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10  ยุทธ�ทธภีร์ - Soldi�ณฑ์ของคริสเต�ของคัมภีร์ -ร!สเตียนพี่น้องทั้งหลายขอ�ยุทธนพ�$น%องท�&งหลายุทธของข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%า  ส�ดท%ายุทธน�&ขอท*านจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็งม�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����,าล�งข-&นในองคัมภีร์ -�พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2น
เจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%า และในฤทธ!5เดชอ�นมห�นตียนพี่น้องทั้งหลายขอ�ของพระองคัมภีร์ -�

11 จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็งสวมยุทธ�ทธภีร์ - Soldi�ณฑ์ของคริสเต�ท�&งช�ดของพระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าเพ8$อจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*อตียนพี่น้องทั้งหลายขอ%านยุทธ�ทธอ�บายุทธของพญามารได%

12  เพราะว*าเราไม*ได%ตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*อส0%กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������บเน8&อหน�งและเล8อดแตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*ตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*อส0%กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������บเทพผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%คัมภีร์ -รอบคัมภีร์ -รอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ด!เทพ เทพผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%คัมภีร์ -รองพ!ภีร์ - Soldiพใน
โมหะคัมภีร์ -วามม8ดแห*งโลกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����น�& ตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*อส0%กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������บเหล*าว!ญญาณท�$ช�$วในสถานฟ%าอากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����าศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว

13  เหตียนพี่น้องทั้งหลายขอ�ฉะน�&นจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็งร�บยุทธ�ทธภีร์ - Soldi�ณฑ์ของคริสเต�ท�&งช�ดของพระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าไว%  เพ8$อท*านจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะได%ตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*อตียนพี่น้องทั้งหลายขอ%านในว�นอ�นช�$วร%ายุทธน�&นและเม8$อเสร2จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็
แล%วจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะยุทธ8นม�$นได%

14 เหตียนพี่น้องทั้งหลายขอ�ฉะน�&นท*านจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็งยุทธ8นม�$น เอาคัมภีร์ -วามจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ร!งคัมภีร์ -าดเอว เอาคัมภีร์ -วามชอบธรรมเป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นท�บทรวงเคัมภีร์ -ร8$องป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����%องกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������นอกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����

15 และเอาข*าวป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ระเสร!ฐแห*งส�นตียนพี่น้องทั้งหลายขอ!ส�ข ซัส 6-$งเป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นเหตียนพี่น้องทั้งหลายขอ�ให%เกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����!ดคัมภีร์ -วามพร�$งพร%อมมาสวมเป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นรองเท%า

16  และพร%อมกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������บส!$งท�&งหมดน�&  จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็งเอาคัมภีร์ -วามเช8$อเป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นโล*  ด%วยุทธโล*น�&นท*านจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะได%ด�บล0กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วรเพล!งของผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ช�$วร%ายุทธน�&น
เส�ยุทธ

17  จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็งเอาคัมภีร์ -วามรอดเป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นหมวกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����เหล2กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����%องกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������นศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว�รษะและจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็งถ8อพระแสงของพระว!ญญาณ  คัมภีร์ -8อพระวจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นะของ
พระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%า

18  จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็งอธ!ษฐานโดยุทธพระว!ญญาณท�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����เวลาจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็งอธ!ษฐานว!งวอนท�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����อยุทธ*างและจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็งขอโดยุทธพระว!ญญาณท�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����เวลา 
ท�&งน�&จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็งระว�งตียนพี่น้องทั้งหลายขอ�วด%วยุทธคัมภีร์ -วามเพ�ยุทธรท�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����อยุทธ*าง จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็งอธ!ษฐานเพ8$อว!ส�ทธ!ชนท�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����คัมภีร์ -น 



เพลงสด�ด�  91

1 สภีร์ - Soldiาพอ�นม�ส�ขของคัมภีร์ -นท�$ร�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����พระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ท�$อาศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว�ยุทธอยุทธ0* ณ ท�$กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����,าบ�งขององคัมภีร์ -�ผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ส0งส�ดจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะอยุทธ0*ในร*มเงาของผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ทรงมห!ทธ!
ฤทธ!5

2  ข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ล*าวถ-งพระเยุทธโฮวาห�ว*า  "พระองคัมภีร์ -�ทรงเป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นท�$ล�&ภีร์ - Soldi�ยุทธของข%าพระองคัมภีร์ -�และป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����%อมป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����รากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ารของข%า
พระองคัมภีร์ -� พระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าของข%าพระองคัมภีร์ -� ผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ท�$ข%าพระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะไว%วางใจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็"

3  คัมภีร์ -วามป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ลอดภีร์ - Soldi�ยุทธของคัมภีร์ -นท�$ร�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����พระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าเพราะพระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะทรงช*วยุทธตียนพี่น้องทั้งหลายขอ�วท*านให%พ%นจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������บของพรานนกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����และ
จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����โรคัมภีร์ -ภีร์ - Soldi�ยุทธอยุทธ*างร%ายุทธแรงน�&น

4  พระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะทรงป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ท*านไว%ด%วยุทธป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩������กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ของพระองคัมภีร์ -�  และท*านจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะวางใจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็อยุทธ0*ใตียนพี่น้องทั้งหลายขอ%ป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩������กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ของพระองคัมภีร์ -�  คัมภีร์ -วามจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ร!งของ
พระองคัมภีร์ -�เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นโล*และเป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นด�&งของท*าน

5  กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ารยุทธกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ยุทธ*องคัมภีร์ -นท�$ร�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����พระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าท*านจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะไม*กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ล�วคัมภีร์ -วามสยุทธดสยุทธองในกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ลางคัมภีร์ -8น  หร8อกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ล�วล0กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ธน0ท�$ป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ล!วไป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ในกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ลาง
ว�น

6 หร8อโรคัมภีร์ -ภีร์ - Soldi�ยุทธท�$ไล*มาในคัมภีร์ -วามม8ด หร8อคัมภีร์ -วามพ!นาศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วท�$เกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����!ดคัมภีร์ -วามหายุทธนะในเท�$ยุทธงว�น

7 พ�นคัมภีร์ -นจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะล%มอยุทธ0*ท�$ข%างๆท*าน หม8$นคัมภีร์ -นท�$ม8อขวาของท*าน แตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*ภีร์ - Soldi�ยุทธน�&นจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะไม*มาใกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ล%ท*าน

8 ท*านจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะมองด0ด%วยุทธตียนพี่น้องทั้งหลายขอาเท*าน�&น และเห2นกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ารตียนพี่น้องทั้งหลายขออบแทนแกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����*คัมภีร์ -นช�$ว

9 เพราะท*านได%กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ระท,าให%พระเยุทธโฮวาห�ผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นท�$ล�&ภีร์ - Soldi�ยุทธของข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าคัมภีร์ -8อองคัมภีร์ -�ผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ส0งส�ด เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นท�$อยุทธ0*ของท*าน

10 ไม*ม�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ารร%ายุทธใดๆจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะตียนพี่น้องทั้งหลายขอกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����มาบนท*าน ไม*ม�ภีร์ - Soldi�ยุทธมาใกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ล%ท�$อาศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว�ยุทธของท*าน

11  เพราะพระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะร�บส�$งเหล*าท0ตียนพี่น้องทั้งหลายขอสวรรคัมภีร์ -�ของพระองคัมภีร์ -�ในเร8$องท*าน ให%ระแวดระว�งท*านในทางท�&งป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����วงของ
ท*าน

12 เขาท�&งหลายุทธจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะเอาม8อป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ระคัมภีร์ -องช0ท*านไว% เกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����รงว*าเท%าของท*านจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ระแทกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ห!น



13 ท*านจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะเหยุทธ�ยุทธบส!งโตียนพี่น้องทั้งหลายขอและง0พ!ษ ท*านจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะยุทธ,$าส!งโตียนพี่น้องทั้งหลายขอหน�*มและม�งกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ร

14 เพราะเขาผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����พ�นกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������บเราด%วยุทธคัมภีร์ -วามร�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ����� เราจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็-งจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะช*วยุทธเขาให%พ%น เราจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะตียนพี่น้องทั้งหลายขอ�&งเขาไว%ในท�$ส0ง เพราะเขาร0%จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����นาม
ของเรา

15 เขาจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะร%องท0ลเรา และเราจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะตียนพี่น้องทั้งหลายขออบเขา เราจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะอยุทธ0*กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������บเขาในยุทธามล,าบากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ����� เราจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะช*วยุทธเขาให%พ%นและให%เกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������ยุทธรตียนพี่น้องทั้งหลายขอ!
เขา

16 เราจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะให%เขาอ!$มใจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ด%วยุทธช�ว!ตียนพี่น้องทั้งหลายขอยุทธ8นยุทธาว และส,าแดงคัมภีร์ -วามรอดของเราแกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����*เขา 

เพลงสด�ด�  18

1  ดาว!ดสรรเสร!ญพระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าเพราะเหตียนพี่น้องทั้งหลายขอ�พระพรอ�นมากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����มายุทธถ-งห�วหน%าน�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ร%อง เพลงสด�ด�ของดาว!ด ผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ร�บใช%ของ
พระเยุทธโฮวาห�  ซัส 6-$งถวายุทธถ%อยุทธคัมภีร์ -,าของเพลงบทน�&แด*พระเยุทธโฮวาห�ในว�นท�$พระเยุทธโฮวาห�ทรงช*วยุทธท*านให%พ%นจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����
เง8&อมม8อศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว�ตียนพี่น้องทั้งหลายขอร0ท�&งหลายุทธของท*าน  และจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����เง8&อมพระห�ตียนพี่น้องทั้งหลายขอถ�ของซัส 6าอ0ล  ท*านกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ล*าวว*าโอ  ข%าแตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*พระเยุทธโฮวาห� 
กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����,าล�งของข%าพระองคัมภีร์ -� ข%าพระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะร�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����พระองคัมภีร์ -�

2  พระเยุทธโฮวาห�เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว!ลา ป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����%อมป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����รากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����าร และผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ช*วยุทธให%พ%นของข%าพระองคัมภีร์ -�  เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นพระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าของข%าพระองคัมภีร์ -�  เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2น
กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����,าล�งของข%าพระองคัมภีร์ -�  ซัส 6-$งข%าพระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะวางใจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ในพระองคัมภีร์ -�  เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นด�&ง  เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นเขาแห*งคัมภีร์ -วามรอดของข%าพระองคัมภีร์ -� 
เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นท�$กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����,าบ�งเข%มแข2งของข%าพระองคัมภีร์ -�

3  ข%าพระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะร%องท0ลตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*อพระเยุทธโฮวาห�ผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ทรงสมคัมภีร์ -วรแกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����*กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ารสรรเสร!ญ และข%าพระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะได%ร�บกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ารช*วยุทธให%
พ%นจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว�ตียนพี่น้องทั้งหลายขอร0ของข%าพระองคัมภีร์ -�

4  คัมภีร์ -วามโศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����เศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วร%าแห*งคัมภีร์ -วามตียนพี่น้องทั้งหลายขอายุทธล%อมข%าพระองคัมภีร์ -�ไว%  กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ระแสแห*งคัมภีร์ -นอธรรมท�$ท*วมท�บข%าพระองคัมภีร์ -�ท,าให%ข%า
พระองคัมภีร์ -�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ล�ว

5 คัมภีร์ -วามโศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����เศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วร%าแห*งนรกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ล%อมข%าพระองคัมภีร์ -�ไว% บ*วงม�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็�ราชป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ะทะข%าพระองคัมภีร์ -�



6 ในยุทธามท�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ข�ระทมใจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ ข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าร%องท0ลตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*อพระเยุทธโฮวาห� ข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าร%องท0ลขอคัมภีร์ -วามช*วยุทธเหล8อจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����พระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าของ
ข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%า พระองคัมภีร์ -�ทรงสด�บเส�ยุทธงของข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����พระว!หารของพระองคัมภีร์ -� และเส�ยุทธงร%องของข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าได%ยุทธ!นตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*อ
พระพ�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ตียนพี่น้องทั้งหลายขอร�พระองคัมภีร์ -� ไป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ถ-งพระกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����รรณของพระองคัมภีร์ -�

7  แล%วแผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔*นด!นโลกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����2ส�$นสะเท8อนและโคัมภีร์ -ลงเคัมภีร์ -ลง  รากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ฐานของภีร์ - Soldi0เขากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����2หว�$นไหวด%วยุทธ  และส�$นสะเท8อน  เพราะ
พระองคัมภีร์ -�ทรงกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ร!&ว

8  คัมภีร์ -ว�นออกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ไป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ตียนพี่น้องทั้งหลายขอามช*องพระนาส!กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ของพระองคัมภีร์ -�  และเพล!งผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔ลาญออกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����มาจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����พระโอษฐ�ของพระองคัมภีร์ -�  ถ*านกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����2
ตียนพี่น้องทั้งหลายขอ!ดเป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ลวไฟน�&น

9 พระองคัมภีร์ -�ทรงโน%มฟ%าสวรรคัมภีร์ -�ลงด%วยุทธและเสด2จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ลงมา คัมภีร์ -วามม8ดท-บอยุทธ0*ใตียนพี่น้องทั้งหลายขอ%พระบาทของพระองคัมภีร์ -�

10 พระองคัมภีร์ -�ทรงเคัมภีร์ -ร0บตียนพี่น้องทั้งหลายขอนหน-$ง แล%วทรงเหาะไป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩����� พระองคัมภีร์ -�ทรงเหาะไป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����โดยุทธป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩������กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ของลมอยุทธ*างรวดเร2ว

11 พระองคัมภีร์ -�ทรงกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ระท,าให%คัมภีร์ -วามม8ดป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����คัมภีร์ -ล�มพระองคัมภีร์ -�ไว% ให%เมฆม8ดและอ�%มน,&าเป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นพล�บพลาของพระองคัมภีร์ -�

12 ม�ล0กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����เห2บและถ*านเพล!งแตียนพี่น้องทั้งหลายขอกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ออกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����มาทะล�เมฆจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����คัมภีร์ -วามสว*างส�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ใสข%างหน%าพระองคัมภีร์ -�

13  พระเยุทธโฮวาห�ทรงคัมภีร์ -ะนองกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����-กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����%องในฟ%าสวรรคัมภีร์ -�  และองคัมภีร์ -�ผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ส0งส�ดกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����2เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ล*งพระส�รเส�ยุทธง  คัมภีร์ -8อล0กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����เห2บและถ*าน
เพล!ง

14  พระองคัมภีร์ -�ทรงยุทธ!งล0กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ธน0ของพระองคัมภีร์ -�ออกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ไป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩����� ท,าให%เขาตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*างกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ระจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็�ดกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ระจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ายุทธไป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩����� พระองคัมภีร์ -�ทรงป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ล*อยุทธฟ%าแลบ
แป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ลบป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ลาบ ท,าให%เขาโกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ลาหล

15  โอ  ข%าแตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*พระเยุทธโฮวาห�  แล%วกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����2เห2นกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����%นทะเลตียนพี่น้องทั้งหลายขอลอดจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นรากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ฐานของพ!ภีร์ - Soldiพกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����2ป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����รากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ฏแจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%ง  เม8$อพระองคัมภีร์ -�ทรง
ขนาบทะเลด%วยุทธลมท�$พวยุทธพ�*งจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ช*องพระนาส!กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ของพระองคัมภีร์ -�

16 พระองคัมภีร์ -�ทรงเอ8&อมมาจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ท�$ส0งทรงจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็�บข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%า พระองคัมภีร์ -�ทรงด-งข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าออกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����มาจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����น,&าอ�นมากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����หลายุทธ

17  พระองคัมภีร์ -�ทรงช*วยุทธข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าให%พ%นจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว�ตียนพี่น้องทั้งหลายขอร0เข%มแข2งของข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%า  และจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����บรรดาผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ท�$เกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ล�ยุทธดช�งข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%า 



เพราะเขาม�อาน�ภีร์ - Soldiาพเกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����!นกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ว*าข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%ามากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����น�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����

18 เขาข�ดขวางข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าในว�นท�$ข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ระสบหายุทธนะ แตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*พระเยุทธโฮวาห�ทรงเป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นท�$พ�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����พ!งของข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%า

19  พระองคัมภีร์ -�ทรงน,าข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าออกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����มายุทธ�งท�$กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ว%างใหญ*  และทรงช*วยุทธข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าให%พ%น  เพราะพระองคัมภีร์ -�ทรงช8$นชม
ยุทธ!นด�ในข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%า

20  พระเยุทธโฮวาห�ป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ระทานรางว�ลแกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����*ข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าตียนพี่น้องทั้งหลายขอามคัมภีร์ -วามชอบธรรมของข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%า  พระองคัมภีร์ -�ทรงตียนพี่น้องทั้งหลายขออบแทน
ข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าตียนพี่น้องทั้งหลายขอามคัมภีร์ -วามสะอาดแห*งม8อของข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%า

21  เพราะข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าร�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ษาบรรดามรรคัมภีร์ -าของพระเยุทธโฮวาห�  และไม*ได%พรากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����พระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าของข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าอยุทธ*างช�$ว
ร%ายุทธ

22  เพราะคัมภีร์ -,าตียนพี่น้องทั้งหลายขอ�ดส!นท�&งส!&นของพระองคัมภีร์ -�อยุทธ0*ตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*อหน%าข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%า  และข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าม!ได%ผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔ล�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ฎเกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ณฑ์ของคริสเต�ของพระองคัมภีร์ -�ไป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����
เลยุทธ

23 ตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*อพระพ�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ตียนพี่น้องทั้งหลายขอร�พระองคัมภีร์ -�ข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าไร%ตียนพี่น้องทั้งหลายขอ,าหน! และข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าร�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ษาตียนพี่น้องทั้งหลายขอ�วไว%ไม*ท,าคัมภีร์ -วามช�$วช%า

24  เพราะฉะน�&นพระเยุทธโฮวาห�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็-งทรงตียนพี่น้องทั้งหลายขออบแทนข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าตียนพี่น้องทั้งหลายขอามคัมภีร์ -วามชอบธรรมของข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%า ตียนพี่น้องทั้งหลายขอามคัมภีร์ -วามสะอาด
แห*งม8อของข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าในสายุทธพระเนตียนพี่น้องทั้งหลายขอรของพระองคัมภีร์ -�

25  พระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะทรงส,าแดงคัมภีร์ -วามเมตียนพี่น้องทั้งหลายขอตียนพี่น้องทั้งหลายขอาตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*อผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ท�$ม�คัมภีร์ -วามเมตียนพี่น้องทั้งหลายขอตียนพี่น้องทั้งหลายขอา พระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะทรงส,าแดงพระองคัมภีร์ -�อยุทธ*างไร%ตียนพี่น้องทั้งหลายขอ,าหน!
ตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*อผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ท�$ไร%ตียนพี่น้องทั้งหลายขอ,าหน!

26  พระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะทรงส,าแดงพระองคัมภีร์ -�บร!ส�ทธ!5ตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*อผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ท�$บร!ส�ทธ!5  พระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะทรงส,าแดงพระองคัมภีร์ -�เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ฏ!ป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩������กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ษ�ตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*อผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%
ท�$คัมภีร์ -ดโกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ง

27  เพราะพระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะทรงช*วยุทธป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ระชาชนท�$ยุทธากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����แคัมภีร์ -%นให%พ%น  แตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*ตียนพี่น้องทั้งหลายขอาท�$หยุทธ!$งยุทธโสน�&นพระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะทรงกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ระท,าให%ตียนพี่น้องทั้งหลายขอ,$า
ลง



28 พระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะทรงจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็�ดตียนพี่น้องทั้งหลายขอะเกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������ยุทธงของข%าพระองคัมภีร์ -� พระเยุทธโฮวาห�พระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าของข%าพระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะทรงกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ระท,าคัมภีร์ -วามม8ด
ของข%าพระองคัมภีร์ -�ให%สว*าง

29  พระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าข%า  ข%าพระองคัมภีร์ -�ตียนพี่น้องทั้งหลายขอะล�ยุทธกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����องท�พได%โดยุทธพระองคัมภีร์ -�  และโดยุทธพระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าของข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าน�&ข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าสามารถ
กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ระโดดข%ามกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����,าแพงได%

30 ส,าหร�บพระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าพระองคัมภีร์ -�น�& พระมรรคัมภีร์ -าของพระองคัมภีร์ -�ด�เล!ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วท�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ระกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����าร พระวจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นะของพระเยุทธโฮวาห�พ!ส0จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็น�
แล%วเป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นคัมภีร์ -วามจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ร!ง พระองคัมภีร์ -�ทรงเป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นด�&งของบรรดาผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ท�$วางใจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ในพระองคัมภีร์ -�

31 เพราะผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ใดจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะเป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นพระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%า นอกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����พระเยุทธโฮวาห� และผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ใดเล*าเป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว!ลา เว%นแตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*พระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าของเรา

32 คัมภีร์ -8อพระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ทรงเอากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����,าล�งคัมภีร์ -าดเอวของข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าไว% และทรงกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ระท,าให%ทางของข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%ารอบคัมภีร์ -อบ

33 พระองคัมภีร์ -�ทรงกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ระท,าให%เท%าของข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าเหม8อนอยุทธ*างตียนพี่น้องทั้งหลายขอ�นกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����วางตียนพี่น้องทั้งหลายขอ�วเม�ยุทธ และทรงวางข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าไว%บนท�$ส0ง

34 พระองคัมภีร์ -�ทรงฝึกมือของข้าพเ-กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ม8อของข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าให%ท,าสงคัมภีร์ -ราม ด�งน�&นแขนของข%าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าสามารถท,าให%คัมภีร์ -�นธน0เหล2กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ล%าห�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����
ได%

35 พระองคัมภีร์ -�ป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ระทานโล*แห*งคัมภีร์ -วามรอดของพระองคัมภีร์ -�ให%ข%าพระองคัมภีร์ -� และพระห�ตียนพี่น้องทั้งหลายขอถ�ขวาของพระองคัมภีร์ -�ทรงคัมภีร์ -,&าจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็�น
ข%าพระองคัมภีร์ -� และซัส 6-$งพระองคัมภีร์ -�ทรงน%อมพระท�ยุทธลง กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����2กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ระท,าให%ข%าพระองคัมภีร์ -�เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นใหญ*ข-&น

36 พระองคัมภีร์ -�ป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ระทานท�$กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ว%างขวางส,าหร�บยุทธ*างเท%าของข%าพระองคัมภีร์ -� เท%าของข%าพระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็-งไม*พลาด

37 ข%าพระองคัมภีร์ -�ไล*ตียนพี่น้องทั้งหลายขอามศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว�ตียนพี่น้องทั้งหลายขอร0ของข%าพระองคัมภีร์ -�ท�น และไม*ห�นกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ล�บจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ว*าเขาจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะถ0กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔ลาญเส�ยุทธส!&น

38 ข%าพระองคัมภีร์ -�ได%แทงเขาทะล� เขาจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็-งไม*สามารถล�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ข-&นได%อ�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ����� เขาล%มลงท�$ใตียนพี่น้องทั้งหลายขอ%เท%าของข%าพระองคัมภีร์ -�

39  เพราะพระองคัมภีร์ -�ทรงเอากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����,าล�งคัมภีร์ -าดเอวข%าพระองคัมภีร์ -�ไว%เพ8$อท,าสงคัมภีร์ -ราม  พระองคัมภีร์ -�ทรงกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ระท,าให%พวกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ท�$ล�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ข-&น
ตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*อส0%กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������บข%าพระองคัมภีร์ -�สยุทธบลงอยุทธ*างราบคัมภีร์ -าบ

40  พระองคัมภีร์ -�ทรงโป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����รดป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ระทานคัมภีร์ -อของศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว�ตียนพี่น้องทั้งหลายขอร0ของข%าพระองคัมภีร์ -�แกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����*ข%าพระองคัมภีร์ -�  เพ8$อข%าพระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะท,าลายุทธบรรดา



ผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ท�$เกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ล�ยุทธดช�งข%าพระองคัมภีร์ -�เส�ยุทธส!&น

41 เขาร%องให%ช*วยุทธ แตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*ไม*ม�ใคัมภีร์ -รช*วยุทธให%รอดได% เขาร%องท0ลพระเยุทธโฮวาห� แตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*พระองคัมภีร์ -�ม!ได%ทรงตียนพี่น้องทั้งหลายขออบเขา

42  ข%าพระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็-งท�บเขาแหลกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ละเอ�ยุทธดอยุทธ*างผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔งคัมภีร์ -ล�ตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*อหน%าลม  ข%าพระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็-งโยุทธนเขาออกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ไป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����เหม8อนโคัมภีร์ -ลน
ตียนพี่น้องทั้งหลายขอามถนน

43  พระองคัมภีร์ -�ทรงช*วยุทธข%าพระองคัมภีร์ -�ให%พ%นจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ารยุทธ8&อแยุทธ*งกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������บป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ระชาชน  และทรงตียนพี่น้องทั้งหลายขอ�&งให%ข%าพระองคัมภีร์ -�เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นห�วหน%า
ของบรรดาป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ระชาชาตียนพี่น้องทั้งหลายขอ! ชนชาตียนพี่น้องทั้งหลายขอ!ท�$ข%าพระองคัมภีร์ -�ไม*เคัมภีร์ -ยุทธร0%จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����2จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะได%ป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����รนน!บ�ตียนพี่น้องทั้งหลายขอ!ข%าพระองคัมภีร์ -�

44 พอเขาได%ยุทธ!นถ-งข%าพระองคัมภีร์ -� เขากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����2จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะเช8$อฟ�ง ชนตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*างด%าวจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะได%มาหมอบราบตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*อข%าพระองคัมภีร์ -�

45 ชนตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*างด%าวน�&นจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะเส�ยุทธกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����,าล�งใจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ และตียนพี่น้องทั้งหลายขอ�วส�$นออกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����มาจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ท�$กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����,าบ�งอ�นเข%มแข2งของเขาเหล*าน�&น

46  พระเยุทธโฮวาห�ทรงพระชนม�อยุทธ0*  และศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว!ลาของข%าพระองคัมภีร์ -�เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นท�$คัมภีร์ -วรสรรเสร!ญ พระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าแห*งคัมภีร์ -วามรอดของ
ข%าพระองคัมภีร์ -�เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นท�$ยุทธกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ยุทธ*อง

47  คัมภีร์ -8อพระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ระทานกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ารแกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����%แคัมภีร์ -%นแกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����*ข%าพระองคัมภีร์ -� และทรงป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ราบป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����รามบรรดาชนชาตียนพี่น้องทั้งหลายขอ!ท�&งหลายุทธให%อยุทธ0*ภีร์ - Soldiายุทธ
ใตียนพี่น้องทั้งหลายขอ%อ,านาจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ของข%าพระองคัมภีร์ -�

48  ผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ทรงช*วยุทธข%าพระองคัมภีร์ -�ให%พ%นจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว�ตียนพี่น้องทั้งหลายขอร0  พระเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็%าข%า  พระองคัมภีร์ -�ทรงยุทธกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ข%าพระองคัมภีร์ -�ข-&นเหน8อพวกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ท�$ล�กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ข-&นตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*อส0%
กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������บข%าพระองคัมภีร์ -� พระองคัมภีร์ -�ทรงช*วยุทธข%าพระองคัมภีร์ -�ให%พ%นจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ากำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����คัมภีร์ -นทาร�ณโหดร%ายุทธ

49  โอ  ข%าแตียนพี่น้องทั้งหลายขอ*พระเยุทธโฮวาห�  เพราะเหตียนพี่น้องทั้งหลายขอ�น�&ข%าพระองคัมภีร์ -�จ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็-งจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็ะขอเท!ดท0นพระองคัมภีร์ -�ไว%ท*ามกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ลางป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ระชาชาตียนพี่น้องทั้งหลายขอ!ท�&ง
หลายุทธ และร%องเพลงสรรเสร!ญพระนามของพระองคัมภีร์ -�

50  พระองคัมภีร์ -�ป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����ระทานช�ยุทธชนะอ�นยุทธ!$งใหญ*แกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����*กำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����ษ�ตียนพี่น้องทั้งหลายขอร!ยุทธ�ของพระองคัมภีร์ -�  และทรงส,าแดงคัมภีร์ -วามเมตียนพี่น้องทั้งหลายขอตียนพี่น้องทั้งหลายขอาแกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����*ผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔0%ท�$
พระองคัมภีร์ -�ทรงเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็!มไว%น�&น คัมภีร์ -8อดาว!ด และแกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ�����*เช8&อพระวงศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว�ของท*านเป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์�袔ןᾜٛ������豥Ⅲحمق쬮/K�Ę���먼擆����g.먤擆먌擆맰擆맔擆릔擆른擆률擆䭔灩䬼灩�����2นน!ตียนพี่น้องทั้งหลายขอยุทธ� 
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