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วิที กัน โกว คูมื เลม เฮี.  
 

• เลือก ซเงะ เวลา ป จัป ละ ครอปครัว แตะ , ละ กัน ซุต เชีย 
แตะ ไน ครอปครัว. โกว เวลา พามัน 30-45 นาที.   

• กา ซ ซุต เชีย แตะ  เพรียง อาึง พะทัม.   
• ลัมดั่ป คัน ตอน กัน ซุต เชีย ป ไก นึง คูมื เลม เฮี.   

1.เชีย ดิ ลืลาว พะจาว: พูนัม เลือก ไอฮ เพลง แปน, เกือฮ 
ปุย ไน ครอบครัว แตะ เลือก ไม่ ปุ แตะ แปน โอยจ , เชีย ดิ 
ไม่ ปุ แตะ เมาะ 1–2 เพลง.   

2.อัน ดิ พะทัม:  อัน ดิ พะทัม ตัม ป ไก นึง คูมื เลม เฮี. แปน 
โบ่ต อื. ติ โฮน ติ โบ่ต ฮอยจ ละ ลอยจ อื. นึง คูมื เฮี ไก 53 
โบ่ต, ปอ 53 อาติต .(จัป ติ เนอึม)   

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ:  เกือฮ ปุย ไน คร
อปครัว แตะ รนึก รไน ง่อต ที แลน ป อัฮ พะทัม ตอน เฮี. 
ไมจ พูนัม ไฮมญ ซมาชิก ไน ครอปครัว แตะ. คาวไจ ตอก 
เมอ พะทัม ตอน เฮี? , เมอ โฮลฮ เอะ รัป นึง พะทัม ตอน เฮี 
เยอ? ดัฮ ปอ แปน, ไมจ เกือฮ เวลา ละ โฮลฮ ปุย โลยฮ ดิ 
ไม่ ปุ แตะ.  

ซรุป คอคิต ป ไก นึง พะทัม ตอน เฮี: ดัฮ เอีจ ฟวยจ รนึก 
รไน่ พะทัม โฮ, ไมจ พูนัม ครอปครัว อัน ซรุป คอคิต ป ไก 
นึง พะทัม ตอน เฮี.  

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ,ไววอน ปิต:  พูนัม เกือฮ 
ปุย ไน ครอปครัว แตะ เซนอ ฮัวคอ ไววอน , ไวอน ดิ ไม่ ปุ 
แตะ. ลอต พูนัม ไววอน ปิต    
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 1 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: โยนา 3:1-10      
3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.พะจาว เกียฮ เพรียง เอะ ละ ซ เกือฮ อื เอะ ยุฮ กัน ไมจ.  พะจาว 
ฮรัก เอะ, ปัง มัฮ เอะ ปุย ฆอก ไล. ติ ติ เลีฮ อื เอะ เบีย พะจาว, ไฆร ฮา คระ ยฮุ 
พะจาว. พะจาว ปังเมอ โอ เบีย เอะ. ซาวป ลอป คระ ละ ซ เกือฮ แตะ เอะ แม 
ปุก ปอ แม ไม่ โกะ แตะ. เอะ มัฮ โรฮ ตอก ปุย นึง เวียง นีนะเว, ปัง มัฮ ปุย ฆอก 
ไล ละ แลน พะจาว อื. พะจาว ตาว ลั่ง ป ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อื. ละ ซ นัม 
อื รพาวม เกือฮ ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ พะจาว. ไน ซไม เอะ ปเลี่ย, พะจาว เกือฮ โรฮ 
ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เอะ.  พาน ครอปครัว เอะ, พาน เอียกปุ อุ ไน คริตซจัก, ไม่ 
พาน พะทัม ลปุง เนอึม ยุฮ พะจาว. ละ ซ เกือฮ อื เอะ โกว จีวิต แตะ ตอก ปุก 
อื ไล แตะ. ดัฮ ไก เญือม โคะ ยุฮ เอะ ป พิต ละ พะจาว, พะจาว เรอึม ลั่ง เอะ, 
ละ ซ เกือฮ แตะ เอะ ปุก ปอ แม ปุ แตะ ไม่ โกะ อื. 

2.เลิม เน่อึม พูนัม ครอปครัว รกา. นึง พะทัม ตอน เฮี เกือฮ เอะ ยุ ที 
อื. มัฮ ปุย ป เปียน รพาวม แตะ แม เคะ พะจาว เยอ? โอ มัฮ กซัต?  มัฮ โตว 
โกะ อื โน่ง ป เปียน รพาวม แตะ, ฆวต เกือฮ โรฮ ลุก ไพ ลัน เมือง แตะ เปียน 
โรฮ รพาวม แตะ แม เคะ พะจาว ตอก โกะ แตะ. ปะกัต ละ ปุย โครยญ เญือะ 
โครยญ ย่วง, ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย เปียน รพาวม แตะ ละ ซ แม เคะ พะจาว. มัฮ 
ป เกือฮ เอะ ยุ ท ีป เนอึม นึง ติ เจือ, ดัฮ พูนัม ครอปครัว ยุฮ รกา โฮ, ซ นัม โรฮ 
ปุย ไน โตะ เญือะ ยุฮ ตอก โกะ อื. มัฮ  พะจาว ป เกือฮ อัมนัต พูนัม ครอปครัว, 
ละ ซ เกือฮ อื แลนแก ปุย ไน โตะ เญือะ แตะ. มัฮ ตอก กซัต ป ไมจ อื แลน แก 
ลัปซด่อน ยุฮ แตะ. เลิม เน่อึม พูนัม ครอปครัว รกา, ปุย ไน ครอบครัว เอะ, ซ เน
อึง โรฮ ป อัฮ อื, ไม่ ยุฮ อื ตอก ยุฮ พูนัม ครอปครัว แตะ. 

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 2 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: คูไมจพันญา 4:9-10 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.พะจาว เพอึก เอะ ละ ซ เกือฮ แตะ เอะ เรอึม ชวย ตู เตอึม ปุ แตะ. 
2.พะจาว ฆวต เกือฮ ครอปครัว เอะ ไก รพาวม ติ โดฮ ไม่ ปุ แตะ. ไก 

รพาวม ฮรัก ปุ แตะ. คาว ไจ ปุ แตะ, ไม่ โอ แตะ ทื โซะ โระ โกลยจ ปุ แตะ. 
3.พะจาว เพอึก เอะ ละ ซ เกือฮ อื เอะ ยุฮ กัน แปน ทีม, มัฮ ป ซ 

เกือฮ กัน ยุฮ เอะ ไกลจ ฟวยจ เบือ อื. โกะ ฮา ยุฮ โน่ง ปุย อื.  

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 3 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: 1 ทิโมที 4:12-16 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

เญือม เกือฮ พะจาว เอะ ยุฮ ออฮ, เอะ ไมจ ยุฮ ตัม เซ โรฮ. ปุ ดิ อัฮ ติ 
เปอะ โอ เกียฮ ยุฮ แตะ,โอ ไก ควัม ซามัต. ไมจ เปอะ ง่อต เกือฮ พะจาว เอะ ไก 
คุนคา ละ แตะ, เดอึม เอะ ซ ยุ คุนคา ยุฮ โกะ แตะ. พะจาว ละ รพาวม แตะ นึง 
เอะ ไม่ ฆวต เกือฮ แตะ เอะ ไก จีวิต ป แปน ปิม แตะ ละ ปุย ไฮญ.   
เอะ ซ เกียฮ แปน ปิม แตะ ตอก เมอ? 

นึง ลปุง รโฮงะ. มัฮ อัฮ อู โอเอีฮ ป โซมกวน, ป มวน ฮมอง. ไม่ โฮลฮ 
รพาวม ไมจ แตะ นึง. 

นึง ไล ยุฮ เอะ  มัฮ กัน เรอึม เอะ ปุย ไฮญ. ไม่ แฮน เวีย แตะ ป ฆอก 
ป เบร. ฮรัก กัน เชีย ลืลาว พะจาว. 

นึง รพาวม ฮรัก.  มัฮ กัน ฮรัก เอะ พะจาว, ฮรัก ครอปครัว แตะ ไม่ 
ฮรัก ปุย ไฮญ. 

นึง รพาวม เจือ.  มัฮ กัน เจือ เอะ พะจาว, ไววอน ลอป. อัน พะทัม 
โครยญ ซเงะ ไม่ ยุฮ แตะ กัน ละ พะจาว. 

นึง จีวิต ซง่ะ ซงอม  มัฮ กัน โกว เอะ จีวิต เกือฮ ซไง ฮา ป คิต โอ 
ไมจ, ลปุง โฮละ ฮลาึน โอ ไก ป มัฮ ไมจ เกือฮ ซไง 
ฮา แตะ. 

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 4 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: TH SarabunPSK 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.พะจาว ฆวต เกือฮ เอะ เนอึง ป อัฮ แตะ ไม่ รโจะ ลอป รพาวม แตะ 
ไม่ พะจาว โครยญ ซเง่ะ. 
2.ปุย ป รโจะ ลอป รพาวม แตะ ไม่ พะจาว, จีวิต อ ืไก ปิม ไมจ ยุฮ ละ 
ปุย ไฮญ, ปุย ไฮญ ยุ ไก พะจาว นึง จีวิต อื. 

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 5 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: เซฟันยา 3:17-20 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.กัน แจง แน นึง พะจาว. พะจาว ซันญา ซ อาวต ลอป แตะ ไม่ เอะ, 
ไม่ เรอึม แตะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ. พะจาว ซ เกือฮ เอะ โปน ฮา ป โตะ ป 
ตอง, เกือฮ โตว เอะ โฮลฮ โอต โซะกิจ แตะ นึง เพียกแฮม ปุย แตะ ฆาื ป เกิต 
ละ เอะ เซ. ฆวต เกือฮ เอะ แจง แน นึง พะจาว ป โฮลฮ แตะ อาึง รพาวม แตะ 
นึง. 

2.ไก โตว ป รกัฮ เอะ ฮา รพาวม ฮรัก ยุฮ พะจาว. ปัง ไก ติ ติ เลีฮ 
เญือม โคะ ยุฮ เอะ ป โอ ปุก รพาวม พะจาว เยอ, พะจาว เลียก พาวม ลั่ง นึง 
เอะ. นัม ลั่ง เอะ เกือฮ เอีญ เคะ แตะ, เกือฮ เอะ แปน ปุย ไก มอยฮ ไก ตึง, ละ 
ซ เกือฮ อื ปุย ติ ปลัฮเตะ โฮลฮ ลืลาว พะจาว เบือ เอะ. ไม่ ซ เกือฮ อื เอะ จเลิน 
แม ตอก ไพรม แตะ. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
 
 
 
 
 
 
  



คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 6 

8 
 

คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 6 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: ฟีลิปปี 1:9-11 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.พะจาว ฆวต เกือฮ เอะ โฮลฮ รพาวม ฮรัก โฮวน ฮา ไพรม แตะ ปุ ปุ, 
ไม่ ฆวต เกือฮ อื เอะ ยุง ป มัฮ ป เนอึม ป แนม, ไม่ ตอก ไมจ โกว จีวิต แตะ ตัม 
ปุก อื รพาวม พะจาว.  

2.ดัฮ เอะ เนอึง ป อัฮ อื ไม่ ยุฮ แตะ ป ปุก รพาวม พะจาว โฮ, จีวิต 
เอะ ซ จเลิน เบือ อื ไม่ ซ โฮลฮ พะจาว รัป โญตซัก แตะ เน่อึม จีวิต เอะ. พะจาว 
ฆวต เกือฮ เอะ เกียฮ คิต ง่อต โอเอีฮ เบือ ซติ พันญา ไมจ ยุฮ แตะ. มัฮ ยุฮ อื 
ตอก เซ ละ ซ โฮลฮ เอะ ทไว โญตซัก แตะ ละ พะจาว. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 7 
 
1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: ด่าเนียน 6:19-28 
3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.ครอปครัว ปุย ไน พะจาว, ไมจ อื ไก กัน ซุต เชีย ดิ  ไม่ ปุ แตะ, กัน 
ไววอน ดิ ไม่ ปุ แตะ. ละ ซ โฮลฮ เอะ โกว จีวิต แตะ ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว. 
เอะ ซ ปุน เป โอเอีฮ ป ตอซู ไม่ แตะ เบือ รซอม ไววอน แตะ ปัว นึง พะจาว. 

2.ครอปครัว ปุย ไน พะจาว ไมจ อื ตอน ฮมัน นึง รพาวม เจือ. กัน โกว 
ปุย เวลา ละ ครอปครัว มัฮ ป จัมเปน, ไมจ โรฮ ไก เวลา ละ ซุต เชีย ดิ แตะ ไม่ 
ปุ แตะ, อัน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ. ดัฮ เอะ ยุฮ ตอก เซ, ซ เรอึม เกือฮ ครอปครัว 
เอะ ตอน ฮมัน นึง รพาวมเจือ แตะ. 

3.พะจาว มัฮ เกือฮ ปุย ไน แตะ โปน ฮา ป โอ ไมจ, ไม่ เรอึม อื เกือฮ 
โปน ฮา โม ป เกละยุ อื.  
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 8 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: ยาโคโบ่ 2:14-26 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

รพาวม เจือ ไมจ ไก ไม่ ยุฮ. พะจาว ฆวต เกือฮ เอะ ไก รพาวม เจือ. ป 
ระ ไล ไม่ ซัมคัน แตะ, มัฮ กัน ยุฮ เอะ ตัม ป ฮมอง แตะ เพอึก ตอม ปุย แตะ. 
รพาวม เจือ ดัฮ โอ ไก ไม่ ยุฮ, ไก โตว ป มัฮ. มัฮ รพาวม เจือ ปลาว. 

นึง ครอปครัว เอะ มัฮ ตอก เซ, เอะ จัมเปน เนอึง ป อัฮ ปุ แตะ. เจือ 
รพาวม ปุ แตะ. ไมจ ไก กัน เพอึก ตอม ปุ แตะ นึง ไน ครอปครัว. ไม่  ยุฮ แตะ 
ตัม ลปุง เพอึก ตอม ปุย แตะ.  
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 9 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: ลูกา 2:41-52 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.พะเยซู ฆวต เกือฮ ปุย นัปทื มะ เปือะ แตะ ไม่ นัปทื โรฮ แตะ พูนัม 
บั่นเมือง. 
2.พะเยซู ฆวต เกือฮ เอะ เกือฮ เปิง ลปุ พะจาว นึง โอเอีฮ โครยญ เจือ. 
ครอปครัว ไมจ โรฮ อื มัฮ นา ก โฮลฮ ปุย รพาวม ไมจ มวน ไม่ โฮลฮ 
แตะ เปิง โครยญ เจือ. 
3.พะเยซู ระ ฮอน ปุ ปุ. ปุน กัมกึต วิไซ ไมจ แตะ ปุ ปุ. ปุก รพาวม พะ
จาว ไม่ ปุย ปลัฮเตะ โรฮ. 

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 10 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: โยบ 1:8-12 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.ปุย ป นัปทื เนอึม พะจาว เยอ, ซ โซะโกะ ฮรักซา พะจาว นึง. 
2.ปุย ป นัปทื เนอึม พะจาว เยอ, ซ ปิฮ พะจาว มุ่น ละ โกะ อื ไม่ ครอป
ครัว อื. 
3.ปุย ป นัปทื เนอึม พะจาว เยอ, ซ แฮน เวีย ป ฆอก ป เบร ไม่ โกว อื จี
วิต ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว. 

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 11 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ :  1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: โยฮัน 15:4-5 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.ปุย ป โอ ไก พะจาว นึง ไม่ โอ อื เกือฮ พะจาว แปน ป นัม แตะ. ซ 
ตอก โคะ ป กวยฮ นา ก แพะ ก แลง โอเอีฮ. 
2.ปุย ป รโจะ ลอป รพาวม แตะ ไม่ พะจาว, มัฮ ตอก โคะ ป กวยฮ โบ 
โกลง โฮ. เปลิ เญือม เคริ แตะ ละ เปลิ. ฮละ อื ซงา แนฮ.  
3.ครอปครัว ป โอ ไก พะจาว นึง. มัฮ ป ปอ ฮลัต, นึง ซ ยุ อื ป ซุกซัก ลุง
ลัง นึง ครอปครัว แตะ. ดัฮ เอะ เกือฮ พะจาว นัม ครอปครัว, ครอปครัว 
เอะ ซ ไก รพาวม ไมจ มวน. นึง แปน พะจาว ละ โครยญ เจือ นึง จีวิต อื. 

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 12 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: 1 โคริน 13:13 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนกึ รไน 
ดิ พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.ครอปครัว ไมจ อื ไก รพาวม เจือ ตอน ฮมัน. พูนัม ครอปครัว ไมจ อื 
แปน ปิม ไมจ นึง รพาวม เจือ แตะแตะ ละ ปุย ไน โตะ เญือะ แตะ.  

2.ครอปครัว ไมจ อื ไก ควน ซโอว รพาวม แจง แน. ควน ซโอว รพาวม 
แจง แน เอะ นึง พะจาว, มัฮ ป เกือฮ เอะ ไก เรียง แด่น ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ ปัน
ฮา ป เกิต ละ แตะ เบือ อื. 

3.ครอปบครัว ไมจ อื ไก รพาวม ฮรัก. รพาวม ฮรัก มัฮ ป เกียฮ แปน 
โอเอีฮ เบือ อื โครยญ เจือ. ไมจ เอะ ไก รพาวม ฮรัก พะจาว รกา. ไม่ ฮรัก แตะ 
ปุ ย่วง ตอก ฮรัก แตะ โกะ แตะ. รพาวม ฮรัก เซ ไมจ อื เลิม เน่อึม ครอปครัว 
รกา, เดอึม ซ เกียฮ เกิต ไก ละ ปุย โบ เอะ ตอก เซ โรฮ. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 13 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: เยเรมี 1:4-10 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.พะจาว เลือก เอะ ไม่ ยุง อื ป มัฮ เอะ ไม่ เกือฮ อื เอะ ไก คุนคา ละ 
โกะ แตะ เน่อึม กา เฆียง ยุฮ อื ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง ลั่ง.  

2.ไมจ เอะ เรียง รพาวม ละ ซ ยุฮ แตะ กัน ละ พะจาว. เกือฮ จีวิต ไม่ 
ครอปครัว แตะ แปน รัง ซเปีย ละ ปุย โอ ดิ เจือ พะจาว. 

3.ดัฮ เอะ ญอม เนอึม ละ พะจาว โฮ, พะจาว ซันญา ซ เรอึม แตะ เอะ 
เกือฮ เอะ ปุน ตอซู ไม่ ปันฮา ป เกิต ละ แตะ เบือ เรียง แด่น เกือฮ พะจาว ละ 
แตะ. นึง ซันญา พะจาว อาึง ละ เอะ, โอ แตะ ซ ละ ซ โปวฮ เอะ ติ ชวง เนอึม. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
 
 
 
 

คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 14 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: โรม 12:1-12 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.ไมจ เอะ แปน ปิม แตะ นึง รพาวม เจือ ไม่ กัน โกว แตะ จีวิต แตะ 
ป ปุก ตัม พะทัม.  
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2.ไมจ เกือฮ จีวิต แตะ แปน ป ซง่ะ ซงอม ละ พะจาว, แฮน ป ยุฮ ป 
อัฮ แตะ. โอ เกือฮ ติ แตะ ยุฮ ป พิต ละ พะจาว. 

3.ไมจ เปลีฮ รพาวม ฮรัก ยุฮ พะจาว นึง กัน เรอึม แตะ โม ป อาวต 
เม่ะมั่ก รพาวม ตุก แตะ.  

4.ไมจ เอะ รโจะ ลอป รพาวม แตะ ไม่ พะจาว นึง กัน ไววอน, กัน อัน 
พะทัม ไม่ กัน ซุต เชีย ลืลาว พะจาว. 

5.ไมจ เกือฮ ควน ซโอว รพาวม อาวต ลอป นึง รพาวม รโม่ยฮ แตะ. 
นึง มัฮ อื ป ซ เกือฮ เอะ โอ ชุมเช รพาวม ฆาื. พะจาว ซันญา ซ อาวต ลอป แตะ 
ไม่ เอะ. 

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 15 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: ซตอก รเง่อึม 17:1-28 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.ไมจ แฮน เวีย กัน รเจ รไซญ ไน ครอปครัว แตะ. ดัฮ ไก เญือม โอ 
เอะ คาวไจ ปุ แตะ, ไมจ อัฮ ละ ปุ แตะ เบือ รพาวม ฮรัก ยุฮ พะจาว ไม่ โอ แตะ 
ทื โซะ โระ โกลยจ ปุ แตะ. 

2.พะจาว เกือฮ ครอปครัว เกิต ไก ละ เกือฮ อื เรอึม ชวย ตู เตอึม ปุ 
แตะ นึง ไน โตะ เญือะ แตะ. 

3.เญือม อาวต ครอปครัว ไม่ รพาวม ตุก แตะ. ไมจ เอะ คาวไจ ปุ แตะ 
ไม่ พรอม ละ ซ เรอึม แตะ ปุ แตะ. ง่อต ควน ซโอว รพาวม ป ไก เบือ พะจาว. 
รพาวม ไมจ มวน มัฮ ตอก เยื่อ รไป ละ โฮลฮ ปุย เรียง แด่น แตะ เบือ อื.  
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 16 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: มาระโก 3:25 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

โกะ เนอึม ปุย ไก โอเอีฮ นึง โฮวน เจือ, ดัฮ วิต ตา ติ เจือ แปน ปุย โอ 
โซมบุ่น ฆาื อื. ครอปครัว ไก โรฮ โอเอีฮ นึง โฮซน เจือ. ไมจ ไก รพาวม ฮรัก, คาว
ไจ ปุ แตะ, โอ ทื ปุ แตะ. เดอึม ซ แปน ครอปครัว ป โซมบุ่น เบือ อื. ครอปครัว 
ติ ติ ไก ควัม ซัมคัน ไม่ ไก คุนคา อื ตอก ปุ แตะ เตือง โอยจ อื. ป ซัมคัน ไม่ ระ 
ไล แตะ นึง อื, ครอปครัว ไมจ ไก พะเยซู แปน ป นัม ละ อื โครยญ เจือ. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
 
 
 
 
  



คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 17 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 17 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: รตุ 1:15-18 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.ครอปครัว ไมจ อื เกือฮ โอกัต ละ ปุ แตะ ตอก ยุฮ นาโอมี อื ละ รูต 
ป มัฮ โมวน แตะ. 

2.ครอปครัว ไมจ อื ไก รพาวม ฮรัก, เนอึม รพาวม ละ ปุ แตะ. เรอึม 
ชวย ตู เตอึม ปุ แตะ. ตอก ยุฮ รูต อื. รูต มัฮ ปุย ป เนอึม รพาวม ละ กอ แตะ, 
ละ โปวฮ โตว อื. ไก รพาวม ฮรัก รพาวม เนอึม ละ อื. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 18 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 18 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: มัตไท 7:1-6 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

ไมจ โตว เอะ แปน ปุย ป ที ไง่ รฮอง ฮยวก ละ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย ไฮญ
, โจน เบีย เอิน แตะ พิต โฌวะ ยุฮ โกะ แตะ. ไมจ ตัง โคน ตัง เรอึม ปุ แตะ เบือ 
รพาวม ฮรัก ป ฮอยจ เน่อึม พะจาว. ไมจ โตว เติ ปุย โน่ง, ไมจ โรฮ เอะ เติ โกะ 
ไม่ พรอม ละ เปียน แตะ ติ แตะ ละ ซ เกือฮ พะจาว โกว แตะ. ป ซัมคัน ไม่ ระ 
ไล นึง อื, ไมจ โตว ตัตซีน ปุย ไฮญ ตัม ยุ ไง่ แตะ, ไมจ โรฮ ง่อต แลน ที โตะ 
รพาวม ปุย ไฮญ ไม่ แตะ.   
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
 
 
 
 
  



คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 19 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 19 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: ลืลาว 103:15-18 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.ปุย ปลัฮเตะ มัฮ ป เงี่ยง อาญุ ตอก ไรป โฮ, ไมจ เอะ เชีย ไม่ ลืลาว 
ลอป แตะ พะจาว. 

2.กัม ฮรัก กัม แปง ยุฮ พะจาว ละ โม ป นัปทื เนอึม อื ปังเมอ โอ ไก 
ลอยจ นึง. 

3.ป ปุน ยุฮ ตัม ลปุง ซันญา พะจาว ละ แตะ, ไม่ โอ อื เบีย ยุฮ ตัม ป 
เพอึก ป ตอม อื อาึง ละ แตะ, พะจาว ซ เกือฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ แตะ ละ อื 
ฮอยจ ละ กวนโซะ กวน แซะ อื 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 20 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 20 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: โคโลซี 3:16-17 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 
ไมจ เกือฮ ลปุง พะคริต รซอฮ กไน โตะ รพาวม เอะ กุมปอ 

1.ไมจ เพอึก ตอม ไม่ ซตอก รเง่อึม เปอะ ปุ แตะ ไม่ วิซา พันญา ไมจ 
โครยญ เจือ. 
2.ไมจ เชีย ลืลาว พะจาว นึง รซอม ลืลาว ไม่ ญันดี ลอป แตะ นึง พะ
จาว. 
3.เมาะ ป ยุฮ ป อัฮ เอะ โครยญ เจือ ไมจ ยุฮ ละ ซ รโพ เปอะ มอยฮ 
พะเยซู จาว นึง. 

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
 
 
 
  



คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 21 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 21 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: อพยพ 3:11-13 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.พะจาว ไก แพนกัน ยุฮ นึง จีวิต ปุย โครยญ โฆะ อื, ปัง โอ คาวไจ 
โอยจ โครยญ เจือ ญุ่ก. มัฮ โรฮ ตอก ไอโมเซ, ยุง โอยจ โตว อื ป ซ ยุฮ พะจาว 
พาน จีวิต แตะ. ลั่ก ก ลอยจ ปังเมอ ยุ เพรียง พะจาว อาึง ป ไมจ ป มวน ละ อื 
ตัม เวลา ยุฮ พะจาว.  

2.พะจาว ซันญา อื ละ ไอโมเซ “อาึ ซ โฮว แนฮ ไม่ เปอะ”. พะจาว 
ซันญา ซโตฮ โรฮ ซ อาวต ลอป แตะ ไม่ เอะ โรฮ. ไมจ โตว เกือฮ ติ แตะ ฮลัต ไม่ 
ฮอ แตะ นึง ป ซ เกิต ละ แตะ ไน ลั่ก กา เอะ. เจือ ซ นัม พะจาว แตะ โครยญ 
ซเงะ. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
 
 
 
 
 
 
 
  



คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 22 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 22 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: เอเฟโซ 6:1-4 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.พะจาว ฆวต เกือฮ ครอปครัว ปุย เนอึง ป อัฮ ไม่ เกือฮ อื เกียต ละ 
ปุ แตะ.  
2.พะจาว ฆวต เกือฮ มะ เปือะ ปุย แปน ปิม ไมจ ละ กวน แตะ. 
3.พะจาว ฆวต เกือฮ มะ เปือะ ปุย ง่อต ตอก ซ เกียฮ เพอึก ตอม แตะ 
กวน แตะ, ไม่ เกือฮ อื ติ แตะ ปุน เตียง ตัม โซมกวน อื. 

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
 
 
  



คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 23 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 23 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: กะลาเทีย 6:9 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.กัน ยุฮ กัน ไมจ. พะจาว ฆวต เกือฮ ปุย ยุฮ ลอป กัน ไมจ. กัน ไมจ 
เซ เอีจ มัฮ กัน เนอึง ป อัฮ ไม่ เกือฮ อื เกียต ละ มะ เปือะ แตะ. ไมจ ตัง โคน ตัง 
ยุฮ นาตี กัน ลัง ยุฮ โกะ แตะ. ไก รพาวม ฮรัก ไฌม ปุ แตะ, ไก กัน เรอึม ชวย ตู 
เตอึม ปุ แตะ. กัน ไอฮ ปุย ป อัฮ โกะ แตะ, โอ ปุย คาวไจ นาตี กัน ไมจ แตะ ยุฮ
, ไม่ โอ ปุย ไก ควัม รัปพิตชอป. ไม่  โอ ปุย อัฮ ป เนอึม ละ ปุ แตะ.มัฮ ป ยุฮ 
ไลจ ไม่ กัน ไมจ ยุฮ ปุย. ง่อน อื, โฮวน ลัมเลือ กัน เกียฮ ยุฮ ไม่ เรอึม แตะ ปุย 
ไฮญ, ปังเมอ เบีย แลน ครอปครัว โกะ แตะ ไอฮ. ปุย ตอก เซ เยอ, มัฮ ป ชุมเช 
ไม่ ไลจ อื ยุฮ รพาวม ปุย ไฮญ เบือ อื. ไมจ โตว เกือฮ ติ แตะ ชุมเช รพาวม ฆาื 
โอเอีฮ ตอก เซ, ไมจ แนฮ โฮว ละ ยุฮ แตะ กัน ไมจ. ไมจ โตว เกือฮ ติ แตะ เตือ 
นึง ยุฮ แตะ กัน ไมจ, ซ ไก ติ ซเงะ ซ โฮลฮ เอะ เกป เปลิ ป ซมา แตะ เซ. 

2.กัน อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว. ครอปครัว ไมจ ไก รพาวม เจือ 
แจง แน ไม่ อาึง เนอึม รพาวม แตะ นึง พะจาว. พะจาว ซันญา ซ แลนแก แตะ 
เอะ ไม่ รพาวม ฮรัก ตอน ฮมัน โอ ไก ลอยจ ยุฮ แตะ. ฆวต เกือฮ เอะ แจง แน 
นึง พะจาว, เจือ ซ เรอึม พะจาว แตะ ไม่ ซ ปิฮ อื มุ่น ละ ปุย เนอึม รพาวม.  
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
 
 
  



คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 24 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 24 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: กันไกญกอ 10:1-4 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.พูนัม ครอปครัว ไมจ อื นัม ปุย ไน ครอปครัว แตะ เกือฮ เลียก ซดิ 
ไม่ พะจาว ไม่ แปน แตะ ปิม ไมจ ละ กวน แตะ นึง กัน ฟวต เนอึม แตะ พะจาว 
โครยญ ซเงะ่. 

2.ซเปีย นา ซเปีย ตา ไม่ ซเปีย รพาวม, มัฮ ป นัม ป ไมจ ป มวน ฮอยจ 
ละ ครอปครัว. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
 
 
 
 
 
  



คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 25 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 25 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: โยชูวา 24:14-15 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 
ป ไมจ ป ญุ่ก เน่อึม พะจาว ฮอยจ ละ ปุย ป นัม ครอปครัว แตะ เกือฮ โตก ละ 
กุนมุ่น รพาวม ฮรัก ยุฮ พะจาว โครยญ ซเง่ะ. เอะ นัม ครอปครัว แตะ ตอก เมอ?  

1.นัม เกือฮ นัปทื เนอึม พะจาว. 
2.นัม เกือฮ ยุฮ กัน ละ พะจาว ตัม กัน ป เกียฮ ยุฮ แตะ. 
3.นัม เกือฮ เลือก พะจาว แปน ป รกา ฮา โอเอีฮ ไฮญ เตือง โอยจ อื. 

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 26 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: รซอมเยือม 3: 22-26 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 
 1.รพาวม ฮรัก ตอน ฮมัน ยุฮ พะจาว.  พะทัม เกือฮ เอะ ยุง มัฮ 
รพาวม ฮรัก ยุฮ พะจาว มัฮ ป แจงแน, ตอก ฮมัน, ไม่  โอ ไก ลอยจ นึง, ฮอยจ 
ลอป ละ เอะ โครยญ ซเง่ะ. 
 2.คระ ตอก โปน เอะ อื ไก นึง พะจาว. ฆวต เกือฮ อุนไจ ไม่ ซโอว 
รพาวม แตะ นึง พะจาว. ปัง จัมเปน เอะ อาวต ไม่ เม่ะมั่ก รพาวม แตะ ญุ่ก. ฆวต 
เกือฮ เอะ ง่อต มัฮ พะจาว ป เกือฮ คระ ไก ละ ซ โปน ฮา เม่ะมั่ก รพาวม ตุก 
แตะ. ไม่ ซ เรอึม อื เอะ เญือม ซาวป เนอึม เอะ ยุ พะจาว. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 27 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: 1 เทซะโลนิกา 5:11 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.ไมจ ตัง โคน ตัง เรอึม ปุ แตะ เกือฮ อาวต ตอน อาวต ฮมัน. ไก โฮ
วน เจือ ป ซ เมือะ รพาวม เอะ เกือฮ ซไง ฮา พะจาว. ไมจ เอะ เรอึม ปุ แตะ โอ 
เกือฮ ปุ แตะ พลวย ติ แตะ ตัม ป ไมจ ละ ไง่ มวน ละ ฮยวก เอะ. พะจาว ซตอก 
รเง่อึม ลอป เอะ เกือฮ แฮน ติ แตะ ฮา กัน ฆวต ไอฮ ลอน เอะ, ฮา ป ฆอก ป 
เบร ป ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี โครยญ เจือ. พะจาว ฆวต เกือฮ ปุย ไน เรอึม ปุ แตะ,  
ซ ตอก รเง่อึม ปุ แตะ เกือฮ ยุง แฮน เวีย ป โอ แตะ ไมจ ยุฮ, ป โอ แตะ ไมจ อัฮ. 
เอะ ปุย ไน พะจาว ไมจ แนฮ เพรียง ลอป ติ แตะ โครยญ เวลา, ละ ซ รัปคัม 
แตะ กัน ฮอยจ ตุย แม พะเยซู เอะ ฮาวก อาวต ไม่ โกะ แตะ. 

2.ไมจ ตัง โคน ตัง นุน รพาวม ปุ แตะ. ปาวโล ฆวต ปุย นุน รพาวม ปุ 
แตะ. แลน แก ปุ แตะ ไม่ ซตอก รเง่อึม ปุ แตะ. ละ โอ เอะ ซ ไฆร ฮา คระ ยุฮ 
พะจาว. ไมจ แนฮ ยุฮ, ไมจ โตว เตือ นึง. ยุฮ แนฮ ฮอยจ ละ ซเงะ ฮอยจ ตุย พะ
เยซู เอะ ฮาวก อาวต ไม่ แตะ นึง บั่นเมือง มะลอง. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 28 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: 5 โมเซ 6:6-7 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 
ปาวไม นึง กัน เพอึก ตอม ปุย กวน แตะ เกือฮ ยุง พะจาว. 

1.มัฮ ละ ซ เกือฮ กวต เฌือต เอะ ไก รพาวม เนอึม ไม่ โกว อื จีวิต 
แตะ ตัม พะทัม ลปุง เนอึม ยุฮ พะจาว. ไมจ โรฮ เอะ ไก เวลา ละ ซ โฮลฮ แตะ 
อัฮ/อู ตอก เรอึม พะจาว แตะ ละ กวน เฌือต แตะ นึง ครอปครัว แตะ. 

2.มัฮ ละ ซ โอ เกือฮ กวน เฌือต ลุกลัน แตะ ละ โปวฮ พะจาว ไม่ โกว 
อื จีวิต แตะ เกือฮ ปุย ไฮญ โฮลฮ ลืลาว พะจาว พาน จีวิต อื.  ไมจ เอะ ไก เวลา 
เพอึก ตอม กวน แตะ นึง ไลลวง พะจาว. ไม่ แปน แตะ ปิม ไมจ ละ กวน นึง กัน 
ซุต เชีย ลืลาว พะจาว, กัน อัน พะทัม, กัน ไววอน ไม่ กัน รโจะ โพรม ซุต ไม่ ปุย 
ไฮญ. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 29 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: รโฮงะ 3:10 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

ไมจ เอะ อาวต ไม่ รพาวม เจือ แจง แน แตะ. โกว จีวิต เกือฮ แปน ปิม 
ไมจ ละ ปุย ไฮญ. พะจาว ซันญา ซ เรอึม แตะ เอะ เญือม อาวต เอะ ไม่ เม่ะมั่ก 
รพาวม ตุก แตะ. ไมจ ยุฮ เนอึม แนม ไม่ ไอฮ รพาวม ลั่ง แตะ ละ, มอง ซเงะ ซ 
ฮอยจ ตุย พะเยซู เอะ ฮาวก อาวต ไม่ แตะ นึง บั่นเมือง มะลอง. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 30 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: 1โมเซ 6:9-22 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.ปุ เกือฮ ติ เปอะ ไป นึง ป ไมจ ป มวน นึง ปลัฮเตะ เฮี ตอก ยุฮ ปุย 
ป โอ ยุง ป มัฮ พะจาว อื. มัฮ เอิน ป ตึก นึง รแอม แตะ ละ พะจาว โอเอีฮ ตอก 
เซ เยอ. 

2.พะจาว เลือก เอะ ไม่ เพอึก ตอม แตะ เอะ พาน พะทัม ลปุง เนอึม 
ยุฮ แตะ. ไม่ ซันญา ซ เกือฮ แตะ ป ยุฮ ตัม ลปุง เพอึก แตะ เซ เกือฮ โฮลฮ รัป 
ป ไมจ ป ญุ่ก เน่อึม พะจาว. ดัฮ เอะ เนอึง ป อัฮ อื ไม่ ยุฮ ตัม ลปุง เพอึก ป ไก 
นึง พะทัม.มัฮ โตว ปุย ไน ครอปครัว เอะ โน่ง ป ซ โฮลฮ รัป ป ไมจ เบือ อื, ปุย 
ไฮญ ซ โฮลฮ โรฮ รัป ป ไมจ เบือ อื โรฮ. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 31 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง     
2.พูนัม อัน พะทัม: อิซยา 41:8-10 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.ปุ ฮลัต นึง โอเอีฮ ฮี. โอเอีฮ ป เกิต ละ เอะ,ติ ติ เลีฮ อื ปังเมอ มัฮ ป 
เกือฮ เอะ ฮลัต. ฮอ รพาวม นึง โอเอีฮ โฮวน เจือ. ตุก รพาวม เมอะ ฆาื ติ ติ เลีฮ. 
ปัง มัฮ ตอก เซ, ฆวต เกือฮ ตุย รพาวม เรียง แตะ เบือ พะจาว. พะจาว อัฮ อื ละ 
เอะ “ปุ ฮลัต นึง โอเอีฮ ฮี.” อัฮ เซ ละ เอะ. ไมจ เอะ แจง แน นึง พะจาว ป 
โฮลฮ แตะ อาึง รพาวม แตะ นึง. 

2.พะจาว อาวต ไม่ เอะ. พะจาว ซันญา ซ อาวต แตะ ไม่ เอะ โครยญ 
ซเงะ่, โครยญ เวลา, ไม่ โครยญ โดฮ นา ก โฮว เอะ. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 32 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: 1 โยฮัน 2:9-11 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

ซเปีย เน่อึม รัง เคิ มัฮ ป เกือฮ ปุย โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ 
อื. ป เนอึม นึง อื, เคิ ไก โตว ซเปีย นึง โกะ ไอฮ. มัฮ รญิง ซเปีย เน่อึม ซเงะ ป 
เกียฮ แปน ซเปีย ละ ซ ซวน ปุย อื เน่อึม ปลัฮเตะ. นึง พะทัม อู โรฮ ไลลวง 
ซเปีย ละ เอะ. เอะ เกียฮ ไก โตว ซเปีย นึง โกะ แตะ ไอฮ, มัฮ ป ฮอยจ เน่อึม พะ
จาว. ไมจ เอะ เปลีฮ ซเปีย เซ ละ ปุย ไฮญ,  
เอะ ซ เกยีฮ เปลีฮ ซเปีย พะจาว นึง จีวิต แตะ ตอก เมอ? 

1.เกือฮ พะจาว โฮลฮ กุม รพาวม แตะ เตือง ครอปครัว แตะ. ครอป
ครัว ป เอีจ รัป ซเปีย เน่อึม พะจาว, โปง ไม่ โกว แตะ จีวิต ป เปลีฮ รพาวม ฮรัก 
ยุฮ พะจาว ละ ปุย ไฮญ. 
  2.เกือฮ พะจาว ตัตเตียง รพาวม รโม่ยฮ แตะ โครยญ ซเงะ.  เกือฮ พะ
จาว ตัตเตียง รพาวม รโม่ยฮ แตะ โครยญ ซเงะ, เปลีฮ ซเปีย พะจาว ละ ปุย 
ไฮญ. เกือฮ ปุย ไฮญ โฮลฮ ยุ พะเยซู นึง จีวิต แตะ. 

3.เกือฮ ครอปครัว แตะ เปลีฮ ซเปีย พะจาว.  ไมจ เอะ เรอึม ปุ แตะ 
ละ ซ เกือฮ แตะ ครอปครัว เปลีฮ ซเปีย พะจาว ละ ปุย ไฮญ. ไมจ เรอึม ปุ แตะ 
ละ, นุน รพาวม ปุ แตะ ไม่ เกือฮ กัมลังไจ ละ ซ เกือฮ ครอปครัว แตะ เปลีฮ 
ซเปีย พะจาว ละ ป อาวต รวิต รเวียง แตะ. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 33 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: โอบ่าดี  15-16 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

ปลัฮเตะ อาวต เอะ เอีจ ซดิ ซ ลอยจ อื, พะจาว อัฮ ซเงะ ยุฮ แตะ เอีจ 
ซดิ. เญือม เมอ มัฮ ตอก เซ, ไมจ เอะ โกว จีวิต แตะ เกือฮ โปง ไม่ มัฮ แตะ ปุย 
ไน พะจาว. ฮรัก ปุย ไฮญ ไม่ รพาวม ฮรัก เนอึม แตะ. เกือฮ กอยฮ โอเอีฮ ละ 
ปุย ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ.เกือฮ จีวิต แตะ แปน ปิม ละ ปุย ไฮญ. 

  

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
 
 
  



คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 34 

36 
 

คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 34 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: ติโต 3:1-11 
3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.มัฮ พะจาว ป เลือก เอะ.  ติโต มัฮ ปุย ตังเมือง ป เอีญ เจือ พะจาว 
ไม่ ยุฮ แตะ กัน ละ พะจาว. พะจาว เลือก ติโต ละ ซ เกือฮ ยุฮ กัน ละ แตะ ไม่ 
เรอึม อื ปาวโล นึง ครอฮ อื ไลลวง พะจาว ละ ปุย. พะจาว เลือก โรฮ เอะ, ละ ซ 
เกือฮ อื รพาวม เจือ เอะ กุมปอ ไม่ โฮลฮ แตะ ยุฮ กัน ละ พะจาว.  

2.มัฮ พะจาว ป เกือฮ เอะ โปน มั่ป.  ปาวโล ซตอก ซโตฮ ติโต, นึง 
ฆวต อื เพอึก ตอม ปุย เกือฮ ปุก ตัม พะทัม.ละ โอ ปุย ซ เพียก แฮม ลปุง พะ
จาว ฆาื อื, ไม่ โกว อื จีวิต แตะ เกือฮ แปน ปิม ไมจ ละ ปุย ไฮญ. ครอปครัว มัฮ 
ซทาบั่น ป เกียฮ เกือฮ  รพาวม เจือ ป ปุก ตัม พะทัม ละ กวน เฌือต เอะ. ไมจ 
เนอึม เอะ แฮน ป ซ เพอึก แตะ ละ กวน แตะ.  
  3.เปลีฮ เกือฮ ปุย ยุ กัน ไมจ ยุฮ แตะ.  กัน โปน เอะ มั่ป, มัฮ โตว โปน 
เบือ ยุฮ แตะ กัน ไมจ. มัฮ เลียก พาวม พะจาว นึง เอะ. เกือฮ เอะ โฮลฮ แปน 
กวน แตะ ไม่ เกือฮ อื เอะ แปน ปุย โคระ, โฮลฮ ไล โคระ แตะ เบือ ลปุ พะจาว. 
ไมจ เจือ ไม่ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว, แปน ปิม เปอะ ละ ปุย รวิต รเวียง 
เฆียง โบ เปอะ. ไม่ เปลีฮ ซเปีย พะจาว ละ ปุย ไฮญ. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 35 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: อาโมต 5:14-15 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.ไมจ เปอะ ซาวป ยุฮ ป ปุก ป ลอก. นึง ซังโคม อาวต เอะ ปเลี่ย, โฮ
วน ลอน ป เฆรือง ระ ชะ กวต นึง. ซืไซ โตว ไม่ โอ แตะ เนอึม รพาวม. ง่อต โกะ 
แตะ โน่ง, รไม่จ เกือฮ กัน พิต แปน กัน ปุก ตัม รพาวม โกะ แตะ, ปังเมอ มัฮ ป 
โอ ปุก ตัม พะทัม. พะจาว ฆวต เกือฮ ปุย ยุฮ กัน ไมจ ไม่ โอ แตะ โรก แตน ละ 
ปุย ตัม กัน ฆอก ยุฮ อื. ตัง เจือ ละ ปุย ง่อน, ปัง มัฮ ป เกือฮ เอะ โฮลฮ รพาวม 
ไมจ แตะ นึง ยุฮ แตะ ตอก เซ. 

2.ไมจ แด่น ยุ กัน ไมจ ไม่ เกละ แตะ ยุ กัน ฆอก. โนก ฮา ไมจ เอะ 
ซาวป ยุฮ กัน ไมจ, ไมจ โรฮ ฮรัก กัน ไมจ. ยุฮ กัน ไมจ ไม่ ฮรัก กัน ไมจ. ตัง ฮา 
ปุ แตะ. โฮวน ป ยุฮ กัน ไมจ ปังเมอ โอ ฮรัก กัน ไมจ. ง่อน อื ยุฮ กัน ไมจ ละ ซ 
เกือฮ แตะ ปุย ยุ กัน ไมจ ยุฮ แตะ. โตะ กไน รพาวม โด่ะ อื ฮรัก โตว กัน ไมจ เซ 
เฟือฮ. มัฮ ยุฮ อื ละ แลง แตะ นา ละ ปุย. เอะ ปังเมอ ไมจ ยุฮ ตอก เซ. 
  
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 36 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: เอซเทอ 4:1-17 
3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.ปรโปวน ไมจ ไล ซน่ะ ลลาึง ป ญัก. เอซเทอ โฮลฮ รัป เลือก แปน 
ปรโปวน เญือะ กซัต.ปังเมอ โฮลฮ ยุฮ ป ญัก นึง จีวิต แตะ. ละ ซ เรอึม แตะ ปุย 
ยิว ป มัฮ จัตเจือ โกะ แตะ เกือฮ โปน ฮา ยุฮ ยุม ไม่ เตือง ซ ฆลาวม อื เอิน. (ฮา
มัน ตะ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย ยิว เตือง ซฆลาวม อื, เญือม เอีจ ยุง เอซเทอ อื. อู อื ละ 
กซัต. กซัต เซ เจือ ป อัฮ เอซเทอ) ติ ติ เลีฮ พะจาว เลือก โรฮ เอะ ละ ซ เกือฮ 
แตะ ยุฮ กัน ป ญัก ละ ซ เรอึม แตะ ปุย.  

2.เรอึม ดิ ยุฮ ไม่ ปุ แตะ. เญือม ยุ โมเด่ไค ไก คระ ตอก ซ เกียฮ เรอึม 
แตะ จัตเจือ โกะ แตะ เกือฮ โปน ฮา ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่. รโฮงะ อื ละ เอซเทอ, 
ดวน เอซเทอ รโฮงะ อื ละ กซัต. ปังเมอ ไมจ อื แฆ ไม่ ไกญ แตะ, กัน ซ เลียก อื 
ละ กซัต เตือง โอ กซัต กอก แตะ เลียก เคะ แตะ, ตุต อื มัฮ ยุม โครยญ โฆะ 
แตะ. เอซเทอ ดวน ปุย ยิว เออึป ป โซม ไม่ โอ แตะ ญุ รอาวม ไน เวลา 3 ซเงะ, 
ไววอน เพือ โกะ แตะ นึง กัน ซ เลียก แตะ เคะ กซัต. เญือม ไก ป ญัก ละ เอะ, 
ไมจ โรฮ เอะ เฮียน ยุง ตอก ยุฮ เอซเทอ อื. เอะ ไมจ ยุฮ นาตี ยุฮ โกะ แตะ ไม่ 
ปัว โรฮ ปุย ไฮญ ไววอน เพือ แตะ, เรอึม แตะ. ไมจ โตว เอะ โซะ กิจ นึง ซ ปัว 
แตะ ปุย ไน พะจาว ไววอน เพือ แตะ นึง ไลลวง ป ญัก ละ แตะ.   

3.พะจาว อาวต ลอป ไม่ เอะ.  พะจาว นัม ไม่ อาวต แตะ ไม่ เอซเทอ, 
กัน เลียก อื เคะ กซัต เซ. พะจาว ยุฮ กัน โตะ รพาวม กซัต, เกือฮ อื เลียก พาวม 
นึง เอซเทอ. พะจาว ฆวต เกือฮ โรฮ เอะ ยุฮ อื ตอก เอซเทอ โรฮ. ตุย รพาวม 
เรียง แตะ เบือ พะจาว ไม่ เปิง เนอึม พะจาว นึง ป ญัก ละ แตะ. 
  
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
 
 



คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 37 

39 

 

 
 

คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 37 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: นาฮมุ 1:7 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

พะจาว มัฮ ป ตึก นึง ไมจ แตะ, มัฮ ป เฆีญ ป เดีย เอะ ฮา เม่ะมั่ก ป ซ 
ฮอยจ ละ เอะ. โฮวน โฮน เญือม ยุ เอะ ปันฮา ไม่ ป ญัก นึง จีวิต แตะ. เอะ โฮว 
ซาวป เปิง ปุย ไฮญ, ไม่ ปัว แตะ เรอึม แตะ นึง ป ญัก ละ แตะ. ปุย, ปังเมอ โอ 
เกียฮ เรอึม เอะ. มัฮ พะจาว โน่ง ป เกียฮ เรอึม เอะ. ไม่ มัฮ ป เฆีย ป เดีย ไม่ 
โซะ โกะ ฮรักซา นึง ป ฮอยจ เปิง แตะ. 

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 38 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: โฮเชยา 6:6 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.รพาวม ฮรัก ตอน ฮมัน. พะจาว อัฮ ซโตฮ อื ละ เอะ, ป ตองกัน พะ
จาว นึง เอะ มัฮ โตว ป โรวก เอะ ทไว ละ พะจาว. มัฮ รพาวม ฮรัก เนอึม ยุฮ 
เอะ ป ตองกัน พะจาว นึง เอะ เอ. ปัง ยุฮ เอะ ออฮ เอีฮ ละ พะจาว, ดัฮ โอ ไก 
รพาวม ฮรัก พะจาว. ไก โตว ป มัฮ ละ พะจาว. รพาวม ฮรัก เอะ พะจาว, มัฮ เน
อึม ป ไมจ ไม่ ไก คุนคา แตะ ละ พะจาว โฮฮ ฮา คาว คอง โฮวน. ไมจ เอะ ฮรัก 
พะจาว ฮอยจ นึง ไกญ เปละ ไกญ พาวม แตะ, โอเอีฮ ไฮญ ป โรวก เอะ ทไว ละ 
พะจาว. มัฮ ป ซ ฟวต ไอฮ อื กังเคะ. 

2.กัน ยุง เอะ ป มัฮ พะจาว. โนก ฮา รพาวม ฮรัก เอะ พะจาว. ป 
ตองกัน พะจาว นึง เอะ, มัฮ กัน ยุง เนอึม เอะ ป มัฮ พะจาว. ดัฮ เอะ อัฮ ติ แตะ 
ฮรัก ไมจ โรฮ เกือฮ ติ แตะ ยุง ป มัฮ อื. ดัฮ โอ ยุง ป มัฮ อื, ปัง อัฮ เอะ ติ แตะ 
ฮรัก. มัฮ โตว รพาวม ฮรัก เนอึม. ดัฮ เอะ อัฮ ติ แตะ ฮรัก, ไมจ ซาวป ตอก ซ ยุง 
แตะ ป มัฮ พะจาว. ซาวป นึง กัน เฮียน พะทัม, ซาวป นึง อัน แตะ พะทัม. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 39 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: เอซรา 7: 25-28 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

เอซรา มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว. พะจาว ดวน อื ยุฮ ออฮ, เอซรา ยุฮ อื 
ตัม ป ดวน พะจาว แตะ ยุฮ โครยญ เจือ. กซัต อาทาเซอซีต โฮลฮ ที อาวต พะ
จาว ไม่ เอซรา, เกือฮ เอซรา แปน ป แลนแก โอเอีฮ  ไม่ ปุย ป อาวต นึง เวียง 
อาวต แตะ. เอะ มัฮ ตอก เซ, ดัฮ เอะ เจือ ไม่ ยุฮ แตะ ตัม ป อัฮ พะจาว ละ 
แตะ. พะจาว เกียฮ เกือฮ เอะ แปน ปุย ป ปุก รพาวม ปุย ไฮญ โรฮ.  

  

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 40 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: โยเอน 2:13 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.เญือม ยุฮ เอะ ป พิต มัฮ โตว แจฮ เครอึง เซอึก แตะ, ไมจ เปอะ 
เกือฮ ติ แตะ ตุก รพาวม ฮา. โฮวน โฮน เญือม โคะ ยุฮ เอะ ป พิต ไม่ แพก แตะ 
ฮา ลปุง เนอึม ยุฮ พะจาว. ไมจ เอะ เฌาะ เนอึม รพาวม แตะ ฮา กัน พิต ยุฮ 
แตะ เซ. ไมจ ตุก เนอึม รพาวม ฆาื กัน พิต ยุฮ แตะ. มัฮ โตว อาวม พิต แตะ โน่ง
, กังเคะ ลเตือฮ แม ยุฮ ตอก ไพรม แตะ. เอีจ มัฮ กัน ตอก เซ ป อัฮ พะทัม ตอน 
เฮี “แจฮ เครอึง เซอึก แตะ” ไม่ อื. มัฮ กัน ยุฮ ตัม ไล อื โน่ง. มัฮ โตว ป โอก เน
อึม เน่อึม โตะ รพาวม เอะ. 

2.เญือม ไก ป โคะ ยุฮ ป พิต, ไมจ เกือฮ อะไพ ละ มัฮ โตว เลาะ ปุย 
เซ.  เญือม โคะ ยุฮ เอะ ป พิต, เอะ ตองกัน โอกัต. พะจาว เกือฮ โอกัต ละ ซ 
เฌาะ เลิม โตน เอะ ติ แตะ. เอะ ไมจ โรฮ เกือฮ โอกัต ละ ปุย ไฮญ, ตอก โรฮ 
ตองกัน เอะ โอกต. นึง ครอปครัว เอะ, มัฮ โรฮ ตอก เซ. ไมจ เกือฮ โอกัต ละ ปุ 
แตะ. ไมจ โตว เลาะ ปุ แตะ. นึง ลปุง รโฮงะ แตะ. นึง ป ยุฮ ป อัฮ แตะ. เจือ ซ 
ยุฮ พะจาว กัน นึง โตะ รพาวม ปุย เซ. ไม่ อัฮ ละ โกะ แตะ โอ แตะ ซ ยุฮ ตอก 
ปุย เซ. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 41 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: 3โมเซ 19: 1-4 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.จีวิต ป ซง่ะ ซงอม. พะจาว ฆวต เกือฮ เอะ โกว จีวิต เอะ แปน ปุย ป 
ซง่ะ ซงอม. ตอก มัฮ พะจาว ป ซง่ะ ซงอม. ดัฮ เอะ โคะ ยุฮ ป โอ ปุก รพาวม พะ
จาว.  โคะ ยุฮ ป พิต,  ไมจ ซไจ ละ ซ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน พิต ยุฮ แตะ. 

2.จีวิต ป ไก รพาวม ฮรัก.  ไมจ เอะ ฮรัก พะจาว รกา. นึง กัน เชีย ลื
ลาว พะจาว ไม่ โอ แตะ เกือฮ โอเอีฮ ไฮญ แปน ตอก ฮุป ละ โตะ รพาวม เอะ. 
เดอึม เอะ ซ เกียฮ ฮรัก มะ เปือะ แตะ, ไม่ ฮรัก แตะ ปุย ไฮญ โรฮ.  
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 42 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: 1 เปโตร 5: 6-11 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 
 1.ญิงญอม ไม่ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว.  พะจาว ฆวต เกือฮ เอะ 
แปน ปุย ญิงญอม, ปัง ไก เญือม ญัก ละ เอะ ญุ่ก. พะจาว ปังเมอ ซ อาวต ไม่ ปุย 
ป ไก รพาวม ญิงญอม ไม่ ยวก แตะ ปุย เซ เญือม เอีจ ฮอยจ เวลา ยุฮ พะจาว. 
โอเอีฮ ป ตุก พาวม เอะ นึง เซ ไมจ ละ ไม่ พะจาว. ปุ เบีย พะจาว มัฮ ป ฮรัก ไม่ 
ไฌม ลอป แตะ เอะ. 
 2.ไงฮ ซวง. จีวิต อาวต เอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี, มัฮ โตว ป แจง ป แน. พะ
จาว ฆวต เกือฮ เอะ แปน ปุย ป ไงฮ ซวง. ละ ซ แฮน ตอก โกว แตะ จีวิต แตะ 
นึง ปลัฮเตะ เฮี.  ป เรอึม เอะ เกือฮ ไงฮ ซวง, มัฮ รพาวม เจือ, รพาวม ฮรัก 
ตอนฮมัน นึง พะจาว. ไม่ กัน อาึง เนอึม เอะ รพาวม แตะ นึง พะจาว.  
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 43 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: มีคา 4:1-5 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.ไมจ ซาวป เนอึม แนม ยุ พะจาว. พะจาว ฆวต รโจะ ลอป รพาวม 
แตะ ไม่ เอะ. เอะ ซ ยุง ป มัฮ พะจาว, ดัฮ เอะ ซาวป เนอึม ยุ พะจาว. พะจาว 
มัฮ ป เนอึม รพาวม ไม่ ฮรัก แตะ เอะ, ดัฮ เอะ ซาวป เนอึม ยุ โฮ. พะจาว ซ เร
อึม เอะ โอ เกือฮ ไฆร ฮา คระ ยุฮ แตะ. จีวิต เอะ ซ โฮลฮ รัป ป ไมจ ป ญุ่ก เน่
อึม พะจาว. 

2.ไมจ แจง แน นึง พะจาว.  เอะ อาวต ซน่ะ ลลาึง ป โอ ดิ เจือ พะ
จาว. พะจาว ฆวต เกือฮ เอะ แจง แน นึง รพาวม ฮรัก ป เกือฮ แตะ 
ละ เอะ. ไมจ แจง แน นึง รพาวม เจือ แตะ. ดัฮ เอีจ ฮอยจ เวลา ยุฮ 
พะจาว, เอะ ซ โฮลฮ โตว โซะกิจ นึง กัน แจง แน แตะ นึง พะจาว. 

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 44 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: 4โมเซ 9: 15-23 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

พะจาว มัฮ ป กุม โอเอีฮ โครยญ เจือ, ฮอยจ ละ จีวิต เอะ. พะจาว มอง 
แลน เอะ. ไม่ พรอม อื ละ ซ เรอึม แตะ เอะ โครยญ เวลา. นาตี ยุฮ เอะ, มัฮ เจือ 
ไม่ เนอึง แตะ ป อัฮ พะจาว. ไม่ เกือฮ พะจาว นัม แตะ. พะจาว แลน แก โซะโกะ 
ฮรักซา นึง อื. เมือ ซเง่ะ อื, แปน ตอก ชุด รวู ป เดีย กอยจ ละ อื. เมือ ก ซาวม 
อื แปน รัง เคิ ละ อื. พะจาว ซ ยุฮ โรฮ อื ละ เอะ ตอก เซ โรฮ.  
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 45 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: ฮะบ่ากุก 3:17-19 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

ป กอก เอะ ปัว นึง พะจาว, ปัง โอ เอะ โฮลฮ เอิน จุบั่น ตัน ด่วน เอิน. 
พะจาว ฆวต เกือฮ เอะ ไมจ มวน แนฮ รพาวม เบือ พะจาว. ฆวต เกือฮ เอะ อาึง 
รพาวม แตะ นึง พะจาว. ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ โอ, ยุฮ อื ตัม ป ดวน พะจาว 
แตะ ยุฮ โครยญ เจือ. ไววอน กอก ปัว อื นึง พะจาว รโตง ปุย อิซราเอน. ปัง โอ 
ยุ เปียน เอิน โม อิซราเอน ต ิแตะ. ปังเมอ อัฮ อื ละ โกะ แตะ, ปัง โอ พะจาว ยุฮ 
ละ อ ืตัม ป ปัว อื,  ซ เกือฮ ลั่ง ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม เบือ พะจาว.  
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 46 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: ฮักไก 1:12-14 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.นับทื เนอึม พะจาว. มัฮ กัน ยุฮ เอะ ตัม ป ดวน พะจาว แตะ ยุฮ, 
ไมจ โตว มอง เลี่ญ. ไมจ เอิน ยุฮ. 

2.เนอึง ป อัฮ ป ยุฮ กัน ละ พะจาว. กัน เจือ เอะ ป อัฮ พะจาว, ติ ติ 
เลีฮ อื เอะ คาวไจ โอยจ โตว. พะจาว โกว ป ยุฮ กัน ละ แตะ, ละ ซ เกือฮ อื เพ
อึก เอะ นึง ไลลวง พะจาว. ตอก เอิน กัน เฮียน พะทัม แปน กลุม แตะ. กัน ง่อต 
เทตซนา. มัฮ พะจาว ป เลือก ป ยุฮ กัน ละ พะจาว,ละ ซ เกือฮ แตะ แลนแก ปุย 
ไน แตะ.ไม่ เพอึก ตอม อื ปุย ไน พะจาว เกือฮ เนอึง ป อัฮ พะจาว. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 47 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม:   เซคาริยา 1:1-6 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

ไมจ เอะ รโจะ ลอป รพาวม แตะ ไม่ พะจาว, ซทากัน ป อาวต เอะ 
ปเลี่ย โฮว ละ ไมจ แตะ เลียก ซดิ ไม่ พะจาว. โอเอีฮ ป เกิต ละ เอะ ติ ติ เลีฮ นัม 
เอะ เกือฮ เปิง ไอฮ โกะ แตะ, ยุฮ ไอฮ นึง โกะ แตะ. พะทัม ปังเมอ ดวน เอะ 
เลียก ซดิ ไม่ พะจาว. เตือง รพาวม รโม่ยฮ ไม่ ป คิต ป ง่อต เอะ, ไมจ ซดิ ลอป 
ไม่ พะจาว. เญือะ ไมจ โตว ง่อต โอเอีฮ ป โอ จัมเปน, ไมจ ตังไจ แตะ ง่อต เซียง 
พะจาว ป ซ อู พะจาว ละ แตะ. 

ไมจ เอะ แลน ตัวยั่ง ปุย นึง พะทัม, ปะย ป เนอึง ป อัฮ พะจาว ไม่ ปุย 
ป โอ เนอึง ป อัฮ พะจาว. พะทัม อู ซ โตฮ อื ละ เอะ, ปุย โมเซ เมอ โฮลฮ อื,  
ปุย ป โอ เนอึง ป อัฮ พะจาว เยอ. ปัง ตาว แม พะจาว ป ซืป ลปุง แตะ โฮวน 
โฮน, ปุย โมเซ มัฮ แนฮ ลั่ง โอ ง่อต ป อัฮ อื. 

  

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 48 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ :1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม:ฮีบรู 6: 9-10 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ:เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 
 โครยญ เจือ ป ยุฮ อัฮ เอะ, ไมจ ยุฮ ละ ทไว แตะ โญตซัก ละ พะจาว. 
พะจาว แจง โอ อื ซ เบีย กัน ยุฮ เอะ ละ แตะ. ดัฮ เอะ ยุฮ ไม่ รพาวม เนอึม 
แตะ. ตอก เอิน กัน เกือฮ เอะ เกียต ละ พะจาว, ยุฮ กัน ละ พะจาว ตัม คองปะ
ทัน ป เกือฮ อื ละ แตะ. ไม่ แลน แก แตะ ครอปครัว โกะ แตะ ฮอยจ ละ ครอป
ครัว ปุย ไน พะจาว ป อาวต นึง คริตซจัก ติ ไม่ เอะ.  ปัง โอ ปุย ไฮญ ยุ ป ยุฮ 
เอะ เซ, พะจาว ปังเม ยุ อื. ซวน อื ป ยุฮ เอะ. พะจาว มัฮ ป ซืไซ ไม่ เนอึม 
รพาวม แตะ ละ เอะ. พะจาว เบีย โตว อื ป ยุฮ เอะ ละ แตะ. ป ระไล ไม่ ซัมคัน 
แตะ, มัฮ กัน ยุฮ เอะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ ละ อื. 

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 49 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: มาลาคี 3:10-12 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

โครยญ เจือ เมาะ ป ไก ยุฮ เอะ, เอีจ มัฮ ป เกือฮ พะจาว ละ เอะ. อัฮ 
โตว มาื ไคร, เวลา. ดัฮ เอะ ยุง จัตกัน เกว ไม่ ไลลวง เละ มาื, เวลา ไม่ โอเอีฮ ป 
ไก ยุฮ แตะ. เอีจ มัฮ กัน ตอก เซ, ตอก เกือฮ เอะ พะจาว รัป โญตซัก นึง โอเอีฮ 
ป ไก ยุฮ แตะ. กัน เกือฮ เอะ โอเอีฮ ละ ปุย ไฮญ, เอีจ มัฮ โรฮ เปลีฮ เอะ รพาวม 
ฮรัก ยุฮ พะจาว ป ไก นึง จีวิต แตะ. ปุย นึง พะทัม ไพรม, พะจาว ซตอก อื พาน 
ป ซืป ลปุง แตะ. ปุย ไน ซไม เซ ปังเมอ โอ ง่อต ป อัฮ อื. ยุฮ อื ตัม รพาวม โกะ 
ไอฮ. มัฮ เซ ป อัฮ มาลาคี อื ฆาื “ปุย อัม โรวต บ่วก ละ พะจาว? ลัง โอ โรวต อื, 
โม เปะ ปังเมอ โรวต ลั่ง เปอะ บ่วก ละ อาึ,” อัฮ เซ พะจาว.” 

   

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 50 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: 1 กซัต 3: 1-15 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 
ตัวยั่ง รซอม ไววอน ยุฮ ซาโลมอน 

1.ซาโลมอน ไววอน ปัว อื นึง พะจาว, ‘ปัว เปอะ เกือฮ อาึ ไก กัมกึต วิ
ไซ ไมจ ละ ซ ยุง เงอะ ตอก ซ ตัตเตียง แตะ ปุย ไน เปอะ.’ มัฮ เซ ป จัมเปน ละ 
ซาโลมอน. อาวม ไมจ แตะ จัตกัน ไม่ ปะเทต อาวต แตะ.  เอะ เกียฮ ไววอน โรฮ 
ปัว นึง พะจาว ตอก ยุฮ ซาโลมอน อื. รโฮงะ ป ตองกัน แตะ ละ พะจาว 

2.ซาโลมอน ไววอน แม ปัว อื นึง พะจาว, ‘เกือฮ อาึ เกียฮ รเตีฮ ป พิต 
ป ปุก นึง อื. ดัฮ เปอะ โอ เกือฮ ละ อาึ ตอก เซ โฮ, อาึ ซ เกียฮ ตัตเตียง ปุย โฮ
วน ยุฮ เปอะ เฮี ตอก เมอ? ’ อัฮ เซ ละ พะจาว. ซาโลมอน อาวม มัฮ ลั่ง แตะ 
กวนดุ ละ ซ แปน กซัต. ซาโลมอน ปัว โตว คาวคอง โฮวน, จีวิต ลั่ง เลีญ, ปุ โรฮ 
ปัว อื. ปังเมอ ปัว ซติ พันญา เน่อึม พะจาว. ปัว เกือฮ ติ แตะ คาวไจ ตอก ซ ไมจ 
แตะ ตัตเตียง ปุย.รซอม ไววอน ยุฮ ซาโลมอน แปน ตัวยั่ง ละ เอะ. ไมจ โรฮ เอะ 
ปัว ซติ พันญา เน่อึม พะจาว, ละ ซ คาวไจ แตะ ปุย ไฮญ, ไม่ ยุง ตอก ซ ไมจ 
แตะ โกว จีวิต แตะ ซน่ะ ลลาึง ปุย ไฮญ. ละ ซ โฮลฮ พะจาว รัป โญตซัก แตะ 
นึง จีวิต เอะ.  
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 51 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: 3 กซัต 7: 11-18 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

1.โอกัต ป เกือฮ พะจาว ละ เอะ. พะจาว ยุง ไม่ คาวไจ แตะ ชุมเช ปุย 
นึง เนะซอัง แตะ. เญือม โคะ ยุฮ เอะ ป พิต ละ พะจาว. พะจาว เกือฮ โอกัต ละ 
ซ ลเตือฮ เอะ ฮา กัน พิต ยุฮ แตะ. 

2.ครอปครัว ป เกือฮ พะจาว ละ เอะ. พะจาว อัฮ อื ละ ซาโลมอน ตอก 
เฮี, ‘ดัฮ ปะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ อาึ ตอก เอีจ ยุฮ ด่าวิต ป มัฮ เปือะ เปอะ 
เซ, ดัฮ เปอะ เนอึง ป อัฮ อาึ ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม โกตไม ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ , อาึ ซ 
เกือฮ บั่นเมือง ยุฮ เปอะ ตอน ฮมัน’ อัฮ เซ ละ อื พะจาว เยอ.  เอะ มัฮ โรฮ ตอก 
เซ, ดัฮ เอะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว ไม่ เนอึง แตะ ป อัฮ อื. พะจาว ซ 
ปิฮ โรฮ มุ่น ละ เอะ, ตอก ปิฮ อื มุ่น ละ ซาโลมอน โรฮ. 
4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 52 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: เนฮะมี 2: 1-8 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

เนฮะมี โลยฮ ป ไฮมญ กซัต นึง แตะ ซโตฮ ตัม แพนกัน ยุฮ แตะ. มัฮ 
เบือ ไววอน เนฮะมี ปัว นึง พะจาว รกา. แปน ตัวยั่ง ไมจ ละ เอะ นึง กัน ยุฮ เอะ 
กัน แตะ. ไมจ เอะ ไววอน ปัว นึง พะจาว รกา. พะจาว ซ เกียฮ เรอึม โรฮ เอะ 
ตอก เรอึม อื เนฮะมี โรฮ. ตอก โลยฮ พะจาว อื ละ เนฮะมี มัฮ โตว ป เยือ เยือ 
เฟือฮ เอิน. จัมเปน โกว เวลา, ไอฮ รพาวม ลั่ง แตะ ละ อื. พะจาว อาวต ลอป ไม่ 
เนฮะมี. เรอึม กัน ยุฮ อื เกือฮ ฟวยจ. ติ เจือ อื, เนฮะมี มัฮ ปุย ป ไก แพนกัน ยุฮ 
ซโตฮ. ไก ปาวไม ชัตเจน ยุฮ. มัฮ เซ ป เรอึม พะจาว อื เกือฮ กัน ยุฮ อื ฟวยจ 
เบือ อื. เอะ มัฮ โรฮ ตอก เซ, ไมจ โรฮ เอะ เฮียน ยุง เน่อึม ป ยุฮ เนฮะมี โรฮ. 
ไมจ ไก ปาวไม ป ชัตเจน ยุฮ นึง จีวิต แตะ. 

  

4.เซนอ ดิ ฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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คูมื กัน ซุต เชีย นึง ครอปครัว อาติต 53 
 

1.เชีย ดิ ไม่ ปุ แตะ : 1-2 เพลง    
2.พูนัม อัน พะทัม: ฟีเลโมน 1: 4-7 

3.รนึก รไน ดิ พะทัม ไม่ ปุ แตะ: เกือฮ ปุย ไน ครอปครัว แตะ, รนึก รไน ดิ 
พะทัม ตอน เฮี ไม่ ปุ แตะ  
ซรุป ป โฮลฮ เอะ นึง พะทัม ตอน เฮี. 

ปาวโล ญันดี่ ลอป ไม่ พะจาว ไม่ ไววอน ลอป แตะ เพือ ฟิเลโมน, ฟิ
เลโมน มัฮ ปุย ป ไก เนอึม รพาวม เจือ นึง พะเยซูจาว ไม่ ฮรัก เนอึม อื ปุย ไน 
พะจาว. ฟิเลโมน มัฮ ปุย ป ไมจ ทานะ, ปังเมอ โอ ทื ติ แตะ. ง่อต ป อัฮ ปาวโล 
ละ แตะ, นึง ไลลวง กวนไจ ป มัฮ โอเนซิโม. ปัง ยุฮ ป พิต ละ อื, ปาวโล ปัว อื 
โอ ทื อื ละ อื, นึง เอีจ ญอม โอเนซิโม เซ ละ โปวฮ ไล ไพรม ยุฮ แตะ. เอะ ไมจ 
โรฮ เฮียน ตัวยั่ง ยุฮ ฟิเลโมน. ญอม ง่อต ป อัฮ ป ยุฮ กัน ละ พะจาว, ตอก ยุฮ ฟิ
เลโมน อื. 
4.เซนอ ด ิฮัวคอ ไววอน ไม่ ปุ แตะ.   ไววอน ปิต. 
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