื มัฮ ลังวนั รโตง กัน ซื กัน ไซ ป
ตอก วอม คึ โฮ� ป ซ เกือฮ พะโองจาว ละ
อาึ ซเงะ ซ ฮอยจ อ�ื นึง มัฮ อื ป รเตีฮ โอ
เอฮี ตัม ซื อ�ื มัฮ โตว ซ เกือฮ อื ละ อาึ
โน่ง� ซ เกือฮ โรฮ อื ละ โม ป รกวน ยุ
ฮอยจ แตะ ไม่ อมันัต ระ แตะ เตือง โอยจ
อ�ื

ลปุง ซตอก ลัก่ ก ลอยจ อื
9 ไมจ เปอะ ซาวป ตอก ซ เกียฮ ไกลจ

ฮอยจ แตะ เคะ อาึ� 10 เด่มา เอจี โคะ
ฮรกั ปลัฮเตะ เฮ�ี แปน ละ โปวฮ อื อาึ ฆาื
อ�ื ลอต โฮว เมือง เทซะโลนิกา� เครเซน
เอจี โฮว จังวตั กะลาเทีย� ติโต เอจี โฮว
โรฮ นึง จังวตั ด่าลามาเทีย� 11 มัฮ ลูกา
โน่ง ป อาวต ไม่ อาึ อ�ื ไมจ เปอะ โฮว
ซาวป มาระโก� โรวก ไม่ เปอะ ฮอยจ เคะ
อาึ นา เฮ�ี นึง มัฮ อื ปุย เกียฮ เรอมึ เนอมึ
อาึ นึง กัน ยุฮ ฮุ� 12 อาึ เอจี เกือฮ ทีคิกัต
โฮว นึง เวยีง เอเฟโซ� 13 ลปิ ซโอว ป ละ
อาึ นึง เญือะ คาระโป ยว่ง โตรอตั โฮ� เญื
อม ฮอยจ เปอะ ไมจ เปอะ โรวก ไม่ แตะ�
โรวก โรฮ เนิ ไม่ นังซื� ระ ลัก่ ฆวต ไอฮ
แตะ นังซื ไซฮ นึง ฮกั นึง อ�ื

14อะเลกซันเด่อ ป มัฮ จัง เคือง แตม ไร
ซครกั เซ เอจี โซะ เนอึม คัม ตุง อื อาึ อ�ื
พะโองจาว ซ โรก อื ละ อื ตัม ป เอจี ยุฮ
อื เซ� 15 ไมจ โรฮ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา�
นึง มัฮ อื ป ตอซู ลัมเลือ ป อฮั ป มวยญ
เอะ�

16 เญอืม โฮลฮ อาึ กัฮ ติ แตะ โฮน รกา
อื เซ� ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป พาวม ดิ ไม่
อาึ ละ ซ เรอมึ แตะ กัฮ อาึ อ�ื ปุย เอจี ละ
โปวฮ ตื อาึ� ปัว พะจาว โอ เกือฮ ลอก ตุต
แตะ ฆาื อ�ื 17 พะโองจาว ปังเมอ อาวต
ไม่ เยอะ� เกือฮ อาึ ไก เรยีง แด่น ละ ซ
ปุน ครอฮ แตะ ไลลวง พะจาว โครยญ
เจือ� ละ ซ เกือฮ ปุย ตังเมือง ฮมอง เตือง
โอยจ อ�ื พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โปน ฮา
มวยญ รเวยี ซิงโต� 18 พะโองจาว แจง
ซ เกือฮ อาึ โปน ฮา ป ฆอก โครยญ เจือ�
ซ นัม อาึ ฮอยจ ไมจ ฮอยจ มวน นึง บัน่
เมือง ยุฮ แตะ นึง เมือง มะลอง� ไมจ ปุย

เกือฮ พะจาว ไก ลอป โญตซัก โอ เญือะ
ไก ลอยจ� อาเมน�

19 อาึ รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ ปริซ
ลา ไม่ อะควิลา ไม่ เญือะ โอเนซิโฟโร�
20 เอราซทัต อาวต ลัง่ นึง เวยีง โครนิ�
อาึ เอจี ละ โตรฟีโม นึง ยว่ง มีเลโท ฆาื โอ
อื กอ� 21 ไมจ เปอะ ซาวป เกือฮ ติ แตะ
ฮอยจ เคะ อาึ กา เติง เมือ โฆยญ ดัฮ แปน
โฮ� ยูบู่โล ไม่ พูเด่ ไม่ ลีโน ไม่ คลาวเด่ีย
ไม่ เอียกปุ ไฮญ เญอะ ไน พะจาว� รโปะ
รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ� 22 ปัว พะโอง
จาว กุม รพาวม รโม่ยฮ เปอะ� ปัว กุนมุ่น
ยุฮ พะจาว อาวต ลอป ไม่ โม เปะ เตือง
โอยจ เปอะ�
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ติโต
ติโต มัฮ ปุย ตังเมือง ป เจือ พะเยซู�

มัฮ โรฮ ป ยุฮ ดิ กัน ละ พะจาว ไม่ ปาวโล
ไม่ ปุโฮมว ไฮญ อ�ื ติ โฮน อื ปาวโล เกือฮ
ติโต อาวต นึง เกาะ ครตี� ป มัฮ เกาะ ระ
อาวต บัก่บ่วน ปลัฮ รพาวม ติ โดฮ� ติโต
อาวต นึง เกาะ เซ ละ ซ แลน แก แตะ ค
รติซจัก นึง อ�ื นังซื เฮี ไก ลอวย เจือ ป
ฆวต เนน ปาวโล นึง อ�ื
(1) ปาวโล ยุง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โม

ป อาวต นึง เกาะ ครตี� โฮวน ลัก่ มัฮ แตะ
ปุย โอ ปุก ไล แตะ� มัฮ เซ ป ฆวต เกือฮ
อื ติโต โตก ละ ไลลวง จีวติ โม ป ซ แปน
พูนัม ครติซจัก ฆาื อ�ื ปาวโล ฆวต เกือฮ
ติโต เลือก ปุย ไมจ ไล โน่ง ละ ซ แปน อื
พูนัม ครติซจัก�
(2) ปาวโล เพอกึ โรฮ ติโต เกือฮ ยุง

ตอก ซ ไมจ แตะ เพอกึ ปุย ไน ครติซจัก�
ตอก โม ปรเมะ กวต อาญุ� ไม่ โม ปรโป
วน กวต อาญุ� โม ปรโปวน กวต อาญุ นึง
อื เซ ไมจ แม อื เพอกึ ปรโปวน นมุ อาญุ�
ติโต ไมจ โรฮ อื เพอกึ โม ปรเมะ นมุ� ไม่
โม ป แปน กวนไจ ปุย�
(3) ลัก่ ก ลอยจ อื ปาวโล ซตอก รเงอ่มึ

ติโต เกว ไม่ ป ยุฮ ป อฮั ปุย ไน พะจาว�
นึง ไลลวง ไมจ อื อาวต เฮน อาวต ฮลอง
ไม่ ปุ แตะ� ไม่ ตอก ไมจ อื แฮน ติ แตะ ฮา
กัน รเจ รไซญแตะ� ไม่ เวยี อื กัน รกัฮ ปุย
ฮา ปุ แตะ แปน มู แปน มู แตะ�
นังซื เฮี มัฮ ป ไซฮ ปาวโล� ตึน ซ มัฮ

ไซฮ อื เญือม เอจี ฟวยจ พลวย ปุย อื ฮา
แปน แตะ ป ตุต นึง เวยีง โรม� ตัม แกต
ปุย อื โฮ�

ลปุง นัปทื
1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ กวนไจ ยุฮ พะ

จาว� มัฮ โรฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะ
เยซูครติ ละ ซ เรอมึ แตะ โม ป เอจี เลือก
พะจาว อาึง� เกือฮ ตอน ฮมัน นึง รพาวม
เจือ แตะ� ไม่ เกือฮ โรฮ ยุง ที ลปุง เนอมึ
ป เกือฮ ปุย ฆวต ยุฮ ตัม จีวติ พะจาว เซ�

2 โอเอฮี เซ มัฮ ไก อื เบือ ซโอว รพาวม ปุย
ไม่ ซ โฮลฮ แตะ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ�
ป ซันญา พะจาว อาึง เน่อมึ เจน เตะ ฆอ
รอาวม ลัง่� พะจาว เซ มัฮ โตว ป เกียฮ
อฮั ป โอ เนอึม� 3 เญือม เอจี เติง เวลา
ยุฮ อื พะจาว เอจี เกือฮ ปุย ยุง ที ลปุง
แตะ เซ เบือ กัน เกือฮ อื อาึ ครอฮ ละ ปุย�
อาึ ครอฮ เฮาะ ตัม ป ดวน พะจาว แตะ
ครอฮ� พะจาว เซ เอจี มัฮ ป เกือฮ เอะ
โปน มัป่ ยุฮ แตะ�

4 นังซื เฮี รโปะ ละ ติโต ป มัฮ เนอมึ กวน
เนอะ นึง ไก รพาวม เจือ อื ตอก เอะ โรฮ�
ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ป
ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ�
ไม่ พะเยซูครติ ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ เซ
อาวต ลอป ไม่ เปอะ�

ไลลวง ป กวต
5 มัฮ เฮี ป ละ อาึ ปะ ฆาื อื นึง เกาะ ครตี

เตอ� มัฮ เกือฮ ปะ เพรยีง ป โอ ดิ ไมจ
เกือฮ ไมจ� ไม่ เกือฮ เปอะ ดุฮ โม ป กวต
ละ ปุย ไนพะจาว โครยญยว่ง� ไมจ เปอะ
ไตม ตอก เอจี อฮั อาึ อาึง ละ เปอะ� 6 โม
ป มัฮ ป กวต เตอ ไมจ อื แปน ปุย โอ ปุย
ไก คระ เติ นึง ป ยุฮ ป อฮั อื นึง โอเอฮี ไล
เฮ�ี ไมจ อื แปน ปรเมะ เญือะ ปรโปวน
ติ โน่ง� กวน อื ไมจ อื อาวต ไม่ รพาวม
เจือ แตะ ไม่ โอ อื มอยฮ ปุยไฮะ ปุยฮอน
ไม่ โอ อื กอ เลฮ� 7 โม ป กวต เซ เอจี มัฮ
พะจาว ป มอป กัน ละ อ�ื มัฮ เซ ป ไมจ อื
แปน ปุย โอ ปุย ไก คระ เติ นึง ฆาื อ�ื ไมจ
โตว อื แปน ปุย ทื ติ แตะ คึ� ไมจ โตว อื
แปน ปุย ฮนิ รพาวม� ไมจ โตว อื แปน
ปุย มัก ไปล� ไมจ โตว อื แปน ปุย กอ รเจ
รไซญ ไม่ ปุย� ไมจ โตว อื ฮนั ลอน นึง
เละ นึง มาื� 8 ไมจ อื ฆวต ยุ แคก ยุ เลือ�
ไมจ อื แปน ปุย ฮรกั ป ไมจ� ไมจ อื แปน
ปุย ปุน เตียง ไอฮ รพาวม แตะ� ไมจ อื
แปน ปุย เนอึม รพาวม ไม่ ซื แตะ� ไมจ
อื แปน ปุย ปุน ทไว เนอึม ติ แตะ ละ พะ
จาว� ไมจ อื แปน ปุย ปุก ไล แตะ โครยญ
เจือ� 9 ไมจ อื แปน ปุย อาวต ตอน อาวต
ฮมัน ตัม ลปุง เนอมึ ยุฮ พะจาว� เดอมึ ซ
เกียฮ เพอกึ ลปุง เนอึม เซ ฆาื อื ละ ปุย



ติโต 1:10 342 ติโต 2:12

ซโตฮ� ไม่ ซ เกียฮ รโฮงะ ที อื ละ โม ป เก
กัมฮอน ลปุง เนอมึ เซ�

ไมจ ซตอก รเงอ่มึ ปุย โอ ไมจ
10 เอจี โฮวนป เลฮ เตียง ป อฮั พะจาว�

ไม่ อฮั อื โอเอฮี ป โอ ไก ป มัฮ ฮา� ไม่ ร
ชุยจ อื ปุย ไลจ เจอ� โฮวน ลัก่ มัฮ แตะ
โม ป เนน ลัง่ พิที นึง ซาซนา ยวิ ป ยุฮ
ตอก เซ� 11 โม เซ ฮาวก เญือะ ป ออฮ�
ซุกซัก ยุฮ รพาวม เญือะ เซ ปอ ไลจ อ�ื
เพอกึ ป โอ ปุย ลัมเปิง เพอกึ นึง ฮนั อื นึง
เละ นึง มาื เญี่ยะๆ ญุ่ๆ� มัฮ เซ ป ไมจ
เปอะ คัต ปุย โม เซ โอ เญือะ เกือฮ เพอกึ
ปุย ฆาื อ�ื 12 ไก โม ป อาวต นึง เกาะ ครตี
ติ ปุย� รโฮงะ โอเอฮี ตัม ซื อื ติ มวยญ�
อฮั เฮ�ี �ปุย นึง เกาะ ครตี มัฮ ป อฮั ลอป
ป โอ เนอึม� มัฮ โรฮ ตอก โกะพริ ซวก�
มัฮ ปุย เกละ ไม่ กละ แตะ�� อฮั ไอฮ เซ
ละ ปุย เมือง โกะ แตะ ปุย เซ� 13 ป อฮั ป
มวยญ ปุย เซ มัฮ ป เนอมึ� มัฮ เซ ป ไมจ
เปอะ อฮั เรยีง ละ ปุย ป ยุฮ ป โอ ปุก เซ ฆาื
อ�ื เดอมึ ซ ไก รพาวม เจือ ตอก ปุก อื ฆาื
อ�ื 14 เดอมึ โอ เญือะ ซ เจือ เจีย โอ เนอมึ
จัก โม ยวิ เซ� ไม่ โอ อื เญือะ ซ เจือ ลปุง
เพอกึ ตอม ยุฮ โม ป โอ ฆวต ไอฮ ลปุง เนอึ
ม เซ� 15 ละ โม ป ซงะ่ โตะ รพาวม� โอ
เอฮี โครยญ เจือ มัฮ ตื ป ซงะ่ ละ อ�ื โม ป
โอ เจือ พะจาว ไม่ โม ป รแอม โตะ รพาวม
เมอ� ไก โตว ป ซงะ่ ละ อื ติ เจือ เนอึม�
รพาวม รโม่ยฮ อื ไม่ รพาวม ยุง อื ไอฮ ติ
แตะ เอจี รแอม ตื� 16 โม เซ เคียต อฮั ติ
แตะ ยุง พะจาว� ปังเมอ ที โรฮ นึง กัน ยุฮ
อื โอ อื ยุง เนอึม� โม เซ ปุน ยุฮ โตว กัน
ไมจ ติ เจือ เนอึม� นึง ฆอก รพาวม อื ไม่
โอ อื ฆวต เนองึ ป อฮั พะจาว�

2
ป ไมจ ปุย เพอกึ ละ ปุ แตะ

1 ปะ ไมจ เปอะ เพอกึ ปุย เกือฮ ยุฮ อื
ตัม โปง อื ลปุง เพอกึ ตอมพะจาว� 2 ไมจ
เปอะ เพอกึ ละ โม ปรเมะ เอจี กวต อาญุ
เกือฮ แปน ปุย ยุง ยุฮ อฮั โอเอฮี ตัม เมาะ
เคราะ เมาะ ชอม อ�ื เกือฮ แปน ปุย อฮั

ป เนอึม ไตม ป ซื� เกือฮ ปุน เตียง ไอฮ
รพาวม แตะ� ไม่ เกือฮ อื ติ แตะ ตอน
ฮมัน นึง รพาวม เจือ แตะ� ไม่ อาวต อื
ไม่ รพาวม ฮรกั แตะ� ไม่ ไอฮ อื รพาวม
ลัง่ แตะ�

3 ละ โม ปรโปวน เอจี กวต อาญุ อู�
ไมจ โรฮ เปอะ เพอกึ ละ อื ตอก เซ โรฮ�
กัน ยุฮ อื โครยญ เจือ ไมจ อื ยุฮ ไม่ นัปทื
เนอึม แตะ พะจาว� ไมจ โตว อื แปน ป
ซาวป บรุ เพือ ปุย� ไมจ โตว อื แปน ปุย
มัก ไปล� ฮา เซ ไมจ อื แปน ปุย เกียฮ
เพอกึ ไลลวง ป ไมจ ป ญุ่ก ละ ปุย� 4 เด
อมึ ซ เกียฮ เพอกึ โม ปรโปวน นมุ อาญุ
เกือฮ ฮรกั ปุย เญือะ แตะ ไม่ กวน แตะ�
5 ไมจ โรฮ อื เพอกึ เกือฮ แปน ปุย ปุน
เตียง ไอฮ รพาวม แตะ� ไม่ แปน แตะ ปุย
ซงะ่ ซงอม โตะ รพาวม� เกือฮ โรฮ แปน
ปุย ยุฮ กัน นึง เญือะ นึง ม่า แตะ� ไม่ เลีย
ก พาวม โซะไง่ อื นึง ปุย� ไม่ เนอึง อื ป
อฮั ปรเมะ เญือะ แตะ� เดอมึ ปุย โอ ซ ไก
คระ เพียก แฮม ลปุง พะจาว ฆาื�

6 ละ โม ปร เมะ นมุ อาญุ� ไมจ โรฮ
เปอะ ซตอก รเง่อมึ เกือฮ แปน ปุย ปุน
เตียง ไอฮ รพาวม แตะ โรฮ� 7 ปะ ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ แปน ปิม แตะ นึง กัน
ยุฮ เปอะ ป ไมจ โครยญ เจือ� เญือม เพ
อกึ ตอม เปอะ ปุย ไมจ เปอะ เพอกึ เนอมึ
เพอกึ โรวะ� 8 ไมจ เปอะ เกือฮ ลปุง เพอกึ
ตอม เปอะ แปน ป ปุก ป ลอก� เดอมึ ปุย
โอ ซ ไก ตอก เติ ชฮิ วฮิ ฆอก เปอะ� ดัฮ
เปอะ ยุฮ ตอก เซ โม ป เก กัมฮอน เปอะ
ซ โซะกิจ ไฆฮ ฆาื อ�ื ไม่ โอ แตะ ไก ตอก
ซ เกียฮ เพยีก แฮม เอะ�

9 ไมจ เปอะ ซตอก รเงอ่มึ โม ป มัฮ กวน
ไจ ปุย� เกือฮ เนอึง ป อฮั ปอเลียง แตะ�
ไม่ ยุฮ อื ป ปุก รพาวม อื โครยญ เจือ� ปุ
เกือฮ เก อ�ื 10 ปุ เกือฮ เม่าะ ลไลม โอ
เอฮี� เกือฮ เปลีฮ รพาวม เนอึม แตะ ไม่
ซื แตะ โครยญ เจือ� ละ ซ รโพ อื ลปุง เพ
อกึ ตอม พะจาว ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ เซ�

11 พะจาว เอจี เปลีฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ
ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย โปน มัป่ โครยญ โฆะ
แตะ� 12 กุนมุ่น เซ มัฮ ป เพอกึ เอะ� นึง
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ซ เกือฮ อื เอะ ละ โปวฮ ป ฆอก ป เบร� ไม่
กัมกุยฮ ฆอก แตะ ติ เจน อาวต แตะ นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่ ซ เกือฮ อื เอะ แปน ปุย
ปุน เตียง ไอฮ รพาวม แตะ� ไม่ อาวต ไม่
รพาวม ซืไซ แตะ� ไม่ เกือฮ ติ แตะ ฆวต
ยุฮ เนอึม ตัม จีวติ พะจาว� 13 กุนมุ่น เซ
มัฮ โรฮ ป เกือฮ เอะ รกวน ซเงะ ไมจ มวน
ยุฮ พะจาว เซ ไม่ ซโอว รพาวม แตะ นึง�
มัฮ เญอืม ซ ฮอยจ เปลีฮ พะจาว ป ตึก นึง
ระ แตะ เซ ติ แตะ� ไม่ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ
แตะ� มัฮ เนอึม พะเยซูครติ ป เกือฮ เอะ
โปน มัป่ ป ซ ฮอยจ เซ� 14 มัฮ ป โปง จี
วติ แตะ ฆรอ เอะ นึง ซ โตฮ อื เอะ เกือฮ
โปน ฮา ป ฆอก ป เบร โครยญ เจือ� มัฮ
เกือฮ อื เอะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ละ โกะ
แตะ ไอฮ� ไม่ เกือฮ อื เอะ แปน ปุย เรยีง
รพาวม ละ ยุฮ แตะ กัน ไมจ�

15 ไมจ เปอะ เพอกึ ตอม โอเอฮี ไล เซ
ละ ปุย� เญือม ซตอก รเง่อมึ เปอะ ปุย
ไม่ คัต เปอะ โอ เญือะ ยุฮ โอเอฮี โอ ปุก
เกอ� ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่ อมันัต เกือฮ พะ
จาว ละ เปอะ� ปุ เกือฮ ปุย พามัต เปอะ
นึง�

3
ไมจ ปุย ยุฮ ลอป กัน ไมจ

1 ไมจ เปอะ ซตอก รเง่ อมึ ปุย เกือฮ
ญอม อาวต ฆรมึ โม จาวไน ไม่ โม ป ไก
อมันัต� ไม่ เนอึง อื ป อฮั ป มวยญ อ�ื
เกือฮ เพรยีง ติ แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ กัน
ซืไซ โครยญ เจือ� 2 ไมจ เปอะ ซตอก โอ
อฮั ลปุง ฆอก ละ ปุย� ปุ เกือฮ รเจ รไซญ
ไม่ ปุย� เกือฮ แปน ปุย จวต ชุม� เกือฮ
เปลีฮ รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ ละ ปุย เตื
อง โอยจ อ�ื

3 ไพรม อื เอะ มัฮ โรฮ ปุย งาว ปุย ไงญ
ตอก เซ� เนองึ โตว โรฮ ป อฮั พะจาว ไม่
ไลจ นึง จุ โอเอฮี แตะ� แปน โรฮ ครา กัม
กุยฮ ฆอก แตะ นึง ซาวป แตะ ยุฮ ป มวน
โฮวน เจือ� จีวติ เตอะ นาวก นึง รพาวม
กุยจ ววั ไม่ รพาวม ฆอก� ปุย ไฮญ เกละ
ยุ เอะ ฆาื อ�ื เอะ เกละ โรฮ ยุ ปุย ไฮญ�
4พะจาว ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ เซ ปังเมอ
เปลีฮ กัม ฮรกั กัม แปง แตะ ละ เอะ นึง

เลียก พาวม อื นึง เอะ� 5 เอจี เกือฮ เนอมึ
เอะ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� เอจี พัก เอะ ซงะ่
ละ ซ เกือฮ อื เอะ เกิต โคระ� มัฮ เกือฮ
อื เอะ แปน ปุย โคระ เบือ ลปุ แตะ� มัฮ
โตว เบือ กัน ซื กัน ไซ ยุฮ เอะ ไอฮ� มัฮ
เบือ เลียก พาวม พะจาว นึง เอะ� 6 ลปุ
ป เกือฮ พะจาว ละ เอะ เซ เอจี กุมปอ
ละ เอะ โครยญ เจือ� เบือ พะเยซูครติ ป
เกือฮ เอะ โปน มัป่ เซ� 7พะเยซู เซ เกือฮ
เอะ แปน ปุย ซืไซ ละ แตะ เบือ กุนมุ่น ยุฮ
แตะ� เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ
ไก ลอยจ ป แฮรน อื อาึง ละ เอะ เซ� เอจี
มัฮ เซ ป ซโอว รพาวม เอะ ไม่ เยอ� 8 ป
อฮั ฮะ เซ มัฮ ลปุง เนอมึ แนม� ไลลวง เซ
อาึ ฆวต เกือฮ ปะ ครอฮ ซโตฮ นึง ซ เกือฮ
แตะ โม ป เอจี เจือ พะจาว เรยีง รพาวม
ละ ซ ยุฮ ลอป แตะ กัน ไมจ� โอเอฮี ตอก
เซ มัฮ ป ไมจ� มัฮ ป ซ ไก ป มัฮ ละ ปุย
เตือง โอยจ อ�ื

9 ไมจ เปอะ แฮน เวยี ไลลวง เก เปอะ
ปุ แตะ นึง โอเอฮี โอ ไก ป มัฮ� ไม่ ไลลวง
มอยฮ จัตเจือ ไพรม ปุย โฮวน เจน ปุย�
ไมจ โรฮ เปอะ เวยี ไลลวง รเจ รไซญ ไม่
ไลลวง เก ปุย ปุ แตะ เบือ คอ โกตไม ยุฮ
พะจาว� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ โอเอฮี ไอฮ
พาวม แตะ ไม่ โอ อื ไก ป มัฮ ละ ปุย�
10 ดัฮ ไก ป ซาวป รกัฮ โม ป เจือ ฮา ปุ แตะ
แปน มู แปน มู แตะ� ไมจ เปอะ ซตอก
รเง่อมึ ลอา ลอวย โฮน� ดัฮ เปอะ เอจี
ฟวยจ ซตอก โฮ� ดัฮ ลัง่ โอ เนอึง ป อฮั
เปอะ� ไมจ เปอะ เวยี ปุย เซ� 11 ปะ เอจี
ยุง เปอะ ไอฮ รพาวม ปุย ตอก เซ� เอจี
มัฮ ไฆร อื ฮา ลปุง เนอมึ� มัป่ ยุฮ อื รโจฮ
ไอฮ โกะ อ�ื

ลปุง ซตอก ลัก่ ก ลอยจ อื
12 อาึ ซ เกือฮ ปุย ฮอยจ เคะ เปอะ ติ

ปุย� ดัฮ โอ มัฮ อาราเทมา มัฮ ทีคิกัต�
ดัฮ เอจี ฮอยจ เคะ เปอะ ไมจ เปอะ เอญี
รปิ เอนิ เคะ อาึ นึง ยว่ง นิโคโพลี� อาึ ตะ
อาวต นา เซ ติ เจน เมือ โฆยญ� 13 ไมจ
เปอะ เรอมึ เนอมึ เซนา ป มัฮ ทไนควมั ไม่
อะโพนโล นึง คระ โฮว อ�ื ปุ เกือฮ ไก ป
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วติ ป วงั ละ ติ เจือ เนอึม� 14 เมาะ ป มัฮ
มู ติ ไม่ เอะ ไมจ เปอะ เกือฮ เพรยีง ติ แตะ
ละ ซ ยุฮ ลอป แตะ กัน ไมจ� ไมจ โตว อื
อาวต ปลาว งาวม เร�ี เดอมึ ซ โฮลฮ โอ
เอฮี ป จัมเปน ละ โกะ แตะ ไม่ ซ แปน โรฮ
อื กุน ละ ปุย ไฮญ�

15 เมาะ ป อาวต ไม่ อาึ อื รโปะ รซอม
นัปทื แตะ ละ เปอะ เตื อง โอยจ แตะ�
ไมจ ปะ ซึป ลปุง นัปทื ยุฮ เอะ ละ โม ป
ฮรกั เอะ เบือ รพาวม เจือ แตะ พะจาว โค
รยญ โฆะ อ�ื
ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะจาว อาวต ลอป ไม่ โม

เปะ โครยญ โฆะ เปอะ�
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นังซื รโปะ ปาวโล ละ
ฟีเลโมน

ฟีเลโมน มัฮ ปุย กอย ป เจือ โรฮ พะ
เยซู ติ ปุย� ตึน ซ มัฮ ซมาชกิ นึง ครติซ
จัก โคโลซี ติ ปุย� ฟีเลโมน เซ ไก กวน
ไจ ยุฮ ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ โอเนซิโม�
ซไม เซ โฮวน ปุย ป โฮลฮ แปน ครา ปุย�
มัฮ โตว กวนไจ ยุฮ กัน ละ ซ โฮลฮ อื มาื
เคิ แตะ� จัมเปน อาวต ลอป ไม่ ปอเลียง
แตะ ละ ยุฮ อื กัน ละ อื โครยญ เจือ� ป
มัฮ โอเนซิโม เซ ไก รพาวม ฆวต ตอ ฮา
ปอเลียง แตะ� กังเคะ เอ แปน ตอ เนอึม
ฮา อื ฮอยจ ก ซไง อ�ื ฮอยจ เอนิ นึง เวยีง
โรม� เญอืม เซ ปุก เญอืม คัง ลัง่ ปุย ปาว
โล นึง เวยีง โรม ฆาื ครอฮ อื ไลลวง พะ
จาว ละ ปุย� โอเนซิโม เซ รโตฮ ยุ ปาวโล
นึง เวยีง โรม เซ� ปาวโล รโฮงะ ไลลวง
พะเยซู ละ อ�ื โอเนซิโม ลอต เจือ พะเยซู
เบือ อ�ื
นังซื ฟีเลโมน เฮี มัฮ นังซื รโปะ ปาวโล

ละ ซ ปัว อื ฟีเลโมน ปุกแม ปุ แตะ ไม่ กวน
ไจ ตอ ฮา แตะ เซ� ปาวโล ดวน โอเนซิโม
เซ เอญี อาวต แม ไม่ ปอเลียง แตะ ตอก
ไพรม อ�ื ปาวโล ปัว ฟีเลโมน เซ รปัคัม
โอเนซิโม ไม่ ยวก อื พิต ยุฮ อื ละ อ�ื ปัว
โรฮ อื เมีญ โอเนซิโม เซ มัฮ เอียกปุ แตะ
นึง มัฮ อื ป เจือ โรฮ พะเยซู ตอก โกะ อื เซ
โรฮ�

1อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป อาวต โตะ คอก
ฆาื รซอฮ แตะ ละ พะเยซูครติ� ไซฮ ดิ
นังซื ไม่ ทิโมที ป มัฮ โรฮ เอียกปุ แตะ ไน
พะจาว�
รโปะ ละ ฟีเลโมน ป มัฮ ปุโฮมว ฮรกั

เกอะ ป ยุฮ ดิ กัน ละ พะจาว ไม่ เอะ�
2รโปะ โรฮ ละ ครติซจัก ป กอ โพรม เญือะ
เปะ� ไม่ ออตุ อปัเฟีย� ไม่ อาระคิโป ป มัฮ
ดิ ตฮนั ยุฮ พะจาว ไม่ เอะ�

3 ปัว พะจาว เปือะ เอะ ไม่ พะโองจาว ป
มัฮ พะเยซูครติ เซ เกือฮ กุนมุ่น ไม่ ไมจ
เปละ ลโลวง พาวม ละ เปอะ�

ไลลวง ไมจ ยุฮ ฟีเลโมน
4 เญื อม โตก เกอะ ละ ปะ อาึ ญัน ด่ี

ลอป ไม่ พะจาว ยุฮ แตะ เบือ อื ไม่ ไววอน
ลอป แตะ เพือ เปอะ� 5 นึง เอจี ฮมอง
เงอะ ตอก ฮรกั เนอึม เปอะ ปุย ไน พะ
จาว เตือง โอยจ อ�ื ไม่ ตอก เอจี ไก เนอมึ
รพาวม เจือ เปอะ พะเยซู จาว� 6 อาึ ปัว
พะจาว เกือฮ กัน รโจะ เอะ รพาวม แตะ
ไม่ ปุ แตะ� แปน ควน เกือฮ โม เปะ ยุง ไล
ลวง ป โฮลฮ เอะ เบือ รโจะ ดิ เอะ รพาวม
แตะ ไม่ พะครติ โฮวน ฮา ไพรม แตะ ปุ
ปุ� 7 เอยีก� รพาวม ฮรกั ยุฮ ปะ เซ� เอจี
แปน เนอึม ควน เกือฮ อาึ โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� ไม่ แปน เนอึม อื ควน
เกาะ โลม รพาวม อาึ� นึง เกือฮ ปะ ปุย
ไน พะจาว โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ
เตือง โอยจ อ�ื

ปาวโล ปัว โอเอฮี รโตง โอเนซิโม
8 เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ป มัฮ เอียก

ปุ เปอะ ไน พะครติ เตอ� เอจี ไก เนอึม
รพาวม กา เยอะ� ปอ โรวต เตอะ ดวน ปะ
ยุฮ ป ลัมเปิง เปอะ ยุฮ เซ� 9 เมือต งอ่ต
ตัม รพาวม ฮรกั ปังเมอ โอ ฆวต ดวน ปะ
ตอก เซ� ฆวต ปัว ปะ ยุฮ ฮา อ�ื อาึ ป มัฮ
ปาวโล ป เอจี มัฮ ตะ กวต ไม่ โฮลฮ ปุย คัง
เงอะ โตะ คอก นึง รซอฮ แตะ ละ พะเยซู
ครติ� อาึ ปัว นึง เปอะ ตอก เฮ�ี 10อาึ ปัว
นึง เปอะ รโตง โอเนซิโม ป มัฮ กวน เนอะ
ไน พะครติ� ลไล อาวต เตอะ โตะ คอก เฮี
อาึ โฮลฮ แปน ตอก เปือะ อื เบือ รพาวม
เจือ อ�ื 11 ไพรม อื โอเนซิโม* เซ แปน
โตว ป โกว ละ เปอะ� ปเล่ีย เฮี เอจี เกียฮ
แปน เนอมึ ป โกว ละ เปอะ� ไม่ แปน โรฮ
อื ป โกว ละ อาึ โรฮ�

12 ปเล่ีย เฮี อาึ เกือฮ โอเนซิโม เฮี เอญี
เคะ เปอะ� เอจี เมาะ เอนิ เกือฮ ฮะ ไกญ
พาวม แตะ ละ เปอะ โรฮ� 13 ติ เจน อาวต
เตอะ โตะ คอก นึง ครอฮ เฮาะ ไลลวง กัน
ระ ไล ยุฮ พะจาว� อาึ ฆวต เกือฮ อาวต ไม่
แตะ นา เฮี ละ ซ โฮลฮ อื เรอึม อาึ รโตง
ปะ� 14 ปัง มัฮ ตอก เซ� อาึ ฆวต ยุฮ โตว

* 1:11 1:11 ตัม ลปุง ไพรม �โอเนซิโม� มัฮ อฮั อื �แปน ป โกว� ไม่�
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โอเอฮี โนก ฮา มัฮ อื รซอม ปะ� เดอมึ กัน
ไมจ ป ยุฮ เปอะ ละ อาึ เซ ซ แปน ป โอก
เน่อมึ นึง รพาวม โกะ เปอะ ไอฮ� มัฮ โตว
ยุฮ เปอะ นึง คนัป ปุย แตะ� 15 กัน ตอ
โอเนซิโม ฮา เปอะ ติ วงั เซ� เมอ เตือง อื
มัฮ ตอ อื นึง ซ โฮลฮ อื แม อาวต ลอป ไม่
เปอะ ยุง่� 16ปเล่ีย เฮี เญือะ มัฮ โตว กวน
ไจ ยุฮ เปอะ โน่ง� ระ แม ไล ฮา กวนไจ
เปอะ� เอจี แปน เอนิ เอียกปุ ฮรกั เปอะ
ไน พะครติ� อาึ ฮรกั เนอมึ เมอะ ปุย เซ�
ปะ ตึน ซ โฮว เปอะ ละ ฮรกั แตะ นึง มัฮ
อื กวนไจ เปอะ� ไม่ เอจี แปน แม อื เอยีก
ปุ เปอะ ไน พะโองจาว�

17 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ดัฮ เปอะ เมีญ
อาึ มัฮ ปุโฮมว แตะ นึง รพาวม เจือ ติ ไม่
เปอะ โฮ� ไมจ โรฮ เปอะ รปัคัม โอเนซิ
โม เซ ฆาื� ตอก ซ รปัคัม เปอะ อาึ โรฮ�
18 ดัฮ เอจี ไก ป พิต ยุฮ ละ เปอะ ตอก
ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� ไม่ ไก ป ลัง โรก อื
ละ เปอะ� ไมจ เปอะ ไฮมญ นึง อาึ เฮ�ี
19 คิต เฮี มัฮ ป ไซฮ อาึ นึง เตะ โกะ แตะ
ไอฮ� อาึ ป มัฮ ปาวโล ญอม โรก ละ เปอะ
เตือง โอยจ อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ� อาึ มัฮ
โตว ฆวต ฮอยจ ละ ไลลวง รมะ โกะ เปอะ
นึง อาึ นึง ไลลวง จีวติ เปอะ เซ� 20 เอี
ยก� ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปัว เปอะ เรอึม อาึ
นึง ไล เฮี เบือ พะโองจาว� ปัว เปอะ เกือฮ
รพาวม อาึ ไมจ มวน นึง มัฮ เปอะ เอยีกปุ
อุ ไน พะครติ� 21 อาึ แจง นึง ซ ยุฮ เปอะ
ตัม ป ปัว อาึ เปอะ ยุฮ เซ� แจง โรฮ นึง ซ
ยุฮ เปอะ โฮฮ แม ฮา ปัว อาึ อื เซ� มัฮ เซ
ป ไซฮ อาึ นังซื เฮี ละ เปอะ ฆาื อ�ื

22 โนก ฮา เซ ปัว เปอะ แฮรป เตียป
ฮอง ไอจ ละ อาึ ติ ฮอง� นึง ซโอว รพาวม
เมอะ ไม่ ซ โพต พะจาว อาึ ฮอยจ เคะ
เปอะ ตัม ป ปัว โม เปะ นึง รซอม ไววอน
แตะ�

ป รโปะ รซอม นัปทื แตะ
23 เอปาฟรตั ป อาวต ดิ ไม่ อาึ โตะ คอก

เบือ พะเยซูครติ รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ
เปอะ�

24 มาระโก ไม่ อะรซิทาโค ไม่ เด่มา ไม่
ลูกา ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ อาึ รโปะ โรฮ รซอม
นัปทื แตะ ละ เปอะ�

25 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ อาวต ลอป ไม่ โม เปะ เตือง โอยจ
เปอะ�
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นังซื รโปะ ปุย ละ โม ป
เจือ ไน โม ฮบีรู

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

ลอป� เอจี ยุง เนองึ แตะ ป อฮั พะจาว โค
รยญ เจือ เบือ โอต อื ป โซะ ปอ ยุม แตะ�
มัฮ เนอึม ป ระ ฮา โม ป ซึป ลปุง พะจาว
ไม่ โม เตปด่า� ไม่ ระ โรฮ อื ฮา ไอ โมเซ ป
นัปทื โม ยวิ เซ�
(2) พะจาว เอจี รโฮงะ ไลลวง มัฮ พะ

เยซู ซตุ ระ ป ระ ไล ฮา โม ซตุ เจน พะทัม
ไพรม เตือง โอยจ อ�ื
(3) เอจี มัฮ เบือ พะเยซู ป โฮลฮ โม ป

เจือ โปน ฮา มัป่� โปน โรฮ ฮา รพาวม
ฮลัต เตีจ แตะ� ไม่ ลัก่ ยุม แตะ� พะเยซู
เกือฮ เนอมึ ปุย โปน ฮา ป โอ ไมจ โครยญ
เจือ นึง มัฮ อื ซตุ ระ� ไลลวง กัน ยุฮ ซตุ
นึง พะทัม ไพรม ป เกว ไม่ กัน ทไว อื โอ
เอฮี ตัม โกตไม เซ� มัฮ ตอก ปุโรม โอเอฮี
ป เนอึม ป ไก นึง พะเยซู� ปเล่ีย เฮี โม ป
เจือ พะเยซู เญือะ โฮลฮ โตว โกว ปซี ปซา
ไพรม เซ�
ป ไซฮ พะทัม ฮบีรู เฮี เญอืม เกือฮ อื ปุย

โตก ละ โม ปุย ไพรม ป อาวต ไม่ รพาวม
เจือ แตะ ตอก ป อู อื นึง โบ่ต 11 เซ� มัฮ
โรฮ ฆวต เกือฮ อื ป ลาว นังซื เฮี อาวต
ตอน ฮมัน ฮอยจ ซลอยจ ซเลียง� ฆวต
เกือฮ อื แก แนฮ พะเยซู ไม่ โอต อื ป โซะ
โครยญ เจือ ป ซ เกิต ละ แตะ� (โบ่ต 12)
ลัก่ ก ลอยจ อื ป ไซฮ พะทัม เฮี ซตอก รเง่

อมึ ปุย เกือฮ อาวต ไม่ จีวติ ซงะ่ ซงอม
แตะ� ไม่ เกือฮ อื ลืลาว พะจาว ไม่ รโฮงะ
อื รพาวม เจือ แตะ ละ ปุย�

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

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

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

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

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

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

2
กัน โปน ปุย มัป่ มัฮ กัน ระ ไล

1 มัฮ เซ ป โฮว เอะ ละ ไมจ แตะ เครองึ
นึง ลปุง เนอมึ ป เอจี ฮมองแตะฆาื อ�ื เด
อมึ เอะ โอ ซ โฮย ฮา� 2ลปุง พะจาว ป ซึป
เตปด่า ละ ปุย โฆะ โอ เอจี มัฮ ป เนอึม�
เมาะ ป โอ ยุฮ ตัม ลปุง เซ� ไม่ โอ อื เนอึ
ง ป อฮั อ�ื โฮลฮ ตุต ฆาื อื ตัม โซมกวน อื
ไม่ กัน ยุฮ โกะ อ�ื 3 เคียง มัฮ อื ตอก เซ�
ดัฮ เอะ โอ เครองึ นึง ไลลวง เกือฮ พะจาว
เอะ โปน มัป่ ป มัฮ ไลลวง ป ตึก นึง ระ ไล
แตะ เซ โฮ� เอะ ซ เกียฮ โปน ฮา ตุต แตะ
ตอก เมอ� มัฮพะโองจาว ไอฮ ปครอฮ ไล
ลวง เกือฮ พะจาว ปุย โปน มัป่ กา ครอฮ
ปุย ไฮญ อ�ื โม ป ฮมอง ลปุง อื เซ เอจี
ปุน ลัปลอง มัฮ อื ป เนอึม ละ เอะ� 4 เญื

อม เซ พะจาว เกือฮ โรฮ ปุย ยุง มัฮ อื ป
เนอึม นึง เปลีฮ อื ป ซัมคัน ไม่ อมันัต ระ
แตะ ปอ เงอตึ ปุย นึง� ไม่ ยุฮ อื ป ซัมคัน
ไฮญ โฮวน เจือ� เกือฮ โรฮ ป ปละ ป ซาึต
แตะ ละ ปุย เบือ ลปุ แตะ โฮวน เจือ ตัม
รพาวม โกะ แตะ�

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

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

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

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

3
พะเยซู มัฮ ป ระ ไล ฮา ไอ โมเซ

1 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ ไน พะจาว เยอ�
พะจาว เอจี กอก โรฮ โม เปะ เอญี เคะ
แตะ� มัฮ ฆาื เซ ป ไมจ เปอะ โตก ลอป
ละ พะเยซู ป มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะ
จาว� ไม่ แปน อื ฮวันา ซตุ ยุฮ เอะ� เอจี
มัฮ ป เจือ เอะ ไม่ ปุน แปน เนอะ พีญัน อื
เซ� 2 มัฮ ป เนอึม รพาวม ละ พะจาว ป
เลือกแตะ ละ ซ ยุฮ แตะ กัน เซ� ตอก โรฮ
เนอมึ รพาวม ไอ โมเซ นึง กัน ยุฮ แตะ ละ
โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน เญือะ ยุฮ พะ

จาว� 3ป ยุฮ เญือะ แจง โฮลฮ อื โญตซัก
ระ ฮา เญือะ ยุฮ แตะ เซ� ตอก โรฮ เซ พะ
เยซู แจง โฮลฮ อื โญตซัก ระ เนอมึ ฮา ไอ
โมเซ เซ แม� 4 เญือะ โครยญ ลัง เงอ�
แจง ไก ป ยุฮ อ�ื ป ยุฮ โอเอฮี โครยญ
เจือ ปังเมอ มัฮ พะจาว� 5 ไอ โมเซ มัฮ
ปุย เนอึม รพาวม ละ ยุฮ แตะ กัน ลลาึง
โม อซิราเอน� ป มัฮ ปุย ไน เญือะ ยุฮ พะ
จาว� ไอ โมเซ มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว�
รโฮงะ อาึง โอเอฮี ป ซ เปลีฮ พะจาว เฆี
ยง เฮ�ี 6 พะครติ ปังเมอ มัฮ เอนิ กวน
พะจาว� มัฮ ป อาวต ไม่ เนอึม รพาวม
แตะ� มัฮ ป ระ ฮา ปุย ไน เญือะ ยุฮ พะ
จาว เตือง โอยจ อ�ื ดัฮ เอะ อาวต แนฮ
ไม่ รพาวม กา แตะ ไม่ ซโอว แนฮ รพาวม
ไม่ ป ซันญาพะจาว อาึง ละ แตะ� เอะ มัฮ
โรฮ ปุย ไน เญือะ ยุฮ พะจาว เซ โรฮ�

เอะ ซ โฮลฮ ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต
ฮลอง ไม่ พะจาว

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

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

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

4
1พะจาว เอจี ซันญา อาึง ซ เกือฮ แตะ

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

อฮั เซ� 5 ไลลวง ลโล่ะ เซ ปังเมอ เอจี อฮั
อื ตอก เฮ�ี �โม เฮี เญือะ ซ โฮลฮ โตว เลีย
ก ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง นึง นาตี
ป เพรยีง อาึ อาึง เซ�� อฮั เซ�

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

พะจาว ปุ เกือฮ ติ เปอะ ลึง รพาวม�� อฮั
เซ�

8 มัฮ ปุน เกือฮ เนอึม โยชูวา ปุย เลียก
ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ พะจาว�
พะจาว ตึน โอ เญือะ ซ อฮั แม ไลลวง ซ
ไก ลัง่ เวลา ซ เลียก ลโล่ะ ปุย ไม่ พะจาว
ติ เวลา แม� 9 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไก ลัง่
เวลา เลียก ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง
ปุย ไม่ พะจาว� ตอก เญอืม ลโล่ะ พะจาว
ซเงะ อาแลฮ เซ� 10 ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก�
ป เลียก ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่
พะจาว� เอจี มัฮ ฟวยจ กัน ยุฮ โกะ อ�ื ซ
โฮลฮ ลโล่ะ ฆาื อ�ื ตอก โรฮ ฟวยจ กัน ยุฮ
พะจาว ไม่ โฮลฮ อื ลโล่ะ โรฮ� 11 ดัฮ มัฮ
ตอก เซ ไมจ เอะ เรยีง รพาวม ละ ซ เลีย
ก ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง แตะ ไม่
พะจาว� โม เอะ ไมจ โตว เลฮ เตียง ป อฮั
พะจาว ละ แตะ ติ ตื เนอึม ตอก เลฮ โม
เซ อ�ื ไม่ โอ อื โฮลฮ เลียก ฆาื อ�ื

12 ลปุง พะจาว มัฮ ป ไก จีวติ นึง� มัฮ
ป เกียฮ รซอฮ กไน โตะ รพาวม ปุย� มัฮ
ป ลอม ฮา วจิ ลไล ลอม� ลล่อน ฮอยจ ละ
รพาวม ปุย ไม่ ลปุ อ�ื โพต ฮอยจ ละ ลฆ
ลอยจ ไม่ ฆัว โตะ ซองั ปุย� มัฮ ป เจีจ โร
กัมกุยฮ ปุย ไม่ ป คิต อื โตะ รพาวม โด่ะ
แตะ� 13 ไก โตว ป ไฆลป ฮา ไง่ พะจาว ติ
เจือ เนอมึ� โอเอฮี โครยญ เจือ พะจาว ยุ
ตื อ�ื มัฮ ป ที ละ อ�ื เอจี มัฮ พะจาว เซ
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ป ซ โฮลฮ เอะ รโฮงะ ไลลวง โกะ แตะ ละ
โครยญ เจือ โครยญ โฆะ แตะ�

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

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

5
1 ฮวันา ซตุ โครยญ โฆะ อื มัฮ ป เลือก

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

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

โดฮ� �ปะ ซ แปน เปอะ ซตุ โอ เญาะ ไก
ลอยจ� ตอก ไลลวง ซตุ เมละคีซเด่ก��
อฮั เซ ละ อ�ื

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

ไมจ โตว ปุย ไฆร ฮา คระ พะจาว
11 ไลลวง ซตุ เซ โฮวน ลัง่ ตอก ฆวต

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

6
1 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เอะ โฮว แนฮ

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

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

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

9 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ปัง อฮั ฮะ ตอก
เซ เอะ แจง นึง โอ โม เปะ ซ ลอก โอเอฮี
ตอก เซ� เอะ ยุง เงอะ เอจี โฮลฮ โม เปะ ป
ไมจ ฮา ป โฮลฮ โม เซ เยอ� นึง มัฮ เปอะ
ปุย เอจี โปน ฮา มัป่ ยุฮ เปอะ� 10 พะ
จาว ตอก โตว ปุย โอ ยุง กุนมุ่น ยุฮ ปุย
ละ แตะ� ซ เบีย โตว กัน ยุฮ โม เปะ ละ
แตะ� รพาวมฮรกั เปอะ ป เปลีฮ เปอะ ละ
อื นึง เรอมึ เปอะ เอยีกปุ แตะ ไน พะจาว�
ไม่ เรอมึ ลัง่ เปอะ ฮอยจ ปเล่ีย ปุ โรฮ เบีย
อ�ื 11 เอะ ฆวต เกือฮ ลัมเลือ โม เปะ โค
รยญ โฆะ เปอะ เรยีง รพาวม ละ ยุฮ เปอะ

กัน ไมจ ตอก เซ ฮอยจ ซลอยจ ซเลียง�
เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ เนอึม ป รกวน แตะ
โฮลฮ เซ� 12 เอะ ฆวต เกือฮ โตว โม เปะ
แปน ปุย เกละ� มัฮ ฆวต เกือฮ เปอะ เฮยี
น ตอก ยุฮ โม ป ไก เนอมึ รพาวม เจือ อ�ื
ไม่ อาวต อื ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� มัฮ เบือ
เซ ป โฮลฮ อื รโตง แตะ นึง ป แฮรน พะ
จาว ตัม ป เอจี ซันญา อื อาึง ละ แตะ เซ
ฆาื อ�ื

ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว
13 พะ จาว เญื อม ซันญา อื อาึง โอ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เติ โอ เญาะ ไก ลอยจ�

8
พะเยซู มัฮ ฮวันา ซตุ ยุฮ เอะ

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

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

ละ เปอะ นึง บลาวง เซ โครยญ เจือ� ปุ
เกือฮ แพก เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ พะจาว�

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

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

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

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

9
ไลลวง รซอฮ ซตุ ละ พะจาว

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

เอฮี ไล เซ ละ เปอะ ฮอยจ โตะ จวยฮ โตะ
แงน�

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

ฮนัม พะครติ ระ เนอมึ อมันัต
11 พะครติ ปังเมอ เอจี ฮอยจ แปน ฮวั

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

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

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

พะครติ เกียฮ ยวก มัป่ ยุฮ ปุย

23พากัง ไม่ โอเอฮี ป ไก นึง อื เซ มัฮ ฮุป
ฮอย ป เนอึม ป ไก นึง เมือง มะลอง� โอ
เอฮี โม เซ จัมเปน ปุย ไมจ เกือฮ ซงะ่ เบือ
ฮนัม ซัตซิง ทไว แตะ เซ� โอเอฮี ป เนอึ
ม ป ไก นึง เมือง มะลอง เซ� ปังเมอ ไมจ
อื โกว คอง ทไว ป ไมจ เนอึม ฮา เซ แม�
24 พะครติ มัฮ โตว เลียก อื นึง ฮอง ซัม
คัน ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ ป โกว ปุย ตัง ป เนอึ
ม เซ� เอจี มัฮ เลียก อื เคะ พะจาว นึง
เมือง มะลอง ฆรอ เอะ� อาวต เอนิ ซอง
นา พะจาว ละ เรอึม แตะ เอะ� 25 ฮวันา
ซตุ ยุฮ โม อซิราเอน เลียก นึง ฮอง ซัมคัน
เซ ไม่ ฮนัม ซัตซิง ทไว แตะ เซ โครยญ
เนอึม� พะครติ ปังเมอ โอ เลียก ทไว ติ
แตะ โฮวน โฮน ตอก เซ� 26 มัฮ มัฮ อื
ตอก เซ ตึน ซ จัมเปน อื อาวม ป โซะ โฮวน
โฮน เน่อมึ เญอืม ยุฮ พะจาว ปลัฮเตะ เมือ
โรง อื ฮอยจ ปเล่ีย� ปังเมอ โอ มัฮ ตอก
เซ� พะครติ มัฮ ฮอยจ ทไว อื ติ แตะ แปน
ควน ยวก พะจาว มัป่ ยุฮ ปุย เญือม เอจี
ซ โอยจ ซเงะ ปลัฮเตะ เฮ�ี ฮอยจ ติ โฮน
โน่ง� ฟวยจ ไม่ เซ� 27 ปุย เตือง โอยจ อื
จัมเปน อื ยุม ติ โฮน� ฟวยจ เซ ซ โฮลฮ
พะจาว รเตีฮ� 28 ตอก โรฮ เซ� พะครติ
เอจี ทไว ติ แตะ ละ พะจาว ติ โฮน โน่ง ละ
ซ ยวก อื โปวฮ มัป่ ยุฮ ปุย โฮวน� ซ ฮอยจ
แม ติ โฮน� มัฮ โตว ซ ฮอยจ อื ละ ยวก
แตะ มัป่� มัฮ ฮอยจ อื ละ ซ เกือฮ แตะ
โม ป รกวน แตะ ฮอยจ เซ โปน ป โอ ไมจ
โครยญ เจือ�

10
1 โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ มัฮ ตอก อื ปุโรม ป

ไมจ ป ญุ่ก ป ซ ไก เจน ลัก่กา เอะ� ตอก
เนอึม โตว ป ไก เมือง มะลอง� มัฮ เซ ป
แจง โอ ป ตอง ปุย ทไว โครยญ เคิ โครยญ
เนอึม ตัม โกตไม เซ ซ เกียฮ เกือฮ โม ป
ฮอยจ เคะ พะจาว เซ แปน ปุย กุมปอ ละ
อื เบือ อ�ื 2 โม ป ไว พะจาว เซ� มัฮ โฮลฮ
เนอมึ อื แปน ปุย ซงะ่ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ ตึน
โอ เญือะ ซ อาวม พิต แตะ� ตึน ซ เลิก อื
ฆาื อื ตอง แตะ ทไว โอเอฮี เซ� 3 ปังเมอ
โอ มัฮ ตอก เซ� ป ตอง ปุย ทไว เซ มัฮ
เมาะ เกือฮ อื ดอฮ ละ ป พิต ยุฮ แตะ โค

* 9:16 9:16 นังซื พิไนกัม เซ มัฮ นังซื ไลลวง รฆุ ปุย อาึง คาวคอง แตะ กา ยุม แตะ� ดัฮ โกะ อื เอจี ยุม โฮ� ไมจ
ปุย ยุฮ ตัม ป ไซฮ อื อาึง เซ�
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รยญ เคิ โครยญ เนอมึ� 4ฮนัม โมวก โปก
ไม่ ฮนัม ปิ เซ แจง โอ อื ปุน ยวก โปวฮ มัป่
ยุฮ ปุย ติ ชวง�

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

8 เมือ โรง อื เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปะ
ฆวต ไอฮ เปอะ โตว ป ทไว ปุย ไม่ ซัตซิง
มอก อื ตอง ทไว� มัฮ โตว ป ปุก รพาวม
เปอะ� ซัตซิง ตอง ปุย นึง คัน ทไว ไม่
โอเอฮี ทไว ปุย ละ ยวก ปะ มัป่ ยุฮ อ�ื
มัฮ โตว ป ฆวต ไอฮ เปอะ ติ ตื เนอึม��
ปัง ตอง ปุย ทไว โอเอฮี โม เซ ตัม โกตไม
ญุ่ก� พะครติ อฮั ลัง่ อื ตอก เซ� 9ฟวยจ
เซ อฮั แม เฮ�ี �โอ พะจาว� อาึ อาวต
นา เฮี ละ ซ ยุฮ แตะ ตัม ปุก อื รพาวม
เปอะ�� อฮั เซ� มัฮ เซ ป ละ โปวฮ พะ
จาว ไล ตอง ปุย ทไว โอเอฮี เซ ฆาื อ�ื
เกือฮ ไล ทไว พะครติ ติ แตะ เซ อาวต ตัง
อ�ื 10 เอะ เอจี โฮลฮ แปน ปุย ซงะ่ ฮา มัป่
เบือ ยุฮ พะเยซูครติ อื ตัม ป ปุก อื รพาวม
พะจาว� มัฮ เกือฮ อื เอะ ซงะ่ นึง ทไว อื
โกะ แตะ ติ โฮน เซ โน่ง� ฟวยจ ไม่ เซ�

11 โม ซตุ โครยญ โฆะ อื ชุง ยุฮ กัน ยุฮ
แตะ โครยญ ซเงะ่� มอก ตอง ทไว ลอป
โอเอฮี ตอก ป กอ ยุฮ ไพรม แตะ� ป ทไว
อื เซ ปังเมอ โอ ปุน ยวก โปวฮ มัป่ ยุฮ ปุย�
12 พะครติ ปังเมอ ทไว ติ แตะ แปน ควน
ยวก มัป่ ติ โฮน โน่ง� โฮลฮ ปุย โกว ลอป
โอ เญาะ ไก ลอยจ� ฟวยจ เซ งาวม ลวง
ดอม พะจาว� 13 ปเล่ีย เฮี มอง ลัง่ อื นา
เซ ฮอยจ ละ ซ เกือฮ พะจาว ป รุป ไม่ อื
อาวต ฆรมึ ชวง อ�ื 14 ดัฮ มัฮ ตอก เซ กัน
ทไว อื ติ แตะ ติ โฮน โน่ง เซ� ปุน เกือฮ

เอนิ โม ป ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ เซ แปน ปุย
ญุ่ก เญาะ เติ โอ เญาะ ไก ลอยจ เบือ อ�ื

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

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

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

ไมจ เอะ เลียก ซดิ ไม่ พะจาว
19 เอยีกปุ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ ฮนัมพะเยซู

เอจี เกือฮ เอะ แรป เลียก โตะ ฮอง ตึก
นึง ซัมคัน แตะ เซ ไม่ รพาวม กา แตะ�
20พะเยซู เอจี โปฮ คระ โคระ ละ เอะ� มัฮ
คระ นา ก โฮลฮ เอะ จีวติ แตะ นึง� มัฮ
คระ เลียก พา พากัง ซัมคัน เซ� พากัง
เซ เอจี มัฮ เอนิ เนะซองั โกะ อ�ื 21 เอะ
เอจี ไก ฮวันา ซตุ ยุฮ ฮุ� ป แปน ไกญกอ
ละ ปุย ไน เญือะ ยุฮ พะจาว� 22 เคียง
มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เอะ เลียก ซดิ ไม่ พะ
จาว ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� ไม่ รพาวม
เจือ แจง แน แตะ� ไมจ เลียก ไม่ รพาวม
ซงะ่ ซงอม โอ รโจฮ ไอฮ ติ แตะ� ไม่ โกะ
เนอึ ม ป เอจี พัก แตะ ซงะ่ นึง รอาวม
ซงะ่ ซงอม� 23 ไมจ เอะ อาวต ตอน อาวต
ฮมัน� ไม่ ซโอว รพาวม แตะ ไม่ ป ซันญา
พะจาว อาึง ละ แตะ ตอก อฮั ฮะ ติ แตะ
เจือ เซ� พะจาว ป ซันญา อาึง โอเอฮี ละ
ปุย เซ� มัฮ ป ปุน อาึง ปุย รพาวม แตะ
นึง� 24 ไมจ เอะ ไก รพาวม นึง ปุ แตะ�
ละ ซ เรอึม ซอ รพาวม ปุ แตะ เกือฮ เปลี
ฮ รพาวม ฮรกั ละ ปุย� ไม่ ยุฮ แตะ กัน
ไมจ� 25 ไมจ โตว เอะ ซลัฮ นึง ไลลวง
กอ โพรม แตะ ไม่ ปุ แตะ ตอก ซลัฮ ปุย
งอ่น� ฮา เซ ไมจ เอะ ซตอก ปุ แตะ เกือฮ
ปุ แตะ ไมจ มวน รพาวม� เญือม งอ่ต
เปอะ ไลลวง เอจี ซดิ ซ ฮอยจ ซเงะ ยุฮ พะ
โองจาว� ไมจ เปอะ โฮว ละ ยุฮ แตะ ตอก
เซ ละ ปุ แตะ�
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26 เอะ เญือม เอจี ยุง ลปุง เนอึม� ดัฮ
โฆง แนฮ ยุฮ ป พิต โฮ� เญือะ ไก โตว
ควน ยวก มัป่ ละ เอะ เอ� 27 ดัฮ โฆง แนฮ
ยุฮ ป พิต ตอก เซ โฮ� ไก ลัง่ ติ โน่ง คระ
โบฮ ละ เอะ เอ� ไมจ รไจจ เนอมึ นึง� มัฮ
กัน รเตีฮ ไม่ งอ ระ ป ซ ไลจ ยุฮ โม ป เลฮ
เตียง ป อฮั พะจาว� 28 ป เลฮ เตียง ป
อฮั โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ� ดัฮ ไก พีญัน ยุ
ลอา ลอวย ปุย� เญือะ ไก โตว ตอก เกีย
ฮ แตวะ ตุต อ�ื จัมเปน ลอก ตุต ฮอยจ
ละ ยุม แตะ� 29 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ป พามัต
กวน พะจาว� ไม่ พลิฮ บึน อื ฮนัม ป เกือฮ
ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ตอน� ป เกียฮ
เกือฮ ปุย ซงะ่ เซ� ไม่ เพียก แฮม อื ลปุ
พะจาว ป เกือฮ กุนมุ่น ละ แตะ เซ� ตึน
ซ ระ เนอึม ฮา เซ ตุต อ�ื 30 เอะ ยุง เงอะ
มัฮ อื พะจาว ป อฮั เฮ�ี �มัฮ อาึ ป ซ ร
เตีฮ ปุย เกือฮ ลอก ตุต แตะ� มัฮ อาึ ป
ซ โรก เวน ละ ปุย�� อฮั เซ� อฮั แม อื
ตอก เฮ�ี �พะจาว ซ รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย
ไน แตะ�� อฮั เซ� 31 กัน อาวม ปุย เตะ
พะจาว ป ไอม ลอป นึง กัน รเตีฮ ยุฮ อ�ื
มัฮ เนอมึ ป ไมจ ปุย ฮลัต นึง�

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

35 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุ โปวฮ รพาวม
อาวต ตอน ฮมัน เปอะ นัม พะจาว เซ�
นึง ซ โฮลฮ เปอะ ลังวนั ระ แตะ เบือ อ�ื
36 ไมจ เปอะ อาวต ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ เด
อมึ เปอะ ซ ปุน ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว�
ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ ป ซันญา อื อาึง ละ แตะ�
37 เอจี ตอก อฮั พะทัม อื เฮ�ี �ไก ลัง่ ติ

เตะ โน่ง� ป ซ ฮอยจ เซ ซ ฮอยจ เนอึ
ม� ซ มอง โตว อื เล่ีญ� 38 ปุย ไน อาึ ป
อาวต ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ ซ ไก จีวติ เบือ
รพาวม เจือ แตะ� ดัฮ ไก ป แม ลัก่เคะ
แตะ� ปุย เซ ปัง เมอ โอ ซ ปุก รพาวม
เมอะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ� 39 เอะ มัฮ
โตว ป แม ลัก่เคะ แตะ ฮอยจ ละ ซ ไลจ
ซ โลม แตะ� เอะ มัฮ ป ไก รพาวม เจือ
ฮอยจ ละ โฮลฮ โฮะ จีวติ แตะ�

11
ไลลวง รพาวม เจือ

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

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

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

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

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

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

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

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

ป ซาวป อื ยุ เซ ไมจ แม ฮา เมือง ไพรม ป
โอก อื ฮา เซ� มัฮ เมือง มะลอง ป ซาวป
อื เซ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ เญือม อฮั โม
เซ พะจาว ยุฮ แตะ ไม่ อ�ื พะจาว โซะกิจ
โตว ฆาื อื นึง เอจี ยุฮ อื อาึง เมือง ละ อื ติ
โดฮ�

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

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

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

22 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป อู โยเซป ไล
ลวง ซ โอก โม อซิราเอน ฮา เมือง อยีปิ เญื
อม เอจี ซ ยุม แตะ ฆาื อ�ื ซตอก อาึง ปุย
นึง ไลลวง ซ ไมจ อื ยุฮ ไม่ โกะ ยุม แตะ�

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

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

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

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

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

32 โฮวน ลัง่ ป เกียฮ อฮั ฮา� ปังเมอ
โอ ไก เวลา ละ ซ อฮั แตะ ละ เปอะ� ตอก
ไลลวง กิเด่โอน� บ่ารกั� แซมซัน� เยป
ทา� ด่าวติ� ซามูเอน ไม่ โม ป ซึป ลปุง
พะจาว� 33 มัฮ เบือ รพาวม เจือ อื ป เป
ปุย โม เซ เญือม รุป แตะ ไม่ ปุย เมือง
ไฮญ ฆาื อ�ื โฮลฮ ตัตเตียง บัน่เมือง ไม่
รพาวม ซืไซ แตะ� เอจี โฮลฮ เนอมึ ป ซัน
ญา พะจาว อาึง ละ แตะ� เอจี ปุน โฮม
วต รฮญิป มวยญ รเวยี ซิงโต� 34 เอจี
ญึ่ต ยุฮ งอ ระ� โปน โรฮ ยุฮ ปุย ยุม ไม่
แตะ นึง วจิ� เญือม ชุมเรยีง อื พะจาว
เกือฮ แม เรยีง แด่น ละ อ�ื เญือม รุป อื
ปุ แตะ ไม่ ปุย โฮลฮ เรยีง แด่น ระ แตะ�
โม ตฮนั ตังเมือง ไป นึง อ�ื แตกฟุง โอยจ
ยุฮ อ�ื 35 โม ปรโปวน โฮลฮ ยุ โกฮ ไอม
กวน แตะ เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เบือ รพาวม
เจือ อ�ื ปุย งอ่น อื ญอม โตว เกือฮ ปุย
พลวย แตะ� ญอม โอต คัม ตุง ปุย แตะ
ฮอยจ ละ ยุม แตะ� เดอมึ ซ โฮลฮ โกฮ
ไอมแมละ จีวติ ป ไมจ ฮา จีวติ ไพรมแตะ
เซ� 36 งอ่น อื โฮลฮ ปุย เพียก แฮม ไม่

โฮลฮ ปุย เฟียต ปุฮ� งอ่น อื ลอก เฮลีจ�
อาวต โตะ คอก� 37งอ่น อื โฮลฮ ปุย แล่น
นึง ซโมะ� งอ่น อื โฮลฮ ปุย เลือ ดุต เลีฮ
ลอา� ปุย ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง วจิ งอ่น� งอ่น
อื ตอ ไป ตอ มา ไม่ โฮลฮ แตะ จาวป ฮกั ปิ
ฮกั แกะ ตัง เครองึ แตะ� ตุกญัก ฮกั ฮญิ�
ปุย คัม ตุง อ�ื ยุฮ ป โซะ ป ไซญ ละ อ�ื
38 โม เซ โปง ไม่ โฮลฮ แตะ อาวต ก ไมจ
อื ฮา ปลัฮเตะ เฮ�ี เอจี โฮลฮ ตอ ไป ตอ
มา โตะ เพระด่าวก ไม่ นึง บลาวง� แปน
ปุย โอ ไก เญือะ อาวต คราว โซม� โฮลฮ
เปิง โตะ ทัม ไม่ โตะ เตะ เกือฮ อื แปน ก
อาวต แตะ�

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

12
พะจาว มัฮ เปือะ เอะ

1 เคียง เอจี โฮวน ป ปุน แปน ซกิ พญีัน
เบือ รพาวม เจือ แตะ ป อาวต รวติ รเวยีง
เอะ ตอก เซ� ไมจ เอะ โปวฮ โอยจ ป แจ
ป เจีญ แตะ ไม่ ป พิต ป โฌวะ ป เยอื ติต
รพาวม เอะ เซ� เดอมึ เอะ ซ เกียฮ ตอ
เนอึม ตอ แนม ตอก ป ลลัฮ่ ตอ โฮ� เอะ
ไมจ ชนั ติ แตะ ตอ แนฮ ลั่กกา แตะ ปุๆ
ฮอยจ ละ ลอยจ คระ ตอ แตะ� 2 ไมจ เอะ
แก แนฮ พะเยซู นึง มัฮ อื ป นัม รพาวม
เจือ เอะ เน่อมึ เมือ โรง อื ฮอยจ ละ เกือฮ
อื รพาวม เจือ เอะ กุมปอ โครยญ เจือ�
เอจี ปุน โอต ป โซะ นึง ไมะซาวแควง�
งอ่ต โตว ไลลวง ซ โซะกิจ แตะ นึง เคิง
ปุย แตะ ตอก เซ� นึง งอ่ต อื รพาวม ไมจ
มวน ป ซ ไก ลัก่กา แตะ� ปเล่ีย เฮี โฮลฮ
งาวม ลวง ดอม ก งาวม คึนัก ยุฮ พะจาว�
3 ไมจ เปอะ งอ่ต ไลลวง ญอม อื โอต คัม
ตุง ปุย มัป่ แตะ� เดอมึ โม เปะ โอ ซ ไลจ
รพาวม� ไม่ โอ เปอะ ซ โฮย ฮา รพาวม
เจือ แตะ�
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4 เญื อม ตอซู เปอะ ไม่ มัป่ เปอ� ดิ
โฮลฮ เปอะ โตว ตอซู ปอ ยุฮ ปุย ยุม ไม่
แตะ� 5 โม เปะ อมั เอจี เบีย เปอะ ลปุง
ซตอก พะจาว ละ โม เปะ ป มัฮ กวน แตะ
เญื อม อฮั อื ตอก เฮี โฮ� �กวน� เญื
อม ปุฮ เฟียต พะจาว เปอะ ปุ แกต มัฮ ป
แตวะ ไล� เญอืม บวยจ อื ละ เปอะ ปุ ไลจ
รพาวม ฆาื� 6พะจาว ฮรกั ป ออฮ บวยจ
เฟียต ปุย เซ� เมาะ ป เมีญ อื มัฮ กวน
แตะ เฟียต ตื อ�ื� อฮั เซ�

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

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

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

14 ไมจ เปอะ ซาวป เกือฮ ติ แตะ อาวต
ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ ปุย เตือง โอยจ อ�ื ไมจ
โรฮ เปอะ ซาวป ตอก ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ

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

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

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

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

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

13
ไมจ ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว

1 ไมจ ลอป เปอะ ฮรกั เวอืง ปุ แตะ ตอก
เอียกปุ เลีฮ ติ เวียก แตะ โฮ� 2 ปุ เบีย
ไมจ เปอะ รปัคัม โม แคก เลือ ไมจๆ� เอจี
ไก งอ่น ป ยุฮ ตอก เซ ไพรม อ�ื ป โฮลฮ
รปัคัม โม เตปด่า เตือง โอ แตะ ยุง มัฮ อื
โม เตปด่า� 3 ไมจ เปอะ โตก ละ โม ป

อาวต โตะ คอก� แพป โรฮ ไม่ อาวต โม
โกะ เปอะ โตะ คอก ไม่ โม เซ โรฮ� ไมจ
เปอะ โตก ละ โม ป อาวม ป โซะ� แพป
โรฮ ไม่ อาวม โกะ เปอะ ป โซะ ตอก โม เซ
โรฮ�

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

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

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

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

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

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

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

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

20-21พะเยซู จาว ยุฮ เอะ มัฮ ป ตึก นึง
ระ แตะ� มัฮ ป เกียฮ แลน แก เนอมึ แกะ
ยุฮ แตะ� ลปุง ซันญา โอ เญาะ เกียฮ
ลอยจ ยุฮ พะจาว เอจี ตอน เบือ ปัต ฮนัม
พะ เยซู เซ� พะจาว เอจี เกือฮ อื โกฮ
ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� มัฮ พะจาว
ป เกือฮ เอะ อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง

พาวม แตะ� ปัว พะจาว เซ เกือฮ โม เปะ
โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก โครยญ เจือ ละ ซ กุม
ซ ปอ โตะ รพาวม เปอะ� เดอมึ เปอะ ซ
ปุน ยุฮ ป ปุก รพาวม อ�ื ปัว โรฮ พะจาว
เซ ยุฮ กัน กไน โม เอะ� ละ ซ ปุน ยุฮ เอะ
ป ปุก รพาวม อื โครยญ เจือ เบือ พะเยซูค
รติ� ปัว พะครติ โฮลฮ ลอป โญตซัก แตะ
เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก
ลอยจ� อาเมน�

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

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

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

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

25 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะจาว อาวต ไม่ โม
เปะ เตือง โอยจ เปอะ� อาเมน�
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นังซื รโปะ ยาโคโบ่
นังซื รโปะ ยาโคโบ่ มัฮ ลปุง ซตอก รเง่

อมึ โฮวน เจือ โฮวน ไล ป ไซฮ ยาโคโบ่
รโปะ ละ �ปุย ไน พะจาว ป อาวต เฮยี
อาวต ไฮ เตือง กาว ลอา เจอ อ�ื� เญือม
เพอกึ อื ปุย นึง ไลลวง กัมกึต วไิซ ไมจ�
ยาโคโบ่ แพป โรฮ อื ไม่ โอเอฮี โฮวน เจือ�
ละ ซ นัม แตะ รพาวม ปุย ไนพะจาว เกือฮ
ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว� ยาโคโบ่ เกือฮ
โม ป ลาว นังซื เฮี ยุง ตอก ลัง งอ่ต ปุย ไน
พะจาว� ไลลวง ป ตุก ไม่ ป กอย� ไม่ ไล
ลวง กัน ลอง รพาวม ปุย� ไม่ ไลลวง กัน
ไมจ กัน ญุ่ก� ไม่ ไลลวง ฮรกั ป ฮรกั จัง ป
จัง แตะ� ไม่ ไลลวง รพาวม เจือ เนอึม�
ไม่ ไลลวง โกว ปุย ดัก แตะ� ไม่ ไลลวง
กัมกึต วไิซ ป เลีฮ เน่อมึ มะลอง� ไม่ ไล
ลวง รเจ รไซญ ปุย ไม่ ปุ แตะ� ไม่ ไลลวง
กัน อวต ปุย ติ แตะ� ไม่ ไลลวง กัน ตัตซิน
ปุย ปุ แตะ� ไม่ ไลลวง รพาวม ลัง่ ไม่ ไล
ลวง กัน ไววอน�
นังซื ไซฮ ยาโคโบ่ เฮี เนน ไลลวง ไมจ

ปุย เปลีฮ รพาวม เจือ แตะ นึง กัน ยุฮ
แตะ� รพาวม เจือ ปลาว มัฮ โตว ป ปุก
รพาวม พะจาว� ปัง โอ ยาโคโบ่ เฮี อฮั
ติ แตะ มัฮ ปุ พะเยซู� ปุย โฮวน ลัก่ แกต
แตะ มัฮ อ�ื (กะลาเทีย 1:19) มัฮ โรฮ ป
นัม กัน โพรม นึง เวยีง เยรูซาเลม� (กัน
ไกญกอ โบ่ต 15)

1 อาึ มัฮ ยาโคโบ่� มัฮ กวนไจ ยุฮ พะ
จาว ไม่ กวนไจ ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะ
เยซูครติ� อาึ ไซฮ รโปะ นังซื ละ โม เปะ
ป มัฮ ปุย ไน พะจาว� ป อาวต เฮยี อาวต
ไฮ เตือง กาว ลอา เจอ อ�ื โม่ เปอะ กอ ตื
โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ�

ไล รพาวม ลัง่ ไม่ รพาวม เจือ
2 โม เปะ ป มัฮ เอี ยก ปุ ไน พะ จาว

เยอ� ดัฮ ไก ป ลอง รพาวม เปอะ ยัง่ ออฮ
ยัง่ เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ โบว นึง รพาวม
แตะ เกือฮ แปน ป ไมจ ป มวน โครยญ

เจือ� 3 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ กัน ลอง
รพาวม เจือ เปอะ เซ มัฮ ป เกือฮ โม เปะ
ไก รพาวม ลัง่ ละ ซ ปุน โอต เปอะ โอเอฮี�
4 ไมจ เปอะ โอต แนฮ ฮอยจ ซลอยจ ซ
เลียง เดอมึ เปอะ ซ แปน ปุย ญุ่ก เญาะ
เติ กุมปอ โครยญ เจือ� ไม่ โอ แตะ ไก ป
วติ ป วงั ละ ติ เจือ เนอึม� 5 ดัฮ ไก งอ่น
ปุย วติ กัมกึต วไิซ ไน โม เปะ เอ� ไมจ อื
ปัว นึง พะจาว เดอมึ พะจาว ซ เกือฮ ละ
อ�ื พะจาว เซ มัฮ ป ซเปือฮ รพาวม ละ
ปุย เตือง โอยจ อ�ื เติ โตว ป ปัว นึง แตะ
ติ ชวง เนอมึ� 6ป ปัว เซ ปังเมอ ไมจ อื ปัว
ไม่ รพาวม เจือ แตะ� ไมจ โตว อื ซองไซ
รพาวม นึง� ป ซองไซ รพาวม เซ มัฮ ตอก
อื เญอืม พุกเพยีก รอาวม นึง ปลัฮ รอาวม
เญือม ระ กาื โฮ� 7 ปุย ซองไซ รพาวม
ตอก เซ ไมจ โตว อื แกต ติ แตะ ซ โฮลฮ
โอเอฮี เน่อมึ นึง พะจาว� 8 ปุย ตอก เซ
มัฮ ปุย ลอา รพาวม� ไก โตว ตอก ตอน
รพาวม นึง ป ยุฮ ป อฮั แตะ เฟือฮ เอนิ�

ป กอย ซ ไลจ ซ โลม
9 โม ป มัฮ เอียกปุ ตุเตียม ไมจ อื ญัน

ด่ี นึง เอจี วุฮ พะจาว แตะ ระ จอง แตะ ฮ
ลาวง� 10 โม ป กอย ไมจ โรฮ อื ญันด่ี นึง
เกือฮ พะจาว แตะ อาวม มัฮ แตะ ปุย ตุ
ปุย เตียม� โม ป กอย เซ ซ อฮั ซ ไฆร เยอื
ตอก เตีย ไรป โฮ� 11 เญือม เอจี ฮาวก
ซเงะ เอ เรยีง โซะ กอยจ ละ� ไรป เซ ตูไต
ซออฮ ฮอยจ ละ อฮั เตีย อ�ื ไฆร ตื ฮุน ฮงั
ไมจ อื เซ� โม ป กอย ซ ตอก โรฮ เซ� ซ
ไฆร เยอื โรฮ ลไล ยุฮ อื กัน ยุฮ โกะ แตะ
ไอฮ�

ไลลวง กัน ลอง รพาวม ปุย
12 เมาะ ป ปุน โอต กัน ลอง รพาวม

แตะ ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อ�ื ดัฮ เอจี ปุน โอต อื โฮ� ซ โฮลฮ จีวติ
แปน ลังวนั แตะ� ตอก โฮลฮ ปุย วอม คึ
โฮ� มัฮ ป ซันญา พะจาว อาึง ละ โม ป
ฮรกั แตะ�

13 ปุย ดัฮ ฮอยจ ป ลอง รพาวม� ละ ซ
เกือฮ อื ยุฮ ป พิต โฮ� ไมจ โตว อื อฮั มัฮ
ลอง พะจาว รพาวม แตะ� แจง โอ อื ซ ไก
ป ปุน ลอง รพาวม พะจาว เกือฮ ยุฮ ป พิต
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เตอ� โกะ อื ปุ โรฮ ลอง รพาวม ปุย เกือฮ
ยุฮ ป พิต� 14 กัน ลอง รพาวม ป เกือฮ
ปุย ยุฮ ป พิต มัฮ ตอก เฮ�ี รพาวม ปุย ร
ชุยจ ไอฮ ติ แตะ ยุฮ ป พิต� ไม่ จุ อื ไอฮ ติ
แตะ นึง รไม่จ อื ยุฮ ป ฆอก� 15 รพาวม
รไม่จ ปุย ยุฮ ป ฆอก เซ แพป ไม่ ป แฮง.
รพาวม รไม่จ ฆอก เซ ปังเมอ มัฮ มัป่ ป
เกิต นึง อ�ื มัป่ เซ เญือม เอจี นัน ฮอน
อ�ื มัฮ ป ยุม ยุฮ ปุย�

16 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ ฮรกั เกอ� ปุ
จุ ไอฮ โกะ เปอะ� 17 โอเอฮี ป ไมจ ป ญุ่ก
ป ปละ ป ซาึต พะจาว ละ เอะ เซ� มัฮ ป
ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง โครยญ เจือ�
มัฮ เลีฮ อื เน่อมึ นึง พะจาว ป ยุฮ ควน
ซเปีย ป อาวต นึง มะลอง เตือง โอยจ
อ�ื พะจาว เซ มัฮ โตว ป เปียน ไป เปีย
น มา รพาวม แตะ ตอก ปุโรม โฮ� 18 เอจี
เกือฮ เอะ เกิต แปน กวน แตะ เบือ ลปุง
เนอึม ยุฮ แตะ ตัม รพาวม พะจาว ไอฮ�
มัฮ เกือฮ อื เอะ แปน ตอก ป เปลิ โรง ยุฮ
แตะ� กา เปลิ โอเอฮี ไฮญ โครยญ เจือ�

ไมจ เอะ ยุฮ ตัม ลปุง ฮมอง แตะ
19 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ ฮรกั เกอ� ไมจ

เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง โอเอฮี ไล เฮ�ี ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ไกลจ ฮมอง
โอเอฮี โครยญ โฆะ เปอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต
ไน่ โอเอฮี ซ อฮั แตะ โครยญ โฆะ เปอะ�
ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไน่ ซ ฮาวก รพาวม
โครยญ โฆะ เปอะ� 20 รพาวม ฮาวก ยุฮ
ปุย ปลัฮเตะ แจง โอ อื ซ ปุน เกือฮ ปุย ยุฮ
ตัม กัน ซืไซ ยุฮ พะจาว เยอ� 21 มัฮ เซ
ป ไมจ เปอะ โปวฮ ไล โอ ไมจ ยุฮ เปอะ ไม่
กัน ฆอก กัน เบร โครยญ เจือ ฆาื อ�ื ไมจ
เปอะ ญอม รปั ลปุง พะจาว นึง รพาวม
ปึกๆ ออนๆ แตะ� ลปุง เซ เอจี ซมา พะ
จาว อาึง โตะ รพาวม เปอะ ละ ซ เกือฮ อื
โม เปะ โปน ฮา มัป่�

22 ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป อฮั อื ละ เปอะ
เซ� ไมจ เปอะ โตว โกว ฮมอง ฮยวก แตะ
โน่ง� เดอมึ โอ ซ แปน จุ เปอะ ไอฮ โกะ
แตะ� 23 ดัฮ ไก ป เอจี ฮมอง ลปุง อฮั พะ
จาว เซ� ไม่ โอ อื ยุฮ ตัม ป ฮมอง แตะ เซ�

มัฮ ตอก อื ป แก ติ แตะ โตะ ซแฆล โฮ�
24ฟวยจ แก อื ติ แตะ เซ� ลอต เอนิ โฮว�
เบีย เอนิ อื ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โกะ แตะ
เซ� 25พะทัม มัฮ ป โอ ไก โฌวะ นึง� มัฮ
เนอมึ ป เกือฮ ปุย โปน ฮา แปน แตะ ครา
เซีญ โอเอฮี โครยญ เจือ� โม ป งอ่ต ที
พะทัม เซ� ไม่ ยุฮ ลอป แตะ ตัม ป อฮั อื
ไม่ โอ อื ซลัฮ นึง� ปุย เซ ซ โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ เบือ กัน ยุฮ แตะ�

26 ดัฮ ไก ป แกต ติ แตะ ปุน ทื เนอึม
พะจาว� ดัฮ โอ ปุน เตียง ดัก ดอย แตะ
โฮ� มัฮ จุ อื ไอฮ ติ แตะ� ไลลวง ป อฮั อื
ติ แตะ ทื เซ ไก โตว ป มัฮ ละ อ�ื 27 ละ
งอ่ต พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ อื เซ� ไล ทื
เนอึม ปุย พะจาว ไม่ รพาวม ซงะ่ ซงอม
แตะ มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ กัน โฮว แลน แก
โม กวนดอย ไม่ แมฮงั แมไม เญอืม อาวต
อื ไม่ เม่ะมัก่ แตะ� ไม่ ปุน แฮน อื ติ แตะ
ฮา ป ฆอก ป เบร นึง ปลัฮเตะ เฮี โครยญ
เจือ�

2
ไล ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง แตะ

1 เอยีกปุ� เคียง เจือ เปอะพะโองจาว ป
มัฮ พะเยซูครติ ยุฮ เอะ� ป อาวต ไม่ โญต
ซัก แตะ เซ� ไมจ เปอะ โตว ฮรกั ป ฮรกั
จัง ป จัง แตะ� 2 อาึ ซ แพป ละ เปอะ ติ
เจือ� มัฮ ไก อื ติ ปุย ป เลียก นา ก โพรม
เปอะ ไม่ จาวป แตะ ไฌม ไคร ไม่ นงุ ยอ่ง
อื ติ แตะ นึง เครองึ ไมจ เจอ� ดัฮ ปุย ตุก
ปุยญัก เลียก โรฮ เคะ เปอะ ไม่ จาวป แตะ
เครองึ ชุ เครองึ ญู แตะ โฮ� 3 ดัฮ เปอะ ทื
ป นงุ ยอ่ง ติ แตะ นึง เครองึ ไมจ เซ� ไม่
เกือฮ แตะ งาวม ก ไมจ ก มวน อ�ื เตือง
ดวน เปอะ ปุย ตุก ปุย ญัก เซ ชุง เยอื นา
เซ งอ่น� ไม่ ดวน แตะ งาวม โบ ก พรอก
เปอะ ชวง แตะ งอ่น� 4 โม เปะ ดัฮ เปอะ
ยุฮ ตอก เซ โฮ� โม่ มัฮ ฮรกั เปอะ ป ฮรกั
จัง เปอะ ป จัง แตะ� เอจี มัฮ รเตีฮ เปอะ
โอเอฮี นึง กัม คิต บ่วก แตะ� โม่ มัฮ อ�ื

5 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ ฮรกั เกอ� งอ่ต
แลน เมอะ� พะจาว เอจี มัฮ เลือก อื ป ตุก
ปญัก นึง ปลัฮเตะ เฮี เกือฮ แปน ปุย กอย
นึง รพาวม เจือ แตะ� ไม่ เกือฮ อื โฮลฮ ป
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ไมจ ป ญุ่ก ป แฮรน แตะ อาึง นึง บัน่เมือง
ยุฮ แตะ� ป เอจี ซันญา อื อาึง ละ โม ป
ฮรกั แตะ เซ� โม่ มัฮ อ�ื 6 โม เปะ ปังเมอ
เอจี นัมญุก เปอะ ป ตุก ป ญัก� มัฮ ปุย
ป โคมเฮง โม เปะ เอ� ไม่ บัว่ อื ตาว เปอะ
ฮอยจ นึง ซัน เนอ� โม่ มัฮ โม ป กอย เซ�
7 เอจี มัฮ โม ป กอย เซ ป พลิฮ บึน มอยฮ
พะเยซู ป มัฮ มอยฮ ตึก นึง ไมจ แตะ ป
อฮั ปุย ละ เปอะ เซ� โม่ มัฮ อ�ื

8 คอ โกตไม นึง พะทัม ป ระ ไล อื ฮา
คอ ไฮญ เอจี มัฮ เฮ�ี �ไมจ เปอะ ฮรกั ปุ
ยว่ง แตะ ตอก ฮรกั เปอะ โกะ แตะ ไอฮ
โรฮ�� อฮั เซ� โม เปะ ดัฮ เปอะ ปุน ยุฮ
ตัม คอ เซ เอจี ปุก เนอึม ป ยุฮ เปอะ�
9 โม เปะ ดัฮ เปอะ ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง
แตะ โฮ� เอจี มัฮ ยุฮ เปอะ ป พิต� เอจี
ที นึง โกตไม ยุฮ พะจาว มัฮ เปอะ ป ไก
ตุต เตอ� 10 ปัง ไก ป ปุน ยุฮ ตัม โกตไม
ยุฮ พะจาว โฮวน คอ เยอ� ปัง พิต ลัง่ ติ
คอ โน่ง� เอจี มอยฮ โรฮ พิต โกตไม เตือง
โอยจ อ�ื 11 พะจาว เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี
�ปุ เลน จุ อู�� อฮั เซ� �ปุ ยุฮ ยุม ไม่
ปุย�� อฮั โรฮ เซ� ปะ ปัง โอ เปอะ เลน
จุ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย มัฮ ลัง่ เปอะ
ป พิต โกตไม�

12 โกตไม ยุฮพะจาว ไก แม โรฮ ติ เจือ�
มัฮ โกตไม ป เกือฮ ปุย โปน ฮา แปน แตะ
ครา เซีญ โอเอฮี� โม เปะ ไมจ เปอะ เกือฮ
ป ยุฮ ป อฮั เปอะ แปน ป ปุก ไล แตะ ฆาื
อ�ื นึง ซ โฮลฮ พะจาว รเตีฮ เปอะ ตัม
โกตไม เซ ยุฮ อ�ื 13 พะจาว ดัฮ รเตีฮ โอ
เอฮี� ซ เลียก พาวม โตว นึง ป โอ เลียก
พาวม นึง ปุย� ป เลียกพาวม นึง ปุย แจง
โอ อื ซ ฮลัต เญอืม รเตีฮ พะจาว ปุย เยอ�

รพาวม เจือ ปลาว ไก โตว ป มัฮ
14 เอี ยก ปุ� ดัฮ ไก ป อฮั ติ แตะ ไก

รพาวม เจือ เยอ� ดัฮ โอ ยุฮ อื ตัม รพาวม
เจือ แตะ เซ� เมอ ซ แปน อื ละ อ�ื
รพาวม เจือ ตอก เซ อมั ซ เกียฮ เกือฮ อื
โปน มัป่ เปอ� เกียฮ โตว อ�ื 15 ดัฮ ไก
โม เอียกปุ เปอะ� ปรเมะ ญุ่ก� ปรโปวน
ญุ่ก� ป โอ ไก เครองึ จาวป อาวป โซม�
16 ดัฮ เปอะ โอ ญอม เกือฮ ป ตุก อื นึง

ละ อ�ื �เอญี ไมจ เอญี มวน ไม่ ซัก เวี
ยก โกวง โกะ เปอะ เมิฮ�� ปัง อฮั เปอะ
เซ ละ� เมอ ซ แปน อื ละ อ�ื 17 ไลลวง
รพาวม เจือ มัฮ โรฮ ตอก เซ� รพาวม เจือ
ปลาว� ดัฮ โอ ไก ไม่ ยุฮ โฮ� เอจี ตอก โรฮ
ป ยุม โฮ โอ อื ไก ป มัฮ ฮา�

18 ปุย งอ่น อื ตึน ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี
�ปะ อาวต เปอะ ไม่ รพาวม เจือ แตะ�
อาึ ซ อาวต ไม่ ยุฮ แตะ� เปลีฮ แลน
รพาวม เจือ ป โอ ไก ไม่ ยุฮ เนิ� อาึ ซ เปลี
ฮ รพาวม เจือ แตะ ละ เปอะ นึง กัน ยุฮ
แตะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 19 โม เปะ เอจี
เจือ เปอะ ไก พะจาว ติ โน่ง� เอจี ไมจ โรฮ
ตอก เซ� โม พี เจือ โรฮ อ�ื ปังเมอ เจือ อื
ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ�

20 ปะ ป มัฮ ปุย งาว ปุย ไงญ� รพาวม
เจือ โอ ไก ไม่ ยุฮ เซ� อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ
ยุง ซโตฮ มัฮ อื ป โอ ไก ป มัฮ ฮา� 21 อปั
ราฮมั ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ เซ� พะจาว
โฮลฮ อฮั ปุย ซื ปุย ไซ ละ อื เบือ เมอ� โม่
มัฮ เบือ กัน ยุฮ อื เญือม ทไว อื ยซิฮกั ป
มัฮ กวน แตะ ราว คัน ทไว โฮ� 22 โม่ ที ละ
เปอะ� รพาวม เจือ อื ไก ไม่ ยุฮ� รพาวม
เจือ อื เอจี กุมปอ เบือ กัน ยุฮ อ�ื 23 เญื
อม ยุฮ อื ตอก เซ เอจี ปุก เนอึม ตอก อฮั
พะทัม อ�ื �อปัราฮมั เจือ ป อฮั พะจาว
ละ แตะ� พะจาว เมีญ อื แปน ปุย ซื ปุย
ไซ ละ แตะ เบือ รพาวม เจือ อื เซ�� พะ
จาว อฮั โรฮ อื มัฮ ปุโฮมว แตะ� 24 เอจี ที
ละ เปอะ นึง เซ� พะจาว เกือฮ ปุย แปน
ปุย ซื ปุย ไซ ละ แตะ เบือ กัน ยุฮ อ�ื มัฮ
โตว เบือ รพาวม เจือ ปลาว�

25 ตอก โรฮ เซ� ราฮปั ป มัฮ มอจังคึต
เซ โฮลฮ โรฮ พะจาว เมีญ มัฮ ปุย ซื ปุย
ไซ ละ แตะ เบือ กัน ยุฮ อ�ื กัน ยุฮ อื เซ
มัฮ รปัคัม อื โม ป ซาวป เลียป แลน โอ
เอฮี เมือง แตะ� ไม่ เกือฮ อื บระ เอญี คระ
ไฮญ� 26 โกะ เนอึม โอ เญือะ ไก รพาวม
เอจี มัฮ ยุม อ�ื รพาวม เจือ โอ ไก ไม่ ยุฮ
เซ มัฮ โรฮ ตอก ป ยุม เซ โรฮ� โอ อื ไก ป
มัฮ ฮา�

3
ไลลวง ดัก ปุย



ยาโคโบ่ 3:1 367 ยาโคโบ่ 4:3

1 เอยีกปุ� ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ติ แตะ
ฆวต แปน คู โฮวน ปุย� ซเงะ รเตีฮ พะ
จาว โอเอฮี ฮ�ี โม ป เพอกึ ปุย ตอก เอะ
เฮี ซ โฮลฮ พะจาว ไฮมญ ฆาื อื ซโตฮ ฮา
ปุย ไฮญ� 2 โม เอะ เอ ตึน ซ ไก แนฮ เญื
อม พิต เตอะ โครยญ โฆะ แตะ� ดัฮ ไก
ป โอ ยุฮ ป พิต นึง ป อฮั ป มวยญ แตะ
ติ ชวง เงอ� ปุย เซ เอจี มัฮ ปุย ญุ่ก เญาะ
เติ� มัฮ ป ปุน เตียง ไอฮ โกะ แตะ โครยญ
เจือ�

3 เอะ ดัฮ เกือฮ บรอง เกียต ไร นึง ซ
เกือฮ ฮะ เนองึ ป อฮั แตะ� ซ ปุน ตัตเตียง
โรฮฆาื อื เตือง โม่ว อ�ื 4งอ่ตแลน ไลลวง
ซปาว รอาวม เมอ� ซปาว รอาวม เซ มัฮ
ป ระ� โฮว เบือ เรยีง กาื� ป คัป อื เซ ปัง
เมอ เกียฮ เกือฮ ลัง่ อื โฮว ตัม คระ ฆวต
เกือฮ แตะ โฮว เบือ ซม่ะ แตวะ เซ� 5 ดัก
เฮี มัฮ โรฮ ป แตวะ ตอก เซ โรฮ� เกียฮ
ระ โรฮ อวต ติ แตะ� งอ่ต แลน เมอะ�
งอ เญี่ยะ อา เกียฮ ฮะ ยุฮ พริ แปน ฮราว
ม อ�ื 6 ดัก เฮี ตอก โรฮ งอ โฮ� มัฮ ป
นาวก นึง ป ฆอก ป เบร� เกียฮ ไลจ โรฮ
ยุฮ โกะ เนอึม ปุย เตือง โม่ว อ�ื ดัก เซ
มัฮ งอ ป เกียฮ ฮะ ยุฮ จีวติ ปุย เตือง เจน
อ�ื มัฮ งอ ตึน ติต เน่อมึ มอ นโฮก�

7 ป มัฮ ซัต ซิง ไซม ไล่ ไม่ ซ โอยญ
ซไอป� ไม่ โอเอฮี อาวต นึง ปลัฮ รอาวม
โครยญ เจือ เยอ� ปุย เอจี ปุน เตียง อ�ื
เอจี ไก งอ่น ป ฮอยญ ยุฮ ฮู� 8 ดัก เกอ
ปังเมอ โอ ไก ป ปุน เตียง ติ ตื เนอมึ� มัฮ
ป ฆอก ป เบร โอ ไก เญือม อาวต ไมจ�
นาวก นึง ปิต ฆอก ปอ ยุม อื ยุฮ ปุย�

9 เอะ โกว ดัก แตะ ละ ลืลาว แตะ พะ
โองจาว ไม่ เปือะ แตะ� ดัก ติ เซ เอะ ปัง
เมอ โกว แม ละ ซะ แตะ ปุย ป ยุฮ พะจาว
ตอก ฮุป ฮอย โกะ แตะ� 10 รซอม ลืลาว
พะจาว ไม่ รซอม ซะ ฆอก โอก เน่อมึ โตะ
มวยญ ติ เซ� เอยีกปุ� เอะ ไมจ โตว เกือฮ
แปน ตอก เซ� 11 รอาวม ปลาึฮ ฮ�ื อมั
เกียฮ โอก ดิ รอาวม ไมจ นึง ไม่ รอาวม
โอ ไมจ� 12 เอียกปุ� โคะ เม อมั ซ เกียฮ
เกิต เปลิ กาวก นึง� โคะ อะงุน อมั ซ เกีย
ฮ เกิต เปลิ เม นึง� เกียฮ โตว อ�ื ตอก
โรฮ เซ� รอาวม เออมึ เกียฮ เปียน โตว ติ
แตะ แปน รอาวม งา�

กัมกึต วไิซ ไมจ
13 มัฮ ปุย ป ไก กัมกึต วไิซ ไมจ ไม่ ยุง

แตะ โอเอฮี ไน เปอะ� ไมจ ปุย เซ เปลี
ฮ ละ ปุย นึง กัน ยุฮ แตะ ไม่ ซลิต ซโลม
ไมจ แตะ� นึง รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ
ไม่ ซติ พันญา แตะ� 14 ดัฮ เปอะ อาวต
ไม่ รพาวม กุยจ ววั แตะ ไม่ ลเลียก เปอะ
นึง โอเอฮี ยุฮ ปุย� ไม่ ฆวต แปน เปอะ ป
ระ ฮา ปุย� ปุก โตว ละ อวต เปอะ ติ แตะ
นึง� เอจี มัฮ ตอซู เปอะ ไม่ ลปุง เนอึม�
15 กัมกึต วไิซ ตอก เซ เยอ มัฮ โตว ป เลีฮ
เน่อมึ เมือง มะลอง� มัฮ กัมกึต วไิซ ป
เกว ไม่ ปลัฮเตะ เฮ�ี มัฮ ป เกว ไม่ กัมกุย
ฮ ฆอก โตะ รพาวม ปุย� มัฮ กัมกึต พี ซา
ตัน� 16 อาวต รพาวม ลเลียก นึง โอเอฮี
ยุฮ ปุย ไม่ รพาวม ฆวต แปน ป ระ ฮา ปุย
เซ นา ออฮ� ป ฆอก ป เบร โครยญ เจือ
ไม่ กัน ซุกซัก ซ อาวต โรฮ นา เซ�

17 กัมกึต วไิซ ป เลีฮ เน่อมึ เมือง มะ
ลอง ปังเมอ มัฮ ตอก เฮ�ี ป รกา นึง อื
มัฮ ป ซงะ่ ซงอม� ฟวยจ เซ มัฮ ป เฮน ป
ฮลอง� มัฮ แม รพาวม ปึกๆ ออนๆ ไม่ โอ
อื ไอฮ ไล แตะ� มัฮ รพาวม เลียก พาวม
นึง ปุย� ไม่ รพาวม ฆวต ยุฮ กัน ไมจ� มัฮ
โตว ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง แตะ� มัฮ โตว
ปุย ไล โกะ ไล เอยีง� 18 โม ป ซาวป เกือฮ
ปุย ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ รพาวม เฮน ฮลอง
แตะ� มัฮ ตอก ป ซมา โนง ป ไมจ โฮ� กัง
เคะ เอ มัฮ รพาวม ซืไซ ป มัฮ เปลิ ป เกิต
นึง อ�ื

4
กัน รไม่ รม่าึก ไม่ ปลัฮเตะ

1 ไลลวง รเจ รไซญ เปอะ ไม่ ปุ แตะ มัฮ
ฮอยจ อื เน่อมึ ก เมอ� โม่ มัฮ ฮอยจ อื
เน่อมึ นึง กัมกุยฮ ฆอก ป ตอซู ปุ แตะ
กไน เนะซองั เปอะ เซ� 2 โม เปะ ฆวต
ไอฮ เปอะ โอเอฮี ปังเมอ โอ เปอะ ไก ตอก
โฮลฮ� แปน ฆวต ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ ปุย ฆาื
อ�ื โม เปะ ลเลียก เปอะ นึง โอเอฮี ปัง
เมอ โอ เปอะ โฮลฮ� แปน เอนิ รเจ รไซญ
เปอะ ไม่ ปุ แตะ ฆาื อ�ื โม เปะ ไก เปอะ
โตว ตอก โฮลฮ ฆาื โอ เปอะ ปัว นึง พะ
จาว� 3 โม เปะ เอจี ปัว เปอะ ปังเมอ โอ
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เปอะ โฮลฮ� มัฮ ฆาื โฌวะ ปัว เปอะ นึง
รไม่จ เปอะ เลียง กัมกุยฮ เนะซองั แตะ
นึง�

4 โม เปะ ป มัฮ ปุย โอ เนอึม รพาวม
เมอ� เญือม รไม่ รม่าึก เปอะ ไม่ ปลัฮเตะ
เฮี เอจี มัฮ ตอซู เปอะ ปุ แตะ ไม่ พะจาว�
โม่ เปอะ ยุง� ดัฮ ไก ป ฆวต รไม่ รม่าึก
ติ แตะ ไม่ ปลัฮเตะ เฮี เอจี มัฮ ตอซู อื ปุ
แตะ ไม่ พะจาว� 5 �รพาวม รโม่ยฮ ป
เกือฮ พะจาว อาวต นึง เอะ เซ มัฮ ป เรยีง
ลอน ฆวต ไอฮ โอเอฮี�� อฮั เซ พะทัม�
ป อฮั พะทัม เซ อมั มัฮ แกต เปอะ อฮั โอ
เอฮี โอ ไก ป มัฮ� 6 กุนมุ่น ยุฮ พะจาว
ปังเมอ เรยีง แม ฮา รพาวม ฆวต ไอฮ เอะ
เซ� มัฮ เซ ป อฮั พะทัม ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�พะจาว ซ ตอซู ไม่ โม ป อวต ติ แตะ� ซ
เกือฮ กุนมุ่น ละ ป ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุ
เตียม�� อฮั เซ พะทัม�

7 มัฮ เซ ป ไมจ โม เปะ โฮก ลปุง เนอึ
ง ป อฮั พะจาว ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ตอซู
ปุ แตะ ไม่ พี ระ เดอมึ ซ ตอ ฮา เปอะ�
8 โม เปะ ไมจ เปอะ เลียก ซดิ ไม่ พะจาว เด
อมึ พะจาว ซ อาวต โรฮ ซดิ ไม่ เปอะ� โม
เปะ ป มัฮ ปุย มัป่ เปอ� ไมจ เปอะ รไซจ
เตะ แตะ ซงะ่� โม เปะ ป ลอา รพาวม
เมอ� ไมจ เปอะ รไซจ รพาวม แตะ เกือฮ
ซงะ่ ซงอม� 9 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตุก
เปละ นัน พาวม ไม่ เยอืม แตะ ฆาื มัป่ ยุฮ
เปอะ� ฮา ซญวยฮ เปอะ ไมจ เปอะ เกือฮ
ติ แตะ ตุก รพาวม ฮา� ไมจ เปอะ เกือฮ
ติ แตะ โซะ รพาวม นึง ฮา ซ เกือฮ เปอะ
ติ แตะ ไมจ เปละ มวน พาวม� 10 โม เปะ
ไมจ เปอะญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม ซอง
นา พะจาว� เดอมึ พะจาว ซ ยอ่ง โม เปะ
ลัก่ ก ฮลาวง อ�ื

ปุ เญือะ โฮว โบ ลปุง ลอก ปุ เปอะ
11 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� ปุ เญือะ โฮว

โบ ลปุง ลอก ปุ เปอะ� โม ป โฮว โบ เอยีก
ปุ แตะ ญุ่ก� ไม่ ป ตัตซิน ไม่ เติ อื ญุ่ก�
ปุย เซ มัฮ โรฮ โฮว อื โบ โกตไม ยุฮ พะ
จาว ไม่ ตัตซิน อื ไม่ เติ อื โกตไม เซ โรฮ�
โม เปะ ดัฮ เปอะ ตัตซิน โกตไม ยุฮ พะจาว
โฮ� เอจี มัฮ โอ เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม เซ�

เอจี มัฮ โรฮ เกือฮ เปอะ ติ แตะ แปน ป
ตัตซิน โอเอฮี� 12 มัฮ พะจาว โน่ง ป ตัง
โกตไม ละ ปุย ไม่ ป เกียฮ รเตีฮ ตัตซิน อื
โอเอฮี ละ อ�ื มัฮ พะจาว ติ เซ โน่ง ป เกีย
ฮ เกือฮ ปุย โปน ตุต แตะ ไม่ เกียฮ เกือฮ
อื ปุย ลอก ตุต แตะ� ปะ มัฮ อฮั เปอะ ติ
แตะ มัฮ ปุย� เกียฮ ตัตซิน โน่ง เปอะ ปุย
ไฮญ เมอ�

13 ซ อฮั แม ละ เปอะ ติ เจือ� โม เปะ
กอ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �ดัฮ โอ มัฮ เนาะ
เฮี มัฮ ซงา่วป� เอะ ซ เลียก โตะ เวยีง เซ�
ซ อาวต เตอะ นา เซ เมาะ ติ เนอึม� ซ
กาไค เยอะ� แจง ซ โฮลฮ กัมไฮ อ�ื� กอ
อฮั เปอะ เซ โม เปะ เอ� 14 โม เปะ ปังเมอ
โอ เปอะ ยุง ไลลวง โอเอฮี ป ซ เกิต ซงา่
วป� จีวติ โม เปะ มัฮ ตอก เมอ� จีวติ
เปอะ เซ มัฮ ตอก พาวง โกลง โฮ� ปลาึฮ
ติ เตะ โน่ง� ฟวยจ เซ ไฆร เอนิ� 15 ฮา
เซ โม เปะ ไมจ เปอะ อฮั ตอก เฮ�ี �ดัฮ
ปุก รพาวม พะโองจาว ละ ซ เกือฮ ลัง่ อื
เอะ ไอม โฮ� ซ ยุฮ กัน ตอก เฮี ตอก เซ��
คาว ละ อฮั เปอะ ตอก เซ� 16ปเล่ีย เฮี โม
เปะ เกียฮ ฮุน เปอะ นึง วุฮ เปอะ ติ แตะ
ระ� ไลลวง เกียฮ ฮุน เปอะ เซ มัฮ ป พิต
โครยญ เจือ� 17 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปุย
ดัฮ เอจี ยุง ตอก ซ ยุฮ แตะ กัน ไมจ� ดัฮ
โอ ยุฮ อื ตัม เซ โฮ� แปน โรฮ มัป่ ละ โกะ
อื ไอฮ ฆาื อ�ื

5
ป กอย ไม่ บ่วก แตะ ซ ลอก เม่ะมัก่ ฆาื

อื
1 ปเล่ีย เฮี ซ อฮั ละ โม เปะ ป กอย�

ไมจ เปอะ เยอืม ไม่ แงงฮั แตะ ฆาื เม่ะมัก่
ป ซ เกิต ละ เปอะ เซ� 2 คาวคอง เปอะ
เซ เอจี ไลจ เอจี ฮรมั� เครองึ เซอกึ เปอะ
เอจี ฮาื ม่อยจ ฮาื เรมี� 3 ไคร มาื ยุฮ เปอะ
เอจี ไรฮ โอยจ เอนิ� ไรฮ ไคร มาื ยุฮ เปอะ
เซ ซ แปน พญีัน รโจฮ กัน ยุฮ โม เปะ� ซ
ฮะ ยุฮ เนะ เปอะ ตอก งอ โฮ� โม เปะ เอจี
รโจะ เปอะ อาึง คอง ระ งวยฮ ยุฮ แตะ
ฮอยจ ละ เวลา ลัก่ ก ลอยจ อ�ื 4 โม เปะ
บ่วก เปอะ นึง โอ เปอะ เกือฮ จังลา ป มัก
เฮงาะ ยุฮ แตะ� โม ป มัก เฮงาะ ยุฮ เปอะ
รกัเริ นึง โอ อื โฮลฮ จัง แตะ� จังลา โอ
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เปอะ เกือฮ เซ เอจี รโจฮ โม เปะ ไอฮ� เซี
ยง โม ป มัก เซ เอจี เลียก โตะ ฮยวก พะ
จาว กุม ตฮนั มะลอง� 5 โม เปะ เอจี ซนกุ
ซนัน เปอะ โครยญ เจือ นึง ปลัฮเตะ เฮี ไม่
โฮลฮ เปอะ โซม ญุ่ก กุก ญึม� เอจี เลียง
เปอะ อาึง ติ แตะ เนะ โกลยญ ตอก ซัตซิง
เลียง ปุย ละ ซ มอก แตะ โฮ� ซเงะ มอก
ปุย อื เซ เอจี ซ เติง� 6 โม เปะ เอจี ญวต
เปอะ พิต ละ ป โอ ไก พิต� เอจี ยุฮ โรฮ
เปอะ ยุม ไม่� เตือง โอ อื ตอซู ไม่ เปอะ�

ไล รพาวม ลัง่
7 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� ไมจ เปอะ

ไอฮ รพาวม ลัง่ แตะ ฮอยจ ละ เวลา ซ
ฮอยจ พะโองจาว� ไมจ เปอะ งอ่ต ไลลวง
โม ป ซมา ลโลวง โอเอฮี� ป ซมา ลโลวง
โอเอฮี เซ มอง เปลิ ป ระ งวยฮ ยุฮ แตะ
นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ตุย รพาวม ลัง่ แตะ เน่
อมึ เญอืม เตอมึ เฮละ โรง ฮอยจ ละ โอยจ
รอาวม เฮละ� 8 โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ ตุย
รพาวม ลัง่ แตะ ตอก เซ โรฮ� ไมจ เปอะ
เกือฮ รพาวม แตะ ตอน ฮมัน นึง เอจี ซดิ
เนอึม ซ ฮอยจ แม พะโองจาว� 9 โม เปะ
ป มัฮ เอยีกปุ อู� ไมจ เปอะ โตว ปุปิ ไม่ เติ
เปอะ ปุ แตะ� เดอมึ เปอะ โอ ซ ลอก กัน
รเตีฮ ฆาื� พะโองจาว ป ซ ตัตซิน โอเอฮี
เซ เอจี ซดิ ซ ฮอยจ อ�ื

10 เอยีกปุ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก
ละ โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ� ไมจ เปอะ
เฮยีน โอต โม เซ เม่ะมัก่ แตะ ไม่ ไอฮ อื
รพาวม ลัง่ แตะ� 11 โม ป ปุน โอต โอ
เอฮี เอจี โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อ�ื เอะ โกย อฮั แตะ ตอก เซ� โม เปะ
เอจี ฮมอง เปอะ ไลลวง โอต โยป เม่ะมัก่
แตะ� เอจี ยุง เปอะ ตอก เปลีฮ พะจาว
รพาวม เลียก พาวม โซะ ไง่ แตะ ละ อื ลัก่
ก ลอยจ อ�ื นึง มัฮ พะจาว เซ ป กุมปอ
นึง รพาวม เลียก พาวม โซะ ไง่ แตะ นึง
ปุย�

12 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� ป ระ ไล นึง
อื มัฮ เฮ�ี ปุ เกือฮ ติ เปอะ คัม ออฮ คัม
เอฮี นึง ลปุง ซันญา เปอะ เฟือฮ เอนิ� ปุ
ปัว โอเอฮี อาวต เมือง มะลอง ไม่ โอเอฮี
อาวต นึง ปลัฮเตะ เฮี ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ
ฆาื อื ติ เจือ เนอึม� ดัฮ มัฮ อ�ื ไมจ อฮั

มัฮ อ�ื ดัฮ โอ มัฮ อ�ื ไมจ อฮั โอ มัฮ อ�ื
เดอมึ เปอะ โอ ซ ลอก กัน รเตีฮ ยุฮ พะ
จาว�

ไลลวง กัน ไววอน
13 อมั ไก งอ่น ป โอต เม่ะมัก่ แตะ ไน

โม เปะ เอ� ดัฮ ไก โฮ ไมจ ปุย เซ ไววอน�
อมั ไก งอ่น ป อาวต ไม่ ไมจ มวน รพาวม
แตะ� ดัฮ ไก โฮ ไมจ ปุย เซ เชยี ลืลาว พะ
จาว� 14 อมั ไก ป โซะ นึง งอ่น ไน เปอะ�
ดัฮ ไก โฮ ไมจ ปุย เซ กอก โม ป กวต ไน
ครติซจัก ยุฮ แตะ� เกือฮ โม ป กวต เซ
ไววอน เพือ อ�ื เกือฮ ตา ลออยฮ นึง อื
เบือ มอยฮ พะโองจาว� 15 กัน ไววอน ไม่
รพาวม เจือ แตะ เซ ซ เกือฮ ปุย โซะ เซ
โปน ป โซะ อาวม แตะ� พะโองจาว ซ
เกือฮ อื ไฮ� ดัฮ มัฮ ยุฮ อื ป พิต โฮ� พะ
จาว ซ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อ�ื 16 มัฮ เซ
ป ไมจ โม เปะ รโฮงะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ
ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ไววอน เพือ
ปุ แตะ เดอมึ โม เปะ ซ ไฮ ป โซะ นึง เบือ
อ�ื กัน ไววอน เนอึม โรวะ ยุฮ ปุย ซื ปุย
ไซ ระ เนอมึ อมันัต� แจง ซ ไก ป มัฮ อ�ื

17 เอลียา มัฮ โรฮ ปุย ตอก เอะ โรฮ� ไว
วอน เนอึม โรวะ ปัว พริ โอ เฮละ� ฟวยจ
เซ เญือะ เฮละ โตว เนอึม นึง ปลัฮ เตะ
ลอวย เนอึม ไปล แลฮ เคิ� 18 ฟวยจ เซ
ไววอน แม ติ โฮน� พริ เซ เฮละ เนอึม
แม� ปลัฮเตะ เซ กวยฮ แม โอเอฮี นึง ฆาื
อื ตอก ไพรม แตะ�

19 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� ดัฮ ไก งอ่น
ปุย ไน เปอะ ป โอ โฮว ตัม ลปุง เนอึม ยุฮ
พะจาว� ดัฮ ไก ป ปุน เกือฮ อื แม แม เคะ
ลปุง เนอึม เซ� 20 ปุย เซ ไมจ อื ยุง แจง
แน ตอก เฮ�ี ป ปุน เกือฮ ป โฮว คระ พิต
เซ แม โฮว นึง คระ ปุก เกอ� เอจี มัฮ เรอึ
ม อื ลปุ อื เกือฮ โปน ฮา ยุม� เญอืม ยุฮ อื
ตอก เซ เอจี มัฮ เกือฮ อื พะจาว ยวก มัป่
โฮวน ยุฮ ปุย เซ ฆาื อ�ื
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นังซื รโปะ เปโตร (ปัป ติ�
นังซื ป ไซฮ เปโตร ปัป ติ เฮี มัฮ รโปะ

อื ละ ครซิเตียน ป มัฮ �ปุย เลือก พะจาว
อาึง� ตัม ป อฮั เปโตร เฮ�ี โม ป รปั นังซื
เฮี มัฮ ป อาวต นึง พอน จังวตั ป มัฮ ลวง
ลัก่ล่าวง นึง เมือง ตรุกี อฮั ปุย ปเล่ีย เฮ�ี
ปาวไม ระ ยุฮ เปโตร มัฮ ฆวต เกาะ โลม
อื โม ป ลาว นังซื เฮ�ี นึง กัมลัง โอต อื
เม่ะมัก่ แตะ โฮวน เจือ ฆาื เจือ แตะ พะ
เยซู�
เปโตร ฆวต เกือฮ โม ป ลาว นังซื เฮี

โตก ละ ไลลวง กัน ระ ไล ป เกว ไม่ พะเยซู
ครติ� นึง มัฮ อื ป โฮลฮ ปุย ควน ซโอว
รพาวม แตะ นึง� มัฮ ไลลวง ตอก ยุม พะ
เยซู นึง ไมะซาวแควง� ไม่ ไลลวง ตอก
โกฮ ไอม แม อ�ื ไม่ ไลลวง ซ ฮอยจ แม
อ�ื เอจี มัฮ เซ ป ระ เกือฮ ปุย โฮลฮ ควน
ซโอว รพาวม แตะ เซ� เคียง มัฮ อื ตอก
เซ ปุย ไน พะจาว ไมจ อื ญอม โอต เม่ะมัก่
ป จัมเปน ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี ไม่ รพาวม ลัง่
แตะ� ไมจ อื ยุง มัฮ อื ควน ลอง รพาวม
เจือ แตะ� เมาะ เนอึม อื ไม่ โอ อื เนอึม�
ไมจ โรฮ อื งอ่ต ลังวนั ป ซ เกือฮ พะจาว
ละ แตะ ซเงะ ซ ฮอยจ เปลีฮ พะเยซู ติ
แตะ นึง ปลัฮเตะ�
โนก ฮา เกาะ โลม อื รพาวม ปุย� เป

โตร ซตอก รเง่อมึ โรฮ ปุย เกือฮ ไก จีวติ
ป โปง ไม่ ปุย ไน พะเยซูครติ� �เอจี มัฮ
พะเยซู ป โอต ป โซะ ตัง โม เปะ เอ� ไม่
ละ อื อาึง ปิม ไมจ แตะ ละ เปอะ� ละ ซ
เกือฮ อื โม เปะ เฮยีน ป ยุฮ โกะ แตะ��
อฮั เซ�

1 อาึ มัฮ เปโตร� มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง พะเยซูครติ� รโปะ นังซื ละ ปุย เลือก
พะจาว อาึง� ป มัฮ โม ป อาวต เฮยี อาวต
ไฮ นึง จังวตั โพนโท ไม่ จังวตั กะลาเทีย
ไม่ จังวตั คัปพาโด่เซีย ไม่ จังวตั เอเซีย ไม่
จังวตั บิที่เนีย� 2พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ
เอจี เลือก โม เปะ ตัม รพาวม โกะ แตะ
ไอฮ� ลปุ พะจาว เอจี รไซจ โม เปะ เกือฮ
แปน ปุย ไน พะจาว ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ
เนอึง ป อฮั พะเยซูครติ� มัฮ เกือฮ อื โม

เปะ ซงะ่ ซงอม เบือ ฮนัม พะเยซู เซ� ปัว
กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม อาวต
ไม่ เปอะ กุมปอ�

ไลลวง ซโอว รพาวม นึง พะจาว
3 ไมจ เอะ ลืลาว พะจาว ป มัฮ เปือะ

พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ�
ป เอจี เกือฮ เอะ เกิต โคระ เบือ เกือฮ อื
พะเยซูครติ โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ
นึง เลียก พาวม ลัมเลือ อื นึง เอะ� มัฮ
เบือ โกฮ ไอม พะเยซู เซ ป เกือฮ เอะ ไก
ลัก่ ซโอว รพาวม ป โอ เญือะ เกียฮ ไฆร
เบือ อ�ื 4พะจาว ซ เกือฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ป
แฮรน แตะ อาึง นึง เมือง มะลอง ละ โม
เปะ� โอเอฮี เซ มัฮ ป โอ เกียฮ ฮรมั เกีย
ฮ ซเออมึ� มัฮ ป โอ เกียฮ รแอม ไม่ ป โอ
เกียฮ อฮั เกียฮ ลอน� 5พะจาว โซะโกะ ฮ
รกัซา อาึง นึง โม เปะ นึง อมันัต แตะ เบือ
รพาวม เจือ เปอะ� ฮอยจ ละ ซ เปลีฮ พะ
จาว ไลลวง เกือฮ แตะ ปุย โปน มัป่ ซเงะ
ลอยจ โอเอฮี� ตอก เอจี เพรยีง แตะ อาึง
เซ� 6 มัฮ เซ ป โฮลฮ โม เปะ อาวต ไม่ ไมจ
มวน รพาวม แตะ ฆาื อ�ื เตือง จัมเปน
เปอะ โอต กัน ลอง โอเอฮี รพาวม เปอะ
โฮวน เจือ เซ ติ วงั ฮมั ปเล่ีย เฮ�ี 7 โอเอฮี
ป ลอง รพาวม เปอะ เซ มัฮ ลอง อื แลน
เมาะ เนอึม รพาวม เจือ เปอะ เซ ไม่ โอ อื
เนอมึ� รพาวม เจือ โม เปะ เซ มัฮ ป ระ ไล
ฮา ไคร� ไคร เซ มัฮ ป เกียฮ ลวยจ เกีย
ฮ ไน� ปุย ปังเมอ ลอง ลัง่ อื นึง งอ เด
อมึ ซ ยุง มัฮ อื ไคร ไมจ� ตอก โรฮ เซ�
รพาวม เจือ โม เปะ ไมจ โรฮพะจาว ลอง�
เดอมึ ซ ยุง ที มัฮ อื ป เนอมึ� เดอมึ เปอะ
ซ โฮลฮ รปั รซอม ลืลาว ไม่ โญตซัก ไม่
นาตา แตะ เบือ อื เญือม ฮอยจ เปลีฮ พะ
เยซูครติ ติ แตะ� 8 โม เปะ เอจี ฮรกั เปอะ
พะเยซู เตือง โอ แตะ ดิ โฮลฮ ยุ� โม เปะ
เอจี เจือ เปอะ ไม่ อาึง เปอะ รพาวม แตะ
นึง เตือง โอ แตะ โฮลฮ ยุ ปเล่ีย เฮ�ี มัฮ
เซ ป โฮลฮ โม เปะ รพาวม ไมจ มวน แตะ
เบือ อื โฮฮ ฮา เกียฮ อฮั ปุย อ�ื 9 มัฮ เบือ
รพาวม เจือ เปอะ เซ ป โฮลฮ รพาวม รโม่
ยฮ เปอะ โปน ฮา ป โอ ไมจ เบือ อื ปุ ปุ อู�

10 ไลลวง เกือฮ พะจาว ปุย โปน ฮา ป
โอ ไมจ เซ� โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ
เอจี ซาวป ไฮมญ ฮมอง อื ซโตฮ รฮอยจ�
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โม เซ รโฮงะ อาึง ไลลวง กุนมุ่น ยุฮ พะ
จาว ป ซ เกือฮ อื ละ โม เปะ เซ� 11 มัฮ
ซาวป อื ไฮมญ ไลลวง ป เอจี รโฮงะ ลปุ
พะครติ ป อาวต นึง แตะ เซ ละ แตะ� เญื
อม อฮั อื อาึง ไลลวง กัน ซ โอต พะครติ
ป โซะ� ไม่ ไลลวง ซ โฮลฮ อื โญตซัก แตะ
กังเคะ� โม เซ ฆวต ยุง เวลา ซ เกิต พะ
ครติ เซ ไม่ โอเอฮี ป ซ เกิต ละ อ�ื 12พะ
จาว เกือฮ โม ป ซึป ลปุง แตะ เซ ยุง โอ ป
อฮั อื เซ ซ เกิต เจน โกะ อื เซ� ปังเมอ เอจี
เกิต เจน โม เปะ เฮ�ี โม ป ครอฮ ไลลวง
กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ เปอะ เจน ปเล่ีย
เฮ�ี เอจี มัฮ รโฮงะ อื ไลลวง ติ เซ ละ เปอะ
เบือ อมันัต ลปุ พะจาว ป เลีฮ เน่อมึ เมือง
มะลอง� โอเอฮี ไล เซ โม เตปด่า ฆวต ยุ
ฆวต ฮมอง โรฮ อ�ื

ไลลวง จีวติ ซงะ่ ซงอม
13 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เพรยีง แนฮ

รพาวม รโม่ยฮ แตะ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง� ไม่ เกือฮ เปอะ ติ
แตะ อุนไจ ไม่ กุนมุ่น ป ซ โฮลฮ เปอะ เน่
อมึ นึง พะจาว� เญือม ฮอยจ เปลีฮ พะ
เยซูครติ ติ แตะ� 14 เอจี มัฮ เปอะ กวน
พะจาว� ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั อ�ื ปุ
เกือฮ ซลิต ซโลม เปอะ เกี ลวง กัมกุยฮ
ไพรม เปอะ ตอก เญือม โอ เปอะ ดิ ยุง ป
มัฮ ลปุง เนอมึ โฮ� 15พะจาว ป เลือก โม
เปะ เซ มัฮ ป ซงะ่ ซงอม� โม เปะ ไมจ โรฮ
เปอะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ตอก เซ ฮอยจ
ละ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ โครยญ เจือ� 16พะ
จาว เอจี อฮั อื นึง พะทัม ตอก เฮ�ี �อาึ
มัฮ ปุย ซงะ่ ซงอม� โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ
แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ตอก เซ โรฮ�� อฮั
เซ�

17 เญือม ไววอน เปอะ เอจี อฮั เปอะ
เปือะ ละ พะจาว� เอจี มัฮ พะจาว เซ ป
ซ รเตีฮ ปุย ตัม กัน ยุฮ อื เตือง ไพ เตือง
มัน ไม่ โอ อื ไก ป ฮรกั ป จัง� มัฮ เซ ป
ไมจ เปอะ ฮลัต นึง พะจาว เซ ฆาื อื ติ เจน
ไอม เปอะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 18 โม เปะ
เอจี ยุง เปอะ โตฮ พะจาว แตะ ฮา จีวติ
ไพรม เปอะ ป เฮยีน เปอะ เน่อมึ นึง จัต
เจือ ไพรม แตะ ป โอ ไก ป มัฮ เซ� มัฮ
โตว โตฮ อื โม เปะ นึง ไคร นึง มาื ป เกียฮ
ลวยจ เกียฮ ไน� 19 มัฮ โตฮ อื โม เปะ นึง

ฮนัม ระ งวยฮ ป มัฮ ฮนัม พะครติ� พะค
รติ เซ เอจี มัฮ ตอก อื กวน แกะ ไมจ โด่วง
โกวง ฮยวก โฮ� 20พะจาว เอจี เลือก อาึง
อื เน่อมึ กา เฆียง ยุฮ แตะ ปลัฮเตะ ลัง่�
ปังเมอ เปลีฮ อื เจน ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี เฮี
ละ ซ เรอึม แตะ โม เปะ� 21 โม เปะ เอจี
อาึง เปอะ รพาวมแตะ นึง พะจาว เบือ พะ
เยซู เซ� พะจาว เอจี เกือฮ อื โกฮ ไอม เน่
อมึ ลัก่ ยุม แตะ ไม่ เกือฮ อื ไก โญต ไก
ซัก� มัฮ เซ ป ไก รพาวม เจือ โม เปะ ไม่
ซโอว รพาวม เปอะ นึง พะจาว ฆาื อ�ื

22 เคียง โฮลฮ โม เปะ แปน ปุย ซงะ่
ซงอม เบือ เนอึ ง เปอะ ป อฮั ลปุง เนอึ
ม� ไม่ เอจี โฮลฮ เปอะ รพาวม ฮรกั เนอมึ
โรวะ เปอะ เอียกปุ แตะ ไน พะจาว� ไมจ
เนอึม เปอะ ฮรกั เวอืง ปุ แตะ ฮอยจ โตะ
รพาวม รโม่ยฮ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื 23 โม
เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ เกิต โคระ เบือ ลปุง
พะจาว� มัฮ ลปุง ไก จีวติ นึง� มัฮ ป โอ
เกียฮ ลอยจ� มัฮ โตว เกิต เปอะ เน่อมึ
นึง เปือะ ป เกียฮ ยุม� มัฮ เกิต เปอะ เน่
อมึ นึง เปือะ โอ เกียฮ ยุม� 24พะทัม เอจี
อฮั เฮ�ี
�เนะซองั ปุย เตือง โอยจ อื มัฮ ตอก

ไรป โฮ� โญตซัก อื ตอก โรฮ เตีย ไรป�
ไรป เซ ตูไต ซออฮ� เตีย อื อฮั� 25 ลปุง
พะ จาว ปัง เมอ ไก ลอป โอ เญาะ ไก
ลอยจ�� อฮั เซ พะทัม� เอจี มัฮ ลปุง
เซ ป มัฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป
เอจี ครอฮ ปุย ละ โม เปะ เอ�

2
ไลลวง ด่อง ซโมะ ไม่ ปุย เลือก พะจาว

อาึง
1 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ละ โปวฮ ป ฆอก ป

เบร ไม่ กัน จุ ไล เปอะ ปุย ฆาื อ�ื ปุ เญือะ
แปน ปุย ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� โปวฮ
แปฮ รพาวม กุยจ ววั ไม่ ลปุง พามัต ดู่แค
วน เปอะ ปุย เยอ� 2 ไมจ เปอะ ฆวต ไอฮ
รอาวม ตาึฮ ซโน ตอก กวนงกั เกิต โคระ
โฮ� มัฮ อฮั ฮะ ไม่ ไลลวง รอาวม ตาึฮ ละ
รพาวม รโม่ยฮ เปอะ� มัฮ เซ ป ซ ไกลจ
ฮอน เปอะ เบือ อื ฮอยจ ละ โปน เปอะ ป
โอ ไมจ โครยญ เจือ� 3 นึง เอจี ยุง เปอะ
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เมาะ มัฮ พะโองจาว ป ไมจ ตอก โฮลฮ ปุย
จิม ป ญึม ละ แตะ โฮ�

4 โม เปะ ไมจ เปอะ เอญี เคะ พะโองจาว
ป มัฮ ตอก ซโมะ ไก จีวติ นึง� ด่อง ซโมะ
เซ มัฮ ป เอจี โปวฮ ปุย� พะจาว ปังเมอ
โซวต แม อื นึง มัฮ อื ป ระ งวยฮ ระ ตุง
ละ อ�ื 5 โม เปะ มัฮ โรฮ เปอะ ตอก ซโมะ
ไก จีวติ นึง โรฮ� ไมจ เปอะ เอญี เคะ พะ
โองจาว เกือฮ โฮลฮ รโจะ โก โม เปะ เกือฮ
แปน วฮินั อาวต ลปุ พะจาว นึง� โม เปะ
ซ โฮลฮ เปอะ แปน ซตุ ซงะ่ ซงอม ละ ซ
ทไว แตะ โอเอฮี ป เกว ไม่ รพาวม รโม่ยฮ
แตะ� ตอก ปุก อื รพาวม พะจาว เบือ พะ
เยซูครติ� 6พะทัม อฮั อื ตอก เฮ�ี
�อาึ เอจี โซวต ด่อง ซโมะ ระ งวยฮ ระ

ตุง ติ� อาึ เอจี เกือฮ แปน ด่อง โรง นึง
เมือง ซีโยน� เมาะ ป อาึง รพาวม แตะ
นึง อื ซ โฮลฮ โตว โซะ กิจ ปิญ ไง�่� อฮั
เซ� 7 ด่อง ซโมะ เซ มัฮ เนอมึ ป ระ งวยฮ
ระ ตุง ละ โม เปะ ป เจือ� ละ ป โอ เจือ ปัง
เมอ มัฮ ตอก อฮั พะทัม อื เฮ�ี
�ด่อง โปวฮ ป ยุฮ เญือะ อา เอจี โซวต

พะจาว แปน ด่อง โรง�� อฮั เซ�
8อฮั แม อื ตอก เฮี ติ โดฮ� �ด่อง ซโมะ

เซ มัฮ ป เกือฮ ปุย โคะ ซดุฮ� เอจี มัฮ โรฮ
ป เกือฮ ปุย ฆลาื�� อฮั เซ� โม เซ มัฮ
โคะ ซดุฮ อื นึง โอ อื เจือ ลปุง พะจาว�
เอจี มัฮ ป ลัง ละ อื ตอก เซ�

9 โม เปะ ตอก เปอะ โตว เซ� โม เปะ
เอจี มัฮ เปอะ ปุย เลือก พะจาว� มัฮ เปอะ
ซตุ ยุฮ กซัต� มัฮ เปอะ ปุย ซงะ่ ซงอม ติ
เมือง� มัฮ เปอะ ปุย ไน พะจาว� พะจาว
เอจี เลือก โม เปะ ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ
ครอฮ ไลลวง กัน ซัมคัน ยุฮ แตะ� เอจี
กอก โม เปะ โอก เน่อมึ ลัก่ เฟียก เอญี
เลียก ลัก่ ซเปีย คึนัก ยุฮ แตะ� 10 ไพรม
อื โม เปะ มัฮ เปอะ โตว ปุย ไน พะจาว�
ปเล่ีย เฮี เอจี มัฮ เปอะ ปุย ไน อ�ื ไพรม
อื ดิ โฮลฮ โตว พะจาว เลียก พาวม นึง
เปอะ� ปเล่ีย เฮี เอจี โฮลฮ เลียก พาวม
นึง เปอะ�

กวนไจ ยุฮ พะจาว
11 โม เปะ ป มัฮ ป ฮรกั เกอะ� โม เปะ

มัฮ เปอะ ตอก ปุย ตังเมือง ตัง ด่าว ละ

ปุย� ตอก โรฮ เปอะ ป โอ ไก เญือะ อาวต
คราว โซม นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี อาึ ปัว โม เปะ
โอ เนอึง ป อฮั กัมกุยฮ ฆอก ป ไก โตะ
รพาวม เปอะ� นึง มัฮ กัมกุยฮ ฆอก เปอะ
เซ ป รุป ปุ แตะ ไม่ รพาวม รโม่ยฮ เปอะ�
12 ไมจ เปอะ เกือฮ ป ยุฮ ป อฮั แตะ แปน
ป ปุก ป ลอก ลลาึง โม ป โอ เจือ� ดัฮ ไก
ป เติ โม เปะ ไม่ อฮั อื โม เปะ ยุฮ ป ฆอก
เกอ� โม เซ ซ ยุ ลัง่ มัฮ กัน ยุฮ โม เปะ เซ
ป ไมจ� ซเงะ ซ รเตีฮ พะโองจาว ปุย� โม
เซ ซ โฮลฮ ลัง่ ลืลาว พะจาว เบือ โม เปะ�

13 ไมจ เปอะ ญอม อาวต ฆรมึ ป ระ ป
คาว นึง บัน่เมือง อาวต แตะ เบือ พะโอง
จาว� ปัง มัฮ กซัต ป ตึก นึง ระ แตะ ญุ่ก�
14 ปัง มัฮ โม จาวไน ป ดวน อื ฮอยจ ละ ซ
เกือฮ อื โม ป ยุฮ กัน พิต ลอก ตุต แตะ�
ไม่ เกือฮ อื ลืลาว โม ป ยุฮ กัน ไมจ ญุ่ก�
15 รพาวม พะจาว มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ ฆวต
เกือฮ อื โม เปะ ยุฮ กัน ไมจ ละ ซ เกือฮ อื
โม ป อฮั โอเอฮี นึง งาวไงญ แตะ เซ ดุต
ดัก ฆาื อ�ื 16 พะจาว เอจี เกือฮ โม เปะ
โปน ฮา แปน แตะ ครา เซีญ โอเอฮี� ไมจ
เปอะ อาวต ตัม เซ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ
เกือฮ แปน ควน โรวต แตะ ยุฮ ป ฆอก ป
เบร ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ญอม แปน กวนไจ
ยุฮ พะจาว� 17 ไมจ เปอะ นัปทื ปุย เตือง
โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ ฮรกั โม เอียกปุ แตะ
ไน พะจาว� ไมจ เปอะ นัปทื เนอึม พะ
จาว� ไมจ โรฮ เปอะ นัปทื กซัต ยุฮ แตะ�

18 โม เปะ ป มัฮ กวนไจ ปุย เยอ� ไมจ
เปอะ เนอึง ป อฮั ปอเลียง แตะ ไม่ นัปทื
เนอึม เปอะ� มัฮ โตว เนอึง เปอะ ป อฮั
ปอเลียง ฮรกั แตะ ไม่ ไมจ รพาวม แตะ
โน่ง� ไมจ โรฮ เปอะ เนอึง ไม่ ป อฮั ปอ
เลียง ซวก แตะ โรฮ� 19 ดัฮ เปอะ ปุน
โอต ป โซะ ยุฮ ปุย ละ แตะ เตือง โอ เปอะ
ยุฮ ป พิต� นึง ฆวต ปุก เปอะ รพาวม พะ
จาว� ซ แปน เนอึม ป ไมจ ละ เปอะ เบือ
อ�ื 20 ปัง ปุน โอต เปอะ กัน เฟียต ปุย
แตะ� ดัฮ มัฮ โอต เปอะ ฆาื ยุฮ โกะ แตะ
ป พิต โฮ� แจง โอ อื แปน กุน ละ เปอะ�
ดัฮ เปอะ ปุน โอต ป โซะ เตือง ยุฮ แตะ ป
ปุก เอจี มัฮ เนอึม ป ปุก รพาวม พะจาว�
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21 พะจาว เอจี มัฮ เลือก อื โม เปะ ละ ซ
เกือฮ อื โม เปะ ยุฮ ตอก เซ� เอจี มัฮ พะ
ครติ ป โอต ป โซะ ตัง เปอะ� ไม่ ละ อื อาึง
ปิม ไมจ แตะ ละ โม เปะ� ละ ซ เกือฮ อื โม
เปะ เฮยีน ป ยุฮ โกะ แตะ�

22 โกะ อื เซ มัฮ ป โอ ยุฮ มัป่ ติ ชวง�
ไก โตว ป ฮมอง อฮั อื ป โอ เนอึม ติ โฮน
เนอึม� 23 ปัง อฮั ปุย ลปุง ฆอก ละ� โรก
โตว อื นึง ลปุง ฆอก� เญือม ยุฮ ปุย ป
โซะ ละ อ�ื อฮั โตว ติ แตะ ซ โรก อื นึง ป
โซะ ละ ปุย� เอจี มัฮ ละ อื อาึง ไม่ พะจาว
นึง มัฮ พะจาว ป รเตีฮ โอเอฮี ตัม ซื อ�ื
24พะครติ เอจี รปั มัป่ ยุฮ โม เอะ นึง โกะ
แตะ ไอฮ นึง ไมะซาวแควง� ละ ซ เกือฮ
อื เอะ ยุม แปฮ ละ มัป่ เซ� ไม่ ซ โฮลฮ แม
ไอม ละ ยุฮ แตะ กัน ซืไซ� โม เปะ เอจี ไฮ
ป โซะ นึง เปอะ เบือ เบราะ อาวม อื เซ�
25 โม เปะ เอจี ตอก เปอะ แกะ ไฆร ฮา คระ
โฮ� ปเล่ีย เฮี โม เปะ เอจี เอญี เปอะ เคะ
พะโองจาว� มัฮ ป เกียฮ แลน แก โซะโกะ
ฮรกัซา เนอมึ นึง โม เปะ� ไม่ เกียฮ นัม อื
โม เปะ ฮอยจ ละ รพาวม รโม่ยฮ เปอะ�

3
ไลลวง รเมะ รโปวน

1 ตอก โรฮ เซ� โม เปะ ป มัฮ ปรโปวน
เญือะ ปุย เยอ� ไมจ เปอะ ญอม งอ่ต ป
อฮั ปรเมะ เญือะ แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก
เซ� ปัง ไก งอ่น ป โอ ปรเมะ เญือะ อื ดิ
เจือ ลปุง พะจาว ลลาึง เปอะ� เมอ เตือง
อื กัง เคะ เอ� ซ โฮลฮ เอญี เคะ พะจาว
เบือ กัน ไมจ ยุฮ โม เปะ ยุง่� จัมเปน เปอะ
โตว อฮั โอเอฮี ละ ติ มวยญ เนอึม� 2 ตึน
ซ ยุ ไอฮ อื นึง ซลิต ซโลม ไมจ เปอะ ไม่
ไล นัปทื เนอึม เปอะ พะจาว� 3 โม เปะ
ดัฮ เปอะ ฆวต เกือฮ ติ แตะ ไมจ ละ ปุย
ทัน โตว แงฮ่ โฮฮ แงฮ่ วฮิ ติ เปอะ ไม่ ยุฮ
เปอะ ฮาึก แตะ คึ� ทัน โตว งอ่ต ไลลวง
เกลอมึ ฮนัง ลัง่ เบล� ทัน โตว นงุ ยอ่ง ติ
เปอะ นึง เครองึ คึ เครองึ นัก� 4ฮา เซ กัน
แงฮ่ เปอะ ติ แตะ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ มัฮ
ไลลวง รพาวม รโม่ยฮ แตะ� ไมจ เปอะ
แงฮ่ ติ แตะ นึง รพาวม จวต ชุม แตะ ไม่
ปุก เปอะ ไล แตะ� มัฮ เซ ป ตึก นึง ไมจ

แตะ ละ แลน พะจาว อ�ื มัฮ ป โอ เกียฮ
ไพรม เกียฮ ไลจ� 5 โม ปรโปวน ป นัปทื
เนอึม พะจาว ไม่ อาึง อื รพาวม แตะ นึง
อื เจน โฆะ โอ� เอจี แงฮ่ โรฮ ติ แตะ ตอก
เซ� ไม่ เนองึ อื ป อฮั ปรเมะ เญือะ แตะ�
6 ซารา ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ� เนอึง ป อฮั
อปัราฮมั� อฮั โรฮ ไน ละ อ�ื ดัฮ โม เปะ
ยุฮ กัน ไมจ ไม่ โอ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ฮลัต
เตีจ นึง โอเอฮี� เอจี มัฮ โรฮ เปอะ กวน ร
โปวน ซารา เซ โรฮ�

7 ตอก โรฮ เซ� โม เปะ ป มัฮ ปรเมะ
เญือะ ปุย เยอ� ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ติ
แตะ ยุง รพาวม ปรโปวน เญือะ แตะ ไม่
นัปทื เปอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต แตวะ เรยีง
ปรโปวน เญือะ เปอะ เซ ฮา โกะ เปอะ� นึง
ซ โฮลฮ โรฮ อื จีวติ โพต พะจาว ละ แตะ
ตอก ปะ โรฮ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เซ เด
อมึ โอ ซ ไก ป คัต ป คัง กัน ไววอน เปอะ
ฆาื อ�ื

จีวติ ปุย ไน พะจาว
8 ลัก่ ก ลอยจ อื เฮ�ี ไมจ เปอะ เฆรอมึ

ฮยวก บรญิ ไง่ ไม่ ปุ แตะ� ไมจ เปอะ ฮรกั
ปุ แตะ ตอกป มัฮ เอยีกปุ เลีฮ ติ เวยีก โฮ�
ไมจ เปอะ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุ แตะ
ไม่ ญิงญอม เปอะ ละ ปุ แตะ� 9 ดัฮ ไก
ป ยุฮ ป ฆอก ละ เปอะ ปุ โรก ละ อื นึง ป
ฆอก� ดัฮ ปุย อฮั ลปุง ฆอก ละ เปอะ ปุ ล
เตือฮ โรก ละ อื นึง ลปุง ฆอก� ฮา เซ ไมจ
เปอะ ปิฮ มุ่น ละ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ
ซ โฮลฮ เนอึม เปอะ กุนมุ่น ป ซันญา พะ
จาว อาึง ละ แตะ เบือ อ�ื พะจาว เอจี มัฮ
เลือก อื โม เปะ ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ ยุฮ
ตอก เซ� 10พะทัม เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี
�ดัฮ ไก ป ฆวต อาวต ไมจ อาวต มวน

ไม่ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง แตะ� ไมจ อื
โอ เญือะ อฮั ป ฆอก ป เบร� ไมจ อื เครา
ะ แปฮ จุ แตะ ปุย� 11 ไมจ อื ลเตือฮ
ติ แตะ ฮา กัน พิต� ไมจ อื ยุฮ กัน ไมจ�
ไมจ อื ซาวปแนฮตอกซอาวต เฮน อาวต
ฮลอง แตะ ไม่ ปุย� 12 พะโองจาว แลน
แก ลอป โม ป ซื ป ไซ� งอ่ต ลอป โรฮ
รซอม ไววอน อ�ื โม ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร
พะโองจาว ปังเมอ ซ ตอซู ไม่ อ�ื� อฮั เซ
พะทัม�
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13 ดัฮ เปอะ แด่น รพาวม ละ ยุฮ แตะ
กัน ไมจ� ตึน โอ ซ ไก ป ซ ยุฮ ป โซะ ละ
เปอะ� 14 ดัฮ ปุย ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ เบือ
ยุฮ เปอะ กัน ไมจ� ซ โฮลฮ เปอะ รพาวม
ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื ปุ ฮลัต นึง โม
เซ� ปุ โรฮ ตุก รพาวม ฆาื� 15 ไมจ เปอะ
นัปทื เนอึม พะโองจาว ป มัฮ พะครติ เซ
ฮอยจ ละ โตะ รพาวม เปอะ� เกือฮ แปน
ป กุม รพาวม เปอะ� ไมจ เปอะ เพรยีง
แนฮ ติ แตะ เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ โลยฮ
เญอืม ไฮมญ ปุย เปอะ นึง ไลลวง ตัว เปิง
เปอะ ป อาวต กไน เปอะ เซ� 16 ปังเมอ
ไมจ เปอะ โลยฮ ไม่ รพาวม ปึกๆ ออนๆ
แตะ ไม่ รพาวม นัปทื เปอะ ปุย� ไมจ
เปอะ ยุฮ แนฮ ตอก โอ รพาวม เปอะ ซ ไก
ตอก รโจฮ ไอฮ ติ แตะ� ดัฮ ไก ป เพียก
แฮม เปอะ เตือง มัฮ เปอะ ปุย ไมจ ซลิต
ซโลม เบือ ฟวต เปอะ พะครติ เตอ� โม
เซ ซ โฮลฮ โซะกิจ ไฆฮ ฆาื ป อฮั โกะ แตะ
เซ� 17 ดัฮ มัฮ ป ปุก รพาวม พะจาว� กัน
อาวม เปอะ ป โซะ เบือ ยุฮ เปอะ กัน ไมจ
เซ� ไมจ ละ เปอะ ฮา ซ อาวม เปอะ ป โซะ
ฆาื ยุฮ เปอะ กัน พิต�

18 พะครติ เอจี ยุม ติ โฮน โน่ง ฆาื มัป่
ยุฮ ปุย เตือง โอยจ อ�ื พะโองจาว ป ซงะ่
ซงอม เซ เอจี ยุม เนอึม ตัง ปุย ฆอก ปุย
เบร ละ ซ นัม อื เอะ ฮอยจ เคะ พะจาว�
โฮลฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ เนะซองั อ�ื ลปุ อื ปัง
เมอ ไอม ลัง่� 19 ลปุ อื เซ โฮว ครอฮ โอ
เอฮี ละ โม ลปุ อาวต โตะ คอก� 20 โม ลปุ
อาวต โตะ คอก เซ มัฮ ลปุ โม ป โอ เนอึง
ป อฮั พะจาว เจน โนอา� ติ เจน ยุฮ โนอา
โล่ง เซ พะจาว อาวต แนฮ ไม่ รพาวม ลัง่
แตะ� เญือม เลอึป รอาวม ปลัฮเตะ เซ
ไก ซเตะ ปุย โน่ง ป เกือฮ พะจาว อื โปน
ฮา ยุม แตะ เบือ รอาวม เซ� 21 ปเล่ีย เฮี
รอาวม เซ แพป โรฮ ไม่ ไลลวง ตอก เกือฮ
พะจาว ปุย โปน มัป่ เบือ รปั อื บั ่ปติซมา
โรฮ� มัฮ โตว ไล รไซจ อื ป รแอม นึง
เนะซองั เปอะ� มัฮ ไล ปุน อาวต เปอะ
ซองนา พะจาว ไม่ รพาวม โอ รโจฮ ไอฮ ติ
แตะ� ป โปน โม เปะ เบือ อื เซ มัฮ เบือ
เอจี โกฮ ไอม แม พะเยซู เน่อมึ ลัก่ ยุม

แตะ� 22ปเล่ีย เฮี เอจี ฮาวก เมือง มะลอง
อาวต ลวง ดอม พะจาว� มัฮ ป ตัตเตียง
โม เตปด่า ไม่ โม พี ซัง ไม่ โอเอฮี ป ไก อมั
นัต อนันา เมือง มะลอง เตือง โอยจ อ�ื

4
ไมจ เกือฮ พะจาว กุม จีวติ แตะ

1 เญือม งอ่ต ตอก เอจี โฮลฮ พะครติ
โอต ป โซะ นึง เนะซองั แตะ� โม เปะ ไมจ
โรฮ เปอะ เรยีง รพาวม ละ ซ ไอฮ เปอะ
รพาวม ตอก เซ โรฮ� ปุย ดัฮ เอจี โอต ป
โซะ นึง เนะซองั แตะ ตอก เซ เญือะ ไก
โตว รพาวม ฆวต ยุฮ มัป่� 2 เฆิม เฮี โม
เปะ ไมจ เปอะ เกือฮพะจาว กุม จีวติ เปอะ
ตัม รพาวม อ�ื เญาะ ไมจ เปอะ โตว เกือฮ
กัมกุยฮ ฆอก โกะ แตะ กุม� 3 เอจี เครา
ะ อื ยุฮ เปอะ ตัม ป กอ ยุฮ โม ป โอ เจือ
อื เซ� ไพรม อื โม เปะ กอ ยุฮ เปอะ ป พัง
ไฮะ� อาวต เปอะ ไม่ กัมกุยฮ ฆอก แตะ�
ไม่ ญุ่ยจ เซาะ เงา่ะ ไปล เปอะ ไม่ ปุ แตะ�
พลวย เปอะ ติ แตะ นึง ป ฆอก โฮฮ ฆอก
วฮิ� ไม่ ไว เปอะ ฮุป ป มัฮ กัน โอ ปุก ละ
พะจาว� 4ปเล่ีย เฮี โม ป โอ เจือ เงอตึ นึง
โอ โม เปะ เญือะ พาวม ดิ ไม่ แตะ นึง กัน
ฆอก โฮฮ ฆอก วฮิ เซ� เพยีก แฮม โม เปะ
ฆาื อ�ื 5 โม เซ ซ ลอก กัน รเตีฮ ยุฮ พะ
จาว� พะจาว เอจี เพรยีง อาึง ติ แตะ ละ
ซ รเตีฮ แตะ ปุย เตือง ป ไอม ไม่ ป ยุม�
6 มัฮ ฆาื เซ ป เอจี ไก ป ครอฮ ไลลวง กัน
ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ โม ป เอจี ยุม เซ ฆาื
อ�ื เญือม อาวต ลัง่ โม เซ นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี พะจาว เอจี รเตีฮ อื นึง เนะซองั อื
ตอก รเตีฮ แตะ ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื
เดอมึ ลปุ อื ซ ไอม ตอก ไอม พะจาว โรฮ�

ไมจ เปอะ แปน กวนไจ เนอมึ รพาวม
7 ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี เอจี ซดิ� มัฮ เซ

ป ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ปุน เตียง ไอฮ
รพาวม แตะ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ ติ
แตะ ไงฮ ซวง ละ ซ ไววอน แตะ� 8 ป ระ
ไล ฮา โอเอฮี ไฮญ� ไมจ เปอะ ฮรกั เนอึ
ม ปุ แตะ� รพาวม ฮรกั เซ ปัง โฮวน พิต
โฌวะ ยุฮ ปุย ละ� ทื โตว อื พิต ละ แตะ�
9 ไมจ เปอะ ญอม รปัคัม เอียก ปุ แตะ ไม่
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แคก เลือ นึง เญือะ แตะ� ปุ ปุปิ ฆาื�
10 เอะ เอจี โฮลฮ รปั โอเอฮี ป ปละ ป ซาึต
พะจาว ละ แตะ ตัง โน่ง ฮา ปุ แตะ� ไมจ
เปอะ โกว ป ปละ ป ซาึต อื ละ เปอะ เซ ละ
ซ ไก ป มัฮ อื ละ ปุย ไฮญ� ตอก กวนไจ
เนอึม รพาวม นึง ไปญ แตะ โอเอฮี ระ ไล
ยุฮ พะจาว โฮ� 11 ดัฮ ไก ป ซ อฮั โอเอฮี
ละ ปุย� ไมจ อื อฮั ตอก อฮั แตะ ลปุง พะ
จาว� ดัฮ ไก ป ฆวต เรอมึ ปุย ไฮญ� ไมจ
อื เรอมึ นึง เรยีง แด่น ป โฮลฮ แตะ เน่อมึ
นึง พะจาว� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ แปน
โญตซัก ละ พะจาว เบือ พะเยซูครติ� พะ
จาว เซ โปง เนอึม อื โฮลฮ รปั ลปุง ลืลาว
ไม่ อมันัต โญตซัก แตะ โครยญ เจือ โอ
เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�

ไลลวง โอต ป โซะ นึง มัฮ แตะ ครซิ
เตียน

12 โม เปะ ป มัฮ ป ฮรกั เกอะ� เญือม
ฮอยจ ป โซะ ป ไซญ ละ เปอะ ตอก งอ โฮ
ละ ซ ลอง อื รพาวม เปอะ� ปุ เงอตึ ฆาื�
ปุ โคะ มัฮ ป ตัง เจือ ลอน� 13 ฮา เซ ไมจ
เปอะ ญันด่ี ไม่ โฮลฮ แตะ โอต ดิ ป โซะ
ไม่ พะครติ� เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ กุมปอ เญือม ซ เปลีฮ อื
โญตซัก แตะ ละ ปุย� 14 ดัฮ ปุย เพียก
แฮม เปอะ นึง มัฮ เปอะ ปุย ไน พะครติ
ซ โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อ�ื นึง เอจี อาวต ลปุ พะจาว ไก โญต ไก
ซัก เซ นึง เปอะ� 15 ปุย ไน โม เปะ เอ� ปุ
เกือฮ ไก ป ลอก ป โซะ ฆาื ยุฮ แตะ ยุม ไม่
ปุย ญุ่ก� ฆาื แปน แตะ คะมุย ญุ่ก� ฆาื
ยุฮ แตะ กัน ฆอก ไฮญ ญุ่ก� ไม่ ฆาื เลียก
ซุกซัก แตะ กัน ยุฮ ปุย ญุ่ก� ปุ เกือฮ ไก
ติ ตื เนอมึ� 16 ดัฮ มัฮ โฮลฮ เปอะ โอต ป
โซะ นึง มัฮ แตะ ครซิเตียน โฮ� ปังเมอ โอ
เปอะ ไมจ โซะ กิจ ฆาื� ฮา เซ ไมจ แนฮ
เปอะ ลืลาว พะจาว เบือ โฮลฮ แตะ มอยฮ
ครซิเตียน เซ�

17ปเล่ีย เฮี เอจี เติง เวลา รเตีฮ พะจาว
ปุย� มัฮ ปุย ไน พะจาว ป ซ โฮลฮ อื รเตีฮ
รกา เยอ� ดัฮ รเตีฮ โอเอฮี ละ เอะ รกา
ตอก เซ โฮ� ละ โม ป โอ ญอม เจือ ไลลวง

กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ซ แปน ตอก เมอ ลัก่
ก ลอยจ อ�ื 18พะทัม อฮั เฮ�ี
�โม ป ซื ป ไซ เอจี ญัก ละ อื ซ โปน อื

ตุต เตอ� โม ป โอ นัปทื พะจาว ไม่ โม
ป ยุฮ มัป่ แจง โอ อื ซ ไก ตอก โปน ตุต
แตะ�� อฮั เซ�

19 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� โม ป โฮลฮ โอต ป
โซะ ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว� ไมจ ลัง่ อื
ยุฮ กัน ไมจ� ไมจ อื อาึง รพาวม แตะ นึง
พะจาว ป ซัง แตะ เกิต เซ� นึง มัฮ พะจาว
เซ ป ยุฮ ลอป ตัม ป อฮั แตะ อาึง�

5
ไมจ แลน แกะ ยุฮ พะจาว

1อาึ ฆวต ปัว ซตอก รเงอ่มึ โม ป กวต ล
ลาึง โม เปะ ป เจือ� นึง มัฮ โรฮ โกะ แตะ
ป กวต ติ ปุย� ไม่ เอจี ปุน แปนแตะ ซกิ พี
ญัน นึง ไลลวง กัน ยุมพะครติ นึง ไมะซาว
แควง เซ� มัฮ โรฮ ป ซ โฮลฮ รโตง แตะ
นึง โญตซัก ป ซ เปลีฮ พะจาว เฆียง เฮ�ี
ฆวต ปัว อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี 2 โม แกะ
เกือฮ พะจาว เปอะ แลน เซ ไมจ เปอะ โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง ไมจๆ ปุ ยุฮ นึง คนัป ปุย
เปอะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่ เตม รพาวม แตะ
นึง� ตัม รพาวม ฆวต เกือฮ พะจาว เปอะ
ยุฮ� ไมจ เปอะ โตว ยุฮ นึง ฆวต ไอฮ เปอะ
จัง ลา แตะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่ รพาวม
เนอึม แตะ� 3 ปุ แปน ปุย ระ ตวก ซวก
ซฮาว ละ โม ป แลน แก เปอะ เซ� ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ แปน ปิม แตะ ละ โม
แกะ เซ� 4 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� เญือม
เอจี ฮอยจ พะโองจาว ป มัฮ ป เลียง แกะ
ตึก นึง ระ แตะ เซ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ
โญตซัก ป โอ เกียฮ ไฆร แปน ลังวนั แตะ�
ตอก โฮลฮ ปุย วอม คึ โฮ�

5ตอก โรฮ เซ� โม เปะ ป โอ มัฮ ป กวต
เตอ� ไมจ โรฮ เปอะ เนองึ ป อฮั โม ป กวต
ยุฮ แตะ� โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ ไมจ
เปอะ ญิงญอม ละ ปุ แตะ ไม่ เรอมึชวย ตู
เตอมึ เปอะ ปุ แตะ� พะทัม อฮั เฮ�ี �พะ
จาว ซ ตอซู ไม่ โม ป อวต ติ แตะ� ซ เกือฮ
กุนมุ่น ละ โม ป ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตี
ยม�� อฮั เซ� 6 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เกือฮ
ติ แตะ ญิงญอม ตุเตียม อาวต ฆรมึ อมั
นัต ระ ยุฮ พะจาว ฆาื อ�ื ดัฮ เอจี เติง
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เวลา ยุฮ โฮ� ซ วุฮ โม เปะ ระ จอง โม
เปะ ฮลาวง ฆาื อ�ื 7 โอเอฮี ป ตุก เปละ
นัน พาวม เปอะ นึง เซ ไมจ เปอะ ละ อาึง
ไม่ พะจาว� นึง เครองึ ลอป พะจาว นึง
เปอะ�

8 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง�
ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง แตะ� พี
ระ ป ฆวต ยุฮ ไลจ ไม่ โม เปะ เซ โฮว ไป
โฮว มา ตอก รเวยี ซิงโต เบรอมึ โฮ� ละ
ซ ซาวป อื เกียต กุก ป ปุน แตะ� 9 ไมจ
เปอะ ตอซู ปุ แตะ ไม่ พี ระ เซ� ไม่ เกือฮ
ติ แตะ ตอน ฮมัน นึง รพาวม เจือ แตะ ละ
ซ ตอซู เปอะ ปุ แตะ ไม่ พี ระ เซ� โม เอี
ยกปุ เปอะ ไน พะจาว เล่ีป ปลัฮเตะ เฮี กัม
ลัง ลอก โรฮ ป โซะ ตอก ลอก โม เปะ อื
เฮี โรฮ� 10พะจาว ป อาวต ไม่ กุนมุ่น โค
รยญ เจือ� เอจี เลือก โม เปะ ละ ซ โฮลฮ
เปอะ รโตง แตะ นึง โญตซัก โอ เญือะ ไก
ลอยจ ยุฮ อ�ื เบือ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม
แตะ ไม่ พะครติ� เญอืม เอจี ฟวยจ โฮลฮ
เปอะ โอต ป โซะ ติ เตะ เอ� พะจาว ซ
เกือฮ โม เปะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน� ซ
เกือฮ โม เปะ แจง แน นึง รพาวม เจือ
แตะ� ซ บุ เรยีง แด่น ละ เปอะ� มัฮ ซ
เกือฮ อื โม เปะ กุมปอ นึง โอเอฮี โครยญ
เจือ� 11 ปัว เกือฮ พะจาว ไก ลอป อมันัต
โครยญ เจือ โอ เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�

12 เญือม ไซฮ อาึ รโปะ นังซื ปัป แตวะ
เฮี ละ เปอะ� มัฮ ซีลา ป เรอมึ อาึ อ�ื ซีลา
เซ ตัม ป ยุ อาึ อ�ื อาึ เมีญ เญอะ มัฮ เอี
ยกปุ เนอมึ รพาวม ติ ปุย� อาึ เอจี ซตอก
รเงอ่มึ โม เปะ ไม่ รโฮงะ แจง แน ละ เปอะ
ตอก เฮ�ี เอจี มัฮ ไลลวง กุนมุ่น ป ไซฮ
อาึ เฮี ป มัฮ กุนมุ่น เนอึม ยุฮ พะจาว�
ไมจ เปอะ อาวตตอนฮมัน ตัม กุนมุ่น เซ�
13 ครติซจัก นึง เมือง บ่าบี่โลน มัฮ โรฮ ป
เลือก พะจาว อาึง ตอก เลือก อื โม เปะ
โรฮ� รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ�
มาระโก ป มัฮ ตอก กวน อาึ รโปะ โรฮ
รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ โรฮ� 14 ไมจ
เปอะ เปลีฮ กัน นัปทื เปอะ ปุ แตะ ตอก
เอียกปุ ฮรกั แตะ ไน พะจาว�* ปัว ไมจ
เปละ ลโลวง พาวม อาวต ลอป ไม่ โม เปะ
ป มัฮ ปุย ไน พะครติ โครยญ โฆะ เปอะ�
* 5:14 5:14 นึง คอ 14 เซ ตัม ลปุง กรกิ อฮั นัปทื ปุ แตะ นึง ปซา ฮงาึต ไม่ อ�ื
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นังซื รโปะ เปโตร (ปัป
ลอา�

นังซื ไซฮ เปโตร ปัป ลอา เฮ�ี มัฮ ป
รโปะ อื ละ ปุย ไนพะจาว โฮวน โดฮ� ปาว
ไม ระ ไล นึง อื มัฮ ฆวต ตอซู อื ไม่ ลปุง เพ
อกึ ตอม ยุฮ โม ป เพอกึ ป โอ เนอึม� ไม่
กัน ฆอก ป เกิต ฆาื ลปุง เพอกึ ตอม ตอก
เซ� เปโตร ซตอก ปุย เกือฮ ยุง ไมจ แตะ
ตอซู ไม่ กัน โอ ปุก เฮี เบือ ยุง เนอมึ แตะ
พะจาว ไม่ พะเยซูครติ จาว� มัฮ โม ป เอจี
ยุ พะเยซู นึง ไง่ แตะ� ไม่ ป เอจี ฮมอง ป
อฮั อื นึง ฮยวก แตะ ป โรวก ไลลวง ตอก
ยุง เนอมึ ปุย พะจาว เซ ละ โม ป เจือ เซ�
ไมจ ปุย ไตม เนอมึ ป อฮั โม เซ ฆาื อ�ื อฮั
เซ�
เปโตร ตุก รพาวม ฆาื โม ป ฮอยจ เพ

อกึ ตอก ซ เกือฮ แตะ ปุย ซองไซ รพาวม
นึง ไลลวง ซ ฮอยจ แมพะเยซู� ปัง โอ พะ
เยซู ดิ ฮอยจ� มัฮ โตว เบีย อื ลปุง ซันญา
แตะ� �มัฮ ป ลัง่ รพาวม ละ ปุย� ฆวต
เกือฮ โตว ปุย ยุม ติ ตื เนอึม� มัฮ ฆวต
เกือฮ อื ลเตือฮ ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ โค
รยญ โฆะ แตะ�� อฮั เซ เปโตร� กัน โอ
พะเยซู ดิ ฮอยจ เซ มัฮ ควน โฮลฮ ปุย ล
เตือฮ ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เดอมึ โอ ซ
ยุม ลอป นึง มอ นโฮก�

1 อาึ มัฮ ซีโมน เปโตร� มัฮ กวนไจ ยุฮ
พะเยซูครติ ไม่ มัฮ แตะ ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง อ�ื รโปะ นังซื เฮี ละ โม ป เอจี โฮลฮ
โรฮ รพาวม เจือ เนอมึ โรวะ แตะ ตอก เอะ
โรฮ� เบือ กัน ซื กัน ไซ ยุฮ พะจาว ไม่ พะ
เยซูครติ ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ เซ�

2 ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม
อาวต ไม่ เปอะ กุมปอ� นึง เอจี ยุง เปอะ
พะจาว ไม่ พะเยซู จาว ยุฮ เอะ�

พะจาว เอจี เลือก เอะ
3พะจาว เอจี เลือก เอะ ละ ซ โฮลฮ โฮะ

รโตง แตะ นึง โญตซัก ยุฮ อื ไม่ ป ไมจ ป
ญุ่ก ยุฮ อ�ื เอจี เกือฮ โอเอฮี ละ เอะ เบือ

อมันัต แตะ โครยญ เจือ� นึง ซ เกือฮ อื
เอะ โฮลฮ จีวติ ตอก จีวติ พะจาว เบือ ยุง
เอะ พะจาว เซ� 4 มัฮ โรฮ เบือ โอเอฮี ไล
เซ ป เกือฮ พะจาว ลปุง ซันญา ระ งวยฮ
ระ ตุง ละ เอะ ฆาื อ�ื ลปุง ซันญา เซ มัฮ
ป เกือฮ โม เปะ โฮลฮ รพาวม รโม่ยฮ พะ
จาว ไม่ เกือฮ เปอะ โปน ป ฆอก ป เบร ป
ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี ฆาื กัมกุยฮ ฆอก ปุย�

5 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เรยีง รพาวม ละ ซ
ยุฮ แตะ ตอก เฮี ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ
รพาวม เจือ เปอะ ไก ไม่ กัน ไมจ กัน ญุ่ก�
กัน ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ เปอะ เซ ไมจ โรฮ อื
ไก ไม่ กัน ยุง เปอะ ไลลวง พะจาว� 6 กัน
ยุง เปอะ ไลลวง พะจาว เซ ไมจ โรฮ อื ไก
ไม่ กัน ปุน เตียง เปอะ ไอฮ รพาวม แตะ�
กัน ปุน เตียง เปอะ ไอฮ รพาวม แตะ เซ
ไมจ โรฮ อื ไก ไม่ รพาวม ปุน โอต เปอะ
โอเอฮี� รพาวม ปุน โอต เปอะ โอเอฮี เซ
ไมจ โรฮ อื ไก ไม่ กัน ไอฮ เปอะ จีวติ พะ
จาว� 7 กัน ไอฮ เปอะ จีวติ พะจาว เซ ไมจ
โรฮ อื ไก ไม่ กัน เลียก พาวม นึง เอียกปุ
แตะ� กัน เลียก พาวม เปอะ นึง เอียกปุ
แตะ เซ ไมจ โรฮ อื ไก ไม่ รพาวม ฮรกั�
8 ดัฮ โอเอฮี โม เซ เอจี ไก เนอมึ นึง เปอะ
โครยญ เจือ โฮ� กัน ยุฮ เปอะ แจง ซ ไก ป
มัฮ อ�ื ไลลวง ยุง เปอะ พะโองจาว ป มัฮ
พะเยซูครติ ทื เอะ เซ แจง โอ อื ซ มัฮ ป
ปลาว เยอ� 9 ดัฮ ไก ป โอ ไก โอเอฮี โม เซ
นึง เงอ� เอจี มัฮ ปุย จัก ไง่ โตะ รพาวม�
เอจี มัฮ โรฮ เบีย อื พัก พะจาว มัป่ ไพรม
ยุฮ แตะ เซ ซงะ่�

10 เอียกปุ� พะจาว เอจี เลือก โม เปะ�
เอจี เกือฮ โม เปะ แปน ปุย ไน แตะ� มัฮ
เซ ป ไมจ เปอะ แด่น เนอมึ แด่น แนม ละ
ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ โปง ไม่ เอจี เลือก อื
โม เปะ ฆาื อ�ื ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ แจง
โอ เปอะ ซ ไฆร ฆาื อื ฮา ลปุง เนอมึ เมอ�
11 โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ เลียก ไมจ เลียก
มวน นึง บัน่เมือง โอ เญาะ ไก ลอยจ ยุฮ
พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะเยซูครติ ป
เกือฮ เอะ โปน มัป่ เซ เบือ อ�ื

12 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปัง เอจี ยุง
เปอะ ลปุง เนอึ ม เซ ไม่ เอจี ตอน โรฮ
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รพาวม เปอะ นึง� อาึ ไก แนฮ ลัง่ รพาวม
ฆวต ซตอก โม เปะ เกือฮ ไตม ลอป โอเอฮี
ไล เซ� 13 ติ เจน ไอม ลัง่ เงอะ อาึ แกต
ติ แตะ ปุก ละ ซตอก รเงอ่มึ แตะ โม เปะ
เกือฮ โม เปะ โตก ละ โอเอฮี เซ� 14 อาึ
ยุง เงอะ โอ อื เญือะ ซ เล่ีญ ซ จัมเปน อาึ
ละ โกะ เนอึม แตะ เฮ�ี ตอก เอจี รโฮงะ
ซโตฮ พะโองจาว อื เนิ ป มัฮ พะเยซูครติ
เซ� 15 มัฮ เซ ป เรยีง รพาวม อาึ ละ ซ
เกือฮ แตะ โม เปะ ไก ตอก ไตม ลอป โอ
เอฮี ไล เฮี เคะ ยุม อาึ ฆาื อ�ื

ไลลวง รงั ซเปีย ยุฮ พะเยซูครติ
16 เญือม รโฮงะ เอะ ไลลวง อมันัต ระ

ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ
เซ ละ เปอะ� ไม่ ไลลวง ซ ฮอยจ แม อ�ื
เอะ มัฮ โตว จัก เจีย เบิก่ ปุย ไอฮ นึง เฮยี
ง นึง ยุง โกะ แตะ ละ เปอะ� มัฮ รโฮงะ
ละ เปอะ นึง เอจี โฮลฮ โฮะ ยุ รงั ซเปีย คึ
นัก ยุฮ อื นึง ไง่ แตะ� 17 เญือม โอก เซี
ยง พะจาว เน่อมึ นึง ซเปีย ตึก นึง คึนัก
แตะ เซ� เอะ อาวต โรฮ นา เซ� พะจาว
ป มัฮ เปือะ อื เกือฮ อื ไก โญต ไก ซัก ไม่
อฮั อื เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ กวน ฮรกั เกอะ�
ปุก เนอมึ รพาวม เมอะ�� อฮั เซ� 18 เอะ
เอจี โฮลฮ ฮมอง นึง ฮยวก แตะ เซียง เซ�
ปุก เญือม อาวต เอะ ไม่ อื นึง บลาวง ซัม
คัน เซ�

19 มัฮ เซ ป โฮว เอะ ละ แจง แตะ นึง
มัฮ ป อฮั โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ เซ ป
เนอึม ฆาื อ�ื มัฮ โรฮ เซ ป ไมจ โม เปะ
งอ่ต ที ป อฮั โม เซ ฆาื อ�ื ป อฮั อื เซ มัฮ
ตอก ออม รงั ลลาึง ก เฟียก อื ฮอยจ ละ
ปวยฮ พร�ิ เญือม เซ ซ ซอต ซเปีย ละ
โตะ รพาวม เปอะ ตอก เญือม โอก ซฆรงั
ซะ โฮ� 20 ไล ระ ฮา โอเอฮี ไฮญ นึง อื มัฮ
เฮ�ี ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไตมอาึง ตอก
เฮ�ี ลปุง พะจาว ซึป ปุย นึง พะทัม โฆะ
ไก โตว ป เกียฮ ยุง ควมัไม อื นึง โกะ แตะ
ไอฮ� 21ลปุง พะจาว ป ซึป ปุย เซ มัฮ โตว
ป เบิก่ ปุย ไอฮ ตัม รพาวม โกะ แตะ� เญื
อม ซึป อื ลปุง ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว ละ
ปุย� เอจี มัฮ ลปุ พะจาว ป นัม รพาวม อื
เกือฮ อื ยุง ตอก ซ อฮั แตะ โอเอฮี ฮ�ี

2
โม ป เพอกึ ลปุง โอ เนอมึ
(ยด� 1:4-13)

1 โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะ
จาว ตึน ซ เกิต โรฮ ลลาึง โม เปะ ตอก
เกิต อื ลลาึง โม อซิราเอน ไพรม อ�ื โม
เซ ซ บระ เพอกึ ปุย นึง ลปุง เพอกึ ตอม
โอ เนอึม ป ซ ไลจ ยุฮ รพาวม เจือ ปุย�
โม เซ เญือะ ญอม โตว เกือฮ พะโองจาว
ป เอจี โตฮ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เซ แปน
กุม แตะ� มัฮ เซ ป ซ ฮอยจ พราวป กัน
ไลจ กัน โลม ละ อื ฆาื อื จุบัน่ ตัน ด่วน
เอนิ� 2 ซ ไก โฮวน ป ซ โฮว ไม่ อื นึง คระ
ฆอก ยุฮ อ�ื ปุย ไฮญ ซ เพียก แฮม คระ
ยุฮ พะเยซู ฆาื กัน ฆอก ยุฮ โม เซ� 3 โม
เซ ซ ซาวป เบิก่ ป ซ เพอกึ ซ ตอม แตะ
ละ โม เปะ นึง ซ ฆวต ริ แตะ โอเอฮี ยุฮ โม
เปะ� พะจาว ป ซ ตัตซิน เกือฮ อื ลอก ตุต
เซ เอจี เล่ีญ เพรยีง อื อาึง ติ แตะ� กัน
ไลจ กัน โลม ป ซ เกือฮ อื ฮอยจ ละ อื เซ
แจง ซ ฮอยจ เนอมึ อื ละ อ�ื

4 โม เตปด่า ป ยุฮ มัป่ โฮ� พะจาว
ฮลัก โตว กอ อ�ื เอจี โปวฮ อื นึง โตะ
มอ นโฮก� คัง อาึง อื โตะ ครุฮ ก เฟียก
อ�ื ฮอยจ ละ เติง ซเงะ ซ รเตีฮ พะจาว
โอเอฮี� 5 พะจาว ฮลัก โตว โรฮ กอ ปุย
ฆอก ปุย เบร นึง ปลัฮเตะ โฆะ� เอจี เกือฮ
รอาวม ฮอยจ เลอปึ อื เตือง โอยจ อ�ื มัฮ
โนฮา ป ครอฮ ไลลวง กัน ซื กัน ไซ เซ� ไม่
ปุย ไฮญ อาแลฮ ปุย โน่ง ป เกือฮ อื โปน
ฮา ยุม แตะ เซ� 6 พะจาว เกือฮ โรฮ ปุย
เมือง โซโด่ม ไม่ เมือง โกโมรา ลอก ตุต
แตะ� เกือฮ อื ฮะ ล่อยญ นึง งอ ละ ซ
เกือฮ อื ปุย ฆอก ปุย เบร ยุง ฮลัต ฆาื อ�ื
7พะจาว ปังเมอ เรอมึ โลต ป มัฮ ปุย ซืไซ
ละ แตะ เซ เกือฮ โปน ฮา ยุม แตะ� โลต
เซ ตุก เนอึม รพาวม นึง ยุ แตะ ยุฮ ปุย
ปาโล เมือง เซ กัน คึต กัน ตวยฮ� 8 เญอืม
อาวต อื ลลาึง ปุย ฆอก ไล เซ� ยุ ฮมอง
ลอป ยุฮ อื ป คึต ป ตวยฮ� ตุก เนอมึ ตุก
แนม รพาวม ฆาื อื โครยญ ซเงะ่� 9 เอจี
ที นึง ไลลวง โอเอฮี โม เซ ยุง พะโองจาว
ตอก ซ เกียฮ เกือฮ แตะ โม ป นัปทื เนอึ
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ม แตะ โปน ฮา โอเอฮี ป ซ ลอง รพาวม
อ�ื ยุง โรฮ ตอก ซ เกียฮ คัง แตะ อาึง โม
ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร เกือฮ ลอก ตุต แตะ�
ฮอยจ ละ ซเงะ รเตีฮ อื ปุย เตือง โอยจ อ�ื

10 ป ระ ตุต ฮา ปุย ไฮญ มัฮ โม ป ยุฮ
แนฮ ตัม กัมกุยฮ ฆอก แตะ� ไม่ โม ป
พลิฮ บึน อมันัต ระ ยุฮ พะจาว� โม เซ
มัฮ ป ลวง ลู ป อฮั ปุย� อวต ติ แตะ ระ�
โรวต พามัต โม เตปด่า ป อาวต นึง รงั ซ
เปีย เมือง มะลอง� 11 ปัง มัฮ เตปด่า ป
ระ เรยีง ไม่ ระ อมันัต อื ฮา โม เซ� โกว
โตว ลปุง พามัต ตอก เซ ติ ชวง ละ ซ ฟอง
อื ปุย โม เซ ซองนา พะโองจาว� 12 โม เซ
มัฮ ตอก อื ซัตซิง ป โอ ไก กัม คิต ป โฮลฮ
ปุย โฮมวต มอก ปอน โฮ� มัฮ ป พามัต
โอเอฮี ป โอ แตะ คาวไจ� ซ ยุม โรฮ ฆาื อื
ตอก ยุม ซัตซิง เซ โฮ�

13ซ ลอก ป ฆอก โกวต ยุฮ โม โกะ แตะ
ป ฆอก เซ โรฮ� ปัง มัฮ เมือ ซเงะ่ อื ยุฮ
แนฮ อื ตัม กัมกุยฮ ฆอก แตะ� มัฮ โอเอฮี
ตอก เซ ป อฮั อื มัฮ ป มวน� เญอืม โซม ดิ
อื ไม่ โม เปะ เอ� มัฮ โรฮ ป เกือฮ โม เปะ
ไลจ มอยฮ นึง อาวต แนฮ อื ไม่ รพาวม
ฆวต ซาวป แตะ จุ ปุย� 14 ไง่ อื ฆวต แก
แนฮ ปรโปวน ฆอก ไล� ซัก เตือ โตว นึง
ยุฮ แตะ มัป่ ติ ชวง� ซาวป แนฮ รชุยจ โม
ป โอ ตอน รพาวม เกือฮ ไลจ� เฮยีง ลอน
นึง ฆวต ไอฮ อื โอเอฮี โฮฮ ฮา ไล แตะ�
มัฮ ป ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ เน่อมึ
นึง พะจาว� 15 โม เซ เอจี โฆง ละ โปวฮ
คระ ซื คระ ไซ เซ� เอจี โฮว ฆาื อื นึง คระ
พิต� เอจี มัฮ โฮว อื คระ โฮว บ่าละอมั
กวน เบ่โอ� บาละอมั เซ มัฮ ฮรกั อื มาื ซ
โฮลฮ แตะ นึง ยุฮ แตะ กัน พิต� 16 เญอืม
เซ ไก ป บวยจ ละ นึง ยุฮ อื กัน พิต เซ�
มัฮ บรงั โอ เกียฮ ลปุง เซ� ป โฮลฮ อฮั โอ
เอฮี ละ อื นึง ลปุง ปุย� มัฮ คัต อื ฮา กัน
เงา่ะ บ่า ตะ อื ยุฮ เซ� เตือง มัฮ โรฮ อื ป
ซึป ลปุง พะจาว�

17 โม เซ มัฮ ตอก เดือะ โกลง เอจี ไฮจ
ซออฮ โฮ� ตอก โรฮ ชุต รวู แทต กาื ระ
โฮ� พะจาว เอจี ยุฮ อาึง เบือง อื ละ อื นึง
ก เฟียก ตัน อ�ื 18 โม เซ ซาวป แนฮ อวต
ติ แตะ นึง ลปุง โอ ไก ลักทัน� ไม่ ซาวป

อื จุ ปุย นึง กัมกุยฮ ฆอก แตะ� ละ ซ ร
ชุยจ แตะ โม ป เดอมึ โปน ฮา ป ฆอก ยุฮ
แตะ เซ เกือฮ ไลจ� 19 โม เซ ซันญา อาึง
ซ เกือฮ แตะ ปุย โปน ฮา แปน แตะ ครา
เซีญ โอเอฮี� โม โกะ อื ปังเมอ แปน แนฮ
ลัง่ ครา เซีญ กัน คึต กัน ตวยฮ� ปุย ดัฮ
อาวต ฆรมึ อมันัต ออฮ จัมเปน แปน ครา
เซีญ เซ� 20 ปุย� ปัง เอจี โปน อื ป ฆอก
ป เบร นึง ปลัฮเตะ เฮี เบือ ยุง แตะ ไลลวง
พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ป เกือฮ ปุย
โปน มัป่ เซ� ดัฮ เอญี แม เคะ ปฆอกตอก
เซ แม� ไม่ อาวต แม แตะ ฆรมึ อมันัต อ�ื
ลัก่ ก ลอยจ อื ซ เซอปึ แม ละ อื ฮา เมือ
โรง อ�ื 21 มัฮ โอ อื ยุง คระ ซื คระ ไซ เซ
เฟือฮ� ซ ฌักแฟน เดียก ละ อื ฮา ยุง อื ไม่
ลเตือฮ อื แม ฮา ลปุง ซตอก ซงะ่ ซงอม ป
เกือฮ พะจาว ละ อ�ื 22ลปุง จเตียม ป อฮั
ปุย ไพรม โฮ เอจี ที นึง ป เกิต ละ โม เซ มัฮ
อื ป เนอมึ� มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �เซาะ ตึน
กอ ฆวต โซม แม ป เอจี ฮาว แตะ�� ไม่
อฮั โรฮ อื เฮ�ี �เลีจ ป เอจี ฟวยจ ฮาวม
ปุย ตึน กอ ฆวต คุกคัก แม นึง บิญ�� อฮั
เซ�

3
ไลลวง ซ ฮอยจ แม พะโองจาว

1 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� เอจี มัฮ ลอา
โฮน เตือง เฮี ไซฮ อาึ รโปะ นังซื ละ เปอะ�
เตือง ลอา โฮน อื เฮ�ี อาึ มัฮ ฆวต ซอ
รพาวม โม เปะ เกือฮ โตก ละ ป เอจี ฮมอง
ไพรม เปอะ� ละ ซ เกือฮ ฮะ โม เปะ อาวต
ลอป ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� 2 อาึ มัฮ
ฆวต เกือฮ โม เปะ ไตม ลปุง อฮั โม ป ซึป
ลปุง พะจาว อาึง ละ ปุย โฆะ� เกือฮ โรฮ
เปอะ ไตม ลปุง ซตอก พะโองจาว ป เกือฮ
เปอะ โปน มัป่ เซ� ตัม ป เอจี เพอกึ โม ป
โฮว ฆรอ ลปุง ตัง อื เซ ละ เปอะ�

3 กา โอเอฮี ไฮญ ไมจ เปอะ ยุง ไล เฮ�ี
เญือม ซ ลอยจ โอเอฮี ปลัฮ เตะ เฮ�ี ซ
ฮอยจ ปุย นึง งอ่น� โม เซ มัฮ โม ป เกือฮ
กัมกุยฮ ฆอก แตะ โบว รพาวม แตะ� โม
เซ ซ โล่ ญวยฮ ป ทื โม เปะ� 4 ซ อฮั เฮี
ละ เปอะ� �พะโองจาว เอจี ซันญา อาึง ซ
ฮอยจ แม แตะ� โม่ ซันญา อ�ื ตัว เซ� ยุ
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โตว ฮอยจ อื ติ ชวง เมอ� เคียง ยุม จัต
เจือ ไพรม เอะ ฮอยจ ปเล่ีย� โอเอฮี ตอก
แนฮ ลัง่ ไพรม แตะ เน่อมึ เญือม ไก โรง
ปลัฮเตะ ลัง่�� ซ อฮั เซ ละ เปอะ� 5 โม
เซ มัฮ โฆง อื เกือฮ ติ แตะ โอ งอ่ต ไล เฮ�ี
โฆะ ลัง่ พะจาว เกือฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะ
ลอง ไก เบือ ลปุง แตะ� ปลัฮเตะ เซ มัฮ
โอก อื ฮา โตะ รอาวม ไม่ ไก รอาวม รวติ
อื เบือ ลปุง พะจาว โรฮ� 6 ไพรม อื พะ
จาว โกว โรฮ รอาวม เซ ละ ยุฮ แตะ ไลจ
ไม่ ปลัฮเตะ� เญือม เกือฮ อื เลอึป ปลัฮ
เตะ โฆะ โฮ� 7 ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง
ป ไก ปเล่ีย เฮ�ี มัฮ โซะโกะ ฮรกัซา พะ
จาว นึง เบือ ลปุง แตะ ตอก เซ โรฮ ฮอยจ
ละ ซเงะ ซ ฮะ ล่อยญ อ�ื มัฮ โซะโกะ อื
นึง ฮอยจ ละ ซเงะ รเตีฮ อื ปุย ฆอก ปุย
เบร ละ ซ เกือฮ อื ไลจ โลม�

8 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ไมจ เปอะ โตว
เบีย ไล เฮ�ี ละ งอ่ต พะโองจาว อ�ื ติ
ซเงะ ไม่ ติ เปือน เนอมึ มัฮ ป ตอก ปุ แตะ
ละ อ�ื มัฮ ป บรญิ ละ อื เมาะ เล่ีญ เมาะ
กลอยฮ อ�ื 9 พะโองจาว มัฮ โตว ป ซลัฮ
นึง ซ ยุฮ แตะ ตัม ป ซันญา แตะ อาึง ตอก
แกต ปุย อื งอ่น� มัฮ ป ลัง่ รพาวม ละ
เปอะ� ฆวต เกือฮ โตว ปุย ยุม ติ ตื เนอึ
ม� มัฮ ฆวต เกือฮ อื เฌาะ รพาวม ไพรม
ไอฮ รพาวม โคระ แตะ โครยญ โฆะ แตะ�

10 ซเงะ ยุฮ พะโองจาว ซ ฮอยจ ตอก
ฮอยจ คะมุย โฮ� เญอืม เซ ซ ไก เซียง ระ
เซียง เรยีง นึง� มะลอง ซ บรุก ไฆร ไม่ เซี
ยง เซ� เตะ ไม่ ซโมะ รองั โอเอฮี ซ ลวยจ
ซ ไน นึง เรยีง กอยจ แตะ� ปลัฮเตะ ไม่
โอเอฮี ป ไก นึง อื ซ ฮะ ล่อยญ เตือง โอยจ
อ�ื

11 เคียง เอจี ยุง เปอะ ซ ไลจ โอยจ โอ
เอฮี ตอก เซ� โม เปะ ไมจ เปอะ แปน ปุย
ตอก เมอ ฆาื� ไมจ เปอะ แปน ปุย ซงะ่
ซงอม ไม่ ฆวต ไอฮ เนอึม แตะ จีวติ พะ
จาว� 12 ไมจ เปอะ รกวน ซเงะ ยุฮ พะ
จาว ฮอยจ ไม่ แด่น เปอะ ยุฮ โอเอฮี ตอก
ซ เกือฮ อื ไกลจ ฮอยจ� ซเงะ เซ มัฮ เนอึ
ม ซเงะ เญือม ซ ฮะ พะจาว ยุฮ ปลัฮ มะ
ลอง� ไม่ เญอืม ซ ลวยจ เตะ ไม่ ซโมะ รองั
โอเอฮี นึง เรยีง กอยจ แตะ� 13 ปัง มัฮ

ตอก เซ� พะจาว เอจี ซันญา อาึง ซ ไก
ปลัฮเตะ โคระ ไม่ ปลัฮ มะลอง โคระ� นา
เซ มัฮ นา ก อาวต กัน ซื กัน ไซ นึง โน่ง�
มัฮ โอเอฮี เซ ป รกวน เอะ ฮอยจ เจอ�

14 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ลไล รกวน
เปอะ ซเงะ เซ ฮอยจ เจอ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ แด่น รพาวม ละ ซ แปนแตะ
ปุย ซงะ่ ซงอม� ไม่ โอ เปอะ ไก พิต โฌวะ
ยุฮ ซองนา พะจาว� เกือฮ ติ เปอะ อาวต
แนฮ ไม่ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ� 15 ไมจ
เปอะ งอ่ต ที� กัน อาวต พะโองจาว ไม่
รพาวม ลัง่ แตะ เซ� มัฮ ละ ซ เรอมึ อื ปุย
เกือฮ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� ไลลวง เซ มัฮ
โรฮ ตอก ป ไซฮ ปาวโล ป มัฮ ปุ ฮรกั เกอะ
ไน พะจาว รโปะ ละ เปอะ โรฮ� มัฮ ไซฮ
อื ตัม ซติ พันญา ไมจ เกือฮ พะจาว ละ
แตะ� 16 เญือม ไซฮ อื ไลลวง เซ โครยญ
โฮน� เอจี มัฮ ไล ติ ไม่ ป ไซฮ อาึ เฮ�ี นังซื
รโปะ อื เซ ไก ป ญัก คาวไจ นึง งอ่น� โม
ป โอ คาวไจ โอเอฮี ไม่ ป โอ อื ตอน รพาวม
นึง ป เจือ แตะ� โบว ป อฮั อื เซ ตอก โอ
อื ปุก ควมัไม อ�ื ตอก โรฮ กอ โบว อื พะ
ทัม ไฮญ พิต โรฮ� โม เซ ซ ไลจ โลม ฆาื
ป ยุฮ โกะ แตะ เซ ไอฮ�

17 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� โม เปะ เอจี ยุง
เปอะ เน่อมึ กา เกิต อื โอเอฮี ไล เซ� มัฮ
เซ ป ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฆาื อ�ื เด
อมึ โม ป ฆอก ไล เซ โอ ซ ปุน รชุยจ เปอะ
เกือฮ โฮว คระ พิต� ไม่ โอ อื ซ ปุน เกือฮ
เปอะ โฮย ฮา รพาวม ตอน ฮมัน เปอะ เซ�
18 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ จเลิน ปุ ปุ นึง
ไลลวง ยุง แตะ พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ
พะเยซูครติ ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ ยุฮ แตะ
เซ� ไม่ ไลลวง กุนมุ่น ยุฮ อ�ื ปัว เกือฮ
พะโองจาว ไก โญต ไก ซัก เน่อมึ ปเล่ีย
เฮี ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�
อาเมน�
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นังซื รโปะ โยฮนั (ปัป ติ�
นังซื รโปะ โยฮนั ปัป ติ เฮี ไก ลอา เจือ

ป เนน อ�ื (1) มัฮ ฆวต เกือฮ อื ปุย รโจะ
ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว� ไม่ พะเยซูค
รติ ป มัฮ กวน พะจาว เซ� (2) มัฮ ซตอก
รเง่อมึ อื ปุย เกือฮ แฮน ติ แตะ ฮา ลปุง
เพอกึ ตอม โอ เนอึม� นึง มัฮ อื ป ซ ไลจ
ยุฮ กัน รโจะ ดิ ปุย รพาวม แตะ ไม่ พะจาว
เซ� เจน โยฮนั เซ กัน เพอกึ ปุย ลปุง โอ
เนอึม เซ มัฮ เกิต อื เน่อมึ นึง ไลลวง อฮั
ปุย โอเอฮี ทัมมด่า ป ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี
มัฮ ป โอ ไมจ โครยญ เจือ� โม เซ อฮั พะ
เยซู ป มัฮ กวน พะจาว เซ โอ เกียฮ แปน
เนอึม ปุย ปลัฮเตะ ฆาื อ�ื ดัฮ ไอฮ เนอึ
ม เนะซองั แตะ ตอก ปุย ปลัฮเตะ เกียฮ
แปน โตว พะจาว� อฮั อื ตอก เซ โม เซ
เยอ�
โม ป เพอกึ โอเอฮี ตอก เซ อฮั โม ป

โปน เนอึม มัป่ เซ โอ เญือะ ไก รพาวม
นึง โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮี เฟือฮ เอนิ� อฮั
โรฮ ไลลวง พะจาว โอ เกว ไม่ ไลลวง จีวติ
ซงะ่ ซงอม� ไม่ โอ ปุย จัมเปน ฮรกั เอยีก
ปุ แตะ� กัน เพอกึ ป โอ เนอมึ ตอก เซ ซ
เกียฮ ไลจ ยุฮ ครติซจัก� มัฮ เซ ป จัมเปน
โยฮนั ตอซู ไม่ กัน เซ ฆาื อ�ื
โยฮนั เนน ไลลวง มัฮ เนอึม พะเยซู

ปุย ปลัฮเตะ เนอึม� โยฮนั เอจี โฮลฮ ยุ�
โฮลฮ ฮมอง� ไม่ โฮลฮ อื ไปญ นึง เตะ
แตะ� เอจี ที นึง เซ� เมาะ ป อฮั ติ แตะ
เจือ พะเยซู ไมจ โรฮ อื ฮรกั ปุ แตะ โรฮ�
นึง มัฮ อื เอียกปุ ปุ แตะ เบือ พะจาว�
นังซื รโปะ โยฮนั เฮี เนน โรฮ ไลลวง ตอก
เกียฮ ยุง เนอึม ปุย เอจี ไก จีวติ โอ เญาะ
ไก ลอยจ นึง แตะ�

ป มัฮ ลปุง จีวติ
1 นังซื ป ไซฮ เอะ รโปะ ละ เปอะ เฮ�ี

มัฮ ไลลวง ป เกว ไม่ ลปุง จีวติ� ป มัฮ
ลปุง จีวติ เซ เอจี ตึน ไก เน่อมึ เมือ โรง อ�ื
เอะ เอจี โฮลฮ ยุ นึง ไง่ แตะ� เอจี โฮลฮ
ฮมอง นึง ฮยวก แตะ� เอจี โฮลฮ แลน ที

ไม่ เอจี โฮลฮ เอนิ ไปญ นึง เตะ แตะ� 2 จี
วติ เซ พะจาว เอจี เปลีฮ ที อื ละ ปุย� เอะ
เอจี โฮลฮ ยุ� มัฮ เซ ป ปุน รโฮงะ ที ไล
ลวง อื ละ ปุย ฆาื อ�ื เอะ รโฮงะ ไลลวง จี
วติ โอ เญาะ ไก ลอยจ ละ โม เปะ� จีวติ
เซ อาวต ไม่ เปือะ เกอะ ไพรม อ�ื ปเล่ีย
เฮี เอจี เปลีฮ อื ละ เอะ� 3 เมาะ ป โฮลฮ
เอะ ยุ ฮมอง เงอ เอจี รโฮงะ โรฮ โฮะ ละ
โม เปะ โรฮ� นึง ซ เกือฮ ฮะ โม เปะ โฮลฮ
รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ เอะ โรฮ� เอะ เตื
อง โอยจ เจอะ รโจะ ดิ เนอมึ รพาวม แตะ
ไม่ เปือะ เกอะ ไม่ กวน อื ป มัฮ พะเยซูค
รติ� 4 เอะ เอจี ไซฮ รโปะ ไลลวง เฮี ละ
ซ โฮลฮ ดิ เอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ กุม
ปอ�

พะจาว มัฮ ป ซเปีย
5 ไลลวง ป ฮมอง เอะ เน่อมึ พะโองจาว

เซ� เอะ ฆวต ซึป โรฮ ละ โม เปะ ตอก เฮ�ี
พะจาว มัฮ ป ซเปีย� ไก โตว ป เฟียก นึง
เฟือฮ เอนิ� 6 ดัฮ เอะ อฮั ติ แตะ รโจะ ดิ
รพาวม แตะ ไม่ พะจาว ไม่ ยุฮ ลัง่ แตะ กัน
เฟียก โฮ� กัน ยุฮ เอะ ไม่ ป อฮั ฮะ แปน
ป โอ เนอมึ ฆาื อื เตือง ลอา เจือ อ�ื 7 ดัฮ
เอะ ยุฮ กัน ซเปีย� ตอก โรฮ อาวตพะเยซู
นึง ก ซเปีย อื โฮ� เอะ เอจี โฮลฮ รโจะ ดิ
รพาวม แตะ ไม่ ปุ แตะ เบือ อ�ื ฮนัม พะ
เยซู ป มัฮ กวน พะจาว เซ รไซจ เอะ ซงะ่
ฮา มัป่ ยุฮ ฮุ ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื

8 ดัฮ เอะ อฮั ติ แตะ โอ ไก มัป่ ยุฮ โฮ�
แปน จุ ไอฮ โกะ แตะ� มัฮ โอ ลปุง เนอมึ
อาวต นึง เอะ เฟือฮ� 9พะจาว มัฮ ป เนอึ
ม รพาวม� มัฮ ป ซื ป ไซ� ดัฮ เอะ รโฮงะ
มัป่ ยุฮ แตะ ละ โฮ� พะจาว ซ ยวก อื ละ
เอะ เตือง โอยจ อื มัป่ เซ� ซ รไซจ ป พิต
ป โฌวะ ยุฮ เอะ เกือฮ ซงะ่ โครยญ เจือ�
10 ดัฮ เอะ อฮั ติ แตะ โอ ยุฮ มัป่ โฮ� เอจี
เมาะ โรฮ อฮั ฮะ พะจาว อฮั ป โอ เนอึม�
ลปุง อื อาวต โตว ฆาื อื กไน เอะ�

2
พะเยซู มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง เอะ

1 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� อาึ ไซฮ
รโปะ ไลลวง เฮี ละ โม เปะ นึง โอ ซ เกือฮ
โม เปะ ยุฮ มัป่� ดัฮ ตอ ไก ป โคะ ยุฮ มัป่
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เปอ� ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� เอะ เอจี ไก ป
ปัว นึง เปือะ เกอะ รโตง เงอะ ติ ปุย� เอจี
มัฮ พะเยซูครติ ปุย ซื ปุย ไซ เซ ป ปัว รโตง
เอะ เซ� 2 เอจี มัฮ เบือ พะเยซู เซ ป โฮลฮ
พะจาว ยวก มัป่ ยุฮ เอะ เบือ อ�ื มัฮ โตว
ยวก อื มัป่ ยุฮ เอะ โน่ง� มัฮ โรฮ ยวก อื
มัป่ ยุฮ ปุย เตือง ปลัฮเตะ อื โรฮ�

3 ดัฮ เอะ ยุฮ ตัม ป ซตอก อื อาึง โฮ�
เอจี ที นึง เซ มัฮ เอะ ปุย ยุง เนอึม พะ
เยซู เยอ� 4 ปุย ดัฮ อฮั ติ แตะ ยุง พะเยซู
โฮ� ดัฮ โอ ยุฮ อื ตัม ป ซตอก อื อาึง โฮ�
มัฮ อฮั อื ป โอ เนอึม� มัฮ โอ ลปุง เนอึม
อาวต นึง อื เฟือฮ� 5 ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก�
ป ยุฮ ตัม ป อฮั อื เซ� รพาวม ฮรกั ยุฮ พะ
จาว เอจี กุม เอจี ปอ นึง ปุย เซ� เอจี ที
นึง เซ มัฮ เอะ ป อาวต ไน พะจาว ฆาื อ�ื
6 ปุย ดัฮ อฮั ติ แตะ อาวต ไน พะจาว� ยุฮ
พะเยซู ตอก ออฮ ไมจ โรฮ อื ยุฮ ตอก เซ
โรฮ�

ไล ฮรกั เอยีกปุ แตะ
7 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ไลลวง ไซฮ อาึ

ละ เปอะ เฮี มัฮ โตว ไลลวง โคระ� เอจี
มัฮ ป ซตอก พะจาว อาึง เน่อมึ ไพรม อ�ื
มัฮ ป อาวต ไม่ โม เปะ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื
ป ซตอก อื อาึง ไพรม อื เซ มัฮ ป เอจี กอ
ฮมอง เปอะ� 8อาึ ปังเมอ ไซฮ แม ป โคระ
ละ เปอะ ติ เจือ� มัฮ โคระ อื ฆาื เอจี ซ
ไฆร เฟียก� นึง เอจี รฌิญ ซเปีย เนอึม
ละ ปุย� ลปุง ซตอก โคระ เซ โม เปะ เอจี
ยุ ที เปอะ นึง พะเยซู ไม่ นึง โกะ เปอะ ไอฮ
มัฮ อื ป เนอมึ�

9 ปุย ดัฮ อฮั ติ แตะ อาวต ก ซเปีย อื ไม่
เกละ ลัง่ อื ยุ เอียกปุ แตะ มัฮ อาวต ลัง่
อื ก เฟียก อ�ื 10 ป ฮรกั เอยีกปุ แตะ เอจี
มัฮ ปุย เซ ป อาวต ก ซเปีย อ�ื จีวติ ปุย เซ
ไก โตว ติ เจือ เนอึม ตอก ซ แปน อื ควน
โคะ ซดุฮ ปุย ไฮญ เญอ� 11 ป เกละยุ เอี
ยกปุ แตะ ปังเมอ มัฮ ป อาวต นา ก เฟียก
อ�ื ยุ โตว คระ ซ โฮว แตะ นึง โฮว อื ก เฟี
ยก อ�ื มัฮ ฆาื เฟียก เซ ป เมาะ เอนิ อื ป
จัก ไง่ ฆาื อ�ื

12 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� อาึ ไซฮ
รโปะ นังซื เฮี ละ เปอะ นึง เอจี ยวก พะ
จาว มัป่ ยุฮ เปอะ เบือ พะเยซู�

13 โม เปะ ป เอจี มัฮ เปือะ ละ ปุย เยอ�
อาึ ไซฮ รโปะ นังซื เฮี ละ เปอะ นึง เอจี ยุง
ที เนอึม เปอะ พะโองจาว ป ตึน ไก เน่อมึ
เมือ โรง อ�ื
โม เปะ ป บุฮ ลัง่ เงอ� อาึ ไซฮ รโปะ

นังซื เฮี ละ เปอะ นึง เอจี เป เปอะ พี ฆอก
พี เบร เซ�
โม เปะ ป มัฮ กวน เนอ� อาึ เอจี ไซฮ

รโปะ นังซื เฮี ละ เปอะ นึง เอจี ยุง ที เนอึ
ม เปอะ ป มัฮ เปือะ แตะ�

14 โม เปะ ป เอจี มัฮ เปือะ ปุย เยอ� อาึ
ไซฮ รโปะ นังซื เฮี ละ เปอะ นึง เอจี ยุง ที
เนอึม เปอะ พะโองจาว ป ตึน ไก เน่อมึ
เมือ โรง อ�ื
โม เปะ ป บุฮ ลัง่ เงอ� อาึ ไซฮ รโปะ

นังซื เฮี ละ เปอะ นึง มัฮ เปอะ โม ป ระ
เรยีง� ลปุงพะจาว เอจี อาวต กไน โม เปะ
ไม่ เอจี เป เปอะ พี ฆอก พี เบร เซ�

ปุ ฮรกั ปลัฮเตะ เอ
15 ปุ ฮรกั ปลัฮเตะ เอ ไม่ โอเอฮี เกว ไม่

อ�ื ตัม ไก ป ฮรกั ลัง่ ปลัฮเตะ เอ ปุย เซ
เอจี มัฮ โอ อื ฮรกั เปือะ เกอะ� 16 ป มัฮ
กัมกุยฮ ฆอก รไม่จ ปุย ยุฮ ไม่ โอเอฮี ป
ลเลียก ไง่ ปุย นึง ไม่ โอเอฮี ป ฆวต อวต
ปุย โครยญ เจือ� มัฮ โอเอฮี โม เซ ป เกว
ไม่ ปลัฮเตะ เอ� โอเอฮี โม เซ มัฮ โตว ป
ฮอยจ เน่อมึ นึง เปือะ เกอะ� มัฮ ป ฮอยจ
เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ โครยญ เจือ� 17 ปลัฮ
เตะ เฮี ไม่ โอเอฮี ป รไม่จ ปุย ไอฮ นึง อื
เอจี ซ ไฆร� ป ยุฮ ตัม รพาวม พะจาว ปัง
เมอ ซ ไอม ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ�

ป ตอซู ไม่ พะครติ
18 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� ปเล่ีย เฮี

เอจี มัฮ เวลา ลัก่ ก ลอยจ อ�ื โม เปะ เอจี
ฮมอง เปอะ ซ ไก อื ติ ปุย ป ซ ฮอยจ ตอซู
ปุ แตะ ไม่ พะครติ เตอ� ปเล่ีย เฮี เอจี
โฮวน ป ตอซู ไม่ พะครติ เตอ� มัฮ เซ ป
ยุง เอะ มัฮ อื เญือม ซ ลอยจ โอเอฮี ฆาื
อ�ื 19 โม เซ เอจี โอก ฮา เอะ นึง โอ แตะ
มัฮ เนอึม ปุย บลัฮ ลัก่ เอะ� มัฮ มัฮ เนอึ
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ม อื ปุย บลัฮ ลัก่ เอะ ตึน ซ อาวต ลอป ไม่
เอะ� เอจี ที นึง เซ โอ โม เซ มัฮ เนอมึ ปุย
บลัฮ ลัก่ เอะ เอ�

20พะจาว เอจี ดุฮ ลปุ แตะ นึง โม เปะ�
มัฮ เซ ป ยุง เปอะ ลปุง เนอึม ฆาื อื เตือง
โอยจ เปอะ� 21อาึ มัฮ โตว ไซฮ รโปะ นังซื
ฮอยจ ละ โม เปะ ฆาื โอ โม เปะ ยุง ลปุง
เนอึม� เอจี ยุง เปอะ ลปุง เนอึม เซ ไม่
ยุง เปอะ โอ ลปุง จุ ไล เกียฮ ฮอยจ เน่อมึ
นึง ลปุง เนอึม เซ� 22 มัฮ ปุย ป มัฮ ป จุ
ปุย เยอ� เอจี มัฮ โม ป อฮั พะเยซู โอ มัฮ
เนอึม พะครติ� โม่ มัฮ อ�ื ป โอ ญอม
รปัคัม เปือะ เกอะ ไม่ กวน อื เอจี มัฮ ปุย
เซ ป มัฮ ป ตอซู ไม่ พะครติ เตอ� 23ป โอ
รปัคัม กวน อื มัฮ โรฮ โอ อื รปัคัม เปือะ
อ�ื ป รปัคัม กวน อื เอจี มัฮ โรฮ รปัคัม อื
เปือะ อื โรฮ�

24ลปุง ฮมอง เปอะ เน่อมึ เมือ โรง อื เซ
ไมจ เปอะ เกือฮ อาวต ลอป โตะ รพาวม
แตะ� ดัฮ ลปุง ฮมอง เปอะ เน่อมึ เมือ
โรง อื เซ อาวต แนฮ โตะ รพาวม เปอะ
โฮ� เอจี มัฮ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่
กวน อื เซ ไม่ เปือะ อื โรฮ� 25 เอจี มัฮ เฮี
ลปุง ซันญา พะเยซู อาึง ละ เอะ เอ� มัฮ
เกือฮ อื เอะ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ
แตะ�

26ป เอจี ไซฮ อาึ ละ เปอะ เซ มัฮ ไลลวง
ป เกว ไม่ โม ป ฆวต รชุยจ เปอะ ไฆร ฮา
คระ� 27 ไลลวง โม เปะ นึง อ�ื พะจาว เอจี
ดุฮ ลปุ แตะ นึง เปอะ� เคียง เอจี อาวต
ลปุ เซ กไน โม เปะ เอ� เญาะ จัมเปน โตว
ปุย ไฮญ เพอกึ เปอะ ฆาื อ�ื ลปุ พะจาว
เซ เอจี เพอกึ โม เปะ เกือฮ ยุง โอเอฮี โค
รยญ เจือ� ป เพอกึ อื ละ โม เปะ เซ มัฮ ป
เนอึม ป แนม� มัฮ โตว ป โอ เนอึม� มัฮ
เซ ป ไมจ เปอะ เนองึ ป อฮั อื ละ เปอะ ไม่
รโจะ ลอป เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ
ฆาื อ�ื

28 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� ไมจ เนอึ
ม เปอะ รโจะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ เซ
เดอมึ เอะ ซ ไก รพาวม กา เญือม ฮอยจ
เปลีฮ อื ติ แตะ ละ ปุย ไม่ โอ แตะ ซ โซะ
กิจ ปิญไง่ เญอืม ฮอยจ อ�ื 29 โม เปะ เอจี
ยุง เปอะ มัฮ พะครติ ป ซื ป ไซ เยอ� ไมจ

โรฮ เปอะ ยุง ตอก เฮ�ี เมาะ ป ยุฮ กัน ซื
กัน ไซ ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว เอจี มัฮ
โรฮ กวน พะจาว โครยญ โฆะ แตะ�

3
เอะ มัฮ กวน พะจาว

1 งอ่ต แลน เมอะ เมาะ ระ รพาวม ฮรกั
เปือะ เกอะ เอะ เซ� มัฮ ฮรกั อื เอะ ปอ
เอนิ เกือฮ อื เอะ มอยฮ กวน แตะ� เอะ
เอ เอจี มัฮ เนอึม ตอก เซ� ปุย ปลัฮเตะ
ยุง โตว ป มัฮ พะจาว� มัฮ เซ ป โอ อื ยุง
ป มัฮ เอะ ฆาื อ�ื 2 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ�
ปเล่ีย เฮี โม เอะ เอจี โฮลฮ แปน กวน พะ
จาว� ตอก ซ มัฮ ซ แปน แตะ เฆียง เฮ�ี
เอะ ปังเมอ โอ ดิ ยุง ซโตฮ โครยญ เจือ�
เอจี ยุง เงอะ เมาะ เฮ�ี เญือม ฮอยจ เปลี
ฮ พะครติ ติ แตะ� เอะ ซ ตอก โรฮ โกะ
อ�ื เญอืม เซ เอะ ซ โฮลฮ ยุ ตอก มัฮ ตอก
มอยฮ อื ตัม เนอมึ อื โครยญ เจือ� 3 เมาะ
ป ซโอว รพาวม ไม่ ไล เซ โครยญ โฆะ อ�ื
เกือฮ แนฮ ติ แตะ ซงะ่ ซงอม ฆาื อื ตอก
ซงะ่ ซงอม พะเยซู โรฮ�

4 เมาะ ป ยุฮ มัป่ เปอ เอจี มัฮ ยุฮ อื ป
พิต โกตไม ยุฮ พะจาว� มัป่ เซ เอจี มัฮ
กัน พิต โกตไม ยุฮ พะจาว� 5 โม เปะ เอจี
ยุง เปอะ ฮอยจ เปลีฮ พะเยซู ติ แตะ ละ ซ
ยวก อื โปวฮ มัป่ ยุฮ ปุย� โกะ อื มัฮ ป โอ
ไก มัป่ นึง เฟือฮ เอนิ� 6 เมาะ ป รโจะ ดิ
รพาวม แตะ ไม่ อื ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน โตว
มัป่� เมาะ ป ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน มัป่ เซ มัฮ
ป โอ ดิ ยุ พะเยซู� ไม่ โอ อื ดิ ยุง ป มัฮ อ�ื

7 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� ปุ เกือฮ ปุย
ปุน จุ เปอะ� ป ยุฮ กัน ซื กัน ไซ ตัม ปุก
อื รพาวม พะจาว เอจี มัฮ ปุย เซ ปุย ซื ปุย
ไซ เยอ� ตอก โรฮ ซืไซ พะเยซู เซ โรฮ�
8ป ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน มัป่ เปอ� มัฮ ลัง่ ปุย
บลัฮ ลัก่ พี ระ� นึง มัฮ พี ระ เซ ป ยุฮ มัป่
เน่อมึ เมือ โรง อ�ื กวนพะจาว เอจี ฮอยจ
ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ กัน ยุฮ พี ระ� มัฮ
เซ ป เปลีฮ อื ติ แตะ ละ ปุย ฆาื อ�ื 9 เมาะ
ป เอจี เกิต แปน กวน พะจาว ยุฮ เลาะ ยุฮ
ลาึน โตว มัป่� เอจี เกิต โคระ เบือ อาวต
จีวติ พะจาว กไน อ�ื มัฮ เซ ป โอ อื ปุน
ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน มัป่ ฆาื อื นึง มัฮ พะจาว
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เปือะ อ�ื 10 มัฮ ฆาื เฮี ป ยุง ปุย ป มัฮ กวน
พะจาว ฆาื อื ไม่ กวน พี ระ อา� เมาะ ป
โอ ยุฮ กัน ซื กัน ไซ ไม่ โอ อื ฮรกั เอียกปุ
แตะ มัฮ โตว กวน พะจาว�

ไมจ เอะ ฮรกั เอยีกปุ แตะ
11 เอจี มัฮ เฮี ป ฮมอง โม เปะ เน่อมึ

เมือ โรง อื โฆะ โอ� ไมจ เอะ ฮรกั เวอืง ปุ
แตะ� 12 ไมจ โตว เอะ ยุฮ ตอก คาอนิ ป
ยุฮ ยุม ไม่ ปุ เลีฮ แตะ โฮ� คาอนิ เซ มัฮ
ปุย บลัฮ ลัก่ พี ฆอก พี เบร เซ� มัฮ ฆาื
เมอ ป ยุฮ อื ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื ยุฮ
โกะ อื กัน โอ ปุก� เตือง ยุฮ ปุ อื เซ กัน
ปุก กัน ลอก� โม่ มัฮ อ�ื

13 เอียกปุ� ดัฮ ปุย ปลัฮเตะ เฮี เกละยุ
เปอะ ปุ เกือฮ ติ เปอะ เงอตึ ฆาื� 14 เอะ
เอจี ยุง เงอะ โอก แตะ ฮา ลัก่ ยุม แตะ�
ไม่ เอจี เลียก ลัก่ ไอม แตะ นึง ฮรกั เกอะ
โม เอยีกปุ แตะ� โม ป โอ ไก รพาวม ฮรกั
เกอ มัฮ ป อาวต ลัง่ ลัก่ ยุม� 15 ป เกละ
ยุ เอยีกปุ แตะ เอจี เมาะ โรฮ ป ยุฮ ยุม ไม่
ปุย� โม เปะ เอจี ยุง เปอะ โม ป ไก รพาวม
ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไก โตว จีวติ โอ เญาะ
ไก ลอยจ นึง เฟือฮ�

16 พะ เยซู เอจี โปง จี วติ แตะ รโตง
เอะ� มัฮ เซ ป ยุง เอะ ป มัฮ รพาวม ฮรกั
เบือ อ�ื เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ โรฮ เอะ
โปง จีวติ แตะ รโตง เอียกปุ แตะ โรฮ�
17 โม ป ไก คาวคอง ยุฮ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
ไม่ ยุ อื อาวต เอียกปุ แตะ ไม่ แควะ คัต
แตะ� ดัฮ เกือฮ รพาวม แตะ เฟียก ไม่ โอ
แตะ เรอมึ เอยีกปุ แควะ คัต แตะ เซ� ปุย
เซ อมั เกียฮ อฮั รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว
ไก นึง แตะ� 18 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ�
ไมจ โตว เอะ ฮรกั ปุ แตะ นึง ดัก ดอยแตะ
โน่ง� รพาวม ฮรกั ยุฮ เอะ ไมจ อื แปน ป
เนอมึ� ไมจ เปลีฮ นึง กัน ยุฮ แตะ�

19 ดัฮ เอะ ฮรกั ปุ แตะ ตอก เซ� เอะ
ยุง อาวต แตะ บลัฮ ลัก่ ลปุง เนอมึ ฆาื อ�ื
เอะ ซ โฮลฮ โรฮ รพาวม เรยีง แตะ เบือ อื
เญอืม อาวต แตะ ซองนา พะจาว� 20 ดัฮ
ไก เญือม รโจฮ รพาวม เอะ ไอฮ ติ แตะ�
เอะ ยุง ลัง่ เงอะ มัฮ พะจาว ป ระ แม ฮา

รพาวม เอะ� นึง มัฮ อื ป ยุง โอเอฮี โค
รยญ เจือ�

21 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ดัฮ รพาวม เอะ
โอ รโจฮ ไอฮ ติ แตะ� เอะ เกียฮ เลียก เคะ
พะจาว ฆาื อื ไม่ รพาวม กา แตะ� 22 เอะ
ปัว ออฮ นึง พะจาว ซ โฮลฮ เซ� นึง ยุฮ
แตะ ตัม ป ซตอก อื อาึง ไม่ ยุฮ แตะ โอ
เอฮี ตัม ปุก อื รพาวม อ�ื 23 ป ซตอก อื
อาึง ละ เอะ เซ เอจี มัฮ เฮ�ี ไมจ เอะ อาึง
รพาวม แตะ นึง พะเยซูครติ ป มัฮ กวน
พะจาว เซ� ไม่ ฮรกั เวอืง ปุ แตะ ตัม ลปุง
ซตอก อื อาึง ละ เอะ� 24 ป ยุฮ ตัม ลปุง
ซตอก พะจาว อาึง เอจี มัฮ ปุย อาวต ไน
พะจาว� พะจาว อาวต โรฮ กไน ปุย เซ
โรฮ� พะจาว เอจี เกือฮ ลปุ แตะ ละ เอะ�
มัฮ เซ ป แจง ยุง เอะ อาวต พะจาว โตะ
กไน แตะ ฆาื อ�ื

4
ป มัฮ เนอมึ ลปุ พะจาว

1 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ปัง อฮั ปุย ติ
แตะ ลปุง เบือ ลปุ พะจาว� ปุ เจือ โครยญ
โฆะ อ�ื เอจี โฮวน ป โคะ ติ แตะ มัฮ ป ซึป
ลปุง พะจาว ป โฮว ไป โฮว มา นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ซาวป งอ่ต ที แลน
มัฮ เนอมึ อื ลปุ พะจาว ไม่ โอ อื มัฮ ฆาื อ�ื
2 มัฮ ตอก เฮี ตอก ซ เกียฮ ยุง เปอะ ป มัฮ
เนอมึ ลปุ พะจาว ไม่ โอ อื มัฮ ฆาื อ�ื เมาะ
ป ญอม รโฮงะ ฮอยจ แปน เนอึม พะเยซู
ครติ ปุย ปลัฮเตะ เอ� เอจี มัฮ ปุย เซ ป
ลปุง เบือ ลปุ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว�
3 โม ป โอญอม รโฮงะ ไลลวง พะเยซู ตอก
เซ� มัฮ ป โอ ไก ลปุ ฮอยจ เน่อมึ พะจาว
นึง� เอจี มัฮ ลปุ อาวต นึง ปุย โม เซ ป มัฮ
ลปุ ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะครติ เตอ� โม เปะ
เอจี ฮมอง เปอะ ซ ฮอยจ ลปุ เซ� ปเล่ีย
เฮี เอจี ฮอยจ อาวต นึง ปลัฮเตะ�

4 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� เอจี มัฮ
เปอะ ปุย บลัฮ ลัก่ พะจาว� โม เปะ เอจี เป
เปอะ โม ป โอ เนอึม เซ นึง ระ อมันัต ลปุ
อาวต กไน โม เปะ เซ ฮา ลปุ อาวต กไน โม
ป มัฮ บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ� 5 โม เซ มัฮ ปุย
บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ� ลปุง อื เกว ไม่ ไลลวง
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ปลัฮเตะ� มัฮ เซ ป งอ่ต ปุย ปลัฮเตะ ป
อฮั อื ฆาื อ�ื 6 เอะ เอ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ พะ
จาว� โม ป ยุง เนอึม ป มัฮ พะจาว งอ่ต
โรฮ ป อฮั เอะ� โม ป โอ มัฮ บลัฮ ลัก่ พะ
จาว งอ่ต โตว ป อฮั เอะ� มัฮ เซ ป ยุง เอะ
ป มัฮ เนอึม ลปุ พะจาว ป อาวต ไม่ ลปุง
เนอมึ ไม่ ลปุ ป อาวต ไม่ ลปุง โอ เนอมึ ฆาื
อ�ื

พะจาว มัฮ รพาวม ฮรกั
7 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ไมจ เอะ ฮรกั เวื

อง ปุ แตะ นึง มัฮ รพาวม ฮรกั เซ ป ฮอยจ
เน่อมึ นึง พะจาว� เมาะ ป ไก รพาวม
ฮรกั เกอ เอจี มัฮ โม เซ ป มัฮ เนอึม กวน
พะจาว� เอจี มัฮ ยุง อื ป มัฮ พะจาว�
8 พะจาว มัฮ รพาวม ฮรกั� เมาะ ป โอ
ไก รพาวม ฮรกั เกอ มัฮ ป โอ ยุง พะจาว�
9พะจาว เอจี เกือฮ กวน ติ แตะ เซ ฮอยจ
อาวต นึง ปลัฮเตะ ละ ซ เกือฮ อื เอะ โฮลฮ
จีวติ แตะ เบือ อ�ื เอจี มัฮ ตอก เซ ตอก
เปลีฮ พะจาว รพาวม ฮรกั แตะ ละ เอะ
นึง อ�ื 10 รพาวม ฮรกั เซ เอจี มัฮ เฮ�ี มัฮ
โตว เอะ ป ฮรกั พะจาว� มัฮ พะจาว ป
ฮรกั เอะ เอ� เอจี เกือฮ กวน แตะ ฮอยจ
ละ ซ แปน อื ควน ยวก อื มัป่ ยุฮ เอะ�
11 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ดัฮ พะจาว เอจี
ฮรกั เอะ ตอก เซ� ไมจ โรฮ เอะ ฮรกั เวื
อง ปุ แตะ ฆาื อ�ื 12 ไก โตว ติ ปุย เนอึม
ป โฮลฮ ยุ พะจาว� ดัฮ โม เอะ ฮรกั เวอืง
ปุ แตะ� พะจาว ปังเมอ อาวต โตะ กไน
เอะ� รพาวม ฮรกั อื เอจี กุม เอจี ปอ โรฮ
ฆาื อื นึง เอะ�

13พะจาว เอจี เกือฮ ลปุ แตะ ละ เอะ�
มัฮ ฆาื เซ ป แจง ยุง เอะ อาวต แตะ ฆาื อื
ไน พะจาว เยอ� พะจาว แจง โรฮ อาวต
อื กไน เอะ เอ� 14 เปือะ เกอะ เอจี เกือฮ
กวน แตะ ฮอยจ เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ โปน
มัป่ ยุฮ แตะ� เอะ เอจี โฮลฮ ยุ� ปุน รโฮ
งะ โรฮ ฆาื อื ละ ปุย� 15 เมาะ ปญอม รโฮ
งะ มัฮ พะเยซู กวน พะจาว ละ ปุย เยอ�
พะจาว อาวต กไน ปุย เซ� ปุย เซ อาวต
โรฮ ไน พะจาว�

16 เอะ เอจี ยุง เงอะ ฮรกั พะจาว แตะ�
เอะ อาึง โรฮ รพาวม แตะ นึง รพาวม ฮรกั
อื เซ� พะจาว มัฮ รพาวม ฮรกั� ป ไก
รพาวม ฮรกั เกอ เอจี มัฮ อาวต อื ไน พะ
จาว� พะจาว อาวต โรฮ กไน ปุย เซ โรฮ�

17พะจาว มัฮ เกือฮ เอะ อาวต ไม่ รพาวม
ฮรกั กุมปอ ยุฮ แตะ� ละ ซ เกือฮ อื เอะ
อาวต ไม่ รพาวม กา แตะ ซเงะ รเตีฮ อื โอ
เอฮี� ป โฮลฮ เอะ รพาวม กา แตะ เบือ
อ�ื มัฮ เบือ เอจี โฮลฮ เอะ จีวติ แตะ นึง
ปลัฮเตะ เฮี ป ตอก เอนิ จีวติ พะเยซู โรฮ�
18 ป อาวต ไม่ รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว ไก
โตว ตอก ฮลัต เตีจ นึง โอเอฮี� รพาวม
ฮรกั กุมปอ เซ เอจี ปุน เกือฮ ป ฮลัต ป เตีจ
ปุย นึง ไฆร โครยญ เจือ� ป ฮลัต ลัง่ นึง
โอเอฮี ฮ�ี มัฮ โอ อื ดิ กุมปอ นึง รพาวม
ฮรกั� ไลลวง ฮลัต อื เซ มัฮ ฮลัต อื นึง ซ
รเตีฮ พะจาว แตะ�

19 มัฮ เบือ ฮรกั พะจาว เอะ รกา� มัฮ
เซ ป ไก รพาวม ฮรกั เอะ เบือ อ�ื 20 ปุย
ปัง อฮั ติ แตะ ฮรกั พะจาว� ดัฮ เกละ ลัง่
ยุ เอยีกปุ แตะ� ปุย เซ มัฮ อฮั อื ป โอ เนอึ
ม� ป โอ ฮรกั เอยีกปุ โฮลฮ แตะ ยุ นึง ไง่
แตะ� แจง โอ อื ซ เกียฮ ฮรกั พะจาว ป
โอ แตะ เกียฮ ยุ นึง ไง่ แตะ เซ� 21 ลปุง
ซตอก พะครติ อาึง ละ เอะ เอ เอจี มัฮ เฮ�ี
�ป ฮรกั พะจาว เยอ ไมจ โรฮ อื ฮรกั เอยีก
ปุ แตะ�� อฮั เซ�

5
ลปุง พญีัน ละ กวน พะจาว

1 เมาะ ป เจือ เนอมึ มัฮ พะเยซู พะครติ
เตอ� โม เซ เอจี มัฮ กวน พะจาว โครยญ
โฆะ แตะ� ปุย ดัฮ ฮรกั ป มัฮ เปือะ อื โฮ�
แจง โรฮ ซ ฮรกั ป มัฮ กวน อ�ื 2 เญือม
ฮรกั เอะ พะจาว ไม่ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อื
อาึง ละ แตะ� เอะ ยุง นึง เซ ฮรกั แตะ โม
ป มัฮ กวน พะจาว� 3 เอจี มัฮ เฮี ป มัฮ
รพาวม ฮรกั เอะ พะจาว� เอจี มัฮ ยุฮ ฮุ
ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง� ลปุง ซตอก อื เซ
มัฮ โตว ป ญัก ลอน ละ เอะ� 4 โม ป เกิต
เน่อมึ นึง พะจาว เกียฮ เป อื โครยญ เจือ
โอเอฮี ป เกว ไม่ ปลัฮเตะ เฮ�ี เอจี มัฮ
เบือ รพาวม เจือ เยอะ เฮี ป เป เอะ เบือ
อ�ื 5 มัฮ ปุย ป เกียฮ เป โอเอฮี ป เกว ไม่
ปลัฮเตะ เอ� มัฮ ป เอจี เจือ เนอมึ มัฮ พะ
เยซู กวน พะจาว โน่ง ป เกียฮ เป เยอ�

6 เอจี มัฮ พะเยซูครติ ป ฮอยจ เจอ�
มัฮ ฮอยจ อื ไม่ รอาวม ไม่ ฮนัม แปน ป
ซัมคัน� กัน ฮอยจ อื เซ มัฮ โตว เกว ไม่
รอาวม โน่ง� มัฮ เกว ไม่ รอาวม ไม่ ฮนัม
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โรฮ� ลปุ พะจาว ปุน ลัปลอง มัฮ ไลลวง
เฮี ป เนอึม� นึง มัฮ อื ลปุ ป อาวต ไม่
ลปุง เนอึม� 7 พีญัน ยุฮ พะเยซู ไก ไม่
ปุ แตะ ลอวย เจือ� 8 มัฮ ลปุ พะจาว ติ�
มัฮ รอาวม ติ� มัฮ ฮนัม ติ� พีญัน ลอวย
เจือ เซ เอจี มัฮ ไล ติ ป อฮั อ�ื 9 เอะ กอ
ไอฮ ลปุง พีญัน ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ แปน ลัก
ทัน แตะ� ลปุง พีญัน รโฮงะ พะจาว ละ
เอะ เซ� ปังเมอ มัฮ ป ระ ไล ฮา เซ แม�
ลปุง พญีัน ยุฮ พะจาว เซ� เอจี มัฮ รโฮงะ
ที อื มัฮ พะเยซู เซ กวน แตะ� 10 ป อาึง
รพาวม แตะ นึง กวน พะจาว เอจี ไก ลปุง
พีญัน เซ นึง โกะ อื ไอฮ� ป โอ ญอม เจือ
พะจาว เอจี เมาะ โรฮ อฮั อื พะจาว อฮั ป
โอ เนอมึ� นึง โอ อื เจือ ลปุง พญีัน รโฮงะ
พะจาว นึง ไลลวง กวน แตะ� 11 เอจี มัฮ
เฮี ป มัฮ ลปุง พญีัน ยุฮ อื เซ� พะจาว เอจี
เกือฮ เอะ ไก จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ� จี
วติ เซ ไก นึง กวน อื เซ� 12ป ไก กวน พะ
จาว เซ นึง เงอ เอจี ไก โรฮ จีวติ� ป โอ ไก
กวน พะจาว เซ นึง เงอ ไก โตว โรฮ จีวติ�

ลปุง ซตอก ลัก่ ก ลอยจ อื
13 เมาะ ป ไซฮ อาึ รโปะ ละ โม เปะ ป

อาึง รพาวม แตะ นึง กวน พะจาว เฮ�ี มัฮ
ไซฮ แฮะ นึง ฆวต เกือฮ แตะ โม เปะ ยุง
แจง แน เอจี ไก จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ
แตะ� 14 ดัฮ เอะ ปัว โอเอฮี ตัม ปุก อื
รพาวมพะจาว� พะจาว ซ งอ่ต อื เนิ� มัฮ
เซ ป โรวต เอะ เลียก เคะ พะจาว ฆาื อื ไม่
รพาวมตอนฮมันแตะ� 15 เคียง ยุง เงอะ
งอ่ต พะจาว ป ปัว แตะ ตอก เซ� เอะ ยุง
โรฮ โฮะ ซ โฮลฮ แตะ ป ปัว แตะ นึง โค
รยญ เจือ โรฮ�

16 ดัฮ ปุย ยุ ยุฮ เอียกปุ แตะ มัป่ ตอก
ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� ไมจ อื ปัว นึง พะจาว
รโตง อ�ื พะจาว ซ โพต ลัง่ จีวติ ละ อื
เบือ อ�ื อาึ มัฮ โตว อฮั ไลลวง มัป่ ปอ ยุฮ
พะจาว ยุม ไม่ ปุย� มัป่ ปอ ยุฮ พะจาว
ยุม ไม่ ปุย เอจี ไก� อาึ มัฮ โตว เกือฮ ปุย
ไววอน รโตง ป ยุฮ มัป่ ตอก เซ� 17 กัน
โอ ปุก รพาวม พะจาว มัฮ ตื มัป่ โครยญ
เจือ� มัป่ ป โอ ปอ ยุฮ พะจาว ยุม ไม่ ปุย
ปังเมอ ไก โรฮ�

18 เอะ เอจี ยุง เงอะ โม ป เอจี เกิต เน่
อมึ นึง พะจาว ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน โตว มัป่�
นึง โซะโกะ ฮรกัซา กวน พะจาว นึง� พี
ฆอก พี เบร เซ เญือะ ปุน ยุฮ โตว ไลจ ไม่
อื ฆาื อ�ื 19 เอะ เอจี ยุง เงอะ มัฮ แตะ ปุย
บลัฮ ลัก่ พะจาว� ไม่ ยุง เงอะ มัฮ โอเอฮี
ปลัฮเตะ เฮี ป อาวต ฆรมึ อมันัต พี ฆอก
พี เบร เซ เตือง โอยจ อ�ื 20 เอะ เอจี ยุง
เงอะ เอจี ฮอยจ กวน พะจาว ละ ซ เกือฮ
อื เอะ เกียฮ ยุง ป มัฮ พะจาว เนอมึ� เอะ
เอจี อาวต โรฮ ไน พะจาว เนอึม เซ� เบือ
อาวต แตะ ไน พะเยซูครติ ป มัฮ กวน พะ
จาว เซ� เอจี มัฮ เซ ป มัฮ พะจาว เนอมึ�
ไม่ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ เจอ�

21 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� ไมจ เปอะ
แฮน ทอเนาะ ติ แตะ ฮา ฮุป โอเอฮี ป ทื
ปุย ตัง พะจาว เนอมึ โครยญ เจือ�
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นังซื รโปะ โยฮนั (ปัป
ลอา�

นังซื รโปะ โยฮนั ปัป ลอา เฮี มัฮ ป ไซฮ
โยฮนั เญือม แปน อื �ป กวต� ไซฮ อื ละ
�ปรโปวน ป เลือก พะจาว อาึง�� เญือม
อฮั อื �ปรโปวน� ตอก เซ ตึน ซ มัฮ อฮั
อื ไม่ ครติซจัก ติ โดฮ� เญือม อฮั อื �โม
กวน อ�ื เซ� ตึน ซ มัฮ อฮั อื ไม่ โม ซมา
ชกิ ครติซจัก เซ�
พะทัม เฮี มัฮ พะทัม เงีย่ง ฮา พะทัม

ไฮญ� โยฮนั ซตอก รเง่อมึ ปุย เกือฮ อื
ฮรกั ปุ แตะ� ไม่ เกือฮ อื แฮน ติ แตะ ฮา
ป ฮอยจ เพอกึ ป โอ เนอึม ละ แตะ� โย
ฮนั ฆวต เกือฮ ปุย อาวต นัม ลปุง เนอึม
ป เอจี ฮมอง ไพรม อื เซ�

ไล ลปุง เนอมึ
1 อาึ ป มัฮ ป กวต เตอ ไซฮ รโปะ นังซื

ละ ปะ ป มัฮ ปรโปวน เลือก พะจาว อาึง
ไม่ โม กวน เปอะ ป ฮรกั เนอมึ เมอะ� มัฮ
โตว อาึ โน่ง ป ฮรกั เปอะ� โม ป ยุง ลปุง
เนอมึ ฮรกั โอยจ โรฮ โม เปะ� 2 เอะ ฮรกั
เกอะ โม เปะ เบือ ลปุง เนอมึ ป อาวต กไน
โม เอะ เซ� ลปุง เนอึม เซ ซ อาวต ลอป
ไม่ เอะ�

3 ปัว พะจาว เปือะ เอะ ไม่ พะเยซูครติ
ป มัฮ กวน เปือะ เกอะ เซ� เกือฮ กุนมุ่น
ไม่ กัม ฮรกั กัม แปง ไม่ ไมจ เปละ ลโล
วง พาวม ละ โม เอะ เบือ ลปุง เนอึม ไม่
รพาวม ฮรกั ยุฮ อ�ื

4 อาึ เอจี โฮลฮ ยุ อาวต กวน ปะ ตัม
ลปุง เนอึม งอ่น ตอก ป เอจี ซตอก เปือะ
เกอะ อาึง ละ เอะ� มวน เนอึม รพาวม
ฆาื� 5 ปเล่ีย เฮี อาึ ฆวต อฮั โอเอฮี ละ
เปอะ ติ เจือ� ปุ แกต มัฮ ไลลวง ลปุง
ซตอก โคระ ป ไซฮ อาึ รโปะ ละ เปอะ เฮ�ี
เอจี มัฮ ลปุง ซตอก ป โฮลฮ เอะ เน่อมึ
เมือ โรง อ�ื เอจี มัฮ เฮ�ี ไมจ เอะ ฮรกั
เวือง ปุ แตะ� 6 รพาวม ฮรกั เซ เอจี มัฮ
ยุฮ เอะ อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง� ป
ซตอก อื อาึง เซ มัฮ ป เอจี ฮมอง เปอะ เน่
อมึ เมือ โรง อ�ื เอจี มัฮ เฮ�ี ไมจ เปอะ

เกือฮ รพาวม ฮรกั แปน ป ระ ไล นึง จีวติ
เปอะ�

7 เอจี โฮวน ป โฮว ไป โฮว มา นึง ปลัฮ
เตะ เฮี ละ ซ ซาวป แตะ จุ ปุย� ปุย โม
เซ มัฮ ป โอ ญอม รโฮงะ ฮอยจ แปน เนอึ
ม พะเยซูครติ ปุย ปลัฮเตะ� ปุย ตอก เซ
มัฮ เนอึม ป จุ ปุย� มัฮ โรฮ ป ตอซู ปุ
แตะ ไม่ พะครติ� 8 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ
แฮน โซน โฮน ติ แตะ ฆาื อ�ื เดอมึ กัน ยุฮ
เปอะ โอ ซ แปน ป ไลจ ป ไฆร ไอฮ พาวม
แตะ� เดอมึ โม เปะ ซ โฮลฮ ลังวนั แตะ
กุมปอ� 9 โม ป ฆวต บุ ฆวต เพือ ลปุง
เพอกึ ตอม พะครติ ไม่ โอ อื ญอม อาวต
นัม ลปุง อื เซ มัฮ ป โอ ไก พะจาว นึง� ป
อาวต นัม ลปุง เพอกึ ตอม พะครติ เซ�
ปุย เซ เอจี ไก เปือะ เกอะ นึง ไม่ กวน อ�ื
10 ดัฮ ปุย ฮอยจ เคะ เปอะ� ดัฮ ลปุง เพ
อกึ ตอม อื เซ โอ ตอก ลปุง เพอกึ ตอม
พะครติ ละ เปอะ โฮ� ปุ รปัคัม ปุย เซ นึง
เญือะ เปอะ� ปุ รโพ กัน ยุฮ อ�ื 11 ป รโพ
กัน ยุฮ ปุย ตอก เซ เอจี เมาะ โรฮ ยุฮ ดิ อื
กัน ฆอก ยุฮ อื เซ�

ลปุง ลัก่ ก ลอยจ อื
12 อาึ โฮวน ลัง่ ป ฆวต อฮั ละ เปอะ�

ปังเมอ โอ ฆวต ไซฮ ละ เปอะ นึง นังซื�
อาึ ไก รพาวม ฆวต ฮอยจ เคะ เปอะ�
ฆวต อู ดิ เอนิ ไม่ โกะ เปอะ เดอมึ โม เอะ
เตื อง โอยจ เจอะ ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ
มวน แตะ กุมปอ�

13 โม ป มัฮ กวน ปุ เปอะ เซ ป เอจี เลือก
โรฮ พะจาว อาึง รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ
เปอะ�
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นังซื รโปะ โยฮนั (ปัป
ลอวย�

นังซื รโปะ โยฮนั ปัป ลอวย เฮี มัฮ โรฮ ป
ไซฮ โยฮนั ป มัฮ �ป กวต� เซ โรฮ� ไซฮ อื
ละ ครซิเตียน ติ ปุย ป มอยฮ กาโย� กาโย
เซ กอ รปัคัม โม ป โฮว ครอฮ ไลลวง พะ
เยซู� โยฮนั ลื กาโย เซ เบือ กัน ไมจ ยุฮ
อ�ื นึง รปัคัม อื ปุย� โยฮนั ซตอก โรฮ
กาโย เกือฮ แฮน ติ แตะ ฮา ปุย ฆอก ไล ติ
ปุย ป มอยฮ ดิโ่อเตรเฟ�

กัน ไมจ ยุฮ กาโย
1อาึ ป มัฮ ป กวต เตอ� ไซฮ รโปะ นังซื

ละ กาโย ป ฮรกั แตะ นึง มัฮ เอะ ป อาวต
ตัม ลปุง เนอมึ�

2 ปะ ป มัฮ ปุ โฮม ว ฮรกั เกอะ� อาึ
ปัว พะจาว เกือฮ ปะ ไมจ ป ยุ เคราะ ป
ฮมอง โครยญ เจือ� ปัว โรฮ เกือฮ เปอะ
อาวต ไม่ กอ บาึง แตะ ตอก โรฮ เอจี อาวต
รพาวม เปอะ ไม่ บวยฮ บาึง แตะ� 3 เญื
อม ฮอยจ เอียกปุ เอะ งอ่น� เอจี รโฮงะ
ไลลวง อาวต ลอป ปะ ไม่ เนอึง แตะ ป
อฮั ลปุง เนอมึ ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ� อาึ
มวน เนอมึ รพาวม ฆาื� 4 ไก โตว ป เกือฮ
รพาวม อาึ ไมจ มวน โฮฮ ฮา เฮี เยอ� มัฮ
ฮมอง เงอะ อฮั ปุย กวน แตะ อาวต ไม่
เนองึ แตะ ป อฮั ลปุง เนอมึ เซ� มัฮ เซ ป
มวน เนอมึ ยุฮ รพาวม เมอ�

5 ปะ ป มัฮ ปุ โฮมว ฮรกั เกอะ� กัน
รปัคัม เปอะ เอยีกปุ แตะ ไน พะจาว เยอ�
เตือง โม ป เอจี กอ ยุ เปอะ� เตือง โม ป โอ
เปอะ ดิ ยุ ติ ชวง งอ่น� เอจี มัฮ ยุฮ เปอะ
ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� 6 โม เซ เอจี รโฮ
งะ ไลลวง ตอก ฮรกั ปะ ปุย ไน พะจาว ละ
ครติซจัก นา เฮ�ี อาึ ฆวต ปัว ลัง่ ปะ เรอึ
ม โม เซ นึง คระ โฮว อื ตอก โปง อื ไม่ มัฮ
อื ป ยุฮ กัน ละ พะจาว� 7 โม เซ มัฮ โอก
โฮว อื ละ ซ รซอฮ แตะ ละ พะเยซู� ญอม
โตว รปั โอเอฮี เน่อมึ นึง โม ป โอ เจือ ติ
เจือ เนอึม� 8 มัฮ เซ ป ไมจ โม เอะ เรอึ
ม ปุย ตอก เซ ฆาื อ�ื เดอมึ เอะ ซ แปน

ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ อื นึง กัน ครอฮ แตะ ลปุง
เนอมึ�

ไล ฆอก ยุฮ ด่ีโอเตรเฟ
9 อาึ เอจี ไซฮ รโปะ นังซื ละ ครติซจัก

อาวต เปอะ เซ� ดิ่โอเตรเฟ ป ฆวต แปน
ป ระ ฮา ปุย เซ� ปังเมอ โอ ฆวต งอ่ต ป
อฮั เอะ เฟือฮ� 10 อาึ ดัฮ เอจี ฮอยจ โฮ�
ซ รโฮงะ ซโตฮ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั อื เซ�
เอจี บรุ เพือ เอะ ไม่ อฮั อื ลปุง ฆอก ละ เอะ
โฮวน เจือ� ดิ ปอ โตว นึง รพาวม อื เมาะ
เซ� โฮฮ ฮา เซ โกะ อื ญอม โตว รปัคัม เอี
ยกปุ แตะ เญือม ฮอยจ อ�ื คัต โรฮ โม ป
ฆวต รปัคัม เอียกปุ แตะ เซ ไม่ อ�ื ซาวป
โครฮ อื โอก ฮา ครติซจัก ฆาื อ�ื

ไล ไมจ ยุฮ เด่เมตรโิอ
11ปะ ป มัฮ ปุโฮมว ฮรกั เกอะ� ปุ เฮยีน

โม ป ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร เยอ� ไมจ เปอะ
เฮยีน โม ป ยุฮ กัน ไมจ� ป ยุฮ กัน ไมจ
เจอ เอจี มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ พะจาว� ป ยุฮ
กัน ฆอก กัน เบร เยอ มัฮ ป โอ ดิ ยุง ป มัฮ
พะจาว� 12 ไลลวง เด่เมตรโิอ เยอ ปุย เตื
อง โอยจ อื อฮั ตื อื มัฮ ปุย ไมจ ไล� จีวติ
อื เอจี โฮว โรฮ ตัม ลปุง เนอึม� เอะ เอจี
ปุน แปน โรฮ พญีัน อื ตอก เซ โรฮ� ลปุง
พญีัน ยุฮ เอะ เซ โม เปะ เอจี ยุง เปอะ มัฮ
อื ป เนอมึ เมอ�

ลปุง นัปทื
13 อาึ โฮวน ลัง่ ป ฆวต อฮั ละ เปอะ�

ปังเมอ โอ ฆวต ไซฮ ละ เปอะ นึง นังซื�
14 ตึน โอ เญือะ ซ เล่ีญ ซ โฮลฮ อาึ ฮอยจ
เคะ เปอะ� เญอืม เซ เอะ ซ โฮลฮ อู ดิ เอนิ
ไม่ ปุ แตะ�

15 ปัว เกือฮ ปะ โฮลฮ อาวต ไม่ ไมจ
เปละ ลโลวง พาวม แตะ� โม ป มัฮ ปุโฮม
ว เปอะ นา เฮี รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ
ละ เปอะ� ปัว ปะ รโฮงะ รซอม นัปทื เอะ
ละ โม ป มัฮ ปุโฮมว เยอะ นา เซ โรฮ โค
รยญ โฆะ อ�ื
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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
เนอึม เซ อฮั โรฮ ติ แตะ มัฮ ป เจือ โรฮ�
ปังเมอ โอ ยุง เนอึม ป มัฮ จีวติ พะจาว�
ไลลวง ป ไก นึง พะทัม ยูด่า เฮี ตอก บุย
ไลลวง ป ไก นึง ลอา เปโตร โบ่ต ลอา โฮ�
ยูด่า 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 ปังเมอ 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 พะเยซูค
รติ� มัฮ โรฮ ปุ ยาโคโบ่� รโปะ นังซื ละ โม
เปะ นึง เอจี กอก พะจาว เปอะ เอญี เคะ
แตะ� พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ เซ ฮรกั เนอึ
ม โม เปะ� มัฮ พะเยซูครติ ป โซะโกะ ฮ
รกัซา 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 ละ ซ ปัว แตะ โม เปะ เรอมึ ตอซู
ไม่ ลปุง เพอกึ ตอม โอ เนอึม� เดอมึ ไล
ลวง รพาวม เจือ เอะ เซ โอ ซ ไลจ� ไล
ลวง 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 ไล
ลวง กุนมุ่น ยุฮ พะจาว เกือฮ อื แปน ควน
เกียฮ ยุฮ แตะ กัน เลนจุ� โม เซ ญอม
โตว รปั พะเยซูครติ ป มัฮ จาวไน ไม่ มัฮ
โรฮ อื พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะจาว ติ
โตน เซ� พะทัม เอจี เล่ีญ อฮั อื อาึง ไล
ลวง 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 อซิราเอน โปน
ฮา เมือง อียปิ เตือง โอยจ แตะ� กัง เคะ
เอ พะจาว 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 โซมกวน ไม่ โกะ อื เซ� เต
ปด่า 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 โกโมรา 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 เกีย
ฮ 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 อมั
นัต ระ ยุฮ พะจาว ไม่ อ�ื ไม่ เพียก แฮม
อื โม เตปดุ่ต เตปด่า ป อาวต ไม่ รงั ซเปีย
เซ� 9 ปัง มัฮ ฮวันา เตปด่า ระ ป มัฮ มีคา
เอน เซ อฮั โตว ป เกิน ตอก เซ ติ ชวง� มี
คาเอน เซ เญอืม เก อื ปุ แตะ ไม่ พี ระ นึง
ไลลวง ป ซ โฮลฮ โกะ เนอมึ 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 คาว
ไจ� กัน คาวไจ อื โอเอฮี ฮ�ี มัฮ คาวไจ อื
ตอก ไล ยุฮ ซัตซิง ป โอ เกียฮ คิต เกียฮ
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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 พะ
จาว� ตอก เครองึ ลอก ป รแอม โฮ� โม
เซ โซม เนอึม 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 เญื อม
ลัง เปลิ แตะ� ตอก โรฮ โคะ เอจี ฆลอฮ�
เอจี ยุม ลอป เนอึม โฮ� 13 มัฮ โรฮ ตอก
รอาวม เรยีง พุกเพียก 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 เอ
โนก เกอ� ไก อาแลฮ เจน ปุย� เอโนก เซ
มัฮ ปุย เจน อาแลฮ นึง อ�ื เอจี อฮั อาึง
ไลลวง ปุย โม เซ ตอก เฮ�ี
�งอ่ต แลน� พะโองจาว ซ ฮอยจ ไม่ เต

ปด่า 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 เอ
โนก เกอ�

16 ปุย โม เซ มัฮ ป กอ ปุปิ ลอป� ฆวต
เติ ลอป โอเอฮี� ฆวต ยุฮ แนฮ อื ตัม กัม
กุยฮ 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 ไตมป อฮั โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะ
โองจาว 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 กัม
กุยฮ ฆอก โกะ แตะ โบว รพาวม แตะ� โม
เซ ไก โตว ลปุ พะจาว นึง�

20 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ 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 ไว
วอน ตัม นัม ลปุ พะจาว เปอะ� 21 ลไล
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 พะจาว�
ฮอยจ ละ ซเงะ เกือฮ อื โม เปะ รปั จีวติ
โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ เซ� 22 ไมจ เปอะ
เลียก พาวม นึง โม ป ไก ลัง่ รพาวม ซอง
ไซ� 23 ไมจ เปอะ ซไจ เรอมึ 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
24 พะจาว 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 พะ
จาว 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 พะเยซูครติ 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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พะทัม รโฮงะ
ป ไซฮ โยฮนั

เญือม ไซฮ โยฮนั พะทัม รโฮงะ เฮ�ี
ปุก เวลา ลอก ปุย ไน พะจาว ป โซะ โฮวน
เจือ� นึง โคมเฮง ลัมเลือ ปุย อ�ื โยฮนั
ไฌม เนอึม โม ป เจือ พะเยซู เซ ฆาื อ�ื
โยฮนั เนน ไลลวง ตอก โฮลฮ ปุย ซโอว
รพาวม ไม่ ลปุง ซันญา ยุฮ พะเยซู� นนุ
โรฮ รพาวม ปุย ละ ซ เกือฮ อื อาวต ตอน
อาวต ฮมัน เญอืม ไก ป คัม ป ตุง อื โฮวน
เจือ เซ�
นังซื เฮี มัฮ ไลลวง ป เปลีฮ พะเยซู ละ

โยฮนั โฮวน คัก โฮวน ไล� โกว ลปุง แพป
ป เกียฮ คาวไจ โม ป เจือ โน่ง� โม ป
โอ เจือ ตึน โอ ซ เกียฮ คาวไจ อ�ื แปน
ลปุง โด่ะ ละ อ�ื ไลลวง ป ระ ไล นึง อื
อฮั แม เลาะ แม ลาึน อ�ื ปังเมอ โกว ไล
ลวง ตัง ฮา ปุ แตะ นึง แพป อื ไม่ โอเอฮี
โฮวน เจือ� โม ป เพอกึ พะทัม รโฮงะ
เฮี ตี ควมัไม อื ตัง ฮา ปุ แตะ งอ่น นึง ไล
ลวง ป ญอย นึง อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ ไล
ลวง ป ระ ไล นึง อื เอจี ซโตฮ� เอจี มัฮ
ตอก เฮ�ี ลัก่ ก ลอยจ อื พะจาว ซ เป โม
ป ตอซู ไม่ แตะ� เตือง ปุย� เตือง ซาตัน�
เตือง โอยจ อ�ื ซ เป อื เบือ พะเยซู โค
รยญ เจือ� เญือม เอจี ฟวยจ เกือฮ อื โม
ป โอ ไมจ เซ ลอก ตุต แตะ� ปุย ไนพะจาว
ป เนอึม รพาวม ซ โฮลฮ ยุ ปลัฮเตะ โคระ
ไม่ ปลัฮ มะลอง โคระ� พะจาว ซ เกือฮ
ลังวนั ไมจ ละ โม ป ฮรกั แตะ� มัฮ เซ
ป แปน ควน โฮลฮ ปุย ไน พะจาว รพาวม
ตอน ฮมัน แตะ โครยญ เจน ปุย ฆาื อ�ื

1 นังซื เฮี มัฮ ไลลวง ป รโฮงะ พะเยซู
ครติ ละ ปุย� มัฮ ป เกือฮ พะจาว ละ อื
ละ ซ เกือฮ อื โม กวนไจ ยุฮ พะจาว ยุง โอ
เอฮี ป โอ เญือะ เล่ีญ ซ เกิต ลั่กกา ปุย�
พะเยซู เซ เกือฮ เตปด่า ยุฮ แตะ ฮอยจ
เปลีฮ ไลลวง เซ ละ โยฮนั ป มัฮ กวนไจ
ยุฮ แตะ เซ� 2 เมาะ ป โฮลฮ โยฮนั เซ ยุ

ฮมอง เงอ� ป เกว ไม่ ไลลวง ลปุง พะจาว
ไม่ ลปุง รโฮงะ พะเยซูครติ ละ อื เซ� โย
ฮนั เอจี รโฮงะ โอยจ อื ละ ปุย นึง นังซื
เฮ�ี 3 โม ป ลาว นังซื เฮ�ี ไม่ โม ป งอ่ต
ลปุง รโฮงะ ป ซ เกิต ลั่กกา ปุย เฮ�ี ดัฮ
ยุฮ อื ตัม ป ไซฮ ปุย อาึง นึง อ�ื ซ โฮลฮ
เนอมึ รพาวม ไมจ รพาวม มวน แตะ เบือ
อ�ื นึง เอจี ซดิ ซ เติง เวลา ซ เกิต โอเอฮี
เซ�

รซอม นัปทื ป ฮอยจ ละ ครติซจัก อา
แลฮ ยว่ง

4 อาึ ป มัฮ โยฮนั เนอ ไซฮ รโปะ นังซื
ละ ครติซจัก ป อาวต นึง จังวตั เอเซีย เตื
อง อาแลฮ ครติซจัก อ�ื
ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม

เน่อมึ นึง พะจาว อาวต ลอป ไม่ โม เปะ�
พะจาว เซ มัฮ ป ไก ปเล่ีย เฮ�ี ตึน ไก โรฮ
เน่อมึ ไพรม อ�ื เฆียง เฮี ซ ฮอยจ แม�
ปัว โรฮ เน่อมึ นึง ลปุ เตือง อาแลฮ อื ป
อาวต ลั่กกา ก งาวม พะจาว� 5 ปัว โรฮ
เน่อมึ นึง พะเยซูครติ ป มัฮ ซกิ พญีัน เนอึ
ม รพาวม ยุฮ พะจาว� เอจี มัฮ ป โกฮ ไอม
โรง เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ รกา ปุย� มัฮ โรฮ
กซัต ป ตัตเตียง โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เฮี
เตือง โอยจ อ�ื
พะเยซู เซ มัฮ ป ฮรกั เอะ� เอจี เกือฮ

เอะ โปน มัป่ ยุฮ ฮุ เบือ ปัต ฮนัม อื ตัง
เอะ� 6 เอจี ซเพระ เอะ เกือฮ เอะ แปน
ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ แตะ� ไม่ เกือฮ อื เอะ
แปน ซตุ รซอฮ ละ พะจาว ป มัฮ เปือะ
แตะ� ปัว พะเยซู เซ โฮลฮ โญตซัก ไม่
อมันัต อนันา แตะ เน่อมึ ปเล่ีย เฮี ฮอยจ
เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�

7 แก แลน เมอะ� เอจี ซ ฮอยจ ไม่ ชุต
รวู� ปุย ซ โฮลฮ ยุ อื โครยญ โฆะ ปุย� ปัง
มัฮ โม ป บวก พะเยซู เซ ซ โฮลฮ ตื โรฮ ยุ
อ�ื ปุย โครยญ จัต โครยญ เจือ นึง ปลัฮ
เตะ เฮี ซ เยอืม เนอึม เยอืม แนม ฆาื อ�ื
ซ แปน เนอมึ ตอก เซ� อาเมน�

8 พะโองจาว ป มัฮ พะจาว ตึก นึง ระ
อมันัต แตะ อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ ตัว �ก� ไม่
ตัว �ฌ�,� อฮั เซ� พะโองจาว เซ มัฮ ป
ไก ปเล่ีย เฮ�ี ตึน ไก โรฮ เน่อมึ ไพรม อ�ื
เฆียง เฮี ซ ฮอยจ แม�

ป ยุ ป ฮมอง โยฮนั
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9 อาึ ป มัฮ โยฮนั เนอ มัฮ โรฮ เอียกปุ
ไม่ โม เปะ� มัฮ ป ลอก ดิ ป โซะ ไม่ โม
เปะ� มัฮ ดิ โรฮ ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ พะ
จาว� โอต ดิ โรฮ เม่ะมัก่ แตะ ไม่ เปอะ
ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� นึง รโจะ ดิ รพาวม
แตะ ไม่ พะเยซู� ปุย เอจี คัง อาึ นึง เกาะ
ป อฮั ปุย เกาะ พัตโม ไม่� นึง ครอฮ อาึ
ลปุง พะจาว ไม่ ลปุง รโฮงะ พะเยซูครติ
ละ ปุย� 10 ไก ติ โฮน เญือม นัม เอนิ ลปุ
พะจาว เยอะ� ปุก ซเงะ ยุฮ พะโองจาว�
เญือม เซ อาึ ฮมอง ลอยฮ เซียง ป อฮั โอ
เอฮี ลัก่เคะ แตะ� ตอก เซียง โตวต โฮ�
11 อฮั เฮี เนิ� �โอเอฮี ป ซ โฮลฮ เปอะ ยุ
เฮี ไมจ เปอะ ไซฮ อาึง แปน นังซื� ไมจ
เปอะ รโปะ ละ ครติซจัก เตือง อาแลฮ อื
เซ� รโปะ ละ ครติซจัก ป อาวต นึง เวยีง
เอเฟโซ ไม่ ยว่ง ซเมอรนา� ยว่ง เพอกา
โม� ยว่ง เทียทีรา� ยว่ง ซาดิ่ต� ยว่ง ฟี
ลาเด่นเฟีย� ไม่ ยว่ง ลาวด่ีเซีย�� อฮั เซ
เนิ�

12อาึ แมฆี นึง ฆวต ยุ แตะ ป รโฮงะ โอ
เอฮี ละ แตะ เซ� เญอืม เอจี แมฆี เยอะ ยุ
ออม ฮลาวง นึง อาแลฮ� มัฮ ไคร� 13 ล
ลาึง ออม เซ ไก ปุย นึง ติ ปุย� ฮุนฮงั อื
ตอก กวน ปุย ปลัฮเตะ โฮ� จาวป ลปิ ดา
ฮอยจ นึง ชวง แตะ� จาวป ไคร นึง รน่า
วก แตะ ตอก โม่ะฮุต ระ โฮ� 14ฮาึก ไกญ
อื ปิญ ตอก ฮาึก แกะ� ปิญ โรฮ ตอก ฮมิะ
โฮ� ไง่ อื รงั ตอก รเออปึ งอ� 15 ชวง
อื ตอฮ ตอก ไร ซเงี โล ปุย นึง งอ ป เอจี
ฟวยจ ญื ปุย โฮ� เซียง อื ตอก ลอยฮ
รอาวม ระ นึง จาื โฮ� 16 ไปญ ซโมยญ
อาแลฮ โนง นึง เตะ ดอม แตะ� โอก วจิ
ลไล ลอม เน่อมึ โตะ มวยญ อื ติ� นา อื
รฌิญ ตอก ซเงะ เญือม เรยีง โซะ กอยจ
โฮ�

17 เญือม ยุ อุ ตอก เซ อาึ เบฮ เอนิ โบ
ชวง อื ตอก ป ยุม โฮ� เญือม เซ ปุย เซ
พรอก เตะ ดอม แตะ ราว อาึ� อฮั เฮี เนิ�
�ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ฮ�ี อาึ มัฮ ป รกา ไม่ ป
รเคะ� 18อาึ มัฮ ป ไอม ลอป� อาึ ปัง เอจี
ยุม ติ โฮน� แลน เมอะ� ปเล่ีย เฮี ไอม ลัง่
เงอะ� ซ ไอม ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก

ลอยจ� อาึ ไปญ ควน กัฮ กอแจ อมันัต
ลัก่ ยุม ไม่ เมือง ป ยุม�

19 �เมาะ ป โฮลฮ เปอะ ยุ เตือง โอยจ
อ�ื ไมจ เปอะ ไซฮ อาึง ไลลวง อ�ื เตือง
โอเอฮี ป กัมลัง เกิต ปเล่ีย เฮ�ี ไม่ โอเอฮี
ป ซ เกิต เฆียง เฮ�ี 20 ไลลวง ลปุง โด่ะ
ป เกว ไม่ ซโมยญ อาแลฮ โนง ป เอจี ยุ
เปอะ นึง เตะ ดอม อาึ เซ� ไม่ ออม ฮลา
วง อาแลฮ ป มัฮ ไคร เซ� ซ รโฮงะ ละ
เปอะ ตอก มัฮ ป แพป แตะ ไม่ อื เซ� ซ
โมยญ อาแลฮ โนง เซ มัฮ โม เตปด่า ยุฮ
ครติซจัก เตือง อาแลฮ อ�ื ออม ฮลาวง
อาแลฮ เซ มัฮ โรฮ ครติซจัก เตือง อาแลฮ
อื เซ�� อฮั เซ�

2
นังซื รโปะ ละ ครติซจัก เวยีง เอเฟโซ

1พะโองจาว เซ อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ
ไซฮ รโปะ นังซื ละ เตปด่า ยุฮ ครติซจัก
เวยีง เอเฟโซ ตอก เฮ�ี ป ไปญ ซโมยญ
อาแลฮ โนง นึง เตะ ดอม แตะ� ไม่ โฮว อื
ลลาึง ออม ฮลาวง อาแลฮ ป มัฮ ไคร เซ�
อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี 2 อาึ เอจี ยุง ไล
ลวง โม เปะ โครยญ เจือ� ยุง โรฮ ตอก
ยุฮ เปอะ กัน ปอ โซะ ไมญ โซะ ปี แตะ�
เอจี ยุง โรฮ โฮะ ตอก โอต โม เปะ โอเอฮี
ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� ไม่ โอ เปอะ ปุน ยุ ปุน
ฮมอง ปุย ฆอก ปุย เบร� โม เปะ เอจี ลอง
เปอะ แลน ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง พะเยซู เตือง โอ อื มัฮ เนอึม�
เอจี ยุง เปอะ มัฮ โม เซ ป จุ ปุย� 3 อาึ ยุง
เงอะ เอจี โฮลฮ โม เปะ รพาวม ลัง่ แตะ�
ไม่ เอจี ปุน โอต เปอะ เม่ะมัก่ แตะ เบือ ทื
เปอะ อาึ อ�ื ไม่ โอ เปอะ ไลจ รพาวม นึง�

4 �อาึ ปัง เมอ ไก ลัง่ ติ เจือ ตอก ซ
จัมเปน เนอะ เติ โม เปะ เอ� มัฮ นึง ไล
ลวง โอ โม เปะ เญือะ ฮรกั อาึ ตอก ฮรกั
เปอะ อาึ ไพรม อื โฮ� 5 ไมจ เปอะ เกือฮ
ติ แตะ โตก ละ ตอก ฮรกั เปอะ อาึ ไพรม
อื ป เอจี ละ โปวฮ เปอะ เซ� ไมจ เปอะ
เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ� ไมจ เปอะ
ยุฮ ตอก เญือม เจือ โรง แตะ� ดัฮ เปอะ
โอ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ โฮ� อาึ
ซ ฮอยจ เคะ เปอะ� ซ ตุย ออม ยุฮ เปอะ
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โอก ฮา เบือง อ�ื 6 ปัง มัฮ ตอก เซ� กัน
ไมจ ป เอจี ยุฮ โม เปะ นึง อื มัฮ ตอก เฮ�ี
มัฮ กัน เกละ เปอะ ยุ ไล ยุฮ โม นิโคลาว*
ตอก เกละ อาึ ยุ โรฮ�

7 �โม ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต ป
อฮั ลปุ พะจาว ละ ครติซจัก เตือง โอยจ
อ�ื โม ป เป ป โอ ไมจ เจอ� อาึ ซ เกือฮ
โฮลฮ โซม เปลิ โคะ จีวติ ป ไก นึง รปึม ยุฮ
พะจาว นึง เมือง มะลอง�� อฮั เซ พะโอง
จาว�

นังซื รโปะ ละ ครติซจัก ยว่ง ซเมอรนา
8 พะโองจาว เซ อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ

เปอะ ไซฮ รโปะ นังซื ละ เตปด่า ยุฮ ครติซ
จัก ยว่ง ซเมอรนา ตอก เฮ�ี ป มัฮ ป รกา
ไม่ ป รเคะ� มัฮ ป เอจี ยุม ติ โฮน ไม่ โกฮ
ไอม แม อื เซ� อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี
9 อาึ เอจี ยุง เงอะ เม่ะมัก่ โอต เปอะ ไม่
ตอก ตุก ตอกญัก เปอะ�ญันได่ เอจี กอย
เปอะ� อาึ เอจี ยุง เงอะ ตอก เพียก แฮม
ปุย เปอะ� โม เซ มัฮ ป อฮั ติ แตะ มัฮ โม
ยวิ เตือง โอ แตะ มัฮ เนอึม� มัฮ โม ป
อาวต ลัง่ ไน ซาตัน� 10 โม เปะ ไมจ เปอะ
โตว ฮลัต นึง ป โซะ ป ไซญปซ โฮลฮ เปอะ
โอต เซ� งอ่ต แลน� พี ระ ซ ดุฮ โม เปะ
โตะ คอก งอ่น นึง ซ ลอง อื แลน รพาวม
เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ โอต เม่ะมัก่ แตะ
กาว ซเงะ โน่ง� ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก�
โม เปะ ไมจ แนฮ เปอะ แปน ปุย เนอึม
รพาวม ละ อาึ ฮอยจ ละ ซเงะ ยุม เปอะ�
อาึ ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ จีวติ แปน ลังวนั
เปอะ ตอก โฮลฮ ปุย วอม คึ โฮ�

11 �โม ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต ป
อฮั ลปุ พะจาว ละ ครติซจัก เตือง โอยจ
อ�ื โม ป เป ป โอ ไมจ เจอ เอจี โปน อื ยุม
โฮน ลอา นึง อื เซ�� อฮั เซ พะโองจาว�

นังซื รโปะ ละ ครติซจัก ยว่ง เพอกาโม
12 พะโองจาว เซ อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ

เปอะ ไซฮ รโปะ นังซื ละ เตปด่า ยุฮ ครติซ
จัก ยว่ง เพอกาโม ตอก เฮ�ี 13ป อาวต ไม่
วจิ ลไล ลอม เซ อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี
อาึ เอจี ยุง เงอะ มัฮ ก อาวต เปอะ เซ นา ก
งาวม ซาตัน เนอ� ปัง มัฮ ตอก เซ โม เปะ

ตอน แนฮ ลัง่ รพาวม เปอะ นึง เจือ แตะ
อาึ� เญอืม ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อนัทีพา� ป มัฮ
ซกิ พญีัน เนอมึ ยุฮ อาึ นึง ยว่ง เปอะ นา ก
อาวต ซาตัน เซ� โม เปะ เม่าะ เปอะ โตว
เจือ แตะ อาึ อ�ื

14 �อาึ ปังเมอ ไก ลัง่ ลอา ลอวย เจือ ป
จัมเปน เนอะ เติ โม เปะ นึง อ�ื มัฮ ตอก
เฮ�ี ปุย ไน โม เปะ เอจี ไก งอ่น ป ทื ตัม
ไลลวง ป เพอกึ ตอม บ่าละอมั ปุย� บ่า
ละอมั เซ มัฮ ป เพอกึ บ่าลัก เกือฮ อื ยุง
ตอก ซ เกือฮ แตะ โม อซิราเอน ยุฮ ป พิต
ละ พะจาว� มัฮ จุ อื โซม ป ตัน ปุย ละ ฮุป
ไม่ เกือฮ อื ยุฮ กัน ไอฮ พาวม แตะ ไม่ ปร
โปวน โอ ไมจ� 15 โนก ฮา เซ ปุย ไน โม
เปะ เอจี ไก โรฮ งอ่น ป ทื ตัม ไลลวง ป เพ
อกึ ตอม โม นิโคลาว ปุย เยอ� 16 ดัฮ มัฮ
ตอก เซ โฮ� ไมจ เปอะ เฌาะ โกะ ลโปลฮ
พาวม แตะ� ตัม โอ เปอะ เฌาะ โกะ ล
โปลฮ พาวม แตะ อาึ ซ ฮอยจ พราวป เคะ
เปอะ� ซ รุป ปุ แตะ ไม่ โม ป ยุฮ ป ฆอก
เซ นึง วจิ ไก นึง มวยญ แตะ�

17 �โม ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต ป
อฮั ลปุ พะจาว ละ ครติซจัก เตือง โอยจ
อ�ื โม ป เป ป โอ ไมจ เจอ อาึ ซ เกือฮ โม
เซ โฮลฮ โซม มานา เม่าะ แตะ อาึง� ซ
เกือฮ ซโมะ ปิญ ละ� ซโมะ เซ ไก มอยฮ
โคระ ป ไซฮ ปุย นึง� มอยฮ เซ ไก โตว ป
ยุง โนก ฮา ตัว ป รปั เซ ไอฮ แฮ�� อฮั เซ
พะโองจาว�

นังซื รโปะ ละ ครติซจัก ยว่ง เทียทีรา
18 พะ โองจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ

เปอะ ไซฮ รโปะ นังซื ละ เตปด่า ยุฮ ครติซ
จัก ยว่ง เทียทีรา ตอก เฮ�ี ป มัฮ กวน พะ
จาว ป ไก ไง่ ตอก รเออปึ งอ เซ� ไม่ ตอฮ
ชวง อื ตอก ไร ซเงี ญื ปุย ฟวยจ โล อื นึง
งอ โฮ� อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี 19 อาึ
เอจี ยุง เงอะ กัน ยุฮ เปอะ ไม่ รพาวม ฮรกั
เปอะ ไม่ รพาวม เจือ เปอะ อาึ อ�ื ยุง โรฮ
โฮะ ตอก รซอฮ เปอะ ละ อาึ ไม่ รพาวม ลัง่
แตะ� ปเล่ีย เฮี อาึ ยุง เงอะ โฮวน กัน ยุฮ
เปอะ ฮา ไพรม แตะ�

* 2:6 2:6 นิโคลาว เซ มัฮ ปุย ติ มู� โม เฮี เพอกึ ปุย� อฮั โรฮ กัน พิต ป ยุฮ ปุย นึง เนะซองั แตะ โอ แปน ป ติ�
มัฮ ลัตทิ ป ซุกซัก ยุฮ รพาวม โม ป เจือ เจน เซ�
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20 �อาึ ปังเมอ ไก โรฮ ลัง่ งอ่น ตอก ซ
จัมเปน เนอะ เติ โม เปะ นึง อ�ื นึง ญอม
ลัง่ เปอะ งอ่ต ลปุง เยเซเบ่น ป มัฮ ปรโป
วน ป อฮั ติ แตะ ซึป ลปุง พะจาว เซ� ปร
โปวน เซ รชุยจ กวนไจ ยุฮ อาึ เกือฮ อื ยุฮ
กัน ไอฮ พาวม แตะ ไม่ ปรโปวน โอ ไมจ�
ไม่ เกือฮ อื โซม ป ตัน ปุย ละ ฮุป� 21 อาึ
เอจี เล่ีญ ดวน เนอะ ปรโปวน เซ เกือฮ
เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ� ปังเมอ โอ
ญอม เฌาะ ติ แตะ ฮา กัน ไอฮ พาวม ยุฮ
แตะ เซ ติ ชวง� 22 เคียง มัฮ อื ตอก เซ
อาึ ซ เกือฮ ปรโปวน เซ ลอก ป โซะ ฆาื
อ�ื ซ เกือฮ โซะ เนอมึ โซะ แนม ปอ โอ อื
เญือะ ปุน โกฮ� เตือง โกะ อื เตือง โม ป
เลนจุ ไม่ อื เซ� โม เซ ดัฮ โอ เฌาะ โกะ
ลโปลฮ พาวม แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ แตะ
เซ� อาึ ซ ยุฮ เนอึม ละ อื ตอก เซ ปเล่ีย
เฮี เอนิ� 23 โม ป มัฮ กวน ปรโปวน เซ
อาึ ซ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่� เญือม เซ ครติซ
จัก เตือง โอยจ อื ซ ยุง มัฮ อาึ ป ยุง โตะ
รพาวม รโม่ยฮ ปุย โครยญ โฆะ อื ฆาื อ�ื
อาึ ซ โรก ซ แตน โอเอฮี ละ โม เปะ ตัม
กัน ยุฮ เปอะ โครยญ โฆะ ปุย� 24 อาึ อฮั
โอเอฮี ละ โม เปะ ป อาวต นึง ยว่ง เทียที
รา� มัฮ อฮั ฮะ ละ โม เปะ ป โอ ดิ ยุฮ ตัม
ลปุง เพอกึ ตอม ปรโปวน เซ� ไม่ โอ เปอะ
ดิ ยุง ป อฮั ปุย ไม่ �ลปุง โด่ะ ยุฮ ซาตัน��
ตอก อฮั โม เซ อื ไม่ อ�ื อาึ เญือะ ซ เกือฮ
โตว รบุยฮ ไฮญ ละ เปอะ� 25 โนก ฮา ไล
ลวง ไมจ เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไม่
ป เอจี โฮลฮ เปอะ เซ� ฮอยจ ละ ฮอยจ
แม อาึ�

26-28�เมาะ ป เป ป โอ ไมจ เจอ� ไม่ ยุฮ
แนฮ อื ตัม ป ปุก รพาวม อาึ ฮอยจ ซลอย
จ ซเลียง เงอ� อาึ ซ เกือฮ ปุย เซ แปน
ปุย ไก อมันัต ปุน ตัตเตียง เมือง ปุย โค
รยญ โดฮ� ตอก อมันัต โฮลฮ อาึ เน่อมึ
นึง เปือะ แตะ โรฮ� ปุย โม เซ ซ โฮลฮ
ตัตเตียง เมือง ปุย ไม่ คอน ไร� ตอก ปุฮ
ปุย โดง เตะ เกือฮ ม่ะ บลวย โฮ� อาึ ซ
เกือฮ โรฮ ซฆรงั ซะ ละ ปุย โม เซ� 29 โม
ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต ป อฮั ลปุ พะ
จาว ละ ครติซจัก เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ

พะโองจาว�

3
นังซื รโปะ ละ ครติซจัก ยว่ง ซาดิต่

1พะโองจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ
ไซฮ รโปะ นังซื ละ เตปด่า ยุฮ ครติซจัก
ยว่ง ซาดิ่ต ตอก เฮ�ี ป อาวต ไม่ ลปุ เตื
อง อาแลฮ ยุฮ พะจาว� ไม่ ซโมยญ อา
แลฮ โนง เซ� อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี อาึ
เอจี ยุง เงอะ กัน ยุฮ เปอะ� โม เปะ มอยฮ
เปอะ ป ไอม ลัง่� ปังเมอ เอจี ยุม เปอะ�
2 ไมจ เปอะ โปวะ แปฮ� โอเอฮี ป เอจี ซเปี
ยุม นึง เปอะ เซ ไมจ เปอะ ซอ เกือฮ โกฮ�
เดอมึ โอ ซ ยุม ลอป� อาึ ยุ โตว กุมปอ กัน
ยุฮ โม เปะ ซองนา พะจาว ยุฮ แตะ ติ เจือ
เนอมึ� 3 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ
ไลลวง ตอก เพอกึ ปุย เปอะ ป เอจี ฮมอง
เปอะ เมือ โรง อื โฮ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม
เซ� ไมจ เปอะ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม
แตะ� ดัฮ เปอะ โอ เพรยีง ติ แตะ อาึ ซ
บระ ฮอยจ เคะ เปอะ ตอก ฮอยจ คะมุย
โฮ� โม เปะ ซ ยุง เปอะ โตว เวลา ซ ฮอยจ
อาึ�

4�ปุย ไน โม เปะ ปังเมอ ไก โรฮ ลัง่ ลอา
ลอวย ปุย นึง ยว่ง ซาดิต่ เฮี ป โอ ดิ รแอม
ยุฮ เครองึ เซอกึ แตะ� โม เซ ซ โฮลฮ
โฮว ไม่ อาึ� ซ โฮลฮ จาวป เครองึ ปิญ
รฮอยจ� เอจี โปง อื โฮลฮ โอเอฮี ตอก
เซ� 5 โม ป เปป โอ ไมจ เจอ ซ โฮลฮ จาวป
เครองึ ปิญ รฮอยจ ตอก เซ โรฮ โครยญ
โฆะ อ�ื อาึ ซ โลป โตว มอยฮ อื โอก ฮา
นังซื จีวติ ยุฮ แตะ� อาึ ซ รโฮงะ มัฮ ปุย
เซ ปุย ไน แตะ ซองนา เปือะ เกอะ ไม่ ซอง
นา โม เตปด่า ยุฮ อ�ื 6 โม ป ไก ฮยวก เกอ
ไมจ อื งอ่ต ป อฮั ลปุ พะจาว ละ ครติซจัก
เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ พะโองจาว�

นังซื รโปะ ละ ครติซจัก ยว่ง ฟีลาเด่น
เฟีย

7พะโองจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ
ไซฮ รโปะ นังซื ละ เตปด่า ยุฮ ครติซจัก
ยว่ง ฟีลาเด่นเฟีย ตอก เฮ�ี ป มัฮ ปุย ซงะ่
ซงอม ไม่ เนอึม รพาวม อ�ื มัฮ ป ไปญ
ควน กัฮ กอแจ ยุฮ ด่าวติ� รเวอืะ โปฮ
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อื เซ ไก โตว ป เกียฮ ซอง� รเวอืะ ซอง อื
ไก โตว โรฮ ป เกียฮ โปฮ� อฮั อื ละ เปอะ
ตอก เฮ�ี 8อาึ เอจี ยุง เงอะ กัน ยุฮ เปอะ�
ยุง โรฮ โฮะ แตวะ เรยีง เปอะ� ปัง มัฮ
ตอก เซ เอจี ปุน ยุฮ เปอะ ตัม ป ดวน อาึ
แตะ ไม่ โอ เปอะ เม่าะ ยุง แตะ อาึ� อาึ ซ
เกือฮ รเวอืะ โบฮ ลัก่กา เปอะ� ไก โตว ป
ปุน ซอง รเวอืะ เซ ฮา เปอะ� 9งอ่ต แลน�
โม ป อาวต ลัง่ ไน ซาตัน ไม่ อฮั อื ติ แตะ
มัฮ โม ยวิ เตือง โอ แตะ มัฮ เนอึม เมอ�
เอจี มัฮ โม ป อฮั ป โอ เนอมึ� อาึ ซ เกือฮ
โม เซ เอญี ไว โม เปะ โบ ชวง เปอะ� ซ
เกือฮ ยุง อื ฮรกั อาึ โม เปะ เอ� 10ซ ไก ติ
โฮน เญือม ซ ฮอยจ เม่ะมัก่ ละ ซ ลอง อื
รพาวม ปุย เล่ีป เตะ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ
เกือฮ โม เปะ โปน ฮา โอเอฮี เซ� นึง เอจี
ปุน อาวต เปอะ ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ ตัม ป
เอจี ดวน อาึ เปอะ ยุฮ เซ�

11�เญือะ เล่ีญ โตว อาึ ซ ฮอยจ เจอะ�
โอ เอฮี ไมจ ป เอจี โฮลฮ เปอะ เซ ไมจ
เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ไมจๆ� เดอมึ โอ
ซ ไก ป ปุน ลู ตุย ลังวนั ไมจ ยุฮ เปอะ ฮา
เปอะ� 12 โม ป เป ป โอ ไมจ เจอ อาึ ซ
เกือฮแปน ด่อง วฮินั ยุฮพะจาว ยุฮ แตะ�
ปุย โม เซ เญาะ ซ โอก โตว ฮา วิฮนั เซ
เฟือฮ เอนิ� อาึ ซ ไซฮ อาึง มอยฮ พะจาว
ยุฮ แตะ ไม่ มอยฮ เวยีง ยุฮ พะจาว ยุฮ
แตะ นึง โกะ อ�ื เอจี มัฮ มอยฮ เวยีง เย
รูซาเลม โคระ ป ซ เกือฮ พะจาว ยุฮ อาึ
เลีฮ เน่อมึ เมือง มะลอง� อาึ ซ ไซฮ อาึง
มอยฮ โคระ แตะ นึง ปุย โม เซ โรฮ� 13 โม
ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต ป อฮั ลปุ พะ
จาว ละ ครติซจัก เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ
พะโองจาว�

นังซื รโปะ ละ ครติซจัก ยว่ง ลาวด่ีเซีย
14 พะ โองจาว อฮั แม เฮี เนิ� �ไมจ

เปอะ ไซฮ รโปะ นังซื ละ เตปด่า ยุฮ ค
รติซจัก ยว่ง ลาวด่ีเซีย ตอก เฮ�ี ป มัฮ
ป อาเมน* ไม่ ป เนอึม รพาวม ไม่ มัฮ อื
ซกิ พีญัน รโฮงะ ป เนอึม ละ ปุย� ป มัฮ
โรฮ กาวะ งาว ฮกั งุน โอเอฮี ป ยุฮ พะ
จาว โครยญ เจือ� อฮั อื ละ เปอะ ตอก

เฮ�ี 15 อาึ เอจี ยุง เงอะ กัน ยุฮ เปอะ�
อาึ ยุง เงอะ ไลลวง เปอะ� กอยจ ปุ เปอะ
กอยจ� ฮลอง ปุ เปอะ ฮลอง� ดัฮ มัฮ
กอยจ ฆวต เกือฮ โม เปะ กอยจ เนอึม�
ดัฮ มัฮ ฮลอง ฆวต เกือฮ โม เปะ ฮลอง
เนอมึ� 16 โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ กอยจ เนอึ
ม โอ ฮลอง เนอมึ โฮ� อาึ ซ เบียก โปวฮ โม
เปะ นึง โอ เปอะ ไก ป มัฮ เนิ� 17 โม เปะ
อฮั เปอะ ติ แตะ มัฮ ป กอย� อฮั เปอะ ติ
แตะ โฮวน คาว โฮวน คอง ยุฮ� อฮั เปอะ
ติ แตะ โอ ไก ป ตุก ป นัน นึง� ปังเมอ โอ
เปอะ ยุง มัฮ แตะ ปุย เกียก ชุ ซออย นะ
ไม่ โซะไซญ ไปลญ เออปึ เปอะ� มัฮ เปอะ
ปุย ตุก ปุย ญัก� จัก ไง่ เปอะ ไม่ อาวต
ฆาวง เปอะ� 18 มัฮ เซ ป ซตอก รเง่อมึ
อาึ โม เปะ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ รวี ไคร ซโน
นึง อาึ เดอมึ เปอะ ซ แปน ปุย กอย เนอึ
ม เบือ อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ รวี เครองึ ปิญ
รฮอยจ นึง อาึ ละ ซ จาวป ซ ฟุต เปอะ� เด
อมึ เปอะ โอ เญือะ ซ โฮลฮ อาวต ฆาวง�
ไม่ โอ แตะ เญาะ โฮลฮ โซะกิจ� ไมจ โรฮ
เปอะ รวี ตา เยื่อ นึง ไง่ แตะ เดอมึ เปอะ
ซ เกียฮ ยุ แม โอเอฮี�

19 �อาึ ฮรกั ป ออฮ บวยจ เฟียต ปุย
เซ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เครองึ รไจจ นึง
ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ เฌาะ โกะ ลโปลฮพาวม
แตะ� 20 งอ่ต แลน� อาึ ชุง โบ รเวอืะ
ลฆุฮ ฮุ� เมาะ ป ฮมอง ลเลาะ อาึ อื ดัฮ
โปฮ รเวอืะ เนิ� อาึ ซ เลียก เคะ ปุย เซ�
ซ โซม ดิ ไม่ ปุย เซ� ปุย เซ ซ โซม ดิ โรฮ
ไม่ อาึ�

21 �โม ป เป ป โอ ไมจ เจอ ซ โฮลฮ
งาวม ดิ ไม่ อาึ นึง ก งาวม คึ ยุฮ ฮุ� ตอก
โรฮ เป อาึ ป โอ ไมจ โรฮ� ไม่ โฮลฮ โฮะ
งาวม ดิ ไม่ เปือะ เกอะ นึง ก งาวม คึ ยุฮ
อื โรฮ� 22 โม ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต
ป อฮั ลปุ พะจาว ละ ครติซจัก เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ พะโองจาว�

4

โยฮนั โฮลฮ ยุ เมือง มะลอง
* 3:14 3:14 �อาเมน� อฮั อื เซ มัฮ อฮั อื ไม่ ป ตอน ป ฮมัน ป โอ เญือะ เกียฮ เปียน� เญือม อฮั ปุย อื เญือม
ไววอน แตะ มัฮ อฮั อ�ื �เกือฮ แปน ลอป ตอก เซ�� มัฮ อฮั อื เซ� เอจี มัฮ ลปุง ฮบีรู ไพรม อ�ื
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1 ฟวยจ เซ อาึ แก เยอะ โอเอฮี� ชวน
โบฮ รเวอืะ เมือง มะลอง ละ แตะ� เญอืม
เซ อาึ ฮมอง แม ลเลาะ ฮมอง แตะ เมือ
โรง อื ป ตอก เซียง โตวต เซ โฮ� อฮั เฮี
เนิ� �ฮาวก นา เฮี เมอะ� อาึ ซ เปลีฮ โอ
เอฮี ป ซ เกิต เฆียง เฮี ละ เปอะ�� อฮั เซ
เนิ� 2 เญือม เซ ลปุ พะจาว นัม เอนิ อาึ�
อาึ โฮลฮ ยุ ก งาวม คึ นึง เมือง มะลอง
ติ� ไก ป งาวม นึง ติ� 3นา อื รฌิญ ซเปีย
นึง ตอก แกว รงั ซงา ไม่ แกว ซครกั โฮ�
โกฮ รยุง นึง รวติ รเวยีง ก งาวม อื เซ ตอก
แกว ซงา กวต โฮ� 4 รวติ รเวยีง ก งาวม
คึ เซ ไก แม ก งาวม คึ นึง งา่ โรฮ ปาวน
โดฮ� งาวม ป ระ ป คาว นึง งา่ โรฮ ปาวน
ปุย� จาวป เครองึ ปิญ รฮอยจ� จาวป
วอม ไคร โครยญ โฆะ แตะ� 5 โอก ปลุก
ปลัก เนอมึ บริ เน่อมึ นึง ก งาวม คื เซ เนอึ
ม ไอฮ พาวม แตะ� ลั่กกา ก งาวม คึ เซ
ไก ป รงั นึง อาแลฮ� ตอก รเออปึ งอ นึง
รงั ฆิ โฮ� ป รงั เซ เอจี มัฮ ลปุ เตือง อา
แลฮ ยุฮ พะจาว เซ� 6 ลัก่กา ก งาวม คึ เซ
ไก ป ตอก ปลัฮ รอาวม นึง� ซงอม ตอก
แกว รฮอง โฮ�
ไก ปุย ตัง เจือ นึง ปาวน ปุย� ไก ไง่

เล่ีป โกะ อื เตือง ลัก่เคะ ลัก่กา อ�ื ปุย ตัง
เจือ เซ อาวต รวติ รเวยีง ก งาวม คึ เซ เตื
อง ปาวน ลวง อ�ื 7 ติ อื ตอก รเวยี ซิงโต�
ติ อื ตอก โมวก� ติ อื นา อื ตอก นา ปุย�
ติ อื ตอก กลัง ลอง โปว โฮ� 8 ปุย ตัง เจือ
เซ ติๆ ไก โพรยจ แลฮๆ� ไก ไง่ เล่ีป โกะ
อื เตือง ลวง ราว ลวง ฆรมึ โพรยจ อื เซ�
โม เซ เชยี แนฮ เตือง ซเงะ่ รซาวม� อฮั
อื ตอก เฮ�ี
�พะโองจาว ป มัฮ พะจาว ตึก นึง ระ

อมันัต แตะ� มัฮ ป ตึน ไก เน่อมึ โฆะ ลัง่�
มัฮ โรฮ ป ไก ปเล่ีย� มัฮ โรฮ ป ซ ฮอยจ
เฆียง เฮ�ี มัฮ ป ซงะ่ ซงอม� มัฮ ป ซงะ่
ซงอม� มัฮ ป ซงะ่ ซงอม�� อฮั เลาะ อฮั
ลาึน อื ตอก เซ�

9 ป งาวม นา ก งาวม คึ เซ มัฮ ป ตึน
ไก ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� เญอืม ลืลาว
ปุย ตัง เจือ อื เซ� ไม่ ปัว อื โฮลฮ โญตซัก
แตะ ไม่ ญันด่ี อื ไม่ เญือม ออฮ� 10 เญื
อม เซ เยอ โม ป ระ ป คาว งา่ โรฮ ปาวน
ปุย เซ นุ่ม เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ลัก่กา
ป งาวม นา ก งาวม คึ เซ� ไว ป ตึน ไก
ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ เซ� ไม่ ปอยจ อื

อาึง วอม คึ แตะ ลัก่กา นา ก งาวม อื เซ�
11 อฮั เฮี ไม่ อื นึง รซอม เชยี แตะ�
�พะโองจาว ป มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ�

โปง ปะ รปั รซอม ลืลาว ไม่ โญตซัก ไม่
อมันัต นึง มัฮ เปอะ ป ยุฮ โอเอฮี โครยญ
เจือ� โอเอฮี เตือง โอยจ อื เซ เอจี เกิต ไก
ไม่ อาวต อื เบือง แตะ ตัม ปุก อื รพาวม
ปะ�� อฮั เซ�

5
นังซื ติต ทา อาแลฮ

1 เญือม เซ อาึ ยุ นังซื นึง เตะ ดอม ป
งาวม นา ก งาวม คึ อื เซ ติ ปอ� เอจี ไก
ตัว นังซื นึง เตือง ก พริ กไน อ�ื ไก โรฮ
ทา ติต ปุย นึง อาแลฮ โดฮ ละ ซ เกือฮ อื
รบิต� 2 อาึ ยุ เตปด่า ระ อมันัต ติ� ครอฮ
อื นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ� อฮั เฮ�ี �มัฮ
ปุย ป ซ โปง ไม่ เต แตะ ทา เซ ไม่ ไลฮ อื
นังซื เซ�� อฮั เซ� 3 ปุย นึง เมือง มะลอง
ญุ่ก� ปุย นึง ปลัฮเตะ ญุ่ก� ปุย นึง เมือง
ป ยุม ญุ่ก� ไก โตว ป ปุน ไลฮ นังซื เซ ติ
ตื เนอึม� ไก โตว ป โฮลฮ แลน กไน อ�ื
4 อาึ เยอืม เนอึม เยอืม แนม ฆาื โอ อื ไก
ป โปง ไม่ ไลฮ แตะ นังซื เซ ไม่ แลน อื ติ
ปุย เนอึม� 5 ป ระ ป คาว เซ ติ ปุย อื อฮั
เฮี เนิ� �ปุ เยอืม ฆาื� มอง แลน� รเวยี
ซิงโต ป มัฮ เจอ ยูด่า ไม่ มัฮ โรฮ อื จัตเจือ
ด่าวติ เซ� เอจี ปุน เต อื ทา อาแลฮ เซ ไม่
ไลฮ อื นังซื เซ นึง เอจี มัฮ อื ป เป โอเอฮี
โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

6 เญอืม เซ อาึ ยุ ชุง กวน แกะ นึง บัก่บ่
วน ก งาวม คึ เซ� ปุย ตัง เจือ ปาวน ปุย
เซ ไม่ โม ป ระ ป คาว เซ อาวต โรฮ รวติ ร
เวยีง อ�ื กวน แกะ เซ ตอก แกะ เอจี ยุฮ
ปุย ยุม ไม่ ติ โฮน โฮ� ไก โด่วง อาแลฮ�
ไก ไง่ อาแลฮ� ไง่ เตือง อาแลฮ อื เซ มัฮ
ลปุ เตือง อาแลฮ ยุฮ พะจาว ป ดวน อื โฮว
เล่ีป เตะ� 7 กวน แกะ เซ เลียก ตุย นังซื
ปอ เซ เน่อมึ นึง เตะ ดอม ป งาวม นา ก
งาวม คึ อื เซ� 8 เญือม เอจี ฟวยจ ตุย อื
นังซื เซ� ปุย ตัง เจือ ปาวน ปุย เซ� ไม่ ป
ระ ป คาว งา่ โรฮ ปาวน ปุย เซ นุ่ม ไว ปอ
จิ ไกญ แตะ เตะ ลัก่กา กวน แกะ เซ� โม
เซ ไปญ พิน ไม่ ซโลวง ไคร นาวก นึง ป
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ซออย ฮงาื โครยญ โฆะ อ�ื ป ซออย ฮงาื
เซ เอจี มัฮ รซอม ไววอน ยุฮ ปุย ไน พะ
จาว� 9 โม เซ เชยี นึง รซอม เชยี โคระ�
อฮั อื ตอก เฮ�ี
�ปะ เอจี โปง เปอะ ตุย แตะ นังซื ปอ เซ

ไม่ เต แตะ ทา อื เซ� นึง เอจี ยุฮ ปุย ยุม
ไม่ เปอะ ไม่ เอจี รวี เปอะ ปุย นึง ฮนัม แตะ
โครยญ เจือ ปุย� โครยญ ปซา� โครยญ
เมือง� โครยญ ปะเทต ละ ซ ทไว เปอะ ละ
พะจาว� 10 เอจี ซเพระ เปอะ แปน ปุย ไน
บัน่เมือง ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน
ซตุ รซอฮ ละ พะจาว ยุฮ เอะ� โม เซ ซ
โฮลฮ แปน ป ตัตเตียง ปุย นึง ปลัฮเตะ��
อฮั เซ�

11 เญือม เซ อาึ แก แม เยอะ โอเอฮี�
ฮมอง เซียง เตปด่า โฮวน อาวต รวติ ร
เวยีง ก งาวม คึ เซ ไม่ ปุย ตัง เจือ เซ ไม่
โม ป ระ ป คาว เซ� โม เตปด่า เซ ไก แปน
แซน แปน ลัน แตะ ปอ โอ ปุย เกียฮ โอยจ
เมีญ� 12 เตปด่า โฮวน เซ เชยี นึง ลเลาะ
รโปยญ แตะ� อฮั เฮ�ี
�กวน แกะ ป เอจี ยุฮ ปุย ยุม ไม่ เซ โปง

อื โฮลฮ อมันัต อานา ไม่ คาวคอง ไมจ ไม่
พันญา พันญวง แตะ� โปง อื โฮลฮ แปน
ป ระ ป คาว ไม่ โฮลฮ อื โญตซัก แตะ�
โปง ปุย นัปทื ไม่ ลืลาว แตะ�� อฮั เซ�

13 เญอืม เซ เมาะ ป ยุฮ พะจาว โครยญ
เจือ ป อาวต นึง เมือง มะลอง ญุ่ก� นึง
ปลัฮเตะ ญุ่ก� นึง เมือง ป ยุม ญุ่ก� นึง
ปลัฮ รอาวม ญุ่ก� เตือง โอยจ อื อาึ ฮมอง
อฮั อื ตอก เฮ�ี
�ป งาวม นา ก งาวม คึ อื เซ ไม่ กวน

แกะ เซ โปง ไม่ โฮลฮ ปุย นัปทื แตะ ไม่ ลื
ลาว แตะ� โปง โรฮ อื โฮลฮ โญตซัก แตะ
ไม่ อมันัต แตะ เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ เฆียง
เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ�

14 ปุย ตัง เจือ ปาวน ปุย เซ อฮั เฮ�ี
�อาเมน�� อฮั เซ� เญือม เซ โม ป ระ
ป คาว เซ นุ่ม ไว ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�

6
กวน แกะ เต ทา อาแลฮ

1 เญือม เซ อาึ ยุ เต กวน แกะ เซ ทา
อาแลฮ เซ ติ� อาึ ฮมอง ลเลาะ ปุย ตัง
เจือ เซ ติ ปุย� ลเลาะ อื เซ ตอก เนอึม
บริ โฮ� อฮั เฮ�ี �โอก เมิฮ�� ฮมอง อฮั
อื เซ� 2 เญือม เซ อาึ แก เยอะ� ชวน
บรอง ปิญ นึง ติ ตัว� ป บุก บรอง เซ เยอ
ไปญ ทน�ู ไก ป เกือฮ วอม คึ ละ ติ� ป
บุก บรอง เซ โอก โฮว ไป โฮว มา� เปลีฮ
มัฮ แตะ ปุย เป ปุย นึง ซ เป เนอมึ อ�ื

3 เญือม เซ กวน แกะ เซ เต แม ทา อา
แลฮ เซ ติ แม� แปน ลอา เตือง เซ� อาึ
ฮมอง ลเลาะ ปุย ตัง เจือ เซ ติ ปุย แม�
อฮั โรฮ เฮ�ี �โอก เมิฮ�� ฮมอง อฮั อื เซ�
4 โอก แม บรอง ซครกั นึง ติ ตัว� ป บุก
บรอง เซ โฮลฮ อมันัต ละ ซ ปุน เกือฮ อื
ปุย ปลัฮเตะ รุป ปุ แตะ นึง ซ เกือฮ อื ปุย
ยุฮ ยุม ไม่ ปุ แตะ� ไก ป เกือฮ วจิ ระ ละ
ติ�

5 เญือม เซ กวน แกะ เซ เต แม ทา อา
แลฮ เซ ติ แม� แปน ลอวย เตือง เซ� อาึ
ฮมอง ลเลาะ ปุย ตัง เจือ เซ ติ ปุย แม�
�โอก เมิฮ�� ฮมอง อฮั อื เซ� อาึ แก แม
เยอะ� โอก แม บรอง ลอง นึง ติ ตัว� ป
บุก บรอง เซ ไปญ ลุ่น� 6 อาึ ฮมอง เซียง
โอเอฮี ตอก ป โอก เน่อมึ ลลาึง ปุย ตัง เจือ
ปาวน ปุย เซ� อฮั เฮ�ี �เฮงาะ ติ ลิต ติ เด่
นารอินั�* เฮงาะ บ่าเล ลอวย ลิต ติ เด่นา
รอินั� ลออยฮ ไม่ รอาวม อะงุน ปุ ยุฮ ไลจ
ไม่ เฟือฮ เอนิ��* อฮั เซ�

7 เญือม เซ กวน แกะ เซ เต แม ทา อา
แลฮ เซ ติ แม� แปน ปาวน เตือง เซ� อาึ
ฮมอง ลเลาะ ปุย ตัง เจือ เซ ติ ปุย แม�
�โอก เมิฮ�� อฮั โรฮ อื ตอก เซ� 8อาึ แก
เยอะ� โอก แม บรอง ซเงี ล่ึป นึง ติ ตัว�
ป บุก บรอง เซ มอยฮ อื มัฮ ยุม� เมือง ป
ยุม ฮอยจ ดิ ไม่ อ�ื ปุย ปลัฮเตะ พา เลีฮ
ปาวน� โม เซ โฮลฮ อมันัต ละ ซ ยุฮ แตะ
ยุม ไม่ อื ตา ติ เตะ� ซ ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง วจิ
งอ่น� นึง ไปลญ เออปึ งอ่น� นึง พาญัต
งอ่น� นึง โกะพริ ปลัฮเตะ งอ่น�

9 เญือม เซ กวน แกะ เซ เต แม ทา อา
แลฮ เซ ติ แม� แปน พอน เตือง เซ� อาึ

* 6:6 6:6 ติ เด่นารอินั เซ มัฮ คาโนวน จัง ปุย ปุย ติ ซเงะ� * 6:6 6:6 กัน ไปลญ เออปึ โฮน เฮี ซ โซะ ลอน
ละ โม ป ตุก� ปัง ไก ป โชะ รอาวม อะงุน ไม่ ลออยฮ� โม ป ตุก ปังเมอ โอ ปุน รวี อ�ื
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แก ฆรมึ คัน ทไว นึง มะลอง� ชวน ลปุ โม
ป โฮลฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ฆาื ครอฮ อื ลปุง
พะจาว ละ ปุย� ไม่ แปน อื ซกิ พีญัน ยุฮ
พะจาว ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� 10 โม เซ
อฮั เฮี เรยีง� �โอ พะโองจาว� ป ตึก นึง
ระ อมันัต แตะ� ปะ เอจี มัฮ เปอะ ป ซงะ่
ซงอม ไม่ เนอมึ รพาวม เปอะ� ซ เล่ีญ ลัง่
เมาะ เมอ ซ รเตีฮ รตุม เปอะ ไม่ โรก เปอะ
เวน ละ ปุย ปลัฮเตะ ฆาื ยุฮ อื ยุม ไม่ เอะ
เอ�� อฮั เซ� 11พะจาว เกือฮ ลปิ ดา ปิญ
รฮอยจ ละ โม เซ โครยญ โฆะ อ�ื ดวน อื
มอง แม อื ติ เตะ� ฮอยจ ละ ยุฮ ปุย ยุม ไม่
โม ปุโฮมว ป แปน ดิ อื กวนไจ ไม่� ป มัฮ
โม เอียกปุ อื เซ� เกือฮ อื มอง อื ฮอยจ
ละ ยุม ตื โม ป ลัง ยุฮ ปุย ยุม ไม่� ตอก
โรฮ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ โม โกะ อื โรฮ�

12 เญือม เซ อาึ ชวน แม เต กวน แกะ
ทา อาแลฮ เซ ติ แม� แปน แลฮ เตือง
เซ� เญือม เซ เรยีง ลัมเลือ ดุงเดียง เตะ
นึง� ซเงะ เปียน ติ แตะ ลอง เอนิ ตอก
พา ลอง โฮ� เคิ เปียน โรฮ ติ แตะ ซครกั
เอนิ ตอก ฮนัม เตือง โม่ว อ�ื 13 ซโมยญ
ติ มะลอง เซ ดุฮ ฮอยจ ลังเตะ� ตอก ดุฮ
เปลิ เม โอ ดิ ตึม นึง ตัม กาื ระ แตะ โฮ�
14 มะลอง ปอ ติ แตะ ตอก ปอ ปุย นังซื
โฮ� ฮอยจ ละ ไฆร อ�ื โม มอยจ ไม่ เกาะ
โครยญ โดฮ โฮ เฌาะ ลัก่ อาวต แตะ�

15 โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่ โม จาว
ไน ไม่ โม ฮวันา ตฮนั� ไม่ โม ป กอย ไม่
โม ป ระ อมันัต� ไม่ โม ป มัฮ กวนไจ ปุย
ไม่ ปุย โอ มัฮ กวนไจ ปุย� โม เซ ซาวป
เม่าะ ติ แตะ โตะ ทัม ไม่ เฆียป ซโมะ โตะ
รองั นึง บลาวง โครยญ โฆะ แตะ� 16 โม
เซ อฮั เฮี ละ บลาวง ไม่ ซโมะ รองั� �ปัว
เปอะ ลเลอมึ ราว แตะ เกือฮ เอะ ไฆลป ฮา
ไง่ ป งาวม นา ก งาวม คึ อื เซ� ไม่ โปน ฮา
รพาวม ฮาวก ยุฮ กวน แกะ เซ� 17 เอจี
ฮอยจ ซเงะ ซัมคัน เปลีฮ พะจาว ไม่ กวน
แกะ เซ รพาวม ฮาวก แตะ� มัฮ ปุย ป ซ
ปุน อาวต ลัง่ ซองนา อ�ื� อฮั เซ โม เซ�

7
เตปด่า ดุฮ อาึง ทา นึง แด่ โม กวนไจ

พะจาว

1ฟวยจ เซ อาึ ยุ เตปด่า ปาวน� ชุง นึง
โจง ปลัฮเตะ เตือง ปาวน โจง อ�ื โม เต
ปด่า เซ ฮมั กาื นึง ปลัฮเตะ เฮี เตือง ปาวน
ลวง อ�ื เกือฮ โตว อื บาึง นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
ไม่ นึง ปลัฮ รอาวม� ไม่ ละ โคะ เอาะ โอ
เอฮี� 2 อาึ ยุ แม เตปด่า ติ� ฮอยจ เน่อมึ
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� ไปญ ทา ยุฮ พะจาว ป
มัฮ พะจาว ไอม ลอป เซ� อฮั อื นึง ลเลาะ
รโปยญ แตะ ละ เตปด่า เตือง ปาวน อื ป
โฮลฮ อมันัต ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ปลัฮ
เตะ ไม่ ปลัฮ รอาวม� 3 อฮั อื ตอก เฮ�ี
�กา เฆียง ฟวยจ ดุฮ เอะ อาึง ทา นึง แด่
โม กวนไจ ยุฮ พะจาว ทื เอะ เซ� ปลัฮเตะ
ญุ่ก� ปลัฮ รอาวม ญุ่ก� โคะ เอาะ ญุ่ก�
ปุ ดิ ยุฮ ไลจ ไม่ ติ เจือ เนอึม�� อฮั เซ�
4 โม ป ไก ทา นึง แด่ อื เซ อาึ ฮมอง เมาะ
ไก อ�ื โม อซิราเอน โครยญ เจอ อื เมีญ
อื ไก ติ แซน ไปล ปาวน ฮมาึน ไปล ปาวน
เปือน ปุย�

5 เจอ ยูด่า ไก ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน
ป ไก ทา นึง แด่ อ�ื เจอ รูเบ่น ไก โรฮ ติ
ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย� เจอ กัต ไก
โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย� 6 เจอ
อาเชอ ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน
ปุย� เจอ นัปทาลี ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล
ลอา เปือน ปุย� เจอ มะนาเซ ไก โรฮ ติ ฮ
มาึน ไปล ลอา เปือน ปุย� 7 เจอ ซิเมโอน
ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เบือน ปุย� เจอ
เลวี ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย�
เจอ อติซาคา ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา
เปือน ปุย� 8 เจอ เซบู่ลุน ไก โรฮ ติ ฮมาึน
ไปล ลอา เปือน ปุย� เจอ โยเซป ไก โรฮ
ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย� เจอ เบ่นยา
มิน ไก โรฮ ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย
ตอก เซ โรฮ�

ปุย โฮวน จาวป เครองึ ปิญ รฮอยจ
9 ฟวยจ เซ อาึ แก เยอะ โอเอฮี� ชวน

ปุย โฮวน ปอ โอ แตะ เญือะ โอยจ เมีญ�
มัฮ ปุย โครยญ เมือง� โครยญ เจือ� โค
รยญ ปะเทต� โครยญ ปซา� จาวป เค
รองึ ปิญ รฮอยจ� ไปญ ฮละ ตัน ไม่ อ�ื
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ชุง ลั่กกา ก งาวม คึ ไม่ ลั่กกา กวน แกะ
เซ� 10 อฮั เฮี นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ�
�อมันัต ป เกือฮ ปุย โปน ป โอ ไมจ ไก

ไม่ พะจาว ยุฮ เอะ ป งาวม นา ก งาวม คึ
อื เซ ไม่ กวน แกะ เซ�� อฮั เซ�

11 โม เตปด่า เตือง โอยจ อื ชุง รวติ ร
เวยีง ก งาวม คึ เซ� ไม่ รวติ รเวยีง ป ระ
ป คาว งา่ โรฮ ปาวน ปุย ไม่ ปุย ตัง เจือ
ปาวน ปุย เซ� เญือม เซ โม เตปด่า เซ
นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ลัก่กา ก งาวม คึ
เซ ละ ซ ไว แตะ พะจาว� 12 อฮั อื ตอก
เฮ�ี
�อาเมน� รซอม ลืลาว� ไม่ โญต ไม่

ซัก� ไม่ พันญา พันญวง� ไม่ รซอม ญัน
ด่ี� ไม่ อมันัต โญตซัก� ไม่ ระ เรยีง ระ
แด่น� มัฮ ป โปง ไม่ พะจาว ยุฮ เอะ เน่อมึ
ปเล่ีย ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�
อาเมน�� อฮั เซ�

13 โม ป ระ ป คาว เซ ไฮมญ อื นึง อาึ ติ
ปุย� อฮั เฮ�ี �โม ป จาวป ลปิ ดา ปิญ เซ
มัฮ ปุย� มัฮ ฮอยจ อื เน่อมึ ก เมอ�� อฮั
เซ เนิ�

14 อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �จาวไน�
อาึ ยุง โตว� ปะ ยุง เปอะ ไอฮ�� อฮั เซ
ละ�
ปุย เซ อฮั แม อื เนิ ตอก เฮ�ี �โม เฮี

มัฮ ป โอก เน่อมึ เม่ะมัก่ โฮน ระ เนอึม อื
เซ� เอจี มัฮ ซัก อื ลปิ ดา แตะ เซ นึง ฮนัม
กวน แกะ เซ� มัฮ เซ ป ปิญ รฮอยจ อื ฆาื
อ�ื 15 มัฮ เซ ป โฮลฮ อื อาวต ฆาื อื ลัก่กา
ก งาวม คึ ยุฮ พะจาว� ไม่ โฮลฮ อื รซอฮ
ละ อื นึง วิฮนั ยุฮ อื เตือง ซเงะ่ รซาวม�
ป งาวม นา ก งาวม คึ อื เซ ซ แปน ป เฆีญ
ป เดีย อ�ื

16�โม เซ เญือะ ซ วติ โตว ป โซม ป ไอฮ
ฆาื อื ติ ชวง� เญาะ ไก โตว โซะ กอยจ
ฮรวนบริละ� 17 นึง มัฮ กวนแกะป อาวต
บัก่บ่วน ก งาวม คึ เซ ป แลน แก โซะโกะ
ฮรกัซา นึง โม เซ ตอก ป เลียง แกะ โฮ�
ซ ตาว อื ฮอยจ ละ รอาวม ปลาึฮ ป ไก จี
วติ นึง� พะจาว ซ บ่วต รบวต อื โครยญ
เฌีย�� อฮั เซ�

8
กวน แกะ เต แม ทา ติ

1 ฟวยจ เซ กวน แกะ เซ เต แม ทา ติ
แม� แปนอาแลฮ เตือง เซ� เญอืม เซ โอ
เอฮี นึง เมือง มะลอง โฆย เอนิ เมาะ บลัฮ
ชวัโมง�

2 อาึ ยุ เตปด่า อาแลฮ ป ชุง ลัก่กา พะ
จาว� ไก ป เกือฮ โตวต ละ อาแลฮ�

3 ไก แม เตปด่า ติ เลียก ชุง โบ คัน
ทไว เซ� ไปญ ซโลวง ไคร� ไก ป เกือฮ
ป ซออย ฮงาื ละ โฮวน� ละ ซ รไม่ อื ไม่
รซอม ไววอน ปุย ไน พะจาว โครยญ โฆะ
อ�ื ทไว อื ละ พะจาว ราว คัน ไคร ป อาวต
ลั่กกา ก งาวม คึ เซ� 4 ม่าึต ป ซออย
ฮงาื เซ ไม่ รซอม ไววอน ปุย ไน พะจาว เซ
ฮาวก เน่อมึ นึง เตะ เตปด่า ป ชุง ซองนา
พะจาว เซ� 5 เญือม เซ เตปด่า เซ ไปญ
โรวก ซโลวง เซ� ตุย ดุฮ งอ โตะ อื เน่อมึ
นึง คัน ทไว เซ เกือฮ นาวก� ฟวยจ เซ น่าึ
ก อื นึง ปลัฮเตะ� โอก เอนิ เนอึม บริ นึง
ฆาื อื ไม่ ลอยฮ โอเอฮี เนอึม ไอฮ พาวม
แตะ� ปลุกปลัก ดุงเดียง เตะ นึง ไม่ อ�ื

โม เตปด่า ปาึง โตวต ยุฮ แตะ
6 เญือม เซ เตปด่า อาแลฮ เซ เพรยีง

ติ แตะ ละ ซ ปาึง แตะ โตวต ยุฮ แตะ โค
รยญ โฆะ อ�ื

7 เตปด่า ติ อื เซ ปาึง โตวต ยุฮ แตะ�
เญอืม เซ เยอ ราื เอนิ แพร ไม่ งอ รไม่ ไม่
ฮนัม นึง ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ� ปลัฮเตะ พา
เลีฮ ลอวย� ฮะ ติ เตะ� โคะ เอาะ พา เลีฮ
ลอวย� ฮะ โรฮ ติ เตะ� ไรป ซงา ฮะ เตือง
โอยจ อ�ื

8 เตปด่า ติ อื แม� ปาึง โรฮ โตวต ยุฮ
แตะ� แปน ลอา เตือง เซ� ไก โอเอฮี ติ
เจือ ตอก โม ฮลาวง โฮ� ฮาวก งอ นึง� ไก
ป น่ากึ โตะ ปลัฮ รอาวม� ปลัฮ รอาวม เซ
พา เลีฮ ลอวย แปน ฮนัม ติ เตะ� 9 เมาะ
ป ไก รพาวม โตะ ปลัฮ รอาวม พา เลีฮ
ลอวย� ยุม ติ เตะ� โม ซปาว รอาวม พา
เลีฮ ลอวย� ไลจ โรฮ ติ เตะ�

10 เตปด่า ติ อื แม� ปาึง โรฮ โตวต
ยุฮ แตะ� แปน ลอวย เตือง เซ� ไก ซ
โมยญ ระ ติ� รเออปึ ตอก ฆิ โฮ� ดุฮ เน่
อมึ มะลอง� โกลง โครยญ โกลง พา เลีฮ
ลอวย� ซโมยญ ระ ติ โนง เซ ดุฮ นึง อื
ติ เตะ� ดุฮ โรฮ นึง เดือะ โกลง ตอก เซ
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โรฮ� 11 มอยฮ ซโมยญ ระ เซ มัฮ เยื่อ
ซอง� รอาวม พา เลีฮ ลอวย� ซอง ฆาื อื
ติ เตะ� โฮวน ป ยุม ฆาื ญุ แตะ รอาวม เซ
นึง ซอง รอาวม เซ ละ แตะ�

12 เตปด่า ติ อื แม� ปาึง โรฮ โตวต ยุฮ
แตะ� แปน ปาวน เตือง เซ� ซเงะ ไม่
เคิ ไม่ ซโมยญ พา เลีฮ ลอวย� ไลจ ตา ติ
เตะ� พา เลีฮ ลอวย� มัฮ เกือฮ อื เฟียก
ตา ติ เตะ� เมือ ซเงะ่ อื พา เลีฮ ลอวย�
เฟียก โรฮ ตา ติ เตะ� เมือ ก ซาวม อื ซ
เปีย เคิ ไม่ ซโมยญ พา เลีฮ ลอวย� เฟียก
โรฮ ตา ติ เตะ�

13 ฟวยจ เซ อาึ แก โอเอฮี� ชวน โปว
กลัง ลอง นึง กังฮาว ก ฮลาวง อื ติ ตัว�
ฮมอง อฮั อื เฮี นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ�
�เม่ะมัก่� เม่ะมัก่� เม่ะมัก่ ลอน ละ ปุย
นึง ปลัฮเตะ ฆาื เซียง โตวต ยุฮ เตปด่า
ลอวย ป ซ ปาึง ลัง่ โตวต ยุฮ แตะ เซ��
อฮั เซ�

9
โตะ ครุฮ โอ ไก ก นัน

1 เตปด่า ติ อื แม ปาึง โรฮ โตวต ยุฮ
แตะ� แปน พอน เตือง เซ� อาึ ยุ ซโมยญ
ติ โนง� เอจี มัฮ ซโมยญ ดุฮ เน่อมึ มะลอง
ฮอยจ ลังเตะ� ไก ป เกือฮ ควน กัฮ กอแจ
โตะ ครุฮ โอ ไก ก นัน ละ� 2 ซโมยญ เซ
โปฮ โตะ ครุฮ โอ ไก ก นัน เซ� เมือต เอจี
โปฮ อื โอก เอนิ ม่าึต โอเอฮี นึง ตอก ม่าึต
งอ เญือม โตก ปุย โฮ� ม่าึต เซ เดีย รงั
ซเงะ� เกิต เอนิ เฟียก โอเอฮี นึง ฆาื อ�ื
3 เญือม เซ โอก ซดู โฮวน เน่อมึ นึง ม่าึต
โอเอฮี เซ� เลีฮ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ� ไก ป
เกือฮ อมันัต ละ เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ป โซะ
ละ ปุย ตอก ปิต ดอโกก โฮ� 4 ไก ป คัต โอ
ยุฮ ไลจ ไม่ ไรป นึง ปลัฮเตะ ไม่ พักเญือ ไม่
โคะ เอาะ นึง อ�ื มัฮ เกือฮ อื ยุฮ ป โซะ ละ
ปุย ป โอ ไก ทา ยุฮ พะจาว นึง แด่ อื โน่ง�
5 เกือฮ โตว อื ยุฮ ยุม ไม่ โม เซ� มัฮ เกือฮ
อื คา โม ป โอ ไก ทา นึง แด่ อื เซ พอน เคิ
เอนิ� ตอก เกือฮ ดอโกก ปุย อาวม ป โซะ
เญือม ตาวต อื ปุย โฮ� 6 เญือม เซ ปุย ซ

ซาวป ตอก ซ ยุม แตะ ปังเมอ โอ ซ โฮลฮ
ยุม� ซ ฆวต ยุม ปังเมอ โอ ซ เกียฮ ยุม�

7 ซดู โฮวน เซ ฮุนฮงั อื ตอก บรอง บุก
ปุย เญอืม โฮว รุป แตะ เซิก โฮ� นึง ไกญ
อื ไก ป ตอก วอม ไคร นึง� นา อื ตอก
นา ปุย� 8 ฮาึก อื ตอก ฮาึก ปรโปวน โฮ�
เบียง อื ตอก เบียง รเวยี ซิงโต� 9 รปอฮ
นึง รน่าวก อื ตอก เอนิ ลปิ ไร เฆีญ รน่า
วก ตฮนั โฮ� ลอยฮ โพรยจ อื ตอก ลอยฮ
เลาะ โฮวน เมือะ บรอง เญือม ตอ อื โฮว
รุป เซิก โฮ� 10 ไก รญี นึง ซตะ อื ตอก
ดอโกก โฮ� นึง ซตะ อื เซ ไก อมันัต เกีย
ฮ ยุฮ ป โซะ ละ ปุย พอน เคิ เอนิ� 11 ไก
กซัต ตัตเตียง ติ� มัฮ เตปด่า กุม โตะ ครุฮ
โอ ไก ก นัน เซ� นึง ลปุง ฮบีรู เยอ มอยฮ
กซัต เซ มัฮ อาบั่ตโด่น� นึง ลปุง กรกิ
ปุย อฮั อะปอลิโอน* ละ อ�ื 12 เอจี ฟวยจ
ติ เจือ เม่ะมัก่ เกอ� ซ ไก ลัง่ ลอา เจือ
เม่ะมัก่ ป ซ ฮอยจ เจอ�

13 เตปด่า ติ อื แม ปาึง โรฮ โตวต ยุฮ
แตะ� แปน แลฮ เตือง เซ� อาึ ฮมอง เซี
ยง ป โอก เน่อมึ นึง โด่วง เตือง ปาวน อื
ป ไก นึง โจง คัน ไคร ป ไก ลัก่กา พะจาว
เซ� 14 เซียง เซ อฮั อื ละ เตปด่า ป ไปญ
โตวต เซ ตอก เฮ�ี �กัฮ แปฮ เมิฮ เตปด่า
เตือง ปาวน อื ป ปุก พะจาว อาึง โบ โกลง
ระ ป มัฮ โกลง ยูฟะเรตี เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 15 พลวย เนอึม อื เตือง ปาวน อื เซ�
เตปด่า ปาวน เซ เอจี เพรยีง อาึง ติ แตะ
ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย งอ่น� เญอืม เติง
เวลา พัต พะจาว อาึง ชวัโมง อ�ื ไม่ ซเงะ
เคิ เนอึม อื ละ อ�ื ปุย ปลัฮเตะ� พา เลีฮ
ลอวย� ซ ยุฮ ยุม ไม่ อื ติ เตะ� 16 โม ตฮนั
บุก บรอง เงอ ไก ลอา รอย ลัน� มัฮ เมาะ
เซ เมาะ ฮมอง อาึ อ�ื

17 เญอืม เซ อาึ ยุ บลอง เงอะ บรอง ไม่
ป บุก อื ตอก เฮ�ี ป บุก เซ ไก ควน เฆีญ
รน่าวก� ซี อื ซครกั ตอก งอ� ไม่ ซี นัม
เงนิ ตอก แกว มาฮานิน� ไม่ ซเงี อื ตอก
มัต โฮ� ไกญบรอง เซ ตอก ไกญ รเวยี ซิง
โต โฮ� เน่อมึ โตะ มวยญ อื โอก งอ นึง ไม่
ม่าึต ไม่ รเออปึ มัต� 18 ป โซะ ลอวย เจือ

* 9:11 9:11 อาบัต่โด่น ไม่ อะปอลิโอน เซ เอจี มัฮ ติ ควมัไม อ�ื มัฮ อฮั อื �ป ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี� ไม่�
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เซ พา ปุย ปลัฮเตะ เลีฮ ลอวย� ยุฮ ยุม ไม่
อื ติ เตะ� ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง งอ ไม่ ม่าืต ไม่
รเออปึ มัต ป โอก เน่อมึ โตะ มวยญ บรอง
เซ� 19 อมันัต บรอง เซ ไก นึง มวยญ อื
ไม่ ซตะ อ�ื ซตะ อื ไก ไกญ ตอก ซโอยญ
โฮ� เกียฮ โกว ซตะ แตะ เซ ละ ซ ยุฮ แตะ
ป โซะ ละ ปุย�

20 ปุย เมาะ ป คัง ลัง่ อื นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
ป โอ ดิ ยุม นึง ป โซะ ลอวย เจือ เซ� ทื
ลัง่ พี ไม่ ไว ลัง่ อื ฮุป ยุฮ ปุย นึง ไคร� นึง
มาื� นึง ไร ซเง�ี นึง ซโมะ� ไม่ นึง โคะ
นึง เอาะ� ฮุป เซ มัฮ ป โอ เกียฮ ยุ เกีย
ฮ ฮมอง โอเอฮี� ไม่ โอ อื เกียฮ โฮว เกีย
ฮ เอญี� ปุย โม เซ เฌาะ โตว ลัง่ รพาวม
แตะ ฮา ทื แตะ โอเอฮี ป ยุฮ แตะ นึง เตะ
โกะ แตะ ไอฮ ตอก เซ� 21 โม เซ ดิ ไกลฮ
โตว ลัง่ นึง ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย� ไม่ โกว
แตะ อมันัต พี� ไม่ ยุฮ แตะ โอเอฮี ไอฮ
พาวม แตะ ไม่ ปรโปวน โอ ไมจ� ไม่ กัน
บระ กัน ปอก แตะ ลัง่�

10
เตปด่า ระ เรยีง ระ แด่น

1 อาึ ยุ แม เตปด่า ระ เรยีง ระ แด่น
เลีฮ เน่อมึ มะลอง ติ� โกะ อื ไฆลป นึง
ชุต รวู� โกฮ รยุง ราว ไกญ อ�ื นา อื รงั
ตอก ซเงะ� รเวอืง อื ไม่ ชวง อื ตอก ด่อง
งอ โฮ� 2 ไปญ นังซื ปอ แตวะ ติ� นังซื
เซ เอจี ไฆลฮ� ชวง ลัก่ ดอม อื โจฮ ปลัฮ
รอาวม� ชวง ลัก่ วิ อื โจฮ โบ่ก� 3 อฮั โอ
เอฮี นึง ลเลาะ เรยีง แตะ ตอก อาวม รเวยี
ซิงโต โฮ� ฟวยจ เซ เนอมึ เอนิ บริ นึง อา
แลฮ เตะ� 4 เญือม เอจี ฟวยจ เนอึม บริ
อาแลฮ เตะ เซ� อาึ ริ ไซฮ ป ฮมอง แตะ
เซ แปน ตัว นังซื� อาึ ปังเมอ ฮมอง เซียง
เน่อมึ มะลอง อฮั เฮี เนิ� �โอเอฮี ป อฮั
เนอึม บริ อาแลฮ เตะ เซ� ไตม อาึง นึง
โกะ เปอะ ไอฮ� ทัน โตว ไซฮ แปน นังซื��
อฮั เซ เนิ�

5 เตปด่า ยุ อาึ ป โจฮ ราว ปลัฮ รอาวม
บลัฮ ไม่ โบ่ก บลัฮ เซ� ยวก เตะ ดอม แตะ
ลัก่ มะลอง� 6 ซันญา ซโตฮ อาึง อื เบือ
มอยฮ พะจาว ป ไอม ลอป โอ เญาะ ไก
ลอยจ� มัฮ ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะ

ลอง ไม่ ปลัฮ รอาวม ไม่ โอเอฮี อาวต นึง
อื โครยญ เจือ� ซันญา ซโตฮ อื ตอก เฮ�ี
�เฆิม เฮี เญาะ ไก โตว มอง โล่ว โงย่ แอต
นึง อ�ื 7 เญือม ปาึง เตปด่า รเคะ ไน อา
แลฮ เซ โตวต ยุฮ แตะ� แพนกัน ป เม่าะ
พะจาว อาึง ซ ฟวยจ เญือม เซ� เอจี มัฮ
ป ซันญา อื อาึง ละ กวนไจ ยุฮ แตะ ป มัฮ
โม ป ซึป ลปุง แตะ โฆะ�� อฮั เซ�

8 เญือม เซ เซียง ฮมอง เงอะ ป โอก
เน่อมึ มะลอง เซ� อฮั แม เฮี เนิ� �โฮว
ตุย นังซื ป เอจี ไฆลฮ เซ ป อาวต นึง เตะ
เตปด่า ป ชุง นึง ปลัฮ รอาวม ไม่ นึง โบ่ก
เซ�� อฮั เซ เนิ�

9 อาึ โฮว เนอึม เมอะ เคะ เตปด่า เซ�
ปัว นังซื ปอ แตวะ เซ นึง� เตปด่า เซ อฮั
เฮี เนิ� �ตุย โซม เมิฮ� ซ เกือฮ โตะ เวี
ยก เปอะ ซอง ปังเมอ ซ เกือฮ โตะ มวยญ
เปอะ เด ตอก โกะ แฮ โฮ�� อฮั เซ เนิ�
10อาึ ตุย เนอมึ โซม นังซื ปอ แตวะ อาวต
นึง เตะ เตปด่า เซ� โตะ มวยญ เญอะ เด
เนอมึ ตอก โกะ แฮ โฮ� เญอืม เอจี ฟวยจ
โบลวต เตอะ อาวม ซอง อื ฮอยจ โตะ เวี
ยก แตะ� 11 เญอืม เซ อาึ ไก ป ดวน เนอะ
ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ รโฮงะ ไลลวง ป ซ
เกิต ลัก่กา ปุย� มัฮ ไลลวง ปุย โฮวน เจือ�
โฮวน ปะเทต� โฮวน ปซา� ไม่ ไลลวง โม
กซัต�� อฮั เซ เนิ�

11
ซกิ พีญัน ยุฮ พะจาว ลอา ปุย

1 ฟวยจ เซ ไก ป เกือฮ โคะ รแนต เนิ
ตอก โคะ ฆิ โฮ� อฮั เฮี เนิ� �โกฮ แนต
วิฮนั ยุฮ พะจาว ไม่ คัน ทไว นึง อ�ื ไมจ
โรฮ เปอะ เมีญ เมาะ ไก โม ป ไว พะจาว
โตะ วฮินั เซ โรฮ� 2 ลวง ก พริ อื ทัน โตว
แนต� นึง เอจี โปง พะจาว อื ละ ปุย ตัง
เมือง� ปุย ตังเมือง เซ ซ พลิฮ บึน เวยีง
เยรูซาเลม เซ รปาวน โรฮ ลอา เคิ� 3 อาึ
ซ เกือฮ อมันัต ละ ซกิ พญีัน ยุฮ แตะ ลอา
ปุย� เกือฮ เกียฮ ซึป ลปุง แตะ ละ ปุย ติ
เปือน ไปล ลอา รอย ไม่ ลแฆลฮ ซเงะ� ซ
เกือฮ จาวป เครองึ ฮาื ฆัน ไม่ อ�ื� อฮั เซ�
4 ปุย ลอา เซ มัฮ โคะ กาวก ลอา โคะ ไม่
ออม ฮลาวง ลอา� ชุง ลั่กกา พะโองจาว
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ป กุม ปลัฮเตะ เฮ�ี 5 ดัฮ ไก ป ริ ยุฮ ป
โซะ ละ ปุย ลอา เซ� ซ โอก งอ เน่อมึ โตะ
มวยญ อื ละ ซ เกือฮ อื โม ป ฆวต ยุฮ ป
โซะ ละ แตะ เซ ฮะ ล่อยญ� มัฮ ตอก เซ
ตอก ซ ยุม โม ป ริ ยุฮ ป โซะ ละ อื เซ�
6 ซกิ พีญัน ลอา ปุย เซ ไก อมันัต ละ ซ
เกือฮ แตะ พริ โอ เฮละ ติ เจน ซึป อื ลปุง
พะจาว ละ ปุย� ไก โรฮ อมันัต ละ ซ เกือฮ
แตะ รอาวม แปน ฮนัม โครยญ โดฮ� ไก
โรฮ อมันัต ละ ซ เกือฮ แตะ ป โซะ โครยญ
เจือ ฮอยจ ละ ปุย ปลัฮเตะ� ตอก ฮอยจ
ฮา ไม่ พาญัต โอเอฮี� ตัม รพาวม แตะ
โครยญ ฆวต เกือฮ แตะ ฮอยจ�

7 เญือม เอจี ฟวยจ ซึป อื ลปุง พะจาว
ละ ปุย เยอ� โกะพริ โอก เน่อมึ โตะ ครุฮ
โอ ไก ก นัน เซ ซ รุป ปุ แตะ ไม่ พญีัน ลอา
เซ� ซ เป อ�ื ซ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื 8 โกะ เนอึ
ม ปุย ลอา เซ ซ อาวต เฮยี ตัม กอง กไน
เวยีง ระ เซ� เอจี มัฮ เวยีง ก เคิง ปุย พะ
โองจาว ยุฮ แตะ นึง ไมะซาวแควง� เวยีง
เซ ปุย เอจี แพป โรฮ อื ไม่ เมือง โซโด่ม ไม่
เมือง อียปิ� 9 ปุย โครยญ เจือ� โครยญ
เมือง� โครยญ ปะเทต� โครยญ ปซา ซ
แก ที โกะ ป ยุม เซ ลอวย ซเงะ ไม่ บลัฮ�
ซ คัต ปุย รมั รมอยจ อ�ื 10 ปุย อาวต
นึง ปลัฮเตะ เฮี ซ มาวก ฆาว คาว เบื่อ�
ซ เลียง ปุ แตะ ไม่ ไมจ เปละ มวน พาวม
แตะ นึง เอจี ยุม ป ซึป ลปุง พะจาว ลอา
เซ� ซ เกือฮ คองควน ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื
มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ฆาื ยุฮ ปุย ลอา เซ ป โซะ
ละ ปุย ปลัฮเตะ�

11 เญอืม เอจี โปน อื ฮา ลอวย ซเงะ ไม่
บลัฮ ฮา� พะจาว ปังเมอ เกือฮ แม ปุย
ลอา เซ เกียฮ รพาวม� ไก แม จีวติ ตอก
ไพรม แตะ� ปุย ลอา เซ โกฮ ชุง เอนิ� โม
ป โฮลฮ ยุ อู ฮลัต เนอึม ฮลัต แนม ฆาื อื
โครยญ โฆะ แตะ� 12 เญือม เซ ปุย ลอา
เซ ฮมอง ลเลาะ ระ เน่อมึ มะลอง� �ฮาวก
ฮอยจ นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื ลไล แก โม
ป คัม ป ตุง แตะ เซ� ปุย ลอา เซ โฮลฮ
ฮาวก ฮอยจ เมือง มะลอง ไม่ ชุต รวู�

13 เญอืม เซ ดุงเดียง เอนิ เตะ นึง จุบัน่

เอนิ� เรยีง ลัมเลือ เอนิ� เวยีง เซ เยอพา
เลีฮ กาว ปุน� ไลจ ติ ปุน� ป ยุม ฆาื ดุง
เดียง เตะ เซ ไก อาแลฮ เปือน ปุย� เมาะ
ป คัง ลัง่ อื เซ ฮลัต เตีจ� ลืลาว พะจาว
เมือง มะลอง ฆาื อ�ื

14 เอจี ฟวยจ ลอา เจือ เม่ะมัก่ เกอ�
มอง แลนๆ� เม่ะมัก่ ติ เจือ อื แม เอจี ซดิ
ซ ฮอยจ อ�ื ซ แปน ลอวย เตือง เซ�

เตปด่า ปาึง โตวต โฮน อาแลฮ
15 เญอืม เซ เตปด่า ติ อื ปาึง แม โตวต

ยุฮ แตะ� แปน อาแลฮ เตือง เซ� โอก เซี
ยง ปุย เน่อมึ นึง เมือง มะลอง โฮวน� อฮั
เฮี นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ�
�อมันัต ตัตเตียง บัน่เมือง นึง ปลัฮเตะ

เตือง โอยจ อื เอจี เปียน อื แปน อมันัต ยุฮ
พะจาว กุม เอะ ไม่ พะครติ ยุฮ อ�ื ซ โฮลฮ
ตัตเตียง ลอป อื โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั
เซ� 16 เญือม เซ โม ป ระ ป คาว งา่ โรฮ
ปาวน ปุย เซ ป งาวม นา ก งาวม คึ อื ลั่
กกา พะจาว เซ� นุ่ม ไว พะจาว ปอ จิ ไกญ
แตะ เตะ� 17 อฮั เฮ�ี
�โอ พะโองจาว ป มัฮ พะจาว ป ตึก นึง

ระ อมันัต แตะ� ปะ มัฮ เปอะ ป ตึน ไก
เน่อมึ โฆะ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี เอะ ญัน
ด่ี ไม่ ปะ นึง เอจี เติง เวลา โฮลฮ เปอะ
ตัตเตียง ปลัฮเตะ นึง อมันัต ระ ยุฮ แตะ
เน่อมึ ปเล่ีย เฮ�ี 18 ปุย ตังเมือง ฮาวก
รพาวม เนอมึ ฮาวก รพาวม แนม นึง เอจี
เติง เวลา เปลีฮ เปอะ รพาวม ฮาวก แตะ�
ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ รเตีฮ โม ป ยุม เกือฮ อื
ลอก ตุต แตะ� เอจี เติง โรฮ เวลา เกือฮ
เปอะ ลังวนั ละ โม กวนไจ เปอะ ป มัฮ โม
ป ซึป ลปุง เปอะ เซ� ซ เกือฮ โรฮ เปอะ ลัง
วนั ละ ปุย ไน แตะ� เมาะ ป นัปทื เนอมึ อื
ปะ เตือง โอยจ อ�ื เตือง ป ระ ป แตวะ�
เอจี เติง โรฮ เวลา ละ ซ ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่
โม ป ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี�
อฮั เซ�

19 เญือม เซ วฮินั ยุฮ พะจาว นึง เมือง
มะลอง เอจี โบฮ� โตะ วฮินั เซ ปุย ยุ ฮติ
ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว นึง อ�ื เญือม เซ
ไก ปลุกปลัก เนอึม บริ นึง� ลอยฮ เนอึม
ไอฮ พาวม แตะ� ดุงเดียง เตะ นึง ไม่ ราื
เนอมึ ราื แนม แพร นึง�
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12
ปรโปวน ติ ปุย ไม่ เงอืก ระ

1 เญือม เซ ไก ป ซัมคัน ระ ไล นึง มะ
ลอง� ไก ปรโปวน ติ ปุย� จาวป ฟุต
ซเงะ� เคิ มัฮ ป อาวต ฆรมึ ชวง อ�ื นึง
ไกญ อื ไก ซโมยญ นึง กาว โรฮ ลอา โนง
แปน วอม คึ ยุฮ อ�ื 2 ปรโปวน เซ เอจี
โรวก� ครวก รกั นึง โซะ ซ อาวต แตะ�

3 ไก แม ป ซัมคัน นึง ติ เจือ นึง มะลอง
เงอ� ไก เงอืก ระ นึง ติ ตัว� ซครกั� ไก
ไกญ อาแลฮ� ไก โด่วง กาว� นึง ไกญ อื
เซ ไก วอม คึ นึง อาแลฮ� 4 พา ซโมยญ
เลีฮ ลอวย� รูรี อื นึง ซตะ แตะ� เกือฮ อื
ดุฮ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ ติ ปุน� ป มัฮ เงอืก
เซ� ชุง ลั่กกา ปรโปวน ซ ไก กวน เซ ละ
ซ กุก อื กวน อื เญือม เอจี เกิต อ�ื 5 ปร
โปวน เซ เกิต กวน รเมะ ติ� มัฮ ป ซ ตัต
เตียง ปุย นึง คอน ไร โครยญ เมือง ปุย�
ไก ป ตุย พราวป โรวก กวน อื เซ ฮอยจ
ละ พะจาว นา ก งาวม คึ อื เซ� 6 ปรโป
วน เซ ตอ ฮอยจ ก แฮรป ก เตียป พะจาว
ละ แตะ นึง ลาึน เวอืฮ ติ โดฮ� นึง ซ แลน
แกพะจาว อื นา เซ ติ เปือน ไปล ลอา รอย
ไม่ ลแฆลฮ ซเงะ�

กัน รุป เตปด่า ปุ แตะ นึง มะลอง
7 เญือม เซ เกิต กัน รุป เตปด่า ปุ แตะ

นึง มะลอง� มีคาเอน ไม่ เตปด่า ยุฮ อื
โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ เงอืก เซ� เงอืก เซ ไม่
เตปด่า ยุฮ อื รุป โรฮ ปุ แตะ ไม่ มีคาเอน
ไม่ เตปด่า ยุฮ อื โรฮ� 8 เงอืก เซ ไม่ โม ลุก
นอง อื ไป� เญือะ ไก โตว เบือง ก อาวต
นึง เมือง มะลอง ฆาื อ�ื 9 เงอืก ระ เซ เอจี
มัฮ ซโอยญ ไพรม� มัฮ ป อฮั ปุยพี ระ ไม่�
ไม่ อฮั อื ซาตัน ไม่� มัฮ ป จุ ปุย เตือง ปลัฮ
เตะ อ�ื เอจี ไก ป น่ากึ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ
ไม่ เตปด่า ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื

10 เญือม เซ อาึ ฮมอง เซียง เน่อมึ นึง
มะลอง� อฮั เฮี เนิ นึง ล เลาะ ร โปยญ
แตะ�
�ปเล่ีย เฮี มัฮ เวลา เปพะจาว ป โอ ไมจ

โครยญ เจือ� ปเล่ีย เฮี มัฮ เวลา โฮลฮ อื
แปน กซัต ละ ซ ตัตเตียง อื โอเอฮี นึง อมั
นัต ยุฮ แตะ โครยญ เจือ� มัฮ โรฮ เญอืม
เปลีฮ พะครติ เลือก อื เซ อมันัต ระ ยุฮ

แตะ ละ ปุย� ป นอป แนฮ เอียกปุ เอะ
พิต ไม่ รโจฮ อื ละ พะจาว เตือง ซเงะ่ ร
ซาวม เซ� เอจี ไก ป น่ากึ โปวฮ ฮอยจ นึง
ปลัฮเตะ� 11 โม เอียกปุ เอะ เอจี เป อื ป
นอป อื พิต เซ� มัฮ เบือ ฮนัม กวน แกะ เซ
ไม่ เบือ ลปุง เนอมึ รโฮงะ อื ละ ปุย ป เป อื
เบือ อ�ื ปัง จัมเปน ยุม เบือ ป เจือ แตะ�
โม เซ ฮลัก โตว ลัง่ กอ จีวติ แตะ� 12 โอ
เมือง มะลอง ไม่ ป อาวต นึง เปอะ� ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม� ปัง
เมอ ซ เม่ะมัก่ เนอึม ละ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ
รอาวม นึง เอจี เลีฮ พี ระ เคะ เปอะ� ไม่
ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก รพาวม แนม
แตะ นึง เอจี ยุง อื เงีย่ง ซเงะ แตะ�� อฮั
เซ�

เงอืก อาื ปรโปวน เซ
13 เญอืม เอจี ยุง เงอืก เซ น่ากึ ปุย แตะ

ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ เอ� อาื เอนิ ปรโปวน
ป เอจี เกิต กวน รเมะ เซ ฆาื อ�ื 14 ปัง
เมอ ไก ป เกือฮ โพรยจ กลัง ลอง ละ ปรโป
วน เซ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื นึง ซ เกือฮ อื
โปว ฮอยจ นึง เบือง ก อาวต แตะ นึง ลาึน
เวอืฮ� ละ ซ เกือฮ อื โปน ฮา ซโอยญ เซ�
พะจาว ซ แลน แก อื นา เซ ลอวย เนอึ
ม ไม่ บลัฮ� 15 ซโอยญ เซ เกือฮ รอาวม
โอก เน่อมึ โตะ มวยญ แตะ ตอก โกลง
โฮ� เกือฮ อื ปัต โฮว ลัก่ อาวต ปรโปวน
เซ ละ ซ เกือฮ แตะ รอาวม เซ โรวก ปรโป
วน เซ� 16 ปลัฮเตะ ปังเมอ เรอึม ปรโป
วน เซ� องั มวยญ แตะ ละ ซ ดวต แตะ
รอาวม ป ปัต โอก เน่อมึ โตะ มวยญ เงอืก
เซ� 17 เงอืก เซ ฮาวก รพาวม ละ ปรโป
วน เซ� โอก โฮว ละ ซ รุป แตะ ปุ แตะ ไม่
จัตเจือ ปรโปวน เซ เมาะ ป คัง ลัง่ อื เซ�
โม จัตเจือ อื เซ มัฮ ป ยุฮ ตัม ป อฮั พะจาว
อาึง� ไม่ แปน อื พีญัน เนอึม รพาวม ยุฮ
พะเยซู� 18 เงอืก เซ ลโล่ะ ชุง เฆียง รอง
ปลัฮ รอาวม�

13
โกะพริ ป โอก เน่อมึ ปลัฮ รอาวม

1 เญอืม เซ อาึ ยุ โอก โกะพริ เน่อมึ ปลัฮ
รอาวม เซ ติ ตัว� ไก โด่วง กาว� ไกญ อื
ไก อาแลฮ� โด่วง อื เซ ไก วอม คึ นึง เตื
อง กาว อ�ื นึง ไกญ อื เซ ไก ป ไซฮ ปุย
นึง� มัฮ โอยจ ลปุง พามัต พะจาว� 2 โกะ
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พริ ยุ อาึ เซ ตอก รเวยี พรุยฮ โฮ� ชวง อื
ตอก ชวง เครฮี โฮ� มวยญ อื ตอก มวยญ
รเวยี ซิงโต โฮ� เงอืก เซ เกือฮ อมันัต ระ
ยุฮ แตะ ละ อื ไม่ เกือฮ อื ตัตเตียง ปุย ตัง
โกะ แตะ� 3 ไกญ โกะพริ เซ ติ อื เซ ตอก
ป เอจี ลอก เบราะ บัต่ ป เอจี มอก ปุย ปอ
ยุม อื โฮ� เบราะ อื เซ ปังเมอ เอจี ไฮ�
ปุย ติ ปลัฮเตะ เงอตึ เนอึม ฆาื อ�ื ฟวต
เอนิ โกะพริ เซ ฆาื อ�ื 4 ปุย โม เซ นุ่ม ไว
เงอืก เซ นึง เกือฮ อื อมันัต แตะ ละ โกะ
พริ เซ� ไว โรฮ โกะพริ เซ� อฮั เฮี ละ ปุ
แตะ� �มัฮ ปุย ป ซ บรญิ ไม่ โกะพริ เฮี
เยอ� มัฮ ปุย ป ซ ปุน ตอซู ไม่ เยอ�� อฮั
เซ�

5 โกะพริ เซ โฮลฮ อมันัต แตะ ละ ซ ปุน
อฮั แตะ ลปุง ฮลาวง ไม่ ลปุง พามัต พะ
จาว� โฮลฮ โรฮ อมันัต แตะ ละ ซ ตัต
เตียง แตะ ปุย ปลัฮเตะ รปาวน โรฮ ลอา
เคิ� 6 โกะพริ เซ อฮั ลปุง พามัต ดู่แควน
พะจาว� มัฮ พามัต อื มอยฮ พะจาว ไม่ ก
อาวต อื ไม่ โม ป อาวต นึง เมือง มะลอง
เตือง โอยจ อ�ื 7 โฮลฮ รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย
ไน พะจาว� โฮลฮ เป อ�ื โฮลฮ โรฮ อมั
นัต ละ ซ ตัตเตียง อื ปุย โครยญ เจือ ปุย�
โครยญ เมือง� โครยญ ปะเทต� โครยญ
ปซา� 8 ปุย อาวต นึง ปลัฮเตะ ซ ไว ตื โกะ
พริ เซ� โนก ฮา โม ป เอจี โจตพะจาว อาึง
มอยฮ อื นึง นังซื จีวติ ยุฮ กวน แกะ เซ�
เน่อมึ กา ยุฮ แตะ ปลัฮเตะ ลัง่� กวน แกะ
เซ เอจี มัฮ ป ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ไพรม อ�ื

9 ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต� 10 เญื
อม รุป อื ปุ แตะ โม ป ลัง โฮลฮ ปุย โฮม
วต แปน ครา ซ โฮลฮ เนอึม แปน ครา�
โม ป ลัง ยุม นึง วจิ เจอ� ซ ยุม เนอมึ นึง
วจิ� มัฮ โอเอฮี ไล เซ ป ไมจ ปุย ไน พะ
จาว ไอฮ รพาวม ลัง่ แตะ ไม่ รพาวม เจือ
แตะ ฆาื อ�ื

โกะพริ ป โอก เน่อมึ ปลัฮเตะ
11 ฟวยจ เซ อาึ ยุ แม โกะพริ โอก เน่

อมึ ปลัฮเตะ ติ ตัว� ไก โด่วง ลอา ตอก
โด่วง แกะ โฮ� ลปุง อื ปังเมอ ตอก ลปุง
เงอืก เซ� 12 โกว โรฮ อมันัต ยุฮ โกะพริ

ไพรม เซ ละ ซ ยุฮ แตะ กัน รโตง อ�ื คนัป
ปลัฮเตะ ไม่ โม ป อาวต นึง อื ไว โกะพริ
ไพรม เซ ป เอจี ไฮ เบราะ ระ เซ� 13 โกะ
พริ รเคะ เซ เกียฮ ยุฮ โรฮ ป ซัมคัน ปอ เง
อตึ ปุย นึง� ตอก เกือฮ อื งอ เลีฮ เน่อมึ
มะลอง ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ ซองนา ปุย�
14 มัฮ ซาวป อื จุ ป อาวต นึง ปลัฮเตะ เฮี
นึง ป ซัมคัน ยุฮ แตะ ป โฮลฮ อื ยุฮ ซอง
นา โกะพริ ไพรม เซ� ดวน ปุย ยุฮ ฮุป โกะ
พริ ไพรม ป ไอม ลัง่ เตือง เอจี มอก ปุย อื
นึง วจิ เซ� 15 ไก โรฮ อมันัต ปอ เกียฮ
เกือฮ แตะ ฮุป โกะพริ เซ เกียฮ รพาวม ไม่
ซ เกือฮ แตะ ฮุป โกะพริ เซ เกียฮ ลปุง�
เกือฮ โรฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ โม ป โอ ญอม ไว
ฮุป ยุฮ อื เซ� 16 ปุย เตือง โอยจ อ�ื เตือง
ป ระ ป แตวะ� ไม่ ป ตุก ป กอย� ไม่ กวน
ไจ ปุย ไม่ ป โอ มัฮ กวนไจ ปุย� เกือฮ โรฮ
อื ไก ควน ไม นึง เตะ ดอม อ�ื ดัฮ โอ ไก
นึง เตะ อื เกือฮ อื ไก นึง แด่ อ�ื 17 เกือฮ
โตว ปุย เกียฮ โชะ เกียฮ รวี โอเอฮี ติ ตื
โนก ฮา ป ไก ควน ไม เซ นึง เงอ� ควน
ไม อื เซ ดัฮ โอ มัฮ มอยฮ อื มัฮ เลก ยุฮ
โกะพริ เซ�

18 มัฮ เซ ป ไมจ ปุย โกว กัมกึต วไิซ ไมจ
ยุฮ แตะ ละ งอ่ต แตะ ไลลวง เซ ฆาื อ�ื
เมาะ ป เกียฮ คาว โอเอฮี ไจ อื ไมจ อื งอ่ต
ที ไลลวง เลก ยุฮ โกะพริ เซ� นึง มัฮ อื
เลก ยุฮ ปุย ติ ปุย� เลก ยุฮ ปุย เซ เยอ
มัฮ แลฮ รอย ไม่ ลแฆลฮ โรฮ แลฮ�

14
ปุย ติ แซน ไปล ปาวน ฮมาึน ไปล

ปาวน เปือน
1 ฟวยจ เซ อาึ แก โอเอฮี� ชวน กวน

แกะ เซ ชุง นึง บลาวง ซีโยน� ป อาวต ไม่
อื ไก ติ แซน ไปล ปาวน ฮมาึน ไปล ปาวน
เปือน ปุย� ปุย โฮวน เซ ไก มอยฮ กวน
แกะ ไม่ มอยฮ เปือะ กวน แกะ เซ นึง แด่
อ�ื 2 อาึ ฮมอง เซียง โอเอฮี เน่อมึ มะลอง
ตอก ลอยฮ รอาวม ระ โฮ� ตอก โรฮ ซนัน
เนอมึ บริ โฮ� เซียง ป ฮมอง เงอะ เซ ตอก
เซียง พิน เตียต ปุย โฮวน โฮ� 3 โม ป ไปญ
พิน เซ เชยี นึง รซอม เชยี โคระ ซองนา ก
งาวม คึ ไม่ ซองนา ปุย ตัง เจือ ปาวน ปุย
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เซ ไม่ ซองนา โม ป ระ ป คาว� ไก โตว ป
เกียฮ เชยี นึง รซอม เชยี โคระ เซ โนก ฮา
ปุย ติ แซน ไปล ปาวน ฮมาึน ไปล ปาวน
เปือน ปุย เซ� โม เซ มัฮ ปุย เอจี โตฮ พะ
จาว โอก ฮา ปุย ปลัฮเตะ� 4 ปุย โม เซ มัฮ
ป เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ซงอม� มัฮ โม ป โอ
ยุ ปุ แตะ ไม่ ปรโปวน เฟือฮ เอนิ�* โฮว
กวน แกะ เซ ลัก่ ออฮ� ปุย โม เซ ฟวต อื
ลัก่ เตฮ� โม เซ มัฮ ปุย เอจี โตฮ พะจาว
โอก ฮา ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ โรฮ ตอก เฮงาะ
เคราะ โรง ทไว ปุย ละ พะจาว ไม่ ละ กวน
แกะ เซ� 5 ไก โตว เฟือฮ เอนิ เญอืม อฮั อื
ป โอ เนอมึ� นึง มัฮ อื ปุย โอ ไก พิต โฌวะ
ยุฮ�

ป อฮั โม เตปด่า ลอวย
6 อาึ ยุ เตปด่า ติ แม โปว บั่กบ่วน มะ

ลอง� มัฮ ป ซ ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล
โอ เญาะ ไก ลอยจ ยุฮ พะจาว ละ ปุย โค
รยญ เมือง� โครยญ เจือ ปุย� โครยญ
ปซา� โครยญ ปะเทต ป อาวต นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี 7 อฮั อื นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ
ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ นัปทื เนอมึ พะจาว�
ไมจ เปอะ ทไว โญตซัก ละ� นึง เอจี เติง
เวลา ซ รเตีฮ อื ปุย� ไมจ เปอะ นุ่ม ไว
พะจาว ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ มะลอง ไม่ ปลัฮ
รอาวม ไม่ เดือะ โกลง โครยญ โดฮ�� อฮั
เซ�

8 ฟวยจ เซ ไก แม เตปด่า ติ� อฮั เฮ�ี
�บ่าบี่โลน ป มัฮ เวยีง ระ ป คนัป ปุย โค
รยญ เจือ ปุย ญุ ไปล อะงุน ป มัฮ กัน บาึฮ
ม่อยญ ฮอยญ เรี ยุฮ แตะ เซ� เอจี ไลจ
เนอมึ ไลจ แนม�� อฮั เซ�

9ฟวยจ เซ ไก แม เตปด่า ติ อฮั อื ตอก
เฮี เรยีง� �ดัฮ ไก ป ไว โกะพริ เซ ไม่ ฮุป
อ�ื ไม่ ไอฮ อื ควน ไม ยุฮ โกะพริ เซ นึง
แด่ แตะ ญุ่ก� นึง เตะ แตะ ญุ่ก� 10 ปุย เซ
จัมเปน อื ลอก รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ป
ตอก ไปล อะงุน ตึก นึง เรยีง แตะ เซ� มัฮ
ป เรฮ อื นึง จอก รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ�
ปุย เซ ซ โฮลฮ อาวม ป โซะ นึง งอ รเอ
อปึ ไม่ มัต ซองนา เตปด่า ซงะ่ ซงอม ยุฮ

พะจาว ไม่ กวน แกะ เซ� 11 ม่าึต งอ ก
โฮลฮ อื โอต ป โซะ เซ ซ ฮาวก เลิง เอนิ�
โอ เญาะ ไก ลอยจ� โม ป ไว โกะพริ เซ ไม่
ฮุป อื ไม่ ญอม อื รปั ไอฮ มอยฮ อื นึง โกะ
แตะ� ซ ไก โตว เญือม อาวต ไมจ อาวต
มวน อื เตือง เมือ ซเงะ่ เมือ ก ซาวม อ�ื�
อฮั เซ เตปด่า เซ� 12 มัฮ ฆาื โอเอฮี ไล เซ
ป ไมจ ปุย ไน พะจาว ไอฮ รพาวม ลัง่ แตะ
ฆาื อ�ื โม ปุย ไน พะจาว เซ เอจี มัฮ ป ยุฮ
ตัม ป อฮั พะจาว อาึง ไม่ เจือ อื พะเยซู ไม่
รพาวม เนอมึ แตะ�

13 เญอืม เซ อาึ ฮมอง เซียง เน่อมึ เมือง
มะลอง� อฮั เฮี เนิ� �โจต อาึง ตอก เฮ�ี
เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ เมาะ ป ยุม ไน พะ
โองจาว เยอ โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจมวน
แตะ�� อฮั เซ� ลปุ พะจาว อฮั เฮ�ี �มัฮ
เนอึม ตอก เซ� นึง ซ โฮลฮ อื ลโล่ะ กัน
ยุฮ แตะ� กัน เมาะ เอจี โฮลฮ อื ยุฮ เซ
โฮว ฟวต โรฮ โกะ อ�ื� อฮั เซ�

โม ป ไปญ รมัก่
14อาึ แก แม โอเอฮี� ชวน ชุต รวู ปิญ�

ไก ป งาวม นึง ติ� ตอก ป มัฮ กวน ปุย
ปลัฮเตะ โฮ� จาวป วอม ไคร นึง ไกญ
แตะ� เตะ อื ไปญ รมัก่ ลอม ระ ติ� 15 อาึ
ยุ แม เตปด่า ติ� โอก เน่อมึ โตะ วิฮนั�
อฮั เฮี ละ ป งาวม นึง ชุต รวู เซ เรยีง�
�กอยฮ แปฮ รมัก่ เปอะ เซ� มัก แปฮ�
เอจี เคราะ เฮงาะ ปลัฮเตะ เอ� เอจี เติง
เวลา มัก เกอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 16ป งาวม
นึง ชุต รวู เซ กอยฮ เนอึม รมัก่ แตะ นึง
ปลัฮเตะ ฆาื อ�ื มัก เนอึม ปลัฮเตะ เซ
ตอก มัก ปุย เฮงาะ โฮ�

17ฟวยจ เซ โอก แม เตปด่า เน่อมึ โตะ
วิฮนั นึง เมือง มะลอง ติ แม� ไปญ โรฮ
รมัก่ ลอม ติ� 18 โอก โรฮ เน่อมึ โตะ คัน
ทไว ติ แม เตปด่า เยอ� ไก อมันัต ละ
ซ กุม แตะ งอ� อฮั เฮี ละ ป ไปญ รมัก่
ลอม เซ เรยีง� �กอยฮ แปฮ รมัก่ เปอะ
เซ� เกป แปฮ เปลิ อะงุน ปลัฮเตะ เซ นึง
เอจี ตึม อ�ื� อฮั เซ� 19 เตปด่า เซ กอยฮ
เนอึม รมัก่ แตะ นึง ปลัฮเตะ� เปฮ รโจะ
เปลิ อะงุน ปลัฮเตะ� น่าึก อื นึง โตะ ก
บึน อะงุน ระ ยุฮ พะจาว� นา เซ มัฮ นา ก

* 14:4 14:4 นึง พะทัม โฮวน โดฮ กัน โอ ปุย เนอมึ รพาวม ละ พะจาว กอ แพป โรฮ อื ไม่ กัน เลน จุ�
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เปลีฮ พะจาว รพาวม ฮาวก แตะ� 20 ไก
ป บึน ก พริ เวยีง เซ นึง ควน บึน อื เซ�
โอก ฮนัม เน่อมึ โตะ ก บึน อื เซ ฮาวก เบรี
ยง ไม่ โม่ะ ปุก รบุม บรอง� ปัต เอนิ ตอก
โกลง โฮ� โฮว ด่าว ลอวย รอย กิโลเมต�

15
เตปด่า พะจาว อาแลฮ

1 อาึ ยุ แม ป ซัมคัน นึง มะลอง ติ เจือ
แม� มัฮ ป ระ เนอึม ไล� ปอ เงอตึ ปุย
นึง� ไก เตปด่า อาแลฮ� มัฮ ป กุม เม่ะมัก่
โซะ ลอน อาแลฮ เจือ� รพาวม ฮาวก
ยุฮ พะจาว ซ ลอยจ นึง เม่ะมัก่ อาแลฮ
เจือ เซ� 2 อาึ ยุ แม โอเอฮี ป ตอก ปลัฮ
รอาวม� ซงอม ตอก แกว รฮอง รไม่ ไม่
งอ โฮ� โม ป เป โกะพริ เซ ไม่ ฮุป อื ไม่
โอ อื ญอม ไอฮ เลก มอยฮ อ�ื ชุง โบ ปลัฮ
รอาวม ป ตอก แกว รฮอง เซ� ไปญ พิน
เกือฮ พะจาว ละ แตะ� 3 โม เซ เชยี นึง
รซอม เชยี ยุฮ ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
พะจาว เซ� ไม่ รซอม เชยี ยุฮ กวน แกะ
เซ� อฮั เฮ�ี
�โอ พะโองจาว� ป มัฮ พะจาว ป ตึก

นึง ระ อมันัต แตะ� กัน ยุฮ เปอะ มัฮ ป
ระ เนอมึ ไล ปอ เงอตึ ปุย นึง� โอ พะโอง
จาว� ปะ มัฮ เปอะ กซัต ตัตเตียง ปุย โค
รยญ เมือง โครยญ ปะเทต� ป ยุฮ ป อฮั
เปอะ โครยญ เจือ มัฮ ป ซื ป ไซ ไม่ ป เนอึ
ม ป แนม� 4 โอ พะโองจาว� มัฮ ปุย ป โอ
ซ ฮลัต นึง ปะ อา� มัฮ ปุย ป โอ ซ ลืลาว
มอยฮ ปะ อา� มัฮ ปะ โน่ง ป มัฮ ปุย ซงะ่
ซงอม� ปุย โครยญ เจือ ปุย ซ ฮอยจ นุ่ม
ไว ปะ นึง ยุ ที ปุย เตือง โอยจ อื กัน ซื กัน
ไซ ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ�

5ฟวยจ เซ อาึ ยุ โบฮ รเวอืะ วฮินั ป มัฮ
พากัง ยุฮ พะจาว นึง เมือง มะลอง� พา
กัง เซ มัฮ นา ก ลัปลอง พะจาว ลปุง ซัน
ญา แตะ อาึง ละ ปุย� 6 เตปด่า อาแลฮ�
ป กุม เม่ะมัก่ โซะ ลอน อาแลฮ เจือ เซ�
โอก เน่อมึ โตะ วิฮนั เซ� จาวป เครองึ
พา ปิญ รฮอยจ� ไอฮ โรฮ โม่ะฮุต ไคร นึง
ญวย แตะ� 7 ปุย ตัง เจือ ปาวน ปุย เซ
ติ ปุย อ�ื ตุย ซโลวง ไคร อาแลฮ ป นาวก

นึง รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ไอม ลอป โอ
เญาะ ไก ลอยจ เซ� เกือฮ อื ละ เตปด่า
อาแลฮ เซ� 8 วฮินั เซ นาวก นึง ม่าึต งอ
เบือ อมันัต ไม่ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ พะจาว�
ไก โตว ป ปุน เลียก โตะ วิฮนั เซ กา เฆี
ยง ฟวยจ โอยจ อาวม ปุย เม่ะมัก่ อาแลฮ
เจือ ป ไปญ เตปด่า อาแลฮ เซ�

16
ซโลวง อาวต รพาวม ฮาวก ยุฮพะจาว

1 ฟวยจ เซ อาึ ฮมอง ลเลาะ ระ เซียง
โอก เน่อมึ โตะ วิฮนั เซ� อฮั เฮี ละ เต
ปด่า อาแลฮ เซ� �โฮว โทก แปฮ ซโลวง
ป นาวก นึง รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว เซ
ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ เตือง อาแลฮ อ�ื� อฮั
เซ�

2 เตปด่า รกา เซ โฮว โทก เนอมึ ซโลวง
ยุฮ แตะ นึง ปลัฮเตะ� เญือม เซ โม ป ไก
ควน ไม ยุฮ โกะพริ เซ นึง� ไม่ โม ป ไว ฮุป
อ�ื ลวต โฮลฮ เบราะ ระ เบราะ ฆอก ฆาื
อ�ื

3 เตปด่า ติ อื แม� แปน ลอา เตือง เซ�
โทก โรฮ ซโลวง ยุฮ แตะ นึง ปลัฮ รอาวม�
ปลัฮ รอาวม เซ ลอต แปน ตอก ฮนัม ปุย
ป เอจี ยุม โฮ� โอเอฮี เมาะ ป ไก รพาวม
ป อาวต โตะ รอาวม เซ ยุม โอยจ�

4 เตปด่า ติ อื แม� แปน ลอวย เตือง
เซ� โทก โรฮ ซโลวง ยุฮ แตะ นึง โกลง
โครยญ โกลง ไม่ นึง เดือะ โกลง โครยญ
โดฮ� รอาวม เซ ลอต แปน ฮนัม� 5 อาึ
โฮลฮ ฮมอง อฮั เตปด่า ป กุม รอาวม เซ
ตอก เฮ�ี
�โอ พะโองจาว� ปะ มัฮ เปอะ ปุย ซงะ่

ซงอม� มัฮ เปอะ ป ตึน ไก เน่อมึ โฆะ ลัง่
ฮอยจ ละ ปเล่ีย� เญือม รเตีฮ เปอะ ปุย
นึง โอเอฮี ตอก เซ เอจี ที ฆาื อื มัฮ เปอะ
ปุย ยุฮ ป ปุก ป ลอก เกอ�

6 �โม เซ เอจี มอก ปุย ไน เปอะ ไม่ โม
ป ซึป ลปุง เปอะ เกือฮ ฮนัม อื ปัต� ปะ
เกือฮ เอนิ เปอะ โม เซ โฮลฮ ญุ ฮนัม ฆาื
อ�ื เอจี โปง เนอึม ไม่ โฮลฮ แตะ โอเอฮี
ตอก เซ�� อฮั เซ�

7ฟวยจ เซ อาึ ฮมอง ลเลาะ โอก เน่อมึ
โตะ คัน ทไว เซ� อฮั เฮ�ี �เนอมึ ตอก เซ�
โอ พะโองจาว� ป มัฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ
อมันัต แตะ� กัน รเตีฮ รตุม เปอะ โอเอฮี
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มัฮ ป ปุก ป ลอก ป เนอึม ป แนม�� อฮั
เซ�

8 เตปด่า ติ อื แม� แปน ปาวน เตือง
เซ� โทก โรฮ ซโลวง ยุฮ แตะ นึง ซเงะ�
เกือฮ อื เรยีง กอยจ ฮา ไพรม แตะ ปอ ปุน
ฮลาึก เอนิ อื ปุย� 9 ปุย ปลัฮเตะ เกลี เอนิ
นึง เรยีง ลอน ฮลาึก กอยจ แตะ� ซะ พะ
จาว ป ไก อมันัต ปุน กุม เม่ะมัก่ เซ ฆาื อ�ื
ดิ เฌาะ โตว ลัง่ โกะ� ดิ ลโปลฮ โตว ลัง่
พาวม แตะ ละ ซ ลืลาว แตะ พะจาว� โม
เซ เยอ�

10 เตปด่า ติ อื แม� แปน พอน เตือง
เซ� โทก โรฮ ซโลวง ยุฮ แตะ นึง เบือง ก
งาวม คึ ยุฮ โกะพริ เซ� บัน่เมือง ยุฮ อื เฟี
ยก เอนิ ฆาื อ�ื ปุย นึง บัน่เมือง ยุฮ อื เซ
เกียต เอนิ ดัก ดอย แตะ นึง โซะ ลอน ป
อาวม แตะ� 11 ซะ โรฮ พะจาว เมือง มะ
ลอง ฆาื อาวม แตะ ป โซะ เกียต เกือ ไม่
เบราะ แตะ� ปังเมอ โอ ลัง่ เฌาะ โกะ ล
โปลฮ พาวม แตะ ฮา กัน ยุฮ แตะ เซ ลัง่�
โม เซ เยอ�

12 เตปด่า ติ อื แม� แปน แลฮ เตือง
เซ� โทก โรฮ ซโลวง ยุฮ แตะ นึง โกลง ยู
ฟะเรตี ระ เซ� โกลง ยูฟะเรตี เซ ไฮจ เอนิ
ฆาื อื ละ ซ เพรยีง อื คระ ละ โม กซัต ป
โอก เน่อมึ ลัก่ โอก ซเงะ เซ� 13 เญอืม เซ
อาึ ยุ พี ฆอก ลอวย ตัว� ปิม ฮงั อื ตอก บัก่
โฮ� โอก เน่อมึ โตะ มวยญ เงอืก เซ ติ�
เน่อมึ โตะ มวยญ โกะพริ ติ� เน่อมึ โตะ
มวยญ ปุย ซึป ลปุง พะจาว โอ เนอึม ติ�
14 พี โม เซ มัฮ ตื ป เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน�
โอก โฮว เคะ โม กซัต เล่ีป เตะ� เกือฮ อื
รโจะ โพรม ดิ ละ ซ รุป แตะ ปุ แตะ ไม่ พะ
จาว นึง ซเงะ ระ ไล ยุฮ พะจาว ป ตึก นึง
ระ อมันัต แตะ� 15-16 โม พี เซ เกือฮ โม
กซัต รโจะ โพรม ดิ ติ โดฮ นา ก อฮั โม
ฮบีรู อามาเกตโด่น ไม่�
�มอง แลน เมิฮ� อาึ ซ ฮอยจ เจอะ

ตอก ฮอยจ คะมุย โฮ� ตึน ซ ไก งอ่น ป
ปุน โซะโกะ นึง เครองึ จาวป เครองึ ฟุต
แตะ ละ โอ แตะ ซ โฮลฮ โฮว ฆาวง ไม่
โอ แตะ ซ โซะกิจ ซองนา ปุย� โม ป ปุน
อาวต ไม่ ไงฮ ซวง แตะ ตอก เซ ซ โฮลฮ

เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื� อฮั
เซ พะโองจาว เยอ�

17 เตปด่า ติ อื แม� แปน อาแลฮ เตื
อง เซ� โทก โรฮ ซโลวง ยุฮ แตะ นึง กัง
ฮาว� โอก ลเลาะ ระ เซียง เน่อมึ ก งาวม
คึ โตะ วิฮนั เซ� �เอจี ฟวยจ�� อฮั เซ�
18ฟวยจ เซ โอก ปลุกปลัก เนอมึ บริ นึง�
ลอยฮ เนอึม ไอฮ พาวม แตะ� ดุงเดียง
เตะ นึง ไม่ อื เรยีง� เคียง ไก ปุย นึง ปลัฮ
เตะ เฮี ฮอยจ ปเล่ีย ไก โตว เญือม เรยีง
ดุงเดียง เตะ เมาะ เซ ติ ชวง� 19 เวยีง
ระ เซ ลเฆือฮ เลีฮ ลอวย� เวยีง อาวต
ปุย ตังเมือง ไลจ ตื โรฮ� เวยีง บ่าบี่โลน
ระ เซ พะจาว ไตม โรฮ อ�ื เกือฮ อื ญุ
จอก รพาวม ฮาวก เรยีง ยุฮ แตะ เซ เกือฮ
โอยจ� 20 เกาะ เมาะ ไก อื ไฆร ตื� โม
มอยจ เญือะ ไก โตว ป ชวน เฟือฮ� 21 ราื
แพร ระ โนง นึง เน่อมึ มะลอง ดุฮ ราว
ปุย� แพร ติๆ โนง เซ นัมนัก อื ไก พามัน
เมาะ รฮอน กิโล� ปุย เตือง โอยจ อื ซะ
พะจาว ฆาื เม่ะมัก่ ป เกิต นึง ราื แพร เซ�
นึง มัฮ อื เม่ะมัก่ โซะ ลอน�

17
มอจังคึต ระ

1 เญือม เซ เตปด่า ไน อาแลฮ เซ ติ
อื ป ไปญ ซโลวง ยุฮ แตะ เซ ฮอยจ เคะ
อาึ� อฮั เฮี เนิ� �เอญี นา เฮี เมอะ� อาึ
ซ เปลีฮ ละ เปอะ ตอก ซ รเตีฮ พะจาว มอ
จังคึต ระ* ป งาวม ราว โกลง โฮวน เซ�
2 โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เอ เอจี เลนจุ ไม่
อ�ื เมาะ ป อาวต นึง ปลัฮเตะ ญุ่ยจ โรฮ
นึง ไปล อะงุน บาึฮ ม่อยญ ฮอยญ เรี ยุฮ
อื เซ�� อฮั เซ�

3 เญอืม เซ ลปุ พะจาว กุม เอนิ รพาวม
เมอะ� เตปด่า เซ โรวก อาึ ฮอยจ นึง ลาึน
ติ โดฮ� อาึ ยุ ปรโปวน นา เซ ติ ปุย งาวม
ราว โกะพริ ซครกั ลอง ติ� โกะพริ เซ ไก
มอยฮ ป ไซฮ ปุย นึง เล่ีป โกะ อ�ื มัฮ
โอยจ ลปุง พามัต พะจาว� ไก ไกญ อา
แลฮ� ไก โด่วง กาว� 4ปรโปวน เซ จาวป
เครองึ ซี ซูวนั ไม่ เครองึ ซครกั ลอง� แงฮ่
ฆัว ติ แตะ นึง เครองึ ไคร เครองึ มาื ไม่

* 17:1 17:1 มอจังคึต เฮี มัฮ อฮั อื ไม่ เมือง บ่าบี่โลน� มัฮ เมือง ป จัมเปน ลอก กัน รเตีฮ ยุฮ พะจาว ฆาื กัน
ฆอก ยุฮ อ�ื
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แกว ระ งวยฮ ไม่ แกว ตอม ฮอย� ไปญ
จอก ไคร ป นาวก นึง ป คึต ป ตวยฮ� ไม่
ป ฆอก ป เบร ป ไก ฆาื กัน บาึฮ ม่อยญ
ฮอยญ เรี ยุฮ แตะ เซ� 5 นึง แด่ ปรโป
วน เซ เอจี ไซฮ ปุย อาึง รซอม ป มัฮ ลปุง
โด่ะ ละ งอ่ต ปุย อื ตอก เฮ�ี �เวยีง บ่าบี่
โลน ระ เฮี มัฮ มะ มอจังคึต ไม่ มะ ป คึต ป
ตวยฮ นึง ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื� อฮั
อื ตอก เซ� 6 อาึ ยุ ญุ่ยจ ปรโปวน เซ นึง
ฮนัม ปุย ไน พะจาว ไม่ ฮนัม โม ป ญอม
ยุม เบือ แปน แตะ พีญัน ยุฮ พะเยซู ไม่
รพาวม เนอมึ แตะ�
เญือม แก เยอะ ปรโปวน เซ อาึ เงอตึ

ลัมเลือ เอนิ ฆาื� 7 เตปด่า เซ ไฮมญ อาึ�
�เมอยุ เงอตึ เนอึม เงอตึ แนม เปอะ ฆาื
อ�ื อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ ไลลวง ลปุง โด่ะ
ป เกว ไม่ ไลลวง ปรโปวน เซ� ไม่ ไลลวง
ลปุง โด่ะ ป เกว ไม่ โกะพริ ป บุก อื เซ� ป
ไก ไกญ อาแลฮ ไม่ โด่วง กาว เซ� 8 โกะ
พริ โฮลฮ เปอะ ยุ เซ มัฮ ป ไก ไพรม อ�ื
ปเล่ีย เฮี เญือะ ไก โตว� ปังเมอ ซ ฮอยจ
แม� ซ โอก เน่อมึ โตะ ครุฮ โอ ไก ก นัน
เซ ละ ซ ไลจ ซ โลม แตะ� โม ป อาวต นึง
ปลัฮเตะ เอ� ป โอ พะจาว โจต มอยฮ อื
นึง นังซื จีวติ เน่อมึ เญือม ยุฮ โรง แตะ
ปลัฮเตะ เอ� เญือม โฮลฮ อื ยุ โกะพริ เซ
ซ เงอตึ เนอึม ฆาื อ�ื โกะพริ เซ มัฮ ป ไก
ไพรม อ�ื ปเล่ีย เฮี เญาะ ไก โตว� เฆียง
เฮี ซ ฮอยจ แม� มัฮ เซ ป ซ เงอตึ ปุย ฆาื
อ�ื

9 �มัฮ โอเอฮี ไล เฮี ป ไมจ ปุย งอ่ต ที
ไม่ โกว แตะ กัมกึต วไิซ ไมจ ยุฮ แตะ ฆาื
อ�ื ไกญ อาแลฮ อื เซ มัฮ อฮั อื ไม่ บลาวง
อาแลฮ โดฮ นา ก งาวม ปรโปวน เซ� อฮั
โรฮ อื ไม่ กซัต อาแลฮ ปุย� 10 พอน ปุย
อื เญือะ โฮลฮ โตว ตัตเตียง เมือง แตะ�
ติ อื กัมลัง ตัตเตียง ลัง่ ปเล่ีย เฮ�ี ติ อื ดิ
ฮอยจ โตว� ดัฮ เอจี ฮอยจ โฮ ซ โฮลฮ ตัต
เตียง ติ เตะ โน่ง� 11 โกะพริ ป ไก ไพรม
โฆะ โฮ� ป โอ เญือะ ไก ปเล่ีย เฮ�ี เอจี
มัฮ ซเตะ เตือง เซ� ปังเมอ มัฮ ลัง่ มู ติ ไม่
กซัต อาแลฮ ปุย เซ� ซ ฮอยจ โรฮ ละ ซ
ไลจ ซ โลม แตะ�

12 �โด่วง กาว ยุ เปอะ เซ มัฮ กซัต กาว
ปุย ป โอ ดิ โฮลฮ ตัตเตียง บัน่เมือง แตะ�
ซ โฮลฮ ตัตเตียง ดิ ไม่ โกะพริ เซ ติ ชวั
โมง� 13 โม กซัต เซ ไก รพาวม ติ โดฮ� ซ
มอป อมันัต แตะ ละ โกะพริ เซ ละ ซ เกือฮ
อื เกียฮ อฮั ตัง โกะ แตะ� 14กซัต โม เซ ซ
รุป ปุ แตะ ไม่ กวน แกะ ยุฮ พะจาว� กวน
แกะ เซ ไม่ โม ป อาวต ไม่ อื ซ เป โม เซ�
นึง มัฮ กวน แกะ เซ จาวไน ปุน เตียง โม
จาวไน เตือง โอยจ อ�ื ไม่ มัฮ อื กซัต ปุน
เตียง กซัต เตือง โอยจ อ�ื โม ป อาวต ไม่
อื เซ มัฮ โม ป เนอึม รพาวม� กวน แกะ
เซ เอจี เลือก อาึง อื ไม่ กอก อื เอญี เคะ
แตะ�� อฮั เซ เตปด่า เซ�

15 เตปด่า เซ อฮั แม เฮี เนิ� �โกลง
โฮวน ยุ เปอะ นา ก งาวม มอจังคึต เซ มัฮ
แพป อื ไม่ ปุย โฮวน เจือ� โฮวน เมือง�
โฮวน ปะเทต� ไม่ โฮวน ปซา� 16 โด่วง
กาว ยุ เปอะ เซ ไม่ โกะพริ เซ ซ เกละยุ
มอจังคึต เซ� ซ ตุย โอเอฮี ฮา อื โครยญ
เจือ� ไม่ ซ เกือฮ อื อาวต ฆาวง� ซ กุก
โรฮ โตะ อ�ื ไม่ ซ ตอง อื นึง งอ เกือฮ อื ฮะ
ล่อยญ เตือง โอยจ อ�ื 17 มัฮ ซ ยุฮ อื ตอก
เซ นึง เอจี โบว พะจาว รพาวม อื เกือฮ อื
ยุฮ อื ตัม ปุก อื รพาวม แตะ� เกือฮ อื
ไก รพาวม ติ โดฮ� เกือฮ อื มอป อมันัต
ละ โกะพริ เซ ละ ซ ตัตเตียง อื บัน่เมือง
ยุฮ แตะ� ฮอยจ ละ เกิต โอเอฮี ตอก อฮั
พะจาว อื ซ เกิต โครยญ เจือ� 18 ปรโป
วน โฮลฮ เปอะ ยุ เซ มัฮ อฮั อื ไม่ เวยีง ระ
เซ� มัฮ ป ปุน ตัตเตียง โม กซัต ปลัฮเตะ
เฮี เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ เตปด่า เซ�

18
เวยีง บ่าบีโ่ลน ไลจ โลม

1ฟวยจ เซ เยอ อาึ ยุ แม เลีฮ เตปด่า เน่
อมึ มะลอง ติ� อาวต ไม่ อมันัต ระ แตะ�
รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ อื ซเปีย ยุฮ ปลัฮเตะ�
2 ครอฮ อื นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ ตอก
เฮ�ี �เวยีง บ่าบีโ่ลน ระ เซ เอจี ไลจ เนอมึ
ไลจ แนม� ปเล่ีย เฮี เอจี มัฮ นา ก อาวต
พี ฆอก โครยญ ตัว อ�ื มัฮ นาตี อาวต
เบื่อก� มัฮ นา ก รโจะ ไซม โอ ซงะ่ ไล ไม่
ไซม เกละ ปุย ยุ โครยญ เจือ� 3 ปุย โค
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รยญ เมือง เอจี ญุ ไปล อะงุน บาึฮ ม่อย
ญ ฮอยญ เรี ยุฮ เวยีง ระ เซ เตือง โอยจ
แตะ� โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เอ เอจี เลนจุ
ไม่ เวยีง ระ เซ โรฮ� โม ป กาไค นึง ปลัฮ
เตะ เฮี เยอ เอจี โฮลฮ แปน ป กอย เบือ
บรื เวยีง ระ เซ ไจ แตะ มาื�� อฮั เซ เต
ปด่า เซ�

4 อาึ ฮมอง แม เซียง เน่ อมึ มะลอง
แม� อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน อาึ
อ�ื ไมจ เปอะ โอก แปฮ ฮา เวยีง ระ เซ�
ปุ เลียก รโจะ ดิ ไม่ มัป่ ยุฮ อื เดอมึ เปอะ
โอ ซ ลอก ดิ ตุต ไม่ อ�ื 5 มัป่ ยุฮ อื เซ
เอจี รชุก รเชยีก เบรยีง ไม่ มะลอง� พะ
จาว เบีย โตว พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื 6 ยุฮ อื ละ
ปุย ตอก ออฮ� ไมจ เปอะ ยุฮ แม ละ โกะ
อื ตอก เซ โรฮ� ไมจ เอนิ เปอะ โรก ละ
อื ลอา เตะ กัน ยุฮ โกะ อื เซ� จอก รไม่
อื รอาวม ซอง ละ โม เปะ เซ� ไมจ โรฮ
เปอะ รไม่ ละ โกะ อื เกือฮ เรยีง ซอง ฮา
เซ แม ลอา เตะ โรฮ� 7 อวต เวยีง เซ ติ
แตะ คึ� ไม่ บรื อื ไจ แตะ มาื ตอก ออฮ�
ไมจ เปอะ เกือฮ อาวม ป โซะ ป ไซญ ไม่
เกือฮ อื โฮลฮ ตุก เปละ นัน พาวม เมาะ
เซ โรฮ� เวยีง ระ เซ อวต ติ แตะ� อฮั
เฮี โตะ รพาวม แตะ� �อาึ เอจี งาวม ตัต
เตียง โอเอฮี ตอก กซัต รโปวน โฮ� อาึ
มัฮ โตว แม ฮงั� เญาะ ซ โฮลฮ โตว ตุก
รพาวม ติ คระ เนอึม�� อฮั เซ� 8 มัฮ เซ
ป ซ ฮอยจ พราวป เม่ะมัก่ โซะ ลอน โฮวน
เจือ ละ อื ฆาื อื ไน ติ ซเงะ โน่ง� มัฮ พา
ญัต ฆอก ไม่ ไปลญ เออปึ ไม่ ตุก เปละ นัน
พาวม ป ซ ฮอยจ ละ อ�ื ซ ฮะ ซ ล่อยญ
โอยจ โรฮ นึง งอ� พะโองจาว ป รเตีฮ อื
เซ มัฮ พะจาว ป ระ เนอึม อมันัต�� อฮั
เซ เซียง ฮมอง อาึ เซ�

9�โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เฮี เยอ� ป เอจี
เลนจุ ไม่ เวยีง ระ เซ ไม่ ยุฮ ดิ อื ชฮิ ไม่ โอ
เอฮี นึง อ�ื เญือม ชวน อื ม่าึต งอ ฮะ อื
เซ ซ เยอืม เนอมึ เยอืม แนม ฆาื อ�ื 10 ซ
ชุง ก ซไง อื นึง ฮลัต แตะ นึง เม่ะมัก่ ลอก
อื เซ� ซ อฮั เฮ�ี �โซะ ไซญ เนอมึ ป เกิต
ละ เวยีง บ่าบี่โลน ป มัฮ เวยีง ระ เวยีง คึ
เซ� เอจี ฮอยจ พราวป เนอึม กัน รเตีฮ
รตุม ละ เปอะ ไน ติ ชวัโมง โน่ง�� ซ อฮั
เซ ละ เวยีง เซ�

11 �โม ป กาไค นึง ปลัฮเตะ เฮี เยอ�

ซ เยอืม เนอึม เยอืม แนม ฆาื อื นึง ฮลัก
แตะ กอ เวยีง เซ� นึง โอ อื เญือะ ซ ไก ป
รวี ป โชะ ป นาวง อื เซ� 12ป โชะ ป นาวง
อื เซ มัฮ ไคร� มาื� แกว ไมจ ระ งวยฮ�
แกว ตอม ฮอย� พา ลินิน แนน ไมจ� พา
ซี ซูวนั ไม่ เครองึ ไตญ ปุย นึง กอย ซตุ�
พา ซครกั ลอง� โคะ ซออย ฮงาื โครยญ
เจือ� ไม่ โอเอฮี ยุฮ ปุย นึง พลุก ซัง โค
รยญ เจือ� ไม่ โอเอฮี ยุฮ ปุย นึง โคะ ระ
งวยฮ� ไร ซเง�ี ไร เฮลีจ� ไม่ ซโมะ พรุ
ยฮ โครยญ เจือ� 13 โนก ฮา เซ มัฮ โรฮ
รไป โฮวง ไม่ ป ซออย ฮงาื� เตียน ทุป�
โมตญอป� กัมยนั� ไปล อะงุน� ลออยฮ�
แปง ไมจ� เฮงาะ� ครกั� โมวก� แกะ�
บรอง� เลาะ� ไม่ โม ป มัฮ ครา ปุย� ปัง
มัฮ จีวติ ปุย� โชะ ตื อื โม เซ เยอ�

14�โม ปอกา อฮั เฮี ละ เวยีง เซ� �เปลิ
โคะ เปลิ เอาะ ป ลเลียก รพาวม เปอะ นึง
เซ เอจี ไฆร ฮา เปอะ� ไม่ โอเอฮี ป มัฮ ป
ญึม ป เด ไม่ ป คึ ป นัก ละ เปอะ เอจี ไฆร
ตื ฮา เปอะ� เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ยุ
เฟือฮ�� อฮั เซ� 15 โม ปอกา ป กอย เบือ
โชะ แตะ โอเอฮี ละ เวยีง เซ เยอ� ซ ชุง ก
ซไง อื ฆาื ฮลัต แตะ นึง เม่ะมัก่ ลอก อื เซ�
ซ เยอืม เนอึม เยอืม แนม ไม่ ตุก รพาวม
แตะ� 16 ซ อฮั เฮ�ี
� �โซะ ไซญ เนอมึ� เวยีง ระ เซ ไพรม

อื เอจี โฮลฮ จาวป ฟุต เครองึ พา ลินิน
แนน ไมจ ไม่ เครองึ ซี ซูวนั ไม่ เครองึ
ซครกั ลอง ไม่ แงฮ่ ฆัว อื ติ แตะ นึง เค
รองึ ไคร เครองึ มาื ไม่ แกว ระ งวยฮ ไม่
แกว ตอม ฮอย โอเอฮี� 17 คาวคอง ระ
งวยฮ ยุฮ อื เซ เอจี ไลจ โอยจ ไน ติ ชวั
โมง โน่ง�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
�โม กุม ซปาว รอาวม โครยญ โฆะ อื

ไม่ โม ป โฮว นึง ซปาว เซ� ไม่ โม ป ยุฮ
กัน นึง อื ไม่ โม ป ริ ป ฮา โอเอฮี คระ ปลัฮ
รอาวม เซ� ชุง ตื ก ซไง อ�ื 18 ลไล แก อื
ม่าึต งอ ฮะ เวยีง เซ เยอ� อฮั เฮี เรยีง�
�ไก ก เมอ เวยีง คึนัก เมาะ เวยีง ระ เฮี
เยอ� แจง โอ อื ไก�� อฮั เซ� 19 โม เซ
กาวปครวย รกาื นึง ไกญแตะฆาื อ�ื เยอื
ม เนอมึ เยอืม แนม นึง ตุก รพาวม แตะ�
อฮั เฮ�ี �โซะ ไซญ เนอึม� เวยีง ระ เซ�
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มัฮ นา ก โฮลฮ กุม ซปาว นึง ปลัฮ รอาวม
แปน ป กอย เบือ คาวคอง ยุฮ อ�ื ไน ติ ชวั
โมง โน่ง เอจี ไลจ โอยจ โอเอฮี นึง เวยีง ระ
เซ�� อฮั เซ�

20�เมือง มะลอง ไม่ ปุย ไน พะจาว� ไม่
โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ไม่ โม ป ซึป
ลปุง พะจาว เยอ� โม เปะ ไมจ เปอะ เกือฮ
ติ แตะ ไมจ เปละ มวน พาวม นึง เอจี ร
เตีฮ พะจาว เวยีง ระ เซ รโตง โม เปะ��
อฮั เซ�

21ฟวยจ เซ เตปด่า ระ เรยีง ระ แด่น ติ
อื ยวก ซโมะ ระ ติ โม่ว ตอก ซโมะ ครติ ปุย
เฮงาะ โฮ� เตือน อื โตะ ปลัฮ รอาวม� อฮั
เฮ�ี �เวยีง บ่าบี่โลน ระ เซ ซ โฮลฮ โรฮ
ปุย เตือน พราวป เกือฮ ไฆร ลอป ตอก เซ
โรฮ� เญาะ ซ ไก โตว ปุย ซ โฮลฮ แม ยุ
เวยีง เซ�� อฮั เซ�

22 เตปด่า เซ อฮั เฮี ละ เวยีง เซ� �เซี
ยง พิน เตียต ปุย ไม่ เซียง โม ป จอยะ
เชยี ลเบี่ย ปาึง ไม่ เซียง เปี เซียง กวย
เญาะ ไก โตว ป ซ ฮมอง แม เน่อมึ นึง
เปอะ เฟือฮ เอนิ� โม ป ไมจ พันญา ละ
ยุฮ แตะ กัน ตอก เฮี ตอก เซ ปุ โรฮ เญาะ
ไก กไน เปอะ� เซียง โม ปุย แปง เญาะ
ซ ไก โตว ป ฮมอง เน่อมึ นึง เปอะ เฟือฮ
เอนิ� 23 รงั ออม นึง เปอะ ปุ โรฮ เญาะ ซ
ไก เฟือฮ� เญาะ ซ ฮมอง โตว ปุย เซียง
รโอฮ รออง เญือม เญือะ เญือม เอญี ปุย
นึง กไน เปอะ� โม ปอกา ยุฮ เปอะ ไพรม
อื เอจี แปน ป ระ ไกญ ติญ มอยฮ นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี เอจี โกว เปอะ อมันัต พี ละ ซ จุ
เปอะ ปุย โครยญ เมือง�

24 �นึง เวยีง เซ ปุย เอจี ยุ ฮนัม ปุย ไน
พะจาว ไม่ ฮนัม โม ป ซึป ลปุง พะจาว นึง
อ�ื ไม่ ฮนัม โม ป ยุฮ ปุย ยุม ไม่ นึง ปลัฮ
เตะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื มัฮ เซ ป ลอก เวยีง
เซ ตุต แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ เวยีง ระ เซ
เตปด่า เซ�

19
รซอม ลืลาว ปุย พะจาว

1 ฟวยจ เซ อาึ ฮมอง เซียง ระ ตอก ล
เลาะ ปุย โฮวน นึง เมือง มะลอง� อฮั เฮ�ี
�ฮาเลลูยา� อมันัต เกือฮ ปุย โปน ป โอ

ไมจ ไม่ โญตซัก ไม่ อมันัต อานา โครยญ
เจือ ไก ไม่ พะจาว ยุฮ เอะ� 2 กัน รเตีฮ ยุฮ
อื มัฮ ป ซื ป ไซ ไม่ ป ปุก ป ลอก โครยญ
เจือ� มอจังคึต ระ เซ ป เกือฮ ปุย ปลัฮ
เตะ ยุฮ ป คึต ป ตวยฮ ฆาื กัน บาึฮ ม่อย
ญ ฮอยญ เรี ยุฮ อื เซ เอจี ตัตซิน อื เกือฮ
ลอก ตุต แตะ� พะจาว เอจี โรก เวน ละ
ปรโปวน เซ รโตง ฮนัม กวนไจ ยุฮ แตะ��
อฮั เซ เซียง ฮมอง เงอะ เซ�

3 ปุย โฮวน เซ อฮั แม เฮี เรยีง� �ฮาเลลู
ยา� ม่าึต งอ ฮะ เวยีง เซ ซ ฮาวก ลอป โอ
เญาะ โก ลอยจ�� อฮั เซ�

4 โม ป ระ ป คาว งา่ โรฮ ปาวน ปุย เซ�
ไม่ ปุย ตัง เจือ ปาวน ปุย เซ� นุ่ม เอนิ ปอ
จิ ไกญ แตะ เตะ ไว พะจาว ป งาวม นา ก
งาวม คึ เซ� อฮั เฮ�ี �อาเมน� ฮาเลลู
ยา�� อฮั เซ�

5 เญือม เซ โอก เซียง เน่อมึ ก งาวม คึ
เซ� อฮั เฮ�ี �โม เปะ เมาะ ป มัฮ กวนไจ
ปุย โจฮ ยุฮ พะจาว� ไม่ โม ป นัปทื เนอมึ
อื เตือง ป ระ ป แตวะ� ไมจ เปอะ ลืลาว
พะจาว ยุฮ เอะ�� อฮั เซ�

กัน โซมญุ ยุฮ กวน แกะ
6 ฟวยจ เซ อาึ ฮมอง แม เซียง ตอก

ล เลาะ ปุย โฮวน โฮ� ตอก โรฮ ลอยฮ
รอาวม นึง จาื ระ โฮ� ไม่ ตอก โรฮ อื ซนัน
ลอยฮ เนอึม บริ โฮ� บรุก อฮั เฮ�ี �ฮา
เลลูยา� พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะ
จาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� เอจี ปุน
แปน กซัต ตัตเตียง โอเอฮี เตือง โอยจ
อ�ื 7 ไมจ เอะ ญัน ด่ี ปีติ ไม่ ลืลาว ไม่
ทไว แตะ โญตซัก ละ� นึง เอจี เติง เวลา
โซมญุ กวน แกะ เซ� ป เครฮี ยุฮ อื เอจี
ฟวยจ แงฮ่ ฆัว อื ติ แตะ� 8 พะจาว เอจี
เกือฮ อื โฮลฮ จาวป เครองึ พา ลินิน แนน
ไมจ� เครองึ รโอฮ ปิญ รฮอยจ� เครองึ
พา ลินิน แนน ไมจ เซ มัฮ กัน ซื กัน ไซ ยุฮ
ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�

9 เญอืม เซ เตปด่า เซ อฮั เฮี เนิ� �ไมจ
เปอะ ไซฮ อาึง ตอก เฮ�ี �โม ป โฮลฮ พะ
จาว กอก ฮอยจ นึง กัน โซมญุ กวน แกะ
เซ� เอจี โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อ�ื � อฮั เซ� เตปด่า เซ อฮั แม เฮี เนิ�
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�ลปุง เซ เยอ มัฮ ลปุง พะจาว� มัฮ ป เนอึ
ม ป แนม�� อฮั เซ�

10 เญอืม เซ อาึ นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ
ริ ไว เตปด่า เซ โบ ชวง อ�ื เตปด่า เซ อฮั
เฮี เนิ� �ปุ ไว อาึ อ�ื อาึ มัฮ โรฮ กวน
ไจ ยุฮ พะจาว ตอก ปะ ไม่ ตอก โม เอียก
ปุ เปอะ ป แปน เนอึม พีญัน ยุฮ พะเยซู�
ไมจ เปอะ นุ่ม ไว พะจาว โน่ง� เมาะ ป
ครอฮ ไลลวง พะเยซู เอจี มัฮ ซึป อื ป อฮั
ลปุ พะจาว ละ แตะ�� อฮั เซ เนิ�

ป บุก บรอง ปิญ โฮว รุป เซิก
11 ฟวยจ เซ อาึ ยุ โบฮ โตะ มะลอง�

ชวน บรอง ปิญ นึง ติ ตัว� ป บุก บรอง
เซ มอยฮ อื มัฮ �ป เนอมึ รพาวม� ไม่ �ป
ซื ป ไซ�� โฮว รุป ไม่ รเตีฮ รตุม แตะ โอ
เอฮี ตัม ป ปุก ป ลอก� 12ซลอง ไง่ อื ตอก
รเออปึ งอ โฮ� นึง ไกญ อื ไก วอม คึ นึง
โฮวน� ป บุก บรอง เซ เอจี ไซฮ พะจาว
มอยฮ อื นึง โกะ อื ติ� ไก โตว ป ยุง มอยฮ
อื เซ โนก ฮา โกะ อ�ื 13 จาวป ลปิ ดา ชตึ
นึง ฮนัม� ป บุก บรอง เซ มอยฮ อื มัฮ
�ลปุง พะจาว�� 14 โม ตฮนั นึง เมือง มะ
ลอง โฮว ฟวต อ�ื บุก โรฮ บรอง ปิญ�
จาวป เครองึ พา ลินิน แนน ไมจ� ซงะ่
ซงอม� ปิญ รฮอยจ� 15 ป อฮั ปุย �ลปุง
พะจาว� ละ เซ โอก วจิ ลอม เน่อมึ โตะ
มวยญ อื นึง ซ เป อื เมือง ปุย นึง อื โค
รยญ เมือง� ซ ตัตเตียง ปุย นึง คอน ไร�
ซ เกือฮ รพาวม ฮาวก เรยีง ยุฮ พะจาว ป
ตึก นึง ระ อมันัต แตะ โอก ละ ปุย� ตอก
โอก รอาวม อะงุน เน่อมึ ควน บึน ปุย อื
เญอืม บึน ปุย อื โฮ� 16 ไก โรฮ มอยฮ นึง
ลปิ อื ไม่ นึง รเวอืง อื ติ� มอยฮ อื เซ มัฮ
�กซัต ตัตเตียง โม กซัต เตือง โอยจ อ�ื
ไม่ จาวไน ตัตเตียง โม จาวไน เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ�

17 ฟวยจ เซ อาึ ยุ เตปด่า ติ ชุง นึง
ซเงะ� เดือะ อฮั อื ละ ไซม โปว นึง กังฮาว
เตือง โอยจ อื นึง ลเลาะ รโปยญแตะตอก
เฮ�ี �เอญี รโจะ รเจอมึ นึง กัน เลียง ระ
ยุฮ พะจาว เฮ�ี 18ซ เกือฮ โม เปะ กุก โตะ
โม กซัต� ไม่ โตะ โม ไน ตฮนั� ไม่ โตะ โม
ป ระ เรยีง ระ แด่น� ไม่ โตะ บรอง ไม่ โตะ

โม ป บุก บรอง เซ� ไม่ โตะ ปุย เตือง ป
มัฮ ครา ไม่ ป โอ มัฮ ครา� เตือง ป ระ ป
แตวะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ ไซม โม
เซ�

19 เญอืม เซ อาึ ยุ โกะพริ เซ ไม่ โม กซัต
นึง ปลัฮเตะ เฮี ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อ�ื รโจะ
ละ ซ รุป แตะ ปุ แตะ ไม่ ป บุก บรอง เซ
ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อ�ื 20 ป บุก บรอง ปิญ เซ
โฮมวต โกะพริ เซ ไม่ ป ซึป ลปุง พะจาว
โอ เนอึม ติ ปุย เซ� เอจี มัฮ ปุย เซ ป ยุฮ
ป ซัมคัน ซองนา โกะพริ เซ� มัฮ ป จุ โม
ป ไว ฮุป โกะพริ เซ ไม่ โม ป ไก ควน ไม ยุฮ
โกะพริ เซ นึง� เบือ ป ซัมคัน ยุฮ แตะ เซ�
ปุย ลอา เซ ไก ป โปวฮ โตะ ตุง งอ รเออปึ
ไม่ มัต เตือง ไอม อ�ื 21ตฮนั ยุฮ อื เซ ยุม
โอยจ นึง วจิ ป โอก เน่อมึ โตะ มวยญ ป
บุก บรอง เซ� โม ไซม โฮลฮ กุก โตะ โม
เซ ปอ ซัก ปอ เตือ แตะ เตือง โอยจ อ�ื

20
เตปด่า ปุก คัง ซาตัน ติ เปือน เนอมึ

1ฟวยจ เซ อาึ ยุ เตปด่า เลีฮ เน่อมึ มะ
ลอง ติ� ไปญ โม่ะเฮลีจ ระ ติ เซน ไม่ ควน
กัฮ กอแจ โตะ ครุฮ โอ ไก ก นัน เซ� 2 เต
ปด่า เซ โฮมวต เงอืก ป อฮั ปุย ซโอยญ
ไพรม ไม่ เซ� เอจี มัฮ ป อฮั ปุย พี ระ ละ
ไม่ ซาตัน� ปุก น่าึก อื โตะ ครุฮ โอ ไก ก
นัน เซ� ซอง อาึง อื เกือฮ ตอน� คัง อื
โตะ เซ ติ เปือน เนอึม� 3 นึง โอ อื เญาะ
ซ เกือฮ ปุน จุ ปุย โครยญ เมือง ไน ติ เจน
เปือน เนอมึ เซ� กัง เคะ เอ จัมเปน ลัง่ อื
พลวย ติ เตะ�

4ฟวยจ เซ อาึ ยุ ก งาวม คึ โฮวน โดฮ�
พะจาว เกือฮ โม ป งาวม นึง อื แปน ป ปุน
รเตีฮ โอเอฮี� โม ป กิต ปุย ไกญ อื เบือ
แปน อื ซกิ พญีัน ยุฮ พะเยซู ไม่ เบือ ลปุง
พะจาว� อาึ โฮลฮ ยุ ลปุ อ�ื มัฮ ป โอ ไว
โกะพริ เซ ไม่ ฮุป อ�ื มัฮ ป โอ ญอม ไอฮ
ควน ไม ยุฮ โกะพริ เซ นึง แด่ แตะ ไม่ นึง
เตะ แตะ� โม เซ เยอ� โม เซ โกฮ ไอม
แม� โฮลฮ ตัตเตียง ดิ โอเอฮี ไม่ พะครติ
ติ เปือน เนอึม� 5 เอจี มัฮ เฮี ไลลวง โกฮ
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ไอม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ คัก รกา นึง
อ�ื กา เฆียง ลอยจ ติ เปือน เนอึม เซ โม
ป ยุม ไฮญ นึง อื ปังเมอ โอ ดิ โฮลฮ โกฮ
ไอม� 6 โม ป โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ
คัก รกา อื เซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ
เบือ อ�ื ไม่ โฮลฮ อื แปน ปุย ซงะ่ ซงอมละ
พะจาว� เอจี มัฮ โปน อื ยุม โฮน ลอา นึง
อื เซ� ซ โฮลฮ แปน ซตุ รซอฮ ละ พะจาว
ไม่ ละ พะครติ� ซ โฮลฮ ตัตเตียง ดิ โอ
เอฮี ไม่ อื ติ เปือน เนอมึ�

ซาตัน ซ ไป นึง พะเยซู
7 เญือม เอจี โปน อื ฮา ติ เปือน เนอึม

เซ� ซ ไก ป พลวย ซาตัน ฮา ก ไลญ อื เซ�
8ซ โอก ละ ซ จุ แตะ ปุย โครยญ เมือง เล่ีป
ปลัฮเตะ เฮ�ี เตือง เมือง โกก ไม่ เมือง มา
โกก� นึง ซ เกือฮ อื รโจะ ละ ซ รุป อื เซิก�
ปุย โม เซ โฮวน ลัมเลือ เอนิ� ตอก ไฮมจ
นึง เกาะ โฮ� 9 โม เซ โฮว นึง ปลัฮเตะ เล่ีป
อ�ื ฮอยจ แวต เอนิ ก อาวต ปุย ไนพะจาว
ไม่ เวยีง ฮรกั พะจาว เซ� เญอืม เซ เยอ�
เลีฮ เอนิ งอ ยุฮ พะจาว ละ เน่อมึ มะลอง
ปอ ฮะ ล่อยญ อื เอนิ� 10พี ระ ป กอ จุ ปุย
เซ เอจี ไก ป โปวฮ โตะ ตุง งอ รเออปึ ไม่
มัต เซ� นา เซ เอจี มัฮ นา ก อาวต โกะ
พริ เซ ไม่ ป ซึป ลปุง พะจาว โอ เนอึม ติ
ปุย เซ� โม เซ ซ โฮลฮ อาวม ป โซะ เตือง
ซเงะ่ รซาวม โอ เญาะ ไก ลอยจ�

กัน รเตีฮ ลัก่ ก ลอยจ อื
11ฟวยจ เซ อาึ ยุ ก งาวม คึ� ระ ปิญ�

ยุ โรฮ ไม่ ป งาวม นึง อ�ื เญือม เซ ปลัฮ
เตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง ไฆร เอนิ� เญาะ ไก
โตว ป ยุ เตะ ไม่ มะลอง เซ� 12 อาึ ยุ โม
ป ยุม เตือง ป ระ ป แตวะ� ชุง ลั่กกา ก
งาวม คึ เซ� นังซื นังฮา ยุฮ พะจาว เซ
เอจี ไฆลฮ� ไก แม นังซื ติ ปอ� ไฆลฮ
โรฮ� มัฮ นังซื จีวติ� โม ป เอจี ยุม เตื
อง โอยจ อื ลอก กัน รเตีฮ� ตัม โอเอฮี
ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื เซ ตัม ป ยุฮ ป อฮั อื
โครยญ เจือ� 13 ปลัฮ รอาวม รแม่ ป ยุม
อาวต นึง แตะ� อมันัต ลัก่ ยุม ไม่ เมือง
ป ยุม รแม่ โรฮ ป ยุม อาวต นึง แตะ โรฮ�

ปุย เตือง โอยจ อื เอจี ลอก กัน รเตีฮ ตัม
ป ยุฮ ป อฮั แตะ โครยญ โฆะ อ�ื 14 อมั
นัต ลัก่ ยุม ไม่ เมือง ป ยุม เอจี ไก ป โปวฮ
โตะ ตุง งอ� เอจี มัฮ ตุง งอ เซ ป มัฮ ยุม
โฮน ลอา เยอ� 15 ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ป
โอ พะจาว โจต อาึง มอยฮ อื นึง นังซื จีวติ
เซ� ไก ป โปวฮ โตะ ตุง งอ เซ เตือง โอยจ
อ�ื

21
ปลัฮเตะ โคระ ไม่ ปลัฮ มะลอง โคระ

1ฟวยจ เซ อาึ ยุ ปลัฮเตะ โคระ ไม่ ปลัฮ
มะลอง โคระ� นึง เอจี ไฆร มะลอง ไพรม
ไม่ ปลัฮเตะ ไพรม เซ� ปลัฮ รอาวม ปุ
โรฮ เญาะ ไก� 2 อาึ โฮลฮ ยุ เวยีง ซงะ่
ซงอม ยุฮ พะจาว� มัฮ เวยีง เยรูซาเลม
โคระ ป กัมลัง เลีฮ เน่อมึ เมือง มะลอง�
มัฮ เลีฮ อื เน่อมึ นึง พะจาว� เอจี ฟวยจ
แฮรป เตียป อื อาึง� เอจี แงฮ่ ฆัว อื ตอก
ป เครฮี ซ เอญี ละ ปรเมะ เญือะ แตะ โฮ�
3 อาึ ฮมอง ลเลาะ ระ เซียง โอก เน่อมึ ก
งาวม คึ เซ� อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี พะจาว
เอจี ฮอยจ อาวต ไม่ ปุย� เอจี เกือฮ ติ
แตะ อาวต ดิ ไม่ อ�ื โม เซ ซ แปน ปุย
ไน อ�ื พะจาว ซ อาวต ลลาึง อ�ื ซ แปน
พะจาว ยุฮ อ�ื 4พะจาว ซ บ่วต รบวต นึง
ไง่ อื โครยญ เฌีย� ไลลวง ยุม ปุย เญาะ
ซ ไก โตว เฟือฮ เอนิ� ตุก เปละ นัน พาวม
ไม่ เยอืมๆญึ่ตๆ ปุ โรฮ เญาะ ซ ไก� ป โซะ
ป คระ นึง อื ปุ โรฮ ซ ไก� นึง เอจี ไฆร ไล
ลวง ป ไก ไพรม เซ��

5 เญือม เซ ป งาวม นา ก งาวม คึ เซ
อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ ซ ยุฮ โอเอฮี เกือฮ
โคระ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ� อฮั โรฮ เฮี
เนิ� �ไซฮ อาึง เมิฮ� ลปุง เฮี มัฮ ป เนอมึ
ป แนม� ปุน อาึง ปุย รพาวม แตะ นึง��
อฮั เซ�

6 อฮั แม เฮี เนิ� �เอจี ฟวยจ� อาึ มัฮ
ตัว �ก� ไม่ ตัว �ฌ�. มัฮ เมือ โรง อื ไม่
ลัก่ ก ลอยจ อ�ื ดัฮ ไก ป ฆวต ญุ รอาวม
อาึ ซ เกือฮ ญุ เยอื รอาวม จีวติ ป ปัต โอก
เน่อมึ รอาวม ปลาึฮ ไก จีวติ นึง� 7 ป เป
ป โอ ไมจ เจอ ซ โฮลฮ โอเอฮี โม เฮี แปน
คอง แตะ� อาึ ซ แปน พะจาว ยุฮ อ�ื ปุย
เซ ซ แปน กวน เนอะ� 8 โม ป ฮลัต นึง ปุย
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ไม่ โม ป โอ เจือ� โม ป โอ เนอึม รพาวม
ละ พะจาว� โม ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� โม ป
เลนจุ� โม ป โกว อมันัต พี� โม ป ไว ฮุป�
ไม่ โม ป อฮั ป โอ เนอึม เตือง โอยจ อ�ื
รโตง อื เอจี มัฮ ตุง งอ รเออปึ ไม่ มัต�
เอจี มัฮ เซ ป มัฮ ยุม โฮน ลอา เยอ�� อฮั
เซ�

เวยีง เยรูซาเลม โคระ
9 ฟวยจ เซ เตปด่า ติ อื ไน โม เตปด่า

อาแลฮ ป ไปญ ซโลวง นาวก นึง เม่ะมัก่
อาแลฮ เจือ ป ซ ไก ลัก่ ลอยจ อื เซ เอญี
เคะ อาึ� อฮั เฮี เนิ� �เอญี นา เฮ�ี อาึ ซ
เกือฮ ปะ ยุ ป เครฮี ป ซ เอญี ละ ป มัฮ กวน
แกะ เซ�� อฮั เซ� 10 เตปด่า เซ ตาว อาึ
เบือ ลปุ พะจาว ฮอยจ เปือง โม ฮลาวง ติ
โดฮ� เปลีฮ เวยีง ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว
เซ เนิ ป มัฮ เวยีง เยรูซาเลม ป กัมลัง เลีฮ
เน่อมึ เมือง มะลอง� มัฮ เลีฮ อื เน่อมึ นึง
พะจาว� 11 เวยีง เซ ไก รงั ซเปีย ยุฮ พะ
จาว นึง� ตอฮ เอนิ ตอก แกว ระ งวยฮ�
ตอก แกว รงั ซงา โฮ� ซงอม ตอก แกว
รฮอง� 12 ไก ฆรุง ระ ฮลาวง� ไก โตะ
รเวอืะ นึง กาว โรฮ ลอา โตะ� โตะ รเวอืะ
เซ โครยญ โตะ อื อาวต เตปด่า นึง ติ ติ�
มอง โตะ รเวอืะ เซ� รเวอืะ เซ ไก มอยฮ
เจอ โม อซิราเอน นึง เตือง กาว โรฮ ลอา
เจอ อื โครยญ โตะ� ติ โตะ ติ เจอ� 13ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ ไก รเวอืะ ลอวย โตะ� ลวง
ลัก่ล่าวง อื ไก โรฮ รเวอืะ ลอวย โตะ� ลวง
ลัก่เซฮ อื ไก โรฮ รเวอืะ ลอวย โตะ� ลวง
ลัก่ เลียก ซเงะ อื ไก โรฮ รเวอืะ ลอวย โตะ
โรฮ� 14 ฆรุง เวยีง เซ โก อื ราว ซโมะ ระ
ปาวน เลียม กาว ลอา กอน� ซโมะ โม เซ
ไก มอยฮ โมป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง กวนแกะ
เซ นึง เตือง กาว ลอา ปุย อ�ื

15 เตปด่า ป อู ไม่ อาึ เซ ไก โคะ รแนต
ไคร ยุฮ ละ ซ แนต อื เวยีง เซ นึง� ไม่
รเวอืะ อื ไม่ ฆรุง อ�ื 16 เวยีง เซ พัต โมน
ปาวน เลียม� ลวง ลัง่ อื บรญิ ไม่ ลวง
เงีย่ง อ�ื เตปด่า เซ แนต เวยีง เซ นึง โคะ
รแนต ยุฮ แตะ� ลวง ลัง่ อื ไม่ ลวง เงีย่ง
อื ไม่ ฮลาวง เตียม อื เมาะ ปุ แตะ� ไก
ลอา เปือน ไปล ปาวน รอย กิโลเมต เมาะ
ปุ แตะ เตือง ลอวย ลวง อื เซ� 17 เตปด่า

เซ แนต ฆรุง เซ� ไก ติ รอย ไม่ รปาวน
โรฮ ปาวน รเนฮ� รเนฮ โกว เตปด่า เซ
มัฮ โรฮ ตอก รเนฮ โกว ปุย ปลัฮเตะ โรฮ�
18 ฆรุง เวยีง เซ ยุฮ อื นึง แกว รงั ซงา�
เวยีง เซ ยุฮ อื นึง ญอต ไคร รฮอง ตอก
ซแฆล โฮ� 19 ซโมะ โก อื ฆรุง เวยีง เซ
ปดัป่ ปด่า อื นึง แกว ระ งวยฮ เตือง โอยจ
อ�ื ติ อื มัฮ แกว รงั ซงา� ติ อื แม มัฮ
แกว มาฮานิน� ติ อื มัฮ แกว ตอง เนะ�
ติ อื มัฮ แกว ซงา กวต� 20 ติ อื มัฮ แกว
พรุยฮ� ติ อื มัฮ แกว ซครกั� ติ อื มัฮ
แกว ซลอง ไง่ แมว� ติ อื มัฮ แกว ซเง�ี
ติ อื มัฮ แกว เกาะ นัม พึง� ติ อื มัฮ แกว
ซงา จัว� ติ อื มัฮ แกว ซี นัม เงนิ� ติ อื
มัฮ แกว ซี ซูวนั� 21 แปน กาว โรฮ ลอา
เตือง เซ� รเวอืะ กาว โรฮ ลอา โตะ เซ มัฮ
แกว ปิญ� รเวอืะ ติ ติ เซ ยุฮ อื นึง แกว
ตอม ฮอย ติ ติ เตือง กาว โรฮ ลอา โตะ อื
เซ� กอง เวยีง เซ มัฮ ญอต ไคร� รฮอง
ตอก ซแฆล โฮ�

22 อาึ ยุ โตว วิฮนั กไน เวยีง เซ� นึง
อาวต ลอป พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต
แตะ เซ ไม่ กวน แกะ เซ นึง เวยีง เซ� มัฮ
เซ ป โอ อื เญือะ จัมเปน ไก วฮินั นึง ฆาื อ�ื
23 ปุย เวยีง เซ เญือะ จัมเปน โตว อื โกว
รงั ซเงะ ไม่ รงั เคิ นึง� นึง รฌิญ เลิง รงั ซ
เปีย ยุฮ พะจาว นึง� กวน แกะ เซ มัฮ โรฮ
ควน ซเปีย นึง อ�ื 24 ปุย โครยญ เมือง ซ
โฮลฮ โฮว ซไบ่ นึง รงั ซเปีย เวยีง เซ� โม
กซัต นึง ปลัฮเตะ เอ ซ โฮว เลียก ไม่ โญต
ซัก ยุฮ แตะ นึง เวยีง เซ โรฮ� 25 ไก โตว
ติ ซเงะ เนอึม เญือม ซอง ปุย รเวอืะ นึง
เวยีง เซ� นา เซ เยอ เมือ ก ซาวม นึง อื
ปุ โรฮ ไก� 26 โอเอฮี ป ไมจ ป ญุ่ก ไม่ โอ
เอฮี ป โฮลฮ ปุย โญตซัก แตะ นึง โครยญ
เมือง ปุย� ซ โรวก อื ฮอยจ นา เซ� 27 โอ
เอฮี ป โอ ซงะ่ ซงอม ปังเมอ โอ ซ เกือฮ
อื เลียก นึง เวยีง เซ� โม ป ยุฮ ป คึต ป
ตวยฮ ไม่ โม ป อฮั ป โอ เนอมึ เมอ� ปุ โรฮ
ซ โฮลฮ เลียก นึง อื ติ ตื เนอึม� มัฮ โม
ป โจต พะจาว อาึง มอยฮ อื นึง นังซื จีวติ
ยุฮ กวน แกะ เซ โน่ง ป ซ โฮลฮ เลียก นึง
อ�ื

22
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โกลง รอาวม จีวติ ไม่ โคะ จีวติ
1 เญือม เซ เตปด่า เซ เกือฮ อาึ โฮลฮ

ยุ โกลง รอาวม จีวติ� ซงอม ตอก แกว
รฮอง โฮ� ปัต โอก เน่อมึ ก งาวม คึ ยุฮ
พะจาว ไม่ ก งาวม กวน แกะ เซ� 2 ปัต
เลีฮ ซน่ะ กอง นึง เวยีง เซ� เฆียง โกลง
เตื อง ลอา ก บลัฮ อื ไก โคะ จี วติ นึง
โฮวน� โคะ โม เซ เปลิ ติ เนอึม กาว โรฮ
ลอา เจือ� เปลิ โครยญ เคิ ติ เคิ ติ เจือ�
ฮละ โคะ เซ ไฮ ยุฮ ป โซะ นึง ปุย โครยญ
เมือง� 3 นึง เวยีง เซ โอเอฮี ป ลอก รซอม
ซะ ยุฮ พะจาว นึง อื เญือะ ซ ไก โตว ติ
เจือ เนอมึ� ก งาวม คึ ยุฮ พะจาว เยอ ไม่
ก งาวม กวน แกะ เซ ซ อาวต นา เซ� โม
กวนไจ ยุฮ อื ซ นัปทื เนอึม อ�ื 4 โม เซ ซ
โฮลฮ เนอมึ ยุ นา พะจาว� มอยฮ พะจาว
ซ ไก นึง แด่ อื โครยญ โฆะ อ�ื 5 เมือ ก
ซาวม อื ปุ เญาะ ซ ไก� เญือะ จัมเปน โตว
โกว รงั ออม ไม่ รงั ซเงะ นึง ซ มัฮ พะจาว
รงั ซเปีย ละ อ�ื โม เซ เยอ ซ โฮลฮ ตัต
เตียง ลอป โอเอฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ ตอก
กซัต โฮ�

พะเยซู ซ ฮอยจ แม
6 เตปด่า เซ อฮั แม เฮี เนิ� �ลปุง เฮี

มัฮ ป เนอมึ ป แนม� ปุน อาึง ปุย รพาวม
แตะ นึง� พะโองจาว ป มัฮ พะจาว กุม
รพาวม รโม่ยฮ โม ป ซึป ลปุง แตะ เซ�
เอจี ดวน เตปด่า ยุฮ แตะ เปลีฮ ไลลวง ป
โอ เญือะ เล่ีญ ซ เกิต เซ ละ โม กวนไจ ยุฮ
แตะ�� อฮั เซ�

7พะเยซู อฮั เฮี เนิ� �มอง แลน� เญือะ
เล่ีญ โตว อาึ เอจี ซ ฮอยจ เจอะ� เมาะ ป
ยุฮ ตัม ลปุง รโฮงะ ป ไก นึง นังซื ไลลวง
ป ซ เกิต ลั่กกา ปุย เฮ�ี ซ โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ�

8อาึ ป มัฮ โยฮนั เนอ เอจี โฮลฮ ยุ โฮลฮ
ฮมอง โอเอฮี ไล เซ เตือง โอยจ อ�ื เญอืม
เอจี ฟวยจ ยุ ฟวยจ ฮมอง เงอะ โอเอฮี ไล
เซ เยอ� อาึ นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ โบ
ชวง เตปด่า เซ ละ ซ ไว แตะ เตปด่า เซ
นึง มัฮ อื ป เปลีฮ โอเอฮี ไล เซ เนิ� 9 เต
ปด่า เซ ปังเมอ อฮั เฮี เนิ� �ปุ ไว อาึ อ�ื
อาึ ไม่ ปะ มัฮ ดิ กวนไจ ยุฮ พะจาว� มัฮ ป

ยุฮ ดิ กัน ละ พะจาว ตอก โม เอยีกปุ เปอะ
ป มัฮ โรฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่ โม ป
ยุฮ ตัม ลปุง ไก นึง นังซื เฮี เตือง โอยจ อ�ื
ไมจ เปอะ นุ่ม ไว พะจาว เซ โน่ง�� อฮั เซ
เนิ�

10อฮั แม เฮี เนิ� �ลปุง รโฮงะ ป เกว ไม่
โอเอฮี ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย นึง นังซื เฮ�ี ปุ
เม่าะ ปุ ลไลม� นึง เอจี ซ เติง เวลา ซ เกิต
อ�ื 11 โม ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร เกือฮ แนฮ
ยุฮ ป ฆอก ป เบร แนฮ� โม ป รแอม โตะ
รพาวม เกือฮ แนฮ แปน ป รแอม แนฮ�
โม ป ยุฮ กัน ซื กัน ไซ� เกือฮ แนฮ ยุฮ กัน
ซื กัน ไซ แนฮ� โม ป ซงะ่ ซงอม เกือฮ
แนฮ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม แนฮ�� อฮั เซ�

12 พะเยซู อฮั เฮ�ี �มอง แลน� เญือะ
เล่ีญ โตว อาึ ซ ฮอยจ เจอ� อาึ ซ ฮอยจ
ไม่ ลังวนั ยุฮ แตะ� ซ จัต เตอะ ละ ปุย ตัม
ป ยุฮ ป อฮั อื โครยญ โฆะ อ�ื 13 อาึ มัฮ
ตัว �ก� ไม่ ตัว �ฌ�. มัฮ ป รกา อื ไม่ ป
รเคะ� มัฮ เมือ โรง อื ไม่ ลัก่ ก ลอยจ อ�ื

14 �โม ป ซัก เครองึ จาวป เครองึ ฟุต
แตะ ซงะ่ ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ
เบือ อ�ื นึง ซ โฮลฮ อื รโตง แตะ นึง โคะ
จีวติ เซ� ไม่ ซ โฮลฮ อื เลียก นึง เวยีง เซ
คระ โตะ รเวอืะ� 15กพริ เวยีง เซ ไก เซาะ
นึง ไม่ โม ป โกว อมันัต พี� ไม่ โม ป เลน
จุ� ไม่ โม ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� ไม่ โม ป ไว
ฮุป� ไม่ โม ป มวน รพาวม นึง อฮั แตะ ป
โอ เนอมึ� ไม่ กอ จุ แตะ ปุย�

16�อาึ ป มัฮ เยซู เยอ เอจี ดวน เตปด่า
ยุฮ แตะ โฮว รโฮงะ โอเอฮี ไล เฮี ละ ปะ ละ
ซ เกือฮ อื ฮอยจ ละ โม ครติซจัก โครยญ
โดฮ� เอจี มัฮ อาึ เฮี ป มัฮ ตอก แรฮ ละ
กซัต ด่าวติ เตอ� ไม่ มัฮ โรฮ จัตเจือ อ�ื
อาึ มัฮ โรฮ ซฆรงั ซะ รงั เนอมึ รงั แนม��
อฮั เซ พะเยซู�

17 ลปุ พะจาว ไม่ ปเครฮี ซ เญือะ เซ
อฮั เฮ�ี �เอญี นา เฮ�ี� อฮั เซ� เมาะ ป
ฮมอง รซอม เซ ไมจ โรฮ อื อฮั เฮ�ี �เอญี
นา เฮี เยอ�� ไมจ โรฮ อื อฮั ตอก เซ�
เมาะ ป ฆวต ญุ รอาวม เกือฮ เอญี นา เฮ�ี
เมาะ ป ไก รพาวม ฆวต ญุ อู� ญุ เยอื เมิฮ
รอาวม จีวติ เซ�



พะทัม รโฮงะ 22:18 415 พะทัม รโฮงะ 22:21

18 โม ป ฮมอง ลปุง รโฮงะ ไลลวง ป
ซ เกิต ลั่กกา ปุย ป ไก นึง นังซื เฮ�ี อาึ
ซตอก รเง่อมึ เมอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ป
เพือ ลปุง ป ไก นึง นังซื เฮ�ี พะจาว ซ เพือ
โรฮ เม่ะมัก่ ละ อื ตัม ป เอจี ไซฮ อาึ อาึง
นึง นังซื เฮี โรฮ� 19 ดัฮ ไก ป ลิต ลปุง ร
โฮงะ ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย นึง นังซื เฮ�ี พะ
จาว ซ ลิต โรฮ รโตง อื นึง โคะ จีวติ เซ� ไม่
รโตง อื นึง เวยีง ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว เซ
ตัม ป เอจี ไซฮ อาึ อาึง ไลลวง อื นึง นังซื
เฮ�ี

20พะโอง ป มัฮ ซกิ พญีัน เนอมึ ยุฮ พะ
จาว นึง โอเอฮี ไล เซ อฮั เฮ�ี �เญือะ เล่ีญ
โตว อาึ เอจี ซ ฮอยจ เจอะ� มัฮ เนอึม
ตอก เซ�� อฮั เซ�
อาเมน� ฮอยจ เนอึ ม โอะ� พะ เยซู

จาว�
21 ปัว กุน มุ่น ยุฮ พะ เยซู จาว อาวต

ลอป ไม่ โม ป มัฮ ปุย ไน พะจาว เตือง
โอยจ อ�ื อาเมน�
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พะทัม ลืลาว
พะ ทัม ลื ลาว มัฮ นังซื เชยี ไม่ นังซื

รซอม ไววอน ละ โกว ปุย ไน พะจาว� ป
ไซฮ รซอม เชยี มัฮ ปุย โฮวน ปุย� ไซฮ
อื ไน โฮวน เจน ปุย ไม่ อ�ื โม อซิราเอน
ซาวป รโจะ รซอม ลืลาว เฮี ละ ซ โกว แตะ
เญือม โพรม ซุต ไววอน แตะ ไม่ ลืลาว ดิ
อื พะจาว ไม่ ปุ แตะ� กังเคะ เอ โม อซิรา
เอน ลอต เกือฮ รซอม ลืลาว โม เฮี อาวต
นึง พะทัม ยุฮ แตะ�
พะทัม ลืลาว เฮี มัฮ โบ่ต กลอน โฮวน

เจือ� ไก รซอม เชยี ลืลาว พะจาว นึง
งอ่น� ไก รซอม ปัว พะจาว เรอมึ แตะ นึง
งอ่น� มัฮ ปัว อื เฆีญ แตะ ฮา ป โอ ไมจ
ไม่ ปัว อื เกือฮ ติ แตะ โปน ฮา โม ป รุป
ไม่ แตะ งอ่น� มัฮ โรฮ รซอม รโซะ พิต
โฌวะ ยุฮ แตะ งอ่น� มัฮ รซอม ญันด่ี อื
นึง พะจาว งอ่น นึง โฮวน ป โฮลฮ อื เบือ
พะจาว� มัฮ โรฮ รซอม ปัว อื พะจาว โรก
เวน ละ โม ป เกละยุ แตะ งอ่น� รซอม โม
เฮี มัฮ ป เกว ไม่ ป คิต ป งอ่ต ปุย ติ ปุย นึง
ไลลวง ป อาวม โกะ แตะ งอ่น� มัฮ โรฮ
ป เกว ไม่ ปุย เตือง ปะเทต อื งอ่น นึง อู อื
ไลลวง ป อาวม ปุย ไน พะจาว เตือง มู อ�ื
พะทัม ลืลาว มัฮ ป กอ โกว พะเยซู เญื

อม เพอกึ แตะ ปุย� โม ป ไซฮ พะทัม
โคระ กอ โกว โรฮพะทัม ลืลาว เญอืม อาทิ
ไบ่ แตะ โอเอฮี ละ ปุย� โม ป เจือ พะเยซู
โกว ลอป พะทัม ลืลาว เฮี ละ ซ ลืลาว แตะ
พะจาว นึง� ไม่ แปน อื แบ่ปยัง่ นึง กัน ไว
วอน แตะ� เน่อมึ เจน ครติซจัก เมือ โรง
อ�ื ปุย ไน พะจาว เมีญ ลอป อื มัฮ ป ระ
ไล ละ แตะ โครยญ เจน ปุย�

1
คัก ติ
(ลลว� 1-41)

1 ปุย ดัฮ โอ โฮว ตัม ลปุง เพอกึ ตอม ปุย
ฆอก ปุย เบร แตะ� ไม่ โอ อื ชุง นึง คระ
ยุฮ ปุย มัป่� ไม่ โอ อื งาวม นา ก งาวม
โม ป เพียก แฮม พะจาว� ซ โฮลฮ เนอึม
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 2 ปุย ตอก

เซ มัฮ เกือฮ อื ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม
เบือ พะทัม โกตไม ยุฮ พะจาว. รนึก รไน
ลอป พะทัม เซ เตือง ซเงะ่ รซาวม� 3 ปุย
เซ มัฮ ตอก อื โคะ กวยฮ โบ โกลง โฮ�
เปลิ เญือม เคราะ เปลิ แตะ โครยญ ลบ
ลอก� ฮละ อื ไก โตว เญือม ตูไต อ�ื ปุย
ตอก เซ กัน ยุฮ อื โครยญ เจือ จเลิน ปุ โฮว
ปุๆ�

4 ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ โอ มัฮ ตอก
เซ� มัฮ ตอก อื เฮงาะ แลป ป ปอย ไม่ กาื
โฮ� 5 เญือม ตัตซิน พะจาว อ�ื ปุย ฆอก
ปุย เบร เซ แจง โอ อื ซ โปน ตุต แตะ� ป
ยุฮ ป โอ ปุก โอ ลอก เกอ� ปุ โรฮ ซ โฮลฮ
อาวต นา ก โพรม ดิ โม ป ซื ป ไซ�

6พะจาว แลน แก ปุย ซื ปุย ไซ โครยญ
คระ โฮว โครง เอญี อ�ื ปุย ฆอก ปุย เบร
เยอ ปังเมอ ซ ฮอยจ ละ คระ ไลจ คระ โลม
แตะ�

2
1 ปุย ปลัฮเตะ โครยญ เมือง เมอยุ ฆวต

เลฮ อื เตียง พะจาว เยอ� เมอยุ ซาวป
อื งอ่ต ปไฮะ ปฮอน ป โอ ซ ไก ป มัฮ ฮา�
2 โม กซัต ปลัฮเตะ เฮี เกือฮ ติ แตะ เรยีง
รพาวม ไม่ ปุ แตะ� โม ป ตัต ป เตียง รโจะ
รเจอมึ ละ ซ ตอซู แตะ ปุ แตะ ไม่ พะจาว.
ตอซู โรฮ ปุ แตะ ไม่ กซัต ป เอจี เลือก อื
อาึง เซ� 3 อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ไมจ เอะ
โปวต แปฮ โม่ะเฮลีจ ป ปุก อื อาึง เอะ นึง
เซ� ไมจ เอะ เกือฮ แปฮ ติ แตะ โปน ฮา
อมันัต ตัตเตียง อื เอะ�� อฮั เซ� 4 พะ
จาว ป งาวม นา ก งาวม คึนัก ยุฮ แตะ นึง
มะลองญวยฮ ฆาื อ�ื โล่ โรฮญวยฮ แพน
กัน ยุฮ อื เซ� 5พะจาว คัต เวยีน ป อฮั อื
เซ ไม่ รพาวม ฮาวก แตะ ฆาื อ�ื เกือฮ อื
ฮลัต เตีจ นึง แตะ ฆาื รพาวม รอก แตะ�
6 อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี ดุฮ อาึง กซัต ยุฮ แตะ
เกือฮ ตัตเตียง ปุย เน่อมึ นึง บลาวง ซีโยน
ป มัฮ บลาวง ซัมคัน ยุฮ ฮุ เซ�� อฮั เซ พะ
จาว�

7 กซัต ดุฮ อื เซ อฮั เฮ�ี �ป อฮั พะจาว
เนิ เซ อาึ ซ ครอฮ เฮาะ ละ ปุย� เอจี อฮั เฮี
เนิ� �ปะ มัฮ เปอะ กวน อาึ� ซเงะ เนาะ
เฮี อาึ เอจี แปน เปือะ เปอะ� 8 ไมจ เปอะ
ปัว นึง อาึ เดอมึ อาึ ซ เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ
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แปน คอง เปอะ โครยญ เมือง ปุย� ปลัฮ
เตะ เฮี เตือง โอยจ อื ซ แปน โรฮ คอง ปะ�
9 ปะ ซ ตัตเตียง เปอะ ปุย ไม่ คอน ไร� ซ
ปุฮ เปอะ เมือง ปุย เกือฮ บลวย ตอก โดง
เตะ โฮ�� อฮั เซ เนิ พะจาว เยอ��

10 โม เปะ ป มัฮ กซัต นึง ปลัฮเตะ เอ�
ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ปุน คิง แตะ� โม
เปะ ป มัฮ ป ตัต ป เตียง นึง ปลัฮเตะ เอ�
ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง ซตอก อาึ เปอะ เฮ�ี
11-12 ไมจ เปอะ นัปทื พะจาว ไม่ รพาวม
ฮลัต แตะ นึง� ไมจ เปอะ นุ่ม ไว อื ไม่
รกุฮ รเตียง แตะ� ไมจ เปอะ นัปทื เนอึ
ม พะจาว เดอมึ โอ ซ ฮาวก รพาวม ละ
เปอะ� รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว เซ ซ เกีย
ฮ ฮอยจ พราวป ละ เปอะ ละ ซ เกือฮ อื โม
เปะ ลอก ป โซะ นึง คระ โฮว เปอะ ปอ ยุม
เปอะ เอนิ�
โม ป เกือฮ พะจาว แปน ตัว เปิง แตะ

ซ โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อ�ื

3
รซอม ไววอน ด่าวติ เญือม ตอ อื ฮา

อปัซาโลม
1 โอ พะจาว, โม ป ฆวต รุป ปุ แตะ ไม่

อาึ โฮวน ลัมเลือ เอนิ� โฮวน เนอมึ ป โกฮ
ตอซู ปุ แตะ ไม่ เยอะ� 2 ปุย โม เซ โฮว โบ
ลปุง ลอก อาึ ตอก เฮ�ี �พะจาว แจง โอ
ซ เรอึม อื เกือฮ โปน เอะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ
ปุ แตะ�

3 โอ พะจาว, ปะ มัฮ เปอะ ควน เฆีญ อาึ
ติ แตะ� มัฮ เปอะ โญตซัก ยุฮ ฮุ� มัฮ ปะ
ป เกาะ โลม อาึ เกือฮ โฮลฮ แม รพาวม
เรยีง แตะ� 4 อาึ ไววอน กอก ปัว พะจาว
เรอมึ แตะ� พะจาว โพต เนอมึ โอเอฮี เนิ
เน่อมึ นึง บลาวง ซัมคัน ยุฮ แตะ ตัม ป
ปัว เยอะ เซ�

5อาึ โฮลฮ ไอจ ไมจ มวน ติ ซาวม บวยฮ
นึง เฆีญ พะจาว แตะ� 6 อาึ ฮลัต โตว นึง
โม ป ซ ฮอยจ คัม ตุง แตะ� ปัง ฮอยจ
แวต อาึ แปน เปือน แปน ฮมาึน แตะ
ญุ่ก�

7 โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ� ปัว เปอะ
โกฮ เฆีญ อาึ เกือฮ โปน ฮา ปุย โม เซ� ปัว
เปอะ เดือฮ นา โม ปุย ฆอก ปุย เบร ป เก

ละยุ อาึ เซ ปอ โบวก เบียง อื เอนิ� 8 มัฮ
พะจาว ป เฆีญ ปุย เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ
เจอ� ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ ปุย ไน แตะ
เตือง โอยจ อ�ื

4
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี ป โกว พิน ระ พิน แตวะ
1 โอ พะจาว� เญือม ไววอน ละ เปอะ

ปัว ปะ โพต โอเอฮี เนิ ตัม ป ปัว เยอะ�
เญอืม ไกป นิป โอเอฮี ฮี ปัว เปอะ เรอมึ อาึ
เกือฮ โปน ฮา อ�ื ปัว เปอะ เลียก พาวม
นึง แตะ ไม่ งอ่ต เปอะ รซอม ไววอน อาึ
เฮ�ี เดอมึ อาึ ซ ที มัฮ ปุย ซืไซ ฆาื�

2 โม เปะ ป ระ ป คาว นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
ซ เพยีก แฮม ลัง่ เปอะ อาึ เล่ีญ เมาะ เมอ
แล� ซ ฮรกั แนฮ ลัง่ เปอะ ป โอ ไก ป มัฮ
ไม่ ซาวป แนฮ ลัง่ เปอะ ป โอ เนอึม เล่ีญ
เมาะ เมอ แล�

3 ไมจ เปอะ ไตม มัฮ พะจาว ป เลือก
อาึง ปุย ซืไซ ละ โกะ แตะ ไอฮ� เญอืม ไว
วอน อาึ ละ อ�ื พะจาว ซ งอ่ต อื เนิ� 4 ดัฮ
เปอะ รอก พาวม โฮ ปุ เกือฮ ติ เปอะ ลอต
ยุฮ มัป่ ฆาื รพาวม รอก เปอะ เซ� ฮา เซ
ไมจ เปอะ อาวต โฆย ไม่ งอ่ต ที เปอะ ไล
ลวง เซ โตะ รพาวม แตะ ฮอยจ นึง ซัต เบี
รฆวง ไอจ เปอะ� 5 ไมจ เปอะ ทไว โอเอฮี
ละ พะจาว ตัม ปุก อื ไล แตะ� ไมจ โรฮ
เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง�

6 ไก โฮวน ป ไววอน ปัว นึง พะจาว ตอก
เฮ�ี �โอพะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ เอะ โฮลฮ
ป ไมจ ป ญุ่ก� ปัว เปอะ เลียก พาวม นึง
เอะ ไม่ เปลีฮ เปอะ นา ซเปีย แตะ เซ ละ
เอะ�� อฮั เซ ละ พะจาว โม เซ เยอ� 7อาึ
ปังเมอ อฮั เฮี ละ พะจาว� ปะ เอจี โพต
เปอะ รพาวม ไมจ มวน เนิ� มัฮ เซ ป ไมจ
เนิ ฮา เฮงาะ รโกะ โฮวน รอาวม อะงุน บื
ป โฮลฮ ปุย โม เซ เยอ�

8 โอ พะจาว, เญอืม ไอจ เจอะ อาึ โฮลฮ
เนอึม ไอจ ไมจ ไอจ มวน� มัฮ ปะ โน่ง ป
เกือฮ อาึ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ เกือฮ
เปอะ อาึ โปน ฮา โอเอฮี ป คัม ป ตุง เงอะ
โครยญ เจือ�



พะทัม ลืลาว 5:1 418 พะทัม ลืลาว 6:10

5
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ� ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี ไม่ ป ปาึง เปี
1 โอ พะจาว, ปัว ปะ ดาวง ฮยวก แตะ

ละ ซ งอ่ต เปอะ รซอม ไววอน อาึ เฮ�ี ปัว
เปอะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว อาึ ไม่ รพาวม ตุก
แตะ เฮ�ี 2 ปะ มัฮ เปอะ กซัต ยุฮ ฮุ� มัฮ
โรฮ เปอะ พะจาว ยุฮ ฮุ� อาึ ไววอน ปัว โอ
เอฮี นึง ปะ� ปัว เปอะ งอ่ต รซอม ปัว อาึ
นึง เปอะ เฮ�ี

3 โอ พะจาว, เมือ กซะ อื ปะ ฮมอง ลอป
เปอะ เซียง อาึ� นึง โกฮ ไววอน อาึ ละ
เปอะ� อาึ มอง ลอป ปะ ไม่ รพาวม รกวน
แตะ� 4 ปะ เกือฮ เปอะ โตว ติ แตะ มวน
รพาวม นึง กัน ฆอก กัน เบร� โม ป ยุฮ
กัน โอ ปุก โอ ลอก เกียฮ อาวต ดิ โตว ไม่
ปะ� 5 โม ป อวต ติ แตะ ระ ซ โฮลฮ โตว
อาวต ไม่ เปอะ ติ ปุย เนอมึ� ปะ เกละ เนอึ
ม เปอะ ยุ โม ป ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร เตือง
โอยจ อ�ื 6 ปะ ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ โม ป อฮั
ป โอ เนอึม� โม ป ฆวต คัม ตุง ปุย เกือฮ
โซะ เกือฮ ยุม ไม่ โม ป ซาวป จุ ปุย ไลจ
เจอ� ปะ รแอม เนอมึ เปอะ นึง�

7อาึ ปังเมอ ซ เลียก กไน วฮินั ยุฮ เปอะ
เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ป
มัฮ ป ระ ไล� อาึ ซ นุ่ม ติ แตะ ไว ปะ
นึง วิฮนั ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ ไม่ รพาวม
นัปทื แตะ ปะ� 8 โอ พะจาว, ปัว ปะ นัม
อาึ เกือฮ โฮว นึง คระ ซืไซ ยุฮ เปอะ� นึง
โฮวน โม ป เกละยุ อุ� ปัว ปะ นัม นา
แตะ เกือฮ คระ โฮว เยอะ ซโฆรฮ ซฆรนั�
9 ลปุง ป โอก ฮา มวยญ ปุย โม เซ ไก โตว
ป เนอมึ นึง� รพาวม รโม่ยฮ อื งอ่ต ลอป
ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ปุย� โตะ คราวง
อื ตอก โตะ รมอยจ ป โลฮ ปุย โฮ� ดัก
อื ซาวป แนฮ อฮั ลปุง ชอม ละ ซ จุ แตะ
ปุย�

10 โอ พะจาว� ปัว เปอะ เกือฮ ปุย โม
เซ ลอก ตุต ฆาื กัน ฆอก ยุฮ อื เซ� แพน
กัน ป ตะ อื ยุฮ เซ เกือฮ แปน ตอก ซราว
ป ตาวง อื อาึง ละ โกะ แตะ ไอฮ� ปัว
เปอะ โครฮ ปุย โม เซ โอก ฮา เปอะ ฆาื
มัป่ โฮวน ยุฮ อื เซ นึง เลฮ อื เตียง เปอะ�

11 ละ โม ป เลียก เปิง ปะ นึง อ�ื ปัว ปะ
เกือฮ อื โฮลฮ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม�
เกือฮ โฮลฮ เชยี ลอป ไม่ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� ปัว ปะ เฆีญ อื ฮา ป โอ ไมจ� เดอมึ
โม ป ฮรกั เปอะ เซ ซ ไมจ มวน รพาวม
เบือ เปอะ�

12 โอ พะจาว, ละ โม ปุย ซื ปุย ไซ เยอ�
ปะ ปิฮ เปอะ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ� ปะ เอจี
เฆีญ เนอึม เปอะ ฮา ป โอ ไมจ� เบือ กุน
มุ่น ยุฮ แตะ เซ�

6
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี ป โกว พิน ระ พิน แตวะ ตัม ตัม
นอง เชมินิต

1 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โอ บวยจ ละ อาึ
ไม่ รพาวม รอก เปอะ� ปัว เปอะ โอ เกือฮ
อาึ ลอก ตุต แตะ ฆาื รพาวม ฮาวก เปอะ�
2 ปัว เปอะ เลียก พาวม นึง อาึ� นึง อาวต
เตอะ ไม่ ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ� ปัว
เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ ไฮ� นึง อาวต เตอะ
ไม่ โซะ ลอน ป อาวม แตะ� 3 อาึ อาวต
ลัมเลือ เอนิ ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ�
โอพะจาว, ซ เล่ีญ ลัง่ เมาะ เมอ แล ซ โปน
เนอ�

4 ปัว เปอะ ฮอยจ เรอึม อาึ เกือฮ โปน
ฮา ลัก่ ยุม� ปัว เปอะ เรอึ ม อาึ เบือ
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ� 5 โม
ป ยุม อมั ซ เกียฮ โตก ลัง่ ละ ปะ� โม ป
อาวต นึง เมือง ป ยุม เซ อมั ซ เกียฮ ลืลาว
ลัง่ ปะ�

6 อาึ ชุมเรยีง เงอะ ฆาื เยอืม ลอป ลอน
แตะ� เตียง ไอจ เจอะ เรจี เอนิ นึง รบวต
เตอะ โครยญ ซาวม� รฆวง เงอะ ซเกาะ
โอยจ ฆาื เยอืม ลอป อาึ นึง� 7 ไง่ เยอะ
เอจี เปือ ตื ฆาื เยอืม ลอป เปอะ� เญือะ
ยุ ที โตว โอเอฮี นึง อาวต ลอป ไม่ รพาวม
ตุก แตะ� ฆาื โม ป เกละยุ แตะ เซ�

8 โม เปะ ป ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร เยอ�
ตอ แปฮ ฮา อาึ อ�ื นึง เอจี ฮมอง พะจาว
เซียง เยอืม อาึ เฮ�ี 9 พะจาว เอจี ฮมอง
รซอม ไววอน ยุฮ อาึ� ไม่ งอ่ต อื รซอม
ปัว อาึ นึง แตะ� 10 เมาะ ป เกละยุ อาึ
อื ซ โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง่ ไม่ ซ อาวม อื
เม่ะมัก่ แตะ� โม เซ ซ โฮลฮ ลเตือฮ ตอ
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แม� ไม่ ซ โฮลฮ อื โชะ นา แตะ จุบัน่ ตัน
ด่วน เอนิ�

7
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ตัม ตัมนอง ชิ

กกาโยน� เกว ไม่ ป ยุฮ คุต ป มัฮ โม เบ่น
ยามิน

1 โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ� อาึ เปิง
ฮลอง รอง ซโอว ปะ� ปัว ปะ เรอึม เนอึม
อาึ เกือฮ อาึ โปน ฮา โม ป อาื ยุฮ ป โซะ
ละ แตะ เซ� 2 อาึ ฮอ นึง ซ บัว่ อื โรวก
แตะ� ไม่ ซ แจฮ อื อาึ ตอก แจฮ รเวยี ซิง
โต โอเอฮี ปุน แตะ โฮ� ไก โตว ป ซ เกียฮ
เรอมึ อาึ เกือฮ โปน ฮา อ�ื

3-4 โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ� ดัฮ อาึ
เฮี ยุฮ ป โอ ปุก ละ ปุย โฮ� ดัฮ ฮะ โอ เนอึ
ม รพาวม ละ ปุโฮมว แตะ� ไม่ ลู ตุย คาว
คอง ยุฮ โม ป เกละยุ แตะ เตือง โอ อื ไก
ไล� ดัฮ อาึ ยุฮ เนอมึ ตอก เซ โฮ� 5 เกือฮ
โม ป เกละยุ อุ เซ เครอปึ อาึ เมิฮ� เกือฮ
เอนิ บึน อาึ เฮี ปอ แลป เปอะ ไม่ เตะ ปอ
ยุม เอนิ เนอะ�

6 โอ พะ จาว, ปัว เปอะ โกฮ เปลี ฮ
รพาวม ฮาวก แตะ� ไม่ โกฮ ตอซู เปอะ
ไม่ โม ป ฮาวก รพาวม ซาวม ไง่ ละ อาึ
เซ� ปัว เปอะ ซไจ โกฮ เรอึม อาึ� ปะ ซ
รเตีฮ เปอะ ปุย โม เซ ตัม กัน ซื กัน ไซ
ยุฮ เปอะ� 7 ปัว เกือฮ ปุย โครยญ ปะเทต
โครยญ เจือ ปุย ฮอยจ รโจะ รเจอมึ รวติ
เปอะ� ปัว เปอะ งาวม ก ฮลาวง อื ละ ซ
ตัตเตียง เปอะ ปุย โม เซ� 8 โอ พะจาว,
ปะ มัฮ เปอะ ป รเตีฮ รตุม ละ ปุย โครยญ
ปะเทต โครยญ บัน่ โครยญ เมือง� ปัว
ปะ รเตีฮ อาึ ตัม กัน ซื กัน ไซ กัน ปุก กัน
ลอก ป ยุ เปอะ กไน อาึ เฮ�ี 9 ปะ มัฮ เนอึ
ม เปอะ พะจาว ป ซื ป ไซ ไม่ เนอมึ รพาวม
เปอะ� ปะ ยุง โอยจ เปอะ ป คิต ป งอ่ต ปุย
โตะ รพาวม แตะ� ปัว เปอะ เกือฮ กัน ยุฮ
โม ปุย ฆอก ปุย เบร เซ ไฆร ลอป เอนิ� โม
ปุย ซื ปุย ไซ นึง อื เกือฮ โฮลฮ อาวต ตอน
อาวต ฮมัน ลอป�

10ควน เฆีญ อาึ ติ แตะ เอจี มัฮ เอนิ พะ
จาว� เอจี มัฮ ป เรอึม ปุย เนอึม รพาวม

เกือฮ โปน ฮา ลัก่ ยุม� 11 พะจาว รเตีฮ
ปุย ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื เญอืม ยุฮ ปุย ป ฆอก
ป เบร เยอ� พะจาว รเตีฮ อื ละ ซ เกือฮ อื
ลอก ตุต แตะ โครยญ โฮน� 12 ดัฮ โม เซ
โอ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ โฮ� พะ
จาว เอจี เกลียง อาึง วจิ ยุฮ แตะ ลอม�
เอจี ววยฮ อาึง ทนู ยุฮ แตะ ละ อ�ื 13พะ
จาว เอจี เพรยีง อาึง เครองึ รุป ยุฮ แตะ�
เครองึ รุป ยุฮ อื เซ มัฮ ป ระ รที� ตี ทนู
ยุฮ อื มัฮ เอนิ ตี งอ�

14 งอ่ต แลน เมอะ� ปุย ฆอก ปุย เบร
เยอ แฮง กัน ฆอก กัน เบร� ป เกิต เน่อมึ
นึง อื มัฮ ลปุง จุ ไล ไม่ ป ฆอก ป เบร โน่ง�
15 ปุย ฆอก ไล เซ กาวง อาึง โตะ ครุฮ ละ
ซ เกือฮ แตะ ปุย ดุฮ นึง� กังเคะ เอ ปัง
เมอ มัฮ โกะ อื ไอฮ ป ดุฮ นึง โตะ ครุฮ เซ�
16 กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ อื ลเตือฮ แม เลอึ
ป โกะ อื ไอฮ� ป โซะ ป ไซญ ป ยุฮ อื ละ
ปุย เยอ แม ดุฮ แม ราว ไกญ โกะ อื ไอฮ
โรฮ�

17 อาึ อื ซ ทไว รซอม ญันด่ี แตะ ละ พะ
จาว, นึง มัฮ พะจาว เซ ป ซื ป ไซ เนอึม�
อาึ ซ เชยี ลืลาว มอยฮ อื นึง มัฮ อื พะจาว
ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ�

8
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี ตัม ตัมนอง กิตทิต
1 โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ�

มอยฮ ปะ มัฮ เนอึม ป คึ ป นัก ละ ปุย ติ
ปลัฮเตะ� อมันัต โญตซัก เปอะ เอจี เปลี
ฮ ติ แตะ เล่ีป มะลอง� 2 ปะ เอจี เกือฮ
เปอะ โม กวนดุ ไม่ กวนงกั แตวะ ลืลาว
แตะ� เอจี เป เปอะ โม ป ฆวต ตอซู ปุ
แตะ ไม่ เปอะ เตือง โอยจ อื เบือ อมันัต
ระ ยุฮ แตะ� โม ป ตอซู ไม่ เปอะ ไม่ โม ป
ยุฮ ปไฮะ ปฮอน� ปะ เอจี ปุน เกือฮ เปอะ
อาวต โฆย�

3 เญอืม แก อาึ มะลอง ยุฮ เปอะ� เตือง
เคิ ไม่ ซโมยญ ป เกือฮ ปะ อื อาวต เบือง
แตะ เซ อาึ เงอตึ เนอึม ฆาื� 4 ปุย ปลัฮ
เตะ เฮี มัฮ ซัมคัน อื ละ เปอะ ตอก เมอ
บุย� เกียฮ ดอฮ บุย เปอะ ละ ป แตวะ ไล
ตอก เอะ เฮี เมอ� 5 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ
แปน ป เตียม ไล ฮา เตปด่า เญี่ยะ โน่ง�
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เอจี เกือฮ เปอะ โฮลฮ โญตซัก ไม่ ไก นา
ไก ตา แตะ ตอก ป โปง ไม่ ป โฮลฮ กซัต
โฮ� 6 เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ ปุน ตัตเตียง
โอเอฮี ป ยุฮ เปอะ เบือ อมั นัต แตะ โค
รยญ เจือ� เอจี เกือฮ เปอะ โอเอฮี เตือง
โอยจ อื อาวต ฆรมึ อมันัต อ�ื 7 เอจี เกือฮ
เปอะ โฮลฮ ตัตเตียง ครกั โมวก ไม่ แกะ
ปิ ฮอยจ ละ โกะพริ เตือง โอยจ อ�ื 8 ตัต
เตียง โรฮ อื ไม่ ไซม ไล่ ไม่ กะ ระ กะ แตวะ
ฮอยจ ละ โอเอฮี ป อาวต โตะ ปลัฮ รอาวม
โครยญ เจือ� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ เนอมึ ป
เงอตึ ปุย นึง�

9 โอ เยโฮวา� ป มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ�
มอยฮ ปะ มัฮ เนอึม ป คึ ป นัก ละ ปุย ติ
ปลัฮเตะ�

9
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี� ตัม ตัมนอง มุตลัปเบ่น
1 โอ พะจาว, อาึ ปัว ทไว รซอม ญันด่ี

แตะ ละ ปะ ฮอยจ นึง ไกญ เปละ ไกญ
พาวม แตะ� อาึ ซ ครอฮ ไลลวง กัน ซัม
คัน ยุฮ เปอะ เกือฮ ปุย ฮมอง โค รยญ
เจือ� 2 อาึ ญันด่ี ปีติ นึง ปะ� โอ พะจาว
ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ� อาึ ซ
เชยี ลืลาว มอยฮ ปะ�

3 เญือม เปลีฮ ปะ ติ แตะ ละ อ�ื โม ป
ฮอยจ ตอซู ไม่ อาึ เซ ลเตือฮ เอนิ ตอ แม�
โม เซ ฆลาื ปอ ยุม โอยจ แตะ เอนิ� 4 ปะ
เอจี รเตีฮ เปอะ อาึ ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื เอจี
เปลีฮ เปอะ มัฮ อาึ ปุย ปุก ปุย ลอก� นึง
มัฮ เปอะ พะจาว ป ซื ป ไซ เนอมึ�

5ปะ เอจี โครฮ แครต เปอะ ปุย ตังเมือง
เกือฮ โอก� เอจี ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ ปุย ฆอก
ปุย เบร� ไม่ ตุเตือะ เปอะ มอยฮ อื เกือฮ
ไฆร ลอป เอนิ� 6 โม ป ตอซู ไม่ เยอะ� ปะ
เอจี เกือฮ เปอะ ไลจ ปอ ไฆร โอยจ อื เอนิ�
บัน่เมือง อาวต อื เอจี ยุฮ ตื โรฮ เปอะ ไลจ
ไม่� เญือะ ไก โตว ป โตก ละ ติ ตื เนอึม
ปุย โม เซ�

7พะจาว ปังเมอ มัฮ กซัต ตัตเตียง ลอป
ปุย โอ เญาะ ไก ลอยจ� เอจี ยุฮ อาึง ก
งาวม แตะ ละ ซ รเตีฮ แตะ ปุย� 8 พะ
จาว ซ รเตีฮ ปุย ปลัฮเตะ ตัม ปุก ตัม ลอก

อ�ื นึง มัฮ อื ป ซื ป ไซ นึง กัน ตัตซิน แตะ
ปุย โครยญ ปะเทต�

9พะจาว มัฮ ตอก ซโมะ เดีย รองั เดีญ
ละ โม ป ลอก กัน โคมเฮง ปุย แตะ� มัฮ
โรฮ ตัว เปิง ละ โม ป อาวม เม่ะมัก่ แตะ�
10 โอ พะจาว, ปุย เมาะ ป เอญี เคะ เปอะ
ปะ ละ โปวฮ เปอะ โตว� เมาะ ป ยุง ป มัฮ
ปะ อา เอจี ปุน อาึง เนอมึ รพาวม แตะ นึง
เปอะ เบือ อ�ื

11 ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว ป อาวต
นึง เมือง ซีโยน เซ� ไม่ ครอฮ เปอะ ไลลวง
กัน ระ ไล ยุฮ อื เกือฮ ปุย ฮมอง โครยญ
เจือ ปุย� 12 พะจาว โตก ลอป ละ โม ป
อาวม เม่ะมัก่ แตะ ฆาื โคมเฮง คาเคียน
ปุย อ�ื เบีย โตว รซอม ไววอน ยุฮ อ�ื พะ
จาว ซ โรก เวน ละ โม ป ยุฮ ป โซะ ละ อื
เซ รโตง อ�ื

13 โอ พะจาว, ปัว ปะ เลียก พาวม นึง
แตะ� ปัว เปอะ แก แลน เมาะ โซะ ป ลอก
อาึ ฆาื ป ยุฮ โมป เกละยุ อาึ เนิ เฮ�ี ปัว ปะ
ยวก แตะ เกือฮ โปน ฮา โตะ รเวอืะ เมือง
ป ยุม เซ� 14 เญือม เซ อาึ ซ โฮลฮ ลืลาว
ปะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ นึง เรอมึ ปะ
แตะ� ซ โฮลฮ กอก รโฮงะ เรอมึ ปะ แตะ
ละ ปุย� นา ก โพรม ปุย นึง เมือง ซีโยน
โครยญ โตะ รเวอืะ�

15 โม ปุย ตังเมือง เงอ เอจี โคะ ดุฮ นึง
โตะ ครุฮ ป กาวง โกะ แตะ ไอฮ� แฮวะ
ป ตาวง อื อาึง ละ ปุย เยอ� เอจี เคริ โรฮ
ชวง โกะ อื ไอฮ โรฮ� 16พะจาว เอจี เปลี
ฮ ที ติ แตะ ละ ปุย� นึง กัน รเตีฮ แตะ ปุย
ตัม ปุก ตัม ลอก อ�ื รเตีฮ โรฮ ปุย ฆอก
ปุย เบร เกือฮ อื ไลจ โลม ฆาื กัน ฆอก ยุฮ
โกะ อื เซ ไอฮ�

17 ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ลัก่ ก ลอยจ อื
ซ ฮอยจ ละ เมือง ป ยุม� ปุย โครยญ ปะ
เทต ป โอ ญอม เจือ พะจาว ซ ฮอยจ ตื
นา เซ� 18พะจาว ไก โตว เญือม เบีย ปุย
ตุก ปุย ญัก� ลัก่ ซโอว รพาวม ปุย เม่ะมัก่
เกอ ไก โตว เญอืม ไฆร อื ติ ชวง�

19 โอ พะจาว, ปัว ปะ โกฮ รเตีฮ โม ป
โอ เจือ โครยญ เมือง เซ� เกือฮ ลอก ตุต
แตะ� ปุ เกือฮ ปุย โม เซ แปน ป เป�



พะทัม ลืลาว 9:20 421 พะทัม ลืลาว 11:2

20 โอ พะจาว, ปัว ปะ ยุฮ ตอก ซ เกือฮ
เปอะ ปุย โม เซ ฮลัต นึง เปอะ� ไม่ เกือฮ
เปอะ อาวม มัฮ เยอื แตะ ปุย ปลัฮเตะ บ่
ได่ะ�

10
1 โอ พะจาว, เมอยุ อาวต เปอะ ซไง ฮา

อาึ อ�ื เญือม อาวต อาึ ไม่ เม่ะมัก่ แตะ�
เมอยุ เม่าะ เปอะ ติ แตะ ฮา อาึ อ�ื 2 ปุย
ฆอก ปุย เบร อวต ติ แตะ� อาื แนฮ คัม
ตุง โม ป ตุก ป ญัก� ปัว ปะ เกือฮ เพ
รยี ป ววยฮ อื อาึง เซ เคริ ไอฮ โกะ อ�ื
3 ปุย ฆอก ปุย เบร อวต ติ แตะ นึง โอ
เอฮี ป ฆวต ไอฮ แตะ โตะ รพาวม แตะ�
โม ป ฆวต ไอฮ โฮฮ ฆวต ไอฮ วฮิ โอเอฮี
ตอก เซ เพยีก แฮม ลอป พะจาว, ไม่ พามั
ต ดู่แควน อ�ื 4 ปุย ตอก เซ อวต องั ติ
แตะ� อฮั เฮ�ี �ยุ โตว เกือฮ พะจาว แตะ
ลอก ตุต เมอ�� อฮั เซ� อฮั โรฮ อื โตะ
รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ไก เนอมึ โตว พะ
จาว เยอ�� อฮั เซ�

5 กัน ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร ตอก ป จเลิน
แนฮ ปุ ปุ� โม เซ ชวน โตว กัน รเตีฮ ยุฮ
ปะ นึง ฮลาวง ลอน อื ฮา ไง่ อ�ื อฮั ลอป
ลปุง กุยจ ววั ละ โม ป ตอซู ไม่ แตะ� 6อฮั
อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ไก โตว ป
ฮลัต ป เตีจ อาึ นึง เงอ� อาึ แจง โอ ซ
ยุ เม่ะมัก่ แตะ ฮอยจ ละ ล่อยญ ฆอ กุม
เจน แตะ�� อฮั เซ� 7มวยญ อื นาวก นึง
รซอม ซะ� ลปุง จุ ไล ไม่ ลปุง ซฮาว� ดัก
อื อฮั ลอป ลปุง ฆอก ลปุง เบร ไม่ อู ลอป
อื ลอก กันไฮะ กันฮอน�

8 ปุย ตอก เซ ซาวป เม่าะ อาึง ติ แตะ เฆี
ยง ยว่ง ก ไฆลป อ�ื ละ ซ มอง อื ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย โอ ไก พิต� ไง่ อื ซาวป แก โม ป โอ
ไก ตัว เปิง� ละ ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ละ อ�ื
9 ปุย ตอก เซ เม่าะ อาึง ติ แตะ ตอก เม่าะ
รเวยี ซิงโต โตะ ทัม โฮ� เญอืม ยุ อื ฮอยจ
ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ� ดัม เอนิ โฮมวต อ�ื
บัว่ โรวก อื นึง โม่ะ แฮวะ ยุฮ แตะ�

10 ปุย ฆอก ไล เซ ระ เรยีง ระ แด่น�
โคมเฮง คาเคียน ปุย โอ ไก ตัว เปิง เซ�
ปอ เอนิ ฆลาื อ�ื 11 ปุย ฆอก ปุย เบร เซ
อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �พะจาว เอจี

เบีย อื ป ยุฮ อาึ เฮ�ี เอจี พัต นา แตะ ลวง
ไฮญ� เญือะ ยุ โตว อื กัน ยุฮ อาึ เฮ�ี� อฮั
เซ�

12 โอ พะจาว, ปัว ปะ โกฮ ละ� เกือฮ
แปฮ โม เซ ลอก ตุต แตะ� ปัว เปอะ โอ
เบีย โม ป อาวต ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
แตะ� 13 ปุย ฆอก ปุย เบร เซ พามัต ดู่แค
วน พะจาว� อฮั พะจาว โอ ซ เกือฮ แตะ
ลอก ตุต� เกียฮ โรวต โน่ง อฮั โอเอฮี ตอก
เซ เมอ�

14 โอ พะจาว� ปะ ปังเมอ เอจี ยุ เอจี
ฮมอง เปอะ ป โซะ ป ไซญ ป ยุฮ ปุย ละ ป
ตุก ป ญัก เกอ� เอจี แลน ที เปอะ ละ ซ
โรก เปอะ เวน ละ ปุย� ปะ เอจี มัฮ เปอะ
ตัว เปิง ละ โม ป โอ ไก ตัว เปิง� เอจี
มัฮ โรฮ เปอะ เปือะ ละ โม กวน ดอย ม่อย
เบีย� 15 ปัว ปะ ยุฮ ไลจ ไม่ อมันัต โม ปุย
ฆอก ปุย เบร ไม่ ปุยไฮะ ปุยฮอน เซ� ตัม
เมาะ โฮวน กัน ฆอก ยุฮ อ�ื ปัว ปะ รเตีฮ
เกือฮ ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ลอยจ กัน
ฆอก ยุฮ อื เซ�

16พะจาว แปน ลอป กซัต โอ เญาะ ไก
ลอยจ� โม ป โอ เจือ โครยญ เมือง ปุย�
ซ ไลจ ซ โลม โอยจ� เญือะ ซ ไก โตว นึง
บัน่เมือง ยุฮ อื ติ ปุย เนอมึ�

17 โอ พะจาว, เญือม กอก ปุย ปัว นึง
เปอะ ไม่ รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ� ปะ
งอ่ต เปอะ ละ อ�ื ไม่ เกือฮ เปอะ โฮลฮ
รพาวม เรยีง แตะ� ปะ ดาวง เปอะ ฮยวก
แตะ ละ ซ งอ่ต แตะ ป อฮั อ�ื 18 เญือม
รเตีฮ เปอะ ปุย ปะ ซ เปลีฮ เปอะ รพาวม
ซืไซ ยุฮ แตะ ละ โม กวน ดอย ม่อย เบีย�
ไม่ ละ โม ป ลอก กัน โคมเฮง คาเคียน ปุย
แตะ� เดอมึ ปุย ปลัฮเตะ เฮี โอ เญือะ ซ
ปุน เกือฮ อื ฮลัต เตีจ�

11
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี
1พะจาว เอจี มัฮ เนอมึ ตัว เปิง อาึ� โม

เปะ เมอยุ อฮั เปอะ ละ อาึ ตอก เฮ�ี �ไมจ
เปอะ ตอ ฮอยจ นึง บลาวง ตอก โปว ไซม
โฮ� 2 แก แลน เมอะ� ปุย ฆอก ปุย เบร
ววยฮ อาึง ทนู ยุฮ แตะ� เอจี ฟวยจ ดุฮ
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อื อาึง ตี นึง อื ละ ซ โปยญ แตะ เน่อมึ
ก เฟียก อ�ื ละ ซ เกือฮ อื ลอก ปุย ซื ปุย
ไซ� 3 ดัฮ โอเอฮี ยุฮ อื เอจี เญื่อฮ เอจี ไลจ
โอยจ โฮ� ปุย ซืไซ ซ เกียฮ ยุฮ ลัง่ ติ แตะ
ตอก เมอ�� เมอยุ อฮั เปอะ ตอก เซ�

4 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง� พะจาว
อาวต นึง วิฮนั ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ� นา
ก งาวม อื อาวต นึง เมือง มะลอง� ไง่ อื
แลน ปุย ปลัฮเตะ� ยุ ที ตอก มัฮ ตอก
มอยฮ อ�ื 5พะจาว ลอง แลน ปุย ซื ปุย ไซ
ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร� พะจาว ปังเมอ เกละ
ลัมเลือ ยุ โม ป โคมเฮง คาเคียน ปุย� ไม่
โม ป มวน ยุฮ กัน ฆอก ละ�

6 ปุย ฆอก ไล ตอก เซ พะจาว ซ โทก
รฆุ งอ ราว อ�ื ซ เกือฮ งอ รเออปึ ไม่ มัต
ราื ราว อื ตอก ราื เฮละ โฮ� เกือฮ โรฮ กาื
กอยจ ปอ ฮุ ฮะ ปุย ฮอยจ ละ อ�ื เอจี มัฮ
โอเอฮี ตอก เซ ป มัฮ รโตง อ�ื 7 พะจาว
ฮรกั กัน ซื กัน ไซ นึง มัฮ โกะ อื ป ซื ป ไซ
เนอึม� ปุย ซื ปุย ไซ ซ โฮลฮ เนอึม ยุ นา
พะจาว�

12
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี ตัม ตัมนอง เชมินิต
1 โอ พะจาว, ปัว ปะ เรอมึ แตะ นึง เอจี

ไฆร โอยจ โม ป ฆวต ไอฮ เนอึม จีวติ พะ
จาว� โม ป เนอึม รพาวม ลลาึง ปุย ปลัฮ
เตะ เฮี เญือะ ไก โตว� 2 ปุย เตือง โอยจ อื
อฮั ตื ลปุง โอ เนอึม ละ ปุ แตะ� ดักดอย
อื เคียต ซาวป อวต ลื ปุย ละ ซ จุ แตะ ปุย
ไลจ� เนอมึ โตว รพาวม ละ ปุย�

3มวยญ ป ซาวป อวต ลื ปุย ไม่ ดักดอย
ป อวต ติ แตะ ระ ตอก เซ� ปัว พะจาว
เกือฮ อื อาวต โฆย� 4 มัฮ อฮั ฮะ ไม่ โม
ป อฮั ตอก เฮ�ี �เอะ แจง ซ เป เยอะ เบือ
ดัก แตะ เฮ�ี เอจี มัฮ ดัก ป ยุง ลปุง ป เกีย
ฮ� มัฮ ปุย บุย ป ซ ระ แม ฮา เอะ เอ��
อฮั อื ตอก เซ โม เซ เยอ�

5 พะจาว อฮั อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ
โกฮ ละ ปเล่ีย เฮี เอนิ� โม ป ตุก ป ญัก ป
รกัเริ นึง โคมเฮง ปุย แตะ เซ� อาึ ซ เรอมึ
เมอะ� อาึ ซ เกือฮ โฮลฮ อาวต นา ก ชุม

เยน่ เฮน ฮลอง อ�ื เอจี มัฮ นา ก รไม่จ อื
โฮว อาวต นึง เซ�� อฮั เซ�

6 ลปุง พะจาว มัฮ ป ซงะ่ ซงอม เนอมึ�
ซงะ่ มาื ป เอจี โล ปุย นึง เบิง่ อาแลฮ โฮน
ตอก ออฮ� ลปุง พะจาว ซงะ่ ซงอม โรฮ
ตอก เซ�

7-8 โอ พะจาว, ปุย ฆอก ปุย เบร โฮว
ไร ลอป รวติ รเวยีง เอะ� ปุย ปลัฮเตะ เฮี
อวต ลื กัน ฆอก กัน เบร� ปัว ปะ เฆีญ
เอะ� ไม่ เรอมึ เปอะ เกือฮ เอะ โปน ฮา ปุย
ตอก เซ�

13
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี
1 โอ พะจาว, ปะ อมั มัฮ ซ เบีย ลอป

เปอะ อาึ� เญือม เมอ ซ โตก แม เปอะ
ละ อาึ อ�ื ซ เม่าะ ลัง่ เปอะ ติ แตะ ฮา
อาึ เล่ีญ เมาะ เมอ� 2 อาึ ซ โฮลฮ ลัง่ โอต
เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ เฮี เล่ีญ เมาะ เมอ
แล� อาึ อาวต ลอป ไม่ รพาวม ตุก แตะ
โครยญ ไกลป ซเงะ� โม ป เกละยุ อาึ เซ ซ
โฮลฮ ลัง่ โคมเฮง อาึ เล่ีญ เมาะ เมอ แล�

3 โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ อาึ� ปัว
เปอะ งอ่ต ไม่ โลยฮ เปอะ เนิ� ปัว เปอะ
เรอึม อาึ เกือฮ ไงฮ ซวง� เดอมึ อาึ โอ ซ
ยุม� 4 เดอมึ โม ป เกละยุ อุ เซ โอ ซ โฮลฮ
อฮั เฮ�ี �เอะ เอจี เป เยอะ�� เดอมึ โอ ซ
โฮลฮ อฮั เซ� ไม่ โอ อื ซ โฮลฮ กาึฮ นึง ยุ
แตะ ไป อาึ�

5 อาึ ปัง เมอ อาึง รพาวม แตะ นึง
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ ปะ� อาึ เกือฮ
รพาวมแตะมวน นึง มัฮ ปะพะจาว ป เรอึ
ม อาึ เกือฮ โปน ฮา ลัก่ ยุม แตะ� 6 อาึ ซ
เชยี ลืลาว พะจาว นึง เอจี ไมจ เนอึม ป
ยุฮ อื เนิ�

14
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี
1 ปุย งาว อฮั อื โตะ รพาวม แตะ ตอก

เฮ�ี �ไก เนอึม โตว พะจาว เยอ�� อฮั
เซ� ปุย โม เซ มัฮ ปุย ฆอก ปุย เบร�
ซาวป ลอป ยุฮ กัน คึต กัน ตวยฮ� ไก โตว
ติ ปุย เนอมึ ป ซาวป ยุฮ กัน ไมจ เจอ�
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2 พะจาว แก แลน ปุย ปลัฮเตะ เน่อมึ
เมือง มะลอง� ละ ซ ซาวป อื แลน ปุย ไมจ
พันญา ไม่ ยุง อื ซาวป ยุ พะจาว นึง อ�ื
ดัฮ ไก โฮ� 3 ปุย ปังเมอ 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�

4 โม ป ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร เซ อมั มัฮ
โอ อื ยุง โอเอฮี� โม เซ บ่วก โจวง แนฮ�
ริ ปุย ไน อาึ ตอก ริ ปุย ซัตซิง ละ ซ ปอน
แตะ โฮ� ยุง โตว ไววอน ละ อาึ ติ ชวง�

5 ปุย โม เซ ซ โฮลฮ อาวม เม่ะมัก่ แตะ
ไม่ ซ โฮลฮ อื อาวต นา ก ตึก นึง โซะ
แตะ� พะจาว ปังเมอ อาวต ไม่ โม ปุย ซื
ปุย ไซ� 6 ปุย ฆอก ปุย เบร ยุฮ ไลจ ไม่
แพนกัน ยุฮ ปุย ตุก ปุย ญัก� พะจาว ปัง
เมอ แปน ตัว เปิง ละ ปุย ตุก ปุย ญัก เซ�

7 ปัว เกือฮ ป เรอมึ โม อซิราเอน เซ โอก
เน่อมึ นึง เมือง ซีโยน� เญือม เอจี เกือฮ
พะจาว ปุย ไน แตะ แม อาวต ไมจ อาวต
มวน แม ตอก ไพรม แตะ เซ� โม ยาโคป
ซ ไมจ เปละ มวน พาวม� โม อซิราเอน ซ
อาวม ญันด่ี ปีติ แตะ�

15
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 โอพะจาว, มัฮ ปุย ตอก เมอปซ โฮลฮ
เลียก อาวต นึง พากัง ยุฮ เปอะ� มัฮ ปุย
ตอก เมอ ป ซ โฮลฮ อาวต นึง เมือง ซีโยน
ป มัฮ บลาวง ซัมคัน ยุฮ เปอะ�

2 มัฮ ปุย เนอึง ป อฮั พะจาว โครยญ
เจือ� ไม่ ยุฮ อื ป ปุก ป ลอก� มัฮ ป อฮั ป
เนอมึ ไตม ป ซื� 3 มัฮ ป โอ ญอม บรุ เพือ
ปุย� ปุย ตอก เซ ยุฮ โตว ป ฆอก ป เบร
ละ ปุ โฮมว แตะ� ซาวป โตว โฮว โบ ลปุง
ลอก ปุ ยว่ง แตะ� 4 ปุย เซ โรวต เนอมึ เติ
กัน ฆอก ยุฮ ปุย� คัต เวยีน ป ยุฮ ป พิต�
โม ป ฮลัต นึง พะจาว เยอ� ปุย เซ ปังเมอ
นัปทื เนอมึ อ�ื ปุย เซ ปัง โซะ ละ อื เมาะ
ออฮ เมาะ เอฮี ญุ่ก� ยุฮ แนฮ ลัง่ อื ตัม ป
ซันญา แตะ อาึง� 5 ปุย เซ ไอฮ โตว ด่อก
นึง โม ป รมะ รโตว นึง แตะ� ปัง ริ ปุย

นนุ นึง มาื โฮวน� ญอม โตว ไอฮ อ�ื นึง
โอ อื ซ ฟอง ปุย โอ ไก พิต เฟือฮ� มัฮ ปุย
ตอก เซ ป ซ โฮลฮ อาวต ตอน ฮมัน ลอป
โอ เญาะ ไก ลอยจ เจอ�

16
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ� ตัมนอง มิกทัม

1 โอ พะจาว� ปัว ปะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง
อาึ นึง ฮอยจ เปิง อาึ ปะ ละ ซ โปน แตะ
ป โอ ไมจ� 2 อาึ อฮั ละ พะจาว ตอก เฮ�ี
�ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ อาึ� เมาะ ป
ไมจ ป ญุ่ก ป โฮลฮ โฮะ โครยญ เจือ มัฮ
ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ปะ�� อาึ อฮั เซ ละ�
3 ปุย ไน พะจาว ป เนอึม รพาวม มัฮ เนอึ
ม ป ตึก นึง ไมจ แตะ� เญอืม อาวต ดิ ไม่
อื มัฮ ป โอยจ นึง มวน แตะ เนิ� 4 โม ป
ตอ โฮว ซาวปพะจาว ไฮญซ โฮวน เม่ะมัก่
ฆาื อ�ื อาึ ซ ญอม โตว รไม่ รม่าึก ติ แตะ
ไม่ ไลลวง โอเอฮี ตัน อ�ื อาึ ซ ญอม โตว
โรฮ นัปทื พะ ยุฮ อ�ื

5 โอ พะจาว, มัฮ ปะ ป รไม่จ อาึ โฮลฮ
โฮฮ ฮา โอเอฮี ไฮญ เญอ� โอเอฮี เมาะ ป
ตุก อาึ นึง โครยญ เจือ ปะ เอจี โพต เปอะ
เนิ� จีวติ อาึ เอจี อาวต นึง ลเตือก เตะ
ปะ� 6 นาตี ป เกือฮ เปอะ เนิ เซ มัฮ เนอึ
ม ป ตึก นึง ไมจ แตะ� ป โฮลฮ อาึ เน่อมึ
นึง ปะ ปุก เนอมึ รพาวม เมอะ�

7 อาึ ซ ลืลาว พะจาว นึง เกือฮ อื ลปุง
ซตอก รเงอ่มึ แตะ ละ อาึ� เมือ ก ซาวม
อื อาึ ปุน วซิา พันญา ไมจ แตะ เบือ อ�ื
8 อาึ เกือฮ รพาวม แตะ อาวต ลอป นึง
พะจาว. เญือม อาวต พะจาว ไม่ เยอะ ไก
โตว ป เกือฮ อาึ โตวฮ ฆราึง นึง โอเอฮี ฮ�ี
9 มัฮ เซ ป ไมจ เปละ มวนพาวม อาึ นึง อ�ื
เนะซองั เงอะ อาวต ไมจ อาวต มวน โรฮ
เบือ อ�ื 10 ปะ แจง โอ เปอะ ซ ละ โปวฮ
อาึ เกือฮ อาวต นึง เมือง ป ยุม เมอ� ซ
เกือฮ เปอะ โตว โรฮ กวนไจ เนอมึ รพาวม
ยุฮ แตะ ซเออมึ ลโฮก� 11 ปะ เอจี เกือฮ
เปอะ อาึ ยุง คระ ฮอยจ ละ จีวติ แตะ� ไม่
ซ เกือฮ เปอะ อาึ มวน รพาวม กุมปอ นึง
อาวต เปอะ ไม่ เยอะ� เญอืม โฮลฮ อาวต
ไม่ ปะ อา มัฮ เนอมึ ป ไมจปมวน โอ เญาะ
ไก ลอยจ�
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17
รซอม ไววอน ยุฮ ด่าวติ

1 โอ พะจาว, ปัว ปะ งอ่ต รซอม ปัว อาึ
นึง เปอะ� นึง อฮั ฮะ ไม่ รพาวม เนอึม
แตะ� ปัว เปอะ งอ่ต รซอม ไววอน ป โอก
เน่อมึ นึง ดักดอย เยอะ� นึง มัฮ อื ดัก
ดอย ป โอ อฮั ลปุง จุ ไล� 2 เญือม รเตีฮ
เปอะ อาึ� ปัว ปะ เปลีฮ ที ละ ปุย มัฮ อาึ
ปุย โอ ไก พิต ยุฮ ฮู� ปัว เปอะ แลน ที กัน
ซื กัน ไซ ยุฮ อาึ เฮ�ี

3 ปะ เอจี ลอง เปอะ แลน รพาวม อาึ�
เอจี ฮอยจ เปอะ เคะ อาึ เมือ ก ซาวม อ�ื
เอจี กวต ที เปอะ รพาวม อาึ� ปะ ยุ เปอะ
โตว ปฆอก นึง เงอะ ติ เจือ เนอมึ� มวยญ
เญอะ ปุ โรฮ อฮั ป โอ ปุก โรฮ� 4อาึ เกือฮ
โตว ติ แตะ ลเลียก รไม่ ไม่ กัน ฆอก ยุฮ ปุย
ปลัฮเตะ� เบือ งอ่ต แตะ ป อฮั ป มวยญ
ปะ ละ แตะ� อาึ เอจี แฮน เวยี คระ โครง
ยุฮ ปุยไฮะ ปุยฮอน� 5ชวง เงอะ โฮว ลอป
นึง คระ โครง ยุฮ ปะ� แพก โตว ฮา อื ติ
รเดือง เนอมึ�

6 โอ พะจาว� อาึ กอก ปัว นึง ปะ นึง ยุง
เงอะ ซ โลยฮ ปะ อื ละ แตะ� ปัว เปอะ
ดาวง ฮยวก แตะ ละ ซ งอ่ต เปอะ ป อฮั
อาึ เฮ�ี 7 โอ พะจาว� มัฮ ปะ ป เรอึม
ปุย� เมาะ ป เอญี เปิง อมันัต ระ ยุฮ เปอะ
ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ โปน ฮา โม ป ตอซู
ไม่ แตะ เซ� ปัว เปอะ เปลีฮ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ละ� 8 ปัว เปอะ โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง อาึ ตอก โซะโกะ ฮรกัซา
ปุย นึง ซลอง ไง่ แตะ โฮ� ปัว เปอะ เม่าะ
อาึ ฆรมึ โพรยจ เปอะ ตอก เม่าะ แอ กวน
แตะ โฮ� 9 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โปน ฮา ปุย
ฆอก ปุย เบร ปซาวป ยุฮ ไลจ ไม่ เยอะ เซ�
โม เซ อาวต รวติ อาึ โครยญ ลวง อื ละ ซ
มอง อื ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ�

10 ปุย โม เซ ไก โตว รพาวม เลีย ก
พาวม นึง ปุย เญี่ยะ เนอมึ� มวยญ อื อฮั
ลอป ลปุง ฮลาวง นึง ฆวต อวต อื ติ แตะ�
11 ปุย โม เซ โฮว ตวย ฮรอย อาึ� เญือม
เอจี เครอปึ อื อาึ อ�ื แวต เอนิ อาึ� ไง่
อื แลน โอ เญือะ ละ เอนิ อาึ ละ ซ โฮม
วต แตะ ลาวป อาึ ไม่ เตะ� 12 โม เซ ฆวต
แจฮ เอนิ อาึ ตอก แจฮ ซิงโต โอเอฮี ป ปุน

แตะ โฮ� ตอก เอนิ ซิงโต บุฮ ลัง่ ป เม่าะ
อาึง ติ แตะ ละ ซ มอง แตะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย
โฮ�

13 โอ พะจาว, ปัว ปะ โกฮ ตอซู ไม่ อ�ื
เกือฮ เอนิ รเคอปึ ลังเตะ� ปัว ปะ เรอึม
อาึ เกือฮ โปน ฮา ปุย ฆอก ปุย เบร เซ เบือ
วจิ ยุฮ เปอะ� 14 โอ พะจาว, ปัว ปะ เรอึ
ม แตะ เกือฮ โปน ฮา ปุย ปลัฮเตะ เฮี เบือ
อมันัต ระ ยุฮ เปอะ� มัฮ อฮั ฮะ ไม่ ปุย ป
เกือฮ รพาวม แตะ อาวต นึง โอเอฮี ปลัฮ
เตะ เฮ�ี ตุต ป แฮรน เปอะ อาึง ละ ปุย
ฆอก ปุย เบร เซ� ปัว ปะ เกือฮ ฮอยจ เอนิ
ละ อ�ื เกือฮ ตุต เซ ซึป ตอ ฮอยจ ละ กวน
อ�ื เกือฮ โรฮ ลัง่ ซึป ตอ ฮอยจ แตะ ละ
กวนโซะ ลุกลัน อื โรฮ� 15 อาึ ปังเมอ ซ
โฮลฮ เอนิ ยุ นา ปะ� นึง เอจี โฮลฮ โฮะ
แปน ปุย ซืไซ� เญือม ซ โปวะ เน่อมึ ไอจ
แตะ อาึ ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ
นึง โฮลฮ แตะ ยุ ปะ�

18
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ

พะจาว� ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี� เคียง
เกือฮ พะจาว อื โปน ฮา โม ป รุป ไม่ อื เตื
อง ซาอุน ไม่ ปุย ไฮญ นึง อ�ื ด่าวติ เชยี
นึง รซอม เชยี แตะ ตอก เฮ�ี

(2 ซมอ� 22:1-51)
1 โอ พะจาว, ปะ มัฮ เปอะ เรยีง แด่น

เนิ� อาึ ฮรกั เนอึม ปะ� 2 พะจาว มัฮ
ซโมะ เปิง รองั เดีย เนิ� มัฮ ตอก ปอม
ตอน ฮมัน ยุฮ ฮุ� มัฮ โรฮ ป เกือฮ อาึ โปน
ฮา ป โอ ไมจ โครยญ เจือ� พะจาว ยุฮ
อาึ มัฮ ตัว เปิง อาึ� อาึ โปน ป กอยจ ป
ราวม เบือ อ�ื มัฮ ป ปุน เฆีญ อาึ� มัฮ ป
แลน แก อาึ ไม่ ระ เรยีง แด่น แตะ� มัฮ
ป โฮลฮ อาึ เปิง ฮลอง รอง ซโอว อ�ื 3 อาึ
กอก ปัว นึง พะจาว, ป โซมกวน เนอมึ ปุย
ลืลาว เซ� เอจี เกือฮ เนอมึ อาึ โปน ฮา โม
ป รุป ไม่ เยอะ เซ เบือ อ�ื

4 อาึ เอจี ซดิ ไม่ ซ ยุม แตะ ตอก ป
อาวต โตะ รอาวม พุกเพียก โฮ� กัน ไลจ
โลม เอจี โรวก อาึ ตอก รอาวม ดังดอ โฮ�
5 อมันัต ลัก่ยุม เอจี รวต อาึ ตอก โม่ะ ร
โฮญก โฮ� อาึ เอจี ซดิ ไม่ ซ ยุม แตะ ตอก



พะทัม ลืลาว 18:6 425 พะทัม ลืลาว 18:34

ไซม เคริ แฮวะ โฮ� 6 เญอืม อาวต ไม่ ตุก
รพาวม แตะ อาึ กอก ปัว นึง พะจาว. อาึ
ไววอน ปัว พะจาว เรอึม แตะ� พะจาว
ฮมอง เซียง อาึ เน่อมึ นึง วฮินั ยุฮ แตะ�
รซอม ปัว อาึ นึง อื เซ เอจี งอ่ต เนอึม อื
เนิ�

7 เญือม เซ ปลัฮ เตะ ดุง เดียง ซูซอย
เอนิ� ควน ตอน บลาวง ฌื เซ รกุฮ รเตียง
นึง ฮาวก รพาวม พะจาว� 8 รพาวม โอก
เน่อมึ โตะ มาึฮ อื ตอก เอนิ ม่าึต งอ โฮ�
รพาวม โอก เน่อมึ โตะ มวยญ อื ตอก เอนิ
รฆุ งอ รเออปึ ลัง่ โฮ� 9 พะจาว โปฮ มะ
ลอง ละ ซ เลีฮ แตะ ตอก โปฮ ปุย พากัง
โฮ� บึน ปุ เลีฮ ชุต รวู กุ� 10พะจาว บุก ปุ
เลีฮ เตปด่า ไก โพรยจ� โปว ไม่ อ�ื งาวม
ปุ ฮอยจ นึง กาื กอ� 11พะจาว เกือฮ ชุต
รวู กุ แปน ตอกพากัง อาวต แตะ� ชุต รวู
ป นาวก นึง รอาวม เซ อาวต รวติ รเวยีง
อ�ื 12 เน่อมึ นึง รงั ซเปีย ป อาวต ลั่กกา
พะจาว เซ ไก แม แพร นึง ไม่ ปลุกปลัก�
ไจจ ติ แตะ โอก เน่อมึ นึง ชูต รวู กุ เซ�

13พะจาว โอก เซียง แตะ เน่อมึ นึง มะ
ลอง ตอก เนอึม บริ โฮ� เซียง พะจาว ป
ตึก นึง ฮลาวง แตะ เซ ระ ซนัน เอนิ� 14 ตี
ทนู ยุฮ พะจาว เกือฮ โม ป รุป ไม่ อื แตก
ฟุง เฮยีไฮ� ปลุกปลัก เรยีง ยุฮ อื เกือฮ
โม เซ ตอ เงา่ะ ตอ วู� 15 เตะ ฆรมึ ปลัฮ
รอาวม เอจี เปลีฮ ที ติ แตะ เบือ รซอม
ดวน พะจาว อ�ื เตะ ก ตึก นึง โด่ะ แตะ
เอจี ปลาฮึ ตื โรฮ เบือ กาื ป โอก เน่อมึ โตะ
มาึฮ พะจาว เซ�

16พะจาว ซนาว เตะ แตะ เน่อมึ ก ฮลา
วง อื ละ ซ โตวก แตะ อาึ� เอจี เมือะ โรฮ
อาึ โอก ฮา รอาวม โด่ะ เซ� 17 เกือฮ อาึ
โปน ฮา โม ป ระ เรยีง ป ตอซู ปุ แตะ ไม่
เยอะ เซ� เกือฮ โรฮ อาึ โปน ฮา โม ป เก
ละยุ อาึ ป ระ เรยีง ฮา เยอะ โครยญ โฆะ
อ�ื 18 โม เซ ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อาึ เญื
อม อาวต อาึ ไม่ โซะ ป อาวม แตะ� เญื
อม เซ พะจาว มัฮ ป เรอึมชวย ตูเตอมึ
อาึ� 19 พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โปน ฮา ป
กอยจ ป ราวม� อาึ โฮลฮ เนอึม อาวต ก
ลเบื่อฮ อื นึง ปุก อาึ รพาวม อ�ื

20 พะ จาว เกือฮ ลัง วนั ละ อาึ ตัม
รพาวม ซืไซ ยุฮ ฮุ� เอจี ปิฮ เนอมึ มุ่น เนิ�
นึง มัฮ อาึ ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื 21อาึ เอจี
ยุฮ เนอึม ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ

แตะ เซ� อาึ เกือฮ โตว ติ แตะ แพก ฮา
คระ ยุฮ พะจาว ละ ซ ยุฮ แตะ กัน ฆอก
กัน เบร� 22 โกตไม ยุฮ พะจาว เซ โครยญ
คอ อ�ื เอจี อาวต ลอป ไม่ อาึ� อาึ เกือฮ
โตว ติ แตะ ซไง ฮา โกตไม ยุฮ อื เซ� 23อาึ
เอจี แปน เนอมึ ปุย ญุ่ก เญาะ เติ ละ แลน
พะจาว อ�ื อาึ เอจี เกือฮ โรฮ ติ แตะ ซงะ่
ฮา ป ฆอก ป เบร� 24 มัฮ เซ ป เกือฮ พะ
จาว ลังวนั เนิ ตัม กัน ซื กัน ไซ ยุฮ ฮุ เซ
เบือ อ�ื นึง เอจี มัฮ อาึ ปุย ซงะ่ ซงอม ละ
ยุ พะจาว อ�ื

25 โอ พะ จาว, ปะ เอจี เปลี ฮ เปอะ
รพาวม เนอึ ม แตะ ละ โม ป เนอึ ม
รพาวม� ปะ เอจี เปลีฮ เปอะ มัฮ แตะ ปุย
ญุ่ก เญาะ เติ ละ โม ป โฮลฮ แปน ปุย ญุ่ก
เญาะ เติ� 26ปะ เอจี เปลีฮ เปอะ มัฮ แตะ
ป ซงะ่ ซงอม ละ โม ป ซงะ่ ซงอม� ปะ เอจี
เปลีฮ โรฮ เปอะ มัฮ แตะ ป ตอซู ไม่ โม ป
บ่วก ป โจวง โรฮ� 27 ปะ เกือฮ เปอะ ปุย
ตุ ปุย เตียม โปน เม่ะมัก่ อาวม แตะ� ไง่
เปอะ ปังเมอ ชวน ลอป โม ป อวต ติ แตะ�
ไม่ ซ เกือฮ เปอะ โฮลฮ เลีฮ อาวต ก เตียม
อ�ื

28 โอ เยโฮวา� พะจาว ยุฮ อาึ� ปะ มัฮ
เปอะ ออม ซเปีย ละ อาึ� เอจี เปียน เปอะ
ป เฟียก แปน ป ซเปีย เนิ� 29 เอจี เกือฮ
เปอะ อาึ ระ เรยีง ปอ เกียฮ เป เยอะ โม
ป รุป ไม่ เยอะ แปน มู แปน กอง อื เอนิ�
เอจี เกียฮ เตน โรฮ ราว ฆรุง ฮลาวง ยุฮ อื
เบือ เปอะ� 30 เญือม งอ่ต คระ โครง ยุฮ
พะจาว มัฮ เนอมึ ป ไมจ เนิ โครยญ เจือ�
ลปุง พะจาว ไก โตว พิต โฌวะ นึง� พะ
จาว ปุน เฆีญ โม ป เปิง แตะ โครยญ โฆะ
อ�ื

31 �ไก โตว ติ เนอึม พะจาว ไฮญ โนก
ฮา พะเยโฮวา เยอ� ป มัฮ ซโมะ เปิง รองั
เดีย ละ ปุย� ไก โตว ก ไฮญ โนก ฮา พะ
จาว ยุฮ โม เอะ เอ� 32 พะจาว เอจี มัฮ
ป เกือฮ เรยีง แด่น ละ อาึ� เอจี เกือฮ
อาึ โฮลฮ โฮว นึง คระ เฮน คระ ฮลอง ยุฮ
แตะ� 33 เอจี เกือฮ เนอึม ชวง อาึ เลียน
ตอก ชวง ปอยฮ โฮ� เอจี เกือฮ โรฮ อาึ
โฮลฮ ชุง ซไบ่ นา ก ฮลาวง อ�ื 34 เอจี เพ
อกึ อาึ เกือฮ เลียน ละ กัน รุป เซิก� เอจี
เกือฮ โรฮ เตะ อาึ เกียฮ ววยฮ ทนู ไร ซเง�ี
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35 �โอ พะจาว, ปะ เอจี เฆีญ เปอะ อาึ
เกือฮ โปน ฮา ยุม แตะ� เญอืม เรจี เปอะ
ติ แตะ เตียม ละ เรอึม เปอะ อาึ เบือ อมั
นัต ระ ยุฮ เปอะ เซ� เอจี มัฮ เกือฮ เปอะ
อาึ แปน ปุย ระ ไล� 36ปะ เอจี เกือฮ เปอะ
อาึ โฮลฮ ชุง นา ก เวอืฮ อ�ื มัฮ เซ ป โอ
ชวง อาึ บาึฮ ฆาื อ�ื

37 �อาึ เอจี อาื โม ป รุป ไม่ แตะ เซ�
ฮอยจ ละ เครอปึ แตะ� อาึ ดิ เอญี โตว กา
เฆียง ยุม แตะ ยุฮ ปุย โม เซ เตือง โอยจ
อ�ื 38 อาึ เอจี โฮลฮ ปุฮ ปุย โม เซ ปอ
ลวยจ อ�ื ฆลาื เอนิ โบ ชวง เงอะ� ปอ เอนิ
โอ อื เญาะ ปุน โกฮ ตอซู ไม่ เยอะ� 39ปะ
เอจี เกือฮ เปอะ เรยีง แด่น เนิ� แปนตอก
เครองึ รุป ยุฮ ฮุ โฮ� เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ
ป รุป ไม่ เยอะญอมอาวตฆรมึ อาึ� 40ปะ
เอจี เกือฮ เปอะ โม ป รุป ไม่ เยอะ ลเตือฮ
ตอ ฮา เยอะ� เมาะ ป เกละยุ อาึ เซ� อาึ
เอจี โฮลฮ ตื ยุฮ ไลจ ไม่� 41 ปุย โม เซ
ซาวป ป เรอึม แตะ� ปังเมอ โอ ไก ป เรอึ
ม อ�ื โม เซ กอก ปัว นึง พะจาว, ปังเมอ
โอ โลยฮ อื ละ อ�ื 42 อาึ เอจี โฮลฮ ตุฮ
โม เซ ปอ บลวย เอนิ อื ตอก รกาื โฮ� อาึ
เอจี โฮลฮ โรฮ บึน ตอก บึน ปุย บิญ ตัม
คระ โฮ�

43 �ปะ เอจี เรอึม เปอะ อาึ เกือฮ โปน
ฮา โม ป เฆรอืง ระ ชะ กวต ไม่ เยอะ� ปะ
เอจี ปุน โซะโกะ ฮรกัซา เปอะ นึง อาึ� ละ
ซ เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ แปน ฮวันา ละ ปุย
โฮวน เมือง� ปัง มัฮ ปุย ตังเมือง ป โอ อาึ
ยุง ป มัฮ อื ไพรม อ�ื เอจี ญอม ตื แปน
ป รซอฮ ละ อาึ� 44 ปุย ตังเมือง เอจี เอญี
โมป โบ ชวง อาึ� เญือม เอจี ฮมอง อื ป
อฮั อาึ ละ แตะ� เอจี เนอึง เอนิ ป อฮั ฮะ
เซ� 45 ปุย ตังเมือง โม เซ เญาะ เรยีง โตว
รพาวม� เอจี โอก เน่อมึ นา ก เม่าะ แตะ
ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ� นึง ญอม อื ละ อาึ�

46 �เยโฮวา มัฮ ป ไอม ลอป� พะจาว
ยุฮ อาึ ป มัฮ ตอก ซโมะ เปิง รองั เดีย
เยอะ เซ โปง เนอึม ปุย ลืลาว� พะจาว ป
เกือฮ อาึ โปน มัป่ เซ โปง เนอมึ ปุย นัปทื�
47 มัฮ พะจาว ป เอจี โรก เวน ละ ปุย ฆรอ
อาึ อ�ื ไม่ เกือฮ อื ปุย โฮวน เมือง ญอม

อาวต ฆรมึ อมันัต อาึ� 48 พะจาว เอจี
เกือฮ อาึ โปน ฮา โม ป รุป ไม่ เยอะ� ไม่
ยวก อื อาึ เกือฮ โฮลฮ อาวต ฮลาวง ฮา
โม ป เกละยุ อุ เซ� พะจาว เอจี เรอึม อาึ
เกือฮ โปน ฮา ปุยไฮะ ปุยฮอน เซ�

49 �โอ พะจาว, เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ
ซ ลืลาว ปะ ซองนา ปุย โครยญ เมือง� นึง
เอจี เรอมึ เปอะ อาึ ตอก เซ� อาึ ซ เชยี ลื
ลาว มอยฮ พะจาว ยุฮ แตะ� 50 พะจาว
เอจี เกือฮ เนอึม กซัต ยุฮ แตะ โฮลฮ เป
ปุย เตือง โอยจ อ�ื ไม่ เปลีฮ อื รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ กซัต เลือก
แตะ ป มัฮ ด่าวติ ไม่ โม จัตเจือ อื เซ� โอ
เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ นึง รซอม เชยี
แตะ ด่าวติ เตอ�

19
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี
1 มะลอง มัฮ ก เปลีฮ ซโตฮ พะจาว อมั

นัต โญตซัก แตะ นึง ละ ปุย� มัฮ โรฮ ก
เปลีฮ อื ฮรอย เตะ เบือง ชวง แตะ ละ ปุย
โรฮ� 2ซเงะ เนาะ เฮี กอก อู ไม่ ซเงะ ซงา่
วป� ซาวม เนาะ เฮี รตาึต โรฮ อื ละ ซาวม
ซงา่วป โรฮ� 3 เอจี ไก ป อฮั ป มวยญ อื
ปังเมอ โอ ปุย ฮมอง ลเลาะ อ�ื นึง โอ อื
โอก เซียง� 4 ปัง มัฮ ตอก เซ ลปุง อื เซ
โพต ลัง่ ยุฮ แตะ เล่ีป เตะ� ป อฮั ป มวยญ
อื เอจี พรุ เฮอื ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ มะ
ลอง�
พะจาว เอจี ยุฮ อาึง ก อาวต ซเงะ นึง

มะลอง เซ� 5 ซเงะ เซ มัฮ ตอก อื ปรเมะ
เดอมึ เญือะ ป โอก ฮา โตะ ฮอง แตะ โฮ�
ตอก โรฮ นัก กีลา ป ตอ ไม่ ระ เรยีง ระ
แด่น แตะ โฮ� 6 ซเงะ เซ ฮาวก เน่อมึ ก
ลอยจ เตะ ติ ลวง โฮว พา มะลอง ฮอยจ
ละ ก ลอยจ เตะ ติ ลวง อื แม� ไก โตว ติ
เจือ เนอมึ โอเอฮี ป ซ เกียฮ โปน ฮา กอยจ
อ�ื

พะทัม พะจาว
7 พะทัม โกตไม ยุฮ พะจาว มัฮ ป ญุ่ก

เญาะ เติ� เกียฮ เกือฮ ป ไลจ รพาวม
โฮลฮ แม รพาวม ไมจ มวน แตะ� ลปุง
ซตอก รเง่อมึ พะจาว มัฮ ป แจง ป แน�
เกียฮ เกือฮ พันญา ไมจ ละ ป งาว ป ไงญ�
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8ลปุง เพอกึ ตอม พะจาว ละ ปุย มัฮ ป ปุก
ป ลอก� มัฮ ป เกือฮ รพาวม ไมจ มวน ละ
โม ป เนอึง ป อฮั อ�ื ป อฮั พะจาว อาึง
มัฮ ป เนอึม โครยญ มวยญ� ซเปีย ยุฮ
รพาวม ปุย� 9 รพาวม นัปทื เนอมึ ปุย พะ
จาว เยอ มัฮ ป เกือฮ ปุย ซงะ่ ซงอม� มัฮ
ป ไก ลอป� โอ เญาะ ไก ลอยจ� กัน รเตีฮ
ยุฮ พะจาว มัฮ ป ปุก ป ลอก ไม่ ป ซื ป ไซ
โครยญ เจือ�

10 โกตไม ยุฮ พะจาว เซ มัฮ ป รไม่จ ปุย
ไอฮ โฮฮ ฮา ญอต ไคร ตึก นึง ไมจ แตะ�
เด โรฮ ฮา โกะ แฮ� ป เฌีย เน่อมึ นึง ไกญ
เญือะ แฮ โฮ�

11 โอ พะจาว� พะทัม โกตไม เซ มัฮ
ป ซตอก รเง่อมึ อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ�
ปุย ดัฮ ยุฮ อื ตัม ป อฮั อื เซ ซ โฮลฮ ลัง
วนั ระ แตะ เบือ อ�ื 12 ไก โตว ป ยุง พิต
โฌวะ ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ เตือง โอยจ อ�ื
พิต โฌวะ ยุฮ ฮุ บุน โอ อาึ ยุง เงอ ปัว ปะ
รไซจ ละ แตะ ซงะ่� 13 ปัว โรฮ ปะ เฆีญ
อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ฮา พิต โฌวะ
ซ โฆง แตะ ยุฮ เซ� ปุ เกือฮ โอเอฮี ตอก
เซ โบว รพาวม อาึ� เดอมึ อาึ ซ แปน ปุย
ญุ่ก เญาะ เติ ไม่ โอ แตะ ซ ยุฮ มัป่ ระ ฆาื�
14 โอ พะจาว, ปะ มัฮ เปอะ ตัว เปิง อาึ�
มัฮ เปอะ ป โตฮ อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ
ไมจ� เมาะ ป อฮั ป มวยญ เญอะ ไม่ ป
คิต ป งอ่ต เตอะ โตะ รพาวม แตะ� ฆวต
ปัว เกือฮ แปนป ปุก รพาวม เปอะ โครยญ
เจือ�
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โม ป เชยี
1 เญือม อาวต เปอะ ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม

ตุก แตะ� ปัว พะจาว งอ่ต ฮมอง ป ปัว
เปอะ� ปัวพะจาว ยุฮ ยาโคป โซะโกะ ฮรกั
ซา นึง เปอะ� 2 ปัว เกือฮ กัน เรอมึ ยุฮ พะ
จาว โอก ละ เปอะ เน่อมึ นึง วิฮนั ยุฮ อ�ื
ไม่ เกือฮ อื เรยีง แด่น ระ ยุฮ แตะ ปลาึฮ
ละ เปอะ เน่อมึ นึง เมือง ซีโยน� 3 ป ทไว
เปอะ ละ พะจาว เซ� ปัว พะจาว รปั ละ
เปอะ เตือง โอยจ อ�ื โอเอฮี ป ตอง เปอะ

ทไว เซ ปัว เกือฮ แปน ป ปุก รพาวม พะ
จาว� 4 โอเอฮี เมาะ ป ฆวต ไอฮ เปอะ ปัว
พะจาว โพต ละ เปอะ� ป คิต ป งอ่ต เปอะ
อาึง นึง แพนกัน ยุฮ แตะ� ปัว พะจาว
เกือฮ ฟวยจ ละ เปอะ โครยญ เจือ� 5 เด
อมึ โม เอะ ซ โฮลฮ ญันด่ี ปีติ นึง เอจี เป
เปอะ� ไม่ ยวก เกอะ โทง เบือ มอยฮ พะ
จาว ยุฮ แตะ� ปัว พะจาว โพต ละ เปอะ
ตัม ป ปัว เปอะ โครยญ เจือ�

6 ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี ยุง เงอะ� มัฮ พะ
จาว ป เกือฮ กซัต เลือก แตะ อาึง เซ เป
เยอ� ไม่ โลยฮ อื รซอม ไววอน อื เน่อมึ
นึง เมือง มะลอง ป มัฮ เมือง ซงะ่ ซงอม
ยุฮ แตะ� เอจี มัฮ เกือฮ อื เป เบือ อมันัต
ตึก นึง ระ ยุฮ แตะ เซ� 7 ปุย งอ่น อื อาึง
รพาวม แตะ นึง เลาะ รุป เซิก โฮวน ยุฮ
แตะ� งอ่น อื อาึง รพาวม แตะ นึง บรอง
โฮวน ยุฮ แตะ� เอะ ปังเมอ อาึง รพาวม
แตะ นึง อมันัต ระ ยุฮ เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ แตะ� 8 ปุย โม เซ เยอ ซ ฆลาื�
เญือะ ซ เกียฮ โกฮ โตว� เอะ ปังเมอ ซ
โกฮ ชุง แม เยอะ� ไม่ โฮลฮ โฮะ อาวต
ตอน อาวต ฮมัน�

9 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ กซัต ยุฮ
เอะ เซ เป� เญือม ปัว เอะ นึง เปอะ ปัว
ปะ งอ่ต ละ แตะ�
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โม ป เชยี
1 โอ พะจาว, กซัต ยุฮ เอะ เซ ญันด่ี เนอึ

ม เบือ เรยีง แด่น ป เกือฮ ปะ ละ แตะ�
รพาวม อื มวน เนอมึ นึง เรอมึ ปะ อื เกือฮ
เป� 2 ปะ เอจี โพต เนอึม เปอะ ละ อื ตัม
ป ฆวต ไอฮ อ�ื เอจี เกือฮ เนอมึ เปอะ ละ
อื ตัม ป ปัว อ�ื

3 ปะ เอจี โพต เปอะ กุนมุ่น ตึก นึง ระ
ยุฮ แตะ ละ� เอจี จาวป โรฮ เปอะ วอม
ไคร ตึก นึง ไมจ แตะ นึง ไกญ อ�ื 4 เญื
อม ปัว อื จีวติ นึง เปอะ� ปะ เอจี เกือฮ
เนอมึ เปอะ จีวติ ลัง่ ไอม ละ� ไม่ ไมจ ป ยุ
เคราะ ป ฮมอง แตะ โอ เญาะ ไก ลอยจ�

5 มัฮ ปะ ป เรอึม อื เกือฮ พรุ มอยฮ
ปอยฮ โด่วง เงอ� ไม่ เกือฮ เปอะ ไก โญต
ไก ซัก ไม่ รงัซเปีย คึนัก� 6 ป ไมจ ป ญุ่ก
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ป เกือฮ เปอะ ละ อื มัฮ ป ไก ลอป โอ เญาะ
ไก ลอยจ� มัฮ เซ ป โฮลฮ กซัต เซ รพาวม
ไมจ มวนแตะ เบือ อ�ื นึง อาวต ปะ ไม่ อ�ื

7 กซัต เซ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว
ป มัฮ พะจาว ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง
แตะ� มัฮ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
พะจาว ป เกือฮ กซัต เซ ปุน อาวต ตอน
อาวต ฮมัน เนอ�

8 กซัต เซ ซ โฮมวต โม ป ตอซู ไม่ แตะ
เตือง โอยจ อ�ื เมาะ ป เกละยุ อื ซ โฮม
วต อื โครยญ โฆะ อ�ื 9 เญอืม ฮอยจ เปลีฮ
กซัต เซ ติ แตะ� ซ เกือฮ ป กอยจ ป ราวม
ตอก งอ ระ ฮอยจ ละ ปุย โม เซ� พะจาว ซ
เปลีฮ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ละ อ�ื เกือฮ
อื ไลจ โลม เตือง โอยจ อ�ื ซ เกือฮ อื ฮะ
ล่อยญ โอยจ เอนิ� 10 กซัต เซ ซ ยุฮ ไลจ
ไม่ โม กวนโซะ ลุกลัน อื ปอ ไฆร โอยจ อื
ฮา ปลัฮเตะ เอนิ�

11 ปุย โม เซ ปัง ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ
แตะ ไลจ ไม่ กซัต เซ� ซ โฮลฮ โตว ยุฮ ป
ตะ แตะ ยุฮ เซ ละ อ�ื 12กซัต เซ ซ โปยญ
ปุย โม เซ นึง ทนู ยุฮ แตะ� โม เซ ซ ล
เตือฮ ตอ แม ฆาื อื นึง ไป แตะ� 13 โอ พะ
จาว, เอะ ลืลาว ปะ นึง มัฮ เปอะ ป ตึก นึง
ระ เรยีง ระ แด่น แตะ� เอะ ซ เชยี ลืลาว
อมันัต ระ ยุฮ เปอะ�
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โม ป เชยี ตัม ตัมนอง ปอยฮ โฌ เมือ กซะ
อื

1 พะจาว ยุฮ อาึ� พะจาว ยุฮ อาึ� เม
อยุ ละ โปวฮ เปอะ อาึ อ�ื อาึ ปัว เนอึม
ปัว แนม ปะ เรอึม แตะ� เมอยุ โอ เปอะ
เครองึ นึง เงอ� 2 โอ พะจาว ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ อาึ� เมือ ซเงะ่ อื อาึ ปัว นึง เปอะ
ไม่ เยอืม แตะ� ปะ ปังเมอ โอ เปอะ โลยฮ
เนิ� เมือ ก ซาวม อื อาึ ปัว แนฮ ลัง่ เงอะ�
อาึ เญาะ ลโล่ะ โตว ปัว แตะ� 3 ปะ มัฮ
เปอะ พะจาว ซงะ่ ซงอม� งาวม เปอะ นา
ก คึ ก นัก อื ตอก กซัต โฮ� โม อซิรา
เอน เตือง โอยจ อื เอจี ลืลาว เนอึม ปะ�
4 จัตเจือ ไพรม เอะ เอจี อาึง โรฮ รพาวม
แตะ นึง ปะ� เคียง อาึง อื รพาวมแตะ นึง
เปอะ� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โปน ฮา ลัก่ยุม
แตะ� 5 เญือม ไววอน อื ปัว นึง เปอะ ปะ

เอจี เกือฮ เปอะ โปน ฮา ป โตะ ป ตอง�
เญอืม อาึง อื รพาวม แตะ นึง เปอะ โฮลฮ
โตว โซะกิจ ปิญไง่ ฆาื อ�ื

6ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ โอ เญือะ มัฮ ตอก
ปุย� อาึ มัฮ เยอื เอนิ ตอก เฆรียก โฮ�
ปุย เตือง โอยจ อื เพียก แฮม อาึ� พามัต
ดู่แควน อาึ� 7 เมาะ ป ยุ อาึ เอจี โล่ ญวยฮ
อาึ� วอยจ ดอย แตะ ละ อาึ� งุฮ่เงฮ่ ไกญ
แตะ เนิ ไม่ อ�ื 8 อฮั เฮี เนิ� �ปุย เฮี เอจี
อฮั ติ แตะ มอป โกะ ทไว ตัว แตะ ละ พะ
จาว. เกือฮ พะจาว เรอึม แปฮ เกือฮ โปน
อื เมิฮ� ดัฮ มัฮ เนอึม ปุย ปุก รพาวม พะ
จาว โฮ� เกือฮ พะจาว เรอึม เกือฮ เอะ ยุ
เอนิ�� เพยีก แฮม อาึ ตอก เซ�

9 โอ พะจาว� เอจี มัฮ ปะ ป เกือฮ อาึ
เกิต เน่อมึ โตะ เวยีก มะ เกอะ� เอจี เกือฮ
เปอะ อาึ โปน ฮา ป โอ ไมจ เน่อมึ เญือม
อาวต ลัง่ เงอะ เญือะ ดึม อ�ื 10 อาึ เอจี
เปิง ปะ เน่อมึ เญือม เกิต โรง แตะ� เอจี
มัฮ ปะ ป มัฮ พะจาว ยุฮ ฮุ เน่อมึ กา เกิต
เตอะ ลัง่� 11 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ซไง ฮา อาึ�
ป โตะ ป ตอง เอจี ซดิ ไม่ ซ ลอก อื อาึ�
ไก โตว ปุย ไฮญ ป ซ เกียฮ เรอมึ เมอะ�

12 โม ป เกละยุ อาึ เซ อาวต รวติ รเวยีง
เงอะ ตอก โมวก โปก ฆวต ลอ โฮ� มัฮ
ตอก โมวก ลุ่ เมือง บ่าชนั ป ซ ลอ อาึ เน่
อมึ โครยญ ลวง� 13 ปุย โม เซ องั ปุ เลียก
มวยญ แตะ ละ อาึ ตอก รเวยี ซิงโต โฮ�
เบรอมึ เนิ ตอก รเวยี ปุน โอเอฮี ซ กุก แตะ
โฮ�

14 เรยีง แด่น อาึ เอจี โอยจ ตอก รอาวม
โทก ปุย ลังเตะ โฮ� ซองั เงอะ เญือะ ปุก
โตว ตอก อาวต แตะ� รพาวม เมอะ เอจี
ลวยจ เอจี ไน โอยจ� ตอก ญู แฮ ป ลอก
กอยจ โฮ� 15 โตะ คราวง เงอะ ซออฮ
ตอก ลโลก โดง ม่ะ โฮ� ดัก เกอะ ติต โรฮ
รตัว เยอะ� ปะ เอจี ละ โปวฮ เปอะ อาึ
ก เตะ ก โบรก ตอก โอเอฮี นัม ยุม โฮ�
16 ปุย ฆอก ไล เอจี ราวม อาึ โครยญ ลวง
ตอก เซาะ ฆวต เกียต โฮ� เอจี บวก โรฮ
เตะ ชวง อาึ� 17 ซองั อาึ เอจี เปลีฮ ที ติ
แตะ ปอ เกียฮ เมีญ เญอะ โครยญ ซี อ�ื
โม ป เกละยุ อาึ เซ ชุง แก อาึ ไม่ ฟวยจ
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พาวม อื นึง� 18 โม เซ รฆุ เครองึ เซอกึ
อาึ ไม่ ปุ แตะ� เครองึ จาวป อาึ ลลัฮ่ ลอง
แลน นามุ่น แตะ นึง อื ไม่ ปุ แตะ�

19 โอ พะจาว, ปุ เกือฮ ติ เปอะ ซไง ฮา
อาึ� ปะ มัฮ เปอะ ป เรอึมชวย ตูเตอมึ
อาึ� ปัว เปอะ ซไจ ฮอยจ เรอมึ อาึ� 20 ปัว
เปอะ เรอมึ อาึ เกือฮ โปนฮา วจิ ลอม� ปัว
เปอะ เรอึม จีวติ อาึ เฮี เกือฮ โปน ฮา โม
เซาะ ซวก� 21 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โปน ฮา
มวยญ โม รเวยี ซิงโต เฮ�ี ปัว โรฮ เปอะ
เฆีญ อาึ ฮา โด่วง มวย โฮวน ป ฮอยจ คัม
ตุง อาึ เฮ�ี

22 อาึ ซ กอก รโฮงะ มอยฮ เปอะ ละ
โม อซิราเอน ป มัฮ เอียกปุ แตะ� เญื
อม โพรม ปุย ไม่ ปุ แตะ อาึ ซ ลืลาว ปะ
เกือฮ ปุย ฮมอง� 23 โม เปะ ป นัปทื เนอมึ
พะจาว เยอ� ไมจ เปอะ ลืลาว มอยฮ อ�ื
โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ ยาโคป เปอ� ไมจ
เปอะ ทไว โญตซัก ละ พะจาว� โม เปะ ป
มัฮ จัตเจือ อซิราเอน เตือง โอยจ เปอะ�
ไมจ เปอะ ฮลัต นึง พะจาว ไม่ นัปทื เปอะ
ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� 24 พะจาว เพียก
แฮม โตว ปุย ตุก ปุย ญัก� เบีย โตว โม
ป อาวม ป โซะ� พัต โตว นา แตะ ฮา อ�ื
เญือม กอก อื ปัว พะจาว เรอึม แตะ เอจี
โลยฮ อื ละ อ�ื

25 โอ พะจาว� เญือม โพรม ปุย ไม่ ปุ
แตะ อาึ ซ ลืลาว ปะ เบือ กัน ยุฮ เปอะ�
อาึ ซ ทไว เนอมึ โอเอฮี ตัม ป ซันญา แตะ
อาึง ละ เปอะ ซองนา โม ป นัปทื เนอึม
ปะ�

26 ปุย ตุ ปุย เตียม ซ โฮลฮ โซม ซัก กุก
เตือ� เมาะ ป ซาวป เนอึม ยุ พะจาว ซ
โฮลฮ เนอึม ลืลาว อ�ื ปัว เกือฮ โม เซ
จเลิน ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� 27 ปุย ซ
ไตม กัน ยุฮ พะจาว ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ
มะลอง� ซ เอญี ฆาื อื เคะ พะจาว� ปุย
โครยญ เจือ โครยญ ปะเทต ซ นุ่ม ติ แตะ
ไว พะจาว ฆาื อ�ื 28พะจาว มัฮ กซัต ตัต
เตียง ปุย โครยญ ปะเทต� 29 โม ป เกียฮ
ฮุน ติ ปลัฮเตะ เฮี ซ จัมเปน อื นุ่ม ไว พะ
จาว� โม ป เอจี ยุม แปน เตะ แปน รกาื
ซ โฮลฮ ตื โรฮ นุ่ม ไว อื โครยญ โฆะ ปุย�
30 จัตเจือ เอะ เฆียง เฮี ซ นัปทื พะจาว�

ปุย เจน โคระ ป โอ ดิ เกิต ปเล่ีย� เฆียง
เฮี ซ ไก ป อู ไลลวง พะจาว ละ� 31 ปุย
เจน โคระ เซ ซ ไก ป ครอฮ ไลลวง ตอก
เกือฮ พะจาว ปุย โปน ลัก่ ยุม ละ� ซ อฮั
อื มัฮ พะจาว ป ยุฮ กัน ระ ไล ตอก เซ�

23
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 พะจาว มัฮ ป เลียง ป แลน อาึ ตอก
เลียง ปุย แกะ ยุฮ แตะ โฮ� อาึ ซ ไก โตว ป
วติ ป วงั เนิ ติ เจือ เนอมึ� 2พะจาว เกือฮ
อาึ ลโล่ะ นา ก ไก ไรป ซงา จัว� ตาว อาึ
โฮว ญุ รอาวม ซงอม นึง โกลง ชุม รอาวม
นึง� 3 เกาะ โลม โรฮ รพาวม อาึ เญือม
โอ อื มวน� พะจาว ตาว อาึ โฮว นึง คระ
โฮลฮ โฮะ รพาวม ซืไซ แตะ ตัม ลปุง ซัน
ญา อื อาึง เบือ มอยฮ แตะ� 4 โอ พะจาว,
ปัง โฮว เยอะ คระ โตะ งวต เฟียก ตัน ซดิ
ไม่ ลัก่ ยุม แตะ ญุ่ก� อาึ ฮลัต โตว นึง โอ
เอฮี ป ซ เกิต ละ แตะ นึง อาวต ปะ ไม่
แตะ� ปะ เรอึมชวย ตูเตอมึ ลอป เปอะ
อาึ นึง โคะ ฆิ ไม่ คอน ยุฮ เปอะ�

5 ปะ เอจี เพรยีง เปอะ อาึง ป โซม ป
ปอน เนิ� เลียง เปอะ อาึ ซองนา ปันตา
โม ป เกละยุ อุ� ปะ เอจี รปัคัม เปอะ อาึ
ตอก แคก เลือ ไก โญต ไก ซัก โฮ� โอเอฮี
ป เกือฮ เปอะ เนิ เอจี โฮวน เอจี โฮฮ ตอก
เปียง นาวก ลโมก ปอ วฮิ แตะ โฮ� 6 ป
ไมจ ป ญุ่ก ไม่ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
พะจาว แจง ซ อาวต ไม่ อาึ เตือง ซเงะ่ ร
ซาวม ฮอยจ ล่อยญ ฆอ กุม เจน เนอะ�
อาึ ซ โฮลฮ อาวต ลอป นึง เญือะ คึนัก ยุฮ
พะจาว โอ เญาะ ไก ลอยจ�

24
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 ปลัฮเตะ เฮี ไม่ โอเอฮี เมาะ ป อาวต
นึง อื มัฮ คอง พะจาว โครยญ เจือ� ปลัฮ
เตะ ไม่ ปุย อาวต นึง อื มัฮ ป ซัง พะจาว
เกิต เตื อง โอยจ อ�ื 2 มัฮ พะ จาว ป
ยุฮ ปลัฮเตะ เกือฮ อาวต ตอน ราว ปลัฮ
รอาวม เมอ� มัฮ เกือฮ อื ปลัฮเตะ เกีย
ฮ อาวต ราว รอาวม โด่ะ ป อาวต ฆรมึ อื
เซ�
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3 มัฮ ปุย ป ซ โฮลฮ ฮาวก นึง บลาวง
ซัมคัน ยุฮ พะจาว? มัฮ ปุย ป ซ โฮลฮ เลีย
ก กไน วฮินั ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื 4 มัฮ ป ซงะ่
ซงอม นึง กัน ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ ป คิต ป
งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ� มัฮ ป โอ นัปทื
พะ โอ เนอึม ไม่ ป โอ ซันญา ป โอ เนอึม
ป ซ โฮลฮ เลียก นึง เงอ� 5 ปุย ตอก เซ ซ
โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก เบือ พะจาว. พะจาว
ป เกือฮ อื โปน มัป่ เซ ซ อฮั อื มัฮ ปุย โอ
ไก พิต� 6 โม ป เอญี เนอมึ เคะ พะจาว ซ
มัฮ ตอก เซ โครยญ โฆะ อ�ื มัฮ โม เซ ป
ซาวป เลียก ซดิ ไม่ พะจาว ทื ยาโคป เปอ�

7 ไมจ เปอะ โปฮ รเวอืะ ฆรุง เซ เกือฮ
โบฮ� เกือฮ รเวอืะ ไพรม เซ โบฮ เวอืฮ�
เดอมึ กซัต ป อาวต ไม่ รงั ซเปีย คึนัก เซ
ซ โฮลฮ เลียก นึง� 8 กซัต อาวต ไม่ รงั ซ
เปีย คึนัก เซ มัฮ ปุย� เอจี มัฮ พะจาว ป
ตึก นึง ระ อมันัต ป นัน นึง ระ รที แตะ�
เอจี มัฮ พะจาว เซ ป เป โม ป รุป ไม่ แตะ
เตือง โอยจ อ�ื 9 ไมจ เปอะ โปฮ รเวอืะ
ฆรุง เซ เกือฮ โบฮ� เกือฮ รเวอืะ ไพรม เซ
โบฮ เวอืฮ� เดอมึ กซัต ป อาวต ไม่ รงั ซ
เปีย คึนัก เซ ซ โฮลฮ เลียก นึง� 10 กซัต
อาวต ไม่ รงั ซเปีย คึนัก เซ มัฮ ปุย� เอจี
มัฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� เอจี มัฮ พะ
จาว เซ ป มัฮ กซัต อาวต ไม่ รงั ซเปีย คึ
นัก ยุฮ แตะ�

25
รซอม ไววอน ยุฮ ด่าวติ

1 โอ พะจาว, อาึ เกือฮ รพาวม รโม่ยฮ
แตะ โตก ละ ปะ� 2 โอ พะจาว ยุฮ อาึ�
อาึ วุก เปละ อาึง พาวม แตะ นึง เปอะ�
ปุ เกือฮ อาึ โซะกิจ ปิญไง�่ ปุ เกือฮ โม
ป เกละยุ อาึ เซ โฮลฮ ฟวยจ พาวม นึง
เป แตะ อาึ� 3 โม ป ซโอว รพาวม ไม่ ปะ
เซ แจง โอ ซ โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง�่ มัฮ
โม ป โอ เนอึม รพาวม ป ซ โฮลฮ โชะ นา
แตะ� 4 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เพอกึ อาึ
เกือฮ ยุง คระ โครง ยุฮ เปอะ� ไม่ เพอกึ
เปอะ อาึ เกือฮ โฮว นึง คระ โครง ยุฮ เปอะ
เซ� 5 ปัว เปอะ เพอกึ อาึ เกือฮ อาึ ปุน ยุฮ
ตัม ลปุง เนอึม ยุฮ เปอะ� นึง มัฮ ปะ ป
เกือฮ อาึ โปน ฮา ป โอ ไมจ� มัฮ เปอะ พะ

จาว ยุฮ ฮุ� อาึ อาึง ลอป รพาวม แตะ นึง
ปะ เตือง ซเงะ่ รซาวม�

6 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โอ เบีย รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ไม่ ตอก เลียก
พาวม เปอะ นึง ปุย เน่อมึ นึง เจน ปุย
ไพรม โฆะ ลัง่� 7 ปัว เปอะ โอ ทื พิต โฌวะ
ยุฮ อาึ ป ยุฮ ฮุ เญอืม นมุ ลัง่ แตะ� โอ พะ
จาว, ปัว เปอะ โตก ละ อาึ ไม่ เลียก พาวม
เปอะ นึง เงอะ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ เปอะ�

8 พะจาว มัฮ ป ตึก นึง ไมจ แตะ ไม่ ป
โอยจ นึง ซืไซ แตะ� มัฮ ป เพอกึ ปุย มัป่
เกือฮ ยุง คระ ไมจ แตะ โฮว� 9 มัฮ ป นัม
ปุย ปึกๆ ออนๆ เกือฮ ยุง ป ปุก ป ลอก�
เพอกึ โรฮ อื เกือฮ ยุง คระ โครง ยุฮ แตะ�
10ละ โม ป เนองึ ป อฮั อื ไม่ ป ยุฮ ตัม ลปุง
ซันญา ยุฮ อ�ื พะจาว นัม คระ ละ อื ไม่
รพาวม เนอมึ แตะ ไม่ รพาวม ฮรกั แตะ�

11 โอ พะจาว, ป พิต ป โฌวะ ยุฮ อาึ
โฮวน เนอึม� ปัว เปอะ โอ ทื โซะ โระ
โกลยจ เนิ ละ ซ แปน อื โญตซัก ละ มอยฮ
เปอะ� 12 อมั ไก งอ่น ป ไก รพาวม ฆวต
นัปทื เนอึม พะจาว เยอ� ดัฮ ไก โฮ� พะ
จาว ซ เพอกึ ปุย เซ เกือฮ ยุง คระ ไมจ อื
โฮว� 13 โม เซ ซ จเลิน กัน ยุฮ เบือ อ�ื
ฟวยจ เจน โกะ อื โม กวน เฌือต อื ซ โฮลฮ
ลัง่ กุม นาตี อื นึง ปลัฮเตะ� 14 พะจาว
แปน ปุ โฮมว โม ป นัปทื เนอึม แตะ� เพ
อกึ อื เกือฮ ยุง ลปุง ซันญา แตะ ไม่ อ�ื
15 อาึ มอง แนฮ แก พะจาว, นึง มัฮ พะ
จาว เซ ป เกือฮ อาึ โปน ฮา ป กอยจ ป
ราวม�

16 โอ พะจาว, ปัว เปอะ พัต นา แตะ
ละ ซ แลน แก เปอะ อาึ� ไม่ เลียก พาวม
เปอะ นึง เงอะ� นึง อาวม อาึ โคมเฮง ปุย
แตะ โฮวน เจือ� อาวต โน่ง ชุง เตียง ไม่�
17 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โปน ฮา ตุก เปละ
นัน พาวม แตะ� เกือฮ อาึ โปน ฮา เม่ะมัก่
อาวม แตะ เฮ�ี 18 ปัว เปอะ งอ่ต ตอก
อาวม อาึ ป โซะ ป ไซญ ไม่ ตอก โฮลฮ โฮะ
อาวต ไม่ ตุก รพาวม แตะ เฮ�ี ปัว เปอะ
ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ ฮุ เตือง โอยจ อ�ื

19 ปัว เปอะ งอ่ต แลน เมาะ โฮวน ป เก
ละยุ อาึ เซ� ไม่ เมาะ เรยีง เกละ อื ยุ อาึ
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เซ� 20 ปัว เปอะ เฆีญ อาึ เกือฮ โปน ฮา โม
เซ� อาึ เปิง องิ น่ักเน่ี ลอป ปะ� ปุ เกือฮ
อาึ โชะ นา แตะ� 21 เกือฮ รพาวม เนอึม
ไม่ รพาวม ซืไซ แปน ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง
อาึ นึง อาึง อาึ รพาวม แตะ นึง ปะ� 22 โอ
พะจาว� ปัว เปอะ เกือฮ โม อซิราเอน ป
มัฮ ปุย ไน เปอะ เซ โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ
โครยญ เจือ�

26
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 โอ พะจาว, เญอืม รเตีฮ เปอะ ปุย� ปัว
ปะ เปลีฮ ที มัฮ อาึ ปุย โอ ไก พิต� นึง ยุฮ
อาึ กัน ปุก กัน ลอก� ไม่ อาึง ลอป รพาวม
แตะ นึง เปอะ� 2 โอ พะจาว, ปัว ปะ กวต
ที แลน โตะ รพาวม อาึ� ลอง แลน อาึ อื
ฮอยจ ละ ป คิต ป งอ่ต เตอะ โตะ รพาวม
แตะ� 3 รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ
อาวต ลอป ซองนา อาึ� อาึ เกือฮ ลอป ติ
แตะ เนอมึ รพาวม ละ ปะ�

4อาึ ซาวป โตว รโจะ ดิ ไม่ โม ป อฮั ลปุง
โอ เนอมึ� อาึ โฮมว ดิ โตว ไม่ โม ป ไล โกะ
ไล เอยีง� 5 เญือม รโจะ รเจอมึ ปุย ตอก
เซ ไม่ ปุ แตะ� มัฮ เนอึม ป เกละ อาึ ยุ�
อาึ ญอม โตวพาวม ดิ ไม่ ปุย ฆอก ไล ตอก
เซ�

6 โอ พะจาว, อาึ รไซจ เตะ แตะ เกือฮ
ซงะ่ ละ ซ เปลี ฮ ที มัฮ แตะ ปุย ซงะ่
ซงอม� อาึ ฮอยจ ลอป โรฮ โบ คัน ทไว
ยุฮ เปอะ ละ ซ ไว แตะ ปะ� 7 อาึ เชยี ไม่
รพาวม ญันด่ี แตะ นึง กุนมุ่น ยุฮ เปอะ�
อาึ กอก โรฮ รโฮงะ กัน ระ ไล ยุฮ เปอะ เตื
อง โอยจ อ�ื

8 โอ พะจาว, อาึ ฮรกั เนอึม วฮินั ป มัฮ
นา ก อาวต ปะ เซ� มัฮ นา ก เปลีฮ เปอะ
โญตซัก ไม่ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ แตะ ละ
ปุย� 9 ปัว ปะ โอ เกือฮ อาึ ไลจ โลม ดิ ไม่
โม ปุย มัป่� ปุ โรฮ เกือฮ อาึ ลอก ดิ ตุต
ไม่ โม ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โรฮ� 10 ปุย
ตอก เซ ซาวป ลอป ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร�
ฆวต เกือฮ ลอป ปุย นนุ แตะ นึง มาื�

11 อาึ อื ปังเมอ ซาวป ลอป ยุฮ กัน ปุก
กัน ลอก� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ ไม่
เรอมึ เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ�

12 ชวง อาึ โฮลฮ โฮว นึง คระ ไมจ คระ
มวน� อาึ ซ ลืลาว พะจาว นา ก โพรม โม
ปุย ไน อ�ื
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1พะจาว มัฮ รงั ซเปีย ยุฮ อาึ� มัฮ โรฮ
ป เกือฮ อาึ โปน ฮา ป โอ ไมจ� อาึ อมั ทา
เยอะ ฮลัต นึง ปุย ปลัฮเตะ� พะจาว เฆีญ
อาึ ฮา ป กอยจ ป ราวม โครยญ เจือ� มัฮ
เซ ป โอ อาึ ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื 2 ปุย ฆอก
ปุย เบร� เญือม ฮอยจ คัม ตุง อื อาึ นึง
ตะ อื ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ� ฌังลา ฮอยจ ละ
ฆลาื แตะ ฆาื อ�ื 3 ปัง ฮอยจ แวตตฮนั อาึ
แปน กอง แตะ เอนิ� อาึ ซ ฮลัต โตว นึง�
ปัง ฮอยจ ตอซู ปุย โฮวน ไม่ เยอะ� อาึ ซ
อาึง แนฮ ลัง่ รพาวม แตะ นึง พะจาว�

4 อาึ เอจี ปัว โอเอฮี นึง พะจาว ติ เจือ
โน่ง� มัฮ เซ โน่ง ป ฆวต ไอฮ แฮ� มัฮ
ฆวต อาวต นึง เญือะ ยุฮ พะจาว ติ เจน
ไอม เมอะ ละ ซ โฮลฮ ยุ ที ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ
พะจาว นึง อ�ื ไม่ ปัว เยอะ พะจาว รโฮงะ
ป ปุก รพาวม แตะ เนิ� 5 เญอืม อาวต ไม่
เม่ะมัก่ แตะ พะจาว ซ เฆีญ อาึ ฆรมึ พรงั
ยุฮ แตะ� ซ เกือฮ อาึ อาวต ไมจ อาวต
มวน นึง พากัง ยุฮ แตะ� ไม่ ซ เกือฮ อื อาึ
อาวต ตอน ฮมัน ราว ซโมะ ระ� 6 อาึ ซ
เป โม ป ตอซู ไม่ แตะ ฆาื อ�ื อาึ ซ ทไว
โอเอฮี ละ พะจาว ยุฮ แตะ นึง พากัง ยุฮ
อ�ื ซ รโพ มอยฮ พะจาว นึง ลเลาะ เรยีง
แตะ� อาึ ซ เชยี ไม่ ลืลาว เยอะ พะจาว
ยุฮ แตะ�

7 โอ พะจาว, เญือม ไววอน อาึ ปัว นึง
เปอะ� ปัว ปะ งอ่ต ละ แตะ� ปัว เปอะ
เลียกพาวม นึง เงอะ� ไม่ โลยฮ เปอะ เนิ�
8 ปะ เอจี อฮั เปอะ เฮี เนิ� �เอญี เคะ อาึ
อ�ื� อฮั เปอะ เซ� โอ พะจาว, อาึ ซ เอญี
เนอมึ เคะ เปอะ ฆาื อ�ื 9 ปัว เปอะ โอ เม่า
ะ ติ แตะ ฮา อาึ� ปัว โรฮ เปอะ โอ รอก
พาวม นึง เงอะ� ปุ เกือฮ อาึ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ เปอะ แม ปลาว� เอจี แปน เปอะ ป
เรอึมชวย ตูเตอมึ อาึ� โอ พะจาว� ปุ ละ
โปวฮ อาึ โอะ� มัฮ ปะ ป เกือฮ อาึ โปน ฮา
ป โอ ไมจ เจอ� 10 ปัง ละ โปวฮ มะเปือะ
เกอะ อาึ� พะจาว แจง ซ แลน แก ลัง่ อื
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อาึ อ�ื 11 โอ พะจาว, ปัว ปะ เพอกึ แตะ
เกือฮ อาึ ยุง คระ โครง ยุฮ เปอะ� นัม อาึ
อื โฮว นึง คระ เฮน คระ ฮลอง� นึง โฮวน
ป เกละยุ อาึ� 12 โม ป ตอซู ไม่ อาึ เซ�
พระ อาึ ไม่ ฟึนฟอง อื อาึ นึง ลปุง โอ เนอึ
ม� ปัว เปอะ โอ มอป อาึ เกือฮ อาวต ฆรมึ
อมันัต ปุย โม เซ�

13 อาึ แจง นึง ซ โฮลฮ แตะ ยุ ยุฮ พะ
จาว ป ไมจ ละ ปุย ไน แตะ เญอืม ไอม ลัง่
เงอะ� 14 ไมจ เปอะ มอง พะจาว. เกือฮ
ติ เปอะ อาวต ตอน ฮมัน นึง� ไมจ เปอะ
อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ� ไมจ เนอึม
เปอะ มอง พะจาว.

28
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1 โอ พะจาว, ปะ มัฮ เปอะ ตัว เปิง อาึ�
อาึ กอก ปัว นึง เปอะ� ปัว เปอะ งอ่ต
ฮมอง ป ปัว อาึ นึง เปอะ� ดัฮ เปอะ โอ
งอ่ต เนิ โฮ� อาึ ตึน ซ ดุฮ โรฮ ฮอยจ ละ
เมือง ป ยุม ตอก ปุย โม เซ โรฮ� 2 เญื
อม ยวก อาึ เตะ แตะ ซืนา นาตี ซัมคัน
ยุฮ เปอะ� ไม่ ไววอน เนอะ ปัว ปะ เรอึม
แตะ� ปัว ปะ งอ่ต รซอม ปัว เยอะ เซ�
3 ปัว เปอะ โอ เกือฮ อาึ ไลจ โลม ดิ ไม่ โม
ปุย ฆอก ปุย เบร� ไม่ โม ป ยุฮ กัน โอ ซื
โอ ไซ เซ� ปุย ตอก เซ เคียต อฮั ป ไมจ ป
มวน ละ ปุย� โตะ รพาวม อื ปังเมอ งอ่ต
ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ปุย�

4 ยุฮ อื ละ ปุย ตอก ออฮ ปัว ปะ โรก ละ
อื ตอก เซ โรฮ� ปัว ปะ เกือฮ อื ลอก ตุต
แตะ ตัม กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ อ�ื เกือฮ
โปง ไม่ กัน ยุฮ โกะ อื เซ�

5 ปุย โม เซ นัปทื โตว พะจาว, เมีญ โตว
กัน ยุฮ อื มัฮ ป ระ ไล ละ แตะ� พะจาว ซ
เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื ซ เกือฮ อื
ไลจ โลม ลอป เอนิ�

6 ไมจ ปุย ลืลาว พะจาว นึง งอ่ต ฮมอง
อื ป ปัว อาึ นึง แตะ� 7 อาึ โฮลฮ เนอึม
เรยีง แด่น แตะ เบือ พะจาว, มัฮ พะจาว
ป เฆีญ อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ เจอ�
อาึ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว� มัฮ พะ
จาว ป เรอึมชวย ตูเตอมึ เมอ� อาึ โฮลฮ
เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื อาึ

ซ ทไว รซอม ญันด่ี แตะ ละ พะจาว นึง
รซอม เชยี แตะ�

8 พะจาว เกือฮ เรยีง แด่น ละ ปุย ไน
แตะ� เฆีญ โรฮ ป มัฮ กซัต เลือก แตะ
อาึง เซ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� 9 โอ พะ
จาว� ปัว ปะ เรอมึ ปุย ไน เปอะ เกือฮ โปน
ฮา ป โอ ไมจ� ไม่ ปิฮ เปอะ กุนมุ่น ละ นึง
มัฮ อื คอง เปอะ� ปัว ปะ เลียง ตอก เลียง
ปุย แกะ โฮ� ไม่ แลน แก ลอป เปอะ โอ
เญาะ ไก ลอยจ�
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1 โม เปะ ป มัฮ โม เตปด่า เตือง โอยจ
เปอะ� ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว. ลืลาว
โญตซัก อื ไม่ อมันัต ระ ไล ยุฮ อ�ื 2 ไมจ
เปอะ ทไว โญตซัก ละ พะจาว เกือฮ โปง
ไม่ มอยฮ อ�ื ไมจ เปอะ นุ่ม ไว พะจาว นึง
มัฮ อื ป ตึก นึง ซงะ่ ซงอม แตะ�

3 ปุย ฮมอง เซี ยง พะ จาว นึง ปลัฮ
รอาวม� เซียง อื เซ ระ ซนัน ตอก เนอึ
ม บริ โฮ� เซียง อื เซ ลอยฮ เอนิ เล่ีป ราว
ปลัฮ รอาวม เซ� 4 เซียง พะจาว ระ เนอมึ
อมันัต� เซียง พะจาว มัฮ ป ตึก นึง คึนัก
แตะ�

5 เซียง พะจาว โบวก ยุฮ โคะ โซน ซีด่า
นึง บลาวง เลบ่านอน� ปัง มัฮ โคะ โซน
ตึก นึง ระ แตะ โบวก ตื ยุฮ อ�ื 6 พะจาว
เกือฮ บลาวง เลบ่านอน ดุง เดียง เรยีง
ตอก เอนิ กวน โมวก เญอืม เตน อื โฮ� บ
ลาวง เฮอโมน ดุงเดียง โรฮ ตอก เอนิ โรฮ
กวน มวย เจิง โฮ�

7 เซี ยง พะจาว เกือฮ โรฮ ปลุกปลัก
ฮอยจ พราวป นึง ปลัฮเตะ� 8 เซียง พะ
จาว เซ รยุ่ ยุฮ ลาึน เวอืฮ� เกือฮ โรฮ ลาึน
คาเด่ต ดุงเดียง โรฮ� 9 เซียง พะจาว เกีย
ฮ ดุงเดียง ยุฮ โคะ ระ โคะ ฮลาวง� โคะ
นึง เพระด่าวก ราื โอยจ เอนิ ฮละ ฆาื อ�ื
โม ป อาวต นึง วิฮนั ยุฮ อื อฮั ตื เฮ�ี �ลื
ลาว พะจาว เยอ เออ�� อฮั เซ�

10 มัฮ พะจาว ป ตัตเตียง ปลัฮ รอาวม
ป ตึก นึง โด่ะ แตะ เซ� นึง มัฮ อื กซัต ป
ตัตเตียง ลอป โอเอฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�
11 มัฮ พะจาว ป เกือฮ เรยีง แด่น ละ โม
ปุย ไน แตะ� ไม่ ปิฮ อื กุนมุ่น ละ� เกือฮ
อื โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง�
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รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ� เชยี เญอืม ทไว

วฮินั
1 โอ พะจาว, อาึ ฆวต ลื ลาว ปะ นึง

ยวก เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา โม ป ตอซู ไม่
เยอะ� ปะ เกือฮ เปอะ โตว โม เซ โฮลฮ
ฟวยจ พาวม นึง เป แตะ อาึ� 2 โอ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ อาึ� อาึ กอก ปัว ปะ เรอึ
ม แตะ� ปะ เรอึม เนอึม เปอะ อาึ เกือฮ
เปอะ อาึ ไฮ ป โซะ อาวม� 3 ปะ เอจี ยวก
เปอะ อาึ โอก ฮา เมือง ป ยุม� เอจี เกือฮ
แม เปอะ อาึ โฮลฮ แม จีวติ แตะ� มัฮ เซ
ป โปน อาึ ฮา ลัก่ยุม เบือ อ�ื

4 โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน พะจาว เยอ�
ไมจ เนอึม เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว. ไมจ
เปอะ ทไว รซอม ญันด่ี แตะ ละ พะจาว
ซงะ่ ซงอม เซ� เบือ กัน ระ ไล ป เอจี ยุฮ
อื ละ เปอะ เซ� 5 พะจาว รอก พาวม ละ
เอะ ติ เตะ โน่ง� กัม ฮรกั กัม แปง ยุฮ อื
ปังเมอ อาวต ลอป ไม่ เอะ ติ เจน เนอะ�
ปัง เยอืม เมอะ เมือ ก ซาวม อ�ื เมือ กซะ
อื เอะ โฮลฮ แม รพาวม ไมจ มวน แตะ�

6 เญอืม อาวต เตอะ ไม่ ไมจ ป ยุ เคราะ
ป ฮมอง แตะ� อาึ อฮั ฆาื อื ละ โกะ แตะ
ตอก เฮ�ี �อาึ แจง ซ อาวต ตอน ฮมัน
ลอป เปอะ�� อฮั เซ� 7 โอ พะจาว, ไพรม
อื ปะ เอจี เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ อาวต ตอน
อาวต ฮมัน� ตอก บลาวง ระ บลาวง ตอน
โฮ� กังเคะ เอ เญือม เม่าะ ปะ ติ แตะ
ฮา เยอะ� อาึ ปังเมอ อาวม ตุก ลัมเลือ
รพาวม แตะ ฆาื�

8 โอ พะจาว, อาึ ไววอน ละ ปะ� อาึ กอก
ปัว ปะ เรอมึ แตะ ตอก เฮ�ี 9 �ดัฮ อาึ ยุม
โฮ� ซ ไก ป มัฮ ละ ปะ ตอก เมอ� ดัฮ
อาึ เอจี แปน เตะ รกาื โฮ� อาึ อมั ซ เกีย
ฮ ลืลาว ลัง่ ปะ� เตะ รกาื เซ อมั ซ เกีย
ฮ กอก รโฮงะ ไลลวง รพาวม เนอึม ยุฮ
เปอะ� แจง โอ อื เกียฮ ฮา� 10 โอ พะจาว,
ปัว ปะ งอ่ต ป ปัว แตะ ไม่ เลียก พาวม ลัง่
เปอะ นึง เงอะ� ปัว ปะ เรอมึชวย ตูเตอมึ
แตะ�� อาึ เอจี อฮั เซ ละ เปอะ�

11 ปะ เอจี เปียน เปอะ รพาวม ตุก อาึ
แปน กัน จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง� เอจี
ปอยจ เปอะ เครองึ ฮาื ฆัน ฮา เยอะ� เอจี
จาวป ฟุต เปอะ รพาวม ไมจ มวน เนิ รโตง
อ�ื 12 รพาวม รโม่ยฮ อาึ เญือะ ปุน อาวต

โฆย โตว นึง ฆวต ลืลาว แตะ ปะ� โอ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ อาึ� อาึ ซ ทไว ลอป รซอม
ญันด่ี แตะ ละ เปอะ โอ เญาะ ไก ลอยจ�
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รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี
1 โอ พะจาว, อาึ ฮอยจ เปิง ปะ� ปัว

เปอะ โอ เกือฮ อาึ โซะ กิจ ปิญไง่ เฟือฮ
เอนิ� ปัว ปะ เรอึม แตะ เกือฮ โปน ฮา ป
โอ ไมจ เบือ รพาวม ซืไซ ยุฮ เปอะ� 2 ปัว
ปะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว อาึ นึง เปอะ� ปัว
เปอะ ซไจ ฮอยจ เรอึม อาึ ปเล่ีย เฮี เอนิ�
ปัว ปะ แปน ลอป ซโมะ เปิง รองั เดีย ละ
แตะ� ไม่ แปน โรฮ เปอะ ตอก ปอม ตอน
ฮมัน ป เกือฮ อาึ โปน ฮา ป โอ ไมจ โรฮ�

3ปะ เอจี มัฮ เนอมึ เปอะ ซโมะ เปิง รองั
เดีย ละ อาึ� ไม่ มัฮ เปอะ ปอม ตอน ฮมัน
ยุฮ ฮุ� ปัว ปะ ตาว แตะ โฮว ไม่ นัม เปอะ
อาึ ตอก เอจี ซันญา เปอะ อาึง เนิ เซ�
4 ปัว ปะ ยวก อาึ เกือฮ โปน ฮา แฮวะ ป
ตาวง ปุย อาึง เนิ เซ� นึง เอจี มัฮ เปอะ
ตัว เปิง อาึ� 5 อาึ ปัว มอป อาึง ลปุ แตะ
นึง รดุม ซบราวก เปอะ� โอ เยโฮวา ป มัฮ
พะจาว เนอึม รพาวม� ปะ เอจี โตฮ เนอึ
ม เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา ลัก่ ยุม�

6 โม ป นัปทื พะจาว โอ เนอึม เซ� มัฮ
เนอึม ป เกละ อาึ ยุ� อาึ ปัง เมอ อาึง
รพาวม แตะ นึง ปะ� 7 อาึ เกือฮ ติ แตะ
ไมจ มวน รพาวม เบือ รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ เปอะ� นึง ยุ เปอะ รพาวม ตุก
อาึ� ไม่ ยุง โรฮ เปอะ เม่ะมัก่ ป ฮอยจ ละ
อาึ� 8 ปะ รน่ัก เปอะ โตว อาึ ละ โม ป เก
ละยุ อุ� เอจี ตาว เปอะ อาึ ฮอยจ นึง คระ
ติญ โบง ซัง�

9 โอ พะจาว, ปัว ปะ เลียก พาวม นึง
แตะ นึง อาวต เตอะ ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม
ตุก แตะ� ไง่ เยอะ เญาะ ปุน ไบลญ โตว
นึง เรยีง ลอน ตุก พาวม เมอะ� รพาวม
รโม่ยฮ เฮะ ไม่ โกะ เนอมึ เมอะ ชุมเช โรฮ
ฆาื อ�ื 10 จีวติ เตอะ เอจี ซ ไฆร� เคิ เนอึ
ม ยุฮ ฮุ เอจี ซ ล่อยญ นึง อาวต ลอป เปอะ
ไม่ รพาวม ตุก แตะ� เรยีง แด่น เนอะ
โอยจ ปุๆ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ ฮุ� ซองั เงอะ
ตอก เอนิ ป เอจี ฮรมั โฮ�
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11 โม ป เกละยุ อาึ เซ โฮลฮ โฮว โบ ลปุง
ลอก อาึ� โม ปุ ยว่ง เงอะ รไจจ นึง ซ ยุ
แตะ อาึ� โม ป รโตฮ ยุ อาึ นึง คระ อา
ลเตือฮ ตอ ฮา เยอะ� 12 ปุย เญือะ โตก
โตว ละ อาึ� ตอก เอนิ อาึ ป เอจี ยุม ละ
โฮ� ตอก โรฮ โฮะ ลโลก โดง ม่ะ ป โอ ไก
ป มัฮ ละ โฮ� 13 อาึ ฮมอง รแซป ปุย รวติ
รเวยีง แตะ� ปุย โม เซ มัฮ งอ่ต อื อาึง
แพนกัน ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อาึ� ป
ฮลัต ป เตีจ เจอะ นึง เอจี ฮอยจ เนิ เน่อมึ
โครยญ ลวง�

14 โอ พะจาว, อาึ ปังเมอ อาึง รพาวม
แตะ นึง ปะ� นึง มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ ฮุ�
15 จีวติ อาึ เอจี อาวต นึง รดุม ซบราวก
ปะ� ปัว ปะ เรอึม แตะ เกือฮ โปน ฮา โม
ป ตอซู ไม่ เยอะ ไม่ โม ป โคมเฮง คาเคียน
เนอะ เซ� 16 ปัว เปอะ เลียก พาวม โซะ ไง่
นึง อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� ไม่ เรอึม
เปอะ อาึ เกือฮ โปน เบือ รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ เปอะ� 17 โอ พะจาว, เญือม ปัว
อาึ นึง เปอะ ปัว เปอะ โอ เกือฮ อาึ โซะกิจ
ปิญไง�่ ปัว เปอะ เกือฮ โม ปุย ฆอก ไล
เซ โฮลฮ โชะ นา แตะ� เกือฮ โอ เญือะ ไก
ตอก เกียฮ อฮั เกียฮ มวยญ โอเอฮี ฮอยจ
ละ ดุฮ แตะ เมือง ป ยุม� 18 โม ป กอ อฮั
ลปุง โอ เนอมึ ไม่ ระ ตวก ซวก ซฮาว แตะ
ละ ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� ปัว ปะ เกือฮ อื ดุต
ดัก�

19 ละ โม ป ไก รพาวม นัปทื เนอึม ปะ
อา� ปะ เอจี รโจะ เปอะ อาึง ป ไมจ ป ญุ่ก
ป กุม ป ปอ ยุฮ แตะ ละ� โอเอฮี ป แฮรน
เปอะ อาึง ละ โม ป ฮอยจ เปิง เปอะ เซ มัฮ
เนอมึ ป ตึก นึง ไมจ แตะ� ปุย เตือง โอยจ
อื ยุง โรฮ เมาะ ไมจ เปอะ เบือ อ�ื 20 ปะ
เอจี เม่าะ เปอะ โม เซ ฮา โม ป เพรยีง ติ
แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ละ อื นึง อาวต
ปะ ไม่� เอจี ตาว เปอะ ฮอยจ นา ก ตอน
ก ฮมัน อ�ื เกือฮ เปอะ โปน ฮา โม ป ซาวป
ฟึนฟอง อ�ื

21 เญื อม ฮอยจ แวต โม ป ตอซู ไม่
เยอะ เซ เมือง อาวต เตอะ� พะจาว เอจี
เปลีฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ
อาึ� อาึ ลืลาว พะจาว เบือ อ�ื 22 เญื
อม อาวต เตอะ ไม่ รพาวม โตวฮ ฆราึง

แตะ อาึ เอจี โคะ เอนิ มัฮ ละ โปวฮ พะ
จาว แตะ� ปังเมอ โอ มัฮ ตอก เซ� เญื
อม กอก อาึ ปัว พะจาว เรอึม แตะ� พะ
จาว ฮมอง ลัง่ อื เนิ�

23 โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน พะจาว เตือง
โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ ฮรกั พะจาว. พะ
จาว เยอ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ปุย เนอึม
รพาวม� ปังเมอ ซ เกือฮ โม ป ระ ตวก
ซวก ซฮาว ลอก ตุต แตะ ตัม โปง อื ไม่
กัน ยุฮ อ�ื 24 โม เปะ ป ซโอว รพาวม ไม่
พะจาว เยอ� ไมจ เปอะ อาวต ตอน อาวต
ฮมัน� ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ อาวต ไม่
เรยีง รพาวม แตะ�

32
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 ปุย ดัฮ พะจาว ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ
อ�ื ไม่ เลอึป อื อาึง พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื ซ
โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อ�ื 2 ปุย ดัฮ พะจาว โอ เญือะ เมีญ มัป่
ยุฮ อื ไม่ เกือฮ อื ติ แตะ ซไง ฮา รพาวม
โอ เนอึม โฮ� ซ โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ
มวน แตะ เบือ อ�ื

3 เญอืม โอ เยอะ ดิ รโฮงะ มัป่ ยุฮ แตะ�
อาึ อาวม ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ ฆาื� อาึ
เยอืม เมอะ เน่อมึ เมือ กซะ ฮอยจ เมือ กปู
อ�ื 4 โอ พะจาว� ปะ บวยจ เฟียต เปอะ
อาึ เตือง ซเงะ่ รซาวม� เรยีง แด่น อาึ ไฆร
ฆาื อื ตอก ไฮจ รอาวม เญือม เรยีง โซะ
กอยจ ละ อื โฮ� 5 เคียง เซ อาึ รโฮงะ มัป่
ยุฮ แตะ ละ เปอะ� เม่าะ โตว พิต โฌวะ
ยุฮ แตะ ฮา เปอะ� อาึ โปวต รพาวม แตะ
รโซะ ติ แตะ ละ ปะ� ปะ เอจี ยวก เนอึ
ม เปอะ มัป่ ยุฮ อาึ ฆาื อื โครยญ เจือ�
6 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� โม ป ฆวต ไอฮ
เนอึม จีวติ พะจาว เซ� ไมจ อื ไววอน ละ
เปอะ ฆาื อ�ื ปุย ตอก เซ ปัง อาวต ไม่ ตุก
รพาวม แตะ� ปัง ฮอยจ ป กอยจ ป ราวม
ละ ตอก รอาวม ระ โฮ� ซ ปุน เลอึป โตว
อื ฆาื อ�ื

7 โอ พะจาว� ปะ มัฮ เปอะ ก เม่าะ อาึ
ติ แตะ ฮา ป ตอซู ไม่ เยอะ� ปะ ซ เกือฮ
เปอะ อาึ โปน เม่ะมัก่ แตะ� อาึ ซ เชยี
ลืลาว ปะ ไม่ ลเลาะ เรยีง แตะ นึง เฆีญ
เปอะ อาึ ฮา โอเอฮี โม เซ�
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8 พะจาว อฮั เฮี เนิ� �อาึ ซ เพอกึ ปะ
เกือฮ เปอะ ยุง คระ ไมจ แตะ โฮว� อาึ ซ
ซตอก รเงอ่มึ ปะ ไม่ เพอกึ ตอม แตะ ปะ
นึง กัน ไมจ เปอะ ยุฮ� 9 ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ลโมวะ ตอก บรอง ตอก บรงั โฮ� บรอง
บรงั เซ จัมเปน ปุย อาึง ไร โตะ มวยญ อื
ไม่ ปุก อื อาึง รบุม อื เดอมึ ซ เนอึง ป อฮั
กุม แตะ�� อฮั เซ เนิ� 10 ปุย ฆอก ปุย
เบร ซ อาวม ป โซะ โฮวน เจือ� ป อาึง
รพาวม แตะ นึง พะจาว เยอ พะจาว ปัง
เมอ ซ เฆีญ อื เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ แตะ�

11 โม เปะ ป ซื ป ไซ เยอ� ไมจ เปอะ
ญันด่ี ปีติ ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไมจ มวน
รพาวม เบือ พะจาว. โม เปะ ป ซโฆรฮ
รพาวม เมอ� ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว นึง
ลเลาะ เรยีง แตะ�

33
1 โม เปะ ป มัฮ ปุย ซืไซ เยอ� ไมจ เปอะ

เชยี ลืลาว พะจาว ไม่ รพาวม ญันด่ี แตะ
นึง� โม ป ซโฆรฮ รพาวม โซมกวน เนอมึ
ละ ซ ลืลาว แตะ พะจาว� 2 ไมจ เปอะ ลื
ลาว พะจาว ไม่ พิน แตวะ� ไมจ เปอะ เชยี
ละ อื ไม่ พิน ระ� 3 ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว
พะจาว นึง รซอม เชยี โคระ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ เกง นึง เตียต แตะ พิน ไม่
อ�ื ไมจ เปอะ เชยี เรยีง ไม่ รพาวม ไมจ
มวน แตะ�

4ลปุง พะจาว มัฮ ป เนอมึ ป แนม ไม่ ป
ปุก ป ลอก� เมาะ กัน ยุฮ อื โครยญ เจือ�
เอจี ยุฮ อื ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� 5 พะ
จาว ฮรกั กัน ซื กัน ไซ� ฮรกั โรฮ กัน ร
เตีฮ โอเอฮี ตัม ปุก ตัม ลอก อ�ื รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื นาวก ยุฮ ปลัฮเตะ�

6 พะจาว ยุฮ ปลัฮ มะลอง เบือ ลปุง
แตะ� ลปุง ป โอก ฮา มวยญ อื มัฮ ป
เกือฮ ซเงะ ไม่ เคิ ไม่ ซโมยญ อาวต เบือง
แตะ� 7พะจาว รโจะ รอาวม เกือฮ อาวต
ติ โดฮ ตอก ตุง ระ โฮ� ปลัฮ รอาวม โด่ะ
เซ รโจะ อื ตอก แฮรน ปุย คาวคอง ไมจ
ยุฮ แตะ โฮ� 8 โม เปะ ปุย ติ ปลัฮเตะ ไมจ
เปอะ ฮลัต นึง พะจาว. โม เปะ ปุย โครยญ
ปะเทต ไมจ เปอะ นัปทื เนอมึ พะจาว เซ�
9 เญือม โอก พะจาว ลปุง แตะ� ปลัฮเตะ

เกิต เอนิ เบือ อ�ื เญือม ดวน อื โอเอฮี
ไก� ไก เนอึม เบือ อ�ื 10 แพนกัน ป คิต
ป งอ่ต ปุย โฮวน เมือง เงอ� พะจาว ปุน
เกือฮ อื ไฆร ไอฮ พาวม แตะ� ป ตะ อื ยุฮ
เซ� เอจี ปุน คัต เวยีน อื เกือฮ โอ แปน ป
ฟวยจ� 11แพนกัน ยุฮ พะจาว ปังเมอ โอ
เกียฮ ไฆร ติ ชวง� ป ตะ อื ยุฮ ฮู� ซ ยุฮ
เนอึม อื เกือฮ ฟวยจ� ซ แปน ป ตอน ป
ฮมัน โอ เญาะ ไก ลอยจ�

12 เมือง ออฮ เมือง เอฮี ญุ่ก� ดัฮ เกือฮ
เยโฮวา แปน พะจาว ยุฮ แตะ� ซ โฮลฮ
เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื ปุย
เมาะ ป เลือก พะจาว อื ละ แปน อื ปุย ไน
แตะ ซ ไมจมวน เนอมึ� 13พะจาว แก ปุย
เน่อมึ นึง มะลอง� ชวน ปุย โครยญ โฆะ
อ�ื 14 เมาะ ป อาวต นึง ปลัฮเตะ เตือง
โอยจ อ�ื พะจาว ยุ อื เน่อมึ นึง ก อาวต
แตะ� 15 พะจาว ป ยุฮ ไกญ เปละ ไกญ
พาวม ปุย เตือง โอยจ อ�ื ยุง โรฮ ป ยุฮ ป
อฮั อื โครยญ เจือ�

16 ไก โตว กซัต ป เป โม ป ฮอยจ ตอซู
ไม่ แตะ เบือ ตฮนั โฮวน ยุฮ แตะ� ไก โตว
โรฮ ตฮนั เกง ป โปน ฮา ยุม แตะ เบือ ระ
เรยีง ระ แด่น แตะ� 17 ปัง เปิง ปุย บรอง
รุป เซิก โฮวน ยุฮ แตะ� ซ เป โตว เบือ อ�ื
ปัง ระ เรยีง อ�ื เกียฮ เกือฮ โตว ปุย โปน
ฮา ยุม แตะ� 18 มัฮ พะจาว ป แลน แก
โม ป นัปทื เนอึม แตะ� พะจาว โซะโกะ
ฮรกัซา นึง โม ป อุนไจ ไม่ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ� 19 พะจาว เกือฮ โม
เซ โปน ฮา ลัก่ยุม แตะ� ปัง ไปลญ เออปึ
ปุย� ปุน เกือฮ ลัง่ อื ไอม�

20 เอะ ซ มอง พะจาว ไม่ ซโอว รพาวม
แตะ นึง� พะจาว มัฮ ป เรอึม เอะ� เฆีญ
โรฮ เอะ ฮา ป โอ ไมจ� 21รพาวม เอะ ไมจ
มวน เบือ อื นึง อาึง เงอะ รพาวม แตะ นึง
มอยฮ ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื 22 โอ พะจาว,
ปัว เปอะ เกือฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
เปอะ อาวต ลอป ไม่ เอะ นึง ซโอว รพาวม
เอะ นึง เปอะ�

34
รซอม ลื ลาว ด่า วติ พะ จาว เญื อม
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เคียต อื เกือฮ ติ แตะ เงา่ะ ซองนา อาบี่
เมเลก� โฮลฮ ปุย โครฮ โอก ฆาื อื

1 อาึ ซ ลืลาว พะจาว โครยญ เวลา�
มวยญ อาึ ซ อฮั ลอป ลปุง ลืลาว พะจาว�
2 รพาวม รโม่ยฮ อาึ ฆวต อวต แนฮ พะ
จาว. ฆวต เกือฮ โม ป ญิงญอม ฮมอง เด
อมึ ซ ไมจ รพาวม เบือ อ�ื 3 ไมจ เปอะ ลื
ลาว ดิ พะจาว ไม่ อาึ ไม่ ยอ่ง ดิ มอยฮ อื
แปน ป ระ ป คาว�

4อาึ เอจี ไววอน เนอมึ แนม ละ พะจาว,
พะจาว โลยฮ อื เนิ� เกือฮ อาึ โปน ป ฮลัต
ป เตีจ เจอะ นึง โครยญ เจือ� 5 โม ป
ลอก กัน โคมเฮง เงอ ดัฮ แก พะจาว โฮ�
ซ ซดู นา ฆาื อ�ื ไม่ โอ อื ซ โซะกิจ ปิญ
ไง�่ 6 อาึ ป มัฮ ปุย เม่ะมัก่ เกอ� กอก ปัว
นึง พะจาว, ฮมอง อื เนิ� เกือฮ อาึ โปน
ฮา เม่ะมัก่ แตะ โครยญ เจือ� 7 เตปด่า
ยุฮ พะจาว ฮอยจ อาวต รวติ รเวยีง โม
ป นัปทื เนอึม พะจาว� เฆีญ อื ฮา ป โอ
ไมจ�

8 ลอง แลน เจือ เดอมึ เปอะ ซ ยุง มัฮ
เนอึม พะจาว ป ไมจ� โม ป อาึง รพาวม
แตะ นึง อื ซ โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ มวน
แตะ เบือ อ�ื 9 โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน พะ
จาว� ไมจ เปอะ นัปทื เนอมึ พะจาว. เมาะ
ป ยุฮ ตอก เซ ไก โตว ป วติ ป วงั ละ อ�ื
10 ดัฮ งอ่ต ที โฮ� ปัง มัฮ รเวยี ซิงโต ตึน
ซ ไก เญอืม วติ ป โซม ละ อ�ื โม ป ซาวป
ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว, ปังเมอ โอ วติ ป
ไมจ ละ อื ติ เจือ เนอมึ�

11 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� เอญี งอ่ต
ป อฮั อาึ อื นา เฮ�ี ซ เพอกึ ไลลวง ตอก
นัปทื เนอึม ปุย พะจาว ละ เปอะ� 12 โม
เปะ� อมั ไก ป ฆวต ไอฮ จีวติ ไมจ มวน
เนอ� อมั ไก ป ฆวต ไอฮ จีวติ ลัง่ เล่ีญ
ฮอยจ ละ ซ โฮลฮ แตะ ป ไมจ เจอ� 13 ดัฮ
ไก โฮ� ไมจ เปอะ แฮน ดัก แตะ ฮา อฮั
แตะ ป ฆอก ป เบร� ไมจ โรฮ เปอะ แฮน
ดอย แตะ ฮา ลปุง จุ ไล� 14 เวยี ป ฆอก
เกอ� ยุฮ ป ไมจ เจอ� ไมจ เปอะ ซาวป
เนอมึ ซาวป แนม งอ่ต ตอก ซ อาวต เฮน
อาวต ฮลอง เปอะ ไม่ ปุ แตะ�

15พะจาว แลน แก ลอป ปุย ซื ปุย ไซ�
งอ่ต เซียง กอก โม เซ ปัว นึง แตะ� 16พะ

จาว ปังเมอ ตอซู ไม่ ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร�
ฟวยจ ยุม อ�ื เญือะ เกือฮ โตว ปุย โตก ละ
อ�ื 17 เญอืม กอก ปุย ซื ปุย ไซ ปัว นึง อ�ื
พะจาว ฮมอง อ�ื เกือฮ อื โปน ฮา เม่ะมัก่
แตะ โครยญ เจือ� 18 พะจาว อาวต ซดิ
ไม่ ป ตุก เปละ นัน พาวม� เรอึม โรฮ โม
ป อาวต ไม่ ไลจ รพาวม แตะ�

19 ปุย ซื ปุย ไซ อาวต ไม่ เม่ะมัก่ แตะ
โฮวน เจือ� พะจาว ปังเมอ ซ เกือฮ อื โปน
อื โครยญ เจือ� 20 พะจาว โซะโกะ นึง
ซองั อื เตือง โอยจ อ�ื ไก โตว ติ ซี เนอึม
ซองั โบวก อ�ื

21 ปุย ฆอก ปุย เบร ซ ยุม โกวต ป ฆอก
ป เบร ยุฮ แตะ เซ� เมาะ ป เกละยุ ปุย ซื
ปุย ไซ เยอ ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื 22พะ
จาว ปังเมอ เกือฮ กวนไจ ยุฮ แตะ โปน ฮา
ป โอ ไมจ โครยญ เจือ� เมาะ ป เปิง พะ
จาว เยอ เญาะ ซ ลอก โตว ตุต แตะ ติ ปุย
เนอมึ�

35
รซอม ไววอน ยุฮ ด่าวติ

1 โอ พะจาว, ปัว ปะ คัต เวยีน โม ป
ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ อาึ เซ� ปัว ปะ ตอซู
ไม่ โม เซ รโตง อาึ� 2 ปัว ปะ จาวป ลปิ ไร
ไม่ ไปญ เปอะ โล ระ ยุฮ แตะ� ละ ซ ฮอยจ
เรอมึ เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา โม เซ� 3 ตุย
โรวก ไม่ เพลียฮ ไม่ กวาน ยุฮ เปอะ ละ ซ
ตอซู เปอะ ไม่ โม ป อาื อาึ เซ� ปัว เปอะ
ซันญา อาึง ละ อาึ นึง ซ เรอมึ เปอะ อาึ�

4 โม ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ อาึ เซ� ปัว
เปอะ เกือฮ อื โซะกิจ ปิญไง�่ โม ป งอ่ต
ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ อาึ เซ� ปัว เปอะ
เกือฮ อื โฮลฮ ลเตือฮ ตอ แม ไม่ โชะ อื
นา แตะ� 5 เกือฮ เตปด่า ยุฮ พะจาว
โฮว โครฮ ครปั เกือฮ ตอ� เกือฮ เอนิ ปอย
ตอก กัม โรวก กาื โฮ� 6 เกือฮ คระ โฮว อื
เฟียก ไม่ ญัว่ แตะ� เกือฮ เตปด่า ยุฮ พะ
จาว โฮว อาื เกือฮ ฆลาื เกือฮ พลวน นึง
คระ ตอ อื เซ�

7 โม เซ เอจี ดาวง อาึง แฮวะ ซราว ละ
อาึ เตือง โอ อื ไก ไล� ไม่ กาวง อื อาึง คื
ละ ซ เกือฮ แตะ อาึ ดุฮ นึง เตือง โอ อื
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ไก ลวง� 8 ปัว เปอะ เกือฮ ป โตะ ป ตอง
ฮอยจ พราวป เอนิ ละ� ไม่ เกือฮ เปอะ
แฮวะ ซราว ยุฮ อื เซ เคริ ไอฮ โกะ อื ปอ
ยุม อ�ื

9 เญือม เซ อาึ ซ โฮลฮ เนอึม รพาวม
ไมจ มวน แตะ เบือ พะ จาว. รพาวม
อาึ มวน เนอึม นึง เรอึม พะจาว เยอะ�
10 ไกญ เปละ ไกญ พาวม เมอะ เตื อง
โอยจ อื อฮั เฮี ละ พะจาว ฆาื อ�ื โอ พะ
จาว, ไก โตว ติ เนอึม ป เกียฮ เรอึม ปุย
ตอก ปะ อา� ปะ เอจี เรอึม เปอะ ป ชุม
เรยีง เกือฮ โปน ฮา กัน โคมเฮง ป ระ เรยีง
ฮา อ�ื เรอึม เปอะ ปุย ตุ ปุย เตียม ไม่
ตุกญัก แตะ เกือฮ โปน ฮา ป ชะ ลู คาว
คอง อ�ื

11 ไก โม ป แปน พีญัน โอ เนอมึ งอ่น�
โม เซ โกฮ ไฮมญ อาึ นึง ไลลวง ป โอ อาึ
ยุง� นึง ฆวต ญวต อื พิต ละ อาึ� 12 กัน
ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ อาึ ละ อ�ื โม เซ ลเตือฮ
โรก อื เนิ นึง ป ฆอก� มัฮ เซ ป โซะ ลอน
ละ รพาวม อาึ อ�ื 13 ไพรม อื เญือม ยุ
อุ อาวต โม เซ ไม่ โอ แตะ กอ เยอ� อาึ
จาวป เครองึ ฮาื ฆัน ฆาื� อาึ ญอม เอ
อปึ ป โซม แตะ ไม่ นุ่ม ไกญ แตะ ละ ไว
วอน แตะ รโตง อ�ื 14 อาึ เกือฮ ติ แตะ
ตุก รพาวม นึง� ตอก เอนิ ตุก พาวม ปุย
นึง ปุโฮมว ฮรกั แตะ� ไม่ ตอก ปุเลีฮ แตะ
โฮ� อาึ เยอืม นึง โซะ รพาวม แตะ รโตง
อื ตอก เยอืม ปุย มะ แตะ โฮ�

15 เญือม อาวต อาึ ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม
ตุก แตะ� โม โกะ อื ปังเมอ เกือฮ ติ แตะ
มวน โมฮ รโอฮ รออง ฆาื อ�ื พาวม ดิ เตะ
พรอม ละ ซ ตอซู แตะ อาึ� โม ปุย ฆอก
ไล ป โอ อาึ ยุง ป มัฮ ป มอยฮ อื อฮั ลอป
โรฮ ป โซะ ละ อาึ� 16ซาวป อฮั ลปุง ฆอก
ไม่ ลปุง กุยจ ววั เนิ� ครติ เบยีง เตียง รญี
แตะ เนิ ไม่ อ�ื

17 โอ พะจาว, ปะ ซ โฆย ลัง่ เปอะ เล่ีญ
เมาะ เมอ แล� ปัว ปะ โกฮ เรอมึ อาึ เกือฮ
โปน ฮา โม ป ซวก ตอก รเวยี ซิงโต เซ�
นึง ฆวต ยุฮ อื ป โซะ ละ อาึ� 18 ฟวยจ
เซ อาึ ซ รโฮงะ รพาวม ญันด่ี แตะ นึง ปะ
ซองนา ปุย นึง กัน โพรม ระ� ซ ลืลาว

ปะ ซองนา ปุย โฮวน ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย
ฮมอง�

19 ปัว เปอะ โอ เกือฮ โม ป ตอซู ไม่ อาึ
เตือง โอ อื ไก ไล เซ โฮลฮ ฟวยจ พาวม
นึง อาึ� ปุ เกือฮ โม ป เกละยุ อาึ เซ โฮลฮ
โล่ ญวยฮ อาึ นึง โซะ ป อาวม เมอะ�

20 ปุย โม เซ อฮั โตว ลปุง ไมจ ลปุง
มวน� ซาวป แนฮ งอ่ต ตอก ซ ร ชุยจ
แตะ ปุย เกือฮ ยุฮ ป โซะ ป ไซญ ละ โม ป
อาวต ตัม รโตง แตะ� 21 โม เซ องั มวยญ
แตะ ละ ซ ฟึนฟอง แตะ อาึ� อฮั เฮี เนิ
เรยีง� �ซ อฮั เปอะ ตอก เมอ� เอะ เอจี
ชวน เนอะ ปะ อา�� อฮั เซ เนิ� 22 โอ พะ
จาว, ปะ เอจี ยุ เอจี ฮมอง เปอะ ไอฮ� ปัว
เปอะ โอ อาวต โฆย ไม่� ปัว โรฮ เปอะ โอ
โฮว ซไง ฮา อาึ� 23 โอ พะจาว ป มัฮ กุม
อาึ� ปัว เปอะ ซไจ โกฮ ละ ซ เรอึม เปอะ
อาึ� ปัว เปอะ โกฮ รเตีฮ แปฮ เนิ ตัม ปุก
ตัม ลอก อ�ื 24 โอ พะจาว ป มัฮ กุม อาึ�
ปัว เปอะ เปลีฮ ที มัฮ อาึ ปุย ปุก ปุย ลอก�
นึง มัฮ โกะ เปอะ ป ซื ป ไซ เนอมึ� ปุ เกือฮ
ปุย โม เซ โฮลฮฟวยจพาวม นึง อาึ� 25 ปุ
เกือฮ โฮลฮ บลวน อาึ ไม่ อฮั อื เฮ�ี �งาว
ฟวยจพาวม นึง เมอ�� ปุ เกือฮ โฮลฮ อฮั
อื ตอก เซ� 26 โม ป เกือฮ ติ แตะ ฟวยจ
พาวม ฆาื อาวม อาึ เม่ะมัก่ แตะ เซ� ปัว
ปะ เกือฮ อื โซะกิจ ปิญไง่ ไม่ อาวม โรฮ อื
เม่ะมัก่ แตะ� โม ป อวต ติ แตะ ไม่ ตอซู
อื อาึ เซ� เกือฮ โฮลฮ ฮอป รพาวม โซะกิจ
แตะ ตัง พรุ�

27 โม ป ไก รพาวม ติ โดฮ ไม่ อาึ นึง
ฆวต ยุ อื เป อาึ เซ� เกือฮ โฮลฮ รโอง นึง
มวน รพาวม แตะ ไม่ อฮั ลอป อื ตอก เฮ�ี
�พะจาว มัฮ ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง
แตะ� เญือม อาวต ปุย ไน อื ไม่ รพาวม
เฮน ฮลอง แตะ มวน โรฮ รพาวม ฆาื อ�ื�
เกือฮ โฮลฮ อฮั เซ� 28 โอ พะจาว� อาึ
ซ กอก รโฮงะ ไลลวง รพาวม ซืไซ ยุฮ ปะ
ละ ปุย� ซ ลืลาว โรฮ ปะ โครยญ ไกลป
ซเงะ�

36
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ กวนไจ ยุฮ พะ

จาว� ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี
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1 มัป่ มัฮ ป รแซป ลอป ไม่ ปุย ฆอก ปุย
เบร นึง โตะ กไน รพาวม โด่ะ อ�ื ปุย ตอก
เซ ไก โตว รพาวม ฮลัต นึง พะจาว เฟือ
ฮ� 2 มัฮ ป ลื ไอฮ ติ แตะ� แกต พะจาว
โอ ยุ โอ ฮมอง ไม่ โอ อื เกละยุ กัน ฆอก ยุฮ
แตะ เซ� 3 ลปุง โอก เน่อมึ นึง ดักดอย อื
มัฮ ลปุง ฆอก ไม่ ลปุง จุไล โน่ง� กัน ไมจ
กัน ญุ่ก กัน ปุก กัน ลอก ตอก ยุฮ ปุย ไมจ
พันญา อ�ื เญือะ ฆวต ยุฮ โตว อื เฟือฮ�
4 ปุย ตอก เซ งอ่ต ลอป ตอก ซ ยุฮ แตะ
กัน ฆอก กัน เบร ฮอยจ นึง ซัต เบี รฆวง
ไอจ แตะ� เอจี โปวต รพาวม แตะ โฮว
คระ พิต� ญอม โตว ละ โปวฮ ป ฆอก ป
เบร ติ ชวง�

5 โอ พะจาว, รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
เปอะ ไม่ รพาวม เนอมึ เปอะ ฮลาวง ฮอยจ
มะลอง� 6 กัน ซื กัน ไซ ยุฮ เปอะ ฮลาวง
โรฮ ตอก เปือง โม เปือง มอยจ เอนิ� กัน
รเตีฮ รตุม เปอะ โอเอฮี มัฮ ป โด่ะ ตอก
ปลัฮ รอาวม โฮ� โอ พะจาว, มัฮ ปะ ป โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง ปุย ไม่ ซัตซิง เตือง โอยจ
อ�ื 7 รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ
เญือะ ไก โตว ป เกียฮ คิต เมาะ ระ งวยฮ
ระ ตุง อ�ื ปุย โฮลฮ เปิง ฮลอง รอง ซโอว
ปะ เตือง ป ระ ป แตวะ ตอก เปิง กวน แอ
โพรยจ มะ แตะ โฮ� 8 โม ป ฮอยจ นึง วิ
ฮนั ยุฮ เปอะ โฮลฮ โซม ญึม ไอจ ไมจ เบือ
โอเอฮี ป กุม ป ปอ ยุฮ เปอะ� ปะ เกือฮ
เปอะ โฮลฮ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ ตอก
โฮลฮ ปุย ญุ รอาวม ซงอม นึง โกลง โฮ�

9 โอ พะจาว� เดือะ โกลง ป เกือฮ จีวติ
ละ ปุย เอจี อาวต ไม่ ปะ� เอะ โฮลฮ ยุ ป
มัฮ ซเปีย เนอึม เบือ รงั ซเปีย ยุฮ เปอะ�
10 ปัว เปอะ เปลีฮ ลอป รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ เปอะ ละ โม ป ยุง ป มัฮ เปอะ�
เกือฮ โม ป ซโฆรฮ รพาวม โฮลฮ ป ไมจ
ป มวน� 11 ปุ เกือฮ ปุย เกียฮ ฮุน โฮลฮ
พลิฮ บึน อาึ� ปุ เกือฮ ปุย ฆอก ปุย เบร
โฮลฮ โครฮ อาึ เกือฮ ตอ�

12 งอ่ต แลน เมิฮ� ปุย ฆอก ปุย เบร
เอจี ไก ป ญุยฮ เกือฮ ฆลาื� ลอต เอนิ โอ
เญือะ เกียฮ โกฮ�
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รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ
1 ปุ เกือฮ ติ เปอะ กลาึง รพาวม นึง โม

ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร� ปุ โรฮ ลเลียก นึง ป
โฮลฮ ป ปุน อ�ื 2 เญือะ เล่ีญ โตว ซ ตูไต
อื ตอก ไรป เปอ� ซ ซออฮ ตอก พักเญือ
เจียก ปุย โฮ�

3 ไมจ เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง พะ
จาว, ไม่ ยุฮ เปอะ กัน ไมจ� ดัฮ เปอะ ยุฮ
ตอก เซ ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไมจ อาวต
มวน ฆาื นึง บัน่ เมือง อาวต เปอะ เฮ�ี
4 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม
เบือ พะจาว. ซ เกือฮ อื ละ เปอะ ตัม ป
ฆวต ไอฮ เปอะ โตะ รพาวม แตะ�

5 รโฮงะ ป ซ ยุฮ ซ อฮั เปอะ ละ พะจาว.
อาึง โรฮ รพาวม เปอะ นึง โรฮ� พะจาว ซ
ยุฮ อื ละ เปอะ เกือฮ ฟวยจ โครยญ เจือ�
6 พะจาว ซ เกือฮ กัน ซื กัน ไซ ยุฮ เปอะ
ที ละ ปุย ตอก รงั ซเปีย โฮ� ซ เกือฮ กัน
ปุก กัน ลอก ยุฮ เปอะ รงั ตอก เญอืม งอ่น
ซเงะ โฮ�

7 ไมจ เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง พะ
จาว. เกือฮ ติ เปอะ ปุน มอง ป ซ ยุฮ ซ อฮั
อ�ื ปุ เกือฮ ติ เปอะ กลาึง รพาวม นึง ป
โฮว โฮลฮ รโตฮ โปยญ นึง คระ โฮว แตะ�
ปุ โรฮ เกือฮ ติ เปอะ กลาึง รพาวม นึง โม
ป ยุฮ โอเอฮี ตัม แพนกัน ฆอก ยุฮ แตะ�

8 เคราะ แปฮ อื รพาวม รอก เปอะ เซ�
ปุ เกือฮ ติ เปอะ กลาึง รพาวม นึง โอเอฮี�
ซ เกิต ป โอ ไมจ ฆาื โน่ง� 9 ปุย ฆอก ปุย
เบร พะจาว ซ ตุย แปฮ โปวฮ อ�ื ป อาึง
รพาวม แตะ นึง พะจาว ปังเมอ ซ โฮลฮ
อาวต ไมจ อาวต มวน นึง บัน่ เมือง ยุฮ
แตะ�

10 ไก ลัง่ ติ เตะ โน่ง ซ ไก ป ฆอก ป เบร
เยอ� เฆียง เฮี เยอ ปัง ซาวป โม เปะ ยุ
ปัง รกู โม เปะ ปุน� ปุ เปอะ เญาะ ซ ยุ�
11 โม ป ปึกๆ ออนๆ� ปังเมอ ซ โฮลฮ บัน่
เมือง ยุฮ แตะ แปน คอง แตะ� ซ โฮลฮ
อาวต ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ ป กุม
ป ปอ ยุฮ แตะ�

12 ปุย ฆอก ปุย เบร งอ่ต ตอกซ ยุฮ แตะ
ป โซะ ละ ปุย ซื ปุย ไซ ไม่ ครติ อื เบียง
เตียง อื รญี แตะ ละ อ�ื 13พะจาว ปังเมอ
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ญวยฮ เอนิ ละ ปุย ฆอก ไล เซ นึง เอจี ยุง
อื ซดิ ซ ฮอยจ ซเงะ ยุม อ�ื

14 ปุย ฆอก ปุย เบร ลวต วจิ แตะ�
ววยฮ ทนู ยุฮ แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ป โซะ
ป ไซญ ละ ปุย ตุก ปุย ญัก� ฆวต ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย ซโฆรฮ รพาวม� 15 วจิ ยุฮ อื เซ ปัง
เมอ ซ แม บวก จักพาวม โกะ อื ไอฮ� ทนู
ยุฮ อื เซ ซ โปวก โรฮ พะจาว ฮา อ�ื

16 รมัฮ โอเอฮี ยุฮ ปุย ซื ปุย ไซ ติ ปุย
โน่ง ไมจ ฮา โฮวน โอเอฮี ยุฮ ปุย ฆอก ปุย
เบร โฮวน ปุย� 17 เรยีง แด่น ปุย ฆอก ปุย
เบร พะจาว ซ เกือฮ อื ไฆร� ปุย ซื ปุย ไซ
พะจาว ปังเมอ ซ เรอมึชวย ตูเตอมึ อ�ื

18 พะจาว โซะโกะ ฮรกัซา นึง โม ป โอ
ยุฮ กัน พิต� โอเอฮี ซ โฮลฮ อื เน่อมึ นึง
พะจาว มัฮ ป ซ ไก ลอป� 19 เญือม ญัก
โอเอฮี ละ ปุย ไฮญ เญอ� โม เซ ซ โฮลฮ
โตว โซะกิจ ปิญไง�่ เญอืม ไปลญ ปุย เยอ
ซ โฮลฮ ลัง่ โซม ไมจ ไอจ มวน�

20 ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ซ ฮอยจ เนอึ
ม ละ คระ ไลจ คระ โลม แตะ� ป เกละยุ
พะจาว เยอ เอจี ตอก เตีย ไรป นึง กัง เด่น
โฮ� ซ ไฆร พราวป เอนิ ตอก ม่าึต งอ โฮ�
21 ปุย ฆอก ปุย เบร รอม โอ เญือะ โรก�
เวยี โอ เญือะ ตาว� โม ป ซื ป ไซ ปังเมอ
ซเปือฮ รพาวม ละ ปุย� 22 โม ป ปิฮ พะ
จาว มุ่น ละ อ�ื ซ โฮลฮ อาวต ไมจ อาวต
มวน นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ� โม ป โปง พะ
จาว ป โซะ ละ อ�ื ซ ไลจ โลม เนอึม ฆาื
อ�ื

23-24 ดัฮ พะจาว นัม คระ นัม โครง ละ
ปุย� ไม่ เกือฮ อื อาวต ตอน นึง ปุก อื
รพาวม อ�ื ปุย ตอก เซ ปัง ฌังลา แจง โอ
ซ ฆลาื� นึง โตวก พะจาว เตะ อ�ื 25 อาึ
ดิ ยุ โตว ละ โปวฮ พะจาว ปุย ซื ปุย ไซ ติ
ชวง� เน่อมึ เญือม แตวะ แตะ ปอ กวต
เตอะ เมาะ เฮ�ี อาึ ดิ ยุ โตว โรฮ โฮลฮ จัต
เจือ อื ซาวป ปัว โซม นึง ปุย ติ ชวง� 26 ปุย
ซืไซ เซ เลียก พาวม ลอป นึง ปุย� เกือฮ อื
รอม เวยี โอเอฮี ยุฮ แตะ� โม กวน เฌือต
อื ซ โฮลฮ ป ไมจ เบือ พะจาว�

27 เวยี ป ฆอก เกอ� ยุฮ ป ไมจ เจอ� เด
อมึ เปอะ ซ โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง
ลอป นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ� 28 พะจาว
ฮรกั กัน ซื กัน ไซ� ละ โปวฮ โตว ปุย ไน
แตะ ติ ชวง� เฆีญ ลอป อื ฮา ป โอ ไมจ�
จัตเจือ ปุย ฆอก ปุย เบร พะจาว ปังเมอ ซ
ตุย แปฮ โปวฮ อ�ื 29 ปุย ซื ปุย ไซ ซ โฮลฮ
ปลัฮเตะ เฮี แปน คอง แตะ� ซ โฮลฮ เอนิ
อาวต ลอป นึง อ�ื

30 ป อฮั ป มวยญ ปุย ซื ปุย ไซ นาวก
นึง กัมกึต วไิซ ไมจ� ดัก อื อฮั ลอป ป ปุก
ป ลอก� 31 โกตไม ยุฮ พะจาว ทื อื เอจี
อาวต โตะ รพาวม อ�ื ไก โตว เญือม พิต
อื ฮา คระ พะจาว ฆาื อ�ื

32 ปุย ฆอก ปุย เบร บระ ซาวป ปุย ซื ปุย
ไซ ละ ซ พอง อื ยุฮ ยุม ไม่� 33พะจาว ปัง
เมอ โอ ซ เกือฮ อื ปุน ยุฮ ป โซะ ละ ปุย ซื
ปุย ไซ เซ� เญือม ฮาวก ปุย ซื ปุย ไซ เซ
นึง ซัน� พะจาว ซ เกือฮ โตว อื ลอก ตุต
แตะ�

34 ไมจ เปอะ มอง พะจาว. เนอึง โรฮ
ป อฮั อ�ื ซ วุฮ ปะ ระ จอง ปะ ฮลาวง�
ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ ปลัฮเตะ เฮี แปน คอง
เปอะ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ ยุ เญือม ยุฮ อื
ไลจ ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร�

35 อาึ เอจี ยุ ปุย ฆอก ปุย เบร ติ ปุย�
กอ โคมเฮง คา เคียน ปุย� อวต ติ แตะ
ระ ตอก โคะ ฆิ เมือง เลบ่านอน โฮ� 36 กัง
เคะ เอ เญอืม โฮว แม เยอะ คระ เซ เมือต
เตอะ แลน ปังเมอ โอ เญือะ ไก� อาึ เอจี
ซาวป เปอะ ปังเมอ โอ เญือะ ยุ�

37 ไตม อาึง ปุย ยุฮ กัน ปุก กัน ลอก
เกอ� แลน ที ปุย ซโฆรฮ รพาวม เซ� ปุย
ป ซาวป อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ ปุย ซ
ดุต โตว จัตเจือ อ�ื 38 ปุย พิต ปุย มัป่ ปัง
เมอ ซ ไลจ ซ โลม� ฮอยจ ละ จัตเจือ อ�ื

39 มัฮ พะจาว ป เกือฮ ปุย ซื ปุย ไซ โปน
ฮา ป โอ ไมจ เจอ� เญือม อาวต อื ไม่
เม่ะมัก่ แตะ เอจี มัฮ พะจาว ตัว เปิง อ�ื
40 พะจาว เรอึมชวย ตูเตอมึ อ�ื เกือฮ อื
โปน ฮา ปุย ฆอก ปุย เบร� มัฮ ยุฮ อื ละ อื
ตอก เซ นึง เกือฮ อื พะจาว แปน ตัว เปิง
แตะ�
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38
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ มัฮ เญอืม ปัว พะ

จาว โตก ละ แตะ
1 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โอ บวยจ ละ อาึ

ไม่ รพาวม รอก เปอะ� ปัว เปอะ โอ เพอกึ
เฟียต อาึ ไม่ รพาวม ฮาวก เปอะ� 2 ตี ทนู
ยุฮ เปอะ เอจี ลอก อาึ โทง เอนิ ฮอยจ กไน
เยอะ� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ อาึ อาวม เตะ
แตะ�

3 ปะ ฮาวก รพาวม เปอะ ละ อาึ� เกือฮ
เปอะ อาึ อาวม ป โซะ นึง เนะซองั แตะ ฆาื
มัป่ พิต ยุฮ ฮุ� 4 มัป่ พิต ยุฮ อาึ อื โฮวน
ลัมเลือ ปอ เอนิ ไฆลป อื ยุฮ โกะ โอะ� เชยี
น โรฮ ตอก รบุยฮ ระ ป โฮฮ ฮา ปุน ปุยฮ
เยอะ�

5 มัฮ ฆาื งาวไงญ อาึ เฮี ป บัต่ ป เบราะ
เอาะ ฆาื อื ปอ ซออย ซเออมึ เมอะ ตอก
เฮี เยอ� 6 เนะซองั เงอะ รเกือะ รโกม�
อาึ แงงฮั ลอป โครยญ ซเงะ่ ฆาื โซะ ป
อาวม แตะ� 7 เนะซองั เงอะ เรยีง กอยจ
นึง ฮอยจ โซะ โอะ� เญาะ อาวม โตว ป
ไมจ ป มวน นึง ติ เจือ เนอมึ� 8 เรยีง แด่น
เนอะ โอยจ� ลวยจ ไซญ เตือง โม่ว แตะ�
ครวก รกั ลอป นึง โซะ ป อาวม แตะ�

9 โอ พะจาว� ปะ ยุง เปอะ ป ตองกัน
อาึ โครยญ เจือ� ฮมอง โรฮ เปอะ เซียง
ฮมอยจ อาึ นึง ตุก รพาวม แตะ โครยญ
โฮน� 10 ไกญ พาวม เมอะ เรยีง โตฮ�
เรยีง แด่น เนอะ โอยจ� ไง่ เยอะ เปือ โรฮ
ปุๆ� 11 ปุ โฮมว เยอะ ไม่ เอี ยก ปุ คระ
เฌือต เตอะ ละ โปวฮ โอยจ อาึ� นึง ยุ อื
อาวม อาึ ป โซะ� ปุย ไน เญือะ โกะ โอะ
ตอ ตื โรฮ ฮา เยอะ� 12 โม ป ซาวป ยุฮ
ยุม ไม่ อาึ เซ ดาวง อาึง แฮวะ ววยฮ อาึง
ซราว เนิ� โม ป ฆวต ยุฮ ป โซะ เนิ เซ�
ซาวป แนฮ ตอก ซญวต แตะ พิต ละ อาึ�
ไม่ งอ่ต ลอป อื ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่
เยอะ�

13-14 อาึ ปังเมอ เคียต เกือฮ ติ แตะ โอ
ฮมอง ตอก ปุย ฮลาึต โฮ� อาึ อาวต โฆย
แนฮ ไม่ ตอก ปุย โอ เกียฮ ลปุง โฮ� เกือฮ
โรฮ ติ แตะ แปน ตอก กวนงกั ป โอ ยุง ป
อฮั ปุย ละ แตะ โฮ ไม่ โอ อื เกียฮ โลยฮ�

15 โอ พะ จาว, อาึ ปัง เมอ อาึง เงอะ
รพาวม แตะ นึง ปะ� ปะ มัฮ เนอึม เปอะ
พะจาว กุม อาึ� ปะ ซ เกือฮ โรฮ เปอะ เนิ
ตัม ป ปัว อาึ นึง เปอะ� 16 อาึ เอจี ไววอน
ปัว นึง เปอะ ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ โอ เกือฮ
โม ป ตอซู ไม่ อาึ เซ โฮลฮ ญวยฮ อาึ� ปุ
เกือฮ โฮลฮ ฟวยจ พาวม นึง ยุ แตะ ฆลาื
อาึ�� 17 อาึ เอจี ซ ฆลาื เนอมึ เมอะ� นึง
โซะ ลอป ป อาวม แตะ�

18 อาึ รโซะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ ละ ปะ�
อาึ อาวม ตุก รพาวม แตะ ฆาื มัป่ ยุฮ
แตะ� 19 โม ป ตอซู ไม่ อาึ เซ โกลยญ โม่ว
ไม่ ระ เรยีง แตะ� โม ป เกละยุ อาึ เตือง
โอ อื ไก ไล เซ โฮวน โรฮ ไม่ อ�ื 20 โม เซ
ยุฮ ป โซะ ละ อาึ เตือง ยุฮ อาึ ป ไมจ ละ�
ตอซู ไม่ อาึ ฆาื ซาวป แนฮ อาึ ยุฮ กัน ปุก
กัน ลอก�

21 โอ พะจาว ยุฮ อาึ� ปัว เปอะ โอ ละ
โปวฮ อาึ� ปัว เปอะ โอ อาวต ซไง ฮา
เยอะ� 22 โอ พะจาว� มัฮ ปะ ป เกือฮ อาึ
โปน ฮา ป โอ ไมจ เจอ� ปัว ปะ ซไจ ฮอยจ
ละ ซ เรอมึ เปอะ อาึ�
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ป มัฮ ฮวันา โม ป เชยี
1 อาึ อฮั เฮ�ี �อาึ ซ แฮน ติ แตะ ฮา

กัน ฆอก กัน เบร� ซ แฮน โรฮ ดัก ดอย
แตะ ฮา ลปุง โอ ปุก โอ ลอก� เญื อม
อาวต เตอะ ซองนา ปุย ฆอก ไล เยอ อาึ
ซ รโพ โตว ป ยุฮ ป อฮั อ�ื ซ ดุป มวยญ
แตะ ฮา�� อาึ อฮั ตอก เซ� 2 อาึ อาวต
โฆย เนอึม เมอะ ตอก ปุย โอ เกียฮ ลปุง
โฮ� ปัง มัฮ ป ไมจ ปุ โรฮ อฮั� รพาวม
ตุก เกอะ ปังเมอ เรยีง แนฮ ปุๆ� 3 โตะ
รพาวม เมอะ กอยจ ราวม� ลไล งอ่ต
เตอะ โอเอฮี โตะ รพาวม แตะ ตอก เอนิ
งอ ป รเออปึ กไน เยอะ� อาึ อฮั เฮี ฆาื�
4 โอ พะจาว, จีวติ อาึ ซ ไอม ลัง่ เล่ีญ เมาะ
เมอ แล� เญือม เมอ ซ ฮอยจ ซเงะ ยุม
เมอ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ ยุง ตอก ไกลจ
ลอยจ จีวติ เตอะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี

5 ปะ เกือฮ เปอะ อาึ ไอม นึง ปลัฮเตะ
เฮี ติ เตะ โน่ง� จีวติ อาึ ละ งอ่ต ปะ อื
มัฮ โตว ป ลัง่ ป เล่ีญ ละ เปอะ� ปุย เตือง
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โอยจ อื อาวต ตื ติ เตะ โน่ง ตอก พาวง
โดง โฮ� 6 ปุย ปลัฮเตะ เฮี เปียน ไป เปีย
น มา ตอก ปุโรม โฮ� เกือฮ กัน โจน ละ
แตะ นึง ซาวป แตะ ริ ฮา คาวคอง โอ ไก
เนอมึ ป มัฮ� รโจะ อาึง อ�ื ลัก่ ก ลอยจ อื
ปังเมอ โอ ยุง ป ซ โฮลฮ กุม คาวคอง ยุฮ
แตะ เซ�

7 โอ พะจาว� ปเล่ีย เฮี มัฮ เมอ ป รกวน
อาึ ยุ อู� เอจี มัฮ ปะ ป มัฮ ลัก่ ซโอว
รพาวม อาึ อ�ื 8 ปัว ปะ เรอึม แตะ เกือฮ
โปน ฮา กัน พิต กัน โฌวะ ยุฮ ฮุ� ปัว
เปอะ โอ เกือฮ โม ปุย งาว เซ โฮลฮ เพี
ยก แฮม เมอะ� 9 อาึ เญือะ ปุน องั โตว
มวยญ แตะ� เญือะ เกียฮ ลปุง โตว� เอจี
มัฮ ปะ ป เกือฮ อาึ อาวม ป โซะ ตอก เฮี
เยอ� 10 กัน เกือฮ เปอะ อาึ ลอก ตุต เซ
เคราะ แปฮ อื เนิ� อาึ เอจี ซ อฮั ซ ราื
เนอึม ฆาื อาวม แตะ เตะ ปะ� 11 เญือม
เพอกึ เฟียต เปอะ ปุย ฆาื มัป่ ยุฮ อ�ื ปะ
เอจี ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ โอเอฮี ป ฮรกั อื ตอก
เอนิ โปว เมะ ตาวก เลียก โตะ งอ โฮ� ป
เนอึม นึง อื ปุย ปลัฮเตะ เอ มัฮ ตื ตอก
พาวง โดง โฮ�

12 โอ พะจาว, ปัว ปะ ดาวง ฮยวก แตะ
งอ่ต รซอม ปัว อาึ นึง เปอะ� ปัว เปอะ
ฮอยจ เรอึม อาึ เญือม ฮมอง เปอะ เยอืม
เมอะ� อาึ อาวต นึง ปลัฮเตะ ยุฮ ปะ ละ
แตะ ตอก อาวต แคก เลือ� ตอก ปุย ตัง
เมือง� ตอก โรฮ อาวต โม จัตเจือ ไพรม
เมอะ โฮ� 13 ปัว เปอะ พลวย อาึ เกือฮ
อาวต ตัม รโตง แตะ เมิฮ� เดอมึ เมอะ ซ
ซดู นา� เกือฮ อาึ โฮลฮ รพาวม บาึง แตะ
กา ซ โอก เกอะ ฮา ปลัฮเตะ เฮ�ี
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โม ป เชยี
1 อาึ เอจี มอง พะจาว เรอึม แตะ ไม่

รพาวม ลัง่ แตะ� พะจาว ฮมอง รซอม ปัว
อาึ นึง แตะ� งอ่ต โรฮ เซียง เยอืม อาึ�
2 เอจี ยวก อาึ โอก ฮา โตะ ครุฮ โด่ะ� เมือ
ะ อาึ โอก ฮา โตะ ชู� เกือฮ โรฮ ชวง อาึ
โฮลฮ บึน ซโมะ ตอน� เกือฮ อาึ ชุง นา ก
ตอน ก ฮมัน อ�ื 3 เอจี ดุฮ โรฮ รซอม เชยี
โคระ โตะ มวยญ อาึ� มัฮ รซอม เชยี ลื

ลาว พะจาว ยุฮ เอะ� โม ป ยุ อาึ อื โฮวน ป
ซ นัปทื พะจาว เบือ อ�ื ซ อาึง โรฮ รพาวม
แตะ นึง อ�ื

4 เมาะ ป อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว
ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื โม
เซ มัฮ โม ป โอ ซาวป เปิง ปุย เกียฮ ฮุน�
ซาวป โตว โรฮ เลียก ดิ ไม่ โม ป ไว พะจาว
โอ เนอึม� 5 โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ
เอะ� กัน ซัมคัน ยุฮ เปอะ ละ เอะ โฮวน
ลัมเลือ เอนิ� ป คิต ป งอ่ต เปอะ อาึง ละ
ซ ยุฮ เปอะ ละ เอะ โฮฮ ฮา เกียฮ งอ่ต ปุย
อ�ื ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป ตอก ปะ อา� อาึ
มัฮ ซ อู ลอก กัน ไมจ ยุฮ เปอะ เอจี เกิน
เอนิ ฮา เกียฮ อู เยอะ นึง โฮวน ลัมเลือ อ�ื

6ปะ ฆวต ไอฮ เปอะ โตว โอเอฮี ทไว ปุย
ละ เปอะ ไม่ โอเอฮี ตอง ปุย ทไว� ป ตอง
ปุย ทไว เตือง ตัว อื ไม่ ควน โตฮ ปุย ติ
แตะ ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื ปะ ฮนั เปอะ โตว นึง�
ปะ ปังเมอ เอจี ตอฮ เปอะ ฮยวก อาึ ละ ซ
เกือฮ เปอะ อาึ แปน ลอป กวนไจ แตะ�
7 เญือม เซ อาึ อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว ยุฮ
อาึ� อาึ อาวต นา เฮ�ี เอจี ตอก โรฮ ไซฮ
ปุย อาึง ไลลวง เงอะ นึง นังซื โกตไม ยุฮ
เปอะ โฮ� 8 อาึ มวน เนอึม รพาวม นึง ซ
ยุฮ แตะ ตัม ปุก อื รพาวม เปอะ� โกตไม
ยุฮ เปอะ เอจี อาวต โตะ รพาวม เมอะ��
อาึ อฮั เซ ละ�

9 โอ พะจาว, เญือม โพรม ปุย ไน ปะ
ไม่ ปุ แตะ อาึ เอจี ร โฮงะ ไลลวง ตอก
เรอึม เปอะ เอะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ
เกือฮ ปุย ฮมอง� ปะ เอจี ยุง เปอะ โอ อาึ
เญือะ ปุน อาวต โฆย นึง ฆวต รโฮงะ ลอป
แตะ ละ ปุย� 10 อาึ เม่าะ โตว กัน ซืไซ
ยุฮ เปอะ โตะ รพาวม แตะ� อาึ อู เยอะ
ละ ปุย เกือฮ ฮมอง ตอก เนอึม รพาวม
เปอะ� ไม่ ตอก เกือฮ เปอะ ปุย โปน ฮา
ป โอ ไมจ� อาึ เม่าะ โตว ไลลวง รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ไม่ ลปุง เนอึม
ยุฮ เปอะ ฮา โม ป โพรม เซ�

11 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โอ ฮ ลักกอ
กุน มุ่น ยุฮ เปอะ ฮา อาึ� ปัว รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ไม่ ลปุง เนอึม
ยุฮ เปอะ เฆีญ ลอป อาึ ฮา ป โอ ไมจ�
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12 เม่ะมัก่ ป เกิต ละ อาึ เฮี โฮวน ปอ แวต
เอนิ อื อาึ� ปอ โรฮ โอ ปุย เญาะ ปุน เมีญ�
มัป่ พิต ยุฮ อาึ อื เอจี อาื อาึ โจน เครอปึ
อื อาึ� ปอ เอนิ โอ เยอะ เญาะ เกียฮ ชวน
โอเอฮี นึง โฮวน ลอน อ�ื โฮวน เอนิ ฮา
ฮาึก นึง ไกญ เญอะ� มัฮ เซ ป ชุม รพาวม
เมอะ ฆาื อ�ื

13 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ
โปน� เกือฮ อาึ โปน ปเล่ีย เฮี เอนิ� 14 โม
ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ อาึ เซ� ปัว เปอะ เกือฮ
โซะกิจ ปิญไง่ ไม่ ซุกซัก รพาวม แตะ� โม
ป ฆวต ยุฮ ป โซะ ละ อาึ เซ� เกือฮ โฮลฮ ล
เตือฮ ตอ แม ไม่ โชะ อื นา แตะ� 15 โม ป
อฮั ป กุยจ ป ววั ไม่ เพียก แฮม อื อาึ เซ�
เกือฮ โฮลฮ เงอตึ นึง ไป แตะ� 16 โม ป
ซาวป เนอมึ ยุ ปะ อา� เกือฮ โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ เบือ เปอะ� โม ป เกือฮ ติ
แตะ มวน รพาวม นึง อาวม อื เรอึม ปะ
แตะ� เกือฮ โฮลฮ อฮั ลอป เฮ�ี �พะจาว
มัฮ เนอึม ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง
แตะ�� เกือฮ โฮลฮ อฮั เซ�

17 อาึ มัฮ ปุย ตุก ปุย ญัก� ไม่ วติ โซม
ม่อยญ จัน แตะ� ปัง มัฮ ตอก เซ� พะ
จาว โตก ลอป ละ อาึ� โอ พะจาว ยุฮ อาึ�
เอจี มัฮ ปะ ป เรอมึชวย ตูเตอมึ อาึ อ�ื ปัว
เปอะ โอ เญือะ มอง เล่ีญ โอะ�
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โม ป เชยี�
1 โม ป เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ป ตุก

ป ญัก เกอ โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน
แตะ เบือ อ�ื เญือม เกิต ป ญัก ป นอ ละ
อ�ื พะจาว ซ เรอมึ อ�ื 2พะจาว ซ โซะโกะ
ฮรกัซา นึง ปุย ตอก เซ� เรอึม อื เกือฮ
โปน ฮา ยุม แตะ� ซ เกือฮ โรฮ อื ไมจ ป
ยุ เคราะ ป ฮมอง นึง บัน่เมือง อาวต อ�ื
ซ เกือฮ โตว โม ป เกละยุ อื โฮลฮ เป อ�ื
3 เญือม อาวต อื ไม่ ชุมเรยีง แตะ พะจาว
ซ เรอึมชวย ตูเตอมึ อ�ื เญือม โอ อื กอ
เยอ พะจาว ซ เรอมึ อื เกือฮ ไฮ�

4 อาึ อฮั ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะ
จาว, อาึ เอจี ยุฮ เนอึม ป พิต ละ ปะ� ปัว
ปะ เลียก พาวม นึง แตะ ไม่ เรอึม เปอะ

อาึ เกือฮ ไฮ�� อาึ อฮั เซ ละ� 5 โม ป เก
ละยุ อาึ เซ ซาวป อฮั ลปุง ฆอก เนิ� ซะ
ซม่อต อาึ� อฮั เฮ�ี �เญือม เมอ ซ ยุม อื
แปฮ แฮ� ไม่ ซ ไฆร ลอป มอยฮ อื ฮา ปลัฮ
เตะ เอ�� อฮั เซ� 6 เญือม ฮอยจ อื เคะ
อาึ อื เคียต อฮั ลปุง มวน เนิ� ญันได่ ปัง
เมอ มัฮ ฮอยจ ซาวป อื โซวต พิต อาึ� เญื
อม โอก โฮว อื ฮา เยอะ ซาวป บรุ เพือ อาึ
โครยญ คระ โฮว แตะ�

7 เมาะ ป เกละยุ อาึ เซ บระ โฮว โบ ลปุง
ลอก อาึ� แกต ป ตึก นึง ฆอก แตะ ซ เกิต
ละ อาึ� 8 โม เซ อฮั อาึ ลอก ป โซะ ฆอก�
อฮั โรฮ อาึ โอ เญาะ ซ ปุน โกฮ ฮา ก ไอจ
แตะ� 9 ปัง มัฮ ปุโฮมว ซดิ ไม่ เยอะ ป อาึง
เงอะ รพาวม แตะ นึง� ไม่ โซม อื อาวป
ยุฮ ฮุ� ลเตือฮ ลัง่ เดีฮ อาึ นึง ล่อยจ แตะ�

10 โอ พะจาว, ปัว ปะ เลียก พาวม นึง
แตะ� เกือฮ แม อาึ ปุน โกฮ ไม่ ไก เรยีง
แด่น แตะ� เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ โรก เวน ละ
โม เซ� 11ตอกซ ยุง เงอะ มัฮ แตะ ปุย ปุก
รพาวม ปะ อา มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ กัน โอ โม
ป เกละยุ อาึ เซ โฮลฮ เป อาึ� 12ปะ เรอมึ
เปอะ อาึ นึง เนอึม รพาวม อาึ ละ เปอะ�
ซ เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ อาวต ลอป ไม่ แตะ
โอ เญาะ ไก ลอยจ�

13 ไมจ ปุย ลืลาว เย โฮวา ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ โม อซิราเอน� เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ
เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�
อาเมน�

42
คัก ลอา
(ลลว� 42-72)

รซอม เชยี ยุฮ โม โครา ฮอยจ ละ ฮวั
นา โม ป เชยี

1 โอ พะจาว� ซาวป เนอึม ซาวป แนม
จัก ปอยฮ ญุ รอาวม นึง โกลง ฮลอง ตอก
ออฮ� รพาวม รโม่ยฮ อาึ ซาวป โรฮ ปะ
ตอก เซ โรฮ� 2 รพาวม รโม่ยฮ อาึ ฆวต
ซดิ เนอึม ไม่ ปะ ป มัฮ พะจาว ป ไอม
ลอป� เญือม เมอ ซ โฮลฮ อาึ เอญี เลีย
ก เคะ ปะ นึง วิฮนั ยุฮ เปอะ� 3 อาึ เยอื
ม เตือง ซเงะ่ รซาวม� อาึ เอจี โซม รบวต
แตะ ตัง อาวป� โม ป เกละยุ อาึ เซ ไฮมญ
แนฮอาึ ตอก เฮ�ี �ตัว เซ อาวตก เมอพะ
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จาว ยุฮ เปอะ เซ�� อฮั เลาะ อฮั ลาึน เซ
เนิ� 4 เญอืม โตก อาึ ละ ไล ไพรม ยุฮ แตะ
อาึ โซะ รพาวม ฆาื� ไพรม อื อาึ กอ ฮาวก
ดิ ไม่ ปุย ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว� กอ
นัม โรฮ ปุย โฮวน เซ เชยี ลืลาว พะจาว�
เชยี ดิ ปุ ฮาวก ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ
เตือง โอยจ แตะ�

5 อาึ อฮั ละ โกะ แตะ ตอก เฮ�ี �เมอยุ
เกือฮ ติ แตะ อาวต แนฮ ไม่ ตุก เปละ นัน
พาวม แตะ� เมอยุ เกือฮ ติ แตะ ไลจ ลอป
รพาวม เมอ� ไมจ อาึ เกือฮ ติ แตะ ซโอว
รพาวม ไม่ พะจาว� ซ ไก ติ ซเงะ เญือม
ซ โฮลฮ แม เยอะ ลืลาว พะจาว ยุฮ แตะ�
ป เกือฮ อาึ โปน ป โอ ไมจ เซ�� อาึ อฮั เซ
โตะ รพาวม แตะ�

6-7 อาึ อาวต ก ซไง อื ฮา เมือง ไพรม
แตะ� ตุก เปละ นัน พาวม ฆาื� รพาวม
ตุก เกอะ ตอก เอนิ รอาวม ระ พุกเพียก
ปอ ซ เลอึป อื ไกญ อาึ� ตอก รอาวม นึง
จาื ระ โฮ� ตอก โรฮ รอาวม โด่ะ ไม่ เรยีง
แตะ โฮ� อาึ โตก ละ เมือง แตะ ฆาื อ�ื
โตก ละ ฮอง โกลง จอแด่น� ซฆลอย โรฮ
เปือง โม เฮอโมน ไม่ บลาวง มิซา เตือง
โอยจ อ�ื เซ ป เกือฮ ติ แตะ โตก ละ พะ
จาว ฆาื อ�ื

8 เมือ ซเงะ่ อื พะจาว เปลีฮ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ ปุย� เมือ ก ซาวม
อื รซอม เชยี ยุฮ อื อาวต ไม่ อาึ� เอจี มัฮ
รซอม ไววอน ฮอยจ ละ พะจาว ป กุม จีวติ
อาึ�

9พะจาว มัฮ ซโมะ เปิง รองั เดีย ยุฮ ฮุ�
อาึ อฮั เฮี ละ� �โอ พะจาว� เมอยุ เบีย
เปอะ อาึ อ�ื เมอยุ โฮลฮ อาึ โอต ลอป ป
โซะ นึง คัม ตุง โม ป เกละยุ อุ เซ� 10 โม
ป ตอซู ไม่ อาึ เซ โล่ ญวยฮ อาึ� อฮั ลอป
เฮี เนิ� �ตัว เซ อาวต ก เมอ พะจาว ยุฮ
เปอะ เซ�� อฮั เซ เนิ�� ป อฮั อื เซ� ตอก
เอนิ ป ไกป นิป อาึ ปอ ม่ะ ซองั เงอะ�

11 อาึ อฮั ละ โกะ แตะ ตอก เฮ�ี �เมอ
ยุ เกือฮ ติ แตะ อาวต แนฮ ไม่ ตุก เปละ
นัน พาวม แตะ� เมอยุ เกือฮ ติ แตะ ไลจ
ลอป รพาวม เมอ� ไมจ อาึ เกือฮ ติ แตะ
ซโอว รพาวม ไม่ พะจาว� ซ ไก ติ ซเงะ
เญอืม ซ โฮลฮ แม เยอะ ลืลาว พะจาว ยุฮ

แตะ ป เกือฮ อาึ โปน ป โอ ไมจ เซ�� อาึ
อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ�

43
1 โอ พะจาว� โม ป โอ ไก พะจาว ยุฮ

เซ ซาวป ฟึนฟอง อาึ� ปัว ปะ ฟู มวยญ
เดือ โครวน ไม่ โม เซ รโตง แตะ� ไม่ เรอึ
ม เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา โม ป ซาวป จุ
ปุย ไม่ บ่วก โจวง แตะ เซ� 2ปะ มัฮ เนอมึ
เปอะ พะจาว ป โฮลฮ อาึ เปิง ลอป� เมอ
ยุ ละ โปวฮ เปอะ อาึ อ�ื เมอยุ เกือฮ เปอะ
อาึ อาวต ไม่ เม่ะมัก่ แตะ ฆาื โคมเฮง โม
ป เกละยุ อุ เซ� 3 ปัว ปะ เกือฮ รงั ซเปีย
ไม่ ลปุง เนอมึ ยุฮ เปอะ โฮว ลัก่กา เยอะ�
เกือฮ นัม อาึ ฮอยจ นึง บลาวง ซงะ่ ซงอม
ยุฮ เปอะ� ป มัฮ วิฮนั นา ก อาวต เปอะ
เซ� 4 เญอืม เซ อาึ ซ ฮาวก ฮอยจ นึง คัน
ทไว ยุฮ เปอะ� ฮอยจ เคะ พะจาว ยุฮ แตะ
ป มัฮ เนอึม ควน มวน รพาวม เมอะ� โอ
พะจาว� ป มัฮ พะจาว ยุฮ อาึ� อาึ ซ ทไว
รซอม ลืลาว ละ เปอะ ไม่ เตียต แตะ พิน
ไม่�

5 อาึ อฮั ละ โกะ แตะ ตอก เฮ�ี �เมอยุ
เกือฮ ติ แตะ อาวต แนฮ ไม่ ตุก เปละ นัน
พาวม แตะ� เมอยุ เกือฮ ติ แตะ ไลจ ลอป
รพาวม เมอ� ไมจ อาึ เกือฮ ติ แตะ ซโอว
รพาวม ไม่ พะจาว� ซ ไก ติ ซเงะ เญือม
ซ โฮลฮ แม เยอะ ลืลาว พะจาว ยุฮ แตะ
ป เกือฮ อาึ โปน ป โอ ไมจ เซ�� อาึ อฮั เซ
โตะ รพาวม แตะ�

44
รซอม เชยี ยุฮ โม โครา� ฮอยจ ละ ฮวั

นา โม ป เชยี
1 โอ พะจาว� เอะ เอจี โฮลฮ ฮมอง นึง

ฮยวก โกะ แตะ� โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ
เอจี รโฮงะ โรฮ อื เนิ� ไลลวง กัน ระ ไล ป
ยุฮ เปอะ นึง เจน โม โกะ อื ไพรม อื เซ�
2 ปะ เอจี โครฮ เปอะ ปุย โฮวน เมือง โอก
ฮา อื เบือ อมันัต ระ ยุฮ เปอะ� เอจี เกือฮ
เปอะ จัตเจือ ไพรม เอะ เซ โฮลฮ อาวต
เบือง อ�ื เกือฮ โรฮ เปอะ ปุย ตังเมือง เซ
อาวม เม่ะมัก่ แตะ� ปังเมอ เกือฮ เปอะ
โม จัตเจือ เอะ เซ โฮลฮ อาวต ไมจ อาวต
มวน� 3 กัน โฮลฮ อื ปลัฮเตะ เซ แปน
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คอง แตะ มัฮ โตว โฮลฮ อื เบือ วจิ ยุฮ โกะ
แตะ� มัฮ โตว เบือ เรยีง แด่น โกะ อื ไอฮ�
มัฮ เบือ อมันัต ระ ยุฮ ปะ ไม่ เบือ อาวต ปะ
ไม่� ป เป อื เบือ อ�ื เอจี ที นึง เซ ฮรกั ปะ
โม เซ เยอ�

4 ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ อาึ ไม่ มัฮ
เปอะ กซัต ยุฮ ฮุ� มัฮ ปะ ป เกือฮ โม อซิ
ราเอน เป เยอ� 5 เอะ เอจี ปุน โครฮ โม ป
ตอซู ไม่ แตะ เซ โอก ฮา แตะ เบือ เรอึม
ปะ แตะ� เอะ เอจี โฮลฮ บึน โม ป รุป ไม่
แตะ เซ เบือ มอยฮ ปะ� 6อาึ ซโอว พาวม
โตว ไม่ ทนู ยุฮ แตะ� วจิ ยุฮ ฮุ ปุ โรฮ เกีย
ฮ เรอึม อาึ� 7 มัฮ ปะ ป เรอึม เอะ เกือฮ
โปน ฮา โม ป ตอซู ไม่ เยอะ เซ� เอจี เกือฮ
เปอะ โม ป เกละยุ เอะ เซ โซะกิจ ปิญไง�่
8 เอะ เอ ซ อวต ลื ลอป พะจาว� ซ ทไว
โรฮ รซอม ญันด่ี แตะ ละ พะจาว ยุฮ แตะ
โอ เญาะ ไก ลอยจ�

9 ปเล่ีย เฮี ปะ ปังเมอ ละ โปวฮ เปอะ
เอะ� เกือฮ เปอะ เอะ โซะกิจ ปิญไง�่ เญื
อม โฮว รุป เอะ เอ� ปะ โอก โฮว เปอะ โตว
ไม่ เอะ� 10พลวย เปอะ เอะ ไป ปอ โฮลฮ
โฮะ ลเตือฮ ตอ แม ฮา โม ป รุป ไม่ แตะ�
โม ป เกละยุ เอะ เซ โฮลฮ ลู ตุย คาวคอง
ยุฮ ฮุ ฆาื อ�ื 11 เอจี เกือฮ เอนิ เปอะ เอะ
ตอก แกะ ป เมือะ ปุย โรวก ละ ซ โฮว มอก
แตะ ปอน โฮ� เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ เอะ
โฮลฮ อาวต เฮยี อาวต ไฮ ลลาึง ปุย ตัง
เมือง� 12 ปะ เอจี โชะ โทวก ลัมเลือ เอนิ
เปอะ ปุย ไน แตะ เมาะ เอนิ เปอะ ป เกือฮ
เยอื โฮ� ไก โตว ป โฮลฮ เปอะ นึง เฟือฮ
เอนิ�

13 เอจี เกือฮ เปอะ ปุย เมือง ป ซดิ ไม่
เยอะ โฮว โบ โล่ ญวยฮ เอะ� โม ป อาวต
รวติ รเวยีง เงอะ เอจี พามัต ดู่แควน โรฮ
เอะ ฆาื อ�ื 14 เกือฮ โรฮ เปอะ ปุย ตังเมือง
โฮลฮ งุฮ่เงฮ่ ไกญ แตะ ละ เอะ นึง เพียก
แฮม อื เอะ� เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ เอะ
แปน โคะ รญวยฮ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื
15 อาึ โชะ ลอป นา แตะ� อาวต ลอป ไม่
โซะกิจ ปิญไง่ แตะ โครยญ ไกลป ซเงะ�
16อาึ ฮมอง ลอป ลปุง เพยีก แฮม ไม่ ลปุง

พามัต ดู่แควน ปุย แตะ� เน่อมึ นึง โม ป
ตอซู ไม่ เยอะ ไม่ โม ป เกละยุ อุ เซ�

17 โอเอฮี ตอก เซ เอจี เกิต เนอึม ละ
เอะ เตือง โอ เยอะ เบีย ปะ� ไม่ โอ เยอะ
แพก ฮา ลปุง ซันญา แตะ อาึง ไม่ เปอะ�
18 รพาวม เมอะ ลเตือฮ โตว ติ แตะ ฮา
เปอะ� ชวง เงอะ ปุ โรฮ เกือฮ แพก ฮา
คระ โครง ยุฮ เปอะ� 19 ปัง มัฮ ตอก เซ�
ปะ เกือฮ ลัง่ เปอะ เอะ ไลจ โลม ตอก ซัต
ซิง ป อาวต ลลาึง บราวก โฮ� เกือฮ โรฮ
เปอะ เอะ ฮอยจ นึง ลัก่ เฟียก เลียก นึง
ลัก่ ยุม�

20 มัฮ เบีย เนอมึ เอะ มอยฮ พะจาว ยุฮ
แตะ� ไม่ นุ่ม แตะ ไว พะจาว ไฮญ� 21ปะ
โม่ เปอะ ซ ยุง ป ยุฮ เอะ เอ� แจง ซ ยุง
เปอะ นึง มัฮ เปอะ ป ยุง โอเอฮี ฮอยจ ละ
ป คิต ป งอ่ต ปุย โตะ รพาวม แตะ โครยญ
เจือ� 22 เอะ อาวต ซดิ ไม่ ลัก่ ยุม แตะ เน่
อมึ เมือ กซะ ฮอยจ เมือ กปู อื เบือ ทื แตะ
ปะ� ปุย เอจี ยุฮ ไม่ เอะ ตอก ยุฮ อื ไม่
แกะ ซ มอก ปุย โฮ�

23 โอ พะจาว� เมอยุ ไอจ ลัง่ เปอะ� ปัว
เปอะ โกฮ แปฮ� ปุ ละ ปุ โปวฮ ลอป เอะ
เอ โอะ� 24 เมอยุ เม่าะ เปอะ ติ แตะ ฮา
เอะ เอ� ปัว เปอะ โอ เบีย ตอก อาวต เอะ
ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ� ไม่ โคมเฮง
คาเคียน ปุย เยอะ เฮ�ี

25 รพาวม เอะ ไลจ โลม ปอ รโกม เมอะ
ฮอยจ ลังเตะ� เนะซองั เงอะ เอจี ซ แลป
เนอึม ไม่ เตะ รกาื� 26 โอ พะจาว� ปัว
เปอะ โกฮ แปฮ� ฮอยจ เรอึม แปฮ เอะ
เอ� ปัว เปอะ เรอึม เอะ เกือฮ โปน ฮา
เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ เบือ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ�
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นา โม ป เชยี� ตัม ตัมนอง เตีย พลัป
พลึง� มัฮ รซอม เชยี เญอืม เญือะ กซัต�

1 รพาวม รโม่ยฮ อาึ นาวก นึง ลปุง ไมจ
ลปุง มวน� เญือม ไซฮ อาึ ทไว รซอม เฮี
ละ กซัต เตอ� ดัก อาึ เลียน เอนิ ตอก
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ปากกา ยุฮ โม ป เลียน ละ ไซฮ แตะ นังซื
โฮ�

2 อาึ อฮั ละ กซัต ยุฮ แตะ ตอก เฮ�ี ปะ
ไมจ ฮุนฮงั เปอะ ฮา กวน ปุย ปลัฮเตะ เตื
อง โอยจ อ�ื เกียฮ อฮั เกียฮ อู เนอึม
เปอะ ไม่ มวน ลเลาะ เคราะ รซอม แตะ�
นึง เอจี ปิฮ พะจาว มุ่น ละ เปอะ โอ เญาะ
ไก ลอยจ� 3 โอ กซัต ป ตึก นึง ระ อมันัต
แตะ� ปัว เปอะ ปุม วจิ ยุฮ แตะ ไม่ ญวย
เปอะ� ไม่ เปลีฮ เปอะ โญตซัก คึนัก ยุฮ
แตะ� 4 ปัว เปอะ บุก ปุ โฮว บรอง ไม่ โญต
ซัก คึนัก ยุฮ เปอะ ละ ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ
เป� ละ ซ เฆีญ เปอะ โม ป อฮั ป เนอึม
ไตม ป ซื� ปัว เปอะ ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เง
อตึ ปุย นึง เบือ อมันัต ระ ยุฮ เปอะ� 5 ตี
ทนู ยุฮ เปอะ ลอม� ลล่อน เอนิ ฮอยจ ละ
ไกญ พาวม โม ป รุป ไม่ เปอะ� ปุย โฮวน
เมือง ฆลาื เนฮ ฆลาื ไนจ โบ ชวง เปอะ�
6 บัน่เมือง ป เกือฮ พะจาว ละ เปอะ เซ�
มัฮ ป ตอน ฮมัน ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ�
ปะ ตัตเตียง เปอะ ปุย ไน แตะ ไม่ รพาวม
ซืไซ แตะ� 7 ปะ ฮรกั เปอะ กัน ซื กัน ไซ�
ปังเมอ เกละ เปอะ ยุ กัน ฆอก กัน เบร�
เคียง มัฮ อื ตอก เซ พะจาว ป มัฮ พะจาว
ยุฮ เปอะ� เอจี เลือก ปะ ละ ซ เกือฮ อื ปะ
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ โฮฮ ฮา โม
กซัต ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 8 เครองึ จาวป
เครองึ ฟุต เปอะ ฟา ซออย ฮงาื โมตญอป
นึง ไม่ อาโลเอ ไม่ วนั ฮอม� เญือะ อาวต
เปอะ แงฮ่ ฆัว ปุย นึง พลุก ซัง เล่ีป อ�ื
ลอยฮ ลอป เซียง โด่นตรี นึง เกือฮ ปะ
มวน รพาวม เบือ อ�ื 9 โม ปรโปวน ป ไก
โญต ไก ซัก ป อาวต เญือะ เปอะ เซ� มัฮ
กวน เครฮี กซัต เน่อมึ โฮวน เมือง� ปรโป
วน เญือะ เปอะ ป งาวม ลวง ดอม เปอะ เซ
แงฮ่ ฆัว ติ แตะ นึง เครองึ ไคร ป มัฮ ไคร
ตึก นึง ไมจ แตะ�

10ปะ ป มัฮ ปเครฮี ยุฮ กซัต เตอ� งอ่ต
ที แลน ป อฮั อาึ ละ เปอะ เฮ�ี ปุ เญือะ
งอ่ต เญือะ ไฌม ปุย นึง ยว่ง เกิต เมือง ไก
เปอะ� ไม่ เญือะ เปือะ เปอะ เซ� 11 กซัต
ยุฮ เปอะ เซ เอจี ไมจ เนอึม ปะ ละ� ปุก
เนอึม เปอะ รพาวม อ�ื เอจี มัฮ จาวไน
ยุฮ เปอะ� ไมจ เปอะ นัปทื ไม่ ญิงญอม

เปอะ ละ� 12 ปุย เมือง ไทระ ซ ฮอยจ ตาว
คาวคอง ไมจ ละ เปอะ� โม ป กอย นึง
อื ซ ฮอยจ ปัว เปิง อมันัต โญตซัก เปอะ�
13ปเครฮี ยุฮ กซัต ป อาวต โตะ ฮอง แตะ
เซ� แงฮ่ ฆัว ติ แตะ นึง เครองึ คึ เครองึ
นัก ป ยุฮ ปุย นึง ไคร� 14 จาวป เครองึ
ไมจ ด่อก ไมจ ไซฮ ป ไก โฮวน ซี� ปุย โฮว
ตาว อื ละ กซัต� โม ปเครฮี ม่อง ป โฮว ดิ
ไม่ อื เซ โฮว ฟวต อื แปน ไล แตะ� 15 ปุย
โม เซ โฮลฮ เนอึม เลียก ฮอยจ นึง เญือะ
ยุฮ กซัต เซ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ โค
รยญ โฆะ แตะ�

16 โอ กซัต ยุฮ อาึ� ปัว เกือฮ เปอะ ไก
กวน รเมะ โฮวน� เกือฮ โฮลฮ แปน กซัต
ฆรอ จัตเจือ ไพรม เปอะ� เกือฮ โรฮ โฮลฮ
ตัต เตียง ปุย เล่ีป เตะ� 17 รซอม เชยี
ยุฮ อาึ เฮี ซ แปน ควน เกือฮ ปุย โตก ละ
มอยฮ ปะ โครยญ เจน ปุย� ไม่ เกือฮ โรฮ
อื ปุย โครยญ ปะเทต ลืลาว ลอป ปะ โอ
เญาะ ไก ลอยจ�
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นา โม ป เชยี ตัม ตัมนอง อาลาโมต
1 พะจาว มัฮ ตัว เปิง เอะ� แปน เรยีง

แด่น เนิ� อาวต ลอป ไม่ เอะ ละ ซ เรอึ
ม แตะ เอะ เญือม อาวต เตอะ ไม่ เม่ะมัก่
แตะ� 2 มัฮ เซ ป โอ เอะ ฮลัต ฆาื อ�ื ปัง ล
เตือฮ เตะ� ไม่ ดุงเดียง บลาวง ปอ เฌาะ
อื ติ แตะ ฮอยจ บั่กบ่ วน ปลัฮ รอาวม�
3 ปัง เรยีง พุกเพียก รอาวม เซ ปอ ลอยฮ
ซนัน อ�ื ไม่ รกุฮ รเตียง บลาวง นึง เรยีง
ซุกซัก แตะ� เอะ ฮลัต โตว ฆาื�

4 ไก โกลง ติ� รอาวม โกลง เซ เกือฮ
ไมจ มวน รพาวม ละ ปุย ไน เวยีง ระ ยุฮ
พะจาว� นา เซ มัฮ นาตี ซัมคัน ก อาวต
พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ นึง� 5 พะ
จาว อาวต นึง เวยีง ระ เซ� ไก โตว ป ซ
ปุน ยุฮ ไลจ ไม่ อ�ื พะจาว ซ เรอึม อื เน่
อมึ เมือ กซะ งาวป อ�ื 6 เมือง ปุย ติ ปลัฮ
เตะ เอ ซุกซัก ลุงลัง� ปะเทต ออฮ ปะเทต
เอฮี ญุญะ ตื� เญือม โอก เซียง พะจาว
ละ อื ปลัฮเตะ ลวยจ ไน เอนิ�
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7 พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อาวต ไม่
เอะ� พะจาว ทื ยาโคป มัฮ ตัว เปิง เอะ�

8 โม เปะ เอ� เอญี แลน กัน ยุฮ พะจาว
เมิฮ� เอญี แลน แลน ตอก ยุฮ อื กัน ระ
ไล นึง ปลัฮเตะ เฮี ปอ เงอตึ ปุย นึง� 9 โม
ป รุป ปุ แตะ ปุน เกือฮ อื เลิก โครยญ
เมือง เล่ีป เตะ� ทนู ไม่ เพลียฮ ปุน โปวก
อื เกือฮ บลวย� โล* ควน เฆีญ ตฮนั โกะ
แตะ ปุน โตก โรฮ อื เกือฮ ฮะ ล่อยญ เตือง
โอยจ อ�ื 10 พะจาว อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ
อาวต โฆย� เกือฮ ติ เปอะ ยุง มัฮ อาึ พะ
จาว� ซ ไก ป วุฮ อาึ ระ ลลาึง เมือง ปุย�
ซ ไก ป จอง อาึ ฮลาวง นึง เมือง ปุย เล่ีป
ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ พะจาว�

11พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อาวต ไม่
เอะ� พะจาว ทื ยาโคป มัฮ ตัว เปิง เอะ�
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นา โม ป เชยี
1 โม เปะ ปุย โครยญ ปะเทต โครยญ

ปซา เยอ� ไมจ เปอะ ดิฮ เตะ แตะ ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ� ไมจ เปอะ เชยี ลื
ลาว พะจาว ไม่ ลเลาะ เรยีง แตะ� 2 ไมจ
ปุย ฮลัต นึง พะจาว, นึง มัฮ อื ป ตึก นึง ระ
นัน นึง ฮลาวง แตะ� มัฮ โรฮ กซัต ระ ป
ตัตเตียง ปุย ติ ปลัฮเตะ� 3 เอจี เกือฮ เอะ
เป ปุย โฮวน เมือง ไม่ เกือฮ อื เอะ โฮลฮ
ตัตเตียง ปุย โฮวน ปะเทต� 4 เอจี เลือก
ปลัฮเตะ นา ก อาวต เอะ เฮี ละ เอะ� เกือฮ
อื แปน คอง เงอะ� มัฮ เนอึม ป ปอ นึง
รพาวม โม อซิราเอน ป มัฮ ป ฮรกั อื เซ�

5 พะจาว ฮาวก นึง ก งาวม คึนัก ยุฮ
แตะ� ฮาวก ไม่ เซียง จอยะ เชยี ลเบี่ย
ปาึง� ไม่ เซียง ปาึง ปุย โตวต ลอยฮ เนอึ
ม ไอฮ พาวม แตะ� 6 ไมจ เปอะ เชยี ลื
ลาว พะจาว� ไมจ เนอมึ เปอะ เชยี ลืลาว
พะจาว ป มัฮ กซัต ยุฮ เอะ� 7 นึง มัฮ พะ
จาว เซ กซัต ป ตัตเตียง ปุย ปลัฮเตะ เตื
อง โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ ลืลาว มอยฮ อื นึง
รซอม เชยี เปอะ� 8 พะจาว งาวม นึง ก
งาวม ซัมคัน ยุฮ แตะ� ไม่ ตัตเตียง อื ปุย
โครยญ ปะเทต โครยญ เจือ ปุย� 9 โม ป
ตัตเตียง นึง ปลัฮเตะ เฮี รโจะ ดิ โพรม ไม่

โม ปุย ไน พะจาว ป มัฮ พะจาว ทื อปัรา
ฮมั เซ� โม กซัต ติ ปลัฮเตะ เฮี มัฮ คอง
พะจาว� มัฮ เนอึม พะจาว ป ตึก นึง ระ
นัน นึง ฮลาวง แตะ�
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1พะจาว มัฮ เนอมึ ป ตึก นึง ระ นัน นึง
ฮลาวง แตะ� โซมกวน เนอึม ปุย ลืลาว
มอยฮ อื นึง โตะ เวยีง ระ ยุฮ พะจาว ยุฮ
เอะ ป อาวต นึง บลาวง ซัมคัน เซ� 2บลา
วง ซีโยน ป มัฮ บลาวง ซัมคัน ยุฮ พะจาว
เซ ไมจ เนอึม� แปน ควน มวน รพาวม
ละ ปุย ติ ปลัฮเตะ� นึง มัฮ อื บลาวง ก
อาวต เวยีง ระ ยุฮ กซัต ตึก นึง ระ แตะ�
บลาวง เซ มัฮ บลาวง ซีโยน ป ไก ลวง ลั่
กล่าวง นึง อ�ื 3 พะจาว เปลีฮ มัฮ แตะ
ซโมะ เปิง รองั เดีย ละ โม ป เลียก เปิง
โตะ กไน ปอม ตฮนั นึง เวยีง เซ�

4 โม กซัต โฮวน เมือง รโจะ ดิ ละ ซ ตอซู
แตะ ไม่ เมือง ซีโยน� 5 เญือม เอจี ชวน
อื เวยีง ระ เซ� ปังเมอ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆ
ราึง ฆาื อ�ื ลเตือฮ เอนิ ตอ แม ฆาื อื นึง
ฮลัต ลอน แตะ� 6 เญือม เอจี ฮอยจ อื
นา เซ� กซัต โม เซ ฮลัต ปอ โอ อื เญือะ
ยุง คิง คา แตะ� โซะ ป อาวม ตอก เอนิ
โซะ ปรโปวน เญอืม เติง เคิ รอาวม อื โฮ�
7ตอก เอนิ โรฮ โล่ง ระ นึง ปลัฮ รอาวม ป
ไลจ ฆาื ตัม กาื ระ กาื กอ อื โฮ�

8 เอะ เอจี ฮมอง ไลลวง กัน ยุฮ พะจาว
นึง ฮยวก แตะ� ปเล่ีย เฮี เอจี โฮลฮ เอนิ
ยุ นึง ไง่ แตะ นึง กไน เวยีง ระ ยุฮ พะจาว
กุม ตฮนั มะลอง� ป มัฮ เวยีง ยุฮ พะจาว
ทื เอะ เซ� พะจาว ซ โซะโกะ ฮรกัซา นึง
เวยีง เซ� เกือฮ อื อาวต ตอน ฮมัน ลอป
โอ เญาะ ไก ลอยจ�

9 โอ พะจาว� เญือม อาวต เตอะ กไน
วฮินั ยุฮ เปอะ� เอะ โตก ละ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ� 10มอยฮ ปะ เอจี พรุ
เฮอื ฮอยจ เล่ีป เตะ เตือ มะลอง� รซอม ลื
ลาว ปุย เปอะ เอจี พรุ เฮอื โรฮ ตอก เซ�
กัน ตัตเตียง เปอะ ปุย มัฮ เนอึม ป ซื ป
ไซ� 11 ปัว เกือฮ ปุย นึง บลาวง ซีโยน
อาวม รพาวม ญันด่ี แตะ� เกือฮ ปุย นึง

* 46:9 46:9 โล ป โกว ปุย เจน เซ มัฮ ป ยุฮ ปุย นึง โคะ ไม่ ฮกั�
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เมือง ยูด่า โครยญ ยว่ง โฮลฮ รพาวม ไมจ
มวน แตะ นึง มัฮ ปะ ป รเตีฮ โอเอฮี ตัม ซื
ตัม ไซ อ�ื

12 โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน พะจาว เยอ�
โฮว กูแก แลน เมือง ซีโยน เนอ ปอ ไคว
อ�ื เมีญ แลน เมาะ ไก ปอม ตฮนั นึง อ�ื
13 แลน ที แลน เมาะ ฮลาวง ฆรุง นึง อ�ื
แลน โรฮ เมาะ ระ เมาะ ตอน ปอม ตฮนั
นึง อ�ื เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ รโฮงะ ละ ปุย
เจน โคระ เฆียง เฮี ตอก เฮ�ี 14 �มัฮ พะ
จาว ยุฮ เอะ เฮี ป มัฮ พะจาว เนอมึ เมอ�
มัฮ ป ตึน ไก ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� มัฮ
โรฮ ป ซ นัม ลอป เอะ โอ เญาะ ไก ลอยจ
โรฮ�� ซ โฮลฮ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เซ�

49
รซอม เชยี ลืลาว ยุฮ โม โครา ฮอยจ

ละ ฮวันา โม ป เชยี
1 โม เปะ ปุย โครยญ ปะเทต โครยญ

ปซา� ไมจ เปอะ งอ่ต ที ป อฮั อาึ ละ เปอะ
เฮ�ี โม เปะ ปุย ปลัฮ เตะ เตื อง โอยจ
เปอะ� ไมจ เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ งอ่ต
2 เตื อง โม ป ระ ป ตุ กวน ดุ ป กวต�
ฮอยจ ละ โม ป กอย ไม่ โม ป ตุก ป ญัก
โรฮ� 3 มวยญ อาึ ซ รโฮงะ ไลลวง กัมกึต
วไิซ ไมจ� ป คิต ป งอ่ต เตอะ โตะ รพาวม
แตะ� ซ รโฮงะ โรฮ ละ ปุย เกือฮ ปุย ปุน
คิง แตะ เบือ อ�ื 4 อาึ ซ ดาวง ฮยวก แตะ
ละ งอ่ต แตะ ลปุง ซตอก รเงอ่มึ� ซ อาทิ
ไบ่ โรฮ ลปุง ปันฮา ยุฮ แตะ ละ ปุย นึง
รซอม เชยี รซอ ไม่ เซียง พิน�

5 ปัง ไก เญือม ฮอยจ เม่ะมัก่ ซักคระ
เนิ� ปัง ฮอยจแวต โม ป โคมเฮง คาเคียน
เนอะ เน่อมึ โครยญ ลวง� อาึ ฮลัต โตว
นึง� 6 โม เซ มัฮ โม ป อาึง รพาวม แตะ
นึง คาวคอง ยุฮ แตะ� อวต โรฮ ติ แตะ
นึง โฮวน คาวคอง ยุฮ แตะ� 7 ปังเมอ โอ
ไก ป ปุน โตฮ เอยีกปุ แตะ นึง คาวคอง ละ
ซ เกือฮ อื โปน ฮา ยุม แตะ� ไก โตว ป ปุน
รวี จีวติ แตะ นึง พะจาว ละ ซ เกือฮ อื ติ
แตะ โอ ยุม เมอ� 8 นึง มัฮ จีวติ เซ ป ตึก
นึง ระ งวยฮ ระ ตุง แตะ� ปัง โกว แม ปุย
คาวคอง มาื ไคร ละ เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี
ญุ่ก� ปอ โตว ลัง่ ละ ซ โตฮ อื ติ แตะ นึง�

9 มาื ไคร เซ ปอ โตว โรฮ ละ ซ เกือฮ อื ติ
แตะ โฮลฮ จีวติ ไอม ลอป นึง� ปอ โตว โอ
อื เญือะ ซ โฮลฮ เลียก เมือง ป ยุม เบือ
อ�ื 10 เอจี ที โรฮ นึง เฮ�ี ปัง มัฮ ปุย ตึก
นึง ไมจ พันญา แตะ� ปัง มัฮ ปุย งาว ปุย
ไงญ� ยุม ตื โรฮ ตอก ปุ แตะ� คาวคอง
ยุฮ อื เซ ละ เยอื อาึง อื ละ ปุย ไฮญ� 11 ปัง
ดุฮ อาึง มอยฮ แตะ นึง เตะ ยุฮ แตะ� ลัก่
ก ลอยจ อื ปังเมอ มัฮ เยอื โตะ รมอยจ
โกะ อื ป มัฮ รโตง อ�ื เอจี มัฮ เซ เญือะ
ป โฮลฮ อื อาวต ลอป นึง โครยญ เจน ปุย
เยอ�

12 ปุย ปลัฮเตะ เฮี ปัง กอย ไม่ ไก โญต
ไก ซัก แตะ� ซ เกียฮ ไอม ลอป โตว เบือ
อ�ื ซ ยุม ตื โรฮ ตอก ซัตซิง โรฮ�

13 มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป ซ เกิต ละ โม ป
อาึง รพาวม แตะ นึง โกะ แตะ ไอฮ แฮ�
ปุย โม เซ ลัก่ ก ลอยจ อื ซ มัฮ ตอก เฮ�ี
14ซตอกแกะ ป เมือะ ปุย โรวก ละ ซมอก
แตะ โฮ� เอจี อาวต ฆรมึ อมันัต ลัก่ ยุม
ตอก อาวต แกะ ฆรมึ อมันัต ป เลียง แตะ
โฮ� เนะซองั อื ซ ซเออมึ ลโฮก� มัฮ เมือง
ป ยุม ป มัฮ เญือะ อาวต ลอป อ�ื เญือม
เอจี ปวยฮ พริ อี โม ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ซ
โฮลฮ ตัตเตียง ปุย โม เซ� 15 พะจาว ปัง
เมอ ซ โตฮ อาึ เกือฮ โปน ฮา อมันัต ลัก่
ยุม� ไม่ ซ รปัคัม อื อาึ�

16 เญือม ยุ เปอะ กอย ปุย ปุๆ อู� ไม่ ยุ
เปอะ โฮวน คาวคอง เญือะ อ�ื ปุ เกือฮ ติ
เปอะ ลเลียก นึง� 17 เญอืม เอจี ยุม อื ปุย
โม เซ เกียฮ โรวก โตว อื ไม่ แตะ คาวคอง
ยุฮ แตะ เซ� มอยฮ คึนัก อื เซ ซ โฮว ฟวต
โตว โรฮ โกะ อ�ื 18 ปัง อฮั ติ แตะ ซไบ่ เญื
อม ไอม แตะ� ปัง อวต ปัง ลื ปุย นึง กอย
เตอมึ เนอึม รโอฮ อื ยุฮ แตะ ญุ่ก� 19 โม
เซ ซ ยุม โรฮ ตอก ยุม โม จัตเจือ ไพรม
แตะ โรฮ� ไม่ โอ อื เญาะ ซ โฮลฮ ยุ รงั ซ
เปีย เฟือฮ เอนิ�

20 ปุย ปัง โฮลฮ โญตซัก แตะ นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี เกียฮ ไอม ลอป โตว เบือ อ�ื ซ
ยุม ตื โรฮ ตอก ซัตซิง โรฮ�
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50
รซอม ลืลาว ป ไซฮ อาซัป

1พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ มัฮ เย
โฮวา� มัฮ พะจาว เซ ป ลปุง ไม่ ปุย� ไม่
กอก อื ปุย เล่ีป เตะ เน่อมึ ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ ฮอยจ ละ ลัก่ เลียก ซเงะ เกือฮ อื
เอญี เคะ แตะ� 2 พะจาว เกือฮ รงั ซเปีย
ยุฮ แตะ โอก เน่อมึ นึง เมือง ซีโยน ป มัฮ
เมือง ตึก นึง ไมจ แตะ เซ� 3 พะจาว ยุฮ
เอะ เซ เอจี ซ ฮอยจ เนอึม� มัฮ โตว ซ
อาวต โฆย อ�ื งอ ระ� งอ เรยีง เงอ โฮว
ลัก่กา อ�ื กาื ระ กาื กอ เยอ อาวต รวติ ร
เวยีง อ�ื 4 พะจาว กอก มะลอง ไม่ ปลัฮ
เตะ แปนพญีัน ยุฮ แตะ� นึง ซ รเตีฮ รตุม
อื โอเอฮี ละ ปุย ไน แตะ� 5 พะจาว อฮั
เฮ�ี �เกือฮ ปุย เนอมึ รพาวม ยุฮ อาึ รโจะ
รเจอมึ ละ อาึ� มัฮ อฮั ฮะ ไม่ โม ป เอจี
ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ แตะ นึง ทไว อื โอ
เอฮี เนิ�� อฮั เซ� 6 โอเอฮี ป อาวต นึง มะ
ลอง มัฮ ป รโฮงะ มัฮ พะจาว ป ซื ป ไซ�
มัฮ พะจาว ป ซ รเตีฮ โอเอฮี โครยญ เจือ
ละ ปุย เยอ�

7พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน
อาึ อ�ื งอ่ต เมิฮ� อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ�
โม อซิราเอน� อาึ ซ รโฮงะ พิต โฌวะ ยุฮ
เปอะ ละ เปอะ� อาึ มัฮ พะจาว� มัฮ เนอึ
ม พะจาว ยุฮ เปอะ� 8 อาึ มัฮ โตว เติ โม
เปะ นึง ไลลวง ป ทไว เปอะ� ป ตอง เปอะ
ทไว เซ เอจี อาวต ลอป ซองนา อาึ� 9 ป
เนอึม นึง อื อาึ มัฮ โตว ฆวต ไอฮ โมวก
โปก เลียง โม เปะ� มัฮ โตว โรฮ ตุก นึง ปิ
โปก อาวต นึง คอก ยุฮ เปอะ� 10 โกะพริ
อาวต เพระด่าวก โครยญ ตัว อื มัฮ ป ยุฮ
อาึ� ครกั โมวก แกะ ปิ อาวต นึง บลาวง
ติ เปือน ฆุง เงอ มัฮ ตื คอง อาึ� 11 ไซม ไล่
มัฮ ตื ป ยุฮ อาึ� อาึ ยุง ตื เยอะ ป มัฮ อ�ื
โอเอฮี ป รซอฮ อาวต กังเด่น มัฮ ตื คอง
เงอะ� 12 มัฮ ฆวต โซม ฆวต ปอน เนอะ
ทัน โตว อาึ รโฮงะ ละ โม เปะ� ปลัฮเตะ
เฮี ไม่ โอเอฮี ป อาวต นึง อื มัฮ ป ยุฮ อาึ
โครยญ เจือ� 13 อมั มัฮ แกต เปอะ อาึ
ฆวต ปอน โตะ โมวก โปก� อมั มัฮ แกต
เปอะ อาึ ฆวต ญุ ฮนัม ปิ� มัฮ โตว อื ติ ตื�
14 มัฮ รซอมญันด่ี ป ไมจ เปอะ ทไว ละ พะ

จาว เยอ� ไมจ เปอะ ยุฮ เนอมึ ตัม ป เอจี
ซันญา เปอะ อาึง ละ พะจาว ป ตึก นึง ฮ
ลาวง แตะ เซ� 15 เญือม ฮอยจ เม่ะมัก่
ซักคระ ละ เปอะ� ไมจ เปอะ กอก ปัว อาึ
เรอึม แตะ� อาึ ซ เรอึม เนอึม โม เปะ�
เญือม เซ โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ ลืลาว อาึ
ฆาื�� อฮั เซ พะจาว�

16 ละ โม ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ พะจาว
ปังเมอ อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เมอยุ เคียต
เปอะ ทอง พะทัม โกตไม ยุฮ อาึ อ�ื เมอ
ยุ เคียต เปอะ กอก รโฮงะ ลปุง ซันญา ยุฮ
อาึ อ�ื 17 โม เปะ ญอม เปอะ โตว เกือฮ
อาึ เพอกึ แตะ� ลปุง ซตอก รเง่อมึ อาึ
เปอะ� โม เปะ เอจี ละ โปวฮ เยอื เปอะ�
18 ดัฮ เปอะ ยุ คะมุย เอจี เกือฮ เปอะ ติ
แตะ เลียก ดิ ไม่� พาวม ดิ เตะ พรอม
โรฮ เปอะ ไม่ โม ป เลน จุ� 19 โม เปะ เอจี
พลวย เปอะ มวยญ แตะ อฮั ลอป ป ฆอก
ป เบร� พลวย โรฮ เปอะ ดัก ดอย แตะ
อฮั ลอป ป โอ เนอึม� 20 โม เปะ ซาวป
เปอะ ฟึนฟอง เอียกปุ โกะ แตะ� ซาวป
โรฮ เปอะ บรุ เพือ ไม่ อ�ื 21 เญือม ยุฮ
เปอะ โอเอฮี ตอก เซ เยอ บุน เอจี ฟวยจ อื
อาึ อาวต โฆย ลัง่ ไม่� โม เปะ แกต เปอะ
อาึ มัฮ ปุย ตอก โกะ แตะ ฆาื อ�ื ปเล่ีย เฮี
อาึ ปังเมอ ไก ตอก ฆวต เติ โม เปะ� ฆวต
เกือฮ ไลลวง เฮี ซโตฮ ละ เปอะ�

22�โม เปะ ป เอจี เกือฮ ติ แตะ เบีย พะ
จาว เยอ� ไมจ เปอะ งอ่ต� ดัฮ เปอะ โอ
งอ่ต โฮ� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เปอะ� ไก โตว
ติ ปุย เนอมึ ป ซ เกียฮ เรอมึ เปอะ� 23 มัฮ
กัน ทไว ปุย รซอม ญันด่ี แตะ ป โฮลฮ อาึ
โญตซัก แตะ นึง เงอ� โม ป โฮก ลปุง เนอึ
ง ป อฮั อาึ อื อาึ แจง ซ เกือฮ โปน ฮา ป
โอ ไมจ เบือ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

51
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี� เญอืม ฮอยจ นาทัน เคะ ด่าวติ
ฟวยจ ยุฮ อื ป พิต ไม่ บัต่เชบ่า

1 โอ พะจาว� ปัว เปอะ เลียก พาวม นึง
อาึ� นึง มัฮ เปอะ ป อาวต ไม่ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน แตะ� ปัว เปอะ ตุเตือะ ลูลา
มัป่ ยุฮ อาึ ซงะ่� นึง มัฮ เปอะ ป เลียก
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พาวม โซะ ไง่ ลอป นึง ปุย� 2 ปัว เปอะ
พัก ป ฆอก ป เบร ยุฮ อาึ โครยญ เจือ�
เกือฮ อาึ ซงะ่ ฮา มัป่ ยุฮ ฮุ�

3 อาึ เอจี ยุง เงอะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ�
มัป่ ยุฮ ฮุ อาึ เอจี อาวม ลอป โตะ รพาวม
แตะ� 4 อาึ เอจี ยุฮ ป พิต ละ ปะ� มัฮ ปะ
โน่ง ป ยุง ที เมาะ ระ พิต อาึ อ�ื อาึ เอจี
ยุฮ ป ฆอก ป เบร ซองนา เปอะ� เอจี ปุก
เนอึม รเตีฮ เปอะ อาึ เกือฮ ลอก ตุต ฆาื
อ�ื เญือม เกือฮ เปอะ อาึ ลอก ตุต เตอ
เอจี มัฮ เปลีฮ เปอะ ซืไซ เนอึม แตะ นึง�
5 อาึ เอจี ตึน มัฮ ปุย ฆอก ปุย เบร เน่อมึ
เญอืม เกิต โรง แตะ� อาึ เอจี ตึน มัฮ ปุย
มัป่ เน่อมึ โตะ เวียก มะ แตะ ลัง่� 6 มัฮ
รพาวม เนอมึ ป ปุก ละ ปะ อา� ปัว เปอะ
เกือฮ อาึ โฮลฮ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ โตะ
รพาวม โด่ะ แตะ�

7 ปัว เปอะ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อาึ� เด
อมึ อาึ ซ ซงะ่� ปัว เปอะ พัก อาึ� เดอมึ
อาึ ซ ปิญ ตอก ฮมิะ โฮ� 8 ปัว เปอะ เกือฮ
อาึ โฮลฮมวน รพาวม นึง ฮมอง เงอะ ยวก
ปะ พิต โฌวะ ยุฮ ฮุ� เญือม เซ ปัง เกือฮ
เปอะ อาึ โฮลฮ อาวม ป โซะ โฮวน เจือ�
อาึ ซ โฮลฮ แม รพาวม ไมจ มวน แตะ ติ
โฮน แม� 9 ปัว เปอะ โอ เญือะ แก มัป่ ยุฮ
อาึ� ปัว เปอะ รไซจ ป ฆอก ป เบร ยุฮ ฮุ
เกือฮ ซงะ่�

10 โอ พะจาว� ปัว เปอะ เฌาะ ยุฮ โคระ
รพาวม อาึ เกือฮ ซงะ่ ซงอม� ปัว เปอะ
ดุฮ รพาวม รโม่ยฮ โคระ นึง เงอะ� เดอมึ
อาึ ซ เนอมึ รพาวมละปะ� 11 ปัว เปอะ โอ
โครฮ อาึ โอก ฮา ก อาวต เปอะ� ปัว เปอะ
โอ ตุย ลปุ ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ ฮา เยอะ�
12 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ อาวม แม รพาวม
ไมจ มวน แตะ ตอก เญอืม เอจี ยวก เปอะ
มัป่ กัฮ เปอะ ตุต ยุฮ ฮุ� ปัว เปอะ เกือฮ
รพาวม รโม่ยฮ อาึ ญอม เนองึ ลอป ป อฮั
เปอะ�

13 ฟวยจ เซ อาึ ซ เพอกึ ปุย มัป่ เกือฮ
ยุง คระ โครง ยุฮ เปอะ� โม เซ ซ เอญี แม
เคะ เปอะ ฆาื อ�ื 14 โอ พะจาว� ป มัฮ พะ
จาว ป เกือฮ อาึ โปน มัป่� ปัว เปอะ เรอึ
ม อาึ เกือฮ อาึ โปน ฮา ตุต แตะ นึง เกือฮ
เยอะ ฮนัม ปุย ปัต� เญือม เซ อาึ ซ เชยี

ลืลาว ปะ นึง ลเลาะ เรยีง แตะ นึง เรอึม
เปอะ อาึ� 15 โอ พะจาว� ปัว เปอะ โปฮ
ดัก ดอย อาึ เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ ลืลาว เนอมึ
เปอะ� 16 ปะ มัฮ โตว ฆวต ไอฮ เปอะ ซัต
ซิง ทไว ปุย ละ แตะ� มัฮ ฆวต ไอฮ เปอะ
ซ ทไว เนอึม ละ เปอะ� มัฮ โตว โอเอฮี ป
ตอง ปุย ทไว ป ปุก รพาวม เปอะ� 17 โอ
พะจาว� ป ทไว ปุย ละ เปอะ ป ปุก เนอึ
ม รพาวม เปอะ มัฮ รพาวม ญอม อาวม
พิต แตะ� ป โซะ รพาวม นึง อาวม อื พิต
แตะ� ปุย ตอก เซ ปะ แจง โอ เปอะ ซ ละ
โปวฮ เยอ�

18 โอ พะจาว� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง
เมือง ซีโยน� ปัว เปอะ ยุฮ โคระ ฆรุง เวยีง
เยรูซาเลม เกือฮ ตอน� 19 เญือม เซ ปะ
ซ มวน รพาวม เปอะ นึง โอเอฮี ป ทไว ปุย
ละ เปอะ ตัม ปุก อื ไล แตะ เซ� ไม่ ป ตอง
ปุย ทไว เตือง ตัว อ�ื เญอืม เซ ปุย ซ ทไว
โมวก โปก นึง คันทไว ยุฮ เปอะ โฮวน ตัว�

52
รซอม เชยี ยุฮ ด่า วติ ฮอยจ ละ ฮวั

นา โม ป เชยี� ป โกว อื เญือม ฮอยจ โด่
เอก ปุย เมือง เอโด่ม เคะ ซาอุน ไม่ อฮั อื
เฮ�ี �ด่าวติ เอจี ฮอยจ นึง เญือะ อาฮิเม
เลก��

1ปะ ป มัฮ ปุย ระ ไกญ ติญ มอยฮ แฮ�
เมอยุ อวต เปอะ ติ แตะ นึง กัน ฆอก กัน
เบร เยอ� อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง� รพาวม
ฮรกั ยุฮ พะจาว เยอ มัฮ ป ไก ลอป โอ
เญาะ ไก ลอยจ� 2 ปะ งอ่ต เปอะ ตอก ซ
ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ปุย� ดัก เปอะ ลอม ตอก
มีต คุต โฮ� ซาวป แนฮ จุ ปุย ไลจ� 3 ปะ
ฮรกั เปอะ กัน ฆอก ฮา กัน ไมจ� มวน คีอู
ละ เปอะ ฮา อฮั ป เนอึม� 4 มัฮ ลปุง ป
ไลจ ยุฮ ปุย ป มวน ละ ปะ อา� ปะ มัฮ
เนอมึ เปอะ ปุย ไล โกะ ไล เอยีง�

5 พะจาว ปังเมอ ซ เมือะ ปะ โอก ฮา
พากัง ยุฮ เปอะ� ไม่ ซ ตอยจ อื ปะ ตอก
ตอยจ ปุย ไรป โฮ� เกือฮ ปะ ไลจโลม ปอ
ไฆร ลอป เอนิ เปอะ ฮา เมือง ป ไอม� 6 โม
ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ซ ยุ ปะ� ซ ฮลัต ฆาื อ�ื
เญือม เซ ซ ญวยฮ ปะ ไม่ อฮั อื ละ เปอะ
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ตอก เฮ�ี 7 �แก แลน เมอะ ปุย โอ ญอม
เกือฮ พะจาว แปน ตัว เปิง แตะ เซ� เอจี
มัฮ อาึง อื รพาวม แตะ นึง คาวคอง โฮวน
ยุฮ แตะ� ซาวป ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร นึง
แกต อื ติ แตะ ซ โฮลฮ เปิง คาวคอง ยุฮ
แตะ เซ��

8อาึ อื ปังเมอ มัฮ เยอะ ตอก โคะ กาวก
เกลอมึ ฮละ ป อาวต นึง เญือะ ยุฮ พะจาว
โฮ� อาึ อาึง ลอป รพาวม แตะ นึง รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ พะจาว โอ เญาะ ไก
ลอยจ� 9 โอ พะจาว� อาึ ซ ญันด่ี ลอป ไม่
ปะ เบือ กัน ระ ไล ป เอจี ยุฮ เปอะ เซ� อาึ
ซ ครอฮ ไลลวง มัฮ ปะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ
ซองนา ปุย ไน เปอะ เตือง โอยจ อ�ื

53
รซอม ซตอก รเง่อมึ ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ

ละ ฮวันา โม ป เชยี ตัม ตัมนอง มาฮะลัต
1 ปุย งาว อฮั อื โตะ รพาวม แตะ ตอก

เฮ�ี �ไก เนอึม โตว พะจาว เยอ�� อฮั
เซ� ปุย โม เซ มัฮ ปุย ฆอก ปุย เบร�
ซาวป ลอป ยุฮ กัน คึต กัน ตวยฮ� ไก โตว
ติ ปุย เนอมึ ป ซาวป ยุฮ กัน ไมจ เจอ�

2 พะจาว แก แลน ปุย ปลัฮเตะ เน่อมึ
เมือง มะลอง ละ ซ ซาวป แตะ แลน ไก
ปุย ไมจ พันญา นึง อ�ื ไม่ ซาวป อื ยุง พะ
จาว� ดัฮ ไก โฮ� 3ญันได่ ปุย เอจี พัต นา
แตะ ฮา พะจาว เตือง โอยจ อ�ื เอจี ยุฮ
ตื ป ฆอก ป เบร� ไก โตว ป ยุฮ กัน ไมจ
เจอ� ติ ปุย ปุ ไก�

4 พะจาว อฮั เฮ�ี �โม ป ยุฮ ป ฆอก ป
เบร เซ อมั มัฮ โอ อื ยุง โอเอฮี� โม เซ
บ่วก โจวง แนฮ ละ ปุย ไน อาึ ละ ซ เกือฮ
อื ติ แตะ ไก ป โฮลฮ นึง อ�ื ยุง โตว ไว
วอน ละ อาึ ติ ชวง�� อฮั เซ� 5 โม เซ ซ
ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง ปอ ซ เบฮ แตะ โฮฮ
ฮา ป เอจี กอ อาวม อื ไพรม อ�ื พะจาว
ซ เกือฮ ซองั โม ป เกละยุ ปุย ไน แตะ เซ
อาวต เฮยี ไฮ ไอฮ พาวม แตะ� ซ เกือฮ
โม เซ โซะกิจ ปิญไง่ นึง โอ พะจาว เญาะ
ไอฮ เฟือฮ เอนิ�

6 อาึ ปัว ลอป เกือฮ โม อซิราเอน โฮลฮ
เป โม ป เกละยุ แตะ� ปัว อมันัต พะจาว
ฮอยจ ละ อื เน่อมึ นึง เมือง ซีโยน� เญอืม

เซพะจาว ซ เกือฮ ปุย ไนแตะ โฮลฮ อาวต
ไมจ มวน แม ตอก ไพรม อ�ื ซ เกือฮ โม
อซิราเอน ญันด่ี ปีติ เตือง มู อ�ื
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รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี ป โกว พิน ระ พิน แตวะ� ไซฮ
อื เญือม โฮว รโฮงะ โม ยว่ง ซิป อื ละ ซา
อุน ตอก เฮ�ี �ด่าวติ เม่าะ ติ แตะ ซน่ะ ล
ลาึง โม เอะ��

1 โอ พะจาว� ปัว ปะ เรอึม แตะ เกือฮ
โปน ฮา ป โอ ไมจ เบือ อมั นัต ระ ยุฮ
เปอะ� ไม่ เบือ รที เรยีง ยุฮ เปอะ� 2 โอ
พะ จาว� ปัว เปอะ งอ่ต รซอม ไว วอน
เนอะ� ปัว เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ ละ งอ่ต
เปอะ รซอม ป ปัว อาึ นึง เปอะ� 3 โม ป
อวต ติ แตะ โกฮ ตอซู ไม่ เยอะ� โม ปุย
ไฮะ ปุยฮอน ซาวป โรฮ ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ�
ปุย โม เซ เกือฮ โตว พะจาว แปน ป ระ ไล
ละ แตะ� 4 พะจาว ปังเมอ มัฮ ป เรอึม
ชวย ตูเตอมึ อาึ� ไม่ มัฮ อื ป โซะโกะ ฮรกั
ซา นึง จีวติ เตอะ� 5 ปัว พะจาว เกือฮ กัน
ฆอก ยุฮ โม ป เกละยุ อาึ เซ แม ลอก ไอฮ
โกะ อ�ื
โอ พะจาว� ปัว เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย โม

เซ� นึง มัฮ เปอะ ป เนอมึ รพาวม� 6อาึ ซ
ทไว โอเอฮี ละ เปอะ ตัม รพาวม ฆวต ทไว
แตะ� โอ พะจาว, ซ ทไว โรฮ รพาวม ญัน
ด่ี แตะ ละ เปอะ� นึง มัฮ เปอะ พะจาว ป
ตึก นึง ไมจ แตะ� 7 ปะ เอจี เรอึม เปอะ
อาึ เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ รพาวม ตุก เกอะ
โครยญ เจือ� อาึ เอจี โฮลฮ เนอึม ยุ นึง
ไง่ แตะ ไป โม ป เกละยุ แตะ เซ�

55
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ� ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี ป โกว พิน ระ พิน แตวะ
1 โอ พะจาว� ปัว เปอะ งอ่ต รซอม ไว

วอน อาึ เฮ�ี ปัว เปอะ โอ เม่าะ ติ แตะ
ฮา เยอะ เญือม ปัว อาึ นึง เปอะ� 2 ปัว
เปอะ งอ่ต ไม่ โลยฮ เปอะ เนิ� อาึ เอจี ซ
ไป เยอะ นึง เม่ะมัก่ ป เกิต ละ แตะ เฮ�ี
3อาึ เอจี ซ เงา่ะ ซ บ่า เนอมึ เมอะ นึง โคม
เฮง คาเคียน โม ป เกละยุ แตะ เซ� โม เซ
เกือฮ ลอป เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ฮอยจ ละ
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อาึ นึง เกละ อื ยุ อาึ� ฮาวก รพาวม ซาวม
ไง่ เนิ ไม่ อ�ื

4 อาึ อาวต ไม่ รพาวม รไจจ แตะ�
โอยจ เปละ โอยจ พาวม เมอะ นึง เอจี ซดิ
แตะ ไม่ ลัก่ ยุม� 5รพาวม ฮลัต เตีจ โตวฮ
ฆราึง เอจี ฮอยจ เลอึป อาึ� ปอ เอนิ รกุฮ
รเตียง เงอะ� 6 อาึ อฮั ฆาื อื ละ โกะ แตะ
ตอก เฮ�ี �มัฮ ไก โพรยจ เจอะ ตอก รโกะ
เกอื โฮ� อาึ ซ โปว เยอะ โฮว อาวต ฮา นา
ก ซ โฮลฮ โฮะ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ�
7ซ โปว เยอะ ฮอยจ ก ซไง อ�ื ซ โฮว อาวต
เตอะ นึง โตะ เพระด่าวก� 8 ซ ซไจ เยอะ
โฮว ฮอยจ นึง นา ก ไก ป เดีย ป เดีญ แตะ
เกือฮ โปน ฮา เฮละ ระ กาื กอ�� อาึ อฮั
ตอก เซ�

9 โอ พะโองจาว� ปัว ปะ เกือฮ ปุย โม
เซ ไลจ โลม� เกือฮ ป อฮั ป มวยญ อื ซุก
ซัก ลุงลัง� อาึ เอจี ยุ ฮอยจ กัน โคมเฮง
ไม่ ป ซุกซัก กไน เวยีง� 10 โม ปุย ฆอก
ไล เซ โฮว ไร ราว ฆรุง เวยีง เซ ปอ ไคว อื
เตือง ซเงะ่ รซาวม� กันไฮะ กันฮอน ไม่
เม่ะมัก่ รพาวม ตุก นาวก เอนิ กไน เวยีง
เซ� 11 กัน ซาวป ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย� กัน โคม
เฮง คาเคียน ไม่ กัน บ่วก กัน โจวง ไก ลอป
ตัม กอง เวยีง เซ�

12 ป พามัต ดู่แควน อาึ เซ� มัฮ มัฮ อื
โม ปตอซู ไม่ เยอะ� อาึ ปุน โอต ลัง่ เงอะ�
ป อวต ติ แตะ ละ อาึ เซ� มัฮ มัฮ อื โม ป
รุป ไม่ เยอะ� อาึ เกียฮ ตอ ลัง่ เม่าะ ฮา�
13 ปังเมอ โอ มัฮ ตอก เซ� มัฮ เอนิ ปะ ป
มัฮ ปุโฮมว ซดิ ไม่ เยอะ� ไม่ มัฮ เปอะ
ปุโฮมว ป ยุง ป โกย ปุ แตะ ไม่ เยอะ�
14 ไพรม อื เอะ โกย อู รไต ดิ แตะ ไม่ ปุ
แตะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� โกย โรฮ
ฮาวก ดิ แตะ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ตอก ปุ
โฮมว ฮรกั ปุ แตะ โฮ�

15 ปัว เปอะ เกือฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ
พราวป เอนิ ละ โม ป ตอซู ไม่ อาึ เซ�
เกือฮ เอนิ ปุย โม เซ ฮอยจ นึง เมือง ป ยุม
เตือง ไอม ลัง่ แตะ� นึง นาวก เญือะ ม่า
อื ไม่ โตะ รพาวม อื นึง ป ฆอก ป เบร�

16 อาึ อื ปังเมอ กอก ปัว พะจาว เรอึม
แตะ� พะจาว ซ เรอึม เนอึม อาึ เกือฮ
โปน ฮา ป โอ ไมจ� 17 อาึ กอก ร โฮ
งะ รพาวม ตุก แตะ ละ พะจาว ไม่ เยอืม

แตะ� เตือง เมือ ก ซะ� เมือ ซเงะ่ ฮอยจ
ละ เมือ ก ซาวม อ�ื พะจาว แจง ซ งอ่ต
อื เนิ� 18 โม ป ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่
เยอะ เซ โฮวน เนอมึ� พะจาว ปังเมอ เรอึ
ม อาึ� เกือฮ โตว อาึ ลอก ป โซะ นึง กัน
ตอซู เยอะ เซ� 19 พะจาว ป มัฮ ป ตัต
เตียง โอเอฮี เน่อมึ ไพรม อื เซ� ซ งอ่ต
ป ปัว อาึ นึง แตะ� ซ เกือฮ โม เซ ไป� นึง
โอ อื ญอม เฌาะ ไล ยุฮ แตะ� ไม่ โอ อื ไก
รพาวม ฮลัต นึง พะจาว�

20ป มัฮ ปุโฮมว ไพรม อาึ เซ เอจี กอยฮ
เตะ แตะ ละ ตอซู แตะ ไม่ โม เอะ ป มัฮ ปุ
โฮมว แตะ� ยุฮ เนอึม โตว อื ตัม ป เอจี
ซันญา แตะ อาึง ไม่ เอะ� 21 เญือม ลปุง
อื ไม่ เยอะ เคียต อฮั ป ไมจ ป มวน เนิ�
รพาวม กไน อื ปัง เมอ งอ่ต ตอก ซ ยุฮ
แตะ ไลจ ไม่ เยอะ� ป อฮั ป มวยญ อื เด
แม ฮา โกะแฮ� ปังเมอ มัฮ ตอก วจิ ลอม
ป เอจี ลวต ปุย โอก ฮา รเฆือง อื โฮ�

22 โอเอฮี ป ตุก เปละ นัน พาวม เปอะ
นึง เซ� ไมจ เปอะ ละ อาึง ไม่ พะจาว. มัฮ
พะจาว ป ซ เรอึมชวย ตูเตอมึ เปอะ� ซ
ญอม โตว เกือฮ ปุย ซืไซ ยุฮ แตะ ลุ่ฮเล่ฮ
ดุงเดียง� 23 โอ พะจาว� ละ โม ป ซาวป
ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� ไม่ ซาวป อื จุ ปุย ไลจ เซ�
ปะ ปังเมอ ซ น่ากึ เปอะ ฮอยจ นึง โตะ รม
อยจ� ซ เกือฮ เปอะ โตว ไอม ฮอยจ ละ
งอ่น มัฮ อื ปุย� อาึ ปังเมอ ซ อาึง เงอะ
รพาวม แตะ นึง ปะ�
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โม ป เชยี� ตัม ตัมนอง รโกะ เกอื จัป นึง
โคะ� เญือม โฮมวต โม ฟีลิซเตีย อื นึง
เมือง กัต

1 โอ พะจาว� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง
อาึ นึง พลิฮ บึน ลอน ปุย เยอะ� โม ป เก
ละยุ อาึ เซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อาึ เตือง ซเงะ่
รซาวม� 2 โม ป เกละยุ อาึ เซ พลิฮ บึน
ลอป อาึ โครยญ ไกลป ซเงะ� โม ป ตอซู
ปุ แตะ ไม่ เยอะ ไม่ อวต อื ติ แตะ เนิ เซ
โฮวน เนอมึ�

3 เญือม อาวต เตอะ ไม่ รพาวม ฮลัต
เตีจ แตะ� อาึ อาึง รพาวม แตะ นึง ปะ�
4อาึ ลืลาว พะจาว เบือ ลปุง ซันญา ยุฮ อ�ื
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อาึ เญือะ ไก โตว ควน ฮลัต เตีจ เจอะ� นึง
อาึง เงอะ รพาวม แตะ นึง พะจาว� ปุย
ปลัฮเตะ ป มัฮ เนะซองั บ่ได่ะ เซ มัฮ เมอ
ป ซ ปุน ยุฮ อื ละ อาึ อ�ื

5 ปุย เยอ เติ ชฮิ วฮิ ฆอก ลอป อาึ โค
รยญ ไกลป ซเงะ� โตะ รพาวม อื งอ่ต
ลอป ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ เยอะ� 6 ปุย
โม เซ พาวม ดิ เตะ พรอม ละ มอง แตะ
ยุฮ ไลจ ไม่ อาึ� มอง อาึ นึง คระ โฮว เยอะ
ตอก มอง ปุย โปยญ ซัตซิง โฮ�

7 โอ พะจาว� ปัว เปอะ เกือฮ อื ลอก
ตุต แตะ ฆาื กัน พิต ยุฮ อื เซ� ปัว เปอะ
เกือฮ ปุย โฮวน เมือง เซ ลอก ตุต แตะ
เบือ รพาวม ฮาวก ยุฮ เปอะ� 8 ปะ เอจี
ยุง เปอะ เม่ะมัก่ ป เกิต ละ อาึ เตือง โอยจ
อ�ื รบวต อาึ โครยญ เฌีย ปะ เอจี แฮรน
เปอะ อาึง โตะ ปัง ยุฮ แตะ� เอจี โจต โรฮ
เปอะ อาึง เมาะ ไก อื นึง บัน่ชี ยุฮ แตะ�

9 ซเงะ ซ กอก อาึ ปัว นึง เปอะ� ปะ ซ
เกือฮ เปอะ โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ เยอะ เซ
ลเตือฮ ตอ แม นึง ไป แตะ� อาึ ยุง เงอะ
พาวม ปะ ไม่ แตะ� 10 อาึ ลืลาว ลปุง ซัน
ญา ยุฮ พะจาว, เอจี มัฮ ลปุง ซันญา ยุฮ
เยโฮวา เซ ป ลืลาว อาึ อ�ื 11 อาึ เญาะ ไก
โตว ควน ฮลัต เตีจ เจอะ� นึง อาึง เงอะ
รพาวม แตะ นึง พะจาว� ปุย ปลัฮเตะ ป
มัฮ เนะซองั บ่ได่ะ เซ� มัฮ เมอ ป ซ ปุน
ยุฮ อื ละ อาึ อ�ื

12 โอ พะจาว� โอเอฮี เมาะ ป เอจี ซัน
ญา แตะ อาึง เซ อาึ ซ ยุฮ เนอึม เกือฮ
ฟวยจ โครยญ เจือ� อาึ ซ ทไว โอเอฮี
ละ ปะ นึง ญันด่ี แตะ นึง เปอะ� 13 ปะ
เอจี เรอมึ เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา ลัก่ ยุม�
เกือฮ เปอะ อาึ อาวต ตอน อาวต ฮมัน�
ละ ซ เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ รโจะ ดิ รพาวม
แตะ ไม่ เปอะ นึง รงั ซเปีย ป เกือฮ ปุย
โฮลฮ จีวติ แตะ�
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โม ป เชยี� ตัม ตัมนอง โซะโกะ ฮรกัซา�
ปุก เญือม ตอ อื โฮว เม่าะ ฮา ซาอุน นึง
โตะ ทัม โฮ

1 โอ พะจาว� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง
แตะ นึง ฮอยจ เปิง อาึ เปอะ� อาึ ปัว เม่า
ะ ติ แตะ ฆรมึ โพรยจ เปอะ ฮอยจ ละ ไฆร
โอยจ ป โตะ ป ตอง ป มัฮ ตอก เฮละ ระ
กาื กอ โฮ�

2 อาึ กอก ปัว นึง พะจาว ป ตึก นึง ระ
นัน นึง ฮลาวง แตะ� เกือฮ เนอึม อื เนิ
ตัม ป ตุก ป นัน เยอะ นึง โครยญ เจือ�
3 พะจาว โลยฮ อื เนิ เน่อมึ มะลอง� ไม่
เรอมึ อื อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� เกือฮ
โรฮ โม ป พลิฮ บึน อาึ เซ โซะกิจ ปิญไง�่
พะจาว ซ เปลีฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ แตะ เนิ� อาวต ลอป ไม่ เนอมึ รพาวม
แตะ ละ อาึ�

4 อาึ อาวต ซน่ะ ลลาึง ปุยไฮะ ปุยฮอน
ปุย กอยจ ปุย ราวม ป ตอก เอนิ รเวยี ด่า
วก บราวก ซวก โฮ� ปุย โม เซ เยอ� เบยีง
อื ตอก เพลียฮ ไม่ ตี ทน�ู ดัก อื มัฮ เอนิ
ตอก วจิ ลอม โฮ�

5 โอ พะจาว� ปัว เปอะ เปลีฮ เมาะ ระ
อมันัต แตะ นึง มะลอง� ไม่ เปลีฮ เปอะ
อมันัต โญตซัก ยุฮ แตะ เล่ีป ปลัฮเตะ เฮ�ี

6 ปุย โม เซ ตาวง อาึง แฮวะ� ววยฮ
อาึง ซราว นึง คระ โฮว อาึ� อาึ อาวต ไม่
ชุมเช รพาวม แตะ ฆาื� กาวง โรฮ อาึง
โตะ ครุฮ นึง คระ ซ โฮว เยอะ� ปังเมอ
มัฮ โกะ อื ไอฮ ป ดุฮ นึง อ�ื 7 โอ พะจาว�
รพาวม รโม่ยฮ อาึ เอจี ตอน ฮมัน� อาึ
ซ เชยี ลืลาว เยอะ พะจาว เบือ อ�ื 8 โอ
รพาวม รโม่ยฮ อาึ โกฮ เออ� พิน ระ พิน
แตวะ ไมจ โรฮ เปอะ โกฮ� อาึ ซ งาวป
โกฮ ละ ลืลาว แตะ พะจาว�

9 โอ พะจาว� อาึ ซ รโฮงะ รพาวม ญัน
ด่ี แตะ นึง ปะ ลลาึง ปุย โฮวน เมือง� ซ
เชยี ลืลาว มอยฮ เปอะ เกือฮ ปุย ฮมอง โค
รยญ เจือ ปุย� 10 รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ เปอะ มัฮ ป ระ ฮา บลาวง ฮลาวง ฮา
ซเงะ� รพาวม ซืไซ ยุฮ เปอะ เวอืฮ โรฮ ฮา
ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง� 11 โอ พะจาว�
ปัว เปอะ เปลีฮ เมาะ ระ อมันัต แตะ นึง
มะลอง� ไม่ เปลีฮ เปอะ อมันัต โญตซัก
ยุฮ แตะ เล่ีป ปลัฮเตะ เฮ�ี
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โม ป เชยี ตัม ตัมนอง โซะโกะ ฮรกัซา
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1 โม เปะ ป มัฮ โม ป ตัต ป เตียง ปุย
เยอ� ป อฮั ป มวยญ เปอะ เซ อมั มัฮ อื ป
ปุก ป ลอก เกอ� กัน รเตีฮ รตุม เปอะ ปุย
อมั มัฮ เนอมึ อื ป ซื ป ไซ เยอ� 2 มัฮ โตว อื
เฟือฮ� โตะ รพาวม เปอะ งอ่ต แนฮ ตอก
ซ ยุฮ แตะ กัน ฆอก� เตะ เปอะ ซาวป ยุฮ
กันไฮะ กันฮอน นึง ปลัฮเตะ� 3 ปุย ฆอก
ปุย เบร เยอ เอจี แพก ยุฮ แตะ เน่อมึ โตะ
เวยีก มะ แตะ� ดัก อื อฮั ลปุง จุไล เน่อมึ
ซเงะ เกิต โรง แตะ� 4 ปุย โม เซ นาวก
นึง ปิต แตะ ตอก ปิต ซโอยญ โฮ� เกลาะ
ฮยวก แตะ เกือฮ ฮลาึต ตอก ซโอยญมวย
ฮลาึต โฮ� 5 มัฮ เซ ป โอ อื ฮมอง เซียง กุม
แตะ ฆาื อ�ื ปัง มวน เซียง ป อฮั ป อู ปุย
ละ ญุ่ก� ปุ โรฮ เกียฮ ฮมอง อ�ื

6 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โปวก เบยีง กอฮ
ฮรงั โตะ มวยญ รเวยี ด่าวก เซ� 7 เกือฮ
เอนิ ลอต ไฆร ตอก รอาวม ปัต โฮ� เกือฮ
เอนิ ลอต ลาึน ตอก ไรป นึง คระ โฮว ปุย
โฮ� 8 เกือฮ โรฮ แปน ตอก ลัก เลาะ ปิต
ป ลวยจ ป ไฆร ไอฮ พาวม แตะ� ไม่ ตอก
อื กวน ไลจ ปุย ป โอ โฮลฮ ยุ รงั ซเงะ เฟือ
ฮ เอนิ โฮ�

9 กา ยุง อื คิง แตะ� ปะ ซ ซอฮ เปอะ
ตอก ไรป โฮ� เญือม ไอม ลัง่ อื ปะ ซ
แพรฮ เปอะ ไม่ รพาวม ฮาวก แตะ ปอ
ไฆร อื เอนิ�* 10 โม ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ซ
มวน เนอมึ รพาวม นึง ยุ แตะ โรก ปะ เวน
ละ ปุย โม เซ� ซ โฮลฮ เอนิ รไซจ ชวง
แตะ นึง ฮนัม ปุย ฆอก ปุย เบร เซ� 11 เญื
อม เซ ซ ไก ป อฮั ตอก เฮ�ี �โม ปุย ซื ปุย
ไซ เยอ โฮลฮ เนอมึ ลังวนั ไมจ แตะ� เอจี
ที นึง เซ ไก พะจาว ป รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย
ปลัฮเตะ เอ�� ซ อฮั อื ตอก เซ�
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โม ป เชยี� ตัม ตัมนอง โซะโกะ ฮรกัซา�
ปุก เญอืม ดวน ซาอุน ปุย โฮว มอง ยุฮ ยุม
ไม่ นึง เญือะ อื โฮ�

1 โอ พะจาว� ปัว ปะ เรอึม อาึ เกือฮ
โปน ฮา โม ป เกละยุ อุ เซ� ปัว เปอะ เฆีญ

อาึ เกือฮ โปน ฮา โม ป โกฮ ตอซู ปุ แตะ
ไม่ เยอะ เซ� 2 ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ
โปน ฮา ปุยไฮะ ปุยฮอน� ปัว เปอะ เฆีญ
อาึ ฮา โม ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ เซ�

3 งอ่ต แลน� โม เซ เม่าะ อาึง ติ แตะ
เฆียง คระ ละ ซ มอง แตะ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ�
พาวม ดิ เตะ พรอม ละ ซ ตอซู แตะ ไม่
อาึ� โอ พะจาว, มัฮ โตว ฆาื ไก กัน พิต
กัน โฌวะ ยุฮ อาึ ละ� 4 อาึ ยุฮ โตว โรฮ ป
โอ ปุก ละ� ปุย โม เซ ปังเมอ เอจี เพรยีง
อาึง ติ แตะ� ตอ โฮว ละ ยุฮ แตะ ป โซะ
ละ อาึ� ปัว ปะ โกฮ แก แลน ไม่ ฮอยจ
เรอึม เปอะ อาึ� 5 โอ พะจาว, ป มัฮ กุม
ตฮนั มะลอง� เอจี มัฮ ปะ ป มัฮ พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอน เนอ� ปัว เปอะ โกฮ ยุฮ
แปฮ ไลจ ไม่ เมือง ปุย ไฮญ� นึง โอ อื เนอึ
ม รพาวม ละ เอะ� ไม่ คิต ลอป อื ป ฆอก
โตะ รพาวม แตะ� ปุ เญือะ เกือฮ ติ เปอะ
เลียก พาวม นึง ติ ปุย เนอมึ�

6 โม เซ เอญี โครยญ บู� วู ตอก เซาะ
โฮ� ซาวป โฌ ไม่ อื เล่ีป โบรก เวยีง�
7 มวยญ อื อฮั แนฮ ลปุง ระ ซะ โดวต�
ลปุง โอก ฮา ดัก ดอย อื ตอก วจิ ลอม โฮ�
แกต ปุย โอ ยุ โอ ฮมอง ป ยุฮ ป อฮั แตะ�
8 โอ พะจาว, ปะ ปังเมอ ญวยฮ เปอะ ปุย
โม เซ� ปะ โล่ เปอะ ญวยฮ เมือง ป โอ
นัปทื แตะ� 9 โอ พะจาว ป มัฮ เรยีง แด่น
อาึ� อาึ ซ มอง แนฮ ปะ ไม่ รพาวม รกวน
แตะ� นึง มัฮ เปอะ ตัว เปิง เงอะ�

10พะจาว ยุฮ อาึ อื ซ ฮอยจ เคะ อาึ ไม่
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ� ซ เกือฮ
อาึ โฮลฮ ยุ ไป โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ เยอะ
เซ� 11 โอ พะจาว� ปะ มัฮ เปอะ ป เดีย
เดีญ เฆีญ ดู โม เอะ� ทัน โตว ยุฮ ยุม ไม่
ปุย โม เซ� ฮา เซ เยอ เกือฮ โฮลฮ อาวต
เฮยี อาวต ไฮ� เกือฮ ตอ ไป ตอ มา ฮา อื
ปอ ฆลาื แตะ เบือ อมันัต ระ ยุฮ เปอะ�
เดอมึ ปุย ไน อาึ โอ ซ เบีย กัน ยุฮ เปอะ�
12-13ลปุง ฆอก ลปุง เบร ป โอก เน่อมึ โตะ
มวยญอื เซ� เกือฮแปนตอกแฮวะ ซราว
ละ อื ลไล อาวต อื ไม่ รพาวม เกียฮ ฮุน
แตะ เซ� ปัว เปอะ เกือฮ รพาวมฮาวก ยุฮ

* 58:9 58:9 นึง ลปุง ฮบีรู เยอ� คอ 9 เฮี ทัน ซโตฮ เนอมึ โตว ควมัไม อ�ื
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เปอะ ป ตอก งอ เซ ฮอยจ ละ� เกือฮ ฮะ
ล่อยญ ปอ ไฆร ลอป เอนิ อ�ื ฆาื ลปุง ซะ
ซม่อต ไม่ ลปุง จุไล อื เซ� เดอมึ ปุย ซ ยุง
เนอมึ มัฮ เปอะ ป ตัตเตียง นึง เมือง อซิรา
เอน� ไม่ ตัตเตียง เปอะ ฮอยจ ลอยจ เตะ
เตือ มะลอง�

14 โม เซ เอญี โครยญ บู� วู ตอก เซาะ
โฮ� ซาวป โฌ ไม่ อื เล่ีป โบรก เวยีง�
15 โฮว ซาวป ป โซม แตะ� ดัฮ โอ โฮลฮ
โซม ปอ ซัก แตะ โฮ ซาวป แม เบรอมึ ละ
พระ แตะ ปุย� 16อาึ ปังเมอ ซ เชยี นึง ไล
ลวง อมันัต ระ ยุฮ เปอะ� ซ เชยี โรฮ นึง
ไลลวง รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ
โครยญ ซะ� ปะ เอจี มัฮ เปอะ ซโมะ เปิง
รองั เดีย เนิ� เญือม อาวต อาึ ไม่ เม่ะมัก่
แตะ ปะ เอจี มัฮ เปอะ ตัว เปิง อาึ�

17 โอ พะจาว ป มัฮ เรยีง แด่น อาึ� อาึ
ซ เชยี ลืลาว ปะ นึง มัฮ เปอะ โคะ เดีย รองั
เดีญ อาึ� มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ ฮุ� ป เปลี
ฮ ลอป รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ
ละ อาึ�
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นา โม ป เชยี� ตัม ตัมนอง ซูซัน-เอดุ่ต�
โกว อื ละ เพอกึ แตะ ปุย� มัฮ เกือฮ อื ปุย
โตก ละ เญือม รุป อื ปุ แตะ ไม่ อารมั-นา
ฮะราอมิ ไม่ อารมั-โซบ่า� เญือม เซ เยอ
ลวง เอญี อื โยอปั ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม เอโด่
ม 12,000 ปุย นึง โตะ โลก ป อฮั ปุย �โลก
กิฮ� ไม่�

1 โอ พะจาว� เญือม รอก พาวม เปอะ
นึง เอะ เอ� ปะ เอจี ละ โปวฮ เนอมึ เปอะ
เอะ ฆาื� เอจี พลวย เนอึม เปอะ เอะ ไลจ
โลม� ปัว ปะ เรอึม แม เอะ ตอก ไพรม อื
โฮ� 2 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ บัน่เมือง ยุฮ ฮุ
ญุญะ ดุงเดียง ปอ ไลจ อื เอนิ� ปัว แม
เปอะ เฌาะ เพรยีง เกือฮ ไมจ แม เกือฮ
รติต แม ตอก ไพรม แตะ� นึง เอจี เกือฮ
เปอะ ชุ เมือง ฮราึก เตะ เกิต ละ เอะ� 3ปะ
เอจี เกือฮ เปอะ ปุย ไน แตะ อาวม เม่ะมัก่
แตะ� เอจี เกือฮ เปอะ เอะ จังเจีญ จังบ่อ
ฮ ตอก ป ญุ่ยจ นึง ไปล อะงุน โฮ�

4 ปะ เอจี ยวก เปอะ โทง ละ ซ เกือฮ
เปอะ โม ป นัปทื เปอะ โฮว รโจะ ติ โดฮ�

ซ โฮลฮ โปน ฮา ตี ทนู ยุฮ โม ป รุป ไม่
แตะ เบือ อ�ื 5 ปัว เปอะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว
เยอะ� ปัว เปอะ เรอึม เอะ เกือฮ เป เบือ
อมันัต ระ ยุฮ เปอะ� เดอมึ โม เอะ ป มัฮ
ปุย ฮรกั เปอะ เฮี ซ โปน ฮา ป โอ ไมจ�

6 ปะ เอจี อฮั เปอะ นึง วฮินั ซงะ่ ซงอม
ยุฮ แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ ซ รฆุ เมือง เชเคม
ละ ปุย ไน แตะ นึง เอจี เป แตะ� ซ รฆุ
โรฮ ลโลวง นึง เมือง ซุกโคต ละ โรฮ� 7 กิ
เลอัต ไม่ มะนาเซ เอจี มัฮ คอง อาึ� เอฟ
ราอมิ มัฮ ตอก วอม ไร เฆีญ ไกญ เญอะ�
ยูด่า มัฮ ตอก โคะ ฆิ ซัมคัน ไปญ เญอะ�
8 โมอปั มัฮ ตอก ควน อาึง เงอะ รอาวม
รไซจ ชวง แตะ� อาึ ซ วตั เกิป แตะ ราว
เมือง เอโด่ม� อาึ ซ รโอง เงอะ นึง เอจี เป
แตะ โม ฟีลิซเตีย�� อฮั เซ พะจาว�

9 โอ พะจาว� มัฮ ปุย ป ซ นัม อาึ ฮอยจ
นึง เวยีง ระ เวยีง ตอน เซ� มัฮ ปุย ป ซ
นัม อาึ ฮอยจ นึง เมือง เอโด่ม เมอ� 10 เม
อยุ โอ เปอะ เญาะ โอก โฮว เรอมึ รุป ดิ ไม่
โม เอะ เอ� อมั มัฮ เอจี ละ โปวฮ เปอะ
เอะ� 11 ปัว เปอะ เรอึม เอะ ละ ซ ตอซู ปุ
แตะ ไม่ โม ป ฮอยจ รุป ไม่ เยอะ เซ� ปัง
ปัว เยอะ ปุย ปลัฮเตะ เรอึม แตะ� แจง
โอ ซ ไก ป มัฮ เนิ� 12 เญอืม เปิง เงอะ พะ
จาว� เอะ ปุน อาวต ตอน อาวต ฮมัน ฆาื�
มัฮ พะจาว ป เป โม ป ตอซู ไม่ เอะ เซ�
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โม ป เชยี ป โกว พิน ระ พิน แตวะ
1 โอ พะจาว� ปัว เปอะ งอ่ต เซียง กอก

อาึ ปัว นึง เปอะ ไม่ งอ่ต เปอะ รซอม ไว
วอน อาึ เฮ�ี 2 อาึ กอก ปัว นึง ปะ เน่อมึ
ก ซไง อื ฮา เญือะ ฮา ยว่ง แตะ� เญือม
อาวต อาึ ไม่ ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ� ปัว
ปะ ตาว อาึ ฮอยจ นึง ซโมะ เปิง รองั เดีย
เยอะ�

3 ปะ มัฮ เปอะ ตัว เปิง อาึ� มัฮ เปอะ
ตอก ปอม ตอน ฮมัน ป เฆีญ อาึ เกือฮ
โปน ฮา โม ป ตอซู ไม่ เยอะ� 4 ปัว เปอะ
เกือฮ อาึ อาวต ลอป นึง พากัง ยุฮ เปอะ
โอ เญาะ ไก ลอยจ� เกือฮ อาึ เลียก เปิง
ฆรมึ โพรยจ เปอะ ละ ซ โปน เนอะ ฮาป โอ
ไมจ� 5 โอ พะจาว� ปะ เอจี ฮมอง เปอะ
รซอม ซันญา อาึ อาึง ละ เปอะ� โอเอฮี ป
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มัฮ รโตง โม ป นัปทื เนอมึ ปะ เซ� ปะ เอจี
เกือฮ เนอมึ เปอะ ละ อาึ�

6 ปัว เปอะ ซึป ตอ อาญุ ละ กซัต เกือฮ
ลัง่ ไอม ไพรม กอย� เกือฮ ซเงะ เคิ เนอึ
ม ยุฮ อื ลัง่ เล่ีญ โฮวน เจน ปุย� 7 เกือฮ
โฮลฮ แปน ลอป กซัต ตัตเตียง ปุย ซองนา
พะจาว โอ เญาะ ไก ลอยจ� เกือฮ รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ไม่ รพาวม ซืไซ ยุฮ เปอะ
แปน ป มอง เฆาะ เกาะ โลม อ�ื

8 เญอืม เซ อาึ ซ เชยี ลืลาว ลอป มอยฮ
เปอะ� ไม่ ซ ทไว แตะ โอเอฮี ละ เปอะ โค
รยญ ซเงะ่� ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง
ละ เปอะ เซ�
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ป มัฮ ฮวันา โม ป เชยี
1 รพาวม รโม่ยฮ อาึ อื อาวต โฆย ไม่

มอง แตะ พะจาว โน่ง� มัฮ พะจาว ป
เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ เจอ�
2 มัฮ พะจาว โน่ง ป มัฮ ซโมะ เปิง รองั เดีย
เยอ� มัฮ ป เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ
ไมจ� ไม่ มัฮ อื ตัว เปิง เงอะ� อาึ เญาะ
ไก โตว ควน ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง เงอ�

3 โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� เญอืม เมอ
ซ เคราะ แปฮ เปอะ ตอซู แตะ ไม่ อาึ ป มัฮ
ปุย ตอก ฆรุง ซ ไลจ ไม่ ลุ่ฮเล่ฮ แตะ เฮ�ี
4 โม เปะ งอ่ต เปอะ ตอก ซ ญุยฮ แตะ อาึ
เกือฮ ดุฮ ฮา โญตซัก แตะ� มวน รพาวม
เปอะ นึง อฮั แตะ ป โอ เนอึม� มวยญ
เปอะ เคียต ปิฮ มุ่น ละ ปุย� โตะ รพาวม
เปอะ ปังเมอ ซะ ซม่อต เปอะ ปุย�

5 รพาวม รโม่ยฮ อาึ อื อาวต โฆย ไม่
มอง แตะ พะจาว โน่ง� นึง มัฮ พะจาว
ลัก่ ซโอว รพาวม เมอะ� 6 มัฮ พะจาว
โน่ง ป มัฮ ซโมะ เปิง รองั เดีย เยอ� มัฮ
ป เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ ไม่
มัฮ อื ตัว เปิง เงอะ� อาึ เญาะ ไก โตว
ควน ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง เงอ� 7 ป เรอึ
ม อาึ ไม่ โญตซัก ยุฮ ฮุ เอจี มัฮ เอนิ พะ
จาว� ซโมะ เปิง รองั เดีย เยอะ ไม่ ตัว เปิง
เงอะ� เอจี มัฮ เนอึม พะจาว� 8 โม เปะ
ป มัฮ ลุก จุ ไพเมือง เงอะ� ไมจ เปอะ อาึง
ลอป รพาวม แตะ นึง พะจาว� ไมจ เปอะ
รไปฮ รโมะ รโฮงะ รพาวม เปอะ ละ� นึง
มัฮ อื ตัว เปิง เอะ�

9 ปุย ตุ ปุย เตียม ไม่ ปุย ไก โญต ไก ซัก
นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี มัฮ ตื ตอก กาื รพาวม
ปุย โฮ� อาวต ติ เตะ โน่ง� เญอืม แฆ ปุย
อื ไก โตว นัมนัก เฟือฮ� ปัง รโจะ แม เตื
อง โอยจ อ�ื ชาวง ลัง่ ฮา กาื รพาวม ปุย
ลัง่� 10 โอเอฮี ป โฮลฮ เปอะ นึง ไกป นิป
เปอะ ปุย เซ� ปุ อาึง รพาวม เปอะ นึง�
โอเอฮี ป โฮลฮ เปอะ นึง ซะ เต เปอะ ปุย
เซ� ปุ โรฮ ซโอว รพาวม ไม่ โรฮ� ดัฮ
เปอะ โฮวน คาว โฮวน คอง ยุฮ ปุๆ โฮ�
ไมจ เปอะ โตว โรฮ อาึง รพาวม แตะ นึง
โอเอฮี โม เซ�

11 อาึ เอจี ฮมอง อฮั เลาะ อฮั ลาึน พะ
จาว อื ตอก เฮ�ี อมันัต อนันา เตือง โอยจ
อื มัฮ ป ไก ไม่ พะจาว� 12 โอ พะจาว�
ปะ อาวต ลอป เปอะ ไม่ รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน แตะ� ปะ ซ เกือฮ เปอะ ปุย โฮลฮ
โอเอฮี ตัม โปง อื ไม่ กัน ยุฮ โกะ อื ไอฮ โค
รยญ โฆะ อ�ื

63
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ เญือม อาวต อื

นึง ลาึน เวอืฮ เมือง ยูด่า
1 โอ พะจาว� ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ

อาึ� อาึ ซาวป เนอึม ซาวป แนม ปะ�
รพาวม รโม่ยฮ อาึ ฆวต ซดิ เนอมึ ไม่ ปะ�
ฆวต ญุ เนอมึ ฆวต ญุ แนม ปุย รอาวม นึง
ลาึน ซออฮ ซอวยญ ตอก ออฮ� อาึ ฆวต
ซดิ เนอมึ ไม่ ปะ ตอก เซ โรฮ�

2 เญือม ฮาวก อาึ นึง พากัง ซัมคัน ยุฮ
เปอะ อาึ เอจี โฮลฮ ยุ ปะ� อาึ โฮลฮ ยุ
ที อมันัต เปอะ ไม่ รงั ซเปีย ยุฮ เปอะ�
3 รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ระ ไล
เนิ ฮา จีวติ โกะ โอะ� ดัก ดอย อาึ ฆวต
ลืลาว เนอึม ปะ ฆาื อ�ื 4 อาึ ซ ลืลาว ปะ
ติ เจน ไอม แตะ� อาึ ซ ยวก เตะ แตะ ละ
ปะ นึง ซ ไววอน แตะ ละ เปอะ� 5 รพาวม
รโม่ยฮ อาึ ซ มวน ฆาื อื ตอก ปุย ซัก นึง
โซม แตะ ป ตึก นึง ญึม แตะ โฮ� อาึ ซ
เชยี ลืลาว ปะ นึง รซอม เชยี ตึก นึง มวน
แตะ�

6 อาึ โตก ละ ปะ ฮอยจ ละ เญอืม อาวต
เตอะ นึง ซัต เบี รฆวง ไอจ แตะ� อาึ
รนึก รไน ไลลวง ปะ โครยญซาวม บวยฮ�
7 มัฮ ปะ ป เรอึมชวย ตูเตอมึ ลอป อาึ อ�ื
อาึ โฮลฮ เปิง เดีย ฮลอง ปะ ตอก เปิง กวน
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แอ โพรยจ มะ แตะ โฮ� มัฮ เซ ป เชยี
เยอะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื
8 อาึ เกือฮ ติ แตะ อาวต ซดิ ไม่ ปะ� เตะ
ดอม เปอะ ยวก อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ
ไมจ�

9 โม ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ อาึ ซ ไลจ ซ
โลม ฆาื อ�ื ซ โฮลฮ เลีฮ ฮอยจ นึง เมือง
ป ยุม ก โด่ะ อ�ื 10ซ ยุม ฆาื มอก ปุย แตะ
นึง กัน รุป อ�ื ซ โฮลฮ บราวก กุก โตะ
อ�ื 11 กซัต เมือง เอะ ซ ญันด่ี ปีติ เบือ
เกือฮ พะจาว อื เป� โม ป ซันญา อาึง โอ
เอฮี เบือ มอยฮ พะจาว ซ ลืลาว พะจาว�
มวยญ โม ป อฮั ป โอ เนอึม ปังเมอ ซ ไก
ป ดุป ฮา อ�ื
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รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี�
1 โอ พะจาว� ปัว ปะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว

อาึ นึง เปอะ ไม่ รพาวม ตุก แตะ เฮ�ี อาึ
อาวต ไม่ รพาวม ฮลัต เตีจ แตะ นึง โม ป
เกละยุ แตะ เซ� ปัว เปอะ เรอมึ อาึ เกือฮ
โปน ฮา ยุม แตะ�

2 โม ปุยไฮะ ปุยฮอน เซ บระ ซิงซา ตอก
ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ อาึ� ปัว ปะ เม่าะ อาึ
เกือฮ โปน ฮา ปุย โม เซ� 3 โม เซ เกลียง
ดัก แตะ เกือฮ ลอม ตอก เกลียง ปุย วจิ
แตะ โฮ� ลปุง โซะ ป โอก ฮา ดักดอย อื
ตอก ตี ทนู ป แน ปุย ละ ซ โปยญ อื อาึ
นึง� 4 ตอก ตี ทนู ป โปยญ ปุย เน่อมึ นา
ก ไฆลป อื เกือฮ อื ลอก ปุย โอ ไก พิต ยุฮ�
โปยญพราวป เอนิ อ�ื ฮลัต โตว นึง อื เฟือ
ฮ�

5 ปุย โม เซ ซาวป อฮั ควน เรยีง รพาวม
ปุ แตะ ละ ยุฮ แตะ กัน ฆอก� บระ ซิงซา
ตอก ซ ตาวง แตะ อาึง แฮวะ ละ ปุย นา ก
ไฆลป อ�ื แกต ปุย โอ ซ ยุ ซ ฮมอง ป ยุฮ ป
อฮั แตะ เซ� 6 โม เซ แกต อื โอ ไก ป เกีย
ฮ ซาวป ยุ กัน พิต ยุฮ แตะ� ซาวป แนฮ
งอ่ต เฮยีง แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ป
ไซญ ละ ปุย ฆาื อ�ื ป คิต ป งอ่ต ปุย โตะ
รพาวม แตะ มัฮ เนอึม ป โด่ะ� ไก โตว ป
ยุง เงอ�

7พะจาว ปังเมอ ยุง โอยจ อ�ื ซ โปยญ
โรฮ โม เซ นึง ตี ทนู ยุฮ แตะ� เญือม เซ
โม เซ ซ บัต่ ซ เบราะ พราวป เอนิ ฆาื อ�ื
8พะจาว ซ ยุฮ ไลจ ไม่ อื ฆาื ป อฮั ป มวยญ
โกะ อื ไอฮ� เมาะ ป โฮลฮ ยุ อื ซ งุฮ่เงฮ่
ไกญ แตะ ละ อื ฆาื อ�ื 9 เญือม เซ ปุย เตื
อง โอยจ อื ซ ไก รพาวม ฮลัต ฆาื อื นึง พะ
จาว� ซ กอก รโฮงะ กัน ป เอจี ยุฮ พะจาว
เซ ละ ปุ แตะ� ไม่ รนึก รไน อื โตะ รพาวม
แตะ�

10 โม ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ไมจ อื เกือฮ ติ
แตะ ไมจ มวน รพาวม ไม่ เปิง ลอป แตะ
พะจาว. โม ปุย ซโฆรฮ รพาวม เมอ ไมจ อื
ลืลาว พะจาว�

65
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี
1 โอ พะจาว� โซมกวน เอะ ลืลาว ปะ

นึง เมือง ซีโยน� เอะ ซ ยุฮ เนอึม ตัม ป
เอจี ซันญา แตะ อาึง ละ เปอะ� 2-3 ปะ
เอจี โลยฮ เปอะ รซอม ไววอน ยุฮ โม เอะ�
ปุย ติ ปลัฮเตะ ซ ฮอยจ เคะ ปะ ฆาื มัป่
ยุฮ แตะ� กัน พิต กัน โฌวะ ยุฮ ฮุ เอจี
คัม ตุง เอะ� ปะ ปังเมอ ยวก เปอะ เนิ�
4 เมาะ ป เลือก ปะ เกือฮ เลียก ซดิ ไม่ แตะ
ไม่ เกือฮ เปอะ เลียก อาวต นึง เญือะ ยุฮ
แตะ� โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ
เบือ อ�ื เอะ ซ กุมปอ นึง ป ไมจ ป ญุ่ก ป
ไก นึง เญือะ ยุฮ เปอะ� ป มัฮ วิฮนั ซงะ่
ซงอม ยุฮ เปอะ เซ�

5 โอ พะจาว ป เรอึม เอะ เกือฮ โปน
มัป่� ปะ เอจี โลยฮ เปอะ รซอม ปัว เอะ นึง
เรอึม เปอะ เอะ เบือ กัน ระ ไล ปอ เงอตึ
ปุย นึง� ปะ มัฮ เปอะ ลัก่ ซโอว รพาวม
ละ ปุย ติ ปลัฮเตะ� ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ
มะลอง� 6 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ บลาวง
ฌื โม มอยจ อาวต เบือง แตะ เบือ เรยีง
แด่น ระ แตะ� เอจี เปลีฮ เปอะ อมันัต ระ
ไล ยุฮ แตะ ละ ปุย� 7 เซียง ปลัฮ รอาวม
ปะ เอจี ไฆร เปอะ ยุฮ ปอ ลงอต อ�ื เซียง
ลอยฮ รอาวม พุกเพยีก นึง ปลัฮ รอาวม�
ปะ เอจี ปุน เกือฮ เปอะ อาวต โฆย� เซี
ยง ซุกซัก ยุฮ ปุย โฮวน ปะเทต� ปะ เอจี
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ปุน เกือฮ โรฮ เปอะ แปน ป เฮน ป ฮลอง�
8 ปุย ป อาวต นึง ปลัฮเตะ ก ตึก อื นึง ซไง
แตะ� เงอตึ นึง กัน ซัมคัน ยุฮ เปอะ� ปุย
เน่อมึ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ละ ปุย ลวง
ลัก่ เลียก ซเงะ จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ�

9ปะ เอจี เปลีฮ เปอะ รพาวม ไฌม แตะ
ปลัฮเตะ เฮี นึง เกือฮ เปอะ รอาวม เฮละ
ราื ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ� เกือฮ เปอะ เตะ
นึง อื ไมจ� โกลง ยุฮ เปอะ นาวก นึง
รอาวม� เอจี เกือฮ เปอะ เฮงาะ รโกะ ไก
นึง ปลัฮเตะ� มัฮ ตอก เซ ตอก เพรยีง
เปอะ อาึง ปลัฮเตะ เอ� 10ปะ เกือฮ เปอะ
รอาวม เฮละ ราื ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ ป เอจี
ไท เอจี เพรยีง ปุย อาึง� ละ ซ เกือฮ เปอะ
เตะ เซ ชุม ปอ เกียฮ ซมา ปุย โอเอฮี นึง�
มัฮ ปะ ป ปิฮ มุ่น ละ ป ซมา ลโลวง ปุย
เกือฮ ไมจ เจอ� 11 มัฮ ปะ ป เกือฮ ปลัฮ
เตะ เฮี นาวก นึง ป โซม ป ปอน โครยญ
เฟือฮ เบระ รงั แก เยอ� โครยญ คระ โฮว
เปอะ โอเอฮี นึง อื ตึม โครยญ โคะ โกะ
โครยญ โกลง เบือ เปอะ� 12 เตะ ลโลวง
นึง เพระด่าวก เกอ นาวก เอนิ นึง ไรป
ซงา จัว� ตู เตียม นึง อื กวยฮ ไรป ไมจ
นึง เล่ีป อ�ื 13 นึง กังเด่น นาวก เอนิ นึง
ซัตเลียง คอง ดู่ ปุย� โตะ โลก เตะ ลโลวง
ไฆลป โรฮ นึง เฮงาะ รโกะ� โอเอฮี โม เซ
รโอง รออฮ จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง นึง มวน
รพาวม แตะ�
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รซอม เชยี ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี

1 โม เปะ ปุย ปลัฮ เตะ เตื อง โอยจ
เปอะ� ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ� 2 ไมจ เปอะ ลืลาว
มอยฮ พะจาว ป อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก
แตะ เซ� ไมจ เนอมึ เปอะ ลืลาว พะจาว�
3 ไมจ เปอะ อฮั ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �กัน
ยุฮ เปอะ มัฮ เนอึม ป ระ ไล ปอ เงอตึ ปุย
นึง� อมันัต เปอะ ระ เนอึม� โม ป ตอซู
ไม่ เปอะ เซ นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ซอง
นา เปอะ� 4 ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื ซ
นุ่ม ไว ปะ ไม่ รพาวม นัปทื แตะ� ซ เชยี
ลืลาว ปะ ไม่ อวต องั อื มอยฮ เปอะ��

5 ไมจ เปอะ ฮอยจ แลน กัน ป เอจี ยุฮ
พะจาว ลลาึง ปุย ปลัฮเตะ เซ� มัฮ เนอึ
ม กัน ระ ไล ปอ เงอตึ ปุย นึง� 6 พะจาว
เอจี เปียน ปลัฮ รอาวม แปน เตะ ซออฮ�
โม จัตเจือ ไพรม เอะ โฮลฮ เนอมึ บึน เตะ
ซออฮ ซน่ะ รอาวม เซ� นา เซ เยอ โม เอะ
โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
พะจาว ยุฮ แตะ� 7 พะจาว ตัตเตียง โอ
เอฮี นึง อมันัต ระ ยุฮ แตะ โอ เญาะ ไก
ลอยจ� ไง่ อื แลน แก ลอป ปุย ปลัฮเตะ
โครยญ เมือง ปุย� ปุ เกือฮ โม ป เลฮ
เตียง เซ โฮลฮ อวต ติ แตะ�

8 โม เปะ ปุย โครยญ ปะเทต โครยญ
ปซา� ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว ยุฮ เอะ�
ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ฮมอง เซียง ลืลาว
เปอะ พะจาว� 9 มัฮ พะจาว เซ ป เกือฮ
เอะ ไอม กอ ไก จีวติ เตอ� เกือฮ โตว
เอะ ดุฮ ราื ฆลาื พลวน� 10 โอ พะจาว�
ไพรม อื ปะ เอจี ลอง เปอะ แลน รพาวม
เอะ� เอจี ลอง เปอะ แลน เอะ ตอก ลอง
ปุย มาื นึง งอ โฮ� 11 เอจี นัม เปอะ เอะ
เกือฮ เลียก นึง แฮวะ� เอจี อาึง เปอะ
รบุยฮ ระ ลกลอม เชยีน นึง ตัง โฆระ โอะ�
12 เอจี เกือฮ เปอะ โม ป เกละยุ เอะ เซ
โฮลฮ บึน ไกญ เอะ� เกือฮ โรฮ เปอะ เอะ
อาวม เม่ะมัก่ แตะ ตอก ป รมัม่ โตะ งอ
โตะ รอาวม โฮ� กัง เคะ เอ ปะ ปังเมอ
ตาว แม โรฮ เปอะ เอะ ฮอยจ นา ก โฮลฮ
โฮะ รพาวม ไมจ มวน แตะ�

13อาึ ซ ฮอยจ ตอง ทไว โอเอฮี ละ เปอะ
นึง วฮินั ยุฮ เปอะ� ซ ทไว เนอมึ ละ เปอะ
ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง� 14 เญือม
อาวต เตอะ ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ
โฮ� อาึ เอจี อฮั ติ แตะ ซ ยุฮ ตอก เซ�
อาึ ซ ยุฮ เนอมึ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ เซ�
15อาึ ซ โรวก ตอง ทไว แกะ โปก โกลยญๆ
นึง คัน ยุฮ เปอะ เซ� ซ บรุก ทไว โรฮ ละ
เปอะ ไม่ โมวก โปก ไม่ ปิ โรฮ� ม่าึต อื เซ
ซ ฮาวก เอนิ ฮอยจ มะลอง�

16 โม เปะ ป นัปทื เนอึม พะจาว เยอ�
ฮอยจ งอ่ต แลน ป ซ อฮั อาึ เฮ�ี อาึ ซ ร
โฮงะ โอเอฮี เมาะ ป เอจี ยุฮ พะจาว ละ
แตะ เกือฮ โม เปะ ยุง� 17 มวยญ อาึ อื
เอจี กอก ปัว นึง พะจาว� ดัก ดอย เยอะ
อวต ลื โรฮ พะจาว� 18 ดัฮ อาึ เม่าะ ลไลม
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อาึง ป ฆอก ป เบร โตะ รพาวม แตะ โฮ�
พะจาว ตึน โอ เญือะ ซ งอ่ต รซอม ไววอน
เนอะ� 19พะจาว ปังเมอ เอจี งอ่ต อื เนิ�
นึง โอ อาึ มัฮ ตอก เซ� เอจี ฮมอง อื รซอม
ไววอน อาึ อ�ื 20พะจาว เกลาะ โตว ฮยวก
แตะ ฮา รซอม ไววอน เนอะ� คัต เวยีน
โตว โรฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ
ฮา เยอะ� มัฮ เซ ป ฆวต ลืลาว เยอะ พะ
จาว ฆาื อ�ื

67
รซอม เชยี ลืลาว� ฮอยจ ละ ฮวันา โม

ป เชยี ป โกว พิน ระ พิน แตวะ�
1 โอ พะจาว� ปัว ปะ เลียก พาวม โซะ

ไง่ นึง เอะ� ปัว เปอะ ปิฮ มุ่น ละ เอะ� ปัว
เปอะ แลนแก เอะ ไม่ นา ซเปีย แตะ� 2 เด
อมึ ปุย ปลัฮเตะ ซ ยุง คระ โครง ยุฮ เปอะ
โครยญ เจือ ปุย� ไม่ ซ ยุง ปุย โครยญ ปะ
เทต ตอก เกือฮ เปอะ ปุย โปน มัป่�

3 โอ พะจาว� ไมจ ปุย โครยญ เจือ ปุย
ลืลาว เปอะ� ไมจ ปุย โครยญ ปะเทต โค
รยญ ปซา อวต องั เปอะ� 4 ปุย โครยญ
เมือง เงอ ไมจ อื เกือฮ ติ แตะ ไมจ เปละ
มวน พาวม ไม่ เชยี อื ไม่ รพาวม มวน
แตะ� นึง มัฮ ปะ ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ
ปุย ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� มัฮ โรฮ เปอะ
ป นัม เมือง ปุย ปลัฮเตะ ตัม ปุก อ�ื 5 โอ
พะจาว� ไมจ เนอมึ ปุย ลืลาว เปอะ� ไมจ
ปุย โครยญ ปะเทต โครยญ ปซา อวต องั
เปอะ�

6 ปลัฮเตะ เอจี โอก ป โซม ป ปอน นึง
ละ ปุย โฮวน เจือ� พะจาว ป มัฮ พะจาว
ยุฮ ฮุ เซ เอจี ปิฮ มุ่น ละ เอะ� 7 พะจาว
เอจี ปิฮ เนอึม มุ่น ละ เอะ� ไมจ ปุย โค
รยญ ปะเทต ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ มะ
ลอง ฮลัต นึง พะจาว ไม่ นัปทื เนอมึ แตะ�

68
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี
1 ปัว พะจาว โกฮ เปลีฮ อมันัต แตะ�

เกือฮ โม ป ตอซู ไม่ อื เซ แตกฟุง เฮยีไฮ�
เกือฮ โม ป เกละยุ อื เซ ตอ ฮา อื ซองนา อื
เอนิ� 2ปอย ม่าึต งอ นึง โรวก กาื อื ตอก
ออฮ� ปัว เกือฮ โครฮ โม เซ เกือฮ ปอย

เอนิ ตอก เซ โรฮ� ลวยจ ญู นึง ลอก อื งอ
ตอก ออฮ� ปัว โรฮ เกือฮ ปุย ฆอก ปุย เบร
เซ ไลจโลม ซองนา พะจาว ตอก เซ โรฮ�
3 โม ปุย ซืไซ เยอ ไมจ อื เกือฮ ติ แตะ ไมจ
มวน รพาวม� ไม่ ญันด่ี ปีติ อื ซองนา พะ
จาว�

4 ไมจ เปอะ ทไว รซอม เชยี ละ พะจาว
ไม่ ลืลาว เปอะ มอยฮ อ�ื ไมจ เปอะ วุฮ อื
ระ จอง อื ฮลาวง นึง มัฮ อื พะจาว ป บุก
ชุต รวู� มอยฮ อื มัฮ เยโฮวา� ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน ลอป รพาวม ซอง
นา อ�ื 5 พะจาว ป อาวต นึง วิฮนั ซงะ่
ซงอม ยุฮ แตะ เซ� แปน โรฮ เปือะ ละ โม
กวน ดอย ม่อย เบีย� ไม่ แปน โรฮ อื โคะ
เดีย รองั เดีญ ละ โม แมฮงั แมไม� 6 โม
ป อาวต โน่ง ชุง เตียง เอจี เกือฮ อื โฮลฮ
เญือะ ม่า ฮอ เฮอืน แตะ� โม ป อาวต โตะ
คอก เอจี เกือฮ อื โอก อาวต ไมจ มวน�
โม ป เลฮ เตียง เงอ ปังเมอ เกือฮ อื โฮลฮ
อาวต นึง ปลัฮเตะ ซออฮ ซอวยญ�

7 โอ พะจาว� เญื อม โอก โฮว ปะ ลั่
กกา โม ปุย ไน เปอะ� เญือม โฮว เปอะ
นึง ลาึน ซออฮ ซอวยญ เซ� 8ปลัฮเตะ ดุง
เดียง เอนิ ฆาื อ�ื ปลัฮ มะลอง โทกโซ โรฮ
รอาวม เฮละ ฆาื อื ซองนา ปะ ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ โม อซิราเอน� เอจี มัฮ พะจาว ป
เปลีฮ ติ แตะ นึง บลาวง ซีไน โฮ� 9 โอ พะ
จาว� มัฮ ปะ ป โทกโซ รอาวม เฮละ ฮอยจ
ละ ปลัฮเตะ เอ� เญือม เกิต แพะ แลง
ไลจ โลม ละ ปลัฮ เตะ ป มัฮ คอง เปอะ
เซ� ปะ เอจี รโซก รเงอ่มึ แม เปอะ เกือฮ
ไมจ� 10 ปุย ไน เปอะ โฮลฮ ฮอยจ อาวต
ไมจ อาวต มวน นา เซ� ปะ เอจี เพรยีง
เปอะ อาึง โอเอฮี ละ ป ตุก ป ญัก� นึง มัฮ
เปอะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ�

11 พะจาว เอจี เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ
ละ เอะ� เอจี เกือฮ โม ปรโปวน ติ มู ระ
ครอฮ ไลลวง ไมจ ละ ปุย� 12 โม เซ อฮั
เฮ�ี �โม กซัต โฮวน ปุย ป ฮอยจ ไม่ ตฮนั
โฮวน ยุฮ แตะ เซ เอจี ตอ โอยจ�� อฮั เซ�
โม ปรโปวน ป อาวต นึง ยว่ง เงอ โฮลฮ รฆุ
คาวคอง ป โฮลฮ ป ปุน ปุย นึง กัน รุป แตะ
เซ ไม่ ปุ แตะ� 13 โฮลฮ แงฮ่ ฆัว ติ แตะ
นึง เครองึ ไมจ ตอก เอนิ โพรยจ รโกะ เกอื
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ป อปั ปุย นึง ไคร นึง มาื โฮ� (ซเงะ โฮว
รุป ปุย� โม เปะ เมอยุ อาวต ลัง่ เปอะ โบ
คอก แกะ เซ�� 14 เญอืม โครฮ พะจาว ป
ตึก นึง ระ อมันัต แตะ โม กซัต เกือฮ แตก
ฟุง เฮยีไฮ นึง บลาวง ชนัโมน เซ� เญือม
เซ เยอ ฮมิะ ราื เอนิ�

15 บลาวง ระ บลาวง ฮลาวง เมือง บ่า
ชนั� ป มัฮ บลาวง โฮวน โม มอยจ นึง�
16 เมอยุ แก เปอะ บลาวง เลือก พะจาว เซ
ไม่ รพาวม ลเลียก เปอะ นึง เงอ� พะจาว
เอจี เลือก อื ละ ซ เกือฮ อื แปนนาก อาวต
ลอป แตะ นึง โอ เญาะ ไก ลอยจ� 17 พะ
จาว เยอ ฮอยจ เน่อมึ บลาวง ซีไน� ฮอยจ
ไม่ เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ แปน เปือน แปน
ฮมาึน อื เอนิ� เลียก ฮอยจ นึง วฮินั ซงะ่
ซงอม ยุฮ แตะ� 18 เญือม ฮาวก พะจาว
ฮอยจ ก ฮลาวง อ�ื เอจี เมือะ โรวก โม
ป ไป นึง แตะ ฮาวก ไม่ แตะ โฮวน� รปั
โรฮ คองควน เน่อมึ นึง ปุย ปลัฮเตะ โฮวน
เจือ� ปัง มัฮ เน่อมึ นึง โม ป เลฮ เตียง อื
รปั ตื โรฮ อ�ื พะจาว เยโฮวา ซ อาวต นา
เซ�

19พะจาว มัฮ ป เรอึมชวย ตูเตอมึ เอะ
โครยญ ซเงะ่� มัฮ ป เรอมึ เอะ เกือฮ โปน
ฮา ป โอ ไมจ� เอะ ลืลาว เนอึม เมอะ พะ
จาว เบือ อ�ื 20พะจาว ยุฮ เอะ เอ มัฮ เนอึ
ม ป เกียฮ เรอึม ปุย เกือฮ โปน ฮา ป โอ
ไมจ� ป เกียฮ เรอมึ ปุย เกือฮ โปน ฮา ลัก่
ยุม เมอ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ โน่ง�

21 โม ป ตอซู ไม่ อื พะจาว ปังเมอ ลาวป
ไกญ อื เกือฮ ม่ะ� มัฮ อฮั ฮะ ไม่ โม ป ยุฮ
ลอป ตัม กัมกุยฮ ฆอก แตะ เซ� 22 พะ
จาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ตาว แม โม
ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ เปอะ เซ ฮอยจ เน่อมึ
นึง เมือง บ่าชนั� ซ กอก โรฮ โอก เน่อมึ
นึง ปลัฮ รอาวม โด่ะ เซ ละ ซ ฮอยจ อื เคะ
เปอะ� 23ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ รไซจ ชวง
แตะ นึง ฮนัม อ�ื เซาะ ยุฮ เปอะ ซ โฮลฮ
โรฮ เคลือก ฮนัม โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม
เปะ เซ�� อฮั เซ�

24 โอ พะจาว� เอะ ยุ เอญี ปะ เน่อมึ นึง
กัน เป แตะ ไม่ โม ปุย ไน เปอะ แปน เด่ีจ
แปน แทว แตะ� ปุย โม เซ ฟวต ปุ เอญี
ปะ แปน ไล อ�ื พะจาว ป มัฮ กซัต ยุฮ อาึ
อื เลียก นึง นาตี ซัมคัน ยุฮ แตะ� 25 โม ป

เชยี โฮว ลัก่กา อ�ื โม ป เลน โด่นตรี ฟวต
ลัก่เคะ อ�ื โม ป โฮว ซน่ะ นึง อื มัฮ โม
ปเครฮี ป ดิฮ ปุ โฮว รมัมะนา� 26 เชยี ปุ
โฮว ตอก เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ อซิรา
เอน เนอ� ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว� โม
เปะ ป รโจะ โพรม ไม่ ปุ แตะ แปน มู ระ
แตะ� ไมจ เนอึม เปอะ ลืลาว เยโฮวา��
อฮั เซ� 27 ตึต แตะ เจอ เบ่นยามิน ป มัฮ
มู แตวะ ฮา ปุย เอจี โฮว รกา� จาวไน ยุฮ
โม ยูด่า ติ มู ระ ฟวต โรฮ ลัก่เคะ อ�ื โนก
ฮา เซ มัฮ แม โม จาวไน ยุฮ โม เซบูลุ่น ไม่
จาวไน ยุฮ โม นัปทาลี�

28 โอ พะจาว� ปัว เปอะ เปลีฮ อมันัต ระ
ยุฮ แตะ� ป มัฮ อมันัต ป เอจี เรอมึ เปอะ
เอะ นึง เซ� 29 โม กซัต โฮวน ซ ตาว คาว
คอง ไมจ ยุฮ แตะ ละ เปอะ� เบือ อาวต
เปอะ นึง วิฮนั ยุฮ แตะ นึง เวยีง เยรูซา
เลม� 30 ปัว เปอะ เกือฮ เมือง อยีปิ ป มัฮ
ตอก ซัตซิง ป อาวต ลลาึง ไรป ลโล โบ
โกลง เซ ลอก ตุต แตะ� ปัว เปอะ เกือฮ
ปุย โฮวน เมือง ป ตอก โมวก โปก อาวต
ลลาึง กวน โมวก แตวะ เซ ลอก โรฮ ตุต
แตะ� ฮอยจ ละ ซ ญอม อื นุ่ม ไว เปอะ�
ไม่ ทไว อื มาื ยุฮ แตะ ละ เปอะ� โม ป
เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม นึง รุป แตะ เซ
เกือฮ แตกฟุง เฮยีไฮ� 31 โม ตัวแตน ปุย
ซ ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง อียปิ� ปุย เมือง
เอทิโอเปีย ซ ยวก เตะ แตะ ไววอน ละ พะ
จาว โฮวน ปุย�

32 โม เปะ ปุย โครยญ เมือง โครยญ ปะ
เทต� ไมจ เปอะ เชยี ละ พะจาว� ไมจ
เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว� 33 เอจี มัฮ พะ
จาว เซ ป โฮว ราว โอเอฮี ป ไก นึง มะ
ลอง� มะลอง เซ มัฮ ป ตึน ไก เน่อมึ เจน
ไพรม โฆะ ลัง่� พะจาว เกือฮ เซียง แตะ
โอก� มัฮ เนอมึ เซียง ป ตึก นึง ระ อมันัต
แตะ� 34 ไมจ เปอะ ลืลาว อมันัต โญตซัก
ยุฮ พะจาว� โญตซัก คึนัก ยุฮ อื อาวต
ราว เมือง อซิราเอน� อมันัต อื เอจี เปลีฮ
ติ แตะ นึง ปลัฮ มะลอง� 35 พะจาว โอก
เน่อมึ นาตี ซัมคัน ยุฮ แตะ ไม่ รงั ซเปีย
คึนัก ปอ เงอตึ ปุย นึง� มัฮ เนอึม พะ
จาว ยุฮ โม อซิราเอน� พะจาว เกือฮ เรยีง
แด่น ไม่ อมันัต ละ โม ปุย ไน แตะ� ไมจ
เนอมึ ปุย ลืลาว พะจาว�
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โม ป เชยี ตัม ตัมนอง เตีย ด่อก ลีลา�
1 โอ พะจาว� รอาวม เอจี ฮาวก ฮอยจ

เคียง โงก อาึ� ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ
โปน ฮา รอาวม เซ� 2อาึ อื พลวน นึง โตะ
ชู� ไก โตว นา ก เกียฮ ชุง เงอะ� อาึ ดุฮ
โตะ รอาวม โด่ะ� รอาวม เซ เอจี เลอปึ อาึ
ปอ ไฆลป เปอะ� 3 อาึ กอก ลอป ปัว นึง
ปะ ปอ ชุมเรยีง แตะ� คราวง เงอะ เอจี
ซออฮ� ไง่ เยอะ เอจี เปือ� อาึ มอง พะ
จาว ยุฮ แตะ ไม่ รพาวม รกวน แตะ� 4 โม
ป เกละยุ อาึ เตือง โอ อื ไก ไล เซ โฮวน เนอึ
ม� โฮวน เอนิ ฮา ฮาึก ไก นึง ไกญ เญอะ�
โม ป เกละยุ อาึ เซ ฟอง อาึ นึง ป โอ เนอึ
ม นึง ฆวต ยุฮ อื ไลจ ไม่ เยอะ� ลู ตุย คาว
คอง ยุฮ ฮุ นึง อฮั อื อาึ บระ ฮา แตะ�

5 โอ พะจาว� ปะ เอจี ยุง เปอะ เมาะ
งาวไงญ อาึ อ�ื กัน พิต กัน โฌวะ ยุฮ ฮุ
เซ อาึ เกียฮ เม่าะ โตว ฮา เปอะ� 6 โอ
พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� ปุ เกือฮ โม ป
ซโอว พาวม ไม่ เปอะ เซ โฮลฮ โซะกิจ ปิญ
ไง่ ฆาื อาึ� โอ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน�
ปุ เกือฮ โม ป ซาวป เปิง ปะ เซ โฮลฮ โชะ
นา แตะ ฆาื อาึ� 7 อาึ ญอม โอต โฮว ปุย
โบ โล่ ปุย ญวยฮ แตะ� โอต โรฮ โซะกิจ
แตะ นึง ฮนั แตะ นึง ปะ� 8 เอียกปุ คระ
เฌือต เตอะ เอจี เมีญ อาึ ตอก ยว่ง ปุย
ละ แตะ� ปุ เลีฮ ฮิ เอจี เมีญ โรฮ อาึ ตอก
ปุย ตังเมือง โฮ� 9 โอ พะจาว� รพาวม
แด่น เนอะ นึง ฮรกั แตะ วฮินั ยุฮ เปอะ�
ซ ฮะ ยุฮ โกะ โอะ ตอก งอ โฮ� ลปุง เพี
ยกแฮม ปุย ปะ� เอจี มัฮ เนอมึ ป ลอก อาึ
เฮ�ี 10 เญือม เรจี อาึ ติ แตะ เตียม ละ
ไววอน แตะ ไม่ เออปึ เปอะ ป โซม แตะ�
แปน แม ควน เพยีกแฮม ปุย เยอะ ฆาื อ�ื
11 เญือม จาวป อาึ เครองึ ฮาื ฆัน นึง ตุก
รพาวมแตะ� เอจี แปน โรฮ เอนิ ควน โฮว
ปุย โบ โล่ ปุย ญวยฮ แฮะ ฆาื อ�ื 12 โม ป
งาวม นึง โตะ รเวอืะ เมือง เงอ อู โรฮ อาึ
โรฮ� โม ป ญุ่ยจ เจอ ดุฮ เอนิ กัน โล่ แตะ
ญวยฮ อาึ เซ นึง รซอม เชยี แตะ�

13 โอ พะจาว, อาึ ปังเมอ ไววอน ปัว ปะ
เรอึม แตะ� ปัว เปอะ โลยฮ เนิ ตัม เวลา
ป ปุก อื ละ โกะ เปอะ ไอฮ� ปัว เปอะ เรอึ
มชวย ตูเตอมึ อาึ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน กุมปอ ยุฮ เปอะ เซ� 14 ปัว เปอะ
โอ เกือฮ อาึ พลวน โตะ ชู เซ� เกือฮ อาึ
โปน ฮา โม ป เกละยุ อุ เซ� โม เซ ฆวต
ยุ ไลจ อาึ ตอก โจม ปุย โตะ รอาวม โด่ะ
โฮ� 15 ปัว เปอะ โอ เกือฮ รอาวม โด่ะ เซ
เลอปึ อาึ� ไม่ โอ เปอะ เกือฮ อาึ โจม นึง�
ปุ เกือฮ เมือง ป ยุม เซ ปุน บลวน อาึ�
16 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โลยฮ ละ แตะ เบือ
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ป ตึก นึง
ไมจ แตะ เซ� ปัว เปอะ ลเตือฮ นา ลวง
อาึ ไม่ เลียก พาวม เปอะ นึง เงอะ� 17 ปัว
เปอะ โอ เม่าะ นา แตะ ฮา อาึ ป มัฮ กวน
ไจ ปุย โจฮ เปอะ� นึง อาวต เตอะ ไม่ ตุก
เปละ นัน พาวม แตะ� ปัว เปอะ โลยฮ เนิ
ไกลจๆ เอนิ� 18 ปัว ปะ ฮอยจ อาวต ซดิ
ไม่ แตะ ไม่ โตฮ เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา
โม ป เกละยุ อุ เซ�

19 ปะ เอจี ยุง โอยจ เปอะ ตอก โฮว อื
โบ โล่ อื ญวยฮ อาึ อ�ื ยุง โรฮ เปอะ ตอก
อาวต อาึ ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ� โม ป
ตอซู ปุ แตะ ไม่ อาึ เซ ปะ ยุง ตื เปอะ ป
มัฮ อ�ื 20 อาึ ไลจ รพาวม เมอะ ฆาื โฮว
ปุย โบ โล่ ปุย ญวยฮ แตะ� ชุม โกะ ลปิ
พาวม ฆาื� อาึ ซาวป แก ป ซ เลียก พาวม
นึง แตะ� ปัง เมอ โอ ไก� ซาวป ยุ ป เกาะ
โลม รพาวม แตะ� ปังเมอ โอ ยุ� 21 เญื
อม ฆวต โซม เมอะ ปุย เกือฮ ป ออป ป
ซอง เนิ ตัง ป โซม� เญือม ฆวต ญุ อุ
รอาวม เกือฮ โรฮ รอาวม อะงุน นะ เนิ�

22 ปัว เปอะ เกือฮ ตวก โซม อื แปน
ตอก แฮวะ ละ โกะ อ�ื กัน โซม เลียง
อื ปุ แตะ นึง กัน ไว อื พะ ทื แตะ เซ�
เกือฮ โรฮแปนตอก ววยฮ อื เพรยี ละ โกะ
แตะ� 23 ปัว เปอะ เกือฮ ไง่ อื เปือ เดอมึ
โอ เญาะ ซ เกียฮ ยุ โอเอฮี� เกือฮ โรฮ ตัง
โฆระ อื รโกม ลอป ไม่ อ�ื 24 ปัว เปอะ โทก
โซ รพาวม ฮาวก ยุฮ เปอะ ป กอยจ ตอก
งอ เซ ราว อ�ื 25 ปัว เปอะ เกือฮ เบือง ก
อาวต อื เซ ลอต ฮงั� เตน ยุฮ อื ปุ เญือะ
เกือฮ ปุย อาวต นึง� 26 โม เซ มัฮ โม ป
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โคมเฮง คาเคียน โม ป เอจี โฮลฮ ปะ เพ
อกึ เฟียต� ไม่ ซาวป อื โฮว โบ โล่ ญวยฮ
โม ป เอจี เกือฮ ปะ อื อาวม ป โซะ� 27 ปัว
เปอะ บุ ตุต อื เกือฮ นาวก� รน่าวก ตุต อื
เกือฮ โฮวน� ปุ ยวก ละ อื เฟือฮ เอนิ�
28 ปัว เปอะ ตุเตือะ มอยฮ อื โอก ฮา นังซื
จีวติ ยุฮ เปอะ� ปุ เกือฮ มอยฮ อื รโจะ ดิ
ไม่ โม ปุย ซื ปุย ไซ�

29 โอ พะจาว� อาึ อาวต ไม่ เม่ะมัก่ ซัก
คระ ไม่ โซะ ป อาวม แตะ� ปัว ปะ ยวก
อาึ เกือฮ โปน ฮา โอเอฮี โม เซ�

30 อาึ ซ ลืลาว มอยฮ พะจาว นึง รซอม
เชยี แตะ� อาึ ซ วุฮ พะจาว ระ จอง พะ
จาว ฮลาวง� นึง ญันด่ี แตะ นึง� 31 มัฮ
โอเอฮี ตอก เซ ป ปุก เนอึม รพาวม พะ
จาว เยอ� ปุก รพาวม อื ฮา ซัตซิง ป ทไว
ปุย ละ อ�ื ไมจ โรฮ ละ อื ฮา ทไว ปุย โมวก
โปก ระ ละ อ�ื 32 เญอืม ยุ โม ปุย ตุก เปละ
นัน พาวม โอเอฮี ไล เซ� ซ มวน เนอึม
รพาวม เบือ อ�ื โม ป ซาวป เนอึม เปิง
พะจาว ซ โฮลฮ แม เรยีง แด่น แตะ เบือ
อ�ื 33 พะจาว งอ่ต รซอม ไววอน ยุฮ ปุย
เม่ะมัก่ ซักคระ� เพียกแฮม โตว โรฮ โม
ปุย ไน แตะ ป คัง ปุย อื โตะ คอก�

34 โอเอฮี เมาะ ป อาวต นึง ปลัฮเตะ ไม่
ป อาวต นึง ปลัฮ มะลอง เตือง โอยจ อื
ไมจ อื ลืลาว พะจาว� ฮอยจ ละ ซัตซิง
ไซม ไล่� ไม่ โอเอฮี ป ไอม ไง่ ไก จีวติ ป
อาวต โตะ ปลัฮ รอาวม เตือง โอยจ อ�ื
ไมจ ตื อื ลืลาว พะจาว� 35 พะจาว เซ
ซ เรอึม เนอึม เมือง ซีโยน เกือฮ โปน ฮา
ป โอ ไมจ� ไม่ ซ เฌาะ ยุฮ อื ยว่ง ระ ยว่ง
แตวะ นึง ยูด่า ป เอจี เญื่อฮ เซ เกือฮ แปน
เมือง ระ เมือง ตอน� ปุย ไน อื ซ โฮลฮ
เลียก อาวต นึง อ�ื ไม่ ซ โฮลฮ ลอป อื
แปน คอง แตะ� 36 โม กวนโซะ ลุกลัน
โม ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว ซ โฮลฮ นา
เซ แปน คอง แตะ� เมาะ ป ฮรกั พะจาว
เยอ ซ โฮลฮ โรฮ อาวต นา เซ เตือง โอยจ
อ�ื
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โม ป เชยี ละ ปัว อื โอเอฮี นึง พะจาว

1 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ
โปน ฮา ป โอ ไมจ� เรอึม อาึ อื ปเล่ีย เฮี
เอนิ� 2 โม ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ อาึ เซ�
ปัว เปอะ เกือฮ โซะกิจ ปิญไง่ ไม่ ซุกซัก
รพาวม แตะ� โม ป ฆวต ยุฮ ป โซะ ละ อาึ
เซ� เกือฮ โฮลฮ ลเตือฮ ตอ แม ไม่ โชะ อื
นา แตะ� 3 โม ป อฮั ป กุยจ ป ววั ไม่ เพี
ยก แฮม อื อาึ เซ� เกือฮ โฮลฮ เงอตึ นึง
ไป แตะ� 4 โม ป ซาวป เนอึม ยุ ปะ อา�
เกือฮ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
เปอะ� โม ป เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม
นึง อาวม อื เรอึม ปะ แตะ� เกือฮ โฮลฮ
อฮั ลอป เฮ�ี �พะจาว มัฮ เนอมึ ป ตึก นึง
ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ�� เกือฮ โฮลฮ อฮั
เซ�

5 โอ พะจาว� อาึ มัฮ ปุย ตุก ปุย ญัก�
ไม่ โฮวน เม่ะมัก่ ซักคระ แตะ� ปัว เปอะ
ซไจ ฮอยจ เคะ อาึ� โอ พะจาว, เอจี มัฮ
ปะ ป เรอึมชวย ตูเตอมึ อาึ อ�ื ปัว เปอะ
โอ เญือะ มอง เล่ีญ โอะ�
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1 โอ พะจาว, อาึ เปิง องิ น่ักเน่ี ปะ� ปุ

เกือฮ อาึ โซะ กิจ ปิญไง่ นึง ปุย� 2 ปัว
เปอะ เกือฮ อาึ โปน ฮา ป โอ ไมจ นึง มัฮ
เปอะ ป ซื ป ไซ เนอึม� ปัว เปอะ งอ่ต
รซอม ปัว อาึ นึง เปอะ� ไม่ เกือฮ เปอะ อาึ
โปน ฮา ป ฆอก โครยญ เจือ� 3 ปัว เปอะ
แปน ซโมะ เปิง รองั เดีย ละ อาึ� ไม่ แปน
โรฮ เปอะ ตอก ปอม ตฮนั ละ ซ เฆีญ เปอะ
อาึ� ปะ เอจี มัฮ เนอมึ เปอะ ซโมะ เปิง อาึ
ไม่ ป เฆีญ อาึ ฮา ป โอ ไมจ� 4 โอ พะจาว
กุม อาึ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โปน ฮา อมันัต
ปุย ฆอก ปุย เบร� ปัว เปอะ เฆีญ อาึ ฮา
ปุย บ่วก ปุย โจวง ปุยไฮะ ปุยฮอน�

5 โอ พะจาว เย โฮ วา� ปะ มัฮ เปอะ
ควน ซโอว รพาวม อาึ� อาึ เอจี อาึง เงอะ
รพาวม แตะ นึง ปะ เน่อมึ เญือม กวนดุ
แตะ ลัง่� 6 อาึ เอจี เปิง ปะ เน่อมึ เญือม
เกิต โรง แตะ� มัฮ ปะ ป นัม จีวติ อาึ
เน่อมึ โตะ เวียก มะ เกอะ� อาึ ซ ลืลาว
ลอป ปะ เบือ อ�ื 7 โฮวน ป ปุน คิง แตะ
นึง ยุ แตะ จีวติ อาึ อ�ื นึง มัฮ ปะ ตัว เปิง
ตอน ฮมัน ยุฮ ฮุ� 8 ดักดอย อาึ ซ อฮั ลอป
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ลปุง ลืลาว ปะ� มวยญอาึ ซ อวต องั ลอป
โญตซัก เปอะ โครยญ ไกลป ซเงะ�

9 ปเล่ีย เฮี เคียง เอจี กวต เตอะ� ปัว
เปอะ โอ ละ โปวฮ อาึ� เญอืม โอ อาึ เญือะ
ไก เรยีง แด่น เนอ ปัว เปอะ โอ เกือฮ ติ
เปอะ ซไง ฮา เยอะ� 10 โม ป เกละยุ อาึ
เซ โฮว โบ ลปุง ลอก อาึ� ซาวป ซิงซา ดิ
ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ เยอะ� 11 โม เซ
อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �พะจาว เอจี ละ โปวฮ
อ�ื ไมจ เอะ อาื โฮมวต� เญือะ ไก โตว
ป ซ เลียก เรอึม อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
12 โอ พะจาว� ปัว เปอะ โอ เกือฮ ติ เปอะ
ซไง ฮา อาึ� โอ พะจาว ยุฮ อาึ� ปัว เปอะ
ซไจ ฮอยจ ละ ซ เรอึม เปอะ อาึ� 13 ปัว
เปอะ เกือฮ โม ป ตอซู ไม่ อาึ เซ ไลจ โลม
ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ� เกือฮ โม ป ฆวต
ยุฮ ป โซะ ละ อาึ เซ โชะ ไอฮ นา แตะ ปอ
โอยจ อ�ื

14 อาึ ปัง เมอ ซ ไก แนฮ ควน ซโอว
รพาวม เมอะ เบือ ปะ� อาึ ซ ลืลาว เนอึ
ม ปะ โฮวน ฮา ไพรม แตะ ปุๆ� 15 อาึ ซ อู
ไลลวง กัน ซืไซ ยุฮ เปอะ ละ ปุย� ปัง โอ
อาึ เกียฮ คาวไจ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ อวต
ตอก เกือฮ ปะ ปุย โปน ฮา ป โอ ไมจ� เน่
อมึ เมือ กซะ ฮอยจ เมือ กปู อ�ื 16 โอ พะ
จาว เยโฮวา� อาึ ซ ครอฮ กัน ระ ไล ยุฮ
เปอะ ละ ปุย� ซ ลืลาว โรฮ กัน ซืไซ ยุฮ
เปอะ� อาึ ซ ลืลาว ปะ โน่ง� 17 ปะ เอจี
เพอกึ ตอม เปอะ อาึ เน่อมึ เญือม กวนดุ
อุ ลัง่� อาึ รโฮงะ แนฮ กัน ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ
เปอะ ฮอยจ ปเล่ีย� มัฮ กัน ระ ไล ปอ เง
อตึ ปุย นึง� 18 โอ พะจาว� ปัง เอจี กวต
อาึ ปอ ครา ไกญ แตะ� ปัว เปอะ โอ เกือฮ
ติ เปอะ ซไง ฮา อาึ� ปัว เปอะ อาวต ไม่
อาึ ฮอยจ ละ โฮลฮ อาึ ครอฮ ไลลวง อมั
นัต ระ ไล ยุฮ เปอะ ละ ปุย เจน โคระ เฮ�ี
ฮอยจ โรฮ ละ เกือฮ โม ป ซ เกิต กังเคะ โค
รยญ เจน ปุย ยุง เมาะ ระ เรยีง ระ แด่น
เปอะ เตือง โอยจ อ�ื

19 โอ พะจาว� กัน ซืไซ ยุฮ เปอะ ฮลา
วง ฮอยจ มะลอง� ระ เนอมึ กัน ยุฮ เปอะ
เซ� มัฮ ปุย บุย ป ซ ตอก ปะ อา� แจง
โอ อื ไก� 20 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ อาึ ลอก

เม่ะมัก่ แตะ ไม่ ป โตะ ป ตอง โฮวน เจือ�
ปังเมอ ซ เกือฮ แม เปอะ อาึ ยุ ป ไมจ ป
มวน ลัก่กา แตะ� อาึ ปัง ฮอยจ โตะ ครุฮ
ลัก่ ยุม ก โด่ะ อื นึง ปลัฮเตะ� ปะ ซ ยวก
แม เปอะ อาึ เกือฮ โอก ฮา นา เซ� 21 ปะ
ซ บุ เปอะ โญตซัก ละ อาึ� ซ เกาะ โลม
แม เปอะ อาึ เกือฮ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ�

22 โอ พะจาว ยุฮ อาึ� อาึ ซ ลืลาว ปะ
ไม่ เซียง พิน ระ นึง มัฮ เปอะ ป เนอึม
รพาวม� โอ พะจาว ป มัฮ ป ซงะ่ ซงอม
ยุฮ โม อซิราเอน� อาึ ซ เชยี ลืลาว โรฮ
ปะ ไม่ เซียง พิน แตวะ โรฮ� 23 ดักดอย
อาึ ซ ลืลาว ปะ นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� ไม่
ไมจ มวน รพาวม แตะ� เญอืม เชยี เยอะ
อาึ เชยี ฮอยจ นึง รพาวม รโม่ยฮ แตะ�
นึง เอจี เกือฮ เปอะ อาึ โปน ฮา ป โอ ไมจ
โครยญ เจือ� 24 อาึ ซ อู ฮอยจ ละ กัน ซื
กัน ไซ ยุฮ เปอะ โครยญ ไกลป ซเงะ� โม
ป ริ ยุฮ ป โซะ ละ อาึ เซ� ปะ เอจี เกือฮ
เปอะ โฮลฮ โชะ นา แตะ� ไม่ โซะ กิจ ปิญ
ไง่ แตะ� มัฮ เซ ป ลืลาว อาึ ปะ ฆาื อ�ื

72
รซอม เชยี ยุฮ ซาโลมอน

1 โอ พะจาว� ปัว เปอะ เกือฮ กซัต เกีย
ฮ รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย ตอก รเตีฮ ปะ อ�ื
เกือฮ รพาวม ซืไซ ยุฮ เปอะ ละ ป มัฮ กวน
รเมะ อื เซ� 2 เดอมึ ซ เกียฮ ร เตีฮ โอ
เอฮี ละ ปุย ไน เปอะ ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื ไม่
รเตีฮ อื ละ ปุย ตุก ปุย ญัก ตัม ปุก ตัม
ลอก อ�ื 3 ปัว เปอะ เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ อื
จเลิน� ไม่ เกือฮ เปอะ โฮลฮ อาวต เฮน
อาวต ฮลอง� เกือฮ โรฮ ปุย นึง อื ยุฮ กัน
ปุก กัน ลอก โครยญ เจือ� 4 ปัว เปอะ
เกือฮ กซัต เซ รเตีฮ โอเอฮี ละ โม ปุย ตุก
ปุย ญัก ตัม ซื อ�ื ไม่ เรอมึ อื โม ป เม่ะมัก่
ซักคระ เกือฮ โปน อ�ื โม ป ซาวป โคม
เฮง คาเคียน ปุย เยอ� เกือฮ ยุฮ ไลจ ไม่
อ�ื

5 ติ เจน ไก ลัง่ เคิ ไม่ ซเงะ เอ� ปัว โรฮ
เกือฮ ปุย ไน เปอะ นัปทื อื เล่ีญ เมาะ เซ
โรฮ� ปัว โรฮ เกือฮ แปน ตอก เซ ฮอยจ
ละ โครยญ เจน ปุย� 6 ปัว เปอะ เกือฮ
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กซัต เซ แปน ป ชุม ป เยน่ ตอก รอาวม
เฮละ ป ราื ราว ไรป นึง กังเด่น โฮ� ตอก
โรฮ รอาวม เฮละ ป โซ ปลัฮเตะ โรฮ� 7 ไน
เจน กซัต เซ เกือฮ กัน ซื กัน ไซ นึง อื
จเลิน� เกือฮ โรฮ บัน่ เมือง ยุฮ อื อาวต
เฮน อาวต ฮลอง ลอป ตอก เล่ีญ อาวต เคิ
นึง มะลอง โฮ�

8 เกือฮ โฮลฮ ตัตเตียง ปุย เน่อมึ ปลัฮ
รอาวม ลัก่เอฮี ฮอยจ ละ ลัก่เติต� เน่อมึ
นึง โกลง ยูฟะเรตี ฮอยจ ละ ลอยจ เตะ
เตือ มะลอง� 9 โม ป อาวต นึง ลัก่ ลาึน
เวอืฮ ซ ฮอยจ ไว กซัต เซ� โม ป ตอซู ปุ
แตะ ไม่ อื ซ โฮลฮนุ่ม ไว อื ปอ จิ ไกญแตะ
เตะ� 10 ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ โม กซัต เมือง
ทา ระ ชติ ไม่ เกาะ โฮวน โดฮ เซ โฮลฮ
ฮอยจ ตาว คาวคอง ยุฮ แตะ ละ� เกือฮ
โรฮ โม กซัต เมือง เชบ่า ไม่ เซบ่า ตาว คาว
คอง ไมจ ยุฮ แตะ ละ� 11 โม กซัต เตือง
โอยจ อื ซ นุ่ม ติ แตะ ไว กซัต เซ� ปุย โค
รยญปะเทต ซ รซอฮ โรฮ ละ อ�ื 12 เญอืม
ปัว โม ป ตุก ป ญัก อื เรอึม แตะ� กซัต
เซ เอจี เรอึม เนอึม อ�ื เรอึม โรฮ โม ป
เม่ะมัก่ ไม่ โม ป โอ ไก ป แลน แก โรฮ�
13 กซัต เซ เลียก พาวม โซะไง่ นึง โม ป
ชุมเรยีง ชุม แด่น� ไม่ โม ป วติ โซม ม่อย
ญ จัน� เรอึม อื เกือฮ โปน ฮา ยุม แตะ�
14 เรอึม อื เกือฮ โปน ฮา กัน ไกป นิป ไม่
กัน โคมเฮง คาเคียน ปุย อ�ื เมีญ โรฮ จี
วติ ปุย โม เซ มัฮ ป ระ ไล ละ แตะ�

15 ปัว พะจาว เกือฮ กซัต เซ ลัง่ ไอม
ไพรม กอย� ไม่ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง
แตะ� เกือฮ ปุย โรวก ทไว ไคร เมือง เชบ่า
ละ� เกือฮ โรฮ ปุย ไววอน ลอป เพือ อื ไม่
ปิฮ อื มุ่น ละ โครยญ ไกลป ซเงะ� 16 ปัว
เปอะ เกือฮ ปลัฮเตะ อาวต อื โฮวน เฮงาะ
บื รโกะ นึง� เกือฮ เฮงาะ นึง อื นาวก ยุฮ
บลาวง โครยญ โดฮ� เกือฮ ป ซมา ลโล
วง นึง อื ไมจ� ตอก ป ซมา ปุย นึง บลา
วง เลบ่านอน โฮ� ไม่ เกือฮ เปอะ ปุย นึง
บัน่เมือง ยุฮ อื พรุฮแพร ตอก ไรป นึง กัง
เด่น โฮ� 17 ปัว เปอะ เกือฮ มอยฮ กซัต เซ
ไก ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� เกือฮ มอยฮ
อื เซ พรุ เฮอื ลอป ตอก รงั ซเงะ โฮ� ปุย

โครยญ เมือง ซ โฮลฮ รปั ป ไมจ เบือ กซัต
เซ� ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื ซ อฮั กซัต
เซ มัฮ ปุย โฮลฮ รปั กุนมุ่น เน่อมึ นึง พะ
จาว�

18 ปัว ลืลาว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ
โม อซิราเอน� มัฮ พะจาว เซ โน่ง ป เกีย
ฮ ยุฮ กัน ซัมคัน กัน ระ ไล เยอ� 19 อาึ ลื
ลาว มอยฮ อื นึง มัฮ อื มอยฮ คึนัก ลอป โอ
เญาะ ไก ลอยจ� ปัว เกือฮ โญตซัก ไม่ รงั
ซเปีย ยุฮ อื นาวก ยุฮ ปลัฮเตะ� อาเมน�
อาเมน� 20 รซอม ไววอน ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ
กวน เจซี ลอยจ เมาะ เซ�

73
คัก ลอวย
(ลลว� 73-89)
รซอม เชยี ยุฮ อาซัป

1 พะจาว โพต เนอึม ป ไมจ ละ โม อซิ
ราเอน� มัฮ โพต อื ละ โม ป เนอมึ รพาวม
นึง อ�ื

2 อาึ อื ปังเมอ เอจี ซเปี โคะ ซดุฮ ฮุ�
ชวง เงอะ เอจี ซ พลวน เนอึม� 3 มัฮ ฆาื
โคะ ลเลียก เกอะ นึง โม ป อวต ติ แตะ�
อาึ ยุ โม ปุย ฆอก ปุย เบร� จเลิน แนฮ
ปุๆ� 4 โม เซ โฮลฮ โตว อาวม ป โซะ� เนะ
ซองั อื ตอน ฮมัน กอ บาึง� 5 ปุย โม เซ
อาวม โตว เม่ะมัก่ ตอก ปุย ไฮญ� ฮอยจ
โตว ป โตะ ป ตอง ละ ตอก ปุย ไฮญ� 6 มัฮ
เซ ป อวต ลื อื ติ แตะ ฆาื อ�ื เกือฮ เอนิ อื
แปน ควน แงฮ่ อื ติ แตะ นึง ตอก ฮนัง
เบล โฮ� จาวป โรฮ กันไฮะ กันฮอน ตอก
จาวป ปุย เครองึ เซอกึ แตะ โฮ� 7 ไง่
อื กาึฮ นึง ซัก เวียก โกวง โกะ อ�ื โตะ
รพาวม อื งอ่ต ลอป ตอก ซ ยุฮ แตะ กัน
ฆอก กัน เบร� 8 ดัก อื อฮั ลปุง กุยจ ววั�
ไม่ ลปุง ป ซ ไลจ ยุฮ ปุย� อฮั ลปุง ฮลา
วง� ซาวป พระ ปุย เกือฮ ฮลัต� นึง ตะ อื
ยุฮ ป โซะ ละ ปุย� 9 เกือฮ ติ แตะ โรวต
เติ พะจาว ป อาวต เมือง มะลอง� ซาวป
โรฮ ไกล ดัก แตะ ละ ปุย เล่ีป เตะ โรฮ�
10 ปัง มัฮ ปุย ไน พะจาว� ลเตือฮ โรฮ ติ
แตะ ฮา พะจาว โคะ โฮว ฟวต โรฮ ปุย โม
เซ� เจือ โรฮ ป อฮั ปุย โม เซ ละ แตะ โค
รยญ เจือ� 11 โม เซ อฮั เฮ�ี �พะจาว ซ
เกียฮ ยุง อื ตอก เมอ� พะจาว ป ระ ป ฮ
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ลาวง เซ แจง โอ อื ซ เกียฮ ยุง ป ยุฮ เอะ
เฮ�ี� กอ อฮั อื ตอก เซ ปุย ฆอก ปุย เบร
เยอ�

12 โนก ฮา เซ� ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ กอ
โฮลฮ อาวต ไมจ โซม ญุ่ก ไม่ โฮวน คาว
คอง ยุฮ อื ปุๆ�

13 กัน โซะโกะ อาึ นึง รพาวมแตะ เกือฮ
ซงะ่ อา� ไม่ แฮน เตะ แตะ ฮา ยุฮ อื กัน
ฆอก เกอ� ตอก ป โอ ไก ป มัฮ เนิ� 14 นึง
ฮอยจ แนฮ กัน กอยจ กัน ราวม เนิ โค
รยญ ไกลป ซเงะ� ไม่ โฮลฮ แนฮ ลัง่ โอต
กัน เฟียต ปุฮ พะจาว แตะ โครยญ ซะ โค
รยญ บู�

15 ดัฮ อาึ ซ อฮั ตอก อฮั โม เซ อื โฮ�
อาึ ซ แปน โรฮ ปุย โอ เนอึม รพาวม ละ
โม ป มัฮ กวน พะจาว ฆาื อ�ื 16 เญือม
งอ่ต เตอะ ตอก ซ คาวไจ แตะ ไลลวง เฮี
โตะ รพาวม แตะ� อาึ อาวม โรฮ มัฮ อื ป
ญัก ป นอ ละ แตะ� โซะ ไมญ เญอะ ฆาื�
17 เญอืม เอจี โฮลฮ โฮะ เลียก นึง วฮินั ยุฮ
พะจาว� อาึ ปังเมอ โฮลฮ โฮะ งอ่ต ที� เญื
อม เซ อาึ ยุง ซโตฮ โฮะ ลัก่ ก ลอยจ คระ
โฮว โม ปุย ฆอก ปุย เบร เซ�

18 โอ พะจาว� ปะ เอจี อาึง เปอะ ปุย
โม เซ นา ก ญัว่ อ�ื ไม่ เกือฮ เปอะ ฆลาื
ฮอยจ ละ ไลจ โลม อ�ื 19 ปะ ยุฮ พราวป
เอนิ เปอะ ไลจ ไม่ อ�ื เกือฮ เปอะ ป โตะ
ป ตอง ฮอยจ พราวป ละ ปอ ไลจ ปอ ไฆร
โอยจ อ�ื 20 โอ พะจาว� เญือม เอจี โกฮ
รเตีฮ ปะ อ�ื ปุย โม เซ ไฆร โอยจ เอนิ�
ตอก ไฆร ป รโมะ ปุย ยุ เคะ ไอจ แตะ� เญื
อม เอจี โกฮ อื เมือ กซะ อื ปังเมอ ไฆร เยอื
ไอฮ พาวม แตะ�

21 เญอืม เกือฮ ติ แตะ โซะ รพาวม� อาึ
ไลจ รพาวม ฆาื� 22 อาึ มัฮ เนอมึ ปุย งาว
ปุย ไงญ ละ เปอะ ตอก เอนิ ซัตซิง โฮ�

23 ปัง มัฮ ตอก เซ� ปะ โตวก ลัง่ เปอะ
เตะ ดอม อาึ� เกือฮ ลัง่ เปอะ อาึ อาวต
ซดิ ลอป ไม่ แตะ� 24ปะ เอจี รโฮงะ เปอะ
คระ โครง ยุฮ แตะ ละ อาึ� ลัก่ ก ลอยจ อื
ปะ ซ รปัคัม เปอะ อาึ� ซ เกือฮ โรฮ เปอะ
อาึ โฮลฮ รปั โญตซัก แตะ� 25 ปัง มัฮ นึง
เมือง มะลอง ญุ่ก� ปัง มัฮ นึง ปลัฮเตะ

ญุ่ก� อาึ เญือะ ไก โตว ป ระ ไล เนิ โฮฮ ฮา
ปะ อา� มัฮ ปะ โน่ง ป ปุก รพาวม เมอะ�
26 เนะซองั เงอะ ไม่ รพาวม รโม่ยฮ เฮะ
ตึน ซ ไก เญอืม ชุมเช อ�ื ปะ ป มัฮ พะจาว
ยุฮ ฮุ� ปังเมอ มัฮ เปอะ เรยีง แด่น เนอะ�
ไม่ มัฮ โรฮ เปอะ รโตง เงอะ โอ เญาะ ไก
ลอยจ�

27 โอ พะจาว� ปุย เมาะ ป เกือฮ ติ แตะ
ซไง ฮา ปะ อา ซ ไลจ โลม ฆาื อ�ื โม ป โอ
เนอมึ รพาวม ละ เปอะ� ปะ ซ เกือฮ เปอะ
ญึ่ต ตอก งอ โฮ� 28 ป มวน ละ อาึ นึง อื
ปังเมอ มัฮ กัน เลียก ซดิ ไม่ พะจาว� อาึ
เอจี เกือฮ พะจาว เยโฮวา แปน ตัว เปิง
แตะ� อาึ ซ ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ อื
เตือง โอยจ อ�ื

74
รซอม เชยี ยุฮ อาซัป

1 โอ พะจาว� ปะ เกียฮ ละ โปวฮ ลอป
โน่ง เปอะ เอะ ตอก เฮี เมอ� อมั มัฮ ซ
รอก พาวม ลอป เปอะ นึง เอะ ป มัฮ ตอก
แกะ นึง กังเด่น ยุฮ เปอะ เฮ�ี 2 ปัว เปอะ
โตก ละ เอะ ป มัฮ ปุย ไน เปอะ� ป เอจี
เลือก เปอะ อาึง เน่อมึ ไพรม อ�ื ปะ เอจี
โตฮ เปอะ เอะ ละ ซ เกือฮ เปอะ เอะ แปน
คอง แตะ� ปัว เปอะ โตก ละ บลาวง ซี
โยน ป มัฮ นา ก กอ อาวต เปอะ โฮ�

3 ปัว เปอะ โฮว โพก แลน วฮินั เซ� เอจี
แปน โอยจ ครมั รฌุฮ� โอเอฮี เมาะ ป
ไก นึง วฮินั เซ เอจี ยุฮ โม ป ตอซู ไม่ เอะ
เซ ไลจ ไม่ เตือง โอยจ อ�ื 4 โม ป ตอซู ปุ
แตะ ไม่ ปะ เซ เอจี โฮลฮ ยวก อาึง โทง ยุฮ
แตะ นึง วฮินั เซ� รโอง รออฮ ไม่ อ�ื มวน
รพาวม นึง อาวม อื เป แตะ� 5 ปุย โม เซ
โบว แนฮ โบว แนฮ ม่อย ยุฮ แตะ ตอก ปุย
เกง ละ ฆู แตะ โคะ โฮ� 6มะ รเวอืะ ป แกะ
ซลัก ปุย ลวต ไล อื ไมจๆ เซ� ปวก อื นึง
ม่อย ไม่ กวาน ยุฮ แตะ เกือฮ อื ไลจ โอยจ
เอนิ� 7 โตก แม วฮินั ยุฮ เปอะ เซ นึง งอ�
ละ ซ เกือฮ อื นา ก ลืลาว ปุย มอยฮ เปอะ
เซ แปน ป โอ เญือะ ซัมคัน ละ ปุย� 8 โม
เซ อฮั อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �เอะ
ซ เกือฮ ติ แตะ เป ลอป เอนิ โม เฮ�ี� อฮั
เซ� เมาะ ป มัฮ นาตี ซัมคัน ยุฮ เปอะ เล่ีป
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บัน่เมือง เฮ�ี เอจี โตก อื นึง งอ โครยญ
โดฮ�

9 เอะ เญือะ โฮลฮ โตว ยุ ป มัฮ เคืองไม
ซัมคัน ยุฮ แตะ� ป ซึป ลปุง พะจาว ลลาึง
โม เอะ ปุ โรฮ เญือะ ไก� ซ มัฮ ลัง่ ตอก
เซ เล่ีญ เมาะ เมอ� ไก โตว ป ยุง เงอ�
10 โอ พะจาว� โม ป เกละยุ เอะ เซ ซ โล่
ลัง่ ญวยฮ เอะ เล่ีญ เมาะ เมอ แล� อมั
มัฮ ซ เกือฮ เปอะ โม เซ เพียก แฮม ลอป
เอนิ มอยฮ เปอะ� 11 เมอยุ แกลน เยอื
เปอะ เตะ แตะ เซ� ปัว เปอะ กอยฮ เตะ
แตะ ละ โม เซ เกือฮ ไลจ โลม โอยจ เอนิ�

12 โอ พะจาว� ปะ เอจี ตึน มัฮ เปอะ
กซัต ยุฮ เอะ เน่อมึ เจน ไพรม โฆะ ลัง่�
เอจี เรอึม ลอป เปอะ เอะ เกือฮ โปน ฮา
ป โอ ไมจ� 13 ปะ เอจี รกัฮ เปอะ ปลัฮ
รอาวม เบือ อมันัต ระ ยุฮ เปอะ� เอจี ปุฮ
เปอะ ไกญ เงอืก ป อาวต โตะ ปลัฮ รอาวม
เซ ปอ บลวย อ�ื 14 ปะ เอจี ปุน ตุยจ
เตีจ เปอะ ไกญ โฮวน เลวอีาทัน* เซ� ไม่
เกือฮ เปอะ ซัตซิง อาวต นึง ลาึน เวอืฮ เซ
โฮลฮ กุก โตะ อ�ื 15 เอจี มัฮ ปะ ป เกือฮ
รอาวม จาึฮ โอก เน่อมึ ฆรมึ เตะ เอ� ไม่
เกือฮ เปอะ โกลง ปัต รอาวม นึง� ปะ เอจี
เกือฮ โรฮ เปอะ โกลง ระ ไฮจ ซออฮ โรฮ�
16 เมือ ซเงะ่ ไม่ เมือ ก ซาวม อื เอจี มัฮ
ปะ ป ยุฮ ฮู� ซเงะ ไม่ เคิ เอจี มัฮ ปะ ป
เกือฮ อื อาวต นึง เบือง แตะ� 17 มัฮ ปะ
ป ยุฮ เคต ยุฮ ม่าื ละ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ
รอาวม เมอ� ไม่ ยุฮ เปอะ เมือ ฮรวน ไม่
เมือ โฆยญ โรฮ�

18 โอ พะจาว, ปัว ปะ โตก ละ ไล เฮ�ี
โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปะ เซ เอจี โฮว โบ
โล่ ญวยฮ ปะ เมาะ เมอ� โม เมือง ป โอ
ยุง พะจาว เซ เอจี เพียก แฮม ปะ เมาะ
เมอ� 19 ปัว เปอะ โอ มอป เอะ ป มัฮ ปุย
จวต ปุย ชุม ตอก รโกะ เกอื เฮี ละ โม ป
ฆอก ไล ตอก โกะพริ ซวก เซ� ปัว เปอะ
โอ เบีย ลอป เอะ ป มัฮ ปุย ยุฮ เปอะ ป
ลอก กัน โคมเฮง ตอก เฮ�ี 20 ปัว เปอะ
โตก ละ ลปุง ซันญา เปอะ อาึง ไม่ จัตเจือ
ไพรม เอะ โฮ� นา ก ไฆลป นึง ปลัฮเตะ เฮี
ไก เอนิ กันไฮะ กันฮอน นึง โครยญ โดฮ�

21 ปัว เปอะ โอ เกือฮ เอะ โซะกิจ ปิญไง่
นึง พลิฮ บึน ปุย เยอะ� ปัว เปอะ เกือฮ
เอะ ป มัฮ ปุย ตุ ปุย เตียม ไม่ ตุกญัก แตะ
เฮี โฮลฮ ลืลาว มอยฮ เปอะ�

22 โอ พะจาว� ปัว เปอะ โกฮ ตอซู ปุ
แตะ ไม่ ปุย โม เซ� งอ่ต แลน� โม ป โอ
ยุง พะจาว เซ โล่ ลอป ญวยฮ ปะ โครยญ
ไกลป ซเงะ� 23 ปัว เปอะ โอ เคียต เบีย เซี
ยง เบรอมึ โม ป เกละยุ เปอะ เซ� เซียง
รโอง รออฮ โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ เปอะ เซ
เอจี ฮาวก ลอป ฮอยจ ละ ปะ�

75
รซอม เชยี ยุฮ อาซัป ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี ตัมนอง โซะโกะ ฮรกัซา
1 โอ พะจาว� เอะ ปัว ทไว รซอม ญัน

ด่ี ละ เปอะ� เอะ ญันด่ี เนอึม นึง ปะ นึง
อาวต ลอป เปอะ ซดิ ไม่ เอะ� ปุย เอจี อู
ลอก กัน ซัมคัน ป เอจี ยุฮ ปะ เซ�

2พะจาว อฮั เฮ�ี �เญอืม เอจี เติง เวลา
ป พัต เตอะ อาึง เซ� อาึ ซ รเตีฮ โอเอฮี
ละ ปุย ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื 3 เญือม ดุงเดียง
ปลัฮเตะ ไม่ รกุฮ รเตียง โอยจ โอเอฮี ป ไก
จีวติ ป อาวต นึง อ�ื มัฮ อาึ ป โซะโกะ นึง
ปลัฮเตะ เซ เกือฮ อาวต ตอน อาวต ฮมัน
เนอ� 4 อาึ อฮั ละ โม ป เกียฮ ฮุน เซ ตอก
เฮ�ี �ปุ เญือะ อวต ติ เปอะ�� อฮั เซ ละ�
อฮั โรฮ ละ โม ปุย ฆอก ปุย เบร ตอก เฮ�ี
�ทัน โตว ยวก ไอฮ โกะ เปอะ� 5 ทัน โตว
วุฮ ติ เปอะ ระ จอง ติ เปอะ ฮลาวง� ปุ
โรฮ เญือะ อฮั ลปุง ซฮาว เยอ� � อฮั โรฮ
เซ ละ�

6 กัน วุฮ ระ จอง ฮลาวง เซ มัฮ โตว ป
ฮอยจ เน่อมึ ลัก่ โอก ซเงะ เน่อมึ ลัก่ เลีย
ก ซเงะ� มัฮ โตว โรฮ ป ฮอยจ เน่อมึ ลัก่
เซฮ ลัก่ล่าวง� 7 มัฮ พะจาว ป มัฮ ป รเตีฮ
รตุม โอเอฮี ละ ปุย เยอ� เกือฮ ปุย แปน
ป ระ ป คาว งอ่น� เกือฮ โรฮ อื แปน ปุย
ตุ ปุย เตียม งอ่น� 8พะจาว ไปญ จอก ติ�
โตะ จอก เซ นาวก นึง ไปล อะงุน เรยีง ป
มัฮ ตอก รพาวม ฮาวก ยุฮ อื เซ� พะจาว
เรฮ ไปล อะงุน เซ� เกือฮ โม ปุย ฆอก ปุย

* 74:14 74:14 เลวอีาทัน เซ มัฮ ตอก เงอืก ป โฮวน ไกญ� ป เมีญ ปุย มัฮ อมันัต ฆอก�
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เบร นึง ปลัฮเตะ เฮี โฮลฮ เอนิ ญุ อื ฮอยจ
ละ ชวต อ�ื 9 อาึ ปังเมอ ซ ครอฮ ลอป ไล
ลวง เฮี ละ ปุย� อาึ ซ เชยี ลืลาว พะจาว ทื
ยาโคป� 10 มัฮ พะจาว เซ ป ซ ยุฮ ไลจ ไม่
อมันัต ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� ละ โม
ปุย ซื ปุย ไซ เยอ พะจาว ปังเมอ ซ เกือฮ
อื โฮลฮ อมันัต แตะ ระ ปุๆ�
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โม ป เชยี ป โกว พิน ระ พิน แตวะ
1 ปุย นึง เมือง ยูด่า เยอ ยุง ป มัฮ พะ

จาว� เอจี มัฮ มอยฮ พะจาว เซ ป ระ ไล
ละ โม อซิราเอน เนอ� 2 เมือง เยรูซาเลม
ป อาวต นึง บลาวง ซีโยน เซ� มัฮ ก อาวต
พะจาว� 3 มัฮ นา เซ นา ก โปวก พะจาว
ตี งอ ยุฮ โม ป ตอซู ไม่ แตะ� ไม่ ยุฮ โรฮ
อื ไลจ ไม่ โล ไม่ วจิ ไม่ เครองึ รุป ไฮญ ยุฮ
อื เตือง โอยจ อ�ื

4 โอ พะจาว� มัฮ ปะ ป คึ ป นัก เกอ�
โญตซัก เปอะ มัฮ ป ระ ฮา บลาวง ตอน
ฮมัน นา ก เป เปอะ โม ป รุป ไม่ แตะ เซ�
5 ปัง มัฮ ตฮนั เกง เลือ� เอจี ปุน ลู ปุย
ตุย คาวคอง ยุฮ อื ฮา อ�ื โกะ อื ยุม เฮยี
ไอฮ พาวม แตะ� โม ปรเมะ ระ เรยีง ระ
แด่น เตือง โอยจ อื เญือะ โฮลฮ โตว เปลี
ฮ เกง เลือ แตะ� นึง เอจี ไอจ โอ เญาะ
โกฮ อ�ื 6 โอ พะจาว ป มัฮ พะจาว ทื ยา
โคป� เญือม โอก ปะ เซียง เทีจ แตะ ละ
อ�ื โม ป บุก บรอง ไม่ บรอง บุก อื เซ ยุม
โอยจ เอนิ� 7 โอ พะจาว� อมันัต ยุฮ เปอะ
ระ เนอึม ปอ ฮลัต ปุย นึง� เญือม เปลีฮ
เปอะ รพาวม ฮาวกแตะ ไก โตว ติ ปุย เนอึ
ม ป ซ ปุน อาวต ลัง่ ซองนา เปอะ� 8-9 กัน
รเตีฮ ยุฮ เปอะ เอจี เปลีฮ ติ แตะ เน่อมึ มะ
ลอง� เญือม โกฮ รเตีฮ เปอะ โอเอฮี ละ
ซ เรอึม เปอะ โม ป ลอก กัน โคมเฮง คา
เคียน ปุย แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮี เกือฮ โปน
เนอ� ปุย ปลัฮเตะ เอ ฮลัต เตีจ ไม่ อาวต
โฆย เอนิ แตะ� 10 รพาวม ฮาวก ยุฮ ปุย
ปลัฮเตะ เอ ซ ลเตือฮ แม แปน รซอม ลื
ลาว ละ ปะ� โม ป โฮฮ ลัง่ นึง กัน รุป แตะ

เซ ซ นัปทื ปะ นึง ซเงะ ชลอง ซัมคัน ยุฮ
เปอะ�

11 ไมจ เปอะ ซันญา โอเอฮี ไม่ พะจาว
ยุฮ แตะ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ เนอึม ตัม ป
ซันญา เปอะ อาึง เซ� เมือง ปุย ป อาวต
รวติ รเวยีง อื เซ ไมจ อื โรวก ทไว โอเอฮี
ละ อื นึง มัฮ พะจาว เซ ป ไมจ ปุย ฮลัต
นึง� 12 มัฮ พะจาว ป ปุน เกือฮ รพาวม
โม จาวไน เซ ตุเตียม เมอ� ไม่ ปุน เกือฮ
อื โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เฮี ไก รพาวม ฮลัต
เตีจ นึง แตะ�
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ฮวันา โม ป เชยี� ตัมนอง เยดู่ทุน
1 อาึ ไววอน ละ พะจาว ไม่ เซียง เรยีง

แตะ� กอก ปัว พะจาว เรอึม แตะ� พะ
จาว งอ่ต อื เนิ� 2 เญือม อาวต เตอะ ไม่
เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ อาึ กอก ปัว พะ
จาว เรอมึ แตะ� อาึ ไววอน ยวก เตะ แตะ
ละ พะจาว ติ ซาวม บวยฮ� อาึ ปัง เมอ
อาวต แนฮ ลัง่ ไม่ รพาวม ตุก แตะ�

3อาึ โตก ละพะจาว ยุฮ แตะ� อาึ แงงฮั
นึง ตุก รพาวม แตะ� เญือม รนึก รไน โอ
เอฮี โตะ รพาวม แตะ� รพาวม เมอะ ชุม
เช ฆาื อ�ื 4 พะจาว เกือฮ ไง่ อาึ เปลียง
ลอป� เกือฮ โตว อาึ ปุน ไอจ� อาึ อาวม
ตุก ลัมเลือ รพาวม แตะ ปอ เอนิ โอ เญือะ
เกียฮ อฮั เกียฮ อู� 5 อาึ โตก ฆาื ละ ซเงะ
เคิ เนอึม เอจี ฟวยจ� โตก ละ เคิ เนอึ
ม ไพรม โฆะ� 6 อาึ งอ่ต ไน่ โอเอฮี โตะ
รพาวม แตะ เญือม โด่ะ ซาวม� อาึ รนึก
รไน แลน โอเอฮี โตะ รพาวม แตะ� อาึ
ไฮมญ ไอฮ โกะ แตะ ฆาื ตอก เฮ�ี

7 �พะจาว อมั มัฮ เอจี ละ โปวฮ ลอป อื
เอะ แล� โม เอะ อมั มัฮ โอ เยอะ เญาะ ซ
เกียฮ ปุก รพาวม อ�ื 8พะจาว อมั มัฮ โอ
อื เญือะ ฮรกั เญือะ ไฌม เอะ แล� ลปุง
ซันญา ยุฮ อื อมั มัฮ ซ ดุต ซ ไฆร ลอป
อ�ื 9 พะจาว อมั มัฮ เบีย อื รพาวม เลีย
ก พาวม แตะ นึง เอะ โฮ� อมั มัฮ ฆาื
รอก พาวม อื นึง เอะ ป โอ อื เญือะ เปลีฮ
รพาวม เลียก พาวม แตะ ละ เอะ ฆาื อ�ื�
อาึ อฮั ตอก เซ�
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10ฟวยจ เซ อาึ อฮั แม เฮ�ี �ป เรยีง ตุก
รพาวม อาึ ฆาื อื มัฮ ฆาื โอ พะจาว ป ตึก
นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ เซ เญือะ เปลีฮ
อมันัต แตะ เนิ ตอก ไพรม อ�ื� 11 โอ พะ
จาว, อาึ ซ โฆง เกือฮ ติ แตะ โตก ละ กัน
ยุฮ ปะ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ ไตม โรฮ กัน
ซัมคัน ป ยุฮ ปะ โฆะ� 12 อาึ ซ รนึก รไน
กัน ยุฮ ปะ เตือง โอยจ อ�ื ซ ดอฮ ลอป ละ
กัน ยุฮ ปะ เบือ อมันัต ระ ยุฮ เปอะ�

13 โอ พะจาว� เมาะ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ
มัฮ ป ซงะ่ ซงอม โครยญ เจือ� ไก โตว
พะ ไฮญ ป ระ อมันัต ตอก พะจาว ยุฮ เอะ
เอ� 14ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ป เกียฮ ยุฮ ป
ซัมคัน� เอจี เปลีฮ เปอะ อมันัต ระ ไล ยุฮ
แตะ ลลาึง ปุย โฮวน เมือง� 15 ปะ เอจี
โตฮ เปอะ ปุย ไน แตะ เบือ อมันัต ระ ยุฮ
เปอะ� เอจี มัฮ จัตเจือ ยาโคป ไม่ โยเซป
ป โตฮ เปอะ เซ�

16 โอ พะจาว� ปัง มัฮ รอาวม� เญือม
ยุ อื ปะ ฮลัต ตื นึง เปอะ ปอ ราึต แตะ�
รอาวม ก โด่ะ อื รกุฮ รเตียง ตื� 17 ชุต
รวู โทก โซ รอาวม เฮละ ละ ปลัฮเตะ� เซี
ยง เนอึม บริ ลอยฮ ซนัน เน่อมึ มะลอง�
ปลุกปลัก ยุฮ เปอะ รงั เฌียป เลียป เน่
อมึ โครยญ ลวง� 18 เซียง เลีฮ ตะ ยุฮ
เปอะ โอก เน่อมึ นึง กาื บังบอย� รงั ปลุก
ปลัก ยุฮ เปอะ ซเปีย ยุฮ ปลัฮเตะ� ปลัฮ
เตะ เอ รกุฮ รเตียง ไม่ ดุงเดียง แตะ ฆาื
อ�ื 19คระ โครง โฮว เปอะ อาวต นึง ปลัฮ
รอาวม� รอาวม ระ เตือง โอยจ อื มัฮ โรฮ
คระ โฮว เปอะ� ปัง มัฮ ตอก เซ� ไก โตว
ป ยุ ฮรอย ชวง เปอะ นึง อ�ื

20 ปะ เอจี นัม เปอะ ปุย ไน แตะ ตอก
นัมป เลียง แกะ โมแกะ ยุฮ แตะ โฮ� เอจี
โกว เปอะ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ละ แปน อื
ป นัม อ�ื
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1 โม เปะ ป มัฮ ลุกจุ ไพเมือง อาึ อ�ื ไมจ
เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ ละ ซ งอ่ต เปอะ
รซอม เพอกึ ตอม อาึ เปอะ เฮ�ี งอ่ต ที
แลน ป อฮั อาึ เฮ�ี 2 อาึ ซ รโฮงะ ลปุง
ปันฮา ละ เปอะ� ซ รตาึต ลปุง โด่ะ เน่อมึ

โฆะ เน่อมึ ไพรม อื ละ เปอะ� 3 ซ รโฮงะ
โรฮ ป เอจี โฮลฮ เอะ ยุ ฮมอง เน่อมึ นึง
โม จัตเจือ ไพรม เอะ ละ เปอะ� 4 ไลลวง
กัน ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ พะจาว ไม่ เมาะ ระ
อมันัต อ�ื เตือง กัน ซัมคัน ป ยุฮ อื เซ�
เอะ ซ รโฮงะ ละ โม กวนโซะ ลุกลัน แตะ
ป เกิต กัง เคะ เซ� ซ เม่าะ โตว ฮา อ�ื
5 มัฮ พะจาว ป เกือฮ ลปุง ซตอก แตะ ละ
จัตเจือ ยาโคป เปอ ไม่ เกือฮ อื โกตไม ยุฮ
แตะ ละ โม อซิราเอน เนอ� พะจาว เอจี
ดวน โรฮ โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ รโฮงะ
ซึป ตอ แม อื ละ โม กวนโซะ ลุกลัน แตะ�
6ละ ซ เกือฮ อื โม ปุย เจน โคระ ป เกิต กัง
เคะ เซ ยุง ไลลวง อ�ื ไม่ ซ ลอต โรฮ อื ร
โฮงะ ละ โม กวน เฌือต ลุกลัน แตะ โรฮ�
7 เดอมึ ปุย โม เซ ซ ยุง ซโอว รพาวม นึง
พะจาว� ไม่ โอ อื ซ เบีย กัน ยุฮ อื เซ� ซ
ยุง ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ อื ฆาื อ�ื 8 เดอมึ
โอ ซ ยุฮ อื ตอก โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ป
มัฮ โม ป ลึง รพาวม ไม่ เลฮ อื เตียง พะ
จาว โฮ� โนก ฮา เซ รพาวม รโม่ยฮ โม
จัตเจือ ไพรม อื เซ ตอน ฮมัน โตว นึง พะ
จาว� เนอมึ โตว โรฮ รพาวม ละ อ�ื

9ป มัฮ โม เอฟราอมิ เมอ เอจี ไปญ โรฮ
ทนู ไม่ ตี ยุฮ แตะ� เมือต เอจี เติง ซเงะ
โฮว รุป ปุย� ปังเมอ ลเตือฮ เยอื แม ฮา
อ�ื 10 ปุย โม เซ ยุฮ เนอึม โตว อื ตัม ป
เอจี ซันญา แตะ อาึง ไม่ พะจาว� ญอม
โตว โรฮ ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ อ�ื 11 ปุย
โม เซ เอจี เบีย กัน ยุฮ พะจาว� ไม่ เบีย
โรฮ อื ป ซัมคัน ป เอจี เปลีฮ อื ละ แตะ�
12 พะจาว เอจี ยุฮ ป ซัมคัน ซองนา ปัน
ตา โม จัตเจือ ไพรม อ�ื มัฮ ยุฮ อื นึง เตะ
ลโลวง ป อฮั ปุย โซอนั ไม่� ป ไก นึง เมือง
อียปิ เซ� 13 พะจาว เอจี รกัฮ รอาวม นึง
ปลัฮ รอาวม ละ อ�ื เกือฮ อื โฮลฮ โฮว ซไบ่
ซน่ะ อ�ื เกือฮ รอาวม เซ อาวต รโจะ ละ
อื ตอก เดีญ โฮ� 14 เมือ ซเงะ่ อื พะจาว
เกือฮ ชุต รวู นัม คระ ละ อ�ื เมือ ก ซาวม
อื เกือฮ โรฮ งอ ยุฮ แตะ ซอต ซเปีย ละ
อื ติ ซาวม บวยฮ โครยญ ซาวม� 15 พะ
จาว ลกิฮ ซโมะ ระ ละ อื นึง ลาึน ซออฮ ซอ
วยญ� เกือฮ รอาวม โอก ละ อ�ื เกือฮ อื
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โฮลฮ ญุ อื ปอ ซัก แตะ� ตอก เอนิ รอาวม
ป จาึฮ โอก เน่อมึ ก โด่ะ อื โฮ� 16พะจาว
เกือฮ เนอึม รอาวม โอก ละ อื เน่อมึ นึง
ซโมะ� ปอ ปัต เอนิ อื ตอก โกลง ระ โฮ�

17 ปุย โม เซ ปังเมอ ยุฮ แนฮ ลัง่ มัป่ ละ
พะจาว� ติ เจน อาวต อื นึง ลาึน ซออฮ
เซ โม เซ เลฮ ลัง่ เตียง พะจาว ป ตึก นึง
ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ เซ� 18 ปุย โม
เซ คนัป พะจาว เกือฮ ป โซม ป ปอน ละ
แตะ ตัม ป ฆวต โซม ฆวต ปอน แตะ� มัฮ
โฆง อื ลอง รพาวม พะจาว� 19 เติ โรฮ
พะจาว ไม่ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว ซ เกีย
ฮ เกือฮ ป โซม ป ปอน ละ เอะ นึง ลาึน
ซออฮ ซอวยญ เฮี ตอก เมอ� 20 พะจาว
เอจี ปุฮ ซโมะ ระ เกือฮ เนอมึ รอาวม จาึฮ
โอก นึง อื ปอ แปน เอนิ อื โกลง� อมั ซ
เกียฮ เกือฮ โรฮ อื เนิ ไม่ คโนมปัง เงอ�
อมั ซ เกียฮ เกือฮ โรฮ ลัง่ โตะ ละ ปุย ไน
แตะ เฮ�ี� อฮั เซ� 21พะจาว เญือม เอจี
ฮมอง อื ป อฮั โม เซ เยอ� ฮาวก รพาวม
เอนิ ฆาื อ�ื เกือฮ เอนิ งอ ยุฮ แตะ โอก
ละ โม ยาโคป� เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ
ละ โม อซิราเอน� 22 มัฮ ฆาื โอ อื เจือ
ซ ปุน เรอึม พะจาว แตะ� อาึง โตว โรฮ
รพาวม แตะ นึง อมันัต ระ ยุฮ อ�ื 23 เญื
อม เซ พะจาว ดวน มะลอง ป อาวต ก ฮลา
วง อ�ื เกือฮ อื โปฮ ติ แตะ ละ อ�ื 24 เกือฮ
มานา ราื ละ อ�ื เกือฮ อื โฮลฮ โซม อ�ื มัฮ
เกือฮ อื ป โซม เมือง มะลอง ละ� 25 ปุย
ปลัฮเตะ เอจี โฮลฮ โซม ป โซม ยุฮ โม เต
ปด่า� พะจาว เกือฮ ป โซม ละ อื โฮวน
ปอ เอนิ โอ อื เญาะ โอยจ โซม� 26พะจาว
เกือฮ กาื เน่อมึ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ บาึง นึง
กังฮาว� เกือฮ โรฮ กาื เน่อมึ ลวง ลัก่เซฮ
ฮอยจ เบือ อมันัต ระ ยุฮ แตะ� 27 เกือฮ
โตะ ฮอยจ ละ อื โฮวน ตอก รกาื โฮ� มัฮ
ไซม ป ฮอยจ ละ อื เซ� โฮวน เอนิ ตอก
ไฮมจ นึง เกาะ โฮ� 28 เกือฮ อื เลีฮ จัป ละ
อื นึง ซน่ะ ลลาึง ไคะ อาวต อื เซ ปอ เล่ีป
อื เอนิ� 29 พะจาว เกือฮ อื โฮลฮ ปอน ป
ฆวต ปอน แตะ� โฮลฮ เนอึม ปอน อื ปอ
ซัก แตะ� 30 ปัง มัฮ ตอก เซ� เญือม โอ
อื ดิ เตือน ซัก นึง เงอ� ลไล อาวต ลัง่ ป
ปอน อื เซ โตะ มวยญ อ�ื 31 เญอืม เซ พะ
จาว เปลีฮ พราวป เอนิ รพาวม ฮาวก แตะ
ละ อ�ื ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ระ เรยีง ระ แด่น

ลลาึง อ�ื ฮอยจ ละ โม ป บุฮ ป บาึง ไน โม
อซิราเอน เซ�

32 ปัง เอจี เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ� ไม่
เอจี ยุ อื กัน ซัมคัน ยุฮ พะจาว� โม เซ ยุฮ
แนฮ ลัง่ มัป่� ญอม โตว ลัง่ อาึง รพาวม
แตะ นึง พะจาว� 33 มัฮ เซ ป เกือฮ พะ
จาว อื เงีย่ง ซเงะ ฆาื อื ตอก เอนิ รพาวม
ปุย ติ รพาวม โน่ง โฮ� เกือฮ เคิ เนอมึ ยุฮ
อื ล่อยญ พราวป เอนิ ปอ ฮลัต ปุย นึง�
34 เญอืม เอจี ยุฮ พะจาว ยุม ไม่ อื ตอก เซ
งอ่น เนอ� ปุย ไฮญ นึง อื ยุง โรฮ ซาวป
ยุ พะจาว ฆาื อ�ื ลเตือฮ โรฮ ติ แตะ ลัก่
พะจาว ละ ซ ซาวป อื ยุ พะจาว ไม่ รพาวม
เรยีง แตะ� 35 โตก โรฮ ฆาื อื ละ พะจาว
ป มัฮ ซโมะ เปิง รองั เดีย แตะ� ไม่ มัฮ พะ
จาว ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ เซ
ป เรอมึ อื เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� 36 โม
เซ ปังเมอ มัฮ เคียต อื อวต ลื พะจาว นึง
มวยญ แตะ โน่ง� ญันได่ มัฮ เยอื อฮั อื
ลปุง โอ เนอึม ละ พะจาว� 37 รพาวม ร
โม่ยฮ อื เนอมึ โตว ละ พะจาว� เมีญ โตว
ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ไม่ แตะ แปน ป
ซัมคัน ละ แตะ� 38 ปัง มัฮ ตอก เซ� พะ
จาว ปังเมอ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ อ�ื ยุฮ
โตว ไลจ ไม่ อื นึง เลียก พาวม แตะ นึง�
ไก โฮวน โฮน ตะ อื เปลีฮ รพาวม ฮาวก
แตะ ละ อ�ื ปังเมอ โอต อ�ื เปลีฮ เนอึ
ม โตว อื ละ อ�ื 39 พะจาว โตก ละ มัฮ
เยอื โม เซ เนะซองั บ่ได่ะ� ไม่ มัฮ โรฮ อื
ตอก กาื ติ รพาวม โน่ง ป โอ เญือะ เกียฮ
ลเตือฮ แม โฮ�

40 ติ เจน อาวต อื นึง ลาึน เวอืฮ โฮ�
ปุย โม เซ เลฮ แนฮ เตียง ป อฮั พะจาว
ละ แตะ โฮวน โฮน� ยุฮ ลอป ควน เกือฮ
แตะ พะจาว ไลจ รพาวม� 41 โฮฮ ฮา เซ
ลอง เลาะ ลาึน แม รพาวม พะจาว� ยุฮ
โรฮ ควน เกือฮ แตะ พะจาว ซงะ่ ซงอม
ยุฮ โม อซิราเอน เซ โซะ รพาวม� 42 ปุย
โม เซ เญือะ โตก โตว ละ อมันัต ระ ยุฮ
พะจาว� โตก โตว โรฮ ละ ซเงะ โตฮ พะ
จาว แตะ เกือฮ โปน ฮา โม ป ตอซู ไม่ แตะ
เซ� 43 ตอก เญือม ยุฮ พะจาว กัน ซัม
คัน นึง เมือง อียปิ นึง เตะ ลโลวง โซอนั
โฮ� 44 เญือม เซ พะจาว เปียน รอาวม
โตะ โกลง ละ อื เกือฮ แปน ฮนัม� โม อี
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ยปิ เญือะ เกียฮ ญุ โตว รอาวม เซ ฆาื อ�ื
45พะจาว เกือฮ โรฮ โรป ฮอยจ ยุฮ ป โซะ
ละ อ�ื เกือฮ แม บัก่ ฮอยจ คัม ตุง อ�ื
46 โฮฮ ฮา เซ เกือฮ แม ซดู ฮอยจ โซม พัก
เญือ ยุฮ อ�ื เกือฮ โรฮ ซฆลา ฮอยจ โซมป
ซมา ลโลวง อ�ื 47พะจาว เกือฮ แพร ราื
ละ โคะ อะงุน ยุฮ อื ปอ ไลจ อ�ื เกือฮ โรฮ
รน่ะ กอ ราื นึง โคะ เม ยุฮ อื โรฮ� 48แพร
เซ ราื โรฮ ราว โมวก โฮวน ยุฮ อ�ื เกือฮ
แม ตะ โตยฮ แกะ ปิ ยุฮ อื โรฮ� 49พะจาว
เกือฮ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ อ�ื
เตือง รพาวม กุยจ ววั� รพาวม รอก� ไม่
เม่ะมัก่ ซักคระ� มัฮ เกือฮ อื โม เตปด่า
ยุฮ แตะ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ อ�ื 50 พะจาว
เกือฮ รพาวม ฮาวก ระ ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ
อ�ื เกือฮ โตว อื โปน ฮา ยุม แตะ� เกือฮ
ฮา ฮอยจ ละ อ�ื 51 พะจาว ยุฮ ยุม ไม่ ป
มัฮ กวน โรง โม อยีปิ เตือง โอยจ อ�ื กวน
โรง อื เซ เอจี มัฮ ตอก เปลิ โคะ โรง ลลาึง
โม จัตเจือ ฮาม เซ� 52 ละ โม ป มัฮ ปุย
ไน อื พะจาว ปังเมอ ตาว อื โอก ตอก ตาว
ป เลียง แกะ โม แกะ ยุฮ แตะ โฮ� ตาว
อื โฮว นึง ลาึน เวอืฮ ตอก ตาว ปุย แกะ ปิ
โฮ� 53พะจาว ตาว ปุย ไน แตะ เซ เกือฮ อื
โฮลฮ โฮว ไมจ โฮว มวน� โม เซ ฮลัต โตว
ฆาื อ�ื ละ โม ป ตอซู ไม่ อื เซ พะจาว ปัง
เมอ เกือฮ อื รมัม่ โตะ ปลัฮ รอาวม� 54ป
มัฮ ปุย ไน อื เซ ตาว อื ฮอยจ นึง เมือง ซงะ่
ซงอม ยุฮ แตะ� เกือฮ อื ฮอยจ นึง บลาวง
ป ปุน อื เบือ อมันัต ระ ยุฮ แตะ� 55 เอจี
โครฮ โรฮ ปุย โฮวน เมือง โอก ลั่กกา อ�ื
รฆุ โรฮ ปลัฮเตะ อาวต ปุย โฮวน เมือง เซ
ละ ปุย ไน แตะ เกือฮ แปน คอง อ�ื เกือฮ
โม อซิราเอน เซ โครยญ เจอ โฮลฮ อาวต
นึง เญือะ นึง ยว่ง อ�ื

56 ปัง เอจี ยุฮ พะจาว ละ อื ตอก เซ�
โม อซิราเอน เซ ลอง แนฮ ลัง่ รพาวม พะ
จาว ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ เซ�
ไม่ เลฮ อื เตียง อ�ื ญอม โตว ยุฮ อื ตัม
ลปุง ซตอก อื ละ แตะ� 57 เอจี พัต นา
แตะ ฮา พะจาว� เนอึม โตว โรฮ รพาวม
ละ อ�ื ยุฮ อื ตอก เอจี กอ ยุฮ โม จัตเจือ
ไพรม แตะ โฮ� มัฮ ตอก อื ตี ทนู โอ ซื

โฮ� 58 ซาวป ยุฮ ป ววั รพาวม พะจาว
นึง ทไว อื โอเอฮี ราว คัน นึง นาตี ฮลาวง
โฮวน โดฮ เซ� เกือฮ พะจาว รอก พาวม
นึง แตะ ฆาื ฮุป ไว แตะ� 59พะจาว เญอืม
ยุ อื ป ยุฮ ป อฮั อื ตอก เซ� ฮาวก รพาวม
เนอมึ ละ อ�ื ละ โปวฮ เนอมึ โม อซิราเอน
ฆาื อ�ื 60 พากัง ระ ป มัฮ นา ก อาวต อื
ลลาึง ปุย ป ไก นึง เมือง ชโิล เซ� พะจาว
เอจี ละ โปวฮ โรฮ อ�ื 61พะจาวญอม เอนิ
เกือฮ โม ป ตอซู ไม่ แตะ โรวก ฮติ ลปุง
ซันญา ยุฮ แตะ� ป มัฮ ควน เปลีฮ อื อมั
นัต โญตซัก ยุฮ แตะ นึง� 62 เอจี พลวย
โรฮ ปุย ไน แตะ เกือฮ ยุม นึง วจิ� เปลีฮ
รพาวม ฮาวก แตะ ละ โม ป มัฮ คอง แตะ
เซ� 63 โม ปรเมะ นมุ นึง อื เอจี ยุม นึง กัน
โฮว รุป แตะ� โม ปเครฮี นึง อื เญือะ ไก
โตว ปรเมะ ละ ซ โฮลฮ อื เอญี ละ� 64 โม
ซตุ นึง อื ยุม โรฮ นึง วจิ� โม ปรโปวน
เญือะ อื โฮลฮ โตว เยอืม อื ตัม ไล อ�ื

65 กัง เคะ เอ พะจาว โกฮ ตอก โกฮ ปุย
เน่อมึ ไอจ แตะ โฮ� ตอก เอนิ ปรเมะ ระ
เรยีง ป โฮลฮ แม รพาวม เรยีง แตะ เบือ
ไปล โฮ� 66 พะจาว โครฮ โม ป รุป ไม่
แตะ เซ ปอ ลเตือฮ อื ตอ แม� ไม่ เกือฮ
ลอป อื โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง�่ 67 พะจาว
ญอม โตว รปั จัตเจือ โยเซป� เลือก โตว
โรฮ เจอ เอฟราอมิ� 68 ปังเมอ เลือก เจอ
ยูด่า� ไม่ บลาวง ซีโยน ป มัฮ ป ฮรกั อื
เซ� 69 เกือฮ ปุย ยุฮ วิฮนั คึนัก นึง อ�ื
ตอก เอนิ เญือะ อาวต อื นึง มะลอง โฮ�
เกือฮ อื ตอน ฮมัน ลอปตอกปลัฮเตะ โฮ�
70พะจาว เอจี เลือก โรฮ ด่าวติ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ แตะ เซ� ตาว อื โอก เน่อมึ นึง คอก
แกะ� 71 เกือฮ อื โอก ฮา กัน แลน แก อื
แกะ จัว กวน� เกือฮ แม อื แปน ป เลียง
ป แลน โม ยาโคป ป มัฮ ปุย ไน แตะ ตอก
เลียง ปุย แกะ โฮ� เอจี มัฮ โม อซิราเอน
ป มัฮ คอง พะจาว เซ� 72 ด่าวติ เซ เลียง
อื ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ� ไม่ มัฮ แตะ ปุย
เกง ละ นัม แตะ ปุย�

79
รซอม เชยี ลืลาว ยุฮ อาซัป
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1 โอ พะจาว� โม ปุย ตังเมือง ป โอ นัปทื
ปะ เซ เอจี เลียก นึง นาตี ป มัฮ คอง ปะ�
โม เซ เกือฮ วิฮนั ซงะ่ ซงอม ยุฮ ปะ เซ
แปน ป รแอม ไล� ไม่ ยุฮ โรฮ อื ไลจ ไม่
เวยีง เย รูซา เลม ปอ เอนิ แปน อื ครมั
รฌุฮ� 2 ปุย โม เซ เอจี เกือฮ ไซม โฮลฮ
กุก โตะ โม กวนไจ ปุย โจฮ ปะ� เอจี เกือฮ
โรฮ ซัตซิง ป อาวต นึง เพระด่าวก โฮลฮ
กุก อื ตอก เซ โรฮ� 3 โม เซ เอจี เกือฮ
ฮนัม ปุย ไน เปอะ เซ ปัต เล่ีป เวยีง เยรูซา
เลม� ตอก เอนิ ปัต รอาวม โฮ� เญือะ ไก
โตว ป ไอม ลัง่ ละ ซ โฮว รมอยจ อื ป ยุม
เซ� 4 โม ป อาวต รวติ รเวยีง เอะ เอจี เพี
ยก แฮม เอะ� ไม่ อฮั อื ลปุง พามัต ดู่แค
วน เนิ�

5 โอ พะจาว, ปะ ซ รอก พาวม ลัง่ เปอะ
นึง เอะ เล่ีญ เมาะ เมอ� อมั มัฮ ซ รอก
ลอป เอนิ พาวม เปอะ� รพาวม ฮาวก
เปอะ ละ ปุย ไน แตะ เซ ตอก เอนิ งอ ป
ฮะ ยุฮ เอะ โฮ� เญอืม เมอ ซญึ่ต อ�ื 6 ปัว
เปอะ โทก โซ รพาวม ฮาวก ยุฮ เปอะ ละ
โม ปุย โฮวน เมือง ป โอ ยุง ป มัฮ ปะ เซ�
เกือฮ ฮอยจ ละ ปุย โฮวน ปะเทต ป โอ
ญอม กอก ปัว ปะ เรอมึ แตะ เซ� 7 ปุย โม
เซ เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ โม อซิราเอน� ไม่ เกือฮ
โรฮ อื เมือง อาวต อื ลอต แปน เมือง ฮงั�
8 ปัว เปอะ โอ เญาะ เกือฮ เอะ ลอก ตุต
ฆาื มัป่ พิต ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม เมอะ�
ปัว เปอะ ซไจ ฮอยจ เปลีฮ รพาวม เลียก
พาวม โซะ ไง่ เปอะ นึง เอะ� เอะ เอจี ซดิ
เนอมึ ลัก่ ซ ไลจ ซ ไฆร แตะ�

9 โอ พะจาว ป มัฮ ตัว เปิง เอะ� ปัว ปะ
เรอมึ เอะ เบือ ฮนั เปอะ นึง มอยฮ ไก โญต
ไก ซัก แตะ เซ� ปัว เปอะ เรอมึ เอะ เกือฮ
โปน ไม่ ยวก เปอะ มัป่ กัฮ เปอะ ตุต ยุฮ
ฮุ เนิ� 10 ปัว เปอะ โอ เกือฮ ปุย ตัง ปะ
เทต โม เซ โฮลฮ อฮั เฮ�ี �พะจาว ทื โม
เซ อาวต ก เมอ� ตัว เซ ตัม เกียฮ เรอึม
ปุย ไน แตะ�� ปุ เกือฮ โฮลฮ อฮั เซ� ปัว
เปอะ โรก เวน ละ ปุย ตังเมือง ตัง ปะเทต
โม เซ รโตง ฮนัม ปุย ไน เปอะ ป เอจี ยุฮ
โม เซ ยุม ไม่ เซ� เกือฮ เอะ โฮลฮ เอนิ ยุ
นึง ไง่ แตะ� 11 ปัว เปอะ งอ่ต ฮมอง เซียง

รกัเริ โม ปุย ไน เปอะ ป โฮมวต ปุย โรวก
เกือฮ แปน ครา แตะ เซ� โม เซ เอจี ซ ยุม
ลอป เนอมึ� ปัว เปอะ เรอมึ เกือฮ โปน ฮา
ยุม แตะ เบือ อมันัต ระ ยุฮ เปอะ�

12 โอ พะจาว� ปัว ปะ โรก เวน ละ โม
ป เพียก แฮม เปอะ เซ อาแลฮ เตะ ป ยุฮ
โม โกะ อื เซ เอนิ� นึง มัฮ อื โม ป พามั
ต ดู่แควน ปะ� 13 เญือม เอจี ฟวยจ ยุฮ
เปอะ ตอก เซ� โม เอะ ปุย ไน เปอะ ป มัฮ
ตอก แกะ นึง กังเด่น ยุฮ เปอะ� ซ ญันด่ี
ปีติ ลอป นึง ปะ� เอะ ซ ลืลาว ลอป ปะ โค
รยญ เจน ปุย โอ เญาะ ไก ลอยจ�

80
รซอม ลืลาว ยุฮ อาซัป� ตัมนอง เตีย

ด่อกลีลา ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี
1 โอ พะจาว� ป มัฮ ป แลน แก โม อซิ

ราเอน� ปะ เอจี นัม เปอะ จัตเจือ โยเซป
ตอก นัม ปุย แกะ ยุฮ แตะ โฮ� ปัว เปอะ
งอ่ต ฮมอง ป ปัว เยอะ� ปะ ป งาวม ราว
โม เตปด่า ไก โพรยจ เจอ� ปัว เปอะ ซอต
รงั ซเปีย ยุฮ เปอะ ละ เอะ� 2 ปัว เปอะ
เปลีฮ อมันัต ระ ยุฮ เปอะ ซองนา โม เอฟ
ราอมิ� โม เบ่นยามิน� ไม่ โม มะนาเซ�
ปัว เปอะ ฮอยจ เรอมึ เอะ เกือฮ โปน ฮา ป
โอ ไมจ�

3 โอ พะจาว� ปัว เปอะ เรอมึ เอะ เกือฮ
แม ไมจ แม ตอก ไพรม แตะ� ปัว เปอะ
เลียก พาวม นึง เอะ เดอมึ เอะ ซ โปน เนอึ
ม�

4 โอ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� ปะ ซ
รอก พาวม ลัง่ เปอะ นึง รซอม ไววอน เอะ
ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เฮี เล่ีญ เมาะ เมอ แล�
5 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ เอะ โซม รบวต แตะ
ตัง อาวป� เกือฮ โรฮ เปอะ เอะ ญุ รบวต
แตะ ตัง รอาวม� 6 เอจี เกือฮ เปอะ ปุย
เมือง รวติ รเวยีง เอะ เซ รเจ รไซญ ฆาื เฆ
รอืง แตะ บัน่เมือง ยุฮ เอะ� โม ป ตอซู ไม่
เอะ เซ เอจี เพียก แฮม เอะ�

7 โอ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� ปัว
เปอะ เรอึม เอะ เกือฮ แม ไมจ แม ตอก
ไพรม แตะ� ปัว เปอะ เลียก พาวม นึง
เอะ เดอมึ เอะ ซ โปน เนอมึ�

8 ปะ เอจี โรวก เปอะ โม อซิราเอน โอก
ฮา เมือง อียปิ ตอก โรวก ปุย โคะ อะงุน
โฮ� เอจี โครฮ เปอะ ปุย โฮวน เมือง เกือฮ
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โอก ฮา ก อาวต อ�ื ฟวยจ เซ ซมา เปอะ
โคะ อะงุน ยุฮ แตะ เซ นึง เบือง อ�ื 9 เอจี
ไท เอจี เพรยีง เปอะ เตะ ละ โคะ อะงุน
เซ� เกือฮ เปอะ เกียฮ ซาึต แรฮ แตะ โด่ะ
ไม่ มา อื ปอ เล่ีป อื ยุฮ เมือง เซ� 10 ปุ โรม
อื ปอ เอนิ ไฆลป อื ยุฮ บลาวง� กัก อื ระ
ปอ เลอปึ เอนิ อื โคะ โซน ซีด่า โรฮ� 11 กัก
อื เซ ซนาว ติ แตะ ฮอยจ นึง ปลัฮ รอาวม
ระ� มา โรฮ ฮอยจ นึง โกลง ยูฟะเรตี�

12 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปะ ตอ เญื่อฮ
โน่ง เปอะ ฆรุง อื เมอ� ปุย เมาะ ป โฮว
พา คระ เซ เยอ เอจี โฮลฮ เปฮ เยอื เปลิ
อื ฆาื อ�ื 13 เลีจ พริ ป โอก เน่อมึ โตะ
น่อง� ฮอยจ โจฮ ฮอยจ บึน อ�ื ซัตซิง ป
อาวต นึง กังเด่น กังปอย ฮอยจ โซม โรฮ
อ�ื 14 โอ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� ปัว
เปอะ เฌาะ รพาวม แตะ ฮา กัน เซ� ปัว
เปอะ แก แลน เน่อมึ ก อาวต เปอะ เมือง
มะลอง ไม่ โตก เปอะ ละ โคะ อะงุน ยุฮ
เปอะ เฮ�ี 15 เอจี มัฮ ปะ ไอฮ ป ซมา เยอ�
เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ กัก อื ระ ฮอน ตอน
ฮมัน ละ โกะ เปอะ ไอฮ�

16 กังเคะ เอ ปังเมอ ไก ป ฮอยจ ฆู เกือฮ
ลเลอมึ� ฟวยจ เซ โตก แม อื นึง งอ เกือฮ
ฮะ ล่อยญ� ปัว เปอะ เปลีฮ รพาวม ฮาวก
แตะ ละ ปุย โม เซ ไม่ เกือฮ เปอะ ไลจ โลม
เอนิ� 17 ปัว เปอะ เรอึม ปุย ไน เปอะ ป
เอจี เลือก เปอะ อาึง เซ� เอจี มัฮ ปะเทต
ป เกือฮ เปอะ ระ ฮอน ตอน ฮมัน ละ โกะ
เปอะ ไอฮ เซ� 18 ปัว เปอะ เรอมึ เอะ เกือฮ
ไอม� เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ ลืลาว มอยฮ
เปอะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ โม เอะ เญือะ
ซ ลเตือฮ โตว ติ แตะ ฮา เปอะ ฆาื อ�ื

19 โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว กุม ตฮนั
มะลอง� ปัว เปอะ เรอึม เอะ เกือฮ แม
ไมจ แม ตอก ไพรม แตะ� ปัว เปอะ เลีย
ก พาวม นึง เอะ เดอมึ เอะ ซ โปน เนอมึ�

81
รซอม เชยี ยุฮ อาซัป� ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี ตัม ตัมนอง กิตทิต
1 ไมจ เปอะ เชยี ไม่ รพาวม ไมจ มวน

แตะ� เกือฮ แปน ป ทไว เปอะ ละ พะจาว
ป เกือฮ เรยีง แด่น ละ โม เอะ� ไมจ เปอะ
รโอง ไม่ เซียง เรยีง แตะ ละ รโพ แตะ
มอยฮ พะจาว ยุฮ ยาโคป� 2 ไมจ เปอะ

เชยี ไม่ เลน เปอะ โด่นตรี เกือฮ มวน โฮ�
ไมจ เปอะ ดิฮ ไม่ รมัมะนา� เตียต แม ไม่
พิน ระ พิน แตวะ โรฮ�

3 ไมจ เปอะ ปาึง โตวต เญือม ฮาวก เคิ
โคระ ติ ซาวม โครยญ เคิ� ไม่ เญือม ดู
เคิ นึง มัฮ อื ซเงะ โซม เลียง เปอะ ไม่ ปุ
แตะ� 4 มัฮ พะจาว ป ดวน โม อซิราเอน
ยุฮ ตอก เซ� เอจี มัฮ โกตไม ยุฮ พะจาว
ทื โม ยาโคป� 5 พะจาว เอจี ดวน โม จัต
เจือ โยเซป ยุฮ อื ตัม เซ� เญอืม เกือฮ พะ
จาว ป โตะ ป ตอง เกิต ละ เมือง อยีปิ โฮ�
อาึ ฮมอง เซียง ป โอ แตะ ดิ กอ ฮมอง

ติ ชวง� 6 เซียง เซ อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี เฟือ
ก รบุยฮ ระ เซ ฮา ตัง โฆระ เปอะ� เอจี
บลาึฮ โรฮ ลกลอม เชยีน เซ ฮา ซองัปา
เปอะ� 7 เญือม อาวต เปอะ ไม่ เม่ะมัก่
รพาวม ตุก แตะ� โม เปะ เอจี กอก เปอะ
ปัว อาึ เรอึม แตะ� อาึ เอจี เรอึม เนอึม
โม เปะ� เอจี โลยฮ รซอม ปัว เปอะ เน่อมึ
กไน ชุต รวู นา ก ลอยฮ เซียง เนอึม บริ
เซ� อาึ เอจี ลอง โรฮ แลน รพาวม โม เปะ
นา ก ปัต รอาวม นึง นาตี เมรบี่า โฮ�

8�โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน อาึ อ�ื ไมจ เปอะ
งอ่ต ลปุง ซตอก อาึ เปอะ เฮ�ี โม เปะ
โม อซิราเอน เนอ� อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ
งอ่ต เนอึม ป อฮั แตะ เฮ�ี 9 ปุ เกือฮ พะ
จาว ไฮญ ไก ละ เปอะ ซน่ะ ลลาึง เปอะ� ปุ
โรฮ นุ่ม ไว พะ ป ทื ปุย ตังเมือง เงอ เฟือฮ
เอนิ� 10อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�
มัฮ ป นัม เปอะ โอก ฮา เมือง อียปิ โฮ�
องั มวยญ เปอะ ละ เวอืฮ เดอมึ อาึ ซ เกีย
ฮ เทาะ ป โซม ละ เปอะ ปอ ซัก เปอะ� อาึ
เอจี อฮั เซ ละ�

11 �ปุย ไน อาึ เซ ปังเมอ โอ งอ่ต ป อฮั
อาึ ละ แตะ� โม อซิราเอน เนอ เญือะ
ญอม โตว รปัคัม อาึ� 12 มัฮ เซ ป พลวย
อาึ อื เกือฮ โฮว ตัม รพาวม ลึง อื เซ ฆาื
อ�ื เกือฮ ยุฮ อื ตัม รพาวม ฆวต ยุฮ โกะ
อื ไอฮ�

13 �โม ปุย ไน อาึ อื ตึน ลัง งอ่ต ป อฮั
อาึ� โม อซิราเอน เนอ ตึน ลัง ยุฮ อื ตัม ป
เอจี ดวน อาึ แตะ ยุฮ โครยญ เจือ� 14 มัฮ
ยุฮ อื ตอก เซ� อาึ ซ เกือฮ โม ป ตอซู ปุ
แตะ ไม่ อื เซ ไป นึง อื ไกลจๆ เอนิ� อาึ ซ
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เกือฮ เป โม ป เกละยุ อื เซ เตือง โอยจ อ�ื
15 เมาะ โม ป เกละยุ อาึ อ�ื ซ โฮลฮ ตื นุ่ม
ไว อาึ นึง ไป แตะ� อาึ ซ เกือฮ ลอก ตุต
แตะ โอ เญาะ ไก ลอยจ� 16 อาึ ปังเมอ
ซ เลียง เงอะ โม เปะ นึง เฮงาะ ซาลี ตึก
นึง ไมจ แตะ� ซ เกือฮ โรฮ โม เปะ ซัก นึง
โซม แตะ โกะแฮ ป ตึก นึง เด แตะ�� อฮั
เซ พะจาว�

82
รซอม เชยี ลืลาว ยุฮ อาซัป

1 พะจาว งาวม ตัตเตียง ลลาึง โม เต
ปดุ่ต เตปด่า� แปน โรฮ ป รเตีฮ โอเอฮี
ละ โม พะ โม จาว เตือง โอยจ อ�ื อฮั เฮี
ละ อ�ื

2 �โม เปะ เมอ ยุ ร เตีฮ เปอะ โอ เอฮี
ละ ปุย ตอก โอ อื ซืไซ เยอ� เคราะ แปฮ
อื พาวม ดิ เปอะ ไม่ โม ปุย ฆอก ไล เซ�
3 ไมจ เปอะ เรอมึ รเตีฮ โอเอฮี ละ โม ป ชุม
เช ไม่ โม กวนดอย ตัม ซื อ�ื เรอมึ โรฮ โม
ป ตุก ป ญัก เกอ ไม่ โม ป เม่ะมัก่� เกือฮ
โฮลฮ โอเอฮี ตัม ป ลัง โฮลฮ อ�ื 4 โม ป
ชุมเรยีง ชุม แด่น ไม่ โม ป ตุก ป ญัก เซ�
ไมจ เปอะ เรอมึ เกือฮ โปน ฮา คัม ตุง ปุย
ฆอก ไล อ�ื

5�โม เปะ งาวไงญ เปอะ� คาว โตว โรฮ
โอเอฮี ไจ เปอะ� โม เปะ เอจี ยุฮ ลอป
เปอะ โอเอฮี ตอก ป อาวต นึง ก เฟียก อ�ื
เกือฮ เปอะ โตว กัน ปุก กัน ลอก ไก นึง
ปลัฮเตะ เฮี เฟือฮ เอนิ�

6 �อาึ เอจี อฮั เฮ�ี �โม เปะ เอจี มัฮ
เปอะ ตอก พะจาว� มัฮ เปอะ กวน พะ
จาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ�� 7 ปัง มัฮ
ตอก เซ� โม เปะ ซ ยุม โรฮ เปอะ ตอก ปุย
ปลัฮเตะ โรฮ� ซ ลอยจ โรฮ จีวติ เปอะ
ตอก โม จาวไน นึง ปลัฮเตะ โรฮ�� อฮั
เซ�

8 โอ พะจาว� ปัว เปอะ ฮอยจ ร เตีฮ
แปฮ โอเอฮี ละ ปุย ปลัฮเตะ เฮ�ี นึง มัฮ
ปุย โครยญ ปะเทต คอง เปอะ�
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รซอม เชยี ลืลาว ยุฮ อาซัป

1 โอ พะจาว� ปัว เปอะ โอ อาวต โฆย
ไม่� ปุ เคียต โอ ยุ โอ ฮมอง� 2 โม ป เกละ

ยุ ปะ เซ เอจี งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ป ซุก
ซัก� ปุย โม เซ เอจี โกฮ ไกญ แตะ ตอก ซ
โอยญมวย โฮ� ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ เปอะ�
3 ปุย โม เซ งอ่ต อาึง แพนกัน ละ ซ ตอซู
แตะ ไม่ ปุย ไน เปอะ� ซิงซา ดิ ตอก ซ
ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ โม ป โซะโกะ ฮรกัซา ปะ
นึง เซ� 4 อฮั โรฮ ติ แตะ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม
เอะ� เตือง บัน่เมือง อาวต เตอะ เฮ�ี ซ
เกือฮ เอะ ไลจโลม ปอ โอ ปุย เญือะ ซ โตก
ละ มอยฮ โม อซิราเอน เฮี เฟือฮ เอนิ�

5 โม เซ พาวม ดิ เตะ พรอม ละ งอ่ต
แตะ แพนกัน ฆอก� ซันญา ดิ อื ไม่ ปุ
แตะ ละ ซ ตอซู อื ไม่ เปอะ� 6 ปุย โม เซ
มัฮ โม เอโด่ม� โม อิชมาเอน� ปุย เมือง
โมอปั� ไม่ โม ฮากา� 7 มัฮ แม โม เกบัน่�
โม อมัโมน� โม อามาเลก� โม ฟีลิซเตีย�
ไม่ ปุย เมือง ไทระ� 8 โม อตัซีเรยี พาวม
ดิ โรฮ ไม่ อ�ื ละ ซ เรอึม แตะ โม อมัโมน
ไม่ โม โมอปั ป มัฮ จัตเจือ โลต เซ�

9 โอ พะจาว� ปัว เปอะ ยุฮ ละ อื ตอก
เอจี ยุฮ เปอะ ละ ปุย เมือง มีเด่ียน โฮ�
ตอก โรฮ ยุฮ เปอะ ละ ซิเซรา ไม่ ยาบิน่ นึง
ฮอง โกลง คีโชน โฮ� 10 ตอก เอจี เกือฮ
เปอะ ไลจโลม นึง นาตี เอนโด่ โฮ� เนะ
ซองั อื ซเออมึ ลอต เอนิ แปน เตะ รกาื นา
เซ� 11 ปัว เปอะ เกือฮ โม ป ระ ป คาว ยุฮ
อื ไลจ ตอก โอเรป ไม่ เซเอป โฮ� เกือฮ โม
จาวไน ยุฮ อื เตือง โอยจ อื ยุม ตอก เซบ่า
ไม่ ซันมุนนา โฮ� 12 โม เซ เอจี มัฮ โม ป
อฮั เฮ�ี �ไมจ เอะ ลู ตุย นาตี ยุฮ พะจาว
เซ เกือฮ แปน คอง โม เอะ ไอฮ�� อฮั เซ�

13 โอ พะจาว� ปัว ปะ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย โม
เซ เกือฮ บลวย เอนิ ตอก รกาื โฮ� เกือฮ
ปอย เอนิ ตอก เฮงาะ แลป โรวก กาื โฮ�
14 เกือฮ ไลจโลม เอนิ ตอก เญือม ฮะ งอ
ยุฮ พริ เบรอมึ โฮ� ตอก เญือม ฮาวก งอ
นึง บลาวง ปอ ฮะ โอยจ โคะ เอาะ นึง อื
โฮ� 15 ปัว เปอะ เกือฮ กาื ระ กาื กอ ยุฮ
เปอะ โครฮ อื เกือฮ ตอ� เกือฮ ฮลัต เตีจ
โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื 16 โอ พะจาว, ปัว เปอะ
เกือฮ อื โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง่ ปอ โอ อื เญือะ
โรวต เปลีฮ นา แตะ� เดอมึ ซ ยุง เมีญ
มอยฮ ปะ แปน ป ระ ไล ฆาื อ�ื
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17 เกือฮ โฮลฮ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่
ไม่ ฮลัต เตีจ ลอป แตะ� เกือฮ ไลจ โญต
เซีย ซัก โอ เญาะ เกียฮ แม� ฮอยจ ละ ยุม
อื เตือง โอยจ แตะ� 18 เกือฮ ยุง มัฮ ปะ
เยโฮวา พะจาว เนอมึ ติ โตน โน่ง� ไม่ ยุง
อื มัฮ ปะ ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ ป ตัตเตียง
ปลัฮเตะ เฮ�ี

84
รซอม เชยี ยุฮ โม โครา� ฮอยจ ละ ฮวั

นา โม ป เชยี� ตัมนอง กิตทิต
1 โอ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� อาึ

ฮงา เนอึม นึง วิฮนั ยุฮ เปอะ� 2 รพาวม
รโม่ยฮ อาึ โตก ลอป ละ วฮินั ยุฮ พะจาว.
อาึ รไม่จ อาวต นา เซ� ดักดอย เยอะ ไม่
รพาวม รโม่ยฮ เฮะ เชยี ละ พะจาว ป ไอม
ลอป ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�

3 โอ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� ปะ
มัฮ เปอะ กซัต ยุฮ ฮุ� มัฮ เปอะ พะจาว ทื
อาึ� ปัง มัฮ ไซม ยว่ง เอจี โฮลฮ ก อาวต
แตะ� ปัง มัฮ ซวจิ เอจี โฮลฮ ยุฮ รฮมาวม
แตะ นึง ควง วฮินั ก ซดิ โบ คัน ยุฮ เปอะ�
ซ โฮลฮ เอนิ เนอมึ ตอม กิฮ กวน แตะ นา
เซ� 4 โม ป โฮลฮ อาวต ลอป นึง วฮินั ยุฮ
เปอะ ตอก เซ� ซ โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ
มวนแตะ เบือ อ�ื ซ โฮลฮ ลอป เชยี ลืลาว
พะจาว ฆาื อ�ื

5 โม ป โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ เบือ รโจะ
ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ ปะ อา� ซ โฮลฮ โรฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื มัฮ โม
ป ไก ลอป รพาวม ฆวต ฮาวก ไววอน นึง
เมือง ซีโยน� 6 เญือม โฮว พา อื โตะ โลก
ซออฮ ซอวยญ ก เยอืม ปุย* โฮ� เอจี เปีย
น ติ แตะ แปน เดือะ โกลง โฮวน ละ อ�ื
รอาวม เฮละ โรง เอจี เกือฮ นา เซ ชุมเยน่
เฮน ฮลอง� 7 โม เซ โฮว ไม่ โฮลฮ อื เรยีง
แด่น แตะ ปุ ปุ� ฮอยจ ละ ซ ฮอยจ แตะ
เคะ พะจาว นึง เมือง ซีโยน� พะจาว เซ
มัฮ ป ระ ฮา พะ ฮา จาว ไฮญ เตือง โอยจ
อ�ื

8 โอ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� ปัว
เปอะ งอ่ต รซอม ไววอน ยุฮ ฮุ� พะจาว ทื
ยาโคป� ปัว เปอะ งอ่ต รซอม ปัว อาึ นึง
เปอะ� 9 โอ พะจาว� ปัว เปอะ ปิฮ มุ่น ละ

กซัต ยุฮ ฮุ� ปัว เปอะ โพต ป ไมจ ละ กซัต
เลือก เปอะ อาึง เซ�

10 เญือม อาวต เอะ นึง ควง วิฮนั ยุฮ
เปอะ ปัง มัฮ ติ ซเงะ โน่ง� ไมจ เนิ ฮา
อาวต เตอะ ก ไฮญ ติ เปือน ซเงะ� อาึ ดัฮ
โฮลฮ แปน ป มอง ญัม โตะ รเวอืะ วิฮนั
ยุฮ พะจาว ยุฮ แตะ� ไมจ เนิ ฮา ซ อาวต
ซไบ่ เยอะ นึง เญือะ ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร�
11พะจาว เยโฮวา แปน ซเปีย เนิ ตอก รงั
ซเงะ โฮ� แปน โรฮ กซัต ยุฮ ฮุ� พะจาว
โพต กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ เอะ ไม่ โญต ไม่
ซัก� ดัฮ ไก ปุย ป โฮว นึง คระ ซื คระ ไซ
ยุฮ อ�ื พะจาว แจง โอ อื ซ ฮลักกอ ป ไมจ
ฮา อื ติ เจือ เนอมึ�

12 โอ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� ปุย
เมาะ ป อาึง รพาวม แตะ นึง ปะ อา ซ
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อื โค
รยญ โฆะ ปุย�

85
รซอม เชยี ลืลาว ยุฮ โม โครา ฮอยจ

ละ ฮวันา โม ป เชยี
1 โอ พะจาว, ปะ เอจี เลียก พาวม เปอะ

นึง บัน่ เมือง ยุฮ เปอะ เฮ�ี เอจี เกือฮ
เปอะ จัตเจือ ยาโคป แม ไมจ แม ตอก
ไพรม แตะ� 2 ปะ เอจี ยวก เปอะ มัป่ กัฮ
เปอะ ตุต ละ ปุย ไน แตะ� เอจี ตุเตือะ
ลูลา เปอะ พิต โฌวะ ยุฮ อื ละ อ�ื 3 ปะ
เอจี เฌาะ เปอะ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ฮา
อ�ื ป ตะ เปอะ ยุฮ ละ อื ฆาื รพาวม ฮาวก
ยุฮ เปอะ เซ เอจี เปียน เนอมึ เปอะ รพาวม
แตะ ฮา�

4 โอ พะจาว ป มัฮ ป เรอึม เอะ เกือฮ
โปน ฮา ป โอ ไมจ� ปัว เปอะ เรอึม เอะ
เกือฮ จเลิน แม ตอก ไพรม แตะ� ปัว
เปอะ โอ เญือะ รอก พาวม นึง เอะ� 5 อมั
มัฮ ซ รอก พาวม ลอป เปอะ นึง เอะ� อมั
มัฮ ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ รอก พาวม ลอป
ละ เอะ โครยญ เจน ปุย� ปัว เปอะ โอ
เกือฮ แปน ตอก เซ� 6 ปัว เปอะ เรอมึ เอะ
เกือฮ ปุน โกฮ แม� เดอมึ เอะ ป มัฮ ปุย
ไน เปอะ เฮี ซ โฮลฮ แม รพาวม ไมจ มวน
แตะ เบือ เปอะ� 7 โอ พะจาว, ปัว เปอะ
เปลีฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ละ

* 84:6 84:6 ตัม ลปุง ไพรม อฮั บ่าคา ไม่ อ�ื มัฮ อฮั อื ไม่ กัน เยอืม ปุย�
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เอะ� ไม่ เรอึม เปอะ เอะ เกือฮ โปน ฮา ป
โอ ไมจ�

8 อาึ ซ งอ่ต ป อฮั พะจาว เยโฮวา ละ
แตะ� พะจาว เอจี ซันญา อาึง ซ เกือฮ
เอะ ป มัฮ ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ อาวต
เฮน อาวต ฮลอง� เอะ ปังเมอ โอ เยอะ
เญาะ ไมจ ลเตือฮ แม ละ รพาวม งาว ไม่
ลึง แตะ เซ� 9 โม ป ไก รพาวม ฮลัต นึง
พะจาว ไม่ นัปทื เนอึม อ�ื พะจาว แจง ซ
เรอึม อื เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ เจอ� เด
อมึ ปุย ซ โฮลฮ ยุ ลอป อมันัต โญตซัก อื
นึง ปลัฮเตะ นา ก อาวต เอะ เฮ�ี

10 เญื อม เซ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ พะจาว ไม่ รพาวม เนอึม ยุฮ ปุย ซ
ฮอยจ เคะ ปุ แตะ� กัน ซื กัน ไซ ไม่ ป
เฮน ป ฮลอง ซ รโจะ อาวต ดิ ไม่ ปุ แตะ�
11 รพาวม เนอึม ซ กวยฮ เน่อมึ นึง ปุย
ปลัฮเตะ ตอก โคะ เอาะ โฮ� กัน ซื กัน ไซ
ยุฮ พะจาว ซ แก อื เน่อมึ เมือง มะลอง�
12 พะจาว ซ เกือฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ละ ปุย�
ปลัฮเตะ อาวต เอะ ซ ไมจ ป ซมา ลโลวง
ปุย นึง� 13 กัน ซืไซ ซ โฮว ลัก่กา พะจาว�
ซ เพรยีง อาึง คระ ละ ซ โฮว อื นึง�

86
รซอม ไววอน ยุฮ ด่าวติ

1 โอ พะจาว, ปัว ปะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว อาึ
ป มัฮ ปุย ตุก ปุยญัก ไม่ โซะไซญแตะ เฮ�ี
ปัว เปอะ เกือฮ เนิ ตัม ป ปัว เยอะ� 2 ปัว
ปะ เฆีญ อาึ เกือฮ โปน ฮา ยุม แตะ� นึง
มัฮ อาึ ปุย เนอมึ รพาวมละ เปอะ� ปะ มัฮ
เปอะ พะจาว ยุฮ ฮุ� อาึ อาึง รพาวม แตะ
นึง ปะ� ปัว ปะ เรอมึ อาึ ป มัฮ กวนไจ ปุย
โจฮ เปอะ เฮ�ี 3 โอ พะจาว� ปัว ปะ เลียก
พาวม นึง แตะ� นึง ปัว ลอป อาึ นึง เปอะ
โครยญ ไกลป ซเงะ� 4 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ
ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮี โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� โอ พะจาว� รพาวม รโม่
ยฮ อาึ อื อาวต นึง ปะ โน่ง� 5 เอจี มัฮ
ปะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ เนิ อ�ี ปะ ทื โซะ
โระ โกลยจ เปอะ โตว เอะ� เปลีฮ ลอป
เปอะ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน กุมปอ ยุฮ
แตะ ละ ป ปัว นึง เปอะ� 6 โอ พะจาว,
ปัว เปอะ งอ่ต รซอม ไววอน ยุฮ อาึ� ไม่
งอ่ต เปอะ รซอม ปัว อาึ นึง เปอะ� 7ซเงะ

ฮอยจ เม่ะมัก่ ซักคระ เนิ� อาึ กอก ปัว ปะ
เรอมึ แตะ� ปะ เรอมึ เนอมึ เปอะ อาึ�

8 โอ พะจาว, โอเอฮี เมาะ ป อฮั ปุย มัฮ
พะ มัฮ จาว เยอ� ไก โตว ติ เนอมึ ป ตอก
อื ปะ อา� กัน เมาะ ป ยุฮ ปุย เตือง โอยจ
อื ไก โตว ติ เจือ เนอึม ป ตอก อื กัน ยุฮ
ปะ อา� 9 ปุย โครยญ ปะเทต เมาะ ป เอจี
ซัง ปะ อื เกิต เซ� ซ ฮอยจ นุ่ม ไว ปะ� ไม่
ซ นัปทื เนอึม อื มอยฮ เปอะ� 10 ปะ มัฮ
เปอะ ป ตึก นึง ระ แตะ� กัน ยุฮ เปอะ มัฮ
กัน ตึก นึง ซัมคัน แตะ� มัฮ ปะ ติ โตน
โน่ง ป มัฮ เนอมึ พะจาว เยอ�

11 โอ พะจาว, ปัว ปะ เพอกึ อาึ เกือฮ
ยุง คระ โครง ยุฮ เปอะ� เดอมึ จีวติ อาึ
ซ อาวต แนฮ นัม ลปุง เนอึม ยุฮ เปอะ�
ปัว เปอะ นัม รพาวม อาึ เกือฮ อาวต นึง
ปะ ไม่ นัปทื แตะ ปะ โน่ง� 12 โอ พะจาว
ยุฮ อาึ� อาึ ญันด่ี เนอึม นึง ปะ ฮอยจ นึง
ไกญ เปละ ไกญ พาวม แตะ� อาึ ซ อวต
องั มอยฮ ปะ ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ
ไก ลอยจ� 13 รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
เปอะ ป เปลีฮ เปอะ เนิ เซ ระ เนอมึ ไล เนิ�
ปะ เอจี เรอมึ เปอะ จีวติ อาึ เกือฮ โปน ฮา
เมือง ป ยุม�

14 โอ พะจาว� โม ป อวต ติ แตะ โกฮ
ตอซู ปุ แตะ ไม่ อาึ� โม ปุยไฮะ ปุยฮอน
เซ ซาวป ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ เยอะ�
ปุย โม เซ เกือฮ โตว ปะ แปน ป ซัมคัน ละ
แตะ� 15 โอ พะจาว� ปะ ปังเมอ มัฮ เปอะ
พะจาว ป นาวก นึง กุนมุ่น ไม่ รพาวม เลีย
ก พาวม แตะ นึง ปุย� ไน่ ซ ฮาวก รพาวม
เปอะ ละ ปุย� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
เปอะ ไม่ รพาวม เนอึม เปอะ เอจี กุมปอ
เนอึม โครยญ เจือ� 16 เคียง มัฮ อื ตอก
เซ� ปัว เปอะ แลน แก อาึ ไม่ เลียก พาวม
เปอะ นึง เงอะ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ ป มัฮ
กวนไจ เปอะ ไก แม เรยีง แด่น� ปัว เปอะ
เรอมึ จีวติ อาึ นึง มัฮ อาึ กวน มะ เกอะ ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ� 17 โอ พะจาว, ปัว
เปอะ เปลีฮ ที ไล ฮรกั เปอะ อาึ เซ� เกือฮ
โม ป เกละยุ อาึ เซ โฮลฮ ยุ� ไม่ ซ โฮลฮ อื
โซะกิจ ปิญไง่ ฆาื� เกือฮ โฮลฮ ยุ ที ตอก
เรอึม เปอะ อาึ� ไม่ ตอก เกือฮ เปอะ อาึ
โฮลฮ แม รพาวม ไมจ มวน แตะ�
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87
รซอม เชยี ลืลาว ยุฮ โม โครา

1 ป มัฮ เวยีง ระ เมือง ตอน ยุฮ พะจาว
เยอ� อาวต นึง บลาวง ซัมคัน� 2พะจาว
ฮรกั เมือง ซีโยน โฮฮ ฮา ฮรกั แตะ เมือง
ไฮญ นึง ปลัฮเตะ อาวต โม ยาโคป เฮี เตื
อง โอยจ อ�ื 3 ปะ ป มัฮ เมือง ยุฮ พะจาว
เยอ� ปุย เอจี ลืลาว ปาว อตั เนอึม ปะ�
พะจาว อฮั เฮ�ี 4 �เญอืม โจต อาึ เซน โม
ป ยุง ป มัฮ อาึ เซ อาึ โจต มอยฮ โม อียปิ
ไม่ บ่าบีโ่ลน� โม ฟีลิซเตีย� โม ไทระ� ไม่
โม เอทิโอเปีย� ปุย โม เซ ซ อฮั เฮ�ี �ปุย
เฮี เยอ เกิต นึง เมือง ซีโยน�� ซ อฮั เซ
ละ ปุ แตะ��

5 ปุย เยอ ซ อู ลอก เมือง ซีโยน ตอก
เฮ�ี �ปุย เซ ไม่ ปุย เซิต เตอ เกิต นึง เมือง
ซีโยน�� อฮั เซ� มัฮ พะจาว ป ตึก นึง
ระ แตะ ป เลือก เมือง เซ� ละ ซ เกือฮ
อื อาวต ตอน อาวต ฮมัน� 6 เญือม โจต
พะจาว มอยฮ ปุย โครยญ ปะเทต โครยญ
ปซา เยอ� ซ โจต อื ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี เกิต
นึง เมือง ซีโยน�� อฮั เซ� 7 โม นักรอง
ไม่ โม ป เตนลัม อฮั อื ตอก เฮ�ี �รอาวม
ปลาฮึ ป เกือฮ เอะ เตือง โอยจ เจอะ โฮลฮ
มวน รพาวม เซ เอจี อาวต กไน เวยีง ซี
โยน เซ�� อฮั เซ�

88
รซอม เชยี ยุฮ โม โครา� ฮอยจ ละ ฮวั

นา โม ป เชยี� มัฮ รซอม ไววอน ยุฮ เฮมัน
ป มัฮ จัตเจือ เอซรา

1 โอ พะจาว, ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ
อาึ� มัฮ ปะ ป เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา ป
โอ ไมจ เจอ� อาึ กอก ปัว นึง ปะ เตือง
เมือ ซเงะ่ เมือ ก ซาวม อ�ื 2 ปัว เปอะ
เกือฮ รซอม ไววอน ยุฮ อาึ เซ ฮอยจ ซอง
นา เปอะ� ปัว เปอะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว อาึ
นึง เปอะ เฮ�ี

3อาึ อาวต ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ�
จีวติ เตอะ เอจี ซดิ เนอมึ ไม่ ซ ฮอยจ แตะ
เมือง ป ยุม� 4 ปุย เอจี เมีญ อาึ มัฮ ปุย
นัม ยุม� อาึ มัฮ ตอก ปุย ป โอ เญือะ ไก
เรยีง แด่น โฮ� 5ตอก เกอะ ปุย เอจี โปวฮ
ปุย ลลาึง โม ป ยุม โฮ� ตอก โรฮ โฮะ ปุย
เอจี ยุฮ ปุย ยุม ไม่� ป เอจี โปวฮ ปุย โตะ

รมอยจ โฮ� ปุย โม เซ เยอ ปะ เญือะ โตก
เปอะ โตว ละ เฟือฮ� นึง เอจี รกัฮ เปอะ
เกือฮ โอก ฮา แตะ�

6 ปะ เอจี ละ เปอะ อาึง อาึ นึง เมือง ป
ยุม ลัก่ ก โด่ะ อื ไม่ เฟียก ตัน อ�ื 7 ปะ
เอจี เกือฮ เปอะ อาึ อาวม เม่ะมัก่ รพาวม
ตุก แตะ ฆาื รพาวม ฮาวก เปอะ� เอจี
ทุ เอจี เทอมึ เปอะ อาึ นึง ปอ ซ ไฆลป
เอนิ เนอะ ตอก เญือม เลอึป รอาวม ปุย
โฮ� 8 เอจี เกือฮ เปอะ โม ปุโฮมว เยอะ
โอ เญือะ แลน ไง่ ลปุง มวยญ ไม่ เยอะ�
เกือฮ เปอะ รแอม นึง อาึ� โอเอฮี ป เกิต
ละ อาึ เซ เอจี คัง อาึ ปอ เอนิ โอ เยอะ
เญาะ เกียฮ โอก ยุฮ แตะ� 9 ไง่ เยอะ เอจี
เปือ เอจี เฟียก ฆาื ตุก รพาวม เมอะ� โอ
พะจาว, อาึ ยวก เตะ แตะ ไววอน ละ ปะ�
กอก ปัว ปะ เรอมึ แตะ โครยญ ซเงะ่�

10ปะ เญอืม ยุฮ เปอะ กัน ซัมคัน เนอ�
อมั มัฮ ยุฮ เปอะ ละ โม ป ยุม� โม ป เอจี
ยุม เซ อมั ซ เกียฮ โกฮ ลืลาว ลัง่ ปะ�
11 โม ป เอจี อาวต นึง โตะ รมอยจ เซ�
แจง โอ อื เญือะ ซ เกียฮ ครอฮ ไลลวง
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ� แจง
โรฮ โอ อื เญาะ ซ กอก รโฮงะ รพาวม เนอึ
ม ยุฮ เปอะ นึง เมือง ป ยุม เมอ� 12 โม ป
อาวต ลัก่ ก เฟียก อื อมั ยุง อื ป มัฮ กัน
ระ ไล ยุฮ ปะ อา� โม ป อาวต นึง เมือง ป
โอ ปุย เญือะ โตก ละ เซ� อมั ยุง อื ไลลวง
ตอก เรอึม เปอะ ปุย เยอ� แจง โอ อื ยุง
เงอ� 13 โอ พะจาว, อาึ ปังเมอ กอก ปัว
นึง ปะ� เมือ กซะ อื รซอม ไววอน เนอะ
ฮาวก ฮอยจ เคะ ปะ� 14 โอ พะจาว, ปะ
เมอยุ ละ โปวฮ เปอะ อาึ อ�ื เมอยุ เม่าะ
เปอะ ติ แตะ ฮา อาึ อ�ื

15 อาึ มัฮ ปุย เอจี กอ อาวม เม่ะมัก่ เน่
อมึ เญือม นมุ ลัง่ แตะ� ติ ติ เลีฮ อื เอจี
ซเปี เนอึม ยุม เมอะ� โฮลฮ โอต ลอป ป
โอ มวน ไม่ โอ เยอะ เญาะ ไก ควน ซโอว
รพาวม� 16 รพาวม ฮาวก ยุฮ เปอะ เอจี
โรวก อาึ ตอก รอาวม ระ โฮ� ป ฮลัต ป
เตีจ เจอะ นึง� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ ฮอยจ
เนิ ปอ ไลจ เจอะ� 17 โอเอฮี โม เซ เอจี
แวต เอนิ อาึ โค รยญ ไกลป ซเงะ ตอก
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รอาวม ระ โฮ� เอจี ไกป นิป เอนิ อาึ เน่
อมึ นึง โครยญ ลวง� 18 เมาะ โม ป มัฮ ป
ฮรกั เกอะ ไม่ โม ปุโฮมว ซดิ อ�ิ ปะ เอจี
เกือฮ ตื เปอะ ซไง ฮา เยอะ� เอจี เกือฮ
เปอะ อาึ โฮลฮ โฮมว ไม่ เฟียก รโตง อ�ื

89
รซอม เชยี ยุฮ เอทัน ป มัฮ จัตเจือ เอซ

รา�
(1 กซต� 4:31)

1 โอ พะจาว, อาึ ซ เชยี ลอป นึง ไลลวง
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ� อาึ ซ
ครอฮ เกือฮ ปุย ฮมอง ไลลวง ตอก เนอึ
ม รพาวม เปอะ โครยญ เจน ปุย� 2 อาึ
เอจี ยุง เงอะ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
เปอะ เซ ซ ไก ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ�
รพาวม เนอึม ยุฮ เปอะ ตอน ฮมัน ลอป
ตอก มะลอง โฮ� 3ปะ เอจี ซันญา ดิ เปอะ
อาึง โอเอฮี ไม่ ปุย ป เลือก เปอะ อาึง เซ�
ไม่ เอจี ซันญา ซโตฮ เปอะ อาึง ละ ด่าวติ
ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ โรฮ� 4 เอจี อฮั
เปอะ ติ แตะ ซ เกือฮ จัตเจือ อื โฮลฮ แปน
กซัต โครยญ เจน ปุย� ฮอยจ ละ เฆียง เฮี
โอ เญาะ ไก ลอยจ�

5 โอ พะจาว, เกือฮ โม ป อาวต นึง เมือง
มะลอง ลืลาว ปะ เบือ กัน ซัมคัน ระ ไล ยุฮ
เปอะ� ไม่ ลืลาว อื ไล เนอมึ รพาวม เปอะ
นา ก โพรม โม ปุย ซงะ่ ซงอม� 6 เมาะ
ป อาวต นึง เมือง มะลอง เงอ� อมั ไก ป
เมาะ พะจาว เยอ� ลลาึง โม เตปดุ่ต เต
ปด่า อมั ไก ป ตอก พะจาว นึง อ�ื แจง
โอ อื ไก� 7 โม เตปด่า ป โพรม ไม่ ปุ แตะ
อาวต ตื ไม่ รพาวม ฮลัต ไม่ นัปทื แตะ ปะ
เตือง โอยจ แตะ� อาวม ตื นาไอ เกีย บาึง
ปะ ละ แตะ ฮา ป ไฮญ โครยญ เจือ� 8 โอ
พะจาว ป มัฮ กุม ตฮนั มะลอง� มัฮ ปุย
ป ระ อมันัต ตอก ปะ อา� ไก โตว ติ เนอึ
ม� ปะ เอจี เนอึม รพาวม เปอะ นึง กัน
ยุฮ แตะ โครยญ เจือ�

9 มัฮ ปะ ป ปุน ตัตเตียง ปลัฮ รอาวม ระ
ป เบรอมึ เอนิ เซ� รอาวม พุกเพยีก เรยีง
เซ ปะ เอจี ปุน เกือฮ เปอะ อาวต โฆย�
10 ปะ เอจี ปุน ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ ราฮปั*

ป มัฮ ซัตซิง ซวก เซ� เอจี เกือฮ เปอะ ป
ตอซู ไม่ เปอะ แตกฟุง เฮยีไฮ เบือ อมันัต
ระ ไล ยุฮ เปอะ� 11 ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะ
ลอง เอจี มัฮ คอง ปะ� ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่ โอ
เอฮี เมาะ ป ไก นึง อื เอจี มัฮ ปะ ป ยุฮ ฮู�
12 ลวง ลั่กล่าวง ไม่ ลวง ลัก่เซฮ เอจี มัฮ
ปะ ป เกือฮ อื ไก เยอ� บลาวง ทาโบ่ ไม่ บ
ลาวง เฮอโมน ลืลาว มอยฮ ปะ ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� 13 ปะ อาวต เปอะ ไม่ ระ
เรยีง ระ แด่น แตะ� อมันัต เปอะ มัฮ เนอึ
ม ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ�

14 ปะ ตัตเตียง เปอะ โอเอฮี ไม่ รพาวม
ซืไซ ไม่ ยุฮ ลอป เปอะ ป ปุก ป ลอก�
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ไม่
รพาวม เนอึม เปอะ เอจี ที นึง ป ยุฮ ป
อฮั เปอะ โครยญ เจือ� 15 โอ พะจาว, โม
ป เชยี ลืลาว มอยฮ ปะ อา โฮลฮ เนอึม
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื โม เซ มัฮ
โม ป โฮว นึง คระ ซเปีย ยุฮ ปะ� 16 มัฮ
โรฮ ป เกือฮ รพาวม แตะ มวน เบือ มอยฮ
ปะ โครยญ ไกลป ซเงะ� ปุย โม เซ เอจี
ลืลาว เนอึม ปะ เบือ กัน ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ
เปอะ� 17 เอจี มัฮ เบือ โญตซักปะ ป โฮลฮ
โม เอะ เรยีง แด่น แตะ เบือ อ�ื มัฮ โรฮ
เบือ เลียก พาวม ปะ นึง เงอะ� ป โฮลฮ
เอะ เป เบือ อ�ื 18 โอ พะจาว, ปะ เอจี
เลือก เปอะ ป แปน ควน เฆีญ เอะ เนิ ติ
ปุย� ปะ ป มัฮ พะจาว ซงะ่ ซงอม ยุฮ โม
อซิราเอน� เอจี เลือก เปอะ กซัต ละ เอะ�

19 เจน ไพรม โฆะ โอ ปะ เอจี เกือฮ เปอะ
กวนไจ เนอมึ รพาวม ยุฮ แตะ ยุ บลอง โอ
เอฮี ไม่ อฮั เปอะ เฮี ละ� �อาึ เอจี ยวก ปร
เมะ นมุ ติ ปุย เกือฮ แปน ป ระ เรยีง ระ
แด่น� ปุย เลือก แตะ อาึง เซ อาึ เอจี วุฮ
ระ จอง ฮลาวง� เกือฮ แปน ป ตัตเตียง
ปุย� 20 อาึ เอจี โฮลฮ ยุ ด่าวติ ป มัฮ กวน
ไจ ปุย โจฮ แตะ เซ� อาึ เอจี ไม เยอะ อาึง
นึง ลออยฮ ซัมคัน ยุฮ แตะ� 21 มัฮ ยุฮ
ตอก เซ ละ ซ เกือฮ อมันัต ยุฮ แตะ อาวต
ลอป ไม่ อ�ื อมันัต อาึ เซ ซ แปน ควน
เกือฮ อื โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ� 22 โม ป
ตอซู ไม่ อื ซ ปุน จุ โตว อ�ื โม ปุย ฆอก
ปุย เบร เยอ แจง โอ ซ เป อ�ื 23 อาึ ซ
ยุฮ ไลจ ไม่ โม ป ตอซู ไม่ อื เซ ซองนา

* 89:10 89:10 ราฮปั เซ มัฮ มอยฮ เงอืก ป อฮั ปุย ไก นึง ปลัฮ รอาวม เซ� มัฮ ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะจาว�
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ปันตา อ�ื โม ป เกละยุ อื เซ อาึ ซ เกือฮ
เยอะ ไลจ โลม� 24 รพาวม เนอมึ ยุฮ ฮุ ไม่
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ ฮุ ซ อาวต ลอป
ไม่ ปุย เซ� ปุย เซ ซ โฮลฮ เป เบือ มอยฮ
อาึ� 25 อาึ ซ เกือฮ เมือง เตียง อื เวอืฮ�
เน่อมึ นึง ปลัฮ รอาวม ระ ฮอยจ ละ โกลง
ยูฟะเรตี� 26 ด่าวติ เซ ซ อฮั เฮี เนิ� �ปะ
มัฮ เปอะ เปือะ อาึ� มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ
ฮุ� มัฮ โรฮ เปอะ ซโมะ เปิง รองั เดีย เยอะ
ป เกือฮ อาึ โปน ฮา ป โอ ไมจ�� อฮั เซ�
27 อาึ ซ เกือฮ โรฮ ปุย เซ แปน ตอก กวน
รเมะ โรง แตะ� ซ เกือฮ แปน กซัต ระ
ฮา โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื
28 อาึ ซ เกือฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
แตะ ละ โอ เญาะ ไก ลอยจ� ลปุง ซันญา
ยุฮ ฮุ ซ ตอน ฮมัน ลอป ไม่ ปุย เซ� 29 อาึ
ซ เกือฮ จัตเจือ อื โฮลฮ แปน ลอป กซัต�
บัน่เมือง ยุฮ อื ซ อาวต ตอน อาวต ฮมัน
ตอก มะลอง โฮ�

30 �ดัฮ โม กวน เฌือต อื ละ โปวฮ
โกตไม ยุฮ อาึ โฮ� ไม่ โอ อื ญอม โฮว นึง
คระ โครง ยุฮ ฮุ� 31 ดัฮ ปุย โม เซ โอ เนองึ
ป อฮั อาึ อาึง� ไม่ โอ อื ญอม ยุฮ ตัม ลปุง
ซตอก อาึ อาึง ละ อื โฮ� 32 อาึ ซ เกือฮ
ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื ซ เกือฮ อาวม ไมะ
แซ ยุฮ แตะ� ซ เฟียต เตอะ ฆาื มัป่ พิต
ยุฮ อื เซ� 33 รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
ฮุ เซ อาึ ปังเมอ โอ ซ ตุย ฮา ด่าวติ เซ� ซ
เปลีฮ ลอป ลัง่ รพาวม เนอมึ ยุฮ แตะ ละ�
34 อาึ ซ เฌาะ ซ เปียน โตว ลปุง ซันญา ดิ
แตะ ไม่ อื เซ� ซ ลเตือฮ ลตี โตว โรฮ ลปุง
ป เอจี โอก ฮา มวยญ แตะ โรฮ� 35 อาึ
เอจี ฟวยจ ซันญา ซโตฮ โฮะ เบือ มอยฮ
ซงะ่ ซงอม แตะ� อาึ อฮั โตว ป โอ เนอึ
ม ละ ด่าวติ� 36 จัตเจือ อื ซ อาวต ตอน
อาวต ฮมัน โอ เญาะ ไก ลอยจ� ซ โฮลฮ
แปน ลอป กซัต ซองนา อาึ ตอก อาวต
ลอป ซเงะ ซองนา อาึ โฮ� 37 อาึ ซ เกือฮ
โรฮ โฮะ อาวต ตอน ฮมัน ลอป ตอก เคิ ป
อาวต นึง มะลอง โฮ� พีญัน ป อาวต นึง
มะลอง เซ มัฮ ป แจง ป แน�� ปะ เอจี อฮั
เปอะ ตอก เซ�

38 โอ พะจาว� ปเล่ีย เฮี ปะ ปังเมอ เอจี
ละ เอจี โปวฮ เปอะ กซัต ป เอจี ไม เปอะ
อาึง เซ� เอจี เปลีฮ เปอะ รพาวม ฮาวก

ยุฮ แตะ ละ� 39ปะ เอจี เลิก เอจี ลา เปอะ
ลปุง ซันญา ดิ เปอะ ไม่ ป มัฮ กวนไจ ปุย
โจฮ เปอะ เซ� เอจี เกือฮ เปอะ วอม คึ ยุฮ
อื เซ รแอม นึง ลอก อื เตะ รกาื� 40 เอจี
เญื่อฮ เปอะ ฆรุง รวติ เวยีง อาวต อ�ื ป
มัฮ ปอม ตอน ฮมัน ป โฮลฮ อื เปิง เซ ปะ
เอจี ยุฮ โอยจ เปอะ ไลจ ไม่ ฮา อ�ื 41 ปุย
เมาะ ป โฮว พา คระ เซ เยอ เลียก ซะ เต ตื
กซัต เซ� ปุย เมือง ป อาวต โบ อื โฮว โรฮ
โบ โล่ โรฮญวยฮ กซัต เซ โรฮ� 42ปะ เอจี
เกือฮ เปอะ โม ป เกละยุ อื เซ ระ เรยีง ฮา
อ�ื เกือฮ เปอะ โม ป ตอซู ไม่ อื เซ โฮลฮ
มวน รพาวม นึง เป แตะ� 43 ปะ เอจี ล
เตือฮ เปอะ แน วจิ แตะ ลวง ลัก่ ปุย เลือก
เปอะ เซ� เญอืม โฮว รุป อื ปะ เกือฮ เปอะ
โฮลฮ ลเตือฮ ตอ แม นึง ไป แตะ� 44 ปะ
เอจี เกือฮ เปอะ ไลจ โญต เซีย ซัก� เอจี บ
ลาึฮ เปอะ ฮา กัน แปน อื กซัต เซ� 45 เอจี
ลิต เปอะ ซเงะ ยุฮ อื เกือฮ เงีย่ง� เกือฮ
เปอะ โฮลฮ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ�

46 โอ พะจาว, ปะ อมั มัฮ ซ เม่าะ ลอป
เอนิ เปอะ ติ แตะ ฮา เยอะ� รพาวม ฮาวก
เปอะ มัฮ ป กอยจ ตอก งอ� เญอืม เมอ ซ
เคราะ เปอะ ฮาวก รพาวมแตะ เซ� 47 ปัว
เปอะ โตก ละ มัฮ อาึ เฮี ปุย เงีย่ง อาญุ�
ปุย เมาะ ป ซัง ปะ อื เกิต เซ� ซ อาวต นึง
ปลัฮเตะ เฮี ติ เตะ โน่ง� ฟวยจ เซ ยุม ตื�
48อมั ไก งอ่น ปุย ปลัฮเตะ เฮี ป โอ อื ซ ยุม
เมอ� อมั ไก ป เกียฮ เกือฮ ติ แตะ โปน
ฮา ลัก่ ยุม เมอ� แจง โอ อื ไก� 49 โอ พะ
จาว� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ�
ป เอจี ซันญา ซโตฮ เปอะ อาึง ละ ด่าวติ
โฮ� ปเล่ีย เฮี มัฮ อาวต อื ก เมอ� 50 โอ
พะจาว� ปัว เปอะ โตก ละ ตอก โฮลฮ อาึ
ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ อาวต ไม่ โซะกิจ
ปิญไง่ แตะ� ไม่ ตอก โฮลฮ โฮะ โอต เพี
ยก แฮม ปุย โฮวน เมือง แตะ เซ� 51 โอ
พะจาว, โม ป เกละยุ เปอะ พามัต ดู่แค
วน กซัต เลือก เปอะ เซ� เพียก แฮม อื
โครยญ คระ โฮว โครง เอญี อ�ื

52 อาึ ปัว ลืลาว ลอป พะจาว โอ เญาะ
ไก ลอยจ� อาเมน� อาเมน�
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คัก ปาวน
(ลลว� 90-106)

รซอม ไววอน ยุฮ ไอ โมเซ ป มัฮ ป ซึป
ลปุง พะจาว

1 โอ พะจาว� ปะ มัฮ เปอะ ตอก เญือะ
อาวต คราว โซม เมอะ โครยญ เจน ปุย�
2 เน่อมึ ไพรม โฆะ ลัง่� กา ไก บลาวง ฌื
โม มอยจ� กา ยุฮ เปอะ ปลัฮเตะ ปะ เอจี
ตึน มัฮ เปอะ พะจาว เน่อมึ ไพรม อื ฮอยจ
ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�

3 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โม เอะ แม แปน
แม เตะ รกาื ตอก ไพรม แตะ� �โม เปะ
ปุย ปลัฮเตะ� ลเตือฮ แม� แปน แม เตะ
รกาื�� อฮั เปอะ เซ� 4 ละ งอ่ต ปะ อ�ื ติ
เปือน เนอึม เมอ� เมาะ โรฮ ติ ซเงะ ละ
เปอะ� ตัง โตว ละ เปอะ ฮา โฆะเน่ิ เญอืม
เอจี โปน อ�ื ตัง โตว โรฮ ละ เปอะ ฮา ติ
เจน มอง ปุย ญัม เมือ ก ซาวม อ�ื 5 ปะ
เอจี เกือฮ เปอะ ปุย อาวต ติ เตะ โน่ง�
ฟวยจ เซ ตุย เปอะ เกือฮ เปอะ ไฆร ฮา
ปลัฮเตะ ตอก รโมะ ปุย โฮ� ไอม โรฮ ติ
เตะ โน่ง ตอก เตีย ไรป ป กวยฮ เมือ กซะ
อื โฮ� 6 เมือ กซะ อื ระ ฮอน ยุฮ แตะ�
เตีย อื โพรยฮ� เมือ กปู อื ปังเมอ ตูไต
ซออฮ� ฮอยจ ละ อฮั โอยจ แตะ�

7ปะ เอจี ฮาวก รพาวม เปอะ ละ เอะ ปอ
เอนิ ไลจ ไฆร เยอะ� เอะ อาวม ฮลัต เตีจ
แตะ ฆาื รพาวม ฮาวก ยุฮ เปอะ เซ� 8 มัป่
พิต ยุฮ เอะ เอ เอจี อาวต ซองนา เปอะ�
มัป่ พิต ป บระ เอะ ยุฮ เอจี ที ละ ปะ�
9 ซเงะ เวลา ยุฮ ฮุ ล่อยญ เยอื แนฮ ฆาื
รพาวม ฮาวก ยุฮ ปะ� เคิ เนอมึ ยุฮ ฮู ล่อ
ยจ เยอื ไอฮ พาวม แตะ ตอก ฮมอยจ ปุย
โฮ� 10 อาญุ เอะ เอ มัฮ เมาะ อาลแฆลฮ
เนอึม โน่ง� ดัฮ ไมจ เนะซองั โฮ ตึน ซ
ฮอยจ โรฮ เมาะ รเตะ เนอึม โรฮ� ไน ติ
เจน ไอม เมอะ เซ� เอะ ยุ ลอป เม่ะมัก่
รพาวม ตุก แตะ� จีวติ เอะ มัฮ ติ เตะ
โน่ง� ฟวยจ เซ เอะ โฮว เยอะ ฮา ปลัฮเตะ
เฮ�ี

11 มัฮ ปุย ป ยุง โอยจ เมาะ เรยีง
รพาวม ฮาวก ยุฮ เปอะ� มัฮ ปุย ป ยุง
เมาะ ซ ฮลัต ปุย ฆาื อื เญือม เปลีฮ เปอะ
รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ละ ปุย� 12 ปัว ปะ
เพอกึ เอะ เกือฮ ยุง งอ่ต มัฮ จีวติ เอะ เฮี

ป ซ อาวต ติ เตะ โน่ง� เดอมึ เอะ ซ แปน
ปุย ไก กัมกึต วไิซ ไมจ�

13 โอ พะจาว, เล่ีญ ลัง่ เมาะ เมอ ซ
ฮาวก รพาวม เปอะ ละ เอะ เอ� ปัว เปอะ
เฌาะ รพาวม แตะ� ปัว เปอะ เลีย ก
พาวม นึง โม เอะ ป มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ
เปอะ� 14 ปัว เปอะ เกือฮ เอะ อาวม กุมปอ
โตะ รพาวม แตะ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ เปอะ โครยญ ซะ� เดอมึ เอะ ซ
โฮลฮ เชยี ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ ติ
เจน ไอม แตะ เฮ�ี 15 ไพรม อื เอะ เอจี
โฮลฮ อาวม เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ� เอจี
เกือฮ เปอะ เอะ โฮลฮ อาวต ไม่ รพาวม
ตุก แตะ โฮวน เนอึม ตอก ออฮ� ปัว โรฮ
เปอะ เกือฮ เอะ โฮลฮ อาวต ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ ลัง่ เล่ีญ ตอก เซ โรฮ�
16 ปัว เปอะ เปลีฮ กัน ระ ไล ยุฮ เปอะ ละ
เอะ ป มัฮ กวนไจ เปอะ� ไม่ เกือฮ เปอะ
โม กวนโซะ กวน แซะ เยอะ โฮลฮ ยุ อมั
นัต คึนัก ยุฮ เปอะ�

17 โอ พะจาว� ป มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ�
ปัว เปอะ เกือฮ กุนมุ่น ยุฮ เปอะ อาวต ไม่
เอะ� ปัว เปอะ เรอึม เอะ เกือฮ กัน ยุฮ ฮุ
จเลิน ไม่ แปน อื ป ตอน ป ฮมัน�
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1 ป ชุง เดีย พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง

แตะ เอจี มัฮ ปุย เซ ป โฮลฮ ลโล่ะ เดีย
ปุโรม พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ�
2 ปุย เซ ซ อฮั อื ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �ปะ
มัฮ เปอะ ตัว เปิง อาึ� มัฮ โรฮ เปอะ ปอม
ตอน ฮมัน เนิ� มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ ฮุ�
อาึ อาึง รพาวม แตะ นึง ปะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

3พะจาว แจง ซ เกือฮ ปะ โปน ฮา แฮวะ
ตาวง ปุย� ซ เกือฮ โตว โรฮ ปะ ลอก พา
ญัต ฆอก� 4 ซ เฆีญ ปะ นึง โพรยจ แตะ�
ปะ ซ โฮลฮ เปอะ เปิง โพรยจ อื ตอก เปิง
กวน แอ โพรยจ มะ แตะ โฮ� รพาวม เนอึ
ม อื ซ แปน ตอก โล ไม่ ควน เฆีญ เปอะ ติ
แตะ� 5ซ โฮลฮ เปอะ โตว ฮลัต นึง โอเอฮี
ป โฮว ไร เมือ ก ซาวม อ�ื ตี ทนู โปยญ
ปุย เมือ ซเงะ่ อื ปุ โรฮ เปอะ ซ ฮลัต นึง�
6 ฮา โซะ ลอน ป ฮอยจ งอ่ม เมือ ก ซาวม
อื ซ โฮลฮ เปอะ โตว โรฮ ฮลัต นึง� พา
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ญัต ฆอก ป ไลจ ยุฮ ปุย เมือ งอ่น ซเงะ
เอ ปุ โรฮ เปอะ ซ ฮลัต นึง ฆาื อ�ื 7-8 ปัง
ฆลาื ปุย โบ เปอะ แปน เปือน อ�ื ปัง เบฮ
โบ เตะ ดอม เปอะ แปน ฮมาึน อ�ื ปะ ซ
โฮลฮ เปอะ ยุ นึง ไง่ แตะ โน่ง� ป โซะ เซ
ปังเมอ โอ ซ ลอก ปะ� ซ โฮลฮ เปอะ ยุ
ตอก ลอก ปุย ฆอก ปุย เบร เซ ตุต แตะ
ฆาื กัน ฆอก ยุฮ อ�ื

9 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ พะจาว แปน ตัว
เปิง แตะ� เอจี เกือฮ เปอะ พะจาว ป ตึก
นึง ฮลาวง แตะ แปน ควน เฆีญ เปอะ ติ
แตะ� 10 ซ ไก โตว ป โตะ ป ตอง ฮอยจ
พราวป ละ เปอะ� ซ เกิต โตว ปไฮะ ปฮอน
ละ เปอะ นึง เญือะ เปอะ ฆาื อ�ื 11พะจาว
ซ เกือฮ โม เตปด่า ยุฮ แตะ โซะโกะ ฮรกั
ซา นึง ปะ� ซ เฆีญ ปะ โครยญ คระ โฮว
โครง เอญี เปอะ� 12 โม เตปด่า เซ ซ มอง
รปั ปะ นึง เตะ แตะ นึง โอ อื ซ เกือฮ ชวง
เปอะ ลอก ซโมะ� 13ปะ ซ โฮลฮ เปอะ บึน
รเวยี ซิงโต ไม่ ซโอยญ มวย� รเวยี ซิงโต
ด่าวก เซ ไม่ ซโอยญ ปิต เซ ซ ปุน ยุฮ โตว
ป โซะ ละ เปอะ�

14 พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ ปุย โม
เซ โปน เม่ะมัก่ แตะ นึง ฮรกั อื อาึ� อาึ ซ
เฆีญ เญอะ ฮา ป โอ ไมจ เซ นึง ยุง อื มัฮ
อาึ พะจาว� 15 ปุย โม เซ เญือม ปัว อื อาึ
เรอมึ แตะ อาึ ซ โลยฮ ละ อ�ื เญอืม อาวต
อื ไม่ เม่ะมัก่ แตะ อาึ ซ อาวต ดิ ไม่� อาึ
ซ เกือฮ ฮะ โปน อ�ื ซ เกือฮ โญตซัก ละ
ไม่ อ�ื 16อาึ ซ เกือฮ โรฮ จีวติ ลัง่ เล่ีญ ละ
แปน ลังวนั อ�ื ซ เกือฮ โรฮ โปน ฮา ป โอ
ไมจ โครยญ เจือ�� อฮั เซ พะจาว�

92
รซอม เชยี ลืลาว ป เชยี ปุย นึง ซเงะ

ลโล่ะ
1 โอ พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� ดัฮ

ปุย ญันด่ี นึง ปะ� ไม่ เชยี ลืลาว อื มอยฮ
เปอะ มัฮ เนอึม ป ไมจ� 2 ดัฮ ปุย ครอฮ
ไลลวง รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ
โครยญ ซะ� ไม่ กอก แตะ รโฮงะ มัฮ พะ
จาว ป เนอมึ รพาวม โครยญ ซาวม� 3 ดัฮ
เชยี ไม่ เลน แตะ โด่นตร�ี ไม่ โกว อื พิน

ระ พิน แตวะ โฮ� โอเอฮี ไล เซ มัฮ เนอึม
ป ไมจ�

4 โอ พะจาว, กัน ระ ไล ยุฮ เปอะ มัฮ ป
เกือฮ อาึ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ�
เญือม งอ่ต เตอะ กัน ซัมคัน ยุฮ เปอะ อาึ
เชยี ลืลาว พะจาว ไม่ รพาวม ไมจ มวน
แตะ เบือ อ�ื 5 โอ พะจาว, กัน ยุฮ ปะ เซ
มัฮ เนอมึ กัน ตึก นึง ระ ไล แตะ� ป คิต ป
งอ่ต เปอะ มัฮ เนอมึ ป ตึก นึง โด่ะ แตะ�
6 ปุย งาว ปุย ไงญ เกียฮ ยุง โตว อ�ื ปุย
โอ ไก กัมกึต เกียฮ คาว โตว ไจ อื โอเอฮี
ไล เฮี เยอ� 7 ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ปัง
จเลิน ยุฮ แตะ ตอก ระ ฮอน ไรป โฮ� ลัก่
ก ลอยจ อื ปังเมอ ซ ไลจ โลม ลอป เอนิ�
8 โอ พะจาว, ปะ ปังเมอ อาวต ลอป เปอะ
ก ฮลาวง อื โอ เญาะ ไก ลอยจ�

9 โอ พะจาว, โม ป ตอซู ไม่ เปอะ แจง
ซ ไลจ ซ โลม� เมาะ โม ป ยุฮ ป ฆอก ป
เบร เยอ แจง ซ แตกฟุง เฮยีไฮ� 10 ปะ
เอจี เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ
ตอก มวย ลอง โฮ� ปะ เอจี ปิฮ เปอะ มุ่น
ละ อาึ� เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ รพาวม ไมจ
มวนแตะ� 11อาึ เอจี โฮลฮ เนอมึ ยุ นึง ไง่
แตะ ไป โม ป ตอซู ไม่ เยอะ เซ� เอจี โฮลฮ
โรฮ ฮมอง นึง ฮยวก แตะ� ตอก ไลจ โลม
โม ป โกฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อาึ เซ�

12 โม ปุย ซื ปุย ไซ เยอ มัฮ ตอก อื โคะ
อนิทะพะลัม ป ไกลจ ระ ไกลจ ฮอน โฮ�
จเลิน โรฮ ปุๆ ตอก โคะ โซน ซีด่า นึง บ
ลาวง เลบ่านอน โฮ� 13 ตอก โรฮ โคะ ป
ซมา ปุย นึง วฮินั ยุฮ พะจาว โฮ� ระ ฮอน
ยุฮ แตะ นึง ควง วฮินั ยุฮ พะจาว ยุฮ เอะ
เซ� 14 ปัง เอจี กวต อาญุ อื เปลิ แนฮ ลัง่�
เกียฮ ไมจ แนฮ ไม่ ซงา ฮละ แตะ โครยญ
เวลา� 15 เอจี ที นึง เซ มัฮ พะจาว ป ซื
ป ไซ เยอ� เอจี มัฮ เนอึม ซโมะ เปิง รองั
เดีย ละ อาึ� พะจาว มัฮ ป โอ ไก ตอก พิต
ตอก โฌวะ เญีย่ะ เนอมึ�

93
1 พะจาว มัฮ กซัต ป ตัตเตียง โอเอฮี

เตือง โอยจ อ�ื อาวต ลอป ไม่ อมันัต คึ
นัก แตะ� อมันัต ระ รที เรยีง ตึน มัฮ ป
ไก ลอป ไม่ อ�ื ปลัฮเตะ เฮี เอจี เกือฮ อื
อาวต ตอน อาวต ฮมัน นึง เบือง แตะ�
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มัฮ ป โอ เญาะ เกียฮ เปียน ติ แตะ� 2 เบือ
ง ก งาวม คึนัก ยุฮ เปอะ เอจี ตึน ไก เน่อมึ
เจน ไพรม โฆะ ลัง่� ปะ มัฮ เปอะ พะจาว
ป ตึน ไก ลอป เน่อมึ ไพรม อื ฮอยจ ละ เฆี
ยง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� 3 โอ พะจาว,
รอาวม ระ นึง ปลัฮ รอาวม เมอ เอจี โอก
เซียง แตะ� เซียง อื เซ ลอยฮ เรยีง ตอก
เซียง เบรอมึ โอเอฮี โฮ� 4พะจาว ป อาวต
ลัก่ ก ฮลาวง อื เซ มัฮ ป ตัตเตียง โอเอฮี
โครยญ เจือ� พะจาว เซ ระ แม อมันัต ฮา
เซียง รอาวม ระ เซ แม� เรยีง โรฮ รที ฮา
รอาวม พุกเพยีก นึง ปลัฮ รอาวม เซ โรฮ�

5 โอ พะจาว, โกตไม ยุฮ เปอะ มัฮ ป
ตอน ป ฮมัน� วิฮนั ยุฮ เปอะ มัฮ ป ซงะ่
ซงอม โอ เญาะ ไก ลอยจ�

94
1 โอ พะจาว, ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ป เกีย

ฮ เกือฮ ปุย ลอก ตุตแตะ� ปัว เปอะ เปลีฮ
รที แตะ ละ ซ เกือฮ เปอะ ปุย โม เซ ลอก
เนอึม ตุต แตะ� 2 ปะ มัฮ เปอะ ป รเตีฮ
โอเอฮี ละ ปุย เตือง ปลัฮเตะ อ�ื ปัว เปอะ
โกฮ ละ ซ เกือฮ เปอะ โม ป อวต ติ แตะ เซ
ลอก ตุต ป โปง ไม่ โกะ อ�ื 3 โอ พะจาว,
ปะ ซ พลวย ลัง่ เปอะ โม ปุย ฆอก ปุย เบร
เซ เกือฮ อาวต เล่ีญ เมาะ เมอ� ซ เกือฮ
ลัง่ เปอะ มวน โมฮ รโอฮ รออง เล่ีญ เมาะ
เมอ�

4 ปุย โม เซ อฮั ลปุง ระ ลปุง ฮลาวง�
โม ปุย ฆอก ไล เซ อวต ติ แตะ� 5 โอ พะ
จาว, ปุย โม เซ โคมเฮง คาเคียน โม ปุย
ไน เปอะ� เอจี เกือฮ โรฮ ปุย ป มัฮ คอง
เปอะ เซ อาวม ป โซะ โรฮ� 6 ยุฮ โรฮ ยุม
ไม่ แมฮงั แมไม� ไม่ ปุย ตัง เมือง� ยุฮ
โรฮ อื ละ โม กวน ดอย ม่อย เบีย ตอก เซ
โรฮ� 7ฟวยจ เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �พะจาว
ยุ โตว อื ป ยุฮ เอะ เซ� พะจาว ทื ยาโคป
ยุง โตว อ�ื� อฮั เซ�

8 โม เปะ ป มัฮ ปุย ลโมวะ ลัมเลือ เยอ�
ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ คาวไจ� โม เปะ
โม ป งาว เยอ� เญือม เมอ ซ เกียฮ คิต
เกียฮ งอ่ต เปอะ โอเอฮี ฮ�ี 9 มัฮ พะจาว
ป ยุฮ ฮยวก ปุย เยอ� ตอก เมอ โอ อื ซ
เกียฮ ฮมอง โอเอฮี ฮ�ี มัฮ โรฮ ป ยุฮ ไง่

ปุย� ตอก เมอ โอ อื ซ เกียฮ ยุ โอเอฮี โค
รยญ เจือ เยอ� 10 มัฮ พะจาว ป เพอกึ ป
เฟียต ปุย โฮวน เมือง เงอ� อมั มัฮ โคะ
เปอะ โอ ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ�
มัฮ พะจาว ป เพอกึ ปุย เกือฮ ไก ป ยุ ป
ยุง เงอ� อมั มัฮ แกต เปอะ พะจาว โอ ยุง
โอเอฮี� 11 ป คิต ป งอ่ต ปุย โตะ รพาวม
แตะ พะจาว ยุง โอยจ อ�ื ยุง โรฮ มัฮ อื
ป โอ ไก ป มัฮ โรฮ� ลอต เยอื ไอฮ พาวม
แตะ ตอก กาื โฮ�

12 โอ พะจาว, ปุย เมาะ ป อาวม เพ
อกึ เฟียต ปะ แตะ� ไม่ ป โฮลฮ ปะ เพ
อกึ เกือฮ ยุง พะ ทัม โกตไม ยุฮ เปอะ�
โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อ�ื 13 ปะ ซ เกือฮ เปอะ ปุย โม เซ โปน
ฮา เวลา ฮอยจ เม่ะมัก่ ลอก ปุย� ฮอยจ
ละ ซเงะ ซ เกือฮ เปอะ ปุย ฆอก ปุย เบร
ลอก ตุต แตะ� 14 พะจาว ละ โปวฮ โตว
ปุย ไน แตะ� ซ เกือฮ โตว โม ป มัฮ คอง
แตะ โฮลฮ อาวต โน่ง ชุง เตียง� 15 ซ ไก
ติ โฮน เญือม ซ รเตีฮ เนอึม อื โอเอฮี ตัม
ปุก ตัม ลอก อ�ื โม ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ซ
รโพ โรฮ อ�ื

16 มัฮ ปุย ป ซ คัต เวยีน ปุยไฮะ ปุยฮอน
เซ ตัง อาึ อ�ื มัฮ ปุย ป ตอซู ไม่ ปุย ฆอก
ปุย เบร รโตง อาึ อ�ื 17 มัฮ โอ อื มัฮ พะ
จาว ป เรอึม อาึ อ�ื อาึ แจง เอจี โฮลฮ
อาวต โตะ รมอยจ เจอ� 18 โอ พะจาว, อาึ
เอจี ซเปี เนอมึ ดุฮ โตะ ครุฮ โด่ะ� ปะ ปัง
เมอ เอจี โตวก เปอะ อาึ เบือ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ� 19 เญอืม โฮวน ตอก
เด่ือต เนือะ ฮอน ไจ อาึ อ�ื ปะ เอจี เกาะ
โลม เปอะ รพาวม เมอะ� เกือฮ เปอะ อาึ
บวยฮ บาึง รพาวม�

20 โม ป ตัตเตียง ปุย ไม่ รพาวม ฆอก
รพาวม เบร แตะ� ปะ แจง โอ เปอะ ซ
พาวม ดิ ไม่ เยอ� ปุย โม เซ โกว โกตไม
แปน คระ โบฮ ละ ซ ยุฮ แตะ กัน โอ ซื โอ
ไซ� 21 ปุย โม เซ พาวม ดิ เตะ พรอม ละ
ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ปุย ซืไซ� รเตีฮ โรฮ
ปุย โอ ไก พิต เกือฮ ลอก ตุต ฮอยจ ละ
ยุม อ�ื 22 พะจาว ปังเมอ มัฮ ป เฆีญ อาึ
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เกือฮ โปน ฮา อ�ื พะจาว ยุฮ ฮุ เอจี แปน
เอนิ ซโมะ เปิง รองั เดีย เยอะ� ป เกือฮ อาึ
โปน ฮา ป โอ ไมจ� 23 กัน พิต กัน โฌวะ
ยุฮ ปุย โม เซ เยอ� พะจาว ปังเมอ เกือฮ
อื ลเตือฮ แม ละ โกะ อื ไอฮ� ซ ยุฮ ไลจ
ไม่ อื ฆาื มัป่ ยุฮ อ�ื พะจาว ยุฮ เอะ ซ ยุฮ
เนอมึ ไลจ ไม่ อ�ื

95
1 เอญี นา เฮ�ี ไมจ เอะ เชยี ลืลาว ดิ พะ

จาว ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ไมจ เอะ
กอก รโพ มอยฮ พะจาว ป มัฮ ซโมะ เปิง
รองั เดีย เอะ ป เกือฮ เอะ โปน ฮา ป โอ
ไมจ� 2 ไมจ เอะ เอญี เคะ อื ไม่ รพาวม
ญันด่ี แตะ นึง� ไมจ เอะ เชยี ลืลาว พะ
จาว ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�

3 เยโฮวา มัฮ พะจาว ระ เนอึม� มัฮ
กซัต ตัต เตียง พะ ตัต เตียง จาว เตื อง
โอยจ อ�ื 4 พะจาว ตัต เตียง ปลัฮ เตะ
โครยญ โดฮ เน่อมึ นึง โตะ ทัม ก โด่ะ อื
ฮอยจ ละ เปือง โม เปือง มอยจ ก ตึก นึง
ฮลาวง แตะ� 5 ตัตเตียง โรฮ ปลัฮ รอาวม
นึง มัฮ อื ป ยุฮ แตะ อาึง� ปลัฮเตะ มัฮ
โรฮ ป ลวน อื นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ�

6 เอญี� ไมจ เอะ นุ่ม ติ แตะ นึง นัปทื
เนอมึ แตะ พะจาว. ไมจ เอะ ชุง นึง มะ ฆ
ราวง แตะ นุ่ม ไววอน ซองนา พะจาว ป
ซัง เอะ เกิต� 7พะจาว เซ มัฮ พะจาว ยุฮ
ฮุ� เอะ มัฮ ปุย ไน ลวงั บัง่คัป อ�ื มัฮ แกะ
นึง กังเด่น ยุฮ อ�ื
ซเงะ เนาะ เฮี ฆวต เกือฮ โม เปะ งอ่ต ป

อฮั อื ละ เปอะ เฮ�ี 8�ปุ เกือฮ ติ เปอะ ลึง
รพาวม ตอก ยุฮ จัตเจือ ไพรม เปอะ นึง
นาตี เมรบี่า โฮ� ปุ โรฮ ลึง รพาวม ตอก
ยุฮ อื นึง มัตซา นึง ลาึน เวอืฮ โฮ� 9 จัต
เจือ ไพรม เปอะ เอจี ลอง แลน รพาวม อาึ
นา เซ� ปัง เอจี ยุ อื กัน ซัมคัน ยุฮ ฮุ� ลอง
ลัง่ รพาวม เมอะ� 10 ไน ติ เจน รปาวน
เนอมึ เมอ� อาึ รอก พาวม นึง ปุย โม เซ�
อาึ อฮั เฮี ฆาื� ปุย โม เฮี มัฮ ปุย ไก ลอป
รพาวม ฆวต ไฆร ฮา คระ� ญอม โตว เนอึ
ง ป อฮั อาึ ติ ชวง� 11 อาึ ซันญา ฆาื อื ไม่
รพาวม รอก แตะ ตอก เฮ�ี โม เฮี เญือะ
ซ โฮลฮ โตว เลียก ลโล่ะ อาวต เฮน อาวต

ฮลอง นึง นาตี ป เพรยีง อาึ อาึง เซ�� อฮั
เซ พะจาว�

96
1 ไมจ เปอะ เชยี ลืลาวพะจาว นึง รซอม

เชยี โคระ� ไมจ ปุย ติ ปลัฮเตะ เชยี ลืลาว
อื โครยญ โฆะ ปุย� 2 ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว
พะจาว. ไมจ เปอะ รโพ มอยฮ อ�ื ไมจ
เปอะ ครอฮ ไลลวง เกือฮ อื ปุย โปน ฮา ป
โอ ไมจ โครยญ ซเงะ่� 3 ไมจ เปอะ ครอฮ
ไลลวง อมันัต โญตซัก ยุฮ พะจาว ไม่ กัน
ระ ไล ยุฮ อื เกือฮ ปุย ฮมอง โครยญ เจือ
ปุย�

4พะจาว มัฮ เนอึม ป ระ ไล� โปง เนอึ
ม ปุย ลืลาว มอยฮ อ�ื ไมจ โรฮ ปุย ฮลัต
นึง ไม่ นัปทื แตะ� โฮฮ ฮา โอเอฮี ป อฮั
ปุย มัฮ พะ มัฮ จาว เตือง โอยจ อ�ื 5 พะ
ทื ปุย เมือง ไฮญ เญอ มัฮ เยอื ฮุป ยุฮ ปุย
ไอฮ นึง โกะ แตะ� พะจาว ปังเมอ มัฮ ป
ยุฮ ปลัฮ มะลอง� 6พะจาว อาวต ไม่ โญต
ไม่ ซัก แตะ� รงั ซเปีย อาวต รวติ รเวยีง
อ�ื วิฮนั ยุฮ อื มัฮ นา ก เปลีฮ อื อมันัต
แตะ ไม่ ป คึ ป นัก ยุฮ อ�ื

7 โม เปะ ปุย โครยญ เจือ ปุย เยอ� ไมจ
เปอะ ทไว รซอม ลืลาว ละ พะจาว. ไมจ
เปอะ ลืลาว อมันัต โญตซัก ยุฮ อ�ื 8 ไมจ
เปอะ ลืลาว มอยฮ พะจาว เกือฮ โปง ไม่
โญตซัก คึนัก ยุฮ อื เซ� ไมจ เปอะ โรวก
โอเอฮี ทไว เปอะ� เลียก ไม่ นึง ควง วฮินั
ยุฮ อ�ื 9 ไมจ เปอะ นุ่ม ไว พะจาว ป อาวต
ไม่ รงัซเปีย ไม่ ซงะ่ ซงอม เนอมึ แตะ เซ�
โม เปะ ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ เปอะ�
ไมจ เปอะ นัปทื เนอึม พะจาว ปอ รกุฮ ร
เตียง แตะ�

10 ไมจ เปอะ ครอฮ ละ ปุย โค รยญ
เมือง ปุย ตอก เฮ�ี �พะจาว มัฮ เนอึม
กซัต� ปลัฮ เตะ เฮี เกีย ฮ อาวต ตอน
อาวต ฮมัน นึง เบือง แตะ เบือ อ�ื พะ
จาว ซ รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย โครยญ เมือง
ปุย ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ�� ไมจ เปอะ อฮั
ตอก เซ� 11 เกือฮ ปลัฮเตะ ปลัฮ มะลอง
โฮลฮ อาวต ไมจ อาวต มวน� เกือฮ ปลัฮ
รอาวม ไม่ โอเอฮี ป อาวต นึง อื โอก เซี
ยง เรยีง แตะ� 12-13 เกือฮ โรฮ พริ เตะ
เบระ เบรอมึ ไม่ โอเอฮี ป อาวต นึง อื โฮลฮ
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มวน โมฮ รโอฮ รออง โรฮ� เญอืม เซ เยอ
โคะ เอาะ โตะ เพระด่าวก เกอ ซ เชยี ตื
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ ซองนา พะจาว.
พะจาว ซ ฮอยจ ละ ซ ตัตเตียง แตะ ปลัฮ
เตะ� ซ ตัต เตียง ปุย โครยญ เจือ ปุย
ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� ซ อาวต ลอป ไม่
รพาวม เนอมึ แตะ ไม่ อ�ื

97
1 พะจาว มัฮ กซัต ป ตัตเตียง โอเอฮี�

ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื ไมจ อื เกือฮ ติ
แตะ ไมจ มวน รพาวม เบือ อ�ื ฮอยจ ละ
โม ป อาวต เฆียง ปลัฮ รอาวม ลัก่ ซไง อ�ื

2 ชุต รวู กุ อาวต รวติ รเวยีง พะจาว�
ป ระ ไล นึง กัน ตัตเตียง ยุฮ อื มัฮ รพาวม
ซืไซ ไม่ รพาวม เนอึม นึง กัน รเตีฮ อื โอ
เอฮี� 3 งอ ระ รเออปึ โฮว ลัก่กา อ�ื งอ เซ
ฮะ ยุฮ โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ อื เซ โครยญ
ลวง อ�ื 4 รงั ปลุกปลัก ยุฮ พะจาว ซเปีย
ยุฮ ปลัฮเตะ� ปุย ปลัฮเตะ เฮี เงอตึ เนอึ
ม ฆาื อื ปอ รกุฮ รเตียง แตะ� 5 บลาวง
ฌื โม มอยจ เอจี ลวยจ ไน ตื ซองนา พะ
จาว ตอก ญู ลอก กอยจ โฮ� มัฮ ซองนา
พะจาว ป มัฮ กุม ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื
6มะลอง ไม่ โอเอฮี ป อาวต นึง อื ครอฮ ไล
ลวง รพาวม ซืไซ ยุฮ พะจาว� ปุย โครยญ
ปะเทต โครยญ ปซา โฮลฮ ยุ รงั ซเปีย คึ
นัก ยุฮ อ�ื

7 โม ป นุ่ม ไว ฮุป โอเอฮี เตือง โอยจ อื
เซ� ไม่ อวต อื พะ โอ เนอมึ เซ� โฮลฮ โซะ
กิจ ปิญไง�่ พะ โม เซ เตือง โอยจ อื ซ นุ่ม
ติ แตะ ไว พะจาว เนอมึ ติ โตน เซ�

8 ปุย เมือง ซีโยน ญันด่ี เบือ อ�ื ปุย ไน
ยว่ง ยูด่า ไมจ มวน รพาวม นึง ฮมอง อื
ตอก รเตีฮ พะจาว ปุย� 9 โอ พะจาว, มัฮ
ปะ ป ตัตเตียง ปลัฮเตะ เฮี เยอ� มัฮ ปะ
ป ระ ป ฮลาวง ฮา โม พะ ไฮญ เตือง โอยจ
อ�ื

10 พะจาว ตึน ฮรกั เนอึม โม ป เกละยุ
กัน ฆอก กัน เบร� พะจาว โซะโกะ ฮรกั
ซา นึง จีวติ โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ� เรอึ
ม อื เกือฮ โปน ฮา อมันัต ปุย ฆอก ปุย
เบร� 11 โม ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ซอต รงัซเปีย
ยุฮ พะจาว ละ� โม ปุย ซโฆรฮ รพาวม
เมอ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื

12 โม เปะ ป มัฮ ปุย ซืไซ เยอ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม เบือ พะ
จาว. ไมจ โรฮ เปอะ ญันด่ี ปีติ นึง เบือ
มอยฮ ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื

98
รซอม เชยี ลืลาว

1 ไมจ เปอะ ทไว รซอม เชยี โคระ ละ
พะจาว, นึง ยุฮ อื กัน ซัมคัน ระ ไล โฮวน
เจือ� มัฮ เบือ อมันัต ระ ยุฮ อื ป เป อื
เบือ อ�ื 2 พะจาว เอจี เปลีฮ ที อื ละ ปุย
มัฮ แตะ ป เป เยอ� เอจี เกือฮ โรฮ ปุย
โครยญ เมือง โฮลฮ ยุ ตอก เรอึม แตะ
ปุย เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� 3 พะจาว
โตก ลอป ละ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ไม่
รพาวม เนอึม ยุฮ แตะ ละ โม อซิราเอน�
ปุย ป อาวต ลอยจ เตะ เตือ มะลอง เอจี
โฮลฮ ยุ มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ ป เป�

4 โม เปะ ปุย ปลัฮ เตะ เตื อง โอยจ
เปอะ� ไมจ เปอะ เชยี เรยีง� ไมจ เปอะ
เชยี ลืลาว พะจาว ไม่ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� 5 ไมจ เปอะ ทไว รซอม เชยี ลืลาว
ละ พะจาว ไม่ เตียต เปอะ พิน ไม่� เตียต
พิน เซ ไม่ รซอ แม นึง รซอม เชยี เปอะ�
6 ไมจ โรฮ เปอะ รโพ นึง เซียง โตวต ไม่ เซี
ยง กวย� ไมจ เปอะ เชยี ไม่ เซียง ไมจ ล
เลาะ มวน แตะ ละ ทไว เปอะ ละ กซัต ระ
ป มัฮ พะจาว เซ�

7 ปลัฮ รอาวม ไม่ โอ เอฮี ป ไก นึง อื
ไมจ อื เชยี เรยีง� เตือง ปลัฮเตะ ไม่ ปุย
ป อาวต นึง อื ไมจ โรฮ อื เชยี ตอก เซ
โรฮ� 8-9 เกือฮ โกลง ระ โกลง แตวะ ดิฮ
เตะ แตะ� เกือฮ โรฮ บลาวง ฌื โม มอยจ
เชยี ดิ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ ซองนา
พะจาว, นึง มัฮ พะจาว เซ ป ซ ฮอยจ ร
เตีฮ ปลัฮเตะ เฮ�ี ซ รเตีฮ ปลัฮเตะ เฮี ไม่
รพาวม ซืไซ แตะ� ซ รเตีฮ ปุย โครยญ
บัน่ โครยญ เมือง ตอก ปุก ตอก ลอก อ�ื

99
1 พะจาว มัฮ เนอึม กซัต� ไมจ ปุย โค

รยญ เจือ ปุย นัปทื ปอ รกุฮ รเตียง แตะ�
ก งาวม คึ ยุฮ อื อาวต ฮลาวง ฮา โม เต
ปด่า ไก โพรยจ� เกือฮ โรฮ ปลัฮเตะ ดุง
เดียง ฆาื โรฮ นึง นัปทื แตะ� 2พะจาว ป
อาวต เมือง ซีโยน มัฮ เนอมึ ป ระ ป คาว�
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มัฮ ป ระ ไล ฮา ปุย โครยญ เจือ ปุย� 3 ไมจ
ปุย ลืลาว มอยฮ ระ ไล ยุฮ อื นึง มัฮ อื ป คึ
ป นัก� พะจาว มัฮ เนอมึ ป ซงะ่ ซงอม�

4 โอ กซัต ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ�
ปะ ฮรกั เปอะ กัน ปุก กัน ลอก� ปะ เกือฮ
เปอะ กัน ซื กัน ไซ ยุฮ แตะ ตอน ฮมัน�
ปะ เอจี ยุฮ เปอะ ป ปุก ป ลอก ป ซื ป ไซ
นึง เมือง อซิราเอน� 5 โม เปะ เตือง โอยจ
เปอะ� ไมจ เปอะ ลืลาว เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เอะ� ไมจ เปอะ นุ่ม ติ แตะ ไววอน โบ
ก โบลวง อื ชวง แตะ� พะจาว มัฮ เนอึม
ป ซงะ่ ซงอม�

6 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน มัฮ ซตุ ยุฮ อ�ื ซา
มูเอน มัฮ โรฮ ป ไววอน ปัว นึง มอยฮ อ�ื
ปุย โม เซ กอก ปัว พะจาว เรอมึ แตะ� พะ
จาว โลยฮ อื ละ อ�ื 7พะจาว ลปุง ไม่ อื เน่
อมึ นึง ด่อง ชุต รวู เซ� ปุย โม เซ เนองึ ป
อฮั โกตไม ยุฮ อ�ื ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก อื
อาึง�

8 โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ� ปะ
โลยฮ เนอึม เปอะ รซอม ปัว โม ปุย ไน
เปอะ ละ อ�ื ปะ ปัง เกือฮ เปอะ ปุย ไน
แตะ ลอก ตุต ฆาื ยุฮ อื ป พิต ละ เปอะ�
ปะ เปลีฮ ลัง่ เปอะ มัฮ แตะ พะจาว ป โอ
ทื โซะ โระ โกลยจ พิต ยุฮ อื เซ ละ อ�ื

9 โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เนอึ
ม เปอะ ลืลาว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ
เอะ� ไมจ เปอะ นุ่ม ไววอน นึง บลาวง
ซัมคัน ยุฮ อ�ื เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ มัฮ
เนอมึ ป ซงะ่ ซงอม�

100
รซอม ลืลาว เญือม ญันด่ี ปุย นึง พะ

จาว
1 โม เปะ ปุย ปลัฮ เตะ เตื อง โอยจ

เปอะ� ไมจ เปอะ เชยี เรยีง ละ พะจาว ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ� 2 ไมจ เปอะ นุ่ม
ติ แตะ ไววอน ละ อื ไม่ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� ไมจ เปอะ เอญี เคะ อื ไม่ รซอม เชยี
ไมจ มวน แตะ� 3 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
ยุง มัฮ เยโฮวา พะจาว� เอจี มัฮ พะจาว
ป ซัง เอะ เกิต� เอะ มัฮ คอง อ�ื มัฮ โรฮ
ปุย ไน อ�ื มัฮ แกะ นึง กังเด่น ยุฮ อ�ื

4 ไมจ เปอะ เลียก โตะ รเวอืะ ฆรุง วฮินั
ยุฮ อื ไม่ รพาวม ญันด่ี แตะ นึง� เลียก
นึง ควง วฮินั เซ ไม่ ลืลาว เปอะ พะจาว�
ไมจ เปอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว� ลืลาว โรฮ
มอยฮ อ�ื 5 พะจาว มัฮ ป ตึก นึง ไมจ
แตะ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก
โตว ลอยจ นึง� มัฮ ป เนอมึ ลอป รพาวม
โครยญ เจน ปุย โอ เญาะ ไก ลอยจ�

101
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 โอ พะจาว, อาึ ฆวต เชยี นึง ไลลวง
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ไม่ ไล
ลวง กัน รเตีฮ ซืไซ ยุฮ เปอะ� อาึ ซ ทไว
รซอม เชยี ละ เปอะ� 2 อาึ ซ เพรยีง ติ
แตะ ละ ซ เกือฮ ป ยุฮ ป อฮั แตะ แปน ป
ปุก ป ลอก� เญือม เมอ ซ ฮอยจ เปอะ
เคะ อาึ อ�ื
อาึ ซ อาวต นึง เญือะ โกะ แตะ ไม่ จีวติ

ซงะ่ ซงอม แตะ� 3 อาึ ซ อาึง โตว โอเอฮี
ฆอก ไล ซองนา ซองตา แตะ ติ เจือ เนอึ
ม�
อาึ เกละยุ กัน ยุฮ ปุย ป แพก ฮา คระ

ยุฮ พะจาว� อาึ ญอม โตว รไม่ รม่าึก ไม่
กัน ตอก เซ เฟือฮ เอนิ� 4 อาึ ซ เกือฮ ติ
แตะ ซไง ฮา กัน บ่วก กัน โจวง� ซ เกือฮ
โตว ติ แตะ เกว ไม่ กัน ฆอก กัน เบร�

5 ดัฮ ไก ป บระ บรุ เพือ ปุ ยว่ง แตะ ละ
ซ เกือฮ อื ไลจ เจอ อาึ ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่
ปุย เซ� โม ป อวต ลอน ติ แตะ ไม่ ป เกียฮ
ฮุน อาึ ซ ญอม โตว เกือฮ อาวต ไม่ แตะ�

6 โม ป เนอึม รพาวม นึง เมือง อาวต
เตอะ อาึ ซ ยวก เกอะ เกือฮ อาวต นึง
เญือะ โกะ แตะ� ปุย ดัฮ ซืไซ นึง กัน ยุฮ
แตะ อาึ ซ เกือฮ โฮลฮ ยุฮ กัน ละ แตะ�

7 โม ป จุ ปุย ไลจ อาึ ซ เกือฮ โตว อาวต
นึง เญือะ แตะ� โม ป ไล โกะ ไล เอยีง ซ
เกือฮ โตว อาวต ไม่ แตะ ติ ตื เนอมึ�

8 อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม ป ฆอก ป เบร นึง
เมือง แตะ โครยญ ซเงะ่� อาึ ซ โครฮ ปุย
ไฮะ ปุยฮอน โอก ฮา เวยีง ยุฮ พะจาว เตื
อง โอยจ อ�ื
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102
รซอม ไววอน ยุฮ ปุย อาวม เม่ะมัก่

แตะ� ไม่ ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ� มัฮ
รโฮงะ อื รพาวม โซะ แตะ ละ พะจาว�

1 โอ พะจาว, ปัว เปอะ งอ่ต รซอม ไว
วอน ยุฮ อาึ เนิ� เกือฮ รซอม ปัว อาึ เฮี
ฮาวก ฮอยจ เคะ เปอะ� 2 ปัว เปอะ โอ เม่า
ะ ติ แตะ ฮา เยอะ� เญือม อาวต อาึ ไม่
เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ� ปัว เปอะ งอ่ต
ฮมอง ป ปัว อาึ นึง เปอะ� เญือม กอก
อาึ ปัว นึง เปอะ� ปัว เปอะ ซไจ เอนิ โลยฮ
เนิ� 3ซเงะ ยุฮ อาึ อื ไฆร ปุๆ ตอก ม่าึต งอ
โฮ� เนะซองั อาึ อื กอยจ ราวม ปอ ซ ฮะ
แตะ ตอก งอ โตะ จะ โฮ� 4 รพาวม เมอะ
ซออฮ ซอวยญ ตอก ไรป ซออฮ นึง ตอง
กอยจ แตะ โฮ� เญือะ ไก โตว รพาวม
ฆวต โซม เมอะ� 5 อาึ แงงฮั ลอป นึง โซะ
ป อาวม แตะ� รเกือะ รโกม เมอะ ไม่� มัฮ
ลัง่ ฮกั เพาะ ซองั เงอะ โน่ง� 6 จีวติ อาึ
มัฮ เอนิ ตอก ไซม ป อาวต นึง ลาึน ซออฮ
โฮ� ตอก โรฮ โฮะ ปลักโปลฮ ป อาวต นึง
ยว่ง ฮงั โรฮ� 7อาึ ปุน โตว ไอจ� อาึ ตอก
เกอะ ไซม ป จัป โน่ง นึง รกู เญือะ โฮ�
8 โม ป เกละยุ อาึ อื เพยีก แฮม ลอป อาึ โค
รยญ ซเงะ่� โอเอฮี ป เกิต ละ อาึ เฮี ปุย ซ
ดุฮ เอนิ อื นึง รซอม ซะ ซม่อต แตะ ปุย�
นึง ฆวต เพียก แฮม อื อาึ� 9 อาึ โฮลฮ
โซม จะ ตัง โซม แตะ อาวป� โฮลฮ ญุ
รบวต แตะ ตัง รอาวม� 10 ปะ เอจี ยวก
เปอะ โปวฮ อาึ ฆาื รพาวม ฮาวก ยุฮ เปอะ
นึง รอก พาวม เปอะ นึง อาึ� 11 ซเงะ ยุฮ
อาึ อื มัฮ ติ เตะ โน่ง ตอก ปุโรม โอเอฮี เมือ
กปู อื โฮ� อาึ เอจี ตูไต เยอะ ตอก ไรป โฮ�

12 โอ พะจาว, ปะ ปัง เมอ แปน ลอป
เปอะ กซัต โอ เญาะ ไก ลอยจ� มอยฮ
เปอะ อาวต ตอน ฮมัน ลอป โครยญ เจน
ปุย� 13 ปะ แจง ซ เลียก พาวม แม เปอะ
นึง เมือง ซี โยน� เอจี เติง เวลา เปลีฮ
เปอะ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ อ�ื เอจี มัฮ เอนิ
ปเล่ีย เฮ�ี 14 โม เอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
เปอะ� เอะ ฮรกั ลัมเลือ เยอะ เมือง ป เอจี
ไลจ เอจี เญื่อฮ เซ� เอะ โซะ รพาวม นึง
ยุ แตะ เบือง ฮงั อ�ื 15 ปุย โครยญ ปะเทต

โครยญ เจือ ปุย ซ ฮลัต นึง มอยฮ พะจาว.
โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ อื ซ
ฮลัต โรฮ นึง โญตซัก คึนัก ยุฮ อ�ื 16 มัฮ
ฆาื ซ เฌาะ โก โคระ แม พะจาว เมือง ซี
โยน� ไม่ ซ เปลีฮ อื ติ แตะ ไม่ โญตซัก คึ
นัก ยุฮ แตะ� 17พะจาว ซ มี ไจ ไก พาวม
นึง รซอม ไววอน ยุฮ โม ป ตุก ป ญัก� ซ
งอ่ต รซอม ไววอน ยุฮ อื เซ ละ อ�ื

18 ไมจ ปุย ไซฮ อาึง ไลลวง ป ยุฮ พะ
จาว เฮี ละ ปุย ป ซ เกิต แม กังเคะ� ละ ซ
เกือฮ ปุย โม เซ ยุง ลืลาว พะจาว เบือ อ�ื
19 ไมจ อื ไซฮ ตอก เฮ�ี �พะจาว แก โอ
เอฮี เน่อมึ ก ฮลาวง อ�ื ป มัฮ นา ก ซงะ่
ซงอม อื เซ� แก ปลัฮเตะ เฮี เน่อมึ เมือง
มะลอง ก อาวต แตะ เซ� 20 มัฮ แก อื ละ
ซ งอ่ต แตะ เซียง แงงฮั โม ป โฮมวต ปุย
โรวก เกือฮ แปนครา แตะ� ไม่ เรอมึ อื โม
ป เอจี มัฮ ปุย นัม ยุม เซ เกือฮ โปน ฮา ยุม
อ�ื 21 มัฮ โรฮ ละ ซ เกือฮ ปุย โฮลฮ กอก
รโฮงะ มอยฮ พะจาว นึง เมือง ซีโยน� ไม่
เกือฮ อื ปุย ลืลาว มอยฮ อื เซ นึง เวยีง เย
รูซาเลม� 22 โอเอฮี ไล เซ มัฮ ซ ยุฮ อื เญื
อม ฮอยจ รโจะ รเจอมึ ปุย โครยญ เมือง
โครยญ ปะเทต ไม่ ปุ แตะ ละ ซ นุ่ม อื ไว
พะจาว,� อฮั เซ�

23 พะจาว เอจี ตุย เรยีง แด่น อาึ ฮา
เยอะ เน่อมึ เญือม นมุ ลัง่ เงอะ� เอจี
เกือฮ โรฮ ซเงะ เคิ เนอมึ ยุฮ ฮุ เงีย่ง โรฮ�
24 โอ พะจาว ยุฮ อาึ� ปะ มัฮ เปอะ ป ไอม
ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� ปัว เปอะ โอ ดิ
ตุย จีวติ อาึ เญอืม นมุ ลัง่ เงอะ เฮ�ี 25 โอ
พะจาว� เมือ โรง อื โฆะ โอ ปะ ยุฮ เปอะ
ปลัฮเตะ� ปลัฮ มะลอง เอจี มัฮ โรฮ ป ยุฮ
ปะ นึง เตะ โกะ เปอะ ไอฮ� 26 เตะ ไม่ มะ
ลอง เซ ซ ไฆร� ปะ ปังเมอ ซ อาวต แนฮ
ลัง่ เปอะ� โอเอฮี โม เซ ซ ไพรม ตอก
เครองึ จาวป ปุย โฮ� ฟวยจ เซ ซ ลอต
เอนิ ไฆร� 27 ปะ ปังเมอ ซ ตอก แนฮ ลัง่
เปอะ ไพรม แตะ� เคิ เนอึม ยุฮ เปอะ ไก
โตว ลอยจ ไม่� 28 กวน เฌือต ลุกลัน ยุฮ
โม กวนไจ เปอะ ซ อาวต ตอน อาวต ฮมัน
โรฮ� โม จัตเจือ อื ปะ ซ เกือฮ โรฮ เปอะ
โฮลฮ อาวต ลอป ไม่ แตะ�
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103

รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ
1 โอ รพาวม รโม่ยฮ อาึ� ไมจ เนอึม

เปอะ ลืลาว พะจาว. โอเอฮี อาวต กไน
เยอะ โครยญ เจือ เยอ� ไมจ เปอะ ลืลาว
โรฮ มอยฮ ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื 2 โอ รพาวม
รโม่ยฮ อาึ� ลืลาว พะจาว เยอ� ปุ เบีย ติ
เจือ เนอมึ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว เซ� 3 มัฮ พะ
จาว ป ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ ฮุ เตือง โอยจ
อ�ื มัฮ พะจาว ป เกือฮ ป โซะ ป คระ นึง
เงอะ ไฮ โครยญ เจือ� 4 มัฮ พะจาว ป โตฮ
จีวติ อาึ ฮา ลัก่ ยุม เมอ� มัฮ พะจาว ป
เปลีฮ กัม ฮรกั กัม แปง แตะ ละ อาึ ไม่
เลียก พาวม อื นึง เงอะ� 5 เอจี เกือฮ ป
ไมจ ป ญุ่ก เนิ กุมปอ ติ เจน ไอม เมอะ�
เอจี เกือฮ อาึ โฮลฮ จีวติ โคระ แตะ� อาึ
แม บุฮ โคระ แม เยอะ ตอก กลัง ลอง โฮ�

6 พะจาว รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย ตอก ปุก
ตอก ลอก อ�ื ร เตีฮ รตุม โอ เอฮี ละ ป
เม่ะมัก่ นึง คัม ตุง ปุย อื ตัม ซื อ�ื 7พะจาว
รโฮงะ คระ โครง ยุฮ แตะ ละ ไอ โมเซ� ร
โฮงะ โรฮ ป ยุฮ ป อฮั แตะ ละ โม อซิรา
เอน� 8 พะจาว เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง
ปุย� เปลีฮ ลอป กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ อ�ื
อาวต ลอป ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� กุมปอ
นึง รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ
ปุย� 9 เติ ลอป โตว ปุย� พะจาว เยอ� มัฮ
โตว ป รอก ลอป รพาวม นึง ปุย� 10 พะ
จาว เกือฮ โตว เอะ ลอก ตุต ตัม เมาะ ไก
พิต โฌวะ ยุฮ ฮุ� โรก โตว เวน ละ เอะ
ตัม เมาะ ไก มัป่ ยุฮ ฮุ� 11ซไง มะลอง ฮา
ปลัฮเตะ โฮฮ ฮา เกียฮ แกต ปุย อื ตอก
ออฮ� กัม ฮรกั กัม แปง ยุฮ พะจาว ละ โม
ป ทื เนอึม อื ระ โรฮ โฮฮ ฮา เกียฮ แกต
ปุย อื ตอก เซ โรฮ� 12 ซไง ลัก่ โอก ซเงะ
ฮา ลัก่ เลียก ซเงะ เมาะ ออฮ� พิต โฌวะ
ยุฮ เอะ เอ พะจาว เอจี โปวฮ โรฮ อื ซไง
ฮา เอะ เมาะ เซ โรฮ� 13 เลียก พาวม โซะ
ไง่ เปือะ นึง กวน แตะ ตอก ออฮ� พะจาว
เลียกพาวม โซะ ไง่ โรฮ นึง โม ป นัปทื เนอึ
ม แตะ ตอก เซ โรฮ�

14พะจาว ยุง อื ไลลวง เนะซองั เอะ เอ�
ไตม ลัง่ อื มัฮ เอะ เตะ รกาื เยอ� 15 ไลลวง
ปุย ปลัฮเตะ มัฮ ตอก เฮ�ี อาญุ อื เงีย่ง
ตอก อาญุ ไรป โฮ� โพรยฮ ไมจ ติ เตะ
โน่ง ตอก เตีย ไรป นึง กัง เด่น โฮ� 16 เญื
อม เซ ฮอยจ กาื ละ� อฮั โอยจ เอนิ ฮอยจ
ละ ไฆร อ�ื เบือง ก อาวต อื เซ ปุย เญือะ
ไตม โตว ก ไก อ�ื 17-18 กัม ฮรกั กัม แปง
ยุฮ พะจาว ละ โม ป นัปทื เนอมึ อื ปังเมอ
โอ ไก ลอยจ นึง� ดัฮ ไก ป ปุน ยุฮ ตัม ลปุง
ซันญา พะจาว ละ แตะ� ไม่ โอ อื เบีย ยุฮ
ตัม ป เพอกึ ป ตอม อื อาึง ละ แตะ� พะ
จาว ซ เกือฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ แตะ ละ อื
ฮอยจ ละ กวนโซะ กวน แซะ อื เฆียง เฮ�ี

19 พะจาว เอจี ยุฮ อาึง เบือง ก งาวม
แตะ นึง เมือง มะลอง� มัฮ ป ปุน ตัต
เตียง โอเอฮี โครยญ เจือ�

20 โม เปะ ป มัฮ เตปด่า ป ระ เรยีง ระ
แด่น ยุฮ อ�ื ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว. โม
เปะ ป มอง ยุฮ ตัม ป อฮั อื ไม่ มอง งอ่ต ล
เลาะ อ�ื ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว� 21 โม
เปะ ป มัฮ ตฮนั มะลอง เตือง โอยจ เปอะ�
ป รซอฮ ละ อื ตัม รพาวม โกะ อ�ื ไมจ
เปอะ ลืลาว พะจาว. 22 โอเอฮี ป ยุฮ พะ
จาว เตือง โอยจ อ�ื เล่ีป บัน่เมือง ยุฮ อื
อาวต ก ออฮ ก เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ ลืลาว
พะจาว.
โอ รพาวม รโม่ยฮ อาึ� ไมจ เนอมึ เปอะ

ลืลาว พะจาว.

104
1 โอ รพาวม รโม่ยฮ อาึ� ไมจ เนอึม

เปอะ ลืลาว พะจาว. โอ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ อาึ� ปะ มัฮ เปอะ ป ตึก นึง ระ แตะ�
มัฮ เปอะ ป อาวต ไม่ อมันัต โญตซัก คึ
นัก ยุฮ แตะ� 2 รงั ซเปีย ยุฮ เปอะ ซอต ติ
แตะ โอก รวติ รเวยีง เปอะ� เอจี มัฮ ปะ
ป เคิง ปลัฮ มะลอง ตอก เคิง ปุย พากัง
โฮ� 3 ปะ ยุฮ เปอะ เญือะ อาวต แตะ ราว
รอาวม ก ล่าวง� โกว โรฮ เปอะ ชุต รวู
แปน โลต บุก แตะ� เกียฮ โฮว โรฮ เปอะ
นึง กาื ตอก โปว ไซม นึง โพรยจ แตะ โฮ�
4ปะ เกือฮ เปอะ กาื แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง แตะ� เกือฮ เปอะ งอ แปน ตอก กวน
ไจ ยุฮ เปอะ�
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5 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ ปลัฮเตะ ตอก ป
ไก แรฮ โด่ะ โฮ� ละ ซ เกือฮ เปอะ เกีย
ฮ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ลอป� โอ เญาะ
เกียฮ เปียน ติ แตะ� 6 เอจี เกือฮ โรฮ
เปอะ รอาวม เลอึป ปลัฮเตะ เล่ีป อื ตอก
โอเอฮี ป เลอึป ปุย นึง พรุ โฮ� รอาวม
เซ โด่ะ ปอ ไฆลป อื ยุฮ เปือง โม ฮลาวง�
7 เญอืม ดวน ปะ อ�ื รอาวม เซ โฮว เนอมึ
ตัม คระ ดวน ปะ อื โฮว� เญือม ฮมอง อื
ลอยฮ เนอมึ บริ ยุฮ เปอะ� รอาวม เซ ตอ
เอนิ โฮว ฆาื อ�ื 8รอาวม เซ เลีฮ เน่อมึ นึง
โม มอยจ ก ฮลาวง อ�ื เลีฮ ฮอยจ นึง โตะ
โลก เตะ ลโลวง ก เตียม อ�ื โฮว ฮอยจ
นึง นา ก เพรยีง ปะ อาึง ละ อ�ื 9 ปะ เอจี
ยุฮ เปอะ อาึง ม่าื เคต ละ อ�ื นึง โอ เปอะ
ซ เกือฮ ฮอยจ เลอปึ แม ปลัฮเตะ�

10ปะ เอจี เกือฮ เปอะ รอาวม จาึฮ โอก
เน่อมึ โตะ โลก เดือะ โกลง� รอาวม เซ
ปัต เลีฮ ซน่ะ บลาวง� 11 เกือฮ เปอะ โม
โกะพริ โฮลฮ ญุ� เกือฮ โรฮ เปอะ บรงั พริ
ซัก นึง ญุ แตะ รอาวม เซ� 12 โม ไซม โอ
เอฮี โฮลฮ โรฮ ยุฮ รฮมาวม แตะ นึง โคะ
ป อาวต เฆียง โกลง เซ� ไซม เซ รกั ล
ลาึง กัก โคะ กัก เอาะ โม เซ� 13ปะ เกือฮ
เปอะ รอาวม เลีฮ เน่อมึ ก อาวต แตะ ก
ฮลาวง อ�ื โซ เปอะ บลาวง ฌื โม มอยจ
นึง� ปลัฮเตะ เฮี นาวก นึง โอเอฮี ป ไมจ
ป ญุ่ก ป ยุฮ เปอะ เซ� 14 ปะ เกือฮ เปอะ
ไรป กวยฮ นึง ปลัฮเตะ ละ เปือม ซัตซิง
อ�ื เกือฮ โรฮ เปอะ พักเญือ เคือ ไมะ ละ
ปุย� เดอมึ ปุย ซ เกียฮ ซมา ลโลวง โอเอฮี
นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 15 เดอมึ ซ โฮลฮ รอาวม
อะงุน ป เกือฮ รพาวม ปุย มวน เซ� ฮอยจ
ละ ลออยฮ กาวก ป เกือฮ นา ปุย ตอฮ� ไม่
คโนมปัง ป เกือฮ ปุย ไก เรยีง แด่น เซ�
16 โคะ ยุฮ พะจาว เซ ซัก นึง รอาวม� เอจี
มัฮ โคะ โซน ซีด่า เมือง เลบ่านอน ป เอจี
ซมา พะจาว อาึง เซ� 17 โม ไซม ฮอยจ ยุฮ
รฮมาวม แตะ นึง โคะ เซ� กลัง กะ ยุฮ
โรฮ ก อาวต แตะ นึง โคะ ฆิ รจวง โรฮ�
18 นึง บลาวง ฮลาวง เซ มัฮ ก อาวตแกฮ�
ซโมะ รองั นึง อื แปน โรฮ ก อาวต ครอย
ตัม โรฮ�

19 โอ พะจาว� ปะ เกือฮ โรฮ เปอะ เคิ
มะลอง แปน ควน ยุง ปุย เวลา นึง� ซเงะ
ยุง โรฮ เวลา เญอืม ลัง เลียก แตะ� 20ปะ

เอจี เกือฮ เปอะ เฟียก ไก� เอจี มัฮ ป อฮั
ปุย เมือ ก ซาวม อื ไม่ เซ� โม ซัตซิง ป
อาวต เพระด่าวก โอก ไร นึง อ�ื 21 รเวยี
ซิงโต โฮว ไร ละ ซาวป อื ป โซม แตะ�
อาวม ปุ โฮว ไม่ อ�ื มัฮ ซาวป อื ป โซม ป
เอจี เพรยีง พะจาว อาึง ละ แตะ� 22 เญื
อม เอจี โอก ซเงะ ละ อื เอญี แม ฮอยจ
เบือง ก อาวต แตะ� ลอต ไอจ นา เซ�
23 เมือ ซเงะ่ อื เซ มัฮ แม เวลา โอก โฮว
ปุย ละ ซ ยุฮ อื กัน เกียง แตะ� ปุย ยุฮ กัน
แตะ ฮอยจ ละ เมือ กปู อ�ื

24 โอ พะจาว, โอเอฮี ป ยุฮ ปะ เซ มัฮ ป
โฮวน ลัมเลือ เอนิ� ปะ ยุฮ เปอะ โอเอฮี
เตือง โอยจ อื เซ เบือ กัมกึต วไิซ ไมจ ยุฮ
เปอะ� ปลัฮเตะ เอจี นาวก นึง โอเอฮี ป
ยุฮ ปะ อาึง� 25 ปลัฮ รอาวม ระ ไม่ เวอืฮ
แตะ เซ มัฮ โรฮ ปะ ป ยุฮ ฮู� โตะ ปลัฮ
รอาวม เซ นาวก โรฮ นึง ซัตซิง ป ไก จีวติ
เตือง ป ระ ป แตวะ อ�ื โฮวน เอนิ ปอ โอ
ปุย เญาะ เกียฮ เมีญ� 26 ซปาว รอาวม
โฮว โรฮ นึง ปลัฮ รอาวม เซ โฮวน� เลวอีา
ทัน ป ยุฮ ปะ เซ รงะ่ โรฮ โตะ ปลัฮ รอาวม
เซ�

27 โอเอฮี โม เซ ซโอว พาวม ไม่ ปะ� ละ
ซ มอง อื ปะ โพต ป โซม ละ แตะ ตัม เวลา
อ�ื 28 เญือม เกือฮ ปะ ป โซม ละ อื โฮลฮ
เนอึม โซม เบือ อ�ื เญือม กอยฮ ปะ โอ
เอฮี ละ อื โฮลฮ เนอึม โซม ปอ ซัก แตะ
เบือ อ�ื 29 เญือม เม่าะ ปะ ติ แตะ ฮา อ�ื
โอเอฮี โม เซ ไลจ รพาวม ฆาื อ�ื เญือม
ตุย เปอะ รพาวม อื ฮา อ�ื โอเอฮี โม เซ
ยุม ฆาื อ�ื ลอต เอนิ แม แปน เตะ รกาื
ฆาื อื ตอก ไพรม แตะ� 30 เญือม เกือฮ
ปะ รพาวม แตะ ละ อ�ื โอเอฮี โม เซ ไอม
เนอึม เบือ อ�ื ปะ เอจี เกือฮ เปอะ จีวติ
โคระ เกิต นึง ปลัฮเตะ�

31 ปัว เกือฮ พะจาว ไก ลอป โญตซัก
โอ เญาะ ไก ลอยจ� ปัว เกือฮ พะจาว
โฮลฮมวน รพาวม เบือ โอเอฮี ป ยุฮ อื เซ�
32 มัฮ เมาะ แก พะจาว อ�ื ปลัฮเตะ ดุง
เดียง เอนิ ฆาื อ�ื มัฮ เมาะ ลอก พะจาว
อ�ื บลาวง เงอ โอก เอนิ ม่าึต นึง ฆาื อ�ื

33 ไน ติ เจน ไก ลัง่ รพาวม เมอะ� อาึ
ซ ทไว รซอม เชยี ละ พะจาว. ไน ติ เจน
ไอม ลัง่ เงอะ� อาึ ซ เชยี ลืลาว พะจาว
ยุฮ แตะ� 34 ปัว เกือฮ รซอม เชยี ยุฮ ฮุ
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เซ แปน ป ปุก รพาวม อ�ื อาึ โฮลฮ เนอมึ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ พะจาว. 35 ปัว
เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ โม ปุย มัป่ ปอ ไฆร เอนิ
อื ฮา ปลัฮเตะ� โม ปุย ฆอก ปุย เบร ปัว
โรฮ เปอะ โอ เญือะ เกือฮ ไก�
โอ รพาวม รโม่ยฮ อาึ� ไมจ เนอมึ เปอะ

ลืลาว พะจาว.
ไมจ เนอึม เปอะ ทไว รซอม ลืลาว ละ

พะจาว.

105
1 ไมจ เปอะญันด่ี ไม่ พะจาว. ไมจ เปอะ

กอก รโฮงะ มอยฮ อื ละ ปุย� ไมจ เปอะ
รโฮงะ กัน ระ ไล ยุฮ อื ละ ปุย โครยญ ปะ
เทต�

2 ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว� ไมจ
โรฮ เปอะ อู ไลลวง กัน ซัมคัน ยุฮ อ�ื

3 ไมจ เปอะ ญันด่ี นึง ยุง แตะ มอยฮ
ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื โม ป ซาวป เนอึม พะ
จาว เซ เกือฮ โฮลฮ ญันด่ี ปีติ ไม่ อ�ื

4 ไมจ เปอะ เอญี เคะ พะจาว ไม่ เปิง
เปอะ อมันัต ระ ไล ยุฮ อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ซดิ ลอป ไม่ อ�ื

5-6 โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ อซิราเอน ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ พะจาว� โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ
ยาโคป ป มัฮ ปุย เอจี เลือก พะจาว อาึง
เซ� ไมจ เปอะ ไตม กัน ซัมคัน ยุฮ พะจาว
โครยญ เจือ� ไมจ โรฮ เปอะ ไตม ตอก ร
เตีฮ รตุม อื โอเอฮี ละ ปุย โรฮ�

7 เยโฮวา เยอ เอจี มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ�
ลปุง ซตอก อื เซ ปุก ละ ปุย ติ ปลัฮเตะ�

8พะจาว โตก ลอป ละ ลปุง เอจี ซันญา
แตะ อาึง ไม่ ปุย� นึง มัฮ อื ลปุง ซันญา
ตอน ฮมัน แปน เปือน เจน ปุย อ�ื

9พะจาว ซ ยุฮ อื ตัม ลปุง ซันญา ดิ แตะ
อาึง ไม่ อปัราฮมั� ไม่ ซันญา ซโตฮ โรฮ อื
ละ ยซิฮกั�

10 พะจาว เกือฮ โรฮ ลปุง ซันญา ยุฮ
แตะ ไม่ ยาโคป� แปน ป ซโตฮ ลอป โอ
เญาะ ไก ลอยจ� 11 มัฮ อฮั อื เฮี ละ อ�ื
�อาึ ซ เกือฮ เมือง คะนาอนั ละ เปอะ� ซ
แปน คอง ปะ ฮอยจ ละ จัตเจือ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

12 ไพรม อื ปุย ไน พะจาว เยอ มัฮ ปุย
รมัฮ� อาวต นึง เมือง คะนาอนั ไม่ โอ

แตะ ไก เญือะ อาวต คราว โซม� 13 โฮลฮ
ลอป ตอ ไป ตอ มา เน่อมึ นึง เมือง เฮี
ฮอยจ ละ เมือง เซิต� เน่อมึ นึง ปะเทต
เฮี ฮอยจ ละ ปะเทต เซิต� 14 พะจาว ปัง
เมอ โอ เกือฮ ปุย ไฮญ โฮลฮ โคมเฮง อ�ื
คัต เวยีน โรฮ โม กซัต เกือฮ โอ ปุน ยุฮ ป
โซะ ละ อ�ื 15 อฮั อื ละ โม กซัต เซ ตอก
เฮ�ี �โม เฮี เยอ มัฮ ป เลือก อาึ อาึง� ปุ
ลอก เฟือฮ เอนิ� ปุ คัม ตุง โม ป ซึป ลปุง
อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

16 ติ โฮน อื พะจาว เกือฮ เมือง อาวต
อื เซ แควะ คัต� เกือฮ ปุย นึง อื ไปลญ
อาวป เออปึ กิฮ� 17 กา เซ ปังเมอ เอจี
เกือฮ ปุย โฮว รกา อื ติ ปุย� มัฮ โยเซป ป
โชะ ปุย อื เกือฮ แปน ครา ปุย โฮ� 18ชวง
โยเซป เซ อาวต นึง โม่ะเฮลีจ ปอ เบราะ
อ�ื โงก อื ลอก โรฮ โวง ไร� 19 อาวต
ตอก เซ ฮอยจ ละ เกิต โอเอฮี ละ ปุย ตัม
ป อฮั แตะ อาึง ซ เกิต เซ� เญอืม เซ ลปุง
พะจาว เปลีฮ ที มัฮ อื ปุย อฮั ป เนอึม�
20 เญือม เซ กซัต เมือง อียปิ เกือฮ ปุย
โฮว พลวย อื โอก ฮา คอก� ป เกือฮ อื
โปน ตอก เซ มัฮ กซัต ตัตเตียง ปุย โฮวน
เมือง� 21 เกือฮ อื โฮลฮ กุม โอเอฮี ยุฮ
แตะ เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ อื ตัตเตียง
เมือง แตะ เล่ีป อ�ื 22 เกือฮ อื ไก อมันัต
เกียฮ ดวน โม จาวไน ยุฮ แตะ� เกียฮ เพ
อกึ ตอม โรฮ โม ป กวต ป เฮยีง นึง อ�ื

23 กังเคะ เอ ยาโคป แปน เลีฮ อาวต
นึง เมือง อียปิ� โม อซิราเอน แปน แคก
เลือ อาวต ไม่ จัตเจือ ฮาม ฆาื อ�ื 24 พะ
จาว เกือฮ ปุย ไน แตะ พรุฮแพร� ไก กวน
เฌือต โฮวน� เกือฮ อื ไก เรยีง แด่น โฮฮ
ฮา โม ป โคมเฮง อ�ื 25 พะจาว เกือฮ โม
อียปิ เกละยุ ปุย ไน แตะ� เกือฮ อื บะ
ปุ แตะ ซาวป คัม ตุง กวนไจ เลือก แตะ�
26 เญือม เซ พะจาว เกือฮ โรฮ ไอ โมเซ ป
มัฮ กวนไจ แตะ ฮอยจ ไม่ อาโรน ป เลือก
แตะ อาึง� 27 ปุย ลอา เซ เปลีฮ กัน ซัม
คัน ลลาึง โม อียปิ� ยุฮ โอเอฮี ปอ เงอตึ
ปุย นึง ละ ป มัฮ จัตเจือ ฮาม เซ� 28 พะ
จาว เกือฮ เฟียก ฮอยจ ละ เมือง เซ� โม
อียปิ ปังเมอ โอ ญอม เจือ ลปุง พะจาว�
29พะจาว เกือฮ รอาวม เปียน แปน ฮนัม
ละ อ�ื กะ นึง อื ยุม ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื
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30 เมือง อื นาวก นึง บัก่� ฮาวก ตื นึง ฮอง
ไอจ กซัต เซ� 31 เมาะ อฮั พะจาว อื ติ
มวยญ โน่ง� ฮอยจ เอนิ โรป ไม่ ลลอง ละ
ฆาื อ�ื ราวม ปุย ติ เมือง เซ� 32 เกือฮ ตะ
เลีฮ ไม่ เกือฮ อื แพร ราื ตัง เฮละ ละ ปุย�
33 ยุฮ ไลจ ไม่ โคะ อะงุน ไม่ โคะ เม ยุฮ อ�ื
โคะ เอาะ เมือง เซ บลวย เอนิ เตือง โอยจ
อ�ื 34 พะจาว ลปุง แม� ฮอยจ แม ซดู
นึง� โฮวน เนอึม ปอ โอ ปุย เญาะ โอยจ
เมีญ� 35ซดู โม เซ โซม โอเอฮี ป ซมา ปุย
โครยญ เจือ� เมาะ โอเอฮี ป ไอม นึง อื
โอยจ เอนิ แกล� 36ฟวยจ เซ พะจาว ยุฮ
ยุม ไม่ กวน รเมะ โรง ปุย� โครยญ เญือะ
เล่ีป เมือง อยีปิ เซ�

37 เญือม เซ พะจาว ตาว เนอึม โม อซิ
ราเอน โอก� โฮลฮ โรวกมาื ไคร ไม่ แตะ�
ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ชุม โกะ ลปิ พาวม
นึง อ�ื 38 เญื อม โฮว อื โม อี ยปิ บาึง
เอนิ รพาวม อื นึง ฮลัต ลอน แตะ นึง โม
อซิราเอน เซ� 39 พะจาว เกือฮ ชุต รวู
ยุฮ แตะ ฮอยจ ครุป ปุย ไน แตะ� เมือ
ก ซาวม อื เกือฮ งอ ละ อื แปน ควน ซ
เปีย ละ อ�ื 40 เญือม กอก อื ปัว� พะจาว
เกือฮ กึต ละ อื โฮวน� เกือฮ โรฮ อื ซัก
นึง ป โซม ป ปอน ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง
มะลอง� 41 โปฮ โรฮ ซโมะ ละ อื เกือฮ
รอาวม ปัต โอก เน่อมึ นึง อ�ื ปัต เอนิ
ละ อื ตอก โกลง เญือม อาวต อื นึง ลาึน
เวอืฮ เซ� 42 พะจาว ยุฮ อื ละ อื ตอก เซ
นึง ไตม อื ลปุง ซันญา ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ
ป เอจี เกือฮ อื ละ อปัราฮมั ป มัฮ กวนไจ
ยุฮ แตะ� 43 เกือฮ ปุย ไน แตะ เซ โอก
โฮว ตอก เซ ไม่ รพาวม ญันด่ี ปีติ แตะ�
โม ป เลือก พะจาว เซ โฮลฮ รโอง ไม่ ไมจ
รพาวม แตะ� 44 พะจาว เกือฮ เมือง ปุย
ไฮญ ละ อ�ื เกือฮ อื กุม ชจิ โดว โลว นา�
นา ก ยุฮ ปุย ไฮญ กัน นึง� 45 มัฮ ยุฮ อื
ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื เนอึง ลปุง โกตไม
ยุฮ แตะ ไม่ เกือฮ อื ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก
แตะ อาึง�
ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว.
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1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว, ไมจ โรฮ

เปอะ ญันด่ี ปีติ ไม่� นึง มัฮ อื ป ตึก นึง

ไมจ แตะ� รพาวม ฮรกั ยุฮ อื ตอน ฮมัน
ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� 2 ไก โตว ติ ปุย
เนอมึ ป เกียฮ รโฮงะ กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
เตือง โอยจ อ�ื ป เกียฮ รโฮงะ โอยจ เมาะ
ระ โญตซัก อื ปุ โรฮ ไก� 3 โม ป ยุฮ ตัม
ป อฮั พะจาว ละ แตะ� ไม่ ยุฮ ลอป อื กัน
ปุก กัน ลอก เกอ� โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ เบือ อ�ื 4 โอ พะจาว, เญือม เปลีฮ
เปอะ รพาวม เลียก พาวม แตะ ละ ปุย ไน
เปอะ เซ� ปัว โรฮ เปอะ โตก ละ อาึ� เญื
อม เรอึม เปอะ โม เซ เยอ� ปัว โรฮ เปอะ
เรอึม อาึ ไม่� 5 เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ ยุ ตอก
จเลิน โม ป เอจี เลือก เปอะ เกือฮ แปน
ปุย ไน แตะ เซ� ไม่ ซ โฮลฮ โฮะ มวน ดิ
รพาวม ไม่ โม ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ เปอะ�
ไม่ ซ โฮลฮ โรฮ โฮะ มาวก ฆาว คาว เบื่อ
ดิ ไม่ โม ป มัฮ คอง เปอะ เซ�

6 เอะ เอจี ยุฮ โรฮ มัป่ ตอก ยุฮ โม จัต
เจือ ไพรม แตะ โฮ� เอะ เอจี ยุฮ เนอึม ป
พิต ไม่ ป ฆอก ป เบร� 7 โม จัตเจือ ไพรม
เอะ เอ� เญอืม อาวต ลัง่ อื นึง เมือง อยีปิ
โฮ� เมีญ โตว กัน ซัมคัน ป ยุฮ พะจาว
เซ แปน ป ระ ไล ละ แตะ� เอจี เบีย โรฮ
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ป เอจี เปลีฮ ลอป
อื ละ แตะ� ปุย โม เซ เอจี เลฮ เตียง พะ
จาว ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ นึง
ปลัฮ รอาวม ซครกั เซ� 8 ปัง มัฮ ตอก เซ�
พะจาว ปังเมอ เรอึม ลัง่ อื เกือฮ โปน ฮา
ป โอ ไมจ นึง ฮนั อื นึง มอยฮ โกะ แตะ�
มัฮ โรฮ ฆวต เกือฮ อื ปุย โม เซ ยุง เมาะ
ระ เนอมึ อมันัต แตะ� 9พะจาว เอจี ดวน
ปลัฮ รอาวม ซครกั รกัฮ� รอาวม เซ รกัฮ
เนอึม ปอ ไฮจ ซออฮ เอนิ อ�ื ฟวยจ เซ
นัม โม ปุย ไน แตะ เซ เกือฮ เตือง ซน่ะ
รอาวม โด่ะ เซ นึง เตะ ซออฮ� 10 เญือม
เซ พะจาว เรอมึ อื เกือฮ โปน ฮา โม ป เก
ละยุ อื เซ� เกือฮ โตว โม ป ฆวต ตอซู ไม่
อื เซ โฮลฮ ยุฮ ป โซะ ละ อ�ื 11 พะจาว
เกือฮ โรฮ รอาวม ระ เซ เลอปึ โม ป อาื รุป
ไม่ อื เซ� ปุย โม เซ ยุม โอยจ เอนิ� เญือะ
โฮฮ โตว ติ ปุย เนอมึ� 12ฟวยจ เซ โม ปุย
ไน อื เซ อาึง รพาวม แตะ นึง ลปุง ซันญา
ยุฮ อื ฆาื อ�ื ลืลาว โรฮ พะจาว ไม่ อื นึง
รซอม เชยี แตะ�
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13 ฟวยจ เซ แม ติ เตะ โน่ง� ปังเมอ
เบีย เอนิ แม อื กัน เรอมึ พะจาว แตะ เซ�
ยุฮ โอเอฮี ตัม รพาวม โกะ แตะ� มอง โตว
งอ่ต ป ซ อฮั พะจาว ละ แตะ� 14 เญือม
อาวต อื นึง ลาึน ซออฮ เซ� ปุย โม เซ ลอง
แลน รพาวม พะจาว ฆาื ฆวต ปอน ลอน
แตะ โตะ กะ โอเอฮี� 15พะจาว เกือฮ เนอึ
ม อื ละ อื ตัม ป ปัว อ�ื ฟวยจ เซ พะจาว
ปังเมอ เกือฮ ป โซะ ตอก ฮา ฮอยจ ละ อื
ฆาื อ�ื

16 ติ โฮน อื ไก ปุย งอ่น� ลเลียก นึง
ไอ โมเซ ไม่ นึง อา โรน ป มัฮ ปุย ซัม
คัน ยุฮ พะจาว เซ� 17 เญื อม เซ พะ
จาว เกือฮ ปลัฮเตะ องั มวยญ แตะ บลวน
เญือะ ด่าทัน ฆาื อ�ื ไม่ เกือฮ โรฮ อื เตะ
เทอมึ เญือะ อาบี่รมั เตือง เญือะ อื เอนิ�
18ฟวยจ เซ เกือฮ โรฮ งอ ยุฮ แตะ โอก ละ
โม ป มัฮ ดิ ไม่ โม เซ� งอ เซ ฮะ ยุฮ โม ปุย
ฆอก ปุย เบร เซ ปอ ยุม โอยจ อ�ื

19 โม อซิราเอน เซ ยุฮ ฮุป กวน โมวก
โปก นึง ชวง บลาวง ซีไน เซ� ฟวยจ เซ
นุ่ม ไว ฮุป ป โล แตะ เซ� 20ฮา ซ นุ่ม แตะ
ไว พะจาว ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ
เซ� โม เซ นุ่ม ไว ฮุป โมวก ป มัฮ เยอื ซัต
ซิง เปือม ไรป เซ ฮา อ�ื 21 เอจี มัฮ เบีย อื
พะจาว ป เรอึม แตะ เกือฮ โปน ฮา แปน
แตะ ครา นึง เมือง อยีปิ เบือ อมันัต ระ ยุฮ
อื โฮ� 22 พะจาว เอจี ยุฮ ป ซัมคัน ละ อื
นึง เมือง อยีปิ ป มัฮ จัตเจือ ฮาม เซ� ยุฮ
โรฮ กัน ระ ไล ละ อื นึง ปลัฮ รอาวม ซครกั
ปอ เงอตึ ปุย นึง� 23พะจาว อฮั ติ แตะ ซ
ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไน แตะ ฆาื อ�ื เญือม เซ
ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ เลือก พะจาว เซ�
ปังเมอ ปัว พะจาว โอ ยุฮ เนอมึ ไลจ ไม่ อื
ฆาื รพาวม ฮาวก อื เซ� พะจาว ยุฮ เนอมึ
โตว อื ฆาื อ�ื

24 โนก ฮา เซ� โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ
เพียก แฮม โรฮ ปลัฮเตะ ไมจ เซ� นึง โอ
อื เจือ ลปุง ซันญา พะจาว ละ แตะ� 25 โม
เซ ปุปิ ลอป โตะ กไน พากัง อาวต แตะ�
ญอม โตว งอ่ต ป อฮั พะจาว ละ แตะ�
26 เญือม เซ พะจาว ซันญา ซโตฮ อื ละ
อ�ื อฮั ติ แตะ ซ เกือฮ ปุย โม เซ ยุม เฮยี
นึง ลาึน เวอืฮ เซ ฆาื อ�ื 27อฮั โรฮ ติ แตะ
ซ โครฮ โม จัตเจือ อื เกือฮ โฮว อาวต เฮยี

ไฮ ลลาึง ปุย ตัง เมือง� ไม่ เกือฮ โรฮ อื
ยุม นึง เมือง ป โอ มัฮ เมือง โกะ อ�ื

28 กัง เคะ เอ� โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ
เอจี ไว แม พะบ่าอนั นึง เมือง เปโอ� โซม
โรฮ โอเอฮี ป ตัน ปุย ละ พะ ป โอ ไก จีวติ
เซ� 29 เอจี มัฮ ยุฮ อื ป กุยจ ววั ละ พะ
จาว, มัฮ เซ ป ฮาวก รพาวม พะจาว ละ อื
ฆาื อ�ื เกือฮ พาญัต ฆอก ตอก ฮา ฮอยจ
ละ อ�ื 30 เญือม เซ ฟีเนฮตั เตอ โกฮ จัต
กัน ไม่ โม ป ยุฮ กัน พิต เซ เกือฮ อื ลอก
ตุต แตะ� ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ เอนิ พา
ญัต ฆอก เซ ไฆร ฮา อื ฆาื อ�ื 31 กัน ยุฮ พี
เนฮตั เซ มัฮ เนอมึ ป ปุก รพาวม พะจาว�
แปน โรฮ ควน โตก ลอป พะจาว ละ ฆาื อื
โครยญ เจน ปุย โอ เญาะ ไก ลอยจ� 32 โม
จัตเจือ ไพรม เอะ เซ ยุฮ แม ควน เกือฮ
แตะ พะจาว ฮาวก รพาวม ละ แตะ นึง ก
ไก รอาวม ปลาฮึ ป อฮั ปุย เมรบี่า ไม่ เซ�
ไอ โมเซ เยอ ไลจ โรฮ ยุฮ แตะ ฆาื ปุย โม
เซ โรฮ� 33 ปุย โม เซ ยุฮ โรฮ ควน ไลจ
รพาวม ไอ โมเซ โรฮ� มัฮ เซ ป โคะ อฮั ไอ
โมเซ ป โอ แตะ ลัมเปิง อฮั ฆาื อ�ื

34 โนก ฮา เซ� โม เซ ยุฮ โตว โรฮ ยุม ไม่
โม ปุย โฮวน เมือง ตัม ป เอจี ดวน พะจาว
แตะ ยุฮ เซ� 35ฮา ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ อ�ื โฮว
ซาวป แม เญือะ เอญี ละ ปุ แตะ ไม่ อ�ื
โฮฮ ฮา เซ ซาวป แม เฮยีน ไล ยุฮ ปุย โม
เซ แม� 36ซาวป โรฮ นุ่ม ไว ฮุป ไว ปุย โม
เซ โรฮ� กัน ยุฮ อื เซ เอจี แปน เอนิ ตอก
แฮวะ ซราว ละ โม โกะ อื ฆาื อ�ื 37 โฮฮ
ฮา เซ เยอ� เอจี มอก โรฮ ตอง ทไว กวน
รเมะ กวน รโปวน แตะ ละ พี โรฮ� 38 ปุย
โม เซ เอจี เกือฮ ฮนัม ปุย โอ ไก พิต ปัต�
เอจี มัฮ เอนิ ฮนัม กวน รเมะ กวน รโปวน
โกะ อื ไอฮ� ป เอจี มอก อื ตอง ทไว ละ ฮุป
ป ทื โม ปุย คะนาอนั เซ� ปลัฮเตะ อาวต
อื เซ เอจี แปน ป รแอม ไล ละ พะจาว ฆาื
ฮนัม เซ� 39 โม โกะ อื เอจี แปน โรฮ ปุย
รแอม ละ พะจาว ฆาื กัน ฆอก ยุฮ อื เซ�
กัน ยุฮ อื เซ เอจี เมาะ เอนิ กัน เลนจุ ละ
งอ่ต พะจาว อ�ื

40 มัฮ ฆาื เซ ป ฮาวก รพาวม พราวป
พะจาว ละ ปุย ไน แตะ เซ ฆาื อ�ื พะจาว
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เอจี รแอม นึง โม ป เอจี มัฮ คอง แตะ เซ
ฆาื อ�ื 41 พะจาว เกือฮ อื โฮลฮ อาวต
ฆรมึ อมันัต โม ปุย โฮวน เมือง โฮวน ปะ
เทต� เกือฮ โรฮ โม ป เกละยุ อื เซ โฮลฮ
ตัตเตียง อ�ื 42 โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ อื เซ
เอจี โฮลฮ โคมเฮง คาเคียน อ�ื โม จัตเจือ
ไพรม เอะ เซ จัมเปนญอม อาวต ฆรมึ อมั
นัต อื โครยญ เจือ� 43พะจาว เอจี เรอมึ อื
โฮวน โฮน� โม เซ ปังเมอ เลฮ ลอป เตียง
อ�ื ยุฮ แนฮ อื ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ�
พลวย ติ แตะ เลียก โด่ะ ปุๆ นึง มัป่ ยุฮ
แตะ เซ�

44 ปัง เอจี มัฮ ตอก เซ� เญือม อาวต
อื ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ ไม่ กอก อื
ปัว พะจาว เรอมึ แตะ� พะจาว งอ่ต ลัง่ อื
ละ อ�ื 45พะจาว เลียก พาวม นึง อ�ื โตก
โรฮ ละ ลปุง ซันญา ป เอจี ซันญา แตะ
อาึง ไม่ อ�ื แม เลียก พาวม แม นึง อื ฆาื
อื เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ�
46พะจาว เกือฮ โรฮ โม ป โฮมวต อื เกือฮ
แปน ครา แตะ เซ แม เลียก พาวม นึง อ�ื

47 โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ� ปัว เปอะ
เรอมึ เอะ เกือฮ โปน� ปัว เปอะ เกือฮ เอะ
โฮลฮ เอญี ฮา เมือง ปุย ตังเมือง โฮวน
เมือง เซ� เญอืม เซ เอะ ซ โฮลฮ ทไว ลอป
รพาวม ญันด่ี แตะ ละ เปอะ� ไม่ ซ โฮลฮ
โรฮ ลืลาว มอยฮ ซัมคัน ยุฮ เปอะ�

48 ไมจ ปุย ลืลาว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอน� เน่อมึ เจน ไพรม โฆะ
ฮอยจ ปเล่ีย� ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ
ไก ลอยจ� ไมจ ปุย เตือง โอยจ อื อฮั
�อาเมน�
ไมจ เนอมึ เปอะ ลืลาว พะจาว.

107
คัก พอน
(ลลว� 107-150)

1 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ญัน ด่ี นึง
พะจาว, นึง มัฮ อื ป ตึก นึง ไมจ แตะ�
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื มัฮ ป ไก
ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� 2 ปุย เมาะ ป
เอจี โปน ฮา ป ตอซู ไม่ อื เบือ เรอึม พะ
จาว อื เซ� ไมจ เนอึม อื อฮั ตอก เซ นึง
รซอม ลืลาว แตะ พะจาว� 3พะจาว เอจี
เกือฮ โม เปะ โฮลฮ แม เอญี เน่อมึ นึง ปะ

เทต ยุฮ ปุย ตัง เมือง� เอจี รโจะ แม โม
เปะ เน่อมึ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ไม่ ลัก่ เลีย
ก ซเงะ� เน่อมึ นึง ลวง ลัก่เซฮ ไม่ ลัก่ล่าว
ง�

4 งอ่น อื โฮว ไป โฮว มา นึง ลาึน ซออฮ
ซอวยญ� นึง โอ อื ยุง คระ ป ซ ฮอยจ ละ
เวยีง ก ซ เกียฮ อาวต แตะ นึง� 5 ฆวต
โซม� ฆวต ญุ รอาวม� รพาวม อื ชุมเช
โรฮ ฆาื อ�ื 6 เญือม อาวต อื ไม่ เม่ะมัก่
รพาวม ตุกแตะตอก เซ� กอก ปัวพะจาว
เรอึม แตะ� พะจาว เรอึม เนอึม อื เกือฮ
โปน อ�ื 7พะจาว ตาว อื โฮว นึง คระ ซื�
เกือฮ อื ฮอยจ นึง เวยีง ป ซ เกียฮ อาวต
อื นึง� 8 ปุย โม เซ ไมจ เนอมึ อื ญันด่ี นึง
พะจาว, เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื
เซ� ไม่ เบือ กัน ซัมคัน ป เอจี ยุฮ อื ละ ปุย
ปลัฮเตะ เซ� 9 โม ป ฆวต ญุ รอาวม เมอ
พะจาว เอจี เกือฮ เนอึม อื โฮลฮ ญุ อื ปอ
ซัก แตะ� โม ป ฆวต โซม� เอจี เกือฮ โรฮ
อื ซัก นึง โอเอฮี ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ แตะ�

10 งอ่น อื เอจี งาวม นึง ก เฟียก ตัน อ�ื
โฮลฮ อาวต ไม่ รพาวม ตุก แตะ นึง คัง ปุย
อื โตะ คอก� อาวม เนอึม ป โซะ นึง ลอก
อื โม่ะเฮลีจ� 11 มัฮ ฆาื เลฮ อื เตียง ป อฮั
พะจาว ละ แตะ� เมีญ โตว ลปุง ซตอก
พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ เซ มัฮ ป
ซัมคัน ละ แตะ� 12 โฮลฮ ยุฮ กัน โซะ ปอ
โซะไมญ โซะ ปี แตะ� โม เซ เยอ ฆลาื ปัง
เมอ โอ ไก ป เรอมึ� 13 เญอืม อาวต อื ไม่
เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ ตอก เซ� กอก ปัว
พะจาว เรอึม แตะ� พะจาว เรอึม เนอึม
อื เกือฮ โปน อ�ื 14 เกือฮ อื โปน ฮา ลัก่
เฟียก เซ� ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี ป โจก
ป คัง อื เซ เกือฮ ดุต บลวย เอนิ� 15 ปุย
โม เซ ไมจ เนอึม อื ญันด่ี นึง พะจาว เบือ
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื เซ� ไม่ เบือ
กัน ซัมคัน ป เอจี ยุฮ อื ละ ปุย ปลัฮเตะ
เซ� 16 เอจี มัฮ พะจาว เซ ป ยุฮ ไลจ ไม่
รเวอืะ ไร ซเงี ป ระ ป ตอน เซ� ไม่ กิต โรฮ
อื ซีโกรง ไร เซ�

17 ปุย งอ่น อื แปน ปุย งาว ฆาื มัป่ ยุฮ
แตะ� มัฮ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ อื เซ ป โฮลฮ
อื โอต เม่ะมัก่ แตะ ฆาื อ�ื 18 เอจี เกละ
ยุ ป โซม ป ปอน โครยญ เจือ� เอจี ซดิ
เนอึม ไม่ โตะ รเวอืะ ลัก่ ยุม� 19 เญือม
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อาวต อื ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ ตอก
เซ� กอก ปัว พะจาว เรอึม แตะ� พะจาว
เรอึม เนอึม อื เกือฮ โปน อ�ื 20 พะจาว
เอจี เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อ�ื ละ เรอึ
ม อื เกือฮ ไฮ� ไม่ เกือฮ อื โปน ฮา โตะ รม
อยจ อื เซ� 21 ปุย โม เซ ไมจ เนอมึ อื ญัน
ด่ี นึง พะจาว เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ อื เซ� ไม่ เบือ กัน ซัมคัน ป เอจี ยุฮ อื
ละ ปุย ปลัฮเตะ เซ� 22 ไมจ โรฮ อื ทไว โอ
เอฮี ละ� ละ ซ เปลีฮ อื รพาวม ญันด่ี แตะ
นึง� ไมจ โรฮ อื กอก รโฮงะ กัน ยุฮ พะ
จาว เซ นึง รซอม เชยี มวน แตะ�

23 ปุย งอ่น อื โฮว ไม่ โล่ง ระ นึง ปลัฮ
รอาวม� ริ ฮา ป โซม ป ปอน แตะ นึง
ปลัฮ รอาวม ระ เซ� 24 โม เซ โฮลฮ โรฮ ยุ
กัน ยุฮ พะจาว, เอจี มัฮ กัน ซัมคัน ป ยุฮ
พะจาว นึง ปลัฮ รอาวม ก โด่ะ อ�ื 25 พะ
จาว ดวน กาื เกือฮ อื ฮอยจ บาึง ราว ปลัฮ
รอาวม� รอาวม เซ พุกเพยีก ฆาื อื เรยีง�
26 โล่ง บุก ปุย โม เซ เยอ ฮาวก ไม่ รอาวม
พุกเพียก เซ ฮอยจ ก ฮลาวง อ�ื ฟวยจ
เซ เลีฮ แม ฮอยจ ก เตียม อ�ื ปุย โม เซ
โอยจ เปละ พาวม� ฮลัต เตีจ ฆาื ป เกิต
ละ แตะ เซ� 27 ปุย โม เซ จังเจีญ จังบ่อ
ฮ ตอก ป ญุ่ยจ โฮ� ลอยจ โรฮ กัมกึต ไม่
อ�ื 28 เญือม อาวต อื ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม
ตุก แตะ ตอก เซ� กอก ปัว พะจาว เรอึม
แตะ� พะจาว เรอึม เนอึม อื เกือฮ โปน
อ�ื 29 พะจาว เกือฮ กาื ระ เซ ลโล่ะ ละ
อ�ื เกือฮ โรฮ รอาวม พุกเพียก เซ อาวต
โฆย โรฮ� 30 ปุย โม เซ มวน รพาวม นึง
เอจี เฮน ฮลอง โอเอฮี ละ แตะ� ฟวยจ
เซ พะจาว ตาว อื ฮอยจ นึง ตา เฮอื นา ก
ฆวต ฮอยจ อ�ื 31 ปุย โม เซ ไมจ เนอึม อื
ญันด่ี นึง พะจาว เบือ รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ อื เซ� ไม่ เบือ กัน ซัมคัน ป เอจี
ยุฮ อื ละ ปุย ปลัฮเตะ เซ� 32 ไมจ อื รโฮ
งะ ไลลวง โญตซัก อื ละ ปุย นึง กัน โพรม
ระ ยุฮ โม ลัปซด่อน� ไม่ ลืลาว อื พะจาว
นึง กัน โพรม ยุฮ โม ป ระ ป คาว�

33 พะจาว เปียน โกลง ระ เกือฮ แปน
ลาึน ซออฮ� เปียน โรฮ รอาวม ปลาึฮ
เกือฮ แปน เตะ ซออฮ โรฮ� 34 ปลัฮเตะ
ไมจ ไม่ นาวก อื นึง เปลิ ป ซมา ลโลวง

ปุย� เอจี เกือฮ อื แปน เตะ ฮงั เยอื ไม่ เอ
อมึ แตะ� มัฮ ฆาื กัน ฆอก ยุฮ ปุย โตะ
เมือง เซ ป แปน อื ตอก เซ ฆาื อ�ื 35พะ
จาว เอจี เปียน โรฮ ลาึน ซออฮ เกือฮ อื
แปน ตุง รอาวม ระ� ปลัฮเตะ ซออฮ ซอ
วยญ เกือฮ โรฮ อื แปน รอาวม ปลาึฮ�
36 ฟวยจ เซ เกือฮ โม ป วติ โซม ม่อยญ
จัน โฮลฮ อาวต นา เซ� ปุย โม เซ ลอต
ยุฮ เญือะ ยว่ง บัน่เมือง อาวต แตะ นึง อ�ื
37 โม เซ ยุฮ ชจิ� ยุฮ รปึม อะงุน� เกลอมึ
เนอมึ เปลิ ละ อ�ื 38พะจาว ปิฮ มุ่น ละ อ�ื
ปุย โม เซ พรุฮแพร เนอึม เบือ อ�ื คอง
เลียง คอง ดู่ อื พรุฮแพร โรฮ ละ อื โฮวน
ปุ ปุ�

39 ติ ติ โฮน อ�ื เญือม ไก ป ยุฮ ไลจ ไม่
อื ปอ รมัฮ อ�ื ไม่ แปน อื ปุย ตุ ปุย เตียม
ฆาื อ�ื นึง โคมเฮง คาเคียน ปุย อื เกือฮ
อาวม เม่ะมัก่ แตะ ไม่ เกือฮ อื ไลจ รพาวม
เมอ� 40 เญือม เซ พะจาว เกือฮ โม จาว
ไน ป โคมเฮง อื เซ โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง�่
เกือฮ อื โฮลฮ ตอ ไป ตอ มา นึง ปลัฮเตะ
ฮงั นา ก โอ คระ ไก นึง ฆาื อ�ื 41พะจาว
ปังเมอ ยวก โม ป ตุก ป ญัก เกือฮ โปน
ฮา เม่ะมัก่ แตะ� เกือฮ โรฮ จัตเจือ อื พรุ
ฮแพร โฮวน ตอก แกะ ตอก ปิ โฮวน โฮ�
42 โม ปุย เนอึม รพาวม เมอ โฮลฮ ยุ อ�ื
มวน รพาวม เบือ อ�ื โม ปุยไฮะ ปุยฮอน
เนอ ปังเมอ เกือฮ อื โอ เญือะ เกียฮ ลปุง�

43 มัฮ ปุย ป มัฮ ปุย ไมจ พันญา เยอ�
ไมจ อื งอ่ต โอเอฮี ไล เซ� ไมจ อื งอ่ต ที
ไลลวง รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ พะจาว.

108
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1 โอ พะจาว� รพาวม รโม่ยฮ อาึ เอจี
ตอน ฮมัน� อาึ ซ เชยี ลืลาว เยอะ พะ
จาว เบือ อ�ื รพาวม รโม่ยฮ อาึ โกฮ เออ�
2 พิน ระ พิน แตวะ ไมจ โรฮ เปอะ โกฮ�
อาึ ซ งาวป โกฮ ละ ลืลาว แตะ พะจาว�

3 โอ พะจาว, อาึ ซ รโฮงะ รพาวม ญัน
ด่ี แตะ นึง ปะ ลลาึง ปุย โฮวน เมือง� ซ
เชยี ลืลาว ปะ เกือฮ ปุย ฮมอง โครยญ เจือ
ปุย� 4 รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ
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มัฮ ป ระ ฮา บลาวง ฮลาวง ฮา ซเงะ�
รพาวม เนอมึ เปอะ เวอืฮ โรฮ ฮา ปลัฮเตะ
ไม่ ปลัฮ มะลอง� 5 โอ พะจาว� ปัว เปอะ
เปลีฮ เมาะ ระ อมันัต แตะ นึง มะลอง�
ไม่ เปลีฮ เปอะ อมันัต โญตซัก ยุฮ แตะ
เล่ีป ปลัฮเตะ เฮ�ี 6 ปัว เปอะ โลยฮ รซอม
ปัว เยอะ เฮ�ี ปัว เปอะ เรอมึ เอะ เกือฮ เป
เบือ อมันัต ระ ยุฮ เปอะ� เดอมึ โม เอะ ป
มัฮ ปุย ฮรกั เปอะ เฮี ซ โปน ฮา ป โอ ไมจ�

7 ปะ เอจี อฮั เปอะ นึง วฮินั ซงะ่ ซงอม
ยุฮ แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ ซ รฆุ เมือง เชเคม
ละ ปุย ไน แตะ นึง เอจี เป แตะ� ซ รฆุ
โรฮ ลโลวง ซุกโคต ละ โรฮ� 8 กิเลอัต ไม่
มะนาเซ เอจี มัฮ คอง อาึ� เอฟราอมิ มัฮ
ตอก วอม ไร เฆีญ ไกญ เญอะ� ยูด่า มัฮ
ตอก โคะ ฆิ ซัมคัน ไปญ เญอะ� 9 โมอปั
มัฮ ตอก ควน อาึง เงอะ รอาวม รไซจ ชวง
แตะ� อาึ ซ วตั เกิป แตะ ราว เมือง เอโด่
ม� อาึ ซ รโอง เงอะ นึง เอจี เป แตะ โม ฟี
ลิซเตีย�� อฮั เปอะ เซ�

10-11 โอ พะจาว� มัฮ ปุย ป ซ นัม อาึ
ฮอยจ นึง เวยีง ป ไก ปอม ตฮนั นึง โฮวน
เซ� มัฮ ปุย ป ซ นัม อาึ ฮอยจ นึง เมือง
เอโด่ม เมอ� โอ พะจาว� เมอยุ โอ เปอะ
เญาะ โอก โฮว เรอมึ รุป ดิ ไม่ โม เอะ เอ�
อมั มัฮ เอจี ละ โปวฮ เปอะ เอะ� 12 ปัว
เปอะ เรอึม เอะ นึง กัน ตอซู เยอะ ไม่ โม
ป ฮอยจ รุป ไม่ เยอะ เซ� ปัง ปัว เยอะ ปุย
ปลัฮเตะ เรอึม แตะ� แจง โอ ซ ไก ป มัฮ
เนิ� 13 เญือม เปิง เงอะ พะจาว� เอะ ปุน
อาวต ตอน อาวต ฮมัน ฆาื� มัฮ พะจาว ป
เป โม ป ตอซู ไม่ เอะ เซ�
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โม ป เชยี
1 โอ พะจาว ป โฮลฮ อาึ ลืลาว ลอป�

ปัว เปอะ โอ อาวต โฆย� 2 โม ปุย ฆอก
ปุย เบร เอจี องั มวยญ แตะ ละ ซ จุ แตะ
อาึ เกือฮ ไลจ� ดัก อื ซาวป ญวต พิต ละ
อาึ นึง ลปุง โอ เนอมึ� 3 ปุย โม เซ เอจี อฮั
ลปุง ฆอก ละ อาึ นึง เกละ อื ยุ อาึ� เอจี
ตอซู ไม่ อาึ เตือง โอ อาึ ยุฮ ป พิต ละ�
4 ซาวป ฟึนฟอง อาึ เตือง เอจี เปลีฮ ลอป
อาึ รพาวม ฮรกั ละ� ไม่ ไววอน ลอป เยอะ
เพือ อ�ื 5 กัน ไมจ ป ยุฮ อาึ ละ อ�ื ลเตือฮ

โรก อื เนิ นึง ป ฆอก� รพาวม ฮรกั ยุฮ อาึ
เซ ลเตือฮ โรฮ โรก อื เนิ นึง รพาวม เกละ
อื ยุ อาึ�

6 โอ พะจาว� ปัว เปอะ ดุฮ ปุย โอ ซื โอ
ไซ ละ ซ รเตีฮ อื ปุย เกละยุ อาึ เซ� เกือฮ
ปุย ฟอง ปอ โฮลฮ เอนิ อื ฮาวก นึง ซัน�
7 เญอืม รเตีฮ ปุย อ�ื ปัว เปอะ เกือฮ ปุย ยุ
ที มัฮ อื ปุย พิต� ปัว เปอะ ลเตือฮ รซอม
ไววอน ยุฮ อื เกือฮ แปน ควน ลอก อื ตุต
ฆาื อ�ื 8 ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ ซเงะ อื เงีย่ง�
เกือฮ โรฮ ปุย ไฮญ โฮลฮ งาวม นึง เบือง
ก งาวม อื ฮา อ�ื 9 ปัว เปอะ เกือฮ กวน
อื ดอย เปือะ แตะ� เกือฮ โรฮ ปรโปวน
เญือะ อื ลอต แปน แมฮงั โรฮ� 10 เกือฮ
กวน อื โฮลฮ ไร ซาวป ปัว โซม นึง ปุย�
เกือฮ ปุย โครฮ โอก ฮา เญือะ ฮงั นา ก
อาวต อื เซ� 11 เกือฮ โม กุม รมะ อื เซ
ฮอยจ ตุย คาวคอง ยุฮ อื ฮา อื เตือง โอยจ
อ�ื เกือฮ ปุย เมือง ไฮญ ฮอยจ ลู ตุย ป
โฮลฮ ป ปุน อื ฮา อ�ื 12 ปุ เญือะ เกือฮ ปุย
เลียก พาวม นึง ติ ปุย เนอึม� โม กวน
อื ปัง เอจี ดอย� ปุ โรฮ เกือฮ ปุย เลียก
พาวม นึง โรฮ� 13 ปัว เปอะ เกือฮ จัตเจือ
อื ดุต ไฆร� เกือฮ กวน เฌือต อื ยุม โอยจ
เอนิ� ปุ เญือะ เกือฮ ปุย เจน โคระ ยุง ป
มัฮ อ�ื 14 ปัว เกือฮ พะจาว ไตม ลอป กัน
พิต ยุฮ เปือะ อื ละ อ�ื มัป่ ยุฮ มะ อื เซ
ปัว พะจาว โอ ตุเตือะ ลูลา ละ อ�ื 15 ปัว
เกือฮ มัป่ ยุฮ อื เซ อาวต ลอป ซองนา พะ
จาว. โม โกะ อื เซ เกือฮ ปุย เบีย� ปุ เญือะ
เกือฮ ปุย โตก ละ เฟือฮ เอนิ�

16 ปุย เซ มัฮ ปุย โอ ไก รพาวม เลียก
พาวม นึง ปุย เฟือฮ เอนิ� โฮฮ ฮา เซ
ซาวป แม โคมเฮง คาเคียน ปุย ตุก ปุย
ญัก� ไม่ ปุย ไลจ รพาวม ละ ซ ยุฮ อื ยุม
ไม่� 17 ปุย เซ มวน รพาวม นึง โฮลฮ แตะ
ซะ ซม่อต ปุย� ปัว เปอะ เกือฮ รซอม ซะ
เซ แม ฮอยจ ละ โกะ อ�ื ปุย เซ ฆวต ปิฮ
โตว มุ่น ละ ปุย� ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ ปุย
ไฮญ โอ ปิฮ มุ่น ละ โกะ อื โรฮ� 18 ปุย เซ
เกือฮ รซอม ซะ ซม่อต เซ แปน ตอก เค
รองึ จาวป แตะ� ปัว เปอะ เกือฮ รซอม
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ซะ ยุฮ อื เซ แม เลียก นึง เนะซองั โกะ
อื ตอก รอาวม โฮ� เกือฮ โรฮ ฟา เลียก
ฮอยจ ละ ฆัว โตะ ซองั อื ตอก ลออยฮ โฮ�
19 เกือฮ โรฮ เลอปึ เอนิ โกะ อื ปอ ไฆลป อื
ตอก เครองึ จาวป อื โฮ� เกือฮ โรฮ ตอก
โม่ะฮุต ป รวต ลอป เอนิ โกะ อ�ื

20 โอ พะ จาว, ปัว เปอะ เกือฮ โม ป
ซาวป ฟึนฟอง อาึ เซ ลอก ตุต แตะ ตอก
เซ� โม ป ซาวป ญวต พิต ละ อาึ เซ ปัว
เนอมึ เปอะ เกือฮ ลอก ตุต แตะ� 21 โอ เย
โฮวา ป มัฮพะจาว กุม อาึ� ปัว เปอะ เรอมึ
อาึ นึง ฮนั เปอะ นึง มอยฮ โกะ แตะ� ปัว
เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ
เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ป
ตึก นึง ไมจ แตะ เซ�

22 อาึ มัฮ ปุย ตุกญัก� รพาวม เมอะ
เอจี เบราะ เอจี บัต่ กไน เยอะ� 23 อาึ เอจี
ซ ลอยจ ซ ไฆร เนอมึ เมอะ ตอก ปุโรม โอ
เอฮี เมือ กปู อื โฮ� เอจี ซพรอต ปุย เยอะ
โอก ฮา แตะ ตอก ซดู ซฆลา โฮ� 24 มะ
ฆราวง เงอะ เอจี ชุมเช ฆาื ไปลญ เออปึ
เปอะ� เนะซองั เงอะ เอจี รเกือะ รโกม
ฆาื อ�ื 25 อาึ เอจี แปน เยอื โคะ รญวยฮ
ละ ปุย� ปุย เมือต ยุ อาึ งุฮ่เงฮ่ ไกญ แตะ
เนิ� นึง ฆวต ยุฮ อื ป กุยจ ป ววั เนิ�

26 โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ� ปัว เปอะ
เรอึม อาึ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โปน ฮา ป
โอ ไมจ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
เปอะ� 27 โอ พะจาว, เกือฮ ปุย โม เซ ยุ
ที มัฮ อื อมันัต ปะ ป เรอึม อาึ อ�ื นึง มัฮ
เนอมึ อื ปะ ป ยุฮ เนิ ตอก เซ เยอ� 28 ปัง
ซะ ซม่อต ปุย เยอะ� ปัว ปะ ปิฮ มุ่น เนิ
รโตง อ�ื โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ อาึ เซ ปัว
เปอะ เกือฮ อื โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง�่ ปัว
เปอะ เกือฮ อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ� 29 โม ป ซาวป
ฟึนฟอง อาึ เซ ปัว เปอะ เกือฮ อื โฮลฮ โชะ
นา แตะ� เกือฮ โฮลฮ จาวป ฟุต รพาวม
โซะกิจ แตะ� ตอก จาวป ปุย ลปิ ดา โฮ�

30 อาึ อื ซ รโฮงะ รซอม ญันด่ี แตะ นึง
พะจาว. อาึ ซ ลืลาว พะจาว ซองนา ปุย
โฮวน� 31พะจาว อาวต ซดิ ไม่ โม ปุย ตุก
ปุย ญัก� ละ ซ เรอึม อื เกือฮ โปน ฮา โม
ป ฆวต ยุฮ ไลจ ไม่ อ�ื
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1 พะจาว อฮั อื ละ จาวไน ยุฮ อาึ ตอก
เฮ�ี �ไมจ เปอะ งาวม ลวง ดอม อาึ ฮอยจ
ละ เกือฮ อาึ โม ป รุป ไม่ เปอะ อาวต ฆรมึ
ชวง เปอะ�� อฮั เซ พะจาว.

2บัน่เมือง เตียง เปอะ ปุย ไม่ อมันัต ระ
แตะ เซ� พะจาว ซ เกือฮ อื เวอืฮ ปุ ปุ เน่
อมึ นึง เมือง ซีโยน เซ ฮอยจ ละ ก ไฮญ�
พะจาว อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ ตัตเตียง โม
ป รุป ปุ แตะ ไม่ เปอะ� อฮั เซ ละ เปอะ�
3ซเงะ ซ รุป เปอะ ปุ แตะ ตฮนั ยุฮ เปอะ ซ
ซมัก โฮว รุป ไม่ ปุย� ปะ ซ จาวป เปอะ เค
รองึ ซัมคัน คึนัก ยุฮ แตะ� อมันัต เปอะ
ซ ฮอยจ โคระ แม ละ เปอะ โครยญ ซเงะ
ตอก รอาวม รน่ะ เมือ กซะ อื โฮ�� อฮั
เซ�

4พะจาว เอจี ซันญา อาึง อื ซโตฮ ตอก
เฮี ไม่ โอ อื ซ เปียน รพาวม แตะ� �ปะ ซ
แปน เปอะ ซตุ โอ เญาะ ไก ลอยจ ตอก ไล
ลวง ซตุ เมละคีซเด่ก โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5จาวไน ยุฮ อาึ ป อาวต ลวง ดอม เปอะ
เซ� เญอืม เติง ซเงะ ซ ฮาวก รพาวม อื ซ
เป โม กซัต เกือฮ อื ไลจ โลม เตือง โอยจ
อ�ื 6 ซ รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ เมือง ปุย�
เบือง รุป ปุย ปุ แตะ ซ นาวก นึง ป ยุม�
ซ เป กซัต เมือง ปุย ติ ปลัฮเตะ� 7 จาว
ไน เซ ซ โฮลฮ ญุ รอาวม นึง โกลง โบ คระ
โฮว แตะ� ซ โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ เบือ
อ�ื ซ ชุง ไม่ กาึฮ นา ซดู ตา แตะ นึง เอจี
เป แตะ โอเอฮี โครยญ เจือ�

111
1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว. อาึ ซ ญันด่ี

ไม่ พะจาว ไม่ เตม รพาวม แตะ นึง� อาึ ซ
รโฮงะ ละ ปุย ซองนา ก โพรม ปุย ไน พะ
จาว ไม่ ปุ แตะ�

2 กัน ยุฮ พะจาว มัฮ เนอึม ป ตึก นึง
ระ ไล แตะ� เมาะ ป ฮงา เนอึม นึง กัน
เซ ซ ซาวป แนฮ ตอก ซ ยุง แตะ ไลลวง
อื โฮวน ปุ ปุ� 3 กัน ยุฮ พะจาว มัฮ ป คึ
ป นัก ไม่ เปลีฮ อื โญตซัก ระ ไล ยุฮ อ�ื
กัน ซื ไซ ยุฮ อื อาวต ตอน ฮมัน ลอป โอ
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เญาะ ไก ลอยจ� 4พะจาว เกือฮ โตว เอะ
เบีย กัน ซัมคัน ยุฮ แตะ� พะจาว มัฮ ป
อาวต ไม่ กุนมุ่น� เลียก พาวม ลอป นึง
ปุย� 5 โพต โรฮ ป โซม ป ปอน ละ โม ป
นัปทื เนอึม แตะ� ไตม ลอป ลปุง ซันญา
แตะ อาึง ไม่ ปุย� 6พะจาว เอจี เปลีฮ อมั
นัต ระ แตะ ละ ปุย ไน แตะ� เอจี เกือฮ
เมือง ปุย ไฮญ ละ อื แปน คอง อ�ื 7 กัน
ยุฮ พะจาว นึง อมันัต แตะ มัฮ ป เนอมึ ป
แนม ไม่ ป ปุก ป ลอก� ลปุง ซตอก รเง่
อมึ อื ปุย มัฮ เนอมึ ป ปุน อาึง ปุย รพาวม
แตะ นึง� 8 ลปุง พะจาว เซ มัฮ ป ตอน ป
ฮมัน โอ เญาะ ไก ลอยจ� เญือม เกือฮ อื
ละ ปุย มัฮ เกือฮ อื ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ
ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� 9 พะจาว โตฮ ปุย
ไน แตะ เกือฮ โอก ฮา แปน อื ครา� เกือฮ
ลปุง ซันญา ยุฮ แตะ ไม่ ปุย ตอน ฮมัน โอ
เญาะ ไก ลอยจ� มอยฮ พะจาว เซ มัฮ ป
ซงะ่ ซงอม� โปง เนอึม ปุย ฮลัต นึง ไม่
นัปทื แตะ�

10 ปุย ดัฮ ฆวต ไอฮ กัมกึต วไิซ ไมจ
แตะ� กา โอเอฮี ไฮญ ไมจ อื นัปทื เนอึม
พะจาว. เมาะ ป ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง
ซ เกียฮ คาวไจ โอเอฮี ฆาื อ�ื ไมจ ปุย ลื
ลาว พะจาว โอ เญาะ ไก ลอยจ�

112
1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว. ป นัปทื

เนอึ ม พะจาว ไม่ เกือฮ อื ติ แตะ ไมจ
มวน รพาวม เบือ ลปุง อฮั พะจาว อาึง�
ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื

2 จัตเจือ อื ซ โฮลฮ แปนป ระ ป คาว นึง
ปลัฮเตะ� กวน เฌือต อื ซ ไมจ ป ยุ เครา
ะ ป ฮมอง� 3 เญือะ เซ ซ โฮวน คาวคอง�
กัน ซื กัน ไซ ยุฮ ปุย เซ ไก โตว ลอยจ ไม่�
4 ป ซโฆรฮ รพาวม ปัง อาวต ก เฟียก อื
ซ โอก ซเปีย ละ� โม เซ ฮรกั เวือง ปุย
ไม่ เลียก พาวม โซะ ไง่ แตะ นึง อ�ื อาวต
แนฮ ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� 5 ป ซเปือฮ
รพาวม นึง เกือฮ แตะ ปุย รอม เวยี โอเอฮี
ไม่ ซืไซ อื นึง กัน ยุฮ แตะ โครยญ เจือ� ซ
โฮลฮ อาวต ไมจ อาวต มวน ฆาื อ�ื 6 ปุย
ซื ปุย ไซ ไก โตว เญือม เด่ือต เนือะ ฮอน

ไจ อื นึง โอเอฮี ฮ�ี ปุย ไฮญ ซ โตก ลอป
ละ อื ฮอยจ เฆียง เฮ�ี 7 ปุย ตอก เซ ไก
โตว ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง นึง ฮมอง แตะ
ป กอยจ ป ราวม� รพาวม อื อาวต ตอน
ฮมัน แนฮ นึง อาึง อื รพาวม แตะ นึง พะ
จาว. 8 รพาวม อื อาวต แนฮ นัม ตัว เปิง
แตะ� ไก โตว รพาวม ฮลัต� แจง ซ โฮลฮ
อื ยุ เญอืม ไป โม ป เกละยุ แตะ เซ� 9 โม
เซ ปุน ซเปือฮ รพาวม ละ เกือฮ แตะ โอ
เอฮี ละ ป ตุก ป ญัก� กัน ซื กัน ไซ ยุฮ
อื ไก โตว ลอยจ ไม่� พะจาว ซ เกือฮ อมั
นัต โญตซัก ละ โม เซ� เกือฮ อื พรุ มอยฮ
ปอยฮ โด่วง�

10 ปุย ฆอก ปุย เบร เญอืม ยุ อื ปุย ตอก
เซ ววั รพาวม อ�ื ครติ เบียง เตียง รญี
แตะ ละ อ�ื กัง เคะ เอ โกะ อื ปัง เมอ
ไฆร ไอฮ พาวม แตะ� ปุย ฆอก ปุย เบร
ซ โฮลฮ โตว ยุฮ อื ตัม กัมกุยฮ แตะ�

113
1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว. โม เปะ ป

มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เยอ� ไมจ เปอะ
ลืลาว พะจาว. ไมจ เนอึม เปอะ ลืลาว
มอยฮ อ�ื 2 ไมจ เนอมึ ปุย ลืลาว มอยฮ อื
เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ
ไก ลอยจ� 3 เน่อมึ นึง ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
ฮอยจ ละ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� เอจี มัฮ
มอยฮ พะจาว เซ ป ไมจ ปุย ลืลาว เยอ�
4 มัฮ พะจาว ป ตัตเตียง ปุย โครยญ ปะ
เทต โครยญ ปซา เยอ� อมันัต โญตซัก
ยุฮ อื มัฮ เนอึม ป ฮลาวง ฮา มะลอง�
5-6 เมาะ ป อฮั ปุย มัฮ พะ มัฮ จาว เยอ�
ไก โตว ติ เนอมึ ป เมาะ อื พะจาว ยุฮ เอะ
เอ� มัฮ เนอึม ป อาวต ก ตึก นึง ฮลาวง
แตะ� พะจาว นุ่ม แก มะลอง ไม่ ปลัฮเตะ
เน่อมึ นึง ก อาวต แตะ เซ�

7 เอจี มัฮ พะจาว ป ยวก โม ป ตุก ป
ญัก โอก ฮา เตะ รกาื เยอ� ไม่ ยวก อื โม
ป เม่ะมัก่ ซักคระ โอก ฮา เม่ะมัก่ อาวม
อื เซ� 8 เกือฮ อื โฮลฮ งาวม ไม่ โม จาว
ไน� ป มัฮ จาวไน ลลาึง โม ปุย ไน แตะ
เซ� 9 ปรโปวน ป โอ ไก กวน� พะจาว
เอจี เกือฮ อื โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ
นึง เญือะ แตะ� นึง เกือฮ อื กวน อื ละ อ�ื
ไมจ เนอมึ เปอะ ลืลาว พะจาว.
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114
1 ไพรม อื เญือม โอก โม อซิราเอน ฮา

เมือง อยีปิ โฆะ โฮ� มัฮ เญอืม โอก จัตเจือ
ยาโคป ฮา โม ปุย ตังเมือง ป ตัง ลปุง ฮา
โม โกะ อื เซ� 2 โม ยูด่า เยอ โฮลฮ แปน
ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว� โม อซิราเอน
เนอ โฮลฮ แปน ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ อ�ื

3 ปลัฮ รอาวม ซครกั เญือม ยุ อื โม เซ
เยอ� ตอ เอนิ ฮา อ�ื โกลง จอแด่น เนอ
ลเตือฮ โรฮ ตอ แม ฆาื อ�ื 4 โม มอยจ
เจาะ ติ แตะ ฆาื อื ตอก ปิ โปก โฮ� ตู เตี
ยม เตน ฆาื อื ตอก กวน แกะ โฮ� 5 เออ�
ปลัฮ รอาวม� มัฮ ฆาื เมอ ป ตอ เปอะ ฆาื
อ�ื โกลง จอแด่น� มัฮ ฆาื เมอ ป ลเตือฮ
เปอะ ตอ แมฆาื อ�ื 6 เออ� โม มอยจ� เม
อยุ เจาะ เปอะ ติ แตะ ตอก ปิ โปก เกอ�
ตูเตียม� เมอยุ เตน เปอะ ตอก กวน แกะ
แอ�

7 เออ� ปลัฮ เตะ� ไมจ เปอะ รกุฮ ร
เตียง ซองนา พะจาว. มัฮ ซองนา พะจาว
ยุฮ ยาโคป� 8 เอจี มัฮ พะจาว เซ ป เปียน
ซโมะ เกือฮ แปน ตุง รอาวม ระ อา� เปีย
น โรฮ ซโมะ งอ เกือฮ แปน รอาวม ปลาึฮ
โรฮ�*

115
1 โอ พะจาว, มัฮ ปะ โน่ง ป ไมจ โฮลฮ

โญตซัก แตะ� เอะ ปุย ปลัฮเตะ โปง โตว
โฮลฮ� รพาวม ฮรกั เปอะ ตอน ฮมัน�
รพาวม เปอะ เนอึม โครยญ เจือ� มัฮ เซ
ป โปง เปอะ โฮลฮ โญตซัก แตะ ฆาื อ�ื

2 ปุย ตังเมือง อมั ทา ลัง่ อื ไฮมญ ตอก
เฮ�ี �พะจาว ยุฮ เปอะ ไก ก เมอ�� อมั
ทา อื อฮั เซ� 3พะจาว ยุฮ เอะ อาวต เมือง
มะลอง� โอเอฮี เมาะ ป ฆวต ยุฮ อื ปุน ยุฮ
อื โครยญ เจือ� 4 พะจาว ทื โม เซ มัฮ ป
ยุฮ ปุย นึง มาื นึง ไคร� มัฮ ป แตม ปุย
นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ� 5 ปัง ไก มวยญ อื
เกียฮ ลปุง โตว� ปัง ไก ไง่ อื เกียฮ ยุ โตว
โอเอฮี นึง อ�ื 6ฮยวก อื ไก ปังเมอ โอ เกีย
ฮ ฮมอง โอเอฮี� มาึฮ อื ไก โรฮ ปังเมอ โอ
เกียฮ ฮงาึต โอเอฮี นึง อ�ื 7 ปัง ไก เตะ
เกียฮ ไปญ โตว โอเอฮี นึง อ�ื ชวง อื ไก

โรฮ ปังเมอ โอ เกียฮ โฮว เกียฮ เอญี� เกีย
ฮ โอก โตว ลเลาะ เน่อมึ โตะ คราวง อื ติ
มวยญ เนอึม� 8 โม ป ยุฮ ฮุป ตอก เซ ไม่
อาึง อื รพาวม แตะ นึง อื ซ ตอก โรฮ ฮุป
ยุฮ แตะ เซ โรฮ�

9 โม เปะ โม อซิราเอน เนอ� ไมจ เปอะ
อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว. มัฮ พะจาว
ป เรอึมชวย ตูเตอมึ เปอะ ไม่ เฆีญ เดีย อื
โม เปะ� 10 โม เปะ ป มัฮ ซตุ ยุฮ พะจาว�
ไมจ เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว.
มัฮ พะจาว ป เรอึมชวย ตูเตอมึ เปอะ ไม่
เฆีญ เดีย อื โม เปะ� 11 โม เปะ ป นัปทื
เนอึ ม พะจาว� ไมจ เปอะ อาึง รพาวม
แตะ นึง พะจาว. มัฮ พะจาว ป เรอึมชวย
ตูเตอมึ เปอะ ไม่ เฆีญ เดีย อื โม เปะ�

12 พะจาว ไฌม ลอป เอะ� ซ ปิฮ มุ่น
ละ เอะ� ซ ปิฮ มุ่น ละ โม อซิราเอน ไม่ โม
ซตุ ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื 13พะจาว
ซ ปิฮ มุ่น ละ โม ป ฮลัต นึง แตะ ไม่ นัปทื
เนอมึ แตะ เตือง ป ระ ป แตวะ�

14 ปัว พะจาว เกือฮ เปอะ พรุฮแพร� เตื
อง โกะ เปอะ ฮอยจ ละ กวน เปอะ ไม่ กวน
โซะ กวน แซะ เปอะ� 15 ปัว กุนมุ่น เน่อมึ
นึง พะจาว ป มัฮ พะจาว ป ยุฮ ปลัฮเตะ
ไม่ ปลัฮ มะลอง เซ ฮอยจ ละ เปอะ�

16 มะลอง เงอ มัฮ คอง พะจาว. ปลัฮ
เตะ เอ พะจาว ปังเมอ เกือฮ อื ละ ปุย�
17 โม ป เอจี ยุม เญาะ เกียฮ ลืลาว โตว พะ
จาว. โม ป เอจี อาวต นึง เมือง ป ยุม เมอ
มัฮ ตื ตอก เซ� 18 โม เอะ ป ไอม ลัง่ เงอ
ปังเมอ ซ ลืลาว เยอะ พะจาว, เน่อมึ ปเล่ีย
ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�
ไมจ เนอมึ เปอะ ลืลาว พะจาว.

116
1 อาึ ฮรกั พะจาว นึง ฮมอง อื ป ปัว อาึ

นึง แตะ� มัฮ งอ่ต อื รซอม ไววอน ยุฮ
อาึ� 2 พะจาว ดาวง ฮยวก แตะ ละ งอ่ต
แตะ ป อฮั อาึ� มัฮ เซ ป ซ กอก อาึ ปัว พะ
จาว เรอมึ แตะ ติ เจน ไอม เมอะ ฆาื อ�ื

3 ลัก่ ยุม ตอก ป ซ ฮอยจ ริ โฮมวต ปุก
อาึ� รพาวม ฮลัต ฮอยจ เน่อมึ เมือง ป
ยุม ตอก ป ซ ริ โจก อาึ� อาึ อาวต ไม่ โซะ
แตะ ไม่ ตุก รพาวม แตะ� 4 เญอืม เซ อาึ

* 114:8 114:8 มัฮ อฮั อื ไม่ เญือม เกือฮ พะจาว รอาวม โอก เน่อมึ นึง ซโมะ ละ โม อซิราเอน โฮ� ลอา โมเซ
17:1-7
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กอก ปัว พะจาว เรอมึ แตะ ตอก เฮ�ี �โอ
พะจาว, ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ ไอม��
อฮั เซ ละ�

5 พะจาว เซ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง
ปุย� มัฮ ป นาวก นึง กุนมุ่น ไม่ กัน ซื กัน
ไซ� 6 พะจาว มัฮ ป แลน แก ป รมัฮ ป
ยุง� เญอืม โฮลฮ อาึ แปน ปุย ตุ ปุย เตียม
พะจาว เรอมึ อาึ เกือฮ โปน ฮา ลัก่ ยุม�

7 โอ รพาวม รโม่ยฮ อาึ� เกือฮ ติ เปอะ
อาวต ตอน อาวต ฮมัน� นึง เกือฮ พะจาว
ป ไมจ ป ญุ่ก ละ เปอะ โฮวน เจือ�

8 พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โปน ฮา ยุม
แตะ� เกือฮ อาึ โอ เญือะ โฮลฮ โอก
รบวต� เรอมึ อาึ เกือฮ โอ ลอต ฆลาื ลอป
เอนิ� 9 มัฮ เซ ป ซ โฮลฮ อาึ รโจะ ดิ
รพาวม แตะ ไม่ พะจาว ฆาื อื ติ เจน ไอม
เมอะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 10 ปัง แกต ติ แตะ
โอ เญือะ ไก ตอก โปน� อาึ เจือ แนฮ ลัง่ ซ
โปน แตะ� 11 อาึ อฮั ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปุย
เตือง โอยจ อื มัฮ ตื ป จุ ปุย� อาึ อฮั ตอก
เซ เญอืม ตึก นึง ตุก รพาวม แตะ�

12 เญือม เกือฮ พะจาว ป ไมจ เนิ ตอก
เซ� มัฮ เมอ ป ปุน ทไว อาึ ละ อื รโตง อ�ื
13 อาึ ซ ยวก เปียง รอาวม อะงุน ทไว ละ
อื นึง โฮลฮ อาึ โปน ฮา ป โอ ไมจ� อาึ ซ
กอก รโฮงะ มอยฮ พะจาว เซ ไม่ อ�ื 14 เญื
อม โพรม ปุย ไน พะจาว ไม่ ปุ แตะ อาึ ซ
ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ซองนา ปุย โฮวน
เซ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง�

15 ดัฮ ปุย ไน พะจาว ยุม โฮ� ปัง มัฮ
ติ ปุย โน่ง มัฮ ป ระ เนอึม ไล ละ งอ่ต พะ
จาว อ�ื 16 โอ พะจาว, อาึ มัฮ กวนไจ ยุฮ
เปอะ� ตอก โรฮ มัฮ มะ เกอะ กวนไจ ยุฮ
เปอะ ไพรม อื โฮ� มัฮ ปะ ป เกือฮ อาึ เบ
ลือฮ ฮา อมันัต ลัก่ ยุม เมอ� 17 อาึ ซ ร
โฮงะ รซอม ญันด่ี แตะ เกือฮ แปน ป ทไว
แตะ ละ เปอะ� อาึ ซ กอก รโฮงะ มอยฮ
พะจาว. 18-19 เญือม โพรม ปุย ไน พะจาว
ไม่ ปุ แตะ นึง ควง วิฮนั นึง เวยีง เยรูซา
เลม เมอ� อาึ ซ ทไว โอเอฮี ละ เปอะ ตัม
ป เอจี ซันญา แตะ อาึง โครยญ เจือ�
ไมจ เนอมึ เปอะ ลืลาว พะจาว.

117
1 โม เปะ ปุย โครยญ ปะเทต ไมจ เปอะ

ลืลาว พะจาว. โม เปะ ปุย โครยญ จัต โค
รยญ เจือ ไมจ เปอะ วุฮ อื ระ จอง อื ฮลา
วง� 2 มัฮ ป ฮรกั เอะ ไม่ รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน เนอมึ แตะ� ระ เนอมึ รพาวม ฮรกั อื
เอะ เอ� รพาวม เนอมึ ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ
ไม่� ไมจ เนอมึ เปอะ ลืลาว พะจาว.

118
1 ไมจ เปอะญันด่ี ไม่ พะจาว นึง มัฮ อื ป

ตึก นึง ไมจ แตะ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ ไม่� 2 โอ เมือง อซิรา
เอน� ไมจ เปอะ ครอฮ ตอก เฮ�ี �รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ พะจาว ไก โตว ลอยจ
ไม่�� 3 โม เปะ ป มัฮ ซตุ ยุฮ พะจาว เยอ�
ไมจ เปอะ ครอฮ ตอก เฮ�ี �รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ พะจาว ไก โตว ลอยจ ไม่��
4 โม เปะ ป ฮลัต เนอึม นึง พะจาว ไม่
นัปทื เปอะ� ไมจ เปอะ ครอฮ ตอก เฮ�ี
�รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ พะจาว ไก
โตว ลอยจ ไม่�� ไมจ เปอะ อฮั ตอก เซ�

5 เญือม อาวต ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม
แตะ อาึ กอก ปัว พะจาว เรอึม แตะ� พะ
จาว โลยฮ อื เนิ� เกือฮ อาึ โปน ฮา ป โอ
ไมจ� 6พะจาว มัฮ ป อาวต ไม่ อาึ� อาึ ซ
ฮลัต โตว นึง โอเอฮี� ปุย แจง โอ ซ เกียฮ
ยุฮ ป โซะ เนิ ฆาื อ�ื 7 มัฮ พะจาว ป เรอึ
ม อาึ อ�ื เญือม ไป โม ป ตอซู ไม่ อาึ นึง
เงอะ อาึ ซ โฮลฮ ยุ ที�

8 ปุย ดัฮ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว,
ไมจ ฮา เปิง อื ปุย ปลัฮเตะ� 9 ดัฮ อาึง
รพาวม แตะ นึง พะจาว ไมจ ฮา เปิง อื โม
จาวไน นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี

10 โม ป ตอซู ไม่ อาึ โฮวน เมือง ฮอยจ
แวต เอนิ อาึ� อาึ ปังเมอ ยุฮ ไลจ ไม่ เบือ
อมันัต พะจาว. 11 โม เซ แวต เอนิ อาึ โค
รยญ ลวง� อาึ ปังเมอ ยุฮ ไลจ ไม่ เบือ อมั
นัต พะจาว. 12 โม เซ ราวม โรฮ อาึ ตอก
แฮฆวตตาวต โฮ� อมันัต อื ปังเมอ ไกลจ
โอยจ ตอก กัต ซออฮ โตก ปุย นึง งอ โฮ�
อาึ เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ เบือ อมันัต ยุฮ พะจาว.

13 โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ อาึ เซ คัม ตุง
อาึ โซะ ลัมเลือ เอนิ� อาึ ซเปี ไป เยอะ�
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พะจาว ปังเมอ เรอมึ อาึ เกือฮ โปน ฮา อ�ื
14พะจาว มัฮ เรยีง แด่น อาึ� มัฮ ป เกือฮ
อาึ โฮลฮ เชยี นึง เป แตะ� มัฮ ป เกือฮ อาึ
โปน ฮา ป โอ ไมจ โครยญ เจือ�

15 งอ่ต เมิฮ� ซ ฮมอง เปอะ เซียง รโพ
ปุย ไน พะจาว กุม แตะ เน่อมึ นึง พากัง
อาวต แตะ ไม่ เซียง เรยีง แตะ นึง เอจี เป
แตะ ตอก เฮ�ี �เอะ เป เบือ อมันัต ระ ยุฮ
พะจาว. 16 อมันัต พะจาว เกือฮ เอะ ปุน
ตอซู ไม่ ป เกละยุ แตะ� อมันัต พะจาว
เกือฮ เอะ เป โอเอฮี โครยญ เจือ�� อฮั
เซ�

17 อาึ ซ ยุม โตว� ซ ไอม เมอะ ละ ซ ร
โฮงะ แตะ ไลลวง ป ยุฮ พะจาว ละ ปุย�
18 โซะ เนอมึ เฟียต พะจาว อาึ อ�ื ปังเมอ
โอ ปอ ยุม เมอะ�

19 ไมจ เปอะ โปฮ รเวอืะ วิฮนั ละ อาึ�
อาึ ซ เลียก รโฮงะ รพาวม ญันด่ี แตะ ละ
พะจาว. 20 โตะ รเวอืะ เฮี มัฮ โตะ รเวอืะ
ยุฮ พะจาว. มัฮ ปุย ซืไซ ละ พะจาว โน่ง ป
โฮลฮ เลียก นึง อ�ื 21 โอ พะจาว, อาึ ญัน
ด่ี ไม่ ปะ นึง ฮมอง เปอะ ป อฮั อาึ� เอจี
เกือฮ เปอะ อาึ เป โม ป ตอซู ไม่ เยอะ�

22 ด่อง ซโมะ โปวฮ ป ยุฮ เญือะ อา เอจี
โซวต พะจาว แปน ด่อง โรง� 23 โอเอฮี
ตอก เซ มัฮ กัน ยุฮ พะจาว. เงอตึ เนอมึ ไง่
ซลอง เอะ นึง� 24 ซเงะ เนาะ เฮี มัฮ ซเงะ
เกือฮ พะจาว ละ เอะ� ไมจ เอะ เกือฮ ติ
แตะ ญันด่ี ปีติ นึง อ�ื

25 โอ พะจาว, ปัว ปะ เกือฮ เอะ โปน ฮา
ป โอ ไมจ� ปัว เปอะ เกือฮ กัน ยุฮ เอะ
จเลิน� 26 ปัว เกือฮ ซนกุ ซุกบัน่ ละ ป
ฮอยจ นึง มอยฮ พะจาว. เอะ ลืลาว ปะ
เน่อมึ นึง วิฮนั ยุฮ เปอะ� 27 มัฮ เยโฮวา
ป มัฮ พะจาว เนอมึ เมอ� มัฮ ป เกือฮ รงั
ซเปีย ละ เอะ� ไมจ เอะ โรวก กัก โคะ นึง
กัน เลียง ยุฮ อื ไม่ โฮว ดิ แตะ ฮอยจ นึง
กัน ชลอง ยุฮ พะจาว นา ก เปลีฮ อื อมันัต
แตะ เซ�

28 โอ พะจาว� มัฮ ปะ ป มัฮ พะจาว ยุฮ
ฮุ� อาึ ญันด่ี เนอึม ไม่ เปอะ� อาึ ซ วุฮ
ปะ ระ จอง ปะ ฮลาวง�

29 ไมจ เปอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว นึง มัฮ
อื ป ตึก นึง ไมจ แตะ� รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ ไม่�

119
คัก ติ

1 โม ป ยุฮ ลอป ป ปุก ป ลอก ตัม โกตไม
ยุฮ พะจาว เยอ� โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ
มวน แตะ เบือ อ�ื 2 โม ป เนอึ ง ลปุง
ซตอก รเง่อมึ พะจาว เยอ� ไม่ ซาวป อื
ยุ พะจาว ไม่ รพาวม เนอึม แตะ ซ โฮลฮ
โรฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 3 โม
เซ ยุฮ โตว ป พิต� มัฮ ป โฮว แนฮ นึง
คระ ยุฮ พะจาว�

4 โอ พะจาว� ปะ เอจี เกือฮ เปอะพะทัม
โกตไม ยุฮ เปอะ ละ เอะ� เอจี เกือฮ เปอะ
เอะ ยุฮ ตัม โกตไม เซ ไม่ รพาวม เนอึม
แตะ� 5 อาึ ฆวต เกือฮ เนอึม ติ แตะ ยุฮ
ตัม ป อฮั ปะ อาึง ไม่ รพาวม ตอน ฮมัน
แตะ� 6 ดัฮ อาึ ฮงา วตึ ดึต ฆราึง นึง ลปุง
ซตอก เปอะ อาึง โครยญ เจือ โฮ� อาึ แจง
โอ ซ โฮลฮ โซะ กิจ ปิญ ไง่ ฆาื อ�ื 7 เญอืม
ซาวป อาึ เกือฮ ติ แตะ ยุง โกตเกน ซืไซ
ยุฮ เปอะ� อาึ ซ โฮลฮ ลืลาว ปะ ไม่ รพาวม
เนอมึ แตะ เบือ อ�ื 8 อาึ ซ เนองึ ป อฮั ปะ
อาึง โครยญ เจือ� ปัว เปอะ โอ ละ โปวฮ
อาึ�

คัก ลอา
9 ปรเมะ นมุ ซ เกือฮ จีวติ แตะ ซงะ่

ซงอม ตอก เมอ� มัฮ เบือ เนองึ อื ป อฮั ป
มวยญปะ โครยญ เจือ� 10อาึ ซาวป ยุ ปะ
ฮอยจ นึง รพาวม รโม่ยฮ แตะ เตือง โอยจ
อ�ื ปัว เปอะ โอ เกือฮ อาึ โฮว ซไง ฮา ลปุง
ซตอก เปอะ อาึง� 11 อาึ เอจี ไตม อาึง ป
อฮั เปอะ โตะ รพาวม แตะ ตอก แฮรน ปุย
อาึง คาวคอง ไมจ แตะ โฮ� เดอมึ อาึ โอ
ซ ยุฮ ป พิต ละ เปอะ� 12 โอ พะจาว, อาึ ลื
ลาว เนอึม ปะ� ปัว เปอะ เพอกึ อาึ เกือฮ
ยุง ป อฮั เปอะ อาึง เตือง โอยจ อ�ื 13 โกต
เกน ป อฮั เปอะ อาึง เนิ เซ� อาึ ซ เกือฮ
ติ แตะ ปุน อฮั ลอป� 14 อาึ เกือฮ ติ แตะ
มวน รพาวม นึง ยุฮ แตะ ตัม ลปุง ซตอก
รเง่อมึ เปอะ� โฮฮ ฮา มวน รพาวม แตะ
นึง โฮลฮ แตะ คาวคอง โฮวน� 15 อาึ ซ
รนึก รไน ลอป พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ�
อาึ ซ แลน ที เยอะ คระ โครง ยุฮ เปอะ�
16 อาึ ซ เกือฮ ติ แตะ มวน ลอป รพาวม
เบือ ป อฮั ปะ อาึง� อาึ ซ เกือฮ โตว ติ
แตะ เบีย ป อฮั ปะ ละ แตะ เซ�
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คัก ลอวย
17 ปัว เปอะ เลียก พาวม นึง อาึ ป มัฮ

กวนไจ ปุย โจฮ เปอะ� เดอมึ อาึ ซ ไอม
ละ ซ โฮลฮ แตะ ยุฮ ตัม ป อฮั ป มวยญ
เปอะ� 18 ปัว เปอะ โปฮ ไง่ อาึ เกือฮ ซ
เปีย� เดอมึ อาึ ซ เกียฮ ยุ ป ซัมคัน นึง
โกตไม ยุฮ เปอะ� 19 อาึ มัฮ ปุย ซ อาวต
นึง ปลัฮเตะ เฮี ติ เตะ โน่ง� ปัว เปอะ โอ
เม่าะ ลปุง ซตอก เปอะ อาึง เซ ฮา เยอะ�
20 รพาวม รโม่ยฮ อาึ อื เญือะ อาวต โฆย
โตว� นึง โตก ลอป แตะ ละ โกตเกน ยุฮ
เปอะ� 21 ปะ เอจี คัต เวยีน เปอะ โม ป
อวต ติ แตะ� โม ป เกือฮ ติ แตะ ซไง ฮา
ลปุง ซตอก เปอะ อาึง เซ� ปะ เอจี เกือฮ
เปอะ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ� 22 อาึ
เอจี ยุฮ ฮุ ตัม ลปุง ซตอก รเง่อมึ เปอะ
เนิ� ปัว ปะ เกือฮ อาึ โปน ฮา กัน พลิฮ
บึน ไม่ กัน เพียก แฮม ปุย เยอะ ฆาื อ�ื
23 ปัง รโจะ โม จาวไน ไม่ ปุ แตะ ละ ซ
ตอซู อื ไม่ เยอะ อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ ซ
รนึก รไน แนฮ ลัง่ พะทัม ป อฮั ปะ อาึง�
24ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ยุฮ เปอะ มัฮ ป มวน
ยุฮ รพาวม อาึ� แปน โรฮ ที ปึกซา ยุฮ ฮุ�

คัก ปาวน
25 อาึ เอจี ฆลาื เยอะ ลังเตะ� เอจี คุก

คัก ลลาึง เตะ รกาื� ปัว เปอะ เรอึม อาึ�
ตัม ป อฮั ป มวยญ เปอะ� 26 อาึ เอจี ร
โฮงะ คระ โฮว โครง เอญี แตะ ละ เปอะ�
ปะ เอจี เรอึม เนอึม เปอะ อาึ� ปัว เปอะ
เพอกึ อาึ เกือฮ ยุง ไลลวง ป อฮั ปะ อาึง�
27 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ คาวไจ พะทัม โกตไม
ยุฮ เปอะ� เดอมึ อาึ ซ รนึก รไน ลอป ไล
ลวง กัน ซัมคัน ยุฮ เปอะ ฆาื อ�ื 28รพาวม
เมอะ เอจี เญื่อฮ เอจี ไลจ นึง โซะ ป ลอก
เกอะ� ปัว เปอะ บุ เรยีง ตาว แด่น เนิ ตัม
ป อฮั ป มวยญ เปอะ� 29 ปัว เปอะ เกือฮ
กัน โอ ปุก โอ ลอก เซ ซไง ฮา อาึ� ปัว โรฮ
เปอะ เพอกึ อาึ เกือฮ ยุง โกตไม ยุฮ เปอะ
เบือ เลียก พาวม เปอะ นึง อาึ� 30 อาึ
เอจี เลือก โฮว นึง คระ ซืไซ ยุฮ เปอะ� อาึ
เอจี เกือฮ โกตเกน ยุฮ เปอะ แปน ป นัม
จีวติ แตะ� 31 อาึ เอจี เกือฮ รพาวม แตะ
ติต นึง ลปุง ซตอก รเงอ่มึ เปอะ� โอ พะ
จาว, ปัว เปอะ โอ เกือฮ อาึ โซะกิจ ปิญไง�่
32อาึ เรยีง รพาวม ละ ซ ยุฮ แตะ ตัม ลปุง

ซตอก ปะ อาึง ละ แตะ� นึง เกือฮ เปอะ
อาึ คาวไจ ไม่ ยุง คระ โครง ยุฮ เปอะ โฮวน
ปุๆ�

คัก พอน
33 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เพอกึ อาึ เกือฮ

ยุง ตอก ซ ไมจแตะ ยุฮ ตัม ป อฮั ปะ อาึง�
เญือม เซ อาึ ซ ยุฮ ลอป ตัม เซ� ฮอยจ ซ
ลอยจ ซเลียง� 34 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ คาว
ไจ� เดอมึ อาึ ซ เกียฮ ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ
เปอะ� ไม่ ซ ปุน ยุฮ เนอึม เมอะ ตัม เซ
ฮอยจ นึง ไกญ เปละ ไกญ พาวม แตะ�
35 ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ ปุน ยุฮ ตัม
ลปุง ซตอก ปะ อาึง� เอจี มัฮ เบือ ป อฮั
ปะ เซ ป โฮลฮ อาึ รพาวม ไมจ มวน แตะ
เบือ อ�ื 36 ปัว เปอะ โบว รพาวม อาึ เกือฮ
ปุน งอ่ต ลอป ลปุง ซตอก รเง่อมึ เปอะ
โฮฮ ฮา งอ่ต แตะ คาวคอง นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี 37 ปัว เปอะ วุยฮ ไง่ อาึ ฮา กัน แก
เยอะ โอเอฮี โอ ไก ป มัฮ� ไม่ เรอึม เปอะ
อาึ เกือฮ จีวติ เตอะ อาวต ลอป นึง คระ
โครง ยุฮ เปอะ� 38 ปัว เปอะ ยุฮ เนิ ตัม
ลปุง ซันญา เปอะ อาึง ละ อาึ ป มัฮ กวน
ไจ เปอะ� นึง มัฮ อื ลปุง ฮอยจ ละ โม ป
นัปทื เนอมึ ปะ เซ� 39 ปัว เปอะ เกือฮ ลปุง
เพยีก แฮม ป ฮลัต อาึ นึง เซ โฮว เวยี เอญี
โปน เนอะ� นึง มัฮ โกตเกน ยุฮ เปอะ เซ
ป ตึก นึง ไมจ แตะ� 40อาึ โตก ลอป เยอะ
ละ พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ� ปัว เปอะ
เกือฮ อาึ โฮลฮ จีวติ เบือ รพาวม ซืไซ ยุฮ
เปอะ�

คัก แลฮ
41 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ รพาวม

ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ฮอยจ ละ อาึ� ไม่
เรอมึ เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ ตัม
ป เอจี ซันญา เปอะ อาึง เซ� 42 เญอืม เซ
อาึ ซ ไก ตอก เกียฮ โลยฮ ละ โม ป เพียก
แฮม แตะ เซ� มัฮ เบือ อาึง เงอะ รพาวม
แตะ นึง ป อฮั ป มวยญ เปอะ� 43 ปัว
เปอะ เกือฮ มวยญ อาึ ปุน อฮั ลอป ลปุง
เนอึม ยุฮ เปอะ� นึง ซโอว ลอป รพาวม
อาึ ไม่ โกตเกน ยุฮ เปอะ เซ� 44 อาึ ซ
ยุฮ ลอป ตัม โกตไม ยุฮ เปอะ� ฮอยจ ละ
เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� 45 อาึ ซ
ไก โตว ตอก เคิก ตอก นัน เนอะ� เบือ
ฆวต ยุฮ ลอป แตะ ตัม พะทัม โกตไม ยุฮ
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เปอะ� 46 อาึ ซ รโฮงะ ลปุง ซตอก รเง่
อมึ ยุฮ เปอะ ละ โม กซัต โฮวน ปุย� อาึ
ซ โฮลฮ โตว โซะกิจ ปิญไง่ ฆาื ป อฮั แตะ
เซ� 47อาึ ฮงา เนอมึ เมอะ นึง ลปุง ซตอก
เปอะ อาึง� เอจี มัฮ ลปุง เซ ป โฮลฮ อาึ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 48อาึ ฮรกั
ไม่ นัปทื เนอึม เมอะ ลปุง ซตอก ปะ อาึง
ละ แตะ� อาึ ซ รนึก รไน ลอป รซอม ป
อฮั ปะ อาึง เซ�

คัก อาแลฮ
49 ปัว เปอะ โตก ละ ป อฮั เปอะ อาึง

ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� เอจี มัฮ
ลปุง ซันญา เซ ป ซโอว พาวม อาึ ไม่ เยอ�
50 ลปุง ซันญา ยุฮ เปอะ มัฮ ป เกือฮ จีวติ
ละ อาึ� มัฮ ลปุง เซ ป แปน ควน เกาะ
โลม รพาวม อาึ เญือม โอ อื มวน เนอ�
51 โม ป อวต ติ แตะ เซ เพยีก แฮม ลัมเลือ
อาึ� อาึ ปังเมอ โอ เกือฮ ติ แตะ ซไง ฆาื
ฮา โกตไม ยุฮ เปอะ� 52 โอ พะจาว, เญื
อม โตก อาึ ละ โกตเกน ยุฮ เปอะ ไพรม
อ�ื อาึ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อ�ื 53 เญือม ยุ อุ ปุย ฆอก ปุย เบร ป เลฮ
เตียง โกตไม ยุฮ ปะ เซ� อาึ กอยจ ราวม
โตะ รพาวม ฆาื นึง รอก พาวม แตะ นึง�
54 เอะ อาวต เตอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี ติ เตะ
โน่ง� ติ เจน อาวต เตอะ เซ อาึ เชยี ลอป
นึง ไลลวง ป อฮั ปะ อาึง� 55 โอ พะจาว,
เมือ ก ซาวม อื อาึ โตก ละ ปะ� อาึ ฆวต
ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ เปอะ� 56 เญือม ยุฮ
ฮุ ตัม พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ� อาึ โฮลฮ
เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื

คัก ซเตะ
57 โอ พะจาว, เอจี มัฮ ปะ ป ตองกัน อาึ

โฮฮ ฮา โอเอฮี ไฮญ เญอ� อาึ เอจี ซัน
ญา อาึง ละ ซ ยุฮ แตะ ตัม ป อฮั ป มวยญ
เปอะ� 58อาึ ปัว เนอมึ ปัว แนม นึง ปะ ไม่
เตม รพาวม แตะ� ปัว เปอะ เลียก พาวม
นึง เงอะ ตัม ป เอจี ซันญา เปอะ เนิ เซ�
59 เญือม งอ่ต เตอะ คระ โครง ยุฮ เปอะ�
อาึ โปวต รพาวม แตะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก
รเง่อมึ เปอะ โครยญ เจือ� 60 อาึ ลบลี
โตว ซ ยุฮ แตะ ตัม ลปุง ซตอก ปะ อาึง
ละ แตะ� อาึ ซไจ เอนิ ยุฮ ตัม เซ� 61 ปัง
ตาวง โม ปุย ฆอก ปุย เบร เซ อาึง แฮวะ

เนิ� อาึ เกือฮ โตว ติ แตะ เบีย โกตไม ยุฮ
เปอะ ฆาื� 62 อาึ โกฮ เมือ งอ่น ซาวม ละ
ลืลาว แตะ ปะ� นึง มัฮ โกตเกน ยุฮ ปะ
เซ ป ซื ป ไซ เนอึม� 63 ปุย เมาะ ป นัปทื
เนอึม ปะ ไม่ ฮลัต อื นึง เปอะ� ไม่ ยุฮ อื
ตัม พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ เซ� อาึ โฮมว
ดิ ไม่ โครยญ โฆะ อ�ื 64 โอ พะจาว, ปลัฮ
เตะ เฮี นาวก นึง รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ ปะ� ปัว ปะ เพอกึ อาึ เกือฮ ยุง ป อฮั
เปอะ อาึง�

คัก ซไตม
65 โอ พะจาว, ปะ เอจี ยุฮ เนอมึ เปอะ ป

ไมจ ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ เปอะ�
ตัม ป เอจี อฮั เปอะ อาึง เนิ� 66 ปัว เปอะ
เพอกึ อาึ เกือฮ ไก กัมกึต วไิซ ไม่ ซติ พัน
ญา ไมจ� นึง อาึง อาึ รพาวม แตะ นึง
ลปุง ซตอก เปอะ อาึง� 67กา เฆียง อาวม
เมอะ ป โซะ โอ� อาึ ไฆร ฮา คระ ยุฮ ปะ�
ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ ยุฮ ฮุ ตัม ป อฮั เปอะ
เซ� 68 ปะ มัฮ เนอึม เปอะ ป ตึก นึง ไมจ
แตะ� กัน ยุฮ เปอะ มัฮ ป ปุก ป ลอก โค
รยญ เจือ� ปัว เปอะ เพอกึ อาึ เกือฮ ยุง
ลปุง ป อฮั เปอะ อาึง เซ� 69 โม ปุย เกีย
ฮ ฮุน เซ ซาวป ญวต พิต ละ อาึ นึง ป โอ
เนอึม� อาึ ปังเมอ ยุฮ แนฮ แฮะ ตัม พะ
ทัม โกตไม ยุฮ เปอะ ไม่ เตม รพาวม แตะ
นึง� 70 โตะ รพาวม ปุย โม เซ มัฮ ป ปู เยอื
เอนิ� คาว โตว โอเอฮี ไจ อ�ื อาึ ปังเมอ
เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม เบือ โกตไม ยุฮ
เปอะ� 71 ป โซะ ป เกิต ละ อาึ เซ มัฮ ป
ไก ป มัฮ เนิ� มัฮ ป เพอกึ อาึ เกือฮ คาว
ไจ ป อฮั ปะ อาึง� 72 โกตไม ป โอก เน่
อมึ โตะ มวยญ ปะ เซ มัฮ เนอมึ ป ไมจ ละ
อาึ� ไมจ เนิ ฮา มาื ไคร แปน เปือน แปน
ฮมาึน แทป อื เอนิ�

คัก กาว
73 มัฮ ปะ ป ซัง อาึ เกิต เตอ� ไม่ โซะ

โกะ ฮรกัซา เปอะ นึง เงอะ� ปัว เปอะ เรอึ
ม อาึ เกือฮ คาวไจ โอเอฮี� เดอมึ อาึ ซ ยุง
ลปุง ซตอก เปอะ อาึง� 74 โม ป นัปทื ปะ
อา� เญือม ยุ อื อาึ อื ซ ไมจ มวน รพาวม
เบือ อ�ื มัฮ ฆาื ซโอว รพาวม อาึ ไม่ ป อฮั
ป มวยญ ปะ� 75 โอ พะจาว, อาึ เอจี ยุง
เงอะ� กัน รเตีฮ ยุฮ เปอะ เซ มัฮ เนอึม ป
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ปุก ป ลอก� อาึ ยุง โรฮ โฮะ ตอก เฮ�ี เญื
อม เกือฮ เปอะ อาึ อาวม ป โซะ โอ� เอจี
ที นึง เซ ซืไซ เนอึม เปอะ� 76 ปัว เปอะ
เกาะ โลม อาึ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ เปอะ� ตัม ป เอจี ซันญา เปอะ อาึง ละ
อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� 77 ปัว เปอะ
เลียก พาวม นึง แตะ� เดอมึ อาึ ซ เกียฮ
ไอม ลัง่� อาึ เอจี เกือฮ รพาวม แตะ ไมจ
มวน เบือ โกตไม ยุฮ เปอะ� 78 โม ปุย เกีย
ฮ ฮุน เซ ซาวป บรุ เพือ อาึ นึง ฆวต ยุฮ อื
ไลจ ไม่ เยอะ� ปัว เปอะ เกือฮ อื โฮลฮ โซะ
กิจ ปิญไง�่ อาึ อื ซ รนึก รไน ลอป พะทัม
โกตไม ยุฮ เปอะ� 79 ปัว เปอะ เกือฮ โม ป
นัปทื เนอึม ปะ เซ ฮอยจ เคะ อาึ� เดอมึ
ซ โฮลฮ ยุง ลปุง ซตอก รเงอ่มึ เปอะ ปุย�
80 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ แปน ปุย ญุ่ก เญาะ
เติ นึง ยุฮ แตะ ตัม ป อฮั ปะ อาึง� เดอมึ
อาึ โอ ซ โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง�่

คัก กาว โรฮ ติ
81อาึ อาวต ไม่ ชุม โกะ ลปิ พาวมแตะ�

รกวน ปะ ฮอยจ เรอมึ แตะ เกือฮ โปน ฮา
ป โอ ไมจ� อาึ ซโอว พาวม ไม่ ป อฮั ป
มวยญ ปะ� 82 ไง่ เยอะ เอจี โซะไมญ ปอ
เฟียก แตะ นึง มอง เงอะ ป ซันญา ปะ ละ
แตะ� อาึ ไฮมญ ปะ ตอก เฮ�ี �เญือม
เมอ ซ เรอึม เปอะ อาึ อ�ื� อาึ อฮั เซ�
83 อาึ เอจี มัฮ ปุย โอ เญือะ แปน ป โกว�
ตอก ปัง ฮกั ป เอจี ไลจ โฮ� อาึ ปังเมอ โอ
เยอะ เบีย ป อฮั ปะ อาึง� 84อาึ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ เปอะ� ซ ไมจ ลัง่ เงอะ โอต เล่ีญ
เมาะ เมอ� เญอืม เมอ ซ รเตีฮ เปอะ โม ป
โคมเฮง อาึ เซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ� 85 โม
ปุย เกียฮ ฮุน ป โอ ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ ปะ
เซ� เอจี กาวง อาึง คื ละ ซ เกือฮ อื อาึ ดุฮ
นึง� 86 ลปุง ซตอก เปอะ อาึง มัฮ เนอึม
ป ปุก ป ลอก โครยญ เจือ� ปัว เปอะ เรอึ
ม อาึ นึง ไก ป โคมเฮง เงอะ นึง ลปุง โอ
เนอมึ� 87 ปุย โม เซ เอจี ซเปี เนอมึ โฮลฮ
ยุฮ ยุม ไม่ อาึ� อาึ ปังเมอ โอ เยอะ ซลัฮ
นึง พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ� 88 ปัว เปอะ
เรอมึ จีวติ อาึ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ เปอะ� เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ ยุฮ ตัม ลปุง
ซตอก รเงอ่มึ ยุฮ เปอะ�

คัก กาว ลอา

89 โอ พะจาว, ป อฮั ป มวยญ ปะ เกีย
ฮ ไฆร โตว ติ ชวง� มัฮ ป อาวต ตอน
ฮมัน นึง เมือง มะลอง โอ เญาะ ไก ลอยจ�
90 รพาวม เนอมึ ยุฮ เปอะ ไก ลอป โครยญ
เจน ปุย� มัฮ ปะ ป เกือฮ ปลัฮเตะ เกียฮ
อาวต ตอน อาวต ฮมัน นึง เบือง อ�ื 91 โอ
เอฮี โครยญ เจือ เยอ เกียฮ อาวต ตอน
อาวต ฮมัน ลัง่ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮี
เบือ โกตเกน ยุฮ ปะ� โอเอฮี โม เซ เยอ
มัฮ ตื กวนไจ ยุฮ ปะ� 92 มัฮ เบือ โกตไม
ยุฮ ปะ ป โฮลฮ ลัง่ อาึ รพาวม ไมจ มวน
แตะ เบือ อ�ื มัฮ โอ อื มัฮ ตอก เซ อาึ
ตึน ซ เอจี เล่ีญ ยุม ฆาื ป โซะ อาวม แตะ
เฮ�ี 93อาึ ซ เกือฮ โตว ติ แตะ เบีย พะทัม
โกตไม ยุฮ เปอะ� นึง เอจี เรอึม เปอะ จี
วติ อาึ เกือฮ ไอม เบือ ลปุง เซ� 94 อาึ อื
เอจี มัฮ คอง ปะ� ปัว เปอะ เรอมึ อาึ เกือฮ
โปน ฮา ป โอ ไมจ� อาึ ซาวป ลอป เกือฮ
ติ แตะ ยุฮ ตัม พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ�
95 โม ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ เม่าะ อาึง ติ
แตะ นึง มอง อื ยุฮ ยุม ไม่ อาึ� อาึ ปังเมอ
รนึก รไน ลอป ลปุง ซตอก รเงอ่มึ เปอะ�
96 ตัม ป เอจี ยุ เอจี ฮมอง อาึ อื โอเอฮี
เมาะ ป อฮั ปุย มัฮ ป ไมจ เจอ� ไก ตื ลัง่
ตอก วติ ตอก วงั� ลปุง ซตอก เปอะ อาึง
ปังเมอ มัฮ ป กุม ป ปอ โครยญ เจือ เอนิ�

คัก กาว ลอวย
97 อาึ ฮงา ลัมเลือ เอนิ นึง โกตไม ยุฮ

ปะ� ไม่ รนึก รไน ลอป เปอะ โครยญ ไกลป
ซเงะ� 98 ลปุง ซตอก เปอะ อาึง อาวต
ลอป ไม่ อาึ� มัฮ ป เพอกึ อาึ เกือฮ ไก
กัมกึต วไิซ ไมจ โฮฮ ฮา โม ป เกละยุ อุ�
99 อาึ คาวไจ เยอะ โอเอฮี โฮฮ ฮา โม คู
ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ เบือ รนึก รไน
ลอป ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ปะ แตะ� 100 อาึ
คาวไจ โรฮ โอเอฮี โฮฮ ฮา โม ป กวต ป
เฮยีง� มัฮ เบือ ยุฮ ฮุ ตัม พะทัม โกตไม
ยุฮ เปอะ� 101 เมาะ ป มัฮ คระ โอ ปุก เซ
อาึ ญอม โตว โฮว นึง� มัฮ ฆาื ฆวต เกือฮ
ติ แตะ ยุฮ ตัม ป อฮั ปะ ละ แตะ� 102 อาึ
เกือฮ โตว ติ แตะ แพก ฮา โกตเกน ยุฮ
เปอะ� เอจี มัฮ เอนิ ปะ ป มัฮ คู เพอกึ อาึ



พะทัม ลืลาว 119:103 501 พะทัม ลืลาว 119:131

อ�ื 103 ป อฮั ป มวยญ ปะ เซ อาึ เอจี จิม
เมอะ� มัฮ ปญึม ป เด ลัมเลือ เนิ� เด แม
ฮา โกะ แฮ เอนิ� 104อาึ โฮลฮ กัมกึต วไิซ
ไมจ แตะ เบือ พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ�
มัฮ เซ ป เกละ อาึ ยุ กัน โอ ปุก โอ ลอก โค
รยญ เจือ ฆาื อ�ื

คัก กาว โรฮ ปาวน
105 ป อฮั ป มวยญ ปะ มัฮ ตอก ออม

ละ อาึ� มัฮ โรฮ ซเปีย ป รงั นึง คระ ซ
โฮว เยอะ� 106 อาึ เอจี ซันญา ซโตฮ อาึง
นึง ซ ยุฮ แตะ ตัม โกตเกน ซืไซ ยุฮ เปอะ�
107 โอ พะจาว, อาึ อาวต ไม่ โซะ ลัมเลือ ป
อาวม แตะ� ปัว เปอะ เรอมึ จีวติ อาึ เกือฮ
ไอม เบือ ป อฮั ป มวยญ เปอะ เซ� 108 โอ
พะจาว, ปัว เปอะ รปั รซอม ญันด่ี ป ทไว
อาึ ละ เปอะ เฮ�ี ปัว เปอะ เพอกึ อาึ เกือฮ
ยุง โกตเกน ยุฮ เปอะ� 109 จีวติ อาึ อื ซดิ
ลอป ไม่ ลัก่ ซ ไลจ ซ โลม แตะ� อาึ ปัง
เมอ โอ เกือฮ ติ แตะ เบีย โกตไม ยุฮ เปอะ
ฆาื� 110 ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ตาวง อาึง
แฮวะ� ววยฮ อาึง ซราว เนิ� อาึ ปังเมอ
โอ เกือฮ ติ แตะ โฮว ซไง ฮา พะทัม โกตไม
ยุฮ เปอะ� 111 อาึ เอจี รปั ลปุง ซตอก รเง่
อมึ ยุฮ ปะ เกือฮ แปน คอง แตะ โอ เญาะ
ไก ลอยจ� ลปุง ซตอก ปะ โครยญ เจือ
มัฮ ป มวน ยุฮ รพาวม เมอะ� 112 อาึ เอจี
โปวต รพาวม แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ตัม ป
อฮั ปะ อาึง ฮอยจ ละ ซเงะ ลัก่ ก ลอยจ จี
วติ แตะ�

คัก กาว โรฮ พอน
113 อาึ เกละยุ ปุย โอ เนอึม รพาวม ละ

ปะ� อาึ ปังเมอ ฮงา เยอะ นึง โกตไม ยุฮ
เปอะ� 114 ปะ มัฮ เปอะ ซโมะ เปิง รองั
เดีย ละ อาึ� มัฮ เปอะ โล ยุฮ ฮุ� อาึ ซโอว
พาวม ไม่ ป อฮั ป มวยญ เปอะ� 115 โม
เปะ ป มัฮ ปุย ฆอก ไล เยอ� ตอ แปฮ ฮา
อาึ อ�ื อาึ ซ ยุฮ ฮุ ตัม ลปุง ซตอก พะจาว
ยุฮ แตะ� 116 ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ
ปุน อาวต ตอน อาวต ฮมัน ตัม ลปุง ซัน
ญา ยุฮ เปอะ� เดอมึ อาึ ซ ไอม� ปุ เกือฮ
อาึ โฮลฮ โชะ นา แตะ นึง โอเอฮี ป ซโอว
พาวม เมอะ นึง เซ� 117 ปัว เปอะ ยวก
อาึ� เดอมึ เมอะ ซ โปน ฮา ป โอ ไมจ� เญื
อม เซ อาึ ซ เมีญ ลอป ป อฮั ปะ อาึง แปน

ป ซัมคัน ละ แตะ� 118 โม ป ละ โปวฮ ลปุง
ซตอก รเง่อมึ เปอะ� ปะ ซ ละ โปวฮ โรฮ
เปอะ โม โกะ อ�ื แพนกัน ฆอก ป ตะ อื
ยุฮ เซ มัฮ เยอื ป โอ ไก ป มัฮ� 119 โม ปุย
ฆอก ปุย เบร นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ปะ โปวฮ
เปอะ ตอก โปวฮ ปุย ครมั รฌุฮ โฮ� มัฮ
เซ ป ฮงา อาึ นึง ลปุง ซตอก รเงอ่มึ เปอะ
ฆาื อ�ื 120 อาึ ฮลัต เนอมึ นึง ปะ ปอ รกุฮ
รเตียง แตะ เอนิ� กัน รเตีฮ ยุฮ เปอะ มัฮ
ป ฮลัต เนอมึ อาึ นึง�

คัก กาว โรฮ แลฮ
121อาึ เอจี ซาวป ลอป ยุฮ กัน ไมจ� ไม่

กัน ปุก กัน ลอก� ปัว เปอะ โอ พลวย อาึ
ละ โม ป โคมเฮง อาึ เซ� 122 ปัว เปอะ
ซันญา อาึง ซ เรอมึ แตะ อาึ ป มัฮ กวนไจ
ยุฮ เปอะ� ปัว เปอะ โอ เกือฮ โม ป เกียฮ
ฮุน เซ โฮลฮ โคมเฮง อาึ� 123 อาึ รกวน
แนฮ ยุ ฮอยจ เรอึม ปะ แตะ ปอ โซะไมญ
ไง่ เยอะ� รกวน ปะ ยุฮ ตัม ลปุง ซันญา
เปอะ ละ แตะ ละ ซ เกือฮ เปอะ อาึ โปน�
124 ปัว เปอะ ยุฮ เนิ ตัม รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ เปอะ� ไม่ เพอกึ เปอะ อาึ เกือฮ
ยุง ป อฮั ปะ อาึง ละ แตะ� 125 อาึ มัฮ
กวนไจ ยุฮ เปอะ� ปัว เปอะ เกือฮ กัมกึต
ไมจ พันญา ดอยฮ เนิ� เดอมึ อาึ ซ ยุง
ลปุง ซตอก รเง่อมึ ยุฮ เปอะ� 126 โอ พะ
จาว, เอจี เติง เวลา ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย
ลอก ตุต แตะ นึง โอ อื ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ
เปอะ� 127อาึ ฮรกั เกอะ ลปุง ซตอก เปอะ
อาึง โฮฮ ฮา ไคร� โฮฮ ฮา ญอต ไคร ป อฮั
ปุย ตึก นึง ไมจ แตะ� 128 อาึ โกว เยอะ
พะทัม โกตไม ยุฮ ปะ เซ� เกือฮ แปน ป
นัม จีวติ แตะ� อาึ เกละยุ กัน โอ ปุก โอ
ลอก โครยญ เจือ�

คัก กาว โรฮ อาแลฮ
129 ลปุง ซตอก รเง่อมึ เปอะ มัฮ ป ตึก

นึง ซัมคัน แตะ� อาึ ยุฮ ตัม ลปุง เซ ไม่
เตม รพาวม แตะ นึง� 130 กัน อาทิ ไบ่
ปุย ป อฮั ป มวยญ ปะ� มัฮ ป ซเปีย ยุฮ
รพาวม ปุย� โม ป รมัฮ ป ยุ ป ยุง โฮลฮ
เนอมึ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ เบือ อ�ื 131อาึ
ฆวต งอ่ต ฆวต ฮมอง เนอึม ลปุง ซตอก
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เปอะ อาึง� ตอก เอนิ ปุย ป ฮวิ ปอ ซออฮ
คราวง แตะ นึง ฆวต ญุ อื รอาวม โฮ�
132 ปัว เปอะ ลเตือฮ เอญี เคะ อาึ ไม่ เลีย
ก พาวม เปอะ นึง เงอะ� ตอก เอจี กอ ยุฮ
เปอะ ละ โม ป ฮรกั เนอมึ ปะ โครยญ โฆะ
อื โฮ� 133 ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ อาวต
ตอน อาวต ฮมัน ตัม ลปุง ซันญา เปอะ�
ปัว เปอะ โอ เกือฮ กัน พิต กัน มัป่ เซ ปุน
โบว รพาวม อาึ� 134 ปัว เปอะ เรอึม อาึ
เกือฮ โปน ฮา โม ป โคมเฮง เงอะ เซ� เด
อมึ อาึ ซ โฮลฮ ยุฮ ตัม พะทัม โกตไม ยุฮ
เปอะ� 135 ปัว เปอะ เปลีฮ กัม ฮรกั กัม
แปง ยุฮ เปอะ ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ ปุย
โจฮ เปอะ� ไม่ เพอกึ เปอะ อาึ เกือฮ ยุง
ป อฮั ปะ อาึง� 136 อาึ เยอืม เนอึม เยอื
ม แนม เมอะ� ไลจ รพาวม นึง โอ ปุย ยุฮ
ตัม โกตไม ยุฮ เปอะ�

คัก กาว โรฮ ซเตะ
137 โอ พะจาว, ปะ ซืไซ เนอึม เปอะ�

กัน รเตีฮ ยุฮ เปอะ มัฮ โรฮ ป ปุก ป ลอก
โครยญ เจือ� 138ลปุง ซตอก รเงอ่มึ เปอะ
ปุย เตือง โอยจ อ�ื มัฮ เนอมึ ป ปุก ป ลอก
ไม่ ป เนอึม ป แนม โครยญ เจือ� 139 อาึ
กอยจ ราวม โตะ รพาวม เมอะ ฆาื รอก
พาวม แตะ นึง โม ป เกละยุ แตะ เซ� มัฮ
ฆาื โอ อื เมีญป อฮั ป มวยญปะ� 140ลปุง
ซันญา ยุฮ เปอะ เอจี ที มัฮ อื ป เนอึม
เมอ� อาึ ฮรกั เนอึม เมอะ ลปุง เซ ฆาื
อ�ื 141 อาึ มัฮ ปุย ตุ ปุย เตียม ไม่ เพียก
แฮม ปุย เยอะ� อาึ ปังเมอ โอ เบีย พะทัม
โกตไม ยุฮ ปะ� 142รพาวม ซืไซ ยุฮ ปะ มัฮ
ป ไก ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� โกตไม ยุฮ
เปอะ มัฮ ป เนอมึ ป แนม� 143 เม่ะมัก่ ซัก
คระ ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม เอจี ฮอยจ ละ
อาึ� ลปุง ซตอก ปะ อาึง ปังเมอ เกือฮ อาึ
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 144 ลปุง
ซตอก รเง่อมึ เปอะ มัฮ ลอป ป ซื ป ไซ
ไม่ ป ปุก ป ลอก โอ เญาะ ไก ลอยจ� ปัว
เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ คาวไจ ลปุง เซ� เด
อมึ อาึ ซ ไอม เบือ อ�ื

คัก กาว ซไตม

145 โอ พะจาว, อาึ กอก ปัว นึง ปะ ไม่
รพาวม เนอึม แตะ� ปัว เปอะ โลยฮ เนิ�
อาึ ซ ยุฮ ตัม ป อฮั ปะ อาึง ละ แตะ�
146 อาึ กอก ปัว นึง ปะ� ปัว เปอะ เรอึม
อาึ เดอมึ อาึ ซ ปุน ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก รเง่
อมึ ปะ ละ แตะ� 147 อาึ งาวป โกฮ กา
ปวยฮ พร�ิ ไววอน ปัว ปะ เรอมึ แตะ� อาึ
ซโอว รพาวม ไม่ ลปุง ซันญา ยุฮ เปอะ�
148 อาึ ไตป โปวะ อุ เมือ ก ซาวม อื โค
รยญ ซาวม� อาึ รนึก รไน เยอะ ป อฮั ป
มวยญ ปะ โครยญ มวยญ� 149 ปัว เปอะ
งอ่ต ฮมอง ป ปัว อาึ นึง เปอะ เบือ รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ� โอ พะจาว, ปัว
เปอะ เรอมึ อาึ เกือฮ ไอม เบือ กัน ซืไซ ยุฮ
เปอะ� 150 โม ป โคมเฮง อาึ นึง ฆวต ยุฮ อื
ไลจ ไม่ เยอะ เซ� เอจี เลียก ซดิ ไม่ เยอะ�
ปุย โม เซ เกือฮ ติ แตะ ซไง ฮา โกตไม ยุฮ
เปอะ� 151 โอ พะจาว, ปะ ปังเมอ อาวต
เปอะ ซดิ ไม่ อาึ� ลปุง ซตอก เปอะ อาึง
มัฮ ป เนอึม โครยญ เจือ� 152 ปะ เอจี
เกือฮ เปอะ ลปุง ซตอก รเงอ่มึ เปอะ แปน
ป ตอน ฮมัน ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� ไล
เซ เยอ อาึ เอจี ยุง เงอะ เน่อมึ ไพรม อ�ื

คัก งา่
153 ปัว เปอะ แก แลน เม่ะมัก่ ป อาวม

อาึ เฮี ไม่ เรอึม เปอะ อาึ เกือฮ โปน� อาึ
เบีย โตว โกตไม ยุฮ เปอะ ติ ชวง� 154 ปัว
ปะ แปน ป รเตีฮ โอเอฮี ละ อาึ ไม่ เรอึ
ม เปอะ อาึ เกือฮ โปน� ปัว เปอะ เรอึม
อาึ เกือฮ ไอม ตัม ลปุง ซันญา ยุฮ เปอะ�
155 ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ปะ แจง โอ เปอะ
ซ เรอึม เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ เจอ�
มัฮ ฆาื โอ อื ซาวป ยุฮ ตัม ป อฮั ปะ อาึง�
156 โอ พะจาว, กุนมุ่น ยุฮ เปอะ ระ เนอมึ�
ปัว เปอะ เรอมึ อาึ เกือฮ ไอม เบือ กัน ซืไซ
ยุฮ เปอะ� 157 โม ป โคมเฮง อาึ ไม่ เกละ อื
ยุ อาึ เซ โฮวน เนอมึ� อาึ ปังเมอ โอ เกือฮ
ติ แตะ แพก ฆาื ฮา ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ยุฮ
เปอะ� 158 เญือม รโตฮ ยุ ปุย โอ เนอึม
รพาวม เมอ� อาึ เกละ ลัมเลือ ยุ� มัฮ ฆาื
โอ อื ยุฮ ตัม ป อฮั ปะ ละ แตะ� 159 โอ พะ
จาว, ปัว เปอะ งอ่ต ที แลน เมาะ ฮงา อาึ
นึง พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ เซ� ปัว เปอะ



พะทัม ลืลาว 119:160 503 พะทัม ลืลาว 121:3

เรอมึ จีวติ อาึ เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ เปอะ� 160ป อฮั ป มวยญ เปอะ มัฮ ป
เนอึม โครยญ มวยญ� โกตเกน ซืไซ ยุฮ
เปอะ โครยญ คอ อื อาวต ตอน ฮมัน ลอป
โอ เญาะ ไก ลอยจ�

คัก งา่ โรฮ ติ
161 โม จาวไน เอจี โคมเฮง อาึ เตือง

โอ อาึ ยุฮ ป พิต ละ� อาึ ปังเมอ นัปทื
เยอะ ป อฮั ป มวยญ เปอะ� 162 อาึ มวน
รพาวม เบือ ป อฮั ป มวยญ เปอะ เซ�
ตอก มวน รพาวม ปุย นึง รโตฮ แตะ ยุ
คาวคอง โฮวน โฮ� 163 อาึ เกละยุ ลปุง
โอ เนอมึ� ไม่ รแอม แตะ นึง� อาึ ปังเมอ
ฮงา เยอะ นึง โกตไม ยุฮ เปอะ� 164 เญอืม
งอ่ต ไลลวง โกตเกน ซืไซ ยุฮ เปอะ เซ�
อาึ ทไว รซอม ญันด่ี ละ ปะ เบือ อื ติ ซเงะ
อาแลฮ โฮน เอนิ� 165 ปุย เมาะ ป ฮงา
นึง โกตไม ยุฮ ปะ อา� โฮลฮ รพาวม เฮน
ฮลอง แตะ เบือ อ�ื ไก โตว โอเอฮี ป ซ ปุน
เกือฮ อื ไลจโลม เมอ� 166 โอ พะจาว, อาึ
ซโอวพาวม ไม่ ซ เรอมึ ปะ แตะ เกือฮ โปน
ฮา ป โอ ไมจ� อาึ ยุฮ ฮุ ตัม ลปุง ซตอก
ปะ อาึง� 167 อาึ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก รเง่
อมึ ปะ ละ แตะ� อาึ ฮงา ลัมเลือ นึง ลปุง
เซ� 168 อาึ ยุฮ ฮุ ตัม พะทัม โกตไม ไม่
ลปุง ซตอก รเง่อมึ ปะ ละ แตะ� ปะ เอจี
ยุ เปอะ ป ยุฮ ป อฮั อาึ โครยญ เจือ�

คัก งา่ ลอา
169 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ รซอม

ปัว อาึ ฮาวก ฮอยจ เคะ เปอะ� ปัว เปอะ
เกือฮ อาึ คาว ไจ โอ เอฮี� ตัม ป อฮั ป
มวยญ เปอะ� 170 ปัว เปอะ งอ่ต ฮมอง
รซอม ไววอน ยุฮ ฮุ� ไม่ เรอมึ เปอะ อาึ ตัม
ลปุง ซันญา ยุฮ เปอะ เซ� 171 มวยญ อาึ
ซ ลืลาว ลอป ปะ เบือ เพอกึ เปอะ พะทัม
โกตไม ยุฮ แตะ เนิ� 172 ดัก ดอย เยอะ
ซ เชยี นึง ไลลวง ป อฮั ป มวยญ ปะ� นึง
มัฮ ลปุง ซตอก ปะ อาึง เซ ป ปุก ป ลอก
โครยญ เจือ� 173 ปัว ปะ เพรยีง ติ แตะ
ละ ซ เรอึม เปอะ อาึ� นึง เอจี เลือก อาึ
ฟวต พะทัม โกตไม ยุฮ เปอะ� 174 โอ พะ
จาว, อาึ รกวน เนอมึ ปะ ฮอยจ เรอมึ แตะ

เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� โกตไม ยุฮ เปอะ
เซ แปน ควน ไมจ มวน รพาวม เมอะ�
175 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ ไอม กอ ไก จีวติ�
เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ ลืลาว เปอะ� ปัว โรฮ
เปอะ เกือฮ โกตเกน ยุฮ เปอะ เซ แปน ป
เรอมึ อาึ� 176อาึ เอจี ไฆร เยอะ ตอก แกะ
ไฆร ฮา กุม แตะ โฮ� ปัว เปอะ ซาวป อาึ ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� นึง โอ อาึ เบีย ลปุง
ซตอก เปอะ อาึง�

120
รซอม เชยี เญือม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 เญื อม อาวต เตอะ ไม่ ตุก รพาวม
แตะ� อาึ กอก ปัว พะจาว เรอมึ แตะ� พะ
จาว โลยฮ เนอึม อื เนิ� 2 อาึ อฮั เฮี ละ�
�โอ พะจาว, ปัว ปะ เรอึม อาึ เกือฮ โปน
ฮา โม ป อฮั ลปุง โอ เนอึม ไม่ โม ป อฮั
ลปุง จุ ไล�� อฮั เซ�

3 โม เปะ ป ซาวป จุ ปุย เยอ� มัฮ เมอ ป
ซ ยุฮ พะจาว ละ เปอะ� มัฮ ตุต ตอก เมอ
ป ซ เกือฮ อื ปะ ลอก เกอ� 4 มัฮ ตี ทนู
ลอม ยุฮ โม ป เกง ละ รุป แตะ� ไม่ งอ ระ
รเออปึ ป ซ ลอก โม เปะ เอ� โม่ เปอะ ยุง�

5 กัน อาวต เตอะ ไม่ โม เปะ เซ มัฮ ป
ญัก เนอึม ละ อาึ� เมาะ เอนิ โรฮ อาวต
เตอะ ลลาึง โม เมเชก�* รดู โรฮ ไม่ อาวต
เตอะ ลลาึง โม เคด่า โรฮ� 6 เอจี เล่ีญ
ลัมเลือ เอนิ อาวต อาึ ลลาึง โม ป เกละยุ
ป เฮน ป ฮลอง เซ� 7 อาึ อื มัฮ ปุย ฆวต
ยุ ป เฮน ป ฮลอง� เมือต อาึ อู ไลลวง ป
เฮน ป ฮลอง� ปุย โม เซ ปังเมอ อู ไลลวง
กัน กอยจ กัน ราวม�

121
รซอม เชยี เญือม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 อาึ แก แนฮ บลาวง ฌื ก ซไง อ�ื ป
ซ เรอมึ อาึ เซ ซ ฮอยจ เน่อมึ ก เมอ แล�
2 มัฮ พะจาว ป ซ เรอึม อาึ อ�ื มัฮ เอนิ
พะจาว ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง ป
ซ เรอึม เมอ� อฮั เซ� 3 พะจาว ซ เกือฮ
โตว ปะ บาึฮ ชวง ปอ ฆลาื แตะ� พะจาว
ป แลน แก ปะ เซ ไก โตว เญือม ไฆญ อ�ื

* 120:5 120:5 โม เมเชก ไม่ เคด่า เซ มัฮ เมือง ป อาวต ซไง ลัมเลือ ฮา เมือง อซิราเอน� มัฮ โม ปุย พริ ป ฆอก
รพาวม�
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4พะจาว ปแลนแก โม อซิราเอน เนอ ไอจ
ปุ ไอจ ไฆญ ปุ ไฆญ�

5 มัฮ พะจาว ป แลน แก ปะ อา� อาวต
ลอป ซดิ ไม่ เปอะ ละ ซ เดีย อื กอยจ ละ
เปอะ� 6พะจาว ซ แลน แก โม เปะ เตือง
ซเงะ่ รซาวม� ซเงะ เญาะ ซ ปุน ยุฮ โตว
ป โซะ ละ เปอะ� เคิ ปุ โรฮ เญาะ ซ ปุน
เกือฮ ป โซะ ฮอยจ ละ เปอะ�

7 พะจาว ซ เฆีญ โม เปะ ฮา ป โตะ ป
ตอง โครยญ เจือ� ซ แลน แก โซะ โกะ ฮ
รกัซา นึง จีวติ เปอะ� 8พะจาว ซ แลนแก
โม เปะ โครยญ คระ โฮว โครง เอญี เปอะ
เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก
ลอยจ�

122
รซอม เชยี เญือม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1อาึ มวน เนอมึ รพาวม เมอะ เญอืม บะ
ปุย แตะ ตอก เฮ�ี �ฮาวก ดิ นึง วฮินั ยุฮ
พะจาว และ�� 2 โอ เยรูซาเลม� ปเล่ีย เฮี
ชวง เอะ เอ กัมลัง ชุง กไน รเวอืะ ฆรุง ยุฮ
เปอะ�

3 เย รูซาเลม เซ ปุย เอจี ยุฮ อื เกือฮ
แปน เวยีง ระ ไม่ ตอน ฮมัน เนอึม อ�ื
4 นา เซ มัฮ นา ก ฮาวก โม อซิราเอน ป
มัฮ ปุย ไน พะจาว เซ โครยญ เจอ อ�ื มัฮ
ฮาวก ทไว อื รพาวมญันด่ี แตะ ละพะจาว
ตัม ป เอจี ดวน พะจาว อื ยุฮ เซ� 5 มัฮ
นา เซ ก งาวม โม กซัต ยุฮ โม อซิราเอน
ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ เตอ� มัฮ งาวม อื ละ
ซ รเตีฮ อื โอเอฮี ละ ปุย ไน แตะ�

6 ไมจ เปอะ ไววอน ปัว เกือฮ เย รูซา
เลม โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง� ไม่ อฮั
เปอะ ตอก เฮ�ี �ปุย เมาะ ป ฮรกั ไฌม เย
รูซาเลม เมอ� เกือฮ ไมจ ป ยุ เคราะ ป
ฮมอง เบือ อ�ื 7 ปัว เกือฮ กไน ฆรุง เวยีง
เซ นาวก นึง ป เฮน ป ฮลอง� ปัว โรฮ
เกือฮ ป อาวต กไน เญือะ กซัต เซ โปน ฮา
ป โอ ไมจ�� 8 อาึ ฮรกั ไฌม เนอึม เมอะ
โม เอียกปุ คระ เฌือต แตะ� อาึ อฮั เฮี
ฆาื� �เออ เยรูซาเลม� ปัว พะจาว เกือฮ
เปอะ นาวก นึง ป เฮน ป ฮลอง� 9 มัฮ ฆาื
ฮรกั ไฌม เมอะ วฮินั ยุฮ เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ โม เอะ เซ� มัฮ เซ ป ปัว อาึ ป ไมจ
ละ เปอะ ตอก เซ ฆาื อ�ื�
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รซอม เชยี เญอืม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 โอ พะจาว� ป อาวต เมือง มะลอง�
อาึ แก แนฮ ปะ ไม่ ไววอน แตะ� 2 แก
โม กวนไจ รเมะ เตะ ปอเลียง แตะ ตอก
ออฮ� ไม่ แก โม กวนไจ รโปวน เตะ แม
เลียง แตะ ตอก ออฮ� ไง่ เอะ เอ แก ลอป
ปะ ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ ตอก เซ โรฮ�
ฮอยจ ละ ซ เลียก พาวม เปอะ นึง เอะ�

3 โอ พะจาว, ปัว ปะ เลียก พาวม นึง โม
เอะ� เอะ ปัว เนอมึ เปอะ เลียก พาวม นึง
แตะ� เอะ เอจี ซัก เตือ เบื่อ ออป เนอึม
นึง เพียก แฮม ลอป ปุย แตะ� 4 รพาวม
โม เอะ เอ เอจี ซัก เตือ เนอึม นึง กัน เพี
ยก แฮม โม ป กอย แตะ เซ� เอจี เบื่อ เอจี
ออป เนอมึ นึง พามัต ดู่แควน โม ป เกียฮ
ฮุน แตะ เซ�

124
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ� ป โกว ปุย เญื

อม ฮาวก อื นึง วฮินั
1 มัฮ โอ พะจาว อาวต บลัฮ ลัก่ เอะ� ซ

แปน ตอก เมอ� โม อซิราเอน โลยฮ แลน
เมอะ� 2 มัฮ โอ พะจาว อาวต บลัฮ ลัก่
เอะ� เญือม โกฮ ตอซู ปุย ไม่ เยอะ� เอะ
ซ แปน ตอก เมอ� 3 ปุย โม เซ ตึน ซ กุก
ซ บลวน เอนิ โม เอะ เตือง ไอม ลัง่ เงอะ�
นึง เรยีง ลัมเลือ เอนิ ฮาวก รพาวม อื ละ
เอะ� 4 รอาวม ระ เซ ตึน เอจี ซ เลอปึ เอนิ
เอะ� รอาวม ดังดอ นึง โกลง เซ ตึน เอจี
ซ โรวก เอนิ โรฮ เอะ� 5 เอะ แจง ซ รมัม่
เมอะ โตะ รอาวม ดังดอ เซ ปอ ยุม แตะ
เอนิ�

6 โอ พะจาว, เอะ ญันด่ี เนอึม ไม่ ปะ�
นึง โอ เปอะ เกือฮ ปุย โม เซ โฮลฮ กุก
โฮลฮ บลวน เอะ� 7 โปน ไซม ฮา แฮวะ
ตาวง ปุย ละ แตะ ตอก ออฮ� ปะ เอจี
เกือฮ โรฮ เปอะ เอะ โปน ตอก เซ โรฮ�
เอจี โปวก เปอะ แฮวะ เซ� เอะ เอจี โฮลฮ
ตอ โปน อื ฆาื อ�ื 8 ป เรอึม โม เอะ เอ�
เอจี มัฮ เอนิ พะจาว ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่
ปลัฮ มะลอง�

125
รซอม เชยี เญอืม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 ปุย เมาะ ป อาึง รพาวม แตะ นึง พะ
จาว เยอ� ซ ตอก โรฮ บลาวง ซีโยน โฮ�
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ซ รยุ่ ดุงเดียง โตว� ซ อาวต ตอน ฮมัน
ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� 2 อาวต บลาวง
รวติ เวยีง เยรูซาเลม ตอก ออฮ� พะจาว
อาวต โรฮ รวติ ปุย ไน แตะ เน่อมึ ปเล่ีย
ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ ตอก
เซ โรฮ�

3 โม ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ซ โฮลฮ โตว
ตัตเตียง ลอป เมือง ป เอจี มอป พะจาว
ละ โม ปุย ซื ปุย ไซ� ดัฮ แปน ตอก เซ
โฮ� ปุย ซืไซ ซ โคะ ยุฮ ปลาว ป ฆอก ป
เบร ฆาื อ�ื 4 โอ พะจาว, โม ป ยุฮ กัน ปุก
กัน ลอก ไม่ ซโฆรฮ รพาวม อื เซ� ปัว ปะ
ยุฮ โรฮ ป ไมจ ละ� 5 โม ป ซาวป โฮว นึง
คระ โอ ซื โอ ไซ เยอ� ปะ ปังเมอ ซ เกือฮ
เปอะ ลอก ตุต แตะ ตอก ลอก โม ป ยุฮ กัน
ฆอก กัน เบร อื โรฮ� ปัว เกือฮ โม อซิรา
เอน โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ลอป�
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รซอม เชยี เญอืม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 เญือม เกือฮ พะจาว เอะ แม อาวต
แม นึง เมือง ซี โยน ตอก ไพรม อื เซ�
เอะ ตอก เยอื ป มัฮ รโมะ รมาว เนิ โฮ�
2 เญือม เซ มวยญ เอะ โฮลฮ ญวยฮ เตม
ที แตะ� ดักดอย เยอะ โฮลฮ โรฮ เชยี ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ� เญือม เซ เยอ
ปุย ปะเทต ไฮญ โฮวน ปะเทต เตอ อู ไล
ลวง เอะ ตอก เฮ�ี �มัฮ พะจาว ป ยุฮ กัน
ระ ไล ละ อื ตอก เซ เยอ�� อฮั เซ� 3 มัฮ
เนอมึ พะจาว ป ยุฮ กัน ระ ไล ละ เอะ ตอก
เซ เยอ� เอะ มวน เนอมึ รพาวม เบือ อ�ื

4 โอ พะจาว, ปัว ปะ เกือฮ เอะ โฮลฮ
อาวต ไมจ อาวต มวน แม ตอก ไพรม อ�ื
ตอก โรฮ เกือฮ เปอะ รอาวม เฮละ ฮอยจ
ละ งวต ซออฮ ปอ ปัต แม รอาวม นึง อื
โฮ� 5 โม ป โฮลฮ โอต ป โซะ ปอ ราื รบวต
แตะ นึง ซมา แตะ เฮงาะ เซ� ปัว เปอะ
เกือฮ อื โฮลฮ มัก เฮงาะ ยุฮ แตะ เซ ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ� 6 โม ป เยอืม
ปุ โฮว ไม่ โรวก อื เฮงาะ ละ ซ วนั แตะ�
ซ โฮลฮ แม โรวก เฮงาะ เคราะ ยุฮ แตะ
ฮอยจ นึง เญือะ แตะ ไม่ เชยี อื ปุ เอญี ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ�
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รซอม เชยี เญือม ฮาวก นึง วิฮนั ป

ไซฮ ซาโลมอน
1 ดัฮ โอ มัฮ พะจาว ป ยุฮ เญือะ อา� ปุย

ปัง ลบุ่ฮ ด่อง จอง โน่วก อ�ื มัฮ โซะไมญ
ปลาว โอ ไก ป มัฮ� ดัฮ โอ มัฮ พะจาว ป
มอง เวยีง เงอ� ป มอง ญัม มัฮ โรฮ เปลี
ยง ปลาว โอ ไก ป มัฮ โรฮ� 2 ปัง งาวป
โกฮ เปอะ� ปัง เดอมึ เปอะ ไอจ� ริ เปอะ
โซมปอ โซะ ไมญ โซะ ปี แตะ� โนก ฮาพะ
จาว มัฮ ป ปลาว โอ ไก ป มัฮ� มัฮ พะจาว
ป เกือฮ โอเอฮี ละ ป ฮรกั แตะ ไม่ เกือฮ อื
โฮลฮ ไอจ ไมจ มวน เนอ�

3 กวน ปุย มัฮ ป ปละ ป ซาึต พะจาว
ละ อ�ื กวน รเมะ กวน รโปวน มัฮ ลังวนั
เกือฮ พะจาว ละ ปุย� 4 กวน ปุย ป เกิต
เญือม นมุ ลัง่ อ�ื มัฮ ตอก อื ตี ทนู ไปญ
ตฮนั โฮ� 5ป โฮลฮ ตี ทนู โฮวน ปอ นาวก
เมีญ ยุฮ แตะ แปน เนอมึ ด่ี ละ อ�ื ปุย เซ
เญือม ลปุง อื ไม่ ป ฟู มวยญ ไม่ แตะ นา
ก รเตีฮ รตุม ปุย โอเอฮี� แจง โอ อื ซ โซะ
กิจ ปิญไง�่
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รซอม เชยี เญือม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 ปุย เมาะ ป นัปทื เนอึม พะจาว เยอ�
โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อ�ื ปุย ตอก เซ มัฮ ปุย โฮว ลอป นึง คระ
โครง ยุฮ พะจาว� 2ปะ ซ โฮลฮ เปอะ โซม
เบือ กัน ยุฮ เปอะ ไอฮ� ซ โฮลฮ เปอะ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื ไม่ รพาวม
เฮน ฮลอง แตะ� 3 ปรโปวน เญือะ เปอะ
ซ โฮวน กวน ตอก โคะ อะงุน เกลอมึ เปลิ
โฮ� โม กวน เปอะ ซ รวติ เอนิ ตวก โซม
เปอะ ตอก ฆอย โคะ กาวก โฮ� 4 โม ป
นัปทื เนอึม พะจาว เยอ� มัฮ ป ไมจ ตอก
เซ ป ซ โฮลฮ อ�ื

5 ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ เปอะ เน่อมึ นึง
เมือง ซีโยน� ไม่ เกือฮ เปอะ โฮลฮ ยุ ตอก
จเลิน เวยีง เยรูซาเลม ติ เจน ไอม เปอะ�
6 ปัว พะจาว เกือฮ เปอะ โฮลฮ ยุ โม กวน
โซะ กวนแซะ เปอะ� ปัว เกือฮ โม อซิรา
เอน โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ลอป�
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รซอม เชยี เญือม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 เกือฮ โม อซิราเอน อฮั ตอก เฮ�ี �โม
ป เกละยุ อาึ เซ เอจี ยุฮ ลอป ป โซะ ป
ไซญ ละ อาึ เน่อมึ เญอืม กวนดุ ลัง่ เงอะ�
2 ปุย โม เซ เอจี โคมเฮง คาเคียน ลัมเลือ
เอนิ อาึ เน่อมึ เญอืม กวนดุ ลัง่ เงอะ� ปัง
เมอ โอ โรฮ ปุน เป อาึ� 3 ปุย โม เซ เอจี
เฟียต ตังโฆระ อาึ ปอ ไก ฮรอย อื เอนิ�
ตอก ฮรอย ไท ปุย ชจิ โฮ�� 4พะจาว ปัง
เมอ มัฮ ป ซืไซ เนอมึ� เอจี เรอมึ อาึ เกือฮ
โปน ฮา แปน แตะ ครา เซีญ เซ�

5 โม ป เกละยุ เมือง ซีโยน เนอ� เกือฮ
โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง�่ เกือฮ โฮลฮ ลเตือฮ
ตอ แม นึง ไป แตะ� 6 เกือฮ แปน ตอก
ไรป ป กวยฮ ราว พรงั� ป ตูไต ซออฮ กา
เฆียง ระ ฮอน แตะ โฮ� 7 เกือฮ โรฮ แปน
ตอก เฮงาะ ป โอ ปุย โฮลฮ มัก นึง ลาึน
โอยจ อ�ื ตอก โรฮ เฮงาะ ป โอ ปุย โฮลฮ
เราะ โฮ� 8 ปุย เมาะ ป โฮว พา อื ปุ เกือฮ
โฮลฮ อฮั เฮ�ี �ปัว กุน มุ่น ยุฮ พะจาว
อาวต ไม่ โม เปะ� เอะ ปัว ปิฮ มุ่น ละ เปอะ
เบือ มอยฮ พะจาว� ปุ เกือฮ ปุย โฮลฮ อฮั
เซ ละ�
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รซอม เชยี เญือม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 โอ พะจาว, อาึ เอจี ซ โจม ก โด่ะ อื นึง
ตุก รพาวม แตะ� อาึ กอก ปัว ปะ เรอึม
แตะ ฆาื อ�ื 2 โอ พะจาว, ปัว เปอะ งอ่ต
เซียง อาึ� ปัว เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ ละ
งอ่ต เปอะ ป ปัว อาึ นึง เปอะ เฮ�ี

3 มัฮ ซ เมีญ เปอะ พิต โฌวะ ยุฮ เอะ
เฮ�ี มัฮ ปุย นึง อื ป โอ ซ ลอก ตุต แตะ�
แจง โอ อื ไก� 4 ปะ ปังเมอ โอ เปอะ ทื
โซะ โระ โกลยจ ปุย� มัฮ เซ ป ฮลัต ปุย
นึง เปอะ ไม่ นัปทื เนอมึ อื ปะ ฆาื อ�ื

5 อาึ รกวน เนอึม พะจาว ฮอยจ เรอึม
แตะ� อาึ อาึง โรฮ รพาวม แตะ นึง ลปุง
อ�ื 6 อาึ รกวน ยุ ฮอยจ พะจาว โฮฮ ฮา
รกวน ป มอง ญัม พริ ปวยฮ� โฮฮ เนอึม
ฮา รกวน ปุย พริ ปวยฮ โฮ�

7 เออ� โม อซิราเอน� ไมจ เปอะ อาึง
รพาวม แตะ นึง พะจาว, นึง มัฮ อื ป อาวต
ลอป ไม่ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน แตะ� ไก
ลอป รพาวม ฆวต เรอมึ ปุย เกือฮ โปน ฮา
ป โอ ไมจ� 8 มัฮ พะจาว ไอฮ ป ซ เรอมึ โม
อซิราเอน เกือฮ โปน ฮา มัป่ ยุฮ อื โครยญ
เจือ�
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รซอม เชยี เญือม ฮาวก ปุย นึง วิฮนั

ป ไซฮ ด่าวติ
1 โอ พะจาว, รพาวม อาึ อื โพรยฮ โตว

ติ แตะ� ไง่ เยอะ ปุ โรฮ เกียฮ ฮุน โรฮ�
อาึ เกือฮ โตว ติ แตะ ซาวป งอ่ต โอเอฮี
ป ระ ป ฮลาวง� ไม่ โฮฮ เกิน อื ฮา โกะ
แตะ� 2อาึ เกือฮ ติ แตะ อาวต โฆย ฮอยจ
ละ รพาวม รโม่ยฮ แตะ� อาวต โฆย กวน
ดุ ป เอจี ละ ตาึฮ นึง เญือะ ดึม มะ แตะ
ตอก ออฮ� รพาวม อาึ อื อาวต เฮน อาวต
ฮลอง โรฮ ตอก เซ โรฮ�

3 โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� ไมจ
เปอะ ซโอว รพาวม ไม่ พะจาว เน่อมึ ปเล่ีย
ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�
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รซอม เชยี เญอืม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 โอ พะจาว, ปัว ปะ โอ เบีย ด่าวติ ไม่
เม่ะมัก่ ซักคระ ป เอจี โฮลฮ อื โอต เซ�

2 ปัว ปะ โตก ละ ตอก เอจี ซันญา ซโตฮ
อื โอเอฮี ละ เปอะ� ไม่ ตอก เอจี ซันญา
อื อาึง ติ แตะ ละ พะจาว ยุฮ ยาโคป ป
มัฮ พะจาว ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� 3 ด่า
วติ เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ เอญี โตว
ฮอยจ นึง เญือะ แตะ� ซ ญอม โตว โรฮ
ฆักเฆี นึง เตียง ไอจ แตะ� 4 อาึ ซ เกือฮ
โตว โรฮ ติ แตะ ปุน ไอจ 5 กา เฆียง โฮลฮ
แตะ นาตี ละ อาวต พะจาว นึง� ไม่ โฮลฮ
แตะ เญือะ ละ ซ แปน อื ก อาวต พะจาว
ยุฮ ยาโคป� ป มัฮ พะจาว ตึก นึง ระ อมั
นัต แตะ เซ�� อฮั เซ ด่าวติ เตอ�

6 ไลลวง ฮติ ซัมคัน เซ เอะ ฮมอง เงอะ
เญือม อาวต แตะ นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม� ยุ
โรฮ อาวต อื นึง โตะ ชจิ ยว่ง เยอารมิ�
7 เอะ อฮั เฮ�ี �ไมจ เอะ โฮว ฮอยจ นา ก
อาวต พะจาว� ไมจ เอะ นุ่ม ไว อื โบ ชวง
อ�ื 8 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โกฮ โฮว ฮอยจ
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นึง วิฮนั ป มัฮ นา ก ซ อาวต ลอป เปอะ
เซ� เตือง ฮติ ซัมคัน ยุฮ เปอะ ป มัฮ ควน
เปลีฮ เปอะ อมั นัต ระ ไล ยุฮ แตะ เซ�
9 เกือฮ โม ซตุ ยุฮ เปอะ ยุฮ ลอป กัน ซื กัน
ไซ� เกือฮ โม ปุย ไน เปอะ รโอง รออฮ นึง
มวน รพาวม แตะ��

10 ปะ เอจี ซันญา เปอะ อาึง โอเอฮี ละ
ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ เปอะ� ปัว เปอะ โอ
ละ โปวฮ กซัต ป เอจี เลือก เปอะ อาึง เซ�

11 ปะ เอจี ซันญา ซโตฮ เปอะ อาึง ละ
ด่าวติ� ไม่ โอ เปอะ เญาะ ซ เปียน ป อฮั
แตะ ละ อ�ื เอจี อฮั เปอะ ละ อื ตอก เฮ�ี
�อาึ ซ เกือฮ กวน ปะ แปน กซัต ติ ปุย�
ปุย เซ ซ โฮลฮ ตัตเตียง ปุย ฆรอ เปอะ�
12 ดัฮ โม กวน เฌือต เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง
ซันญา เอะ ไม่ ปุ แตะ� ไม่ ยุฮ อื ตัม ลปุง
ซตอก รเง่อมึ อาึ ละ แตะ� กวน เฌือต
เปอะ เซ ซ โฮลฮ โรฮ แปนกซัต ฆรอ เปอะ
เบือ อ�ื ฮอยจ ละ เจน กวนโซะ กวน แซะ
อื โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เปอะ เซ ละ�

13 พะจาว เอจี เลือก เมือง ซีโยน ละ ซ
เกือฮ อื แปน ก อาวต แตะ นึง� 14 อฮั อื
ตอก เฮ�ี �นา เฮี มัฮ นา ก ซ อาวต ลอป
อาึ นึง โอ เญาะ ไก ลอยจ� อาึ ซ อาวต นา
เฮี นึง ปุก อื รพาวม เมอะ� 15 อาึ ซ ปิฮ
มุ่น ละ เมือง เฮี เกือฮ นาวก นึง ป โซม ป
ปอน ตัม ป ตองกัน อ�ื โม ป ตุก ปญัก นึง
อื ซ เกือฮ ซัก เวียก โกวง โกะ� 16 อาึ ซ
เกือฮ โม ซตุ นึง อื โปน ฮา ป โอ ไมจ� โม
ปุย ไน พะจาว นึง เมือง เซ ซ จอยะ เชยี
ลเบี่ย ปาึง นึง มวน รพาวม แตะ�

17 �อาึ ซ เกือฮ จัต เจือ ด่าวติ ติ ปุย
โฮลฮ แปน กซัต ระ นา เซ� อาึ เอจี
เพรยีง อาึง ละ ซ เกือฮ แตะ กซัต เลือก
แตะ อาึง เซ โฮลฮ ตัตเตียง ปุย เน่อมึ นา
เซ� 18 เมาะ โม ป เกละยุ กซัต เซ� อาึ
ซ เกือฮ โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง�่ บัน่เมือง
เตียง กซัต เซ ปัง เมอ ซ ตอน ฮมัน ไม่
จเลิน อื ปุๆ�� อฮั เซ�

133
รซอม เชยี เญือม ฮาวก ปุย นึง วิฮนั

ป ไซฮ ด่าวติ
1 เญอืม อาวต โม เอยีกปุ ไน พะจาว ไม่

รพาวม ติ โดฮ แตะ มัฮ เนอึม ป ตึก นึง

ไมจ นัน นึง มวน แตะ� 2 โอเอฮี ไล เซ
มัฮ ตอก อื เญือม เรฮ ปุย ลออยฮ ซัมคัน
นึง ไกญ อาโรน� ไม่ ปัต อื เลีฮ ฮอยจ นึง
ฮาึก กัป อ�ื ฮอยจ ละ นึง โงก ลปิ อื โรฮ�
3 มัฮ โรฮ ตอก รอาวม รน่ะ นึง บลาวง เฮอ
โมน� ป ราื ฮอยจ นึง บลาวง ซีโยน โฮ�
มัฮ นา เซ ก ซ ปิฮ พะจาว มุ่น ละ ปุย� มุ่น
เซ เอจี มัฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ�

134
รซอม เชยี เญือม ฮาวก ปุย นึง วฮินั

1 โม เปะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เยอ�
โม เปะ ป รซอฮ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เมือ
ก ซาวม อ�ื เอญี ลืลาว ดิ พะจาว เตือง
โอยจ เปอะ� 2 ไมจ เปอะ ยวก เตะ แตะ
ไววอน ซืนา ก อาวต วฮินั ยุฮ พะจาว� ไม่
ลืลาว เปอะ พะจาว ไม่� 3 ปัว พะจาว ป
ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง เซ เกือฮ กุน
มุ่น ฮอยจ ละ เปอะ เน่อมึ นึง บลาวง ซี
โยน�

135
1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว. ไมจ เนอึม

เปอะ ลืลาว มอยฮ อ�ื โม เปะ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ อ�ื ไมจ เปอะ ทไว รซอม ลืลาว ละ
พะจาว. 2 โม เปะ ป อาวต นึง ลัก่กา วฮินั
ยุฮ พะจาว เยอ� โม เปะ ป ชุง นึง ควง
วิฮนั ยุฮ อื เซ� 3 ไมจ เนอึม เปอะ ลืลาว
พะจาว, นึง มัฮ อื ป ตึก นึง ไมจ แตะ�
ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว มอยฮ อ�ื นึง มัฮ อื
ป เลียก พาวม โซะไง่ เนอมึ นึง ปุย� 4พะ
จาว เยอ เอจี เลือก โม ยาโคป ละ โกะ แตะ
ไอฮ� เอจี เลือก โม อซิราเอน เกือฮ แปน
คอง แตะ�

5 อาึ ยุง เงอะ มัฮ พะจาว ยุฮ เอะ เซ ป
ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� มัฮ เนอมึ ป ระ ฮา
พะ ฮา จาว ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 6พะจาว
ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ ตัม ปุก อื รพาวม
โกะ แตะ ไอฮ� เตือง นึง เมือง มะลอง�
นึง ปลัฮเตะ� ฮอยจ ละ นึง ปลัฮ รอาวม
ไม่ ฆรมึ รอาวม ก โด่ะ อ�ื 7 เอจี มัฮ พะ
จาว ป เกือฮ ชุต รวู ฮาวก เน่อมึ ลอยจ เตะ
ก ซไง อ�ื เกือฮ โรฮ ปลุกปลัก เนอึม บริ
ฮอยจ� ละ ซ เกือฮ อื พริ เฮละ� ไม่ เกือฮ
โรฮ อื กาื ฮอยจ เน่อมึ นึง ก แฮรน แตะ
อาึง โรฮ�
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8 เอจี มัฮ พะจาว เซ ป เกือฮ กวน โรง
ปุย เมือง อียปิ ยุม เมอ� เตือง กวน โรง
ซัตซิง ยุฮ อื โรฮ� 9 นึง เมือง อียปิ เซ�
พะจาว เอจี เปลีฮ โรฮ ป ซกิ ซัมคัน นึง อื
โฮวน เจือ� ละ เกือฮ อื ฟาโร ไม่ โม ลุก
นอง อื เซ ลอก ตุต แตะ� 10 เอจี มัฮ โรฮ
พะจาว ติ เซ ป ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง ปุย โฮวน
เมือง โฮวน ปะเทต เตอ� ยุฮ โรฮ ยุม ไม่
โม กซัต ป ระ อมันัต โฮวน ปุย โรฮ� 11 มัฮ
ซิโฮน ป มัฮ กซัต ยุฮ โม อาโมไร� ไม่ โอก
ป มัฮ กซัต เมือง บ่าชนั� ไม่ โม กซัต ยุฮ
ปุย นึง เมือง คะนาอนั เตือง โอยจ อ�ื
12 ฟวยจ เซ เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ อื เซ ละ
โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ� ลอต
เอนิ เกือฮ อื แปน คอง อ�ื

13 โอ พะจาว, มอยฮ ปะ อา มัฮ ป ไก
ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� กัน ยุฮ เปอะ
พรุ มอยฮ ละ ปุย โครยญ เจน ปุย� 14พะ
จาว ซพาวม ไม่ โม ปุย ไน แตะ� ไม่ ซ เลีย
ก พาวม อื นึง โม กวนไจ ยุฮ แตะ�

15 ฮุป ป นัปทื โม ปุย ปะเทต ไฮญ โค
รยญ ปะเทต เตอ� มัฮ เยอื มาื ไม่ ไคร�
มัฮ ป ยุฮ ปุย นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ� 16 ฮุป
โม เซ ไก โรฮ มวยญ อ�ื ปังเมอ โอ เกียฮ
ลปุง นึง อ�ื ไง่ อื ไก โรฮ� ปังเมอ โอ เกีย
ฮ ยุ โอเอฮี นึง อ�ื 17 ฮยวก อื ไก โรฮ�
ปังเมอ โอ เกียฮ ฮมอง โอเอฮี� ไก โตว
โรฮ รพาวม ป โอก เน่อมึ โตะ มาึฮ โตะ
มวยญ อ�ื 18 โม ป ยุฮ ฮุป ตอก เซ ไม่
อาึง อื รพาวม แตะ นึง อื ซ ตอก โรฮ ฮุป
ยุฮ แตะ เซ โรฮ�

19 โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ อซิราเอน เนอ�
ไมจ เปอะ ทไว รซอม ลืลาว ละ พะจาว.
โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ อาโรน เนอ� ไมจ
เนอึม เปอะ ลืลาว พะจาว. 20 โม เปะ ป
มัฮ จัตเจือ เลวี เยอ� ไมจ เปอะ ลืลาว พะ
จาว. โม เปะ ป นัปทื เนอึม พะจาว เตือง
โอยจ เปอะ� ไมจ เนอึม เปอะ ลืลาว พะ
จาว. 21 ไมจ เปอะ ลืลาว อื นึง เมือง ซี
โยน� เวยีง เยรูซาเลม เซ เอจี มัฮ ก อาวต
อ�ื ไมจ เนอมึ ปุย ลืลาว พะจาว.

136
1 ไมจ เปอะ ญันด่ี ปีติ นึง พะจาว, นึง

มัฮ อื ป ตึก นึง ไมจ แตะ� รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

2 ไมจ เปอะ ญันด่ี ปีติ นึง พะจาว� นึง
มัฮ อื ป ระ ไล ฮา พะ ฮา จาว ไฮญ เตือง
โอยจ อ�ื รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก
โตว ลอยจ นึง�

3 ไมจ เปอะ ทไว รซอม ญันด่ี แตะ ละ
พะจาว� นึง มัฮ อื จาวไน ระ ฮา โม จาว
ไน เตือง โอยจ อ�ื รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

4 มัฮ พะจาว โน่ง ป ยุฮ ป ซัมคัน โฮวน
เจือ โฮวน ยัง่� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

5 มัฮ ป ยุฮ ปลัฮ มะลอง เบือ กัมกึต วไิซ
ไมจ แตะ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื
ไก โตว ลอยจ นึง�

6 มัฮ ป เคิง ปลัฮ เตะ เกือฮ อื เกียฮ
อาวต ราว รอาวม โฮวน เซ� รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

7 มัฮ ป ยุฮ เคิ ไม่ ซเงะ ป แปน ควน ซ
เปีย ละ ปุย� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
อื ไก โตว ลอยจ นึง�

8 ยุฮ ซเงะ เกือฮ อื แปน ป ตัตเตียง เมือ
ซเงะ่ อ�ื รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก
โตว ลอยจ นึง�

9 ยุฮ เคิ ไม่ ซโมยญ เกือฮ อื แปน ป ตัต
เตียง เมือ ก ซาวม อ�ื รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

10 เอจี มัฮ พะจาว เซ ป ยุฮ ยุม ไม่ กวน
โรง ปุย เมือง อยีปิ โฮ� รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

11 เอจี ตาว โม อซิราเอน โอก ฮา โม อี
ยปิ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว
ลอยจ นึง�

12 มัฮ ตาว อื เบือ อมันัต ระ ไม่ รที เรยีง
แตะ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก
โตว ลอยจ นึง�

13 เอจี เกือฮ ปลัฮ รอาวม ซครกั รกัฮ
ฮา ปุ แตะ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื
ไก โตว ลอยจ นึง�

14 เกือฮ โม อซิราเอน โฮลฮ โฮว ซไบ่
ซน่ะ รอาวม ระ เซ� รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�
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15 เอจี เกือฮ ฟาโร ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื
ยุม รมัม่ โอยจ โตะ ปลัฮ รอาวม ซครกั
เซ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว
ลอยจ นึง�

16 พะจาว เซ นัม โม ปุย ไน แตะ โฮว
นึง คระ ลาึน ซออฮ� ฮอยจ ละ โปน อ�ื
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว
ลอยจ นึง�

17 มัฮ ป ยุฮ ไลจ ไม่ โม กซัต ป ระ อมั
นัต โฮวน ปุย� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
อื ไก โตว ลอยจ นึง�

18 ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ กซัต ป ระ มอยฮ ระ
ตึง� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว
ลอยจ นึง�

19 มัฮ ซิโฮน ป มัฮ กซัต ยุฮ โม อาโม
ไร� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว
ลอยจ นึง�

20 ไม่ โอก ป มัฮ กซัต เมือง บ่าชนั�
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว
ลอยจ นึง�

21ฟวยจ เซ เกือฮ ปลัฮเตะ ยุฮ อื เซ ละ
โม ปุย ไน แตะ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

22 มัฮ เกือฮ อื แปน ลอป คอง โม อซิรา
เอน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ เซ� รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

23 เอจี มัฮ พะจาว เซ ป โตก ลัง่ ละ
เอะ เญือม อาวต เอะ ไม่ ตุเตียม แตะ�
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว
ลอยจ นึง�

24 มัฮ ป เรอึม เอะ เกือฮ โปน ฮา โม ป
ตอซู ไม่ เยอะ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

25 มัฮ ป โพต ป โซม ละ โอเอฮี เมาะ ป
ไอม ไง่ ไก จีวติ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�

26 ไมจ เปอะ ทไว รซอม ญันด่ี แตะ ละ
พะจาว ป อาวต เมือง มะลอง� รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ไก โตว ลอยจ นึง�
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1 นึง โบ โกลง เมือง บ่าบี่โลน เซ� เอะ

งาวม ดิ นา เซ� เญอืม โตก เกอะ ละ เมือง
ซีโยน เนอ� เอะ เยอืม ฆาื� 2 เอะ ฟุก

อาึง พิน ยุฮ แตะ นึง โคะ ซเฆล โบ นา เซ�
3 เญอืม อาวต เอะ นา เซ� โม ป โรวก เอะ
เกือฮ โฮว แปน ครา แตะ เซ ฆวต เกือฮ
เอะ เชยี� ฆวต เกือฮ โรฮ เอะ รงะ่ มวน
ไม่ ปุ แตะ� อฮั เฮี เนิ� �เชยี แลน ละ
เอะ เอ นึง รซอม เชยี เมือง ซีโยน ติ โบ่ต
เมอะ�� อฮั เซ เนิ�

4 เอะ ซ เกียฮ เชยี นึง รซอม เชยี ยุฮ พะ
จาว, เตือง อาวต แตะ นึง เมือง ปุย ไฮญ
ตอก เมอ เซ� 5 โอ เยรูซาเลม� ตัม เบีย
เนอมึ อาึ ปะ� เกือฮ เอนิ โรฮ เตะ ดอม อาึ
เฮี เบีย กัน เอจี เกียฮ ยุฮ แตะ โรฮ� 6 ตัม
โอ เนอึม อาึ โตก ละ เปอะ� ตัม โอ เนอึ
ม เมอะ เกือฮ เยรูซาเลม แปน ควน มวน
รพาวม แตะ โฮฮ ฮา โอเอฮี ไฮญ� เกือฮ
ดัก เกอะ เฮี กุง ไม่ ติต เอนิ อื รตัว เยอะ�

7 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ โม เอโด่
ม ลอก ตุต แตะ ฆาื ป ยุฮ ป อฮั อื ซเงะ
ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม โฮ� นึง
เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �ยุฮ ไลจ ไม่ เยรูซา
เลม เซ� ยุฮ ไลจ ไม่ ปอ ดอยจ อื ฮอยจ
ละ แรฮ อ�ื� อฮั เซ�

8 เออ บ่าบีโ่ลน ป มัฮ นัม ไลจ นัม โลม�
ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ป โรก เวน ละ ปะ ตอก
เอจี ยุฮ ปะ อื ละ เอะ เซ� ปัว เกือฮ ปุย เซ
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 9 โม ป โฮม
วต กวนดุ ไม่ กวนงกั ยุฮ เปอะ ไม่ ลาวป
อื ไม่ ซโมะ โอ� เกือฮ โรฮ โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ โรฮ�

138
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ

1 โอ พะจาว, อาึ ญัน ด่ี เนอึม ไม่ ปะ
ฮอยจ นึง ไกญ เปละ ไกญ พาวม แตะ�
อาึ ซ เชยี ลืลาว ปะ ซองนา โม พะ ไฮญ เตื
อง โอยจ อ�ื 2 อาึ นา เยอะ ลวง วฮินั ซงะ่
ซงอม ยุฮ เปอะ� นุ่ม ติ แตะ ไว ปะ ไม่ ลื
ลาว แตะ มอยฮ เปอะ� เบือ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ไม่ เบือ รพาวม เนอมึ
เปอะ� ปะ เอจี เปลีฮ ที เปอะ มัฮ มอยฮ
แตะ ไม่ ลปุง แตะ เซ ป ระ ไล ฮา โอเอฮี
ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 3 เญือม ไววอน อาึ
ปัว นึง เปอะ� ปะ เอจี โลยฮ เปอะ เนิ� ปะ
เอจี เกือฮ เปอะ รพาวม รโม่ยฮ อาึ ไก แม
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เรยีง แด่น� เบือ เรยีง แด่น ระ ยุฮ เปอะ
เซ�

4 โอ พะจาว, โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เตื
อง โอยจ อื ซ ลืลาว ปะ� นึง เอจี ฮมอง อื
ลปุง ป โอก ฮา มวยญ ปะ� 5 กซัต โม เซ
ซ เชยี นึง ไลลวง กัน ระ ไล ป เอจี ยุฮ ปะ
เซ� ไม่ ไลลวง อมันัต โญตซัก ระ ไล ยุฮ
เปอะ�

6ปะ อา� ปัง มัฮ โกะ เปอะ ป ตึก นึง ระ
นัน นึง ฮลาวง แตะ� โตก แนฮ ลัง่ เปอะ
ละ โม ปุย ตุ ปุย เตียม ลัง่� โม ปุย เกีย
ฮ ฮุน ไม่ อวต อื ติ แตะ เซ� ปะ ปังเมอ
โอ เปอะ ซ เกือฮ โปน ฮา เตะ แตะ� 7 อาึ
ปัง โฮว เยอะ ลลาึง ป ญัก ป นอ ละ แตะ�
ปะ ปังเมอ ซ เรอึม เปอะ อาึ เกือฮ โปน
ฮา อ�ื ปะ ซ ตอซู เปอะ ไม่ โม ป ฮาวก
รพาวม ละ อาึ นึง เกละ อื ยุ อาึ เซ� ซ
เรอึม เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา อื เบือ อมั
นัต ระ ยุฮ เปอะ� 8 โอเอฮี เมาะ ป เอจี
ซันญา เปอะ อาึง เนิ เซ� ปะ ซ ยุฮ เนอึม
เปอะ เนิ เกือฮ ฟวยจ โครยญ เจือ� โอ พะ
จาว, รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ไก
โตว ลอยจ นึง� กัน ป เอจี ซ ยุฮ เปอะ ละ
โม เอะ เซ� ปัว เปอะ ยุฮ เนอึม เนิ เกือฮ
ฟวยจ�

139
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี
1 โอ พะจาว, ปะ เอจี กวต เปอะ แลน

อาึ� เอจี ยุง เนอึม เปอะ ตอก มัฮ ตอก
มอยฮ อาึ โครยญ เจือ� 2 เญือม งาวม
เมอะ� ไม่ เญือม ชุง เงอะ ปะ ยุง โอยจ
เปอะ� ปัง อาวต อาึ ก ซไง อื ปะ ยุง ลัง่
เปอะ ป คิต ป งอ่ต อาึ โตะ รพาวม แตะ�
3 ปัง ยุฮ อาึ กัน� ปัง ไอจ เจอะ ปะ ยุ เปอะ
อาึ� ปะ ยุง เปอะ ป ยุฮ ป อฮั อาึ โครยญ
เจือ� 4ปะ เอจี ยุง เปอะ ป ซ อฮั อาึ เน่อมึ
กา เฆียง อฮั ฮะ ลัง่�

5ปะ อาวต เปอะ รวติ รเวยีง อาึ โครยญ
ลวง� ปะ โซะโกะ ฮรกัซา เปอะ นึง อาึ
เบือ อมันัต ระ ยุฮ เปอะ� 6 ไลลวง ตอก
ยุง เปอะ อาึ เซ มัฮ เนอมึ ป เงอตึ อาึ นึง�

มัฮ เนอมึ ป ฮลาวง� โฮฮ ฮา เกียฮ คาว อื
คิง เงอะ�

7 อมั ไก นา ก ซ เกียฮ ตอ อาึ ฮา ลปุ
เปอะ� อมั ไก นา ก ซ เกียฮ โปน อาึ ฮา
ปะ อา� แจง โอ อื ไก� 8 อาึ ดัฮ ซ ฮาวก
ฮอยจ เมือง มะลอง� ปะ อาวต เปอะ นา
เซ� ดัฮ อาึ ซ เลีฮ ไอจ นึง เมือง ป ยุม�
ปะ อาวต โรฮ เปอะ นา เซ� 9อาึ ปัง เกียฮ
โปว ตอก ไซม ฮอยจ โปน ลัก่ โอก ซเงะ�
ปัง อาวต ลัก่ เลียก ซเงะ ก ตึก นึง ซไง
แตะ� 10 ปะ ซ อาวต โรฮ เปอะ นา เซ ละ
ซ นัม เปอะ อาึ นึง อมันัต แตะ� ซ ปุน
เรอมึ เปอะ อาึ นึง อมันัต ระ ยุฮ แตะ�

11 ปัง ซาวป อาึ เม่าะ ฮา เปอะ ก เฟียก
อ�ื ปัง เกียฮ เกือฮ แม ซเปีย โบ แตะ เฟี
ยก ตัน เอนิ� 12 ปังเมอ โอ เฟียก ละ ปะ
อา� เมือ ก ซาวม อื รงั ละ เปอะ ตอก เมือ
ซเงะ่ อื โรฮ� เฟียก ไม่ ซเปีย ตอก ปุ แตะ
ละ ปะ อา�

13 โอเอฮี เมาะ ป อาวต นึง โกะ อาึ โค
รยญ จัต โครยญ เจือ เอจี มัฮ ปะ ป ยุฮ ฮู�
ปะ เอจี ลวน เปอะ อาึ เน่อมึ เญือม อาวต
เตอะ โตะ เวยีก มะ เกอะ ลัง่� 14 อาึ ซ ลื
ลาว ปะ นึง มัฮ เปอะ พะจาว ป ไมจ ปุย
ฮลัต นึง� ป ยุฮ เปอะ มัฮ ป ระ ไล ปอ เง
อตึ ปุย นึง� อาึ ยุง ที เยอะ โอเอฮี ไล เซ�
15 เญือม อาวต ลัง่ อาึ กไน โตะ เวยีก มะ
เกอะ ก ไฆลป อื ลไล กวย เนะซองั อาึ รติต
ดิ ก โด่ะ อื ละ ซ แปน อื ติ โม่ว เซ� ปะ เอจี
ยุ โอยจ เปอะ� 16 ปะ เอจี ยุ เปอะ อาึ กา
เฆียง เกิต เตอะ� ซเงะ เคิ เนอึม เมาะ ป
เกือฮ เปอะ เนิ เซ� ปะ โจต เปอะ อาึง นึง
นังซื ยุฮ แตะ เน่อมึ กา เฆียง ไก ซเงะ เซ
ลัง่�

17 โอ พะจาว� โอเอฮี เมาะ ป คิต ป
งอ่ต ปะ อาึง เซ ระ เนอมึ ไล เนิ� มัฮ โรฮ
ป โฮวน ลัมเลือ เอนิ� 18 มัฮ เกียฮ เมีญ
เญอะ ตึน ซ โฮวน เอนิ ฮา ไฮมจ นึง เกาะ�
เญอืม โปวะ อุ เน่อมึ ไอจ แตะ� อาึ อาวต
ลัง่ ไม่ เปอะ�

19 โอ พะจาว� อาึ ฆวต เกือฮ ปะ ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร� อาึ ฆวต เกือฮ
ปุยไฮะ ปุยฮอน รกัฮ ซไง ฮา แตะ� 20 ปุย
ตอก เซ พามัต ดู่แควน ปะ นึง ลปุง ฆอก�
มัฮ ป โรวต เพียก แฮม มอยฮ ปะ� 21 โอ
พะจาว, อาึ เกละยุ โม ป เกละยุ ปะ� อาึ
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รแอม โรฮ นึง โม ป เลฮ เตียง ปะ เซ�
22 อาึ เกละ เนอมึ เกละ แนม ยุ� อาึ เมีญ
ปุย ตอก เซ มัฮ ป ตอซู ไม่ โกะ แตะ�

23 โอ พะจาว� กวต แลน อาึ อื เกือฮ ติ
เปอะ ยุง รพาวม อาึ� ลอง แลน อาึ อื เด
อมึ เปอะ ซ ยุง ป คิต ป งอ่ต อาึ� 24 ลอง
แลน ตัม ไก รพาวม ฆอก นึง เงอะ� ปัว
เปอะ นัม อาึ โฮว นึง คระ โครง ยุฮ เปอะ
ป ไก ลอป เซ�

140
รซอม เชยี ยุฮ ด่าวติ ฮอยจ ละ ฮวันา

โม ป เชยี
1 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ

โปน ฮา โม ปุย ฆอก ปุย เบร� ไม่ เรอึ
ม เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา โม ปุยไฮะ ปุย
ฮอน� 2 โตะ รพาวม ปุย โม เซ งอ่ต ลอป
ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ปุย� ซาวป ลอป
โรฮ ตอก ซ เกือฮ แตะ ปุย ตอซู ไม่ ปุ
แตะ� 3 ปุย โม เซ เอจี เกลียง ดัก แตะ
เกือฮ ลอม ตอก ดัก ซโอยญ โฮ� ลปุง ป
โอก ฮา ดักดอย อื ตอก เอนิ ปิต ซโอยญ
มวย โฮ�

4 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เฆีญ อาึ เกือฮ
โปน ฮา อมั นัต ปุย ฆอก ปุย เบร� ปัว
เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา โม ปุยไฮะ
ปุยฮอน� ปุย โม เซ งอ่ต อาึง แพนกัน
ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ อาึ� 5 โม ปุย เกีย
ฮ ฮุน เซ เอจี บระ ตาวง อาึง แฮวะ� ววยฮ
อาึง ซราว เนิ� ตาวง อาึง อื โครยญ คระ
ซ โฮว เยอะ ละ ซ เกือฮ อื เคริ อาึ�

6 อาึ อฮั ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะ
จาว, ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ ฮุ� ปัว เปอะ
ดาวง ฮยวก แตะ งอ่ต รซอม ปัว อาึ นึง
เปอะ� 7 โอ พะจาว เยโฮวา� ปะ มัฮ เปอะ
ป เกียฮ เรอึม อาึ� อาวต ลอป เปอะ ไม่
ระ เรยีง ระ แด่น แตะ� ซเงะ รุป ปุย ปุ
แตะ ไม่ เยอะ ปะ เอจี เฆีญ เปอะ ไกญ อาึ
นึง อมันัต ระ ยุฮ เปอะ� 8 โอ พะจาว, ปัว
เปอะ โอ เกือฮ ปุย ฆอก ปุย เบร โฮลฮ ยุฮ
ตัม กัมกุยฮ แตะ� แพนกัน ฆอก ป ตะ
อื ยุฮ เซ� ปัว เปอะ โอ เกือฮ อื โฮลฮ ยุฮ
เนอึม อ�ื เดอมึ โอ ซ โฮลฮ อวต ติ แตะ
ฆาื อ�ื

9�โม ป ฮอยจ แวต เอนิ อาึ ไม่ อวต อื ติ
แตะ เซ� ปัว เปอะ เกือฮ กัน ฆอก ป ตะ อื
ยุฮ เซ ลเตือฮ แม ลอก โกะ อื ไอฮ� 10 ปัว
เปอะ เกือฮ เอนิ รฆุ งอ ซครกั เซ ดุฮ ราว
อ�ื เกือฮ ปุย โฮลฮ น่ากึ เอนิ โกะ อื เซ โตะ
ครุฮ โด่ะ� ปุ เญือะ เกือฮ เกียฮ โอก เฟือ
ฮ เอนิ� 11 โม ป ซาวป บรุ เพือ ปุย เยอ�
ปุ เญือะ เกือฮ โฮลฮ อาวต ตอน ฮมัน นึง
ปลัฮเตะ� ปัว เปอะ เกือฮ กันไฮะ กันฮอน
อาื ปุยไฮะ ปุยฮอน เซ ฮอยจ ละ ยุม อ�ื�
อฮั เซ อาึ อ�ื

12 อาึ ยุง เงอะ ตอก เฮ�ี พะจาว ซ ร
เตีฮ โอเอฮี ละ ป ตุก ป ญัก ตัม ปุก ตัม
ลอก อ�ื รเตีฮ โรฮ อื ละ โม ป เมะมัก่ ซัก
คระ ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื 13 โม ปุย ซื ปุย ไซ
เยอ แจง ซ ทไว รซอม ญันด่ี แตะ ละ ปะ�
โม ปุย ซโฆรฮ รพาวม เมอ แจง ซ โฮลฮ
อาวต ซองนา ปะ�
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1 โอ พะจาว, อาึ กอก ปัว นึง ปะ� ปัว
เปอะ โลยฮ เอนิ เนิ� เญือม ปัว อาึ นึง
เปอะ� ปัว เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ งอ่ต
รซอม ปัว อาึ เซ� 2 รซอม ไววอน ยุฮ อาึ
เฮ�ี ปัว เปอะ เกือฮ แปน ตอก ป ซออย
ฮงาื ละ เปอะ� เญอืม ยวก อาึ เตะ แตะ ไว
วอน ละ เปอะ� ปัว เปอะ เกือฮ แปน ตอก
โอเอฮี ป ตอง ปุย ทไว ละ เปอะ โครยญ บู
โฮ�

3 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เฆีญ ดักดอย
อาึ� ฮา กัน อฮั ฮะ ลปุง ฆอก ลปุง เบร�
ตอก เฆีญ ป มอง ญัม โตะ รเวอืะ เมือง
โฮ� 4 ปัว เปอะ โอ เกือฮ รพาวม อาึ ฆิฮ
เฆียง ลวง ป ฆอก ติ เจือ เนอึม� ปุ เกือฮ
มาว ไม่ กัน ฆอก กัน เบร� ไม่ พาวม ดิ
แตะ ไม่ โม ป ยุฮ กัน พิต� ปุ โรฮ เกือฮ
อาึ โซม ดิ ไม่ นึง กัน เลียง ยุฮ อ�ื

5 ปัว เปอะ เกือฮ โม ปุย ซืไซ เฟียต อาึ�
ซ แปน เนอมึ กุน เนิ� เกือฮ ซตอก รเงอ่มึ
อาึ เมิฮ� ซ มัฮ เนอึม ป ไมจ เนิ� อาึ ปัง
เมอ โอ ซญอม เกือฮ ปุย ฆอก ปุย เบร เรฮ
ลออยฮ นึง ไกญ แตะ เฟือฮ เอนิ� อาึ ซ
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ไววอน ลอป ปัว พะจาว ตอซู ไม่ กัน ฆอก
กัน เบร ยุฮ ปุย โม เซ�

6 เญือม ญุยฮ ปุย โม ฮวันา ยุฮ ปุย โม
เซ เกือฮ ดุฮ นึง รองั ฮลาวง เงอ� เญือม
เซ ปุย โม เซ ซ ยุง อื มัฮ ป อฮั อาึ เซ ป
เนอึม เมอ� 7 ม่ะ บลวย โคะ นึง เซฮ ปุย
อื ตอก ออฮ� ซองั ปุย โม เซ ซ ม่ะ บลวย
เฮยีไฮ โรฮ นึง โตะ รมอยจ ตอก เซ โรฮ�

8 โอ พะจาว เยโฮวา� ไง่ อาึ อื แก แนฮ
ปะ โน่ง� อาึ เปิง องิ น่ักเน่ี ปะ� ปัว เปอะ
โอ พลวย อาึ เกือฮ ยุม� 9 ปัว เปอะ เกือฮ
อาึ โปน ฮา แฮวะ ป ตาวง ปุย อาึง เนิ เซ�
เกือฮ อาึ โปน ฮา ซราว ยุฮ โม ปุย ฆอก ปุย
เบร เซ� 10 ปัว เปอะ เกือฮ ปุย ฆอก ไล เซ
โคะ เลียก ไอฮ นึง แฮวะ ตาวง โม โกะ อื
เซ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โปน ฮา แฮวะ เซ�
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อาวต อื โตะ ทัม�
1 อาึ ไววอน ละ พะจาว นึง ลเลาะ เรยีง

แตะ� อาึ กอก ปัว พะจาว เรอึม แตะ�
2 อาึ อู รไต ไลลวง เม่ะมัก่ อาวม แตะ ละ
พะจาว ยุฮ แตะ� อาึ รโฮงะ โรฮ รพาวม
ตุก แตะ ละ อื โรฮ� 3 เญอืม อาวต อาึ ไม่
ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ� พะจาว ยุง โอยจ
อื ป ยุฮ ป อฮั อาึ อ�ื นึง คระ โครง ซ โฮว
อาึ นึง เซ� เอจี บระ ปุย ดาวง อาึง แฮวะ
ซราว นึง� ละ ซ เกือฮ อื เคริ อาึ� 4 เญอืม
แลน เนอะ ลวง เฆียง แตะ� อาึ ยุ โตว ป
ซ เกียฮ เรอึม แตะ นึง ติ ปุย เนอึม� ไก
โตว ป เฆีญ ป เดีย อาึ อ�ื ไก โตว ติ ปุย
เนอมึ ป ไก รพาวม เลียก พาวม นึง เงอ�

5 โอพะจาว, อาึ กอก ปัว นึง ปะ� อาึ อฮั
เฮี ละ เปอะ� �เอจี มัฮ ปะ ป มัฮ ตัว เปิง
อาึ อ�ื ติ เจน อาวต เตอะ นึง ปลัฮเตะ
เฮี อาึ ตองกัน ปะ ระ ฮา โอเอฮี ไฮญ เตื
อง โอยจ อ�ื� 6 ปัว เปอะ งอ่ต รซอม ปัว
อาึ นึง เปอะ� อาึ เอจี ชุมเช ลัมเลือ เอนิ
รพาวม เมอะ� ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ
โปน ฮา โม ป โคมเฮง เงอะ เซ� นึง ระ
ลัมเลือ เอนิ เรยีง โม เซ ฮา เยอะ� 7 ปัว
เปอะ เรอมึ อาึ เกือฮ โปนฮา เม่ะมัก่ อาวม
เมอะ เฮ�ี เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ ลืลาว มอยฮ

เปอะ นา ก โพรม โม ปุย ซื ปุย ไซ� นึง เอจี
ยุฮ เปอะ ป ไมจ ละ อาึ�
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1 โอ พะจาว, ปัว เปอะ งอ่ต รซอม ไว
วอน ยุฮ อาึ เฮ�ี ปัว เปอะ ดาวง ฮยวก
แตะ งอ่ต รซอม ปัว อาึ นึง เปอะ เฮ�ี
ปัว เปอะ โลยฮ เนิ เบือ รพาวม เนอึม ไม่
รพาวม ซืไซ ยุฮ เปอะ� 2 ปัว เปอะ โอ
เกือฮ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ลอก กัน
รเตีฮ� นึง โอ อื ไก ติ ปุย เนอึม ปุย ปุก
โครยญ เตะ ลอก โครยญ มวยญ เญอ ละ
แลน ปะ อ�ื

3 โม ป เกละยุ อาึ เซ เอจี อาื ยุฮ ไลจ
ไม่ เยอะ� เอจี ปุน ลาวป เอนิ อาึ ไม่ เตะ�
เอจี คัง อาึง อาึ นา ก เฟียก อ�ื อาึ ตอก
เอนิ เนอะ ป เอจี เล่ีญ ยุม โฮ� 4 มัฮ ฆาื เซ
ป ไลจ รพาวม อาึ ฆาื อ�ื อาึ อาวต ลอป
ไม่ ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ�

5 อาึ โตก ฆาื ละ เจน ไพรม โฆะ� อาึ
งอ่ต ที เยอะ ไลลวง กัน ป เอจี ยุฮ ปะ
โครยญ เจือ� ไม่ รนึก รไน เยอะ ไล เซ
โตะ รพาวม แตะ� 6 อาึ ยวก เตะ แตะ ไว
วอน ละ ปะ� รพาวม อาึ ฆวต ซดิ เนอึม
ไม่ ปะ� ตอก โรฮ เตะ ซออฮ ป ตองกัน
รอาวม โฮ�

7 โอ พะจาว, รพาวม อาึ เอจี ชุม ลัมเลือ
เอนิ� ปัว เปอะ ซไจ โลยฮ เนิ� ปัว เปอะ
โอ เม่าะ นา แตะ ฮา เยอะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ
เนิ ตอก เซ โฮ� อาึ ตึน ซ ตอก เอนิ โรฮ
โม ป โฮลฮ ปุย โฮว ตาว โตะ รมอยจ เซ�
8 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โตก ลอป ละ รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ โครยญ ซะ� นึง
อาึง อาึ รพาวม แตะ นึง ปะ� ปัว เปอะ เพ
อกึ อาึ เกือฮ ยุง ป ซ ไมจ แตะ ยุฮ อฮั� นึง
ไววอน อาึ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ ละ ปะ�
9 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เรอมึ อาึ เกือฮ โปน
ฮา โม ป เกละยุ อาึ เซ� อาึ เอจี ฮอยจ เปิง
ปะ� 10 ปัว เปอะ เพอกึ อาึ เกือฮ ยุฮ ตัม
ปุก อื รพาวม เปอะ� นึง มัฮ เปอะ พะจาว
ยุฮ ฮุ� ปัว เปอะ เกือฮ ลปุ ป อาวต ไม่ กุน
มุ่น ยุฮ เปอะ เซ นัม อาึ เกือฮ โฮว นึง คระ
ไมจ คระ มวน�
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11 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โซะโกะ ฮรกั
ซา นึง จีวติ อาึ� ตอก เอจี ซันญา เปอะ
อาึง โฮ� ปัว เปอะ เรอึม อาึ เกือฮ โปน
ฮา เม่ะมัก่ เกอะ เฮ�ี เบือ รพาวม ซืไซ ยุฮ
เปอะ� 12 โม ป เกละยุ อาึ เซ ปัว เปอะ
ยุฮ ไลจ ไม่� เบือ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ เปอะ� โม ป โคมเฮง อาึ เซ ปัว เปอะ
เกือฮ อื ไลจโลม โอยจ เอนิ� นึง มัฮ อาึ
กวนไจ ปุย โจฮ เปอะ�
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1 ลืลาว พะจาว, ป มัฮ ซโมะ เปิง รองั
เดีย ละ อาึ� ไม่ มัฮ อื ป เพอกึ อาึ เกือฮ
เกง นึง กัน รุป เซิก� 2 มัฮ ป ฮรกั ไฌม
เนอึม อาึ� มัฮ ตอก ปอม ตอน ฮมัน ยุฮ
ฮุ� มัฮ โรฮ ตอก ฆรุง ตอน ป โฮลฮ อาึ
เปิง� ไม่ มัฮ อื ป เรอึม อาึ� มัฮ โรฮ โล
ควน เฆีญ อาึ� ไม่ นา ก โฮลฮ อาึ เปิง�
เอจี มัฮ เนอึม พะจาว ป เกือฮ อาึ โฮลฮ
เป ปุย โฮวน ปะเทต เตอ�

3 โอ พะจาว, ปุย ปลัฮเตะ เฮี มัฮ ซัม
คัน อื ละ เปอะ ตอก เมอ� เกียฮ โซน
ไจ บุย เปอะ นึง เมอ� เกียฮ โตก บุย
เปอะ ละ เอะ ป มัฮ ปุย ปลัฮเตะ บ่ได่ะ เฮี
เมอ� 4 ปุย ปลัฮเตะ เอ มัฮ เยอื ตอก กาื
ติ รพาวม โน่ง� ซเงะ เคิ เนอึม ยุฮ อื มัฮ
ตอก ปุโรม ป อาวต ติ เตะ โน่ง�

5 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โปฮ มะลอง ไม่
เลีฮ เปอะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ปัว เปอะ เลีฮ
ลอก บลาวง โฮวน โดฮ เซ� เกือฮ เอนิ
ม่าึต งอ โอก นึง� 6 เกือฮ ปลุกปลัก ยุฮ
เปอะ ฮอยจ ละ โม ป ตอซู ไม่ เปอะ เซ�
ปอ แตกฟุง อื เอนิ� เกือฮ ตี ทนู ยุฮ เปอะ
ฮอยจ ละ ปอ เฮยีไฮ เอนิ อ�ื 7 ปัว เปอะ
ซนาว เตะ แตะ เน่อมึ ก ฮลาวง อ�ื ไม่
เรอึม เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา โม ป ฮอยจ
ละ อาึ ตอก ฮอยจ รอาวม ระ โฮ� เกือฮ
อาึ โปน ฮา โม ปุย ตังเมือง เซ� 8 ปุย โม
เซ เยอ� โตะ มวยญ อื นาวก นึง ลปุง โอ
เนอมึ� ปัง ซันญา ติ แตะ ซ อฮั ป เนอมึ�
เกือฮ ลัง่ ติ แตะ นาวก นึง ลปุง จุไล�*

9 โอ พะจาว� อาึ ซ ทไว รซอม เชยี โคระ
ละ เปอะ� ซ เตียต โรฮ ละ เปอะ ไม่ พิน
กาว โม่ะโรฮ� 10 เอจี มัฮ ปะ ป เกือฮ โม
กซัต โฮลฮ เป เยอ� ไม่ เรอมึ เปอะ ด่าวติ
ป มัฮ กวนไจ เปอะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ
เจอ� 11 ปัว เปอะ เรอมึ อาึ เกือฮ โปน ฮา
วจิ ยุฮ โม ป ซวก ป เกละยุ อุ เซ� ไม่ เกือฮ
เปอะ อาึ โปน ฮา อมันัต โม ปุย ตังเมือง
เซ� ปุย โม เซ มัฮ ป อฮั ลปุง โอ เนอึม�
ปัง ซันญา ติ แตะ ซ อฮั ป เนอึม� เกือฮ
ลัง่ ติ แตะ นาวก นึง ลปุง จุไล�

12 ปัว เปอะ เกือฮ โม กวน รเมะ โม เอะ
แปน ตอก โคะ ป ไกลจ ระ นัน ฮอน เน่อมึ
เญือม นมุ ลัง่ อ�ื เกือฮ โรฮ โม กวน รโป
วน เนอะ ไมจ ตอก ด่อง โช นึง เญือะ ยุฮ
กซัต โฮ� 13 ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ เกอมึ ยุฮ
ฮุ นาวก นึง เฮงาะ รโกะ� ไม่ ป ไล ป เพ
ลือะ โครยญ เจือ� เกือฮ โรฮ แกะ นึง กัง
เด่น ยุฮ ฮุ พรุฮแพร แปน เปือน แปน ฮ
มาึน อ�ื 14 ปัว เปอะ เกือฮ โมวก ยุฮ ฮุ กิฮ
กวน แตะ โฮวน� ไม่ โอ อื ไก ป ไลจ ป ฮลอ
ติ ตื เนอมึ� ปัว เปอะ โอ เกือฮ ไก ป เยอืม
ป โฆว นึง ตัม กอง เมือง อาวต เอะ เฮ�ี

15 เมือง ป โฮลฮ รปั กุนมุ่น ไมจ ตอก
เซ โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อ�ื ปะเทต ป มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อ�ื
โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อ�ื

145
รซอม ลืลาว ด่าวติ พะจาว

1 โอ พะจาว� ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ
อาึ ไม่ มัฮ เปอะ กซัต ยุฮ ฮุ� อาึ ซ ลื
ลาว ลอป มอยฮ เปอะ โอ เญาะ ไก ลอยจ�
2 อาึ ซ ญันด่ี นึง ปะ โครยญ ซเงะ่� ซ ลื
ลาว ลอป มอยฮ เปอะ โอ เญาะ ไก ลอยจ�

3พะจาว มัฮ ป ระ ไล� โปง เนอมึ ปุย ลื
ลาว� ไก โตว ป เกียฮ คาวไจ เมาะ ระ ไล
อื ติ ปุย เนอึม� 4 โอ พะจาว� ปุย เจน เฮี
ซ อวต ซ ลื กัน ซัมคัน ยุฮ เปอะ ฮอยจ ละ
ปุย เจน โคระ แม� ซ ครอฮ ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ เปอะ ละ ปุย โครยญ เจือ� 5 ปุย ซ

* 144:8 144:8 ตัม ลปุง ฮบีรู อฮั อื ตอก เฮ�ี �นึง เตะ ดอม อื นาวก นึง ลปุง จุไล�� เญือม ซันญา โม ฮบีรู โอเอฮี
ไม่ ปุ แตะ กอ ยวก เตะ ดอม แตะ ไม่ อ�ื
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รโฮงะ ไลลวง รงัซเปีย ยุฮ เปอะ ไม่ ป คึ
ป นัก ยุฮ เปอะ� อาึ ซ เกือฮ ติ แตะ รนึก
รไน ไลลวง กัน ซัมคัน ยุฮ เปอะ เซ� 6 ปุย
ซ รโฮงะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ เปอะ ปอ เง
อตึ ปุย นึง� อาึ ซ ครอฮ โรฮ ไลลวง กัน
ระ ไล ยุฮ เปอะ เซ ละ ปุย� 7 โม เซ ซ ร
โฮงะ ตอก มัฮ เปอะ ป ไมจ โครยญ เจือ
เกือฮ ปุย ฮมอง อ�ื ซ เชยี นึง ไลลวง กัน
ซืไซ ยุฮ เปอะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�

8 พะจาว อาวต ไม่ กุน มุ่น ยุฮ แตะ�
เลีย ก พาวม ลอป นึง ปุย� มัฮ ป ลัง่
รพาวม� เล่ีญ ซ ฮาวก รพาวม ละ ปุย�
กุมปอ นึง รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
แตะ� 9 พะจาว ยุฮ ป ไมจ ละ ปุย เตือง
โอยจ อ�ื เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง โอเอฮี
ซัง แตะ เกิต โครยญ เจือ� 10 โอ พะจาว,
โอเอฮี ป ซัง เปอะ เกิต เตือง โอยจ อื เซ�
ซ ลืลาว ปะ� ปุย ไน เปอะ เตือง โอยจ อื
ซ ญันด่ี นึง ปะ� 11 ซ อู ไลลวง โญตซัก
บัน่เมือง ยุฮ เปอะ� ซ รโฮงะ ไลลวง อมั
นัต ระ ไล ยุฮ เปอะ ละ ปุ แตะ� 12 เญือม
ยุฮ อื ตอก เซ ปุย เตือง โอยจ อื ซ ยุง กัน
ระ ไล ยุฮ เปอะ ฆาื อ�ื ซ ยุง โรฮ โญตซัก
ไม่ รงัซเปีย คึนัก นึง บัน่เมือง ยุฮ เปอะ
เซ� 13บัน่เมือง ยุฮ เปอะ ตอน ฮมัน ลอป
โอ เญาะ ไก ลอยจ� ปะ ซ ตัตเตียง ลอป
เปอะ ปุย โครยญ เจน ปุย�
พะจาว ยุฮ ลอป อื ตัม ป ซันญา แตะ

อาึง ไม่ เนอมึ รพาวม แตะ� เลียก พาวม
ลอป นึง โอ เอฮี ซัง แตะ เกิต� 14 โม
ป ฆลาื ลังเตะ พะจาว ยวก แม อื เกือฮ
โกฮ� โม ปุย ตุ ปุย เตียม เมอ� พะจาว
เรอึมชวย ตูเตอมึ อ�ื 15 โอ พะจาว� โอ
เอฮี เมาะ ป ไก จีวติ เตอ� แก ลอป ปะ
ไม่ รพาวม รกวน แตะ� ปะ โพต เปอะ
ป โซม ป ปอน ละ เญือม เติง เวลา อ�ื
16 ปะ เกือฮ กอยฮ เปอะ โอเอฮี ละ� โอ
เอฮี เมาะ ป ไอม ไง่ ไก จีวติ นึง ปลัฮเตะ
เฮี เตือง โอยจ อ�ื ซัก นึง โฮลฮ แตะ โอ
เอฮี ป ตองกัน แตะ เบือ เปอะ�

17 กัน ยุฮ พะจาว มัฮ เนอึม ป ปุก ป
ลอก โครยญ เจือ� เปลีฮ ลอป รพาวม
ฮรกั แตะ นึง กัน ยุฮ แตะ� 18 เมาะ ป

กอก ปัว โอเอฮี นึง พะจาว ไม่ รพาวม เนอึ
ม แตะ� พะจาว อาวต ซดิ ไม่ อื ละ ซ งอ่ต
แตะ ป อฮั อ�ื 19 พะจาว โพต โอเอฮี ละ
โม ป นัปทื เนอมึ แตะ ตัม เมาะ ตุก อื นึง�
เญอืม กอก อื ปัว นึง อื เกือฮ อื โปน ป โอ
ไมจ� 20 พะจาว โซะโกะ ฮรกัซา นึง โม
ป ฮรกั แตะ โครยญ โฆะ อ�ื ปุย ฆอก ปุย
เบร ปังเมอ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ อื เตือง โอยจ อ�ื

21 อาึ ซ ลืลาว ลอป พะจาว. โอ เอฮี
เมาะ ป ซัง พะจาว เกิต โครยญ เจือ� ไมจ
อื ลืลาว ลอป มอยฮ ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว
โอ เญาะ ไก ลอยจ�
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1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว. โอ รพาวม

รโม่ยฮ อาึ� ไมจ เนอึม เปอะ ลืลาว พะ
จาว. 2 ติ เจน ไอม ลัง่ เงอะ เฮ�ี อาึ ซ ลื
ลาว เยอะพะจาว. ติ เจน ไก ลัง่ จีวติ เตอะ
เฮ�ี อาึ ซ ทไว รซอม เชยี ลืลาว ละ พะจาว
ยุฮ แตะ�

3 ปุ อาึง รพาวม เปอะ นึง โม จาวไน� ปุ
โรฮ อาึง รพาวม เปอะ นึง ปุย ปลัฮเตะ�
นึง โอ อื ไก ตอก เกียฮ เรอมึ เปอะ� 4 ปุย
ปลัฮเตะ เฮี ดัฮ เอจี ยุม โฮ� ลอตแมแปน
เตะ รกาื ตอก ไพรม แตะ� ซเงะ ยุม อื
เซ� แพนกัน ป ตะ อื ยุฮ ฮู ลอยจ ไฆร เยอื
โรฮ ไอฮ พาวม แตะ�

5 ปุย เมาะ ป เกือฮ พะจาว ทื ยาโคป
แปน ป เรอึม แตะ� โฮลฮ เนอึม รพาวม
ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื ปุย ตอก เซ มัฮ
เกือฮ อื ติ แตะ ซโอว พาวม ไม่ พะจาว ยุฮ
แตะ โน่ง� 6พะจาว เซ เอจี มัฮ ป ยุฮ ปลัฮ
เตะ� ปลัฮ มะลอง� ไม่ ปลัฮ รอาวม� ยุฮ
โรฮ อื ไม่ โอเอฮี ป ไก นึง อื เตือง โอยจ
อ�ื มัฮ ป เนอึม ลอป รพาวม โอ เญาะ
ไก ลอยจ� 7 พะจาว รเตีฮ โอเอฮี ละ โม
ป ลอก กัน โคมเฮง ปุย แตะ ตัม ซื ตัม ไซ
อ�ื ละ โม ป วติ โซม ม่อยญ จัน เนอ� เอจี
เกือฮ โรฮ ป โซม ป ปอน ละ อื ปอ ซัก อ�ื
โม ป คัง ปุย อื โตะ คอก เกอ� พะจาว เอจี
พลวย อื เกือฮ โอก ซไบ่� 8 โม ป จัก เอจี
เกือฮ อื เกียฮ ยุ โอเอฮี� โม ป เอจี ฆลาื
ลบุ่ฮ อื เกือฮ โกฮ� โม ปุย ซื ปุย ไซ เยอ�
พะจาว ฮรกั เนอึม อ�ื 9พะจาว แลน แก
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โรฮ โม ป มัฮ ปุย ตังเมือง ตังด่าว โรฮ�
เรอมึ โรฮ โม กวน ดอย ม่อย เบีย� ไม่ โม
แมฮงั แมไม โรฮ� พะจาว ปังเมอ ซ ยุฮ
ไลจ ไม่ แพนกัน ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร�

10 มัฮ พะจาว ป แปน ลอป กซัต โอ
เญาะ ไก ลอยจ เจอ� โอ เมือง ซีโยน� พะ
จาว ยุฮ เปอะ ซ ตัตเตียง ลอป ปุย โครยญ
เจน ปุย โอ เญาะ ไก ลอยจ�
ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว.
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1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว. กัน ทไว ปุย

รซอม ลืลาว ละ พะจาว ยุฮ เอะ เซ� มัฮ
เนอึม ป ปุก� กัน ลืลาว ปุย พะจาว มัฮ
เนอมึ ป โซมกวน� มัฮ โรฮ ป ตึก นึง มวน
แตะ�

2 เอจี มัฮ พะจาว ป เฌาะ โก โคระ เวยีง
เยรูซาเลม เมอ� ไม่ ซาวป อื ซเพระ โม
อซิราเอน ป อาวต เฮยี อาวต ไฮ เซ� 3พะ
จาว เยอ เกาะ โลม โรฮ โม ป ไลจ รพาวม�
เยื่อ เอนิ โรฮ รพาวม ไลจ อื เซ เกือฮ ไมจ
มวน แม�

4 มัฮ พะจาว ป ปุน เมีญ เมาะ ไก ซ
โมยญ เญอ� เอจี ปุก เอนิ โรฮ มอยฮ อื โค
รยญ โนง� 5พะจาว ยุฮ เอะ เอ มัฮ เนอมึ
ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ� อมันัต
อื ระ เนอมึ� มัฮ เอนิ ป ยุง โอเอฮี โครยญ
เจือ� โฮฮ เนอึม ฮา เกียฮ คาวไจ ปุย อ�ื
6 โม ป อาวต ไม่ รพาวม ตุเตียม แตะ� พะ
จาว เอจี ยวก อื เกือฮ โกฮ� โม ปุย ฆอก
ปุย เบร เยอ� พะจาว ปังเมอ น่าึก เอนิ อื
ฮอยจ ลังเตะ ก เตียม อ�ื

7 ไมจ เปอะ เชยี ละ พะจาว ไม่ รพาวม
ญันด่ี แตะ นึง� ไมจ โรฮ เปอะ เตียต ไม่
พิน โด่วง กู ละ ทไว เปอะ ละ พะจาว ยุฮ
เอะ� 8 มัฮ พะจาว ป เกือฮ มะลอง นาวก
นึง ชุต รวู เยอ� เอจี มัฮ เพรยีง อื อาึง
รอาวม เฮละ ละ ปลัฮเตะ เฮ�ี ละ ซ เกือฮ
โรฮ อื ไรป กวยฮ นึง บลาวง โครยญ โดฮ�
9 ซัตซิง โครยญ เจือ เอจี มัฮ พะจาว ป
เลียง เงอ� กวน รงัก่ ป รกั นึง ฆวต โซม
แตะ� พะจาว เอจี ตาว โรฮ ป โซม อื ละ
อ�ื

10 ป ปุก รพาวม พะจาว เยอ� มัฮ โตว
บรอง ป ระ เรยีง ระ แด่น� มัฮ โตว โรฮ
โม ตฮนั ระ เรยีง ไม่ เกง เลือ แตะ� 11 ป

ปุก เนอึม รพาวม พะจาว เยอ มัฮ โม ป
นัปทื เนอึม พะจาว ไม่ ไก รพาวม ฮลัต
อื นึง� มัฮ โรฮ โม ป ซโอว รพาวม ไม่
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อ�ื ป ปุก เนอึ
ม รพาวม อ�ื

12 โอ เยรูซาเลม� ลืลาว พะจาว เยอ
เออ� โอ เมือง ซีโยน� ไมจ เนอึม เปอะ
ทไว รซอม ลืลาว ละ พะจาว ยุฮ แตะ�
13 มัฮ พะจาว ป เกือฮ รเวอืะ เมือง เปอะ
เซ ตอน ฮมัน เนอ� พะจาว ปิฮ โรฮ กุน
มุ่น ละ โม ลัปซด่อน ยุฮ เปอะ ป อาวตกไน
เปอะ เซ� 14 มัฮ พะจาว ป เกือฮ ปุย กไน
เคต บัน่เมือง ยุฮ เปอะ โฮลฮ อาวต เฮน
อาวต ฮลอง� ไม่ เกือฮ อื เฮงาะ ซาลี ตึก
นึง ไมจ แตะ ละ เปอะ กุม ปอ�

15 พะจาว เอจี เกือฮ ลปุง แตะ โอก
ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ� โอเอฮี เมาะ ป อฮั อ�ื
เอจี เกิต เนอมึ เอนิ ตอก อฮั อื เซ โครยญ
เจือ� 16 เกือฮ โรฮ ฮมิะ ราื� ปลัฮเตะ ปิญ
เอนิ ฆาื อื ตอก ฮาึก แกะ โฮ� เกือฮ โรฮ
รน่ะ กอ ราื ปอ ปาื อื ยุฮ ปลัฮเตะ ตอก จะ
โฮ� 17พะจาว เกือฮ โรฮ แพร ราื ละ ปลัฮ
เตะ แปน โม่ว แปน โม่ว อื เอนิ� เญือม
เซ มัฮ ปุย ป ซ ปุน โอต โฆยญ บริ เกือฮ อื
ฮอยจ เซ� แจง โอ อื ไก เยอ� 18 ฟวยจ
เซ เญือม โอก รซอม ดวน พะจาว ละ อ�ื
นัมแคง เซ ลวยจ ไน เอนิ ฆาื อ�ื พะจาว
ดวน แม กาื ฮอยจ ละ อ�ื กาื เซ เกือฮ แม
รอาวม เซ ปัต ตอก ไพรม แตะ�

19 พะจาว เอจี เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ
ละ โม ยาโคป� เอจี เกือฮ โกตไม ไม่ ลปุง
ซตอก แตะ ละ โม อซิราเอน� 20 ละ ปุย
ปะเทต ไฮญ เญอ� พะจาว ปังเมอ โอ ยุฮ
อื ละ อื ตอก เซ ติ ตื เนอมึ� ปุย เมือง ไฮญ
เญอ ยุง โตว อื โกตไม ยุฮ พะจาว เยอ�
ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว.
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1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว.
เมาะ โม ป อาวต นึง เมือง มะลอง ไมจ

อื ลืลาว พะจาว. เมาะ โม ป อาวต ก ฮลา
วง อื ไมจ อื ลืลาว พะจาว� 2 โม เปะ ป
มัฮ เตปด่า ยุฮ อื เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ
เปอะ ลืลาว พะจาว� โม เปะ ป มัฮ ตฮนั
มะลอง เงอ� ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว เตื
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อง โอยจ เปอะ� 3 ซเงะ ไม่ เคิ� ไมจ โรฮ
เปอะ ลืลาว พะจาว� โม ซโมยญ ป ซอต
ซเปีย แตะ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ
ลืลาว พะจาว� 4 มะลอง ป อาวต ก ฮ
ลาวง อ�ื เตือง รอาวม ป อาวต ราว มะ
ลอง เซ� ไมจ เนอมึ เปอะ ลืลาว พะจาว�
5 โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ ตื อื ลื
ลาว มอยฮ พะจาว. เญือม ดวน พะจาว
อื เกิต� โอเอฮี โม เซ เกิต เนอึม ฆาื อ�ื
6พะจาว เอจี เกือฮ อื อาวต ตอน ฮมัน นึง
เบือง อื โอ เญาะ ไก ลอยจ� เอจี กัมโนต
อาึง ม่าื เคต ละ อ�ื เกือฮ โตว อื โฮว โปน
ฮา เคต เซ�

7 โอเอฮี ป อาวต นึง ปลัฮเตะ เอ� ไมจ
อื ลืลาว พะจาว. เตือง ซัตซิง ระ ป อาวต
โตะ ปลัฮ รอาวม ฮอยจ ละ โอเอฮี ไฮญ
ป อาวต ก โด่ะ อื โตะ ปลัฮ รอาวม เซ โค
รยญ เจือ ไมจ ตื อื ลืลาว พะจาว� 8 ปลุก
ปลัก ไม่ แพร� ฮมิะ ไม่ ชุต รวู เตะ� ฮอยจ
ละ กาื ระ กาื กอ� ป เนอึง ป อฮั พะจาว
เซ� ไมจ ตื อื ลืลาว พะจาว� 9 โม ฮลาวง
บลาวง เตียม� โคะ ป โซม ปุย เปลิ อื เตื
อง โคะ โซน ซีด่า เตือง โอยจ อ�ื 10 ซัต
ซิง ไซมไล่ ไม่ คอง เลียง คอง ดู่ ปุย� เตื
อง ซัตซิง ป ไร ลังเตะ ไม่ ไซม ป โปว นึง
กัง ฮาว� 11 โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เตือง
โอยจ อื ไม่ ปุย โครยญ ปะเทต โครยญ
ปซา� ฮอยจ ละ โม จาวไน� ไม่ โม ป ตัต
ป เตียง นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 12 เตือง โม ปเค
รฮี ไม่ โม กวน เบลีย� โม ป กวต ไม่ โม
กวนดุ� ไมจ ตื อื ลืลาว พะจาว� 13 ไมจ
ตื อื ลืลาว มอยฮ พะจาว, นึง มัฮ อื มอยฮ
ระ ไล ฮา ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื อมันัต
โญตซัก อื มัฮ ป ฮลาวง ฮา ปลัฮเตะ ไม่
มะลอง� 14 พะจาว เกือฮ เรยีง แด่น ละ
ปุย ไน แตะ� โม ปุย ไน อื ลืลาว เนอึม อื
ฆาื อ�ื เอจี มัฮ โม อซิราเอน ป อาวต ซดิ
ไม่ อื เซ�
ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว.
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1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว.
ไมจ เปอะ เชยี ละพะจาว นึง รซอม เชยี

โคระ� ไมจ เปอะ ลืลาว อื ลลาึง ก โพรม
โม ปุย ไน อ�ื

2 เกือฮ โม อซิราเอน ญันด่ี นึง พะจาว
ป ซัง แตะ เกิต เซ� เกือฮ ปุย เมือง ซีโยน
มวน รพาวม นึง กซัต ยุฮ แตะ� 3 เกือฮ
ฟอนลัม ไม่ ลืลาว แตะ มอยฮ พะจาว�
เกือฮ เชยี ไม่ เลน แตะ รมัมะนา ไม่ พิน
โด่วง กู ละ ทไว อื ละ พะจาว� 4 พะจาว
เยอ มวน รพาวม นึง ปุย ไน แตะ� เกือฮ
โรฮ โม ป ปึกๆ ออนๆ ปุน เป โม ป ตอซู ไม่
แตะ� 5 เกือฮ โม ปุย ซื ปุย ไซ มวน โมฮ
รโอฮ รออง นึง เอจี เป แตะ� เกือฮ โรฮ
เชยี นึง ซัต เบี รฆวง ไอจ แตะ ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ โรฮ�

6 เกือฮ มวยญ อื นาวก นึง รซอม ลืลาว
พะจาว� ไม่ ไปญ อื วจิ ลไล ลอม ไม่� 7ละ
ซ โรก อื เวน ละ ปุย โฮวน เมือง โฮวน
ปซา� ไม่ เกือฮ อื ปุย โฮวน ปะเทต เซ
ลอก ตุต แตะ� 8 เกือฮ ปุน โจก โม กซัต
ยุฮ อื นึง โม่ะเฮลีจ� ไม่ โจก อื โม จาวไน
ยุฮ อื นึง โม่ะ ไร� 9 เกือฮ โม เซ ลอก ตุต
ยุฮ พะจาว ตัม ป เอจี ไซฮ ปุย อาึง� มัฮ
ตอก เซ ตอก โฮลฮ โม ปุย ไน พะจาว เซ
โญตซัก แตะ�
ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว.
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1 ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว.
ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว นึง วิฮนั ยุฮ

อ�ื ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว นึง เอจี เปลี
ฮ อื อมันัต ระ ยุฮ แตะ นึง มะลอง� 2 ไมจ
เปอะ ลืลาว พะจาว เบือ กัน ซัมคัน ป ยุฮ
อื เซ� ไมจ เปอะ ลืลาว ตอก โปง อื ไม่ มัฮ
อื ป ตึก นึง ระ แตะ เซ� 3 ไมจ เปอะ ลืลาว
พะจาว ไม่ เซียง โตวต� ไมจ เปอะ ลืลาว
อื ไม่ เซียง พิน ระ พิน แตวะ� 4 ไมจ โรฮ
เปอะ ลืลาว พะจาว ไม่ ดิฮ เปอะ รมัมะนา
ไม่ ฟอนลัม เปอะ ไม่� ไมจ เปอะ ลืลาว อื
ไม่ เซียง ซึง เซียง เปี� 5 ไมจ เปอะ ลืลาว
พะจาว ไม่ เซียง ชงิ� ไมจ โรฮ เปอะ ลืลาว
อื ไม่ เซียง ชา โรฮ�

6 โอเอฮี เมาะ ป ไก รพาวม โครยญ เจือ
ไมจ ตื อื ลืลาว พะจาว.
ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว.
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