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ลอวย กซัต
พะทัม 3 กซัต ไม่ 4 กซัต โฮวน ลัก่ ตอก อื ปุ แตะ ไม่ 1

กซัต ไม่ 2 กซัต� ไลลวง ป ไก นึง อื มัฮ ไลลวง ติ� ปังเมอ
ตัง ตอก ฆวต เกือฮ ปุย ซังเกต นึง อ�ื เญือม ไซฮ ปุย พะ
ทัม 3 กซัต ไม่ 4 กซัต เฮี เอจี มัฮ ไซฮ อื ไลลวง กซัต เมือง
อซิราเอน ละ ซ เปลีฮ อื ป ระ ไล ละ ปุย ลอา เจือ ตอก เฮ�ี
(1) ปัง เกิต ป โตะ ป ตอง ละ โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า�

พะจาว กัมลัง ยุฮ ลัง่ อื ตัม ลปุง ซันญา แตะ อาึง� แพน
กัน ยุฮ พะจาว ซ แปน โตว ป ไลจ นึง ซ ยุฮ ลอป พะจาว กัน
กไน ปุย ไน แตะ� ป ไซฮ พะทัม 3 กซัต เฮี เนน กัน ระ ยุฮ
กซัต ด่าวติ ไม่ กซัต ซาโลมอน นึง ซ เกือฮ อื เอะ ยุ ที ตอก
ยุฮ พะจาว กัน เบือ อ�ื ปัง ยุฮ ปุย ป พิต โฮวน เจือ� กัน
ไมจ ยุฮ เยโฮชาฟัต� เฮเซคียา� ไม่ โยซียา ป มัฮ กซัต เนอึ
ม รพาวม นึง อื เซ ปังเมอ เกียฮ นัม รพาวม โม ลัปซด่อน
เกือฮ โฮว ลวง ไมจ อ�ื เอจี ที นึง เซ ยุฮ ลัง่ พะจาว กัน ตัม
ลปุง ซันญา ยุฮ แตะ เซ� เอจี ไก โรฮ งอ่น ป เนอมึ รพาวม
ละ พะจาว นึง อื โครยญ เจน ปุย�
(2) กัน ไว ปุย พะจาว นึง วฮินั ป ยุฮ ปุย นึง เวยีง เยรูซา

เลม เซ มัฮ ด่าวติ ป คิต ป งอ่ต ตอก ซ ไมจ ปุย ยุฮ ฮู� เตื
อง กัน ลัง ยุฮ โม ซตุ ไม่ โม เลวี นึง อื ตัม ไล แตะ� พะทัม
เฮี เกือฮ เอะ ยุง ที ไล ตอก ยุฮ ปุย โอเอฮี นึง กัน นัปทื อื พะ
จาว โครยญ เจือ� ป คิต ป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ ปุย โอเอฮี ไล เซ
มัฮ กซัต ด่าวติ� ป ยุฮ วฮินั เซ เกือฮ แปน ป ฟวยจ เจอ ปัง
เมอ มัฮ ซาโลมอน�
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จัตเจือ อาดัม่
1 อาดั่ม มัฮ เปือะ เซต� เซต มัฮ เปือะ เอโนต� เอโนต

มัฮ เปือะ เคนัน� 2 เคนัน มัฮ เปือะ มาฮะลาเลน� มาฮะลา
เลน มัฮ เปือะ ยาเรต� 3 ยาเรต มัฮ เปือะ เอโนก� เอโนก
มัฮ เปือะ เมทูเซลา� เมทูเซลา มัฮ เปือะ ลาเมก� 4 ลาเมก
มัฮ เปือะ โนอา� โนอา ไก กวน ลอวย ปุย� มัฮ เชม� ฮมั�
ยาเฟต�

จัตเจือ กวน โนอา
5 จัตเจือ ยาเฟต มัฮ โม โกเมอ� โม มาโกก� โม มาได่�

โม ยาวนั� โม ทูบัน่� โม เมเชก ไม่ โม ทิรตั� 6 จัตเจือ กวน
โกเมอ เยอ มัฮ โม อตัเคนัต� โม ด่ีฟัต ไม่ โม โทกันมา�
7 จัตเจือ ยาวนั นึง อื มัฮ โม เอลีชา� โม ทาระชติ� โม คิต
ทิม ไม่ โม โรด่านิม�

8 จัตเจือ ฮมั มัฮ โม คุต� โม อียปิ� โม พุต ไม่ โม คะนา
อนั� 9 จัตเจือ คุต เซ มัฮ โม เซบ่า� โม ฮาวลิา� โม ซัปทา�
โม ราอามา� ไม่ โม ซัปเทคา� จัตเจือ ราอามา มัฮ โม เช
บ่า� ไม่ โม เด่ดัน่� 10 คุต เซ มัฮ เปือะ นิมโรต� เอจี มัฮ
โม นิมโรต เซ ป เกง ป เลือ นึง กัน ตัตเตียง แตะ ปุย กา ปุย
ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื

11อยีปิ มัฮ เปือะ โม ลิเด่ีย� โม อานัม� โม เลฮปั� โม นัป
ทู� 12 โม พัตรุต� โม คัตลู� โม คัปโท� ไม่ โม ครตี� (โม
ครตี เซ เอจี มัฮ จัตเจือ โม ฟีลิซเตีย�� 13 กวน โรง คะนา
อนั มัฮ ไซด่อน� จัตเจือ คะนาอนั เซ มัฮ โม ไซด่อน� โม
เฮต� 14 โม เยบุ่ต� โม อาโมไร� โม เกอกาช�ี 15 โม ฮไีว�
โม อะระคา� โม ซินี� 16 โม อาระวตั� โม เซเมอ� ไม่ โม
ฮามัต�

17 จัตเจือ เชม มัฮ โม เอลัม� โม อตัชุน� โม อาระปัก
ชตั� โม ลุต� โม อารมั� โม อุต� โม ฮุน� โม เกเทอ ไม่ โม
เมเชก� 18 อาระปักชตั เซ มัฮ เปือะ เชลา� เชลา มัฮ เปือะ
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เอเบ่อ� 19 เอเบ่อ เซ ไก กวน รเมะ ลอา� ติ อื มัฮ เพเลก�
ปุ อื มัฮ โยกทัน� เอจี มัฮ เจน เกิต เพเลก เซ รกัฮ ลเฆือฮ
ปุย ฮา ปุ แตะ นึง ปลัฮเตะ เอ� 20 โยกทัน เซ มัฮ เปือะ อนั
โมดัต่� เชเลป� ฮาซามาเวต� เยรา� 21 ฮาโด่รมั� อุซัน�
ดิก่-ลา� 22 เอบ่าน� อาบี่มาเอน� เชบ่า 23 โอฟี� ฮาวิลา�
ไม่ โยบัป่�

จัตเจือ เชม
24 เชม มัฮ เปือะ อาปักชตั� อาปักชตั มัฮ เปือะ เชลา�

เชลา มัฮ เปือะ เอเบ่อ� 25 เอเบ่อ มัฮ เปือะ เปเลก� เปเลก
มัฮ เปือะ เรอู� เรอู มัฮ เปือะ เซรุก� 26 เซรุก มัฮ เปือะ
นาโฮ� นาโฮ มัฮ เปือะ เทรา� 27 เทรา มัฮ เปือะ อปัรมั� ป
อฮั ปุย อปัราฮมั ไม่ เซ�

จัตเจือ อปัราฮมั
28 อปัราฮมั ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ ยซิฮกั ไม่ อิ

ชมาเอน� 29 กวน อิชมาเอน มัฮ เนบ่าโยต� เคด่า� อตัเบ่
เอน� มิปซัม� 30 มิตชมา� ดู่มา� มัตซา� ฮาดัต่� เทมา�
31 เยทู� นาฟิต� ไม่ เคเด่มา� ปุย โม เซ มัฮ กวน อิชมา
เอน� 32 อปัราฮมั ไก ปรโปวน แตวะ เญือะ� มอยฮ อื มัฮ
เคทูรา� ไก โรฮ กวน รเมะ แลฮ ปุย� มัฮ ซิมรนั� โยกชนั�
เมดั่น� มีเด่ียน� อชิบัก่� ไม่ ชูอา� กวน รเมะ โยกชนั มัฮ
เชบ่า� ไม่ เด่ดัน่� 33กวน รเมะ มีเด่ียน มัฮ เอฟา� เอเฟอ�
ฮาโนก� อาบี่ด่า ไม่ เอนด่าอา� โม เซ มัฮ ตื จัตเจือ เคทูรา
เซ�

จัตเจือ เอซาว
34 อปัราฮมั มัฮ เปือะ ยซิฮกั� ยซิฮกั เซ มัฮ เปือะ เอซาว

ไม่ อซิราเอน� 35 กวน รเมะ เอซาว มัฮ เอลีฟัต� เรอูเอน�
เยอุต� ยาลัม� ไม่ โครา� 36 จัตเจือ เอลีฟัต มัฮ โม เทมัน�
โม โอมา� โม เซฟี� โม กาทัม� โม เคนัต� โม ทิมนา� ไม่
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โม อามาเลก� 37 จัตเจือ เรอูเอน มัฮ โม นาฮตั� โม เซรา�
โม ชมัมา ไม่ โม มิตซา�

38กวน รเมะ เซอี มัฮ โลทัน� โชบัน่� ซิเบโ่อน� อานา� ด่ี
โชน� เอเซอ ไม่ ด่ีชนั� 39 กวน รเมะ โลทัน มัฮ โฮรี ไม่ โฮมั
ม� รนัน โลทัน เซ มัฮ ทิมนา� 40 กวน รเมะ โชบัน่ เซ มัฮ
เอลียนั� มานาฮตั� เอบัน่� เชฟี� ไม่ โอนัม� กวน รเมะ ซิ
เบโ่อน เซ มัฮ ไอยา ไม่ อานา� 41 กวน รเมะ อานา เซ มัฮ ด่ี
โชน� กวน รเมะ ด่ีโชน มัฮ ฮมัรนั� เอชบัน่� อติรนั� ไม่ เค
รนั� 42 กวน รเมะ เอเซอ มัฮ บิน่ฮนั� ซาวนั ไม่ ยาอาคัน�
กวน รเมะ ด่ีโชน มัฮ อุต ไม่ อารนั�

โม กซัต เมือง เอโด่ม
43 เฮี มัฮ มอยฮ โม กซัต ตัตเตียง เมือง เอโด่ม กา เฆียง

ไก กซัต ตัตเตียง เมือง อซิราเอน� เบ่ลา ป มัฮ กวน เบ่โอ
โฮลฮ แปน กซัต ตัตเตียง เมือง เอโด่ม กา ปุย� ยว่ง อาวต
อื มัฮ ยว่ง ดิน่ฮาบ่า� 44 ฟวยจ ยุม เบ่ลา เซ มัฮ โยบัป่ ป
มัฮ กวน เซรา ป อาวต ยว่ง โบ่ซรา ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื
45ฟวยจ ยุม โยบัป่ เซ มัฮ ฮุชมั ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง เท
มัน ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื 46 ฟวยจ ยุม ฮุชมั เซ มัฮ ฮาดัต่
ป มัฮ กวน เบ่ดัต่ ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื ฮาดัต่ เซ มัฮ ป เอจี
เป โม มีเด่ียน นึง เมือง โมอปั ไพรม อ�ื ยว่ง อาวต อื มัฮ
ยว่ง อาวติ� 47ฟวยจ ยุม ฮาดัต่ เซ มัฮ ซัมลา ป อาวต เมือง
มัตชาเรคา ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื 48 ฟวยจ ยุม ซัมลา เซ�
มัฮ ชาอุน ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ยว่ง เรโฮโบ่ต โบ โกลง ยูฟะเร
ตี ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื 49 ฟวยจ ยุม ชาอุน เซ มัฮ บ่าอนั
ฮานัน ป มัฮ กวน อกัโบ่ ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื 50ฟวยจ ยุม
บ่าอนัฮานัน เซ มัฮ ฮาดัต่ ป แปน กซัต ฆรอ อ�ื ยว่ง ฮาดัต่
เซ มัฮ ยว่ง ปาอ�ี ปรโปวน เญือะ อื มัฮ เมเฮทาเบ่น ป มัฮ
กวน มัตเรต� มัตเรต เซ มัฮ กวน รโปวน เมซาฮปั�
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51 จาวไน เมือง เอโด่ม เมอ� มัฮ จาวไน ทิมนา� อาลียา�
เยเทต� 52 โอโฮลีบ่ามา� เอลา� ปีโนน� 53 เคนัต� เทมัน�
มิปซา� 54 มักด่ีเอน� ไม่ อริมั� ปุย โม เซ โฮลฮ ตื แปน จาว
ไน นึง เมือง เอโด่ม เซ�

2
จัตเจือ อซิราเอน

1 ยาโคป ไก กวน รเมะ กาว ลอา ปุย� มัฮ รูเบ่น� ซิเม
โอน� เลว�ี ยูด่า� อติซาคา� เซบู่ลุน� 2 ด่าน� โยเซป�
เบ่นยามิน� นัปทาลี� กาต� ไม่ อาเชอ�

จัตเจือ ยูด่า
3 ยูด่า ไก กวน รเมะ พอน ปุย เตือง โอยจ อ�ื กวน อื ไม่

บัต่ชูวา ปุย คะนาอนั เนอ มัฮ เอ� โอนัน� ไม่ เชลา� เอ ป
มัฮ กวน รเมะ โรง ยูด่า เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะ
จาว อ�ื พะจาว ยุฮ ยุม ไม่ เอ เซ ฆาื อ�ื 4 ยูด่า เซ ไก แม
โรฮ กวน รเมะ ไม่ ทามัน� ป มัฮ เครยีก แตะ เซ ลอา ปุย�
มัฮ เปเรต ไม่ เซรา� 5 กวน รเมะ เปเรต มัฮ เฮตโรน ไม่ ฮา
มุน� 6 กวน รเมะ เซรา ไก พอน ปุย� มัฮ ซิมร�ี เอทัน� เฮ
มัน� คันโค� ไม่ ด่ารา� 7 กวน รเมะ คามี มัฮ อาคัน� เอจี
มัฮ อาคัน เฮี ป ยุฮ ควน ไลจโลม ละ โม อซิราเอน นึง เม่าะ
ลไลม อื คาวคอง ลัง ยุฮ แตะ ไลจ ไม่� ละ เกือฮ อื แปน ป
ทไว ปุย ละ พะจาว โฮ� 8 กวน รเมะ เอทัน มัฮ อาซารยิา�

9 กวน รเมะ เฮตโรน มัฮ เยราเมเอน ไม่ รมั ไม่ คาเลป�
10 รมั มัฮ เปือะ อามีนาดัป่� อามีนาดัป่ มัฮ เปือะ นาโชน�
นาโชน เซ โฮลฮ แปน ป ระ ป คาว นึง ลลาึง จัตเจือ ยูด่า�
11 นาโชน มัฮ เปือะ ซันมา� ซันมา มัฮ เปือะ โบ่อตั� 12 โบ่
อตั มัฮ เปือะ โอเบ่ต� โอเบ่ต มัฮ เปือะ เจซี� 13 กวน รเมะ
เจซี ตัม ไล อื มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ เอลีอปั� ฟวยจ เซ มัฮ อาบี่
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นาดั่ป� ชมัมา� 14 นาทันเอน� รตัได่� 15 โอเซม� ไม่ ด่า
วติ� แปน อาแลฮ เตือง เซ� 16 โนก ฮา เซ ไก แม กวน ร
โปวน ลอา ปุย� มัฮ เซรุยา ไม่ อาบี่กายนิ� เซรุยา เซ ไก
กวน รเมะ ลอวย ปุย� มัฮ อาบี่ไช� โยอปั� ไม่ อาซาเฮน�
17 อาบี่กายนิ นึง อื เอญี ละ เยเทอ จัตเจือ โม อิชมาเอน�
ไก โรฮ กวน รเมะ ติ ปุย� มัฮ อามาซา มอยฮ อ�ื

18 คาเลป กวน เฮตโรน เนอ� เญือะ โรฮ ไม่ อาซุบ่า� ไก
โรฮ กวน รโปวน ไม่ อื ติ� มัฮ เยรโีอต� เยรโีอต เซ ไก โรฮ
กวน รเมะ ลอวย ปุย มัฮ เยเชอ� โชบัป่� ไม่ อารโด่น� 19 เญื
อม เอจี ยุม อาซุบ่า เยอ� คาเลป เญือะ โคระ แม ไม่ เอฟ
ราทา� ไก แม โรฮ กวน รเมะ ไม่ อื ติ� มอยฮ อื มัฮ เฮอ�
20 เฮอ เซ มัฮ เปือะ อุร�ี อุรี เซ มัฮ แม เปือะ เบ่ซาเลน�

21 กังเคะ เอ� เญือม เอจี ไก อาญุ เฮตโรน ลแฆลฮ เนอึ
ม เมอ� เญือะ แม ไม่ กวน เครฮี มาคี รนัน กิเลอตั แม� ไก
แม กวน รเมะ ไม่ อื ติ� มอยฮ อื มัฮ เซกุป� 22 เซกุป เซ
มัฮ เปือะ ยาอ�ี เอจี มัฮ ยาอี เซ ป โฮลฮ เตียง ยว่ง ระ นึง
นาตี กิเลอัต แปน งา่ โรฮ ลอวย ยว่ง อื เอนิ� 23 กังเคะ เอ
โม เกชู ไม่ โม อารมั ฮอยจ ชะ ลู ยว่ง ยาอี ไม่ ยว่ง เคนัต ฮา
อ�ื เตือง ยว่ง แตวะๆ ป อาวต รวติ รเวยีง อ�ื ปุน เอนิ อื
ลแฆลฮ ยว่ง เตือง โอยจ อ�ื ป อาวต นา เซ มัฮ ตื จัตเจือ
มาคี ป มัฮ เปือะ กิเลอัต เซ� 24 กังเคะ เอ� เฮตโรน เซ ยุม
นึง นาตี คาเลป เอฟราทา� ฟวยจ ยุม อื เซ� อาบี่ยา ปรโป
วน เญือะ อื ไก แม โรฮ กวน รเมะ ละ อื ติ ปุย� มัฮ อาชฮู�
อาชฮู เซ มัฮ เปือะ เทโคอา�

25 เยราเมเอน กวน รเมะ โรง เฮตโรน เนอ� ไก กวน รเมะ
พอน ปุย� กวน โรง อื มัฮ รมั� มัฮ แม บุ่นา� โอเรน� โอ
เซม� ไม่ อาฮิยา� 26 เยราเมเอน เซ ไก แม ปรโปวน เญือะ
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ติ ปุย� มัฮ อาทารา� กวน อื ไม่ อาทารา เซ มัฮ โอนัม�
27 รมั ป มัฮ กวน รเมะ โรง เยราเมเอน เซ ไก โรฮ กวน รเมะ
ลอวย ปุย� กวน โรง อื มัฮ มาอตั� ฟวยจ เซ มัฮ แม ยามิน
ไม่ เอเคอ� 28 โอนัม ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ ชมัไม ไม่
ยาด่า� กวน รเมะ ชมัไม เยอ มัฮ นาดั่ป ไม่ อาบี่ชู� 29 ปร
โปวน เญือะ อาบีชู่ เยอ� มัฮ อาบีฮ่าอนิ� ไก โรฮ กวน รเมะ
ลอา ปุย� มัฮ อกับัน่ ไม่ โมลิต� 30 นาดั่ป ไก กวน รเมะ
ลอา ปุย� มัฮ เซเลต ไม่ อปัปาอมิ� เซเลต นึง อื ยุม เตือง
โอ แตะ ไก กวน� 31กวน อปัปาอมิ มัฮ อชิอ�ี กวน อชิอี มัฮ
เชชนั� กวน เชชนั มัฮ อกัไล� 32 ยาด่า ปุ ชมัไม เยอ� ไก
กวน รเมะ ลอา� มัฮ เยเทอ ไม่ โยนาทัน� เยเทอ นึง อื ยุม
เตือง โอ แตะ ไก กวน� 33 โยนาทัน ไก กวน รเมะ ลอา ปุย�
มัฮ เปเลต ไม่ ซาซา� ปุย โม เซ มัฮ ตื จัตเจือ เยราเมเอน�
34 เชชนั เนอ� ไก โตว กวน รเมะ� ไก กวน รโปวน โน่ง�
ปังเมอ ไก โรฮ ครา รเมะ ติ ปุย� มัฮ โม อยีปิ� มอยฮ อื มัฮ
ยาระฮา� 35 เชชนั เซ เกือฮ เอนิ กวน รโปวน แตะ เญือะ ไม่
ยาระฮา ป มัฮ ครา แตะ เซ� โฮลฮ เนอมึ กวน รเมะ แตะ ไม่
อ�ื มอยฮ อื มัฮ อตัไท� 36 อตัไท มัฮ เปือะ นาทัน� นาทัน
มัฮ เปือะ ซาบัต่� 37 ซาบัต่ มัฮ เปือะ เอฟลัน� เอฟลัน เซ
มัฮ เปือะ โอเบ่ต� 38 โอเบ่ต มัฮ เปือะ เยฮู� เยฮู มัฮ เปือะ
อาซารยิา� 39 อาซารยิา มัฮ เปือะ เฮเลต� เฮเลต มัฮ เปือะ
เอลาอาซา� 40 เอลาอาซา มัฮ เปือะ ซิซะไม� ซิซะไม มัฮ
เปือะ ชนัลุม� 41 ชนัลุม มัฮ เปือะ เยคามิยา� เยคามิยา มัฮ
เปือะ เอลีชามา�

จัตเจือ คาเลป
42 กวน โรง คาเลป ป มัฮ ปุ เยราเมเอน เซ� มัฮ เมชา�

เมชา เซ เอจี มัฮ โรฮ เปือะ ซีป� ซีป มัฮ เปือะ มาเรชา�
มาเรชา เซ มัฮ เปือะ เฮปโรน� 43 เฮปโรน เซ ไก กวน รเมะ
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ปาวน ปุย� มัฮ โครา� ทัปปูวา� เรเคม� ไม่ เชมา� 44 เชมา
มัฮ เปือะ ราฮมั� ราฮมั เซ มัฮ เปือะ โยระเคอมั� โยระเค
อมั เซ มัฮ เปือะ เรเคม� เรเคม มัฮ เปือะ ชมัไม� 45 ชมัไม
มัฮ เปือะ มาโอน� มาโอน มัฮ เปือะ เบ่ตซู� 46 ปรโปวน
แตวะ เญือะ คาเลป มัฮ เอฟา� กวน รเมะ อื ไม่ เอฟา เซ
มัฮ ฮารนั� โมซา ไม่ กาเซต� ฮารนั นึง อื เซ มัฮ เปือะ กา
เซต� 47 ยาได่ มัฮ เปือะ เรเกม� โยทัม� เกชนั� เปเลต�
เอฟา� ไม่ ชาอปั� 48 ปรโปวน แตวะ เญือะ คาเลป ติ อื มัฮ
มาอาคา� กวน รเมะ อื ไม่ มาอาคา เซ มัฮ เชเบ่อ ไม่ ทีระ
ฮะคา� 49 กัง เคะ เอ� ไก แม กวน รเมะ ลอา ปุย� ติ อื มัฮ
ชาอปั� ชาอปั เซ มัฮ เปือะ มัตมันนา� ติ ปุย อื มัฮ เชวา�
เชวา เซ มัฮ เปือะ มักเบ่นา ไม่ กิเบ่อา� โนก ฮา เซ คาเลป
ไก แม กวน รโปวน ติ� มัฮ อกัซา� 50 ปุย โม เซ เยอ� มัฮ
ตื จัตเจือ คาเลป�

กวน รเมะ โรง คาเลป ไม่ เอฟราทา เยอ� มัฮ เฮอ� เฮอ
เซ มัฮ เปือะ โชบัน่� เอจี มัฮ โชบัน่ เซ ป เฌาะ ตัง ยว่ง คี
รยิตั เยอารมิ เมอ� 51 กวน ติ อื แม มัฮ ชนัมา� แปน โรฮ
ปุย เฌาะ ตัง ยว่ง เบ่ตเลเฮม โรฮ� กวน รเมะ เฮอ ติ อื แม
มัฮ ฮาเรป� แปน โรฮ ปุย เฌาะ ตัง ยว่ง เบ่ตกาเด่อ โรฮ�
52 โชบัน่ ป เฌาะ ตัง ยว่ง คีรยิตั เยอารมิ เซ ไก โรฮ จัตเจือ
โฮวน� มัฮ โม ฮาโรเอ� มัฮ แม ปุย อาวต นึง เมือง เมนโูฮต
ตา บลัฮ ยว่ง เอนิ� 53 จัตเจือ โม อติไร� โม ปุไท� โม ชุมั
ต� โม มิชรา� โม โซรา� โม เอตทาโอน� ไม่ โม ป อาวต นึง
ยว่ง คีรยิตั เยอารมิ เมอ มัฮ ตื จัตเจือ โชบัน่ เซ� 54 ซันมา
ป เฌาะ ตัง ยว่ง เบ่ตเลเฮม เมอ� โฮวน โรฮ จัตเจือ อ�ื มัฮ
โม เนโทฟา� โม อตัโรต เบ่ตโยอปั� ไม่ โม โซรา ป อาวต
ยว่ง มานาฮตั ตา บลัฮ ยว่ง� 55 เตือง โม ป เกง นึง กัน ไซฮ
นังซื ป อาวต นึง ยว่ง ยาเบ่ต� ป มัฮ โม ทิราไท� โม ชเิมอ�ี
ไม่ โม ซุคา� ปุย โม เซ เยอ เอจี มัฮ โม เคไน ป ฮอยจ เน่อมึ
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นึง ฮมัมัต� เอจี มัฮ โม ป เญือะ ป เอญี ละ ปุ แตะ ไม่ โม
เรคัป�

3
กวน กซัต ด่าวติ

1 กวน รเมะ กซัต ด่าวติ ป เกิต ละ อื เญือม อาวต อื นึง
เมือง เฮปโรน โฮ มัฮ โม เฮ�ี ป มัฮ กวน โรง อื มัฮ อมัโนน�
มัฮ กวน อื ไม่ อาฮิโนอมั� ป มัฮ โม ยซิเรเอน� ฟวยจ เซ
ด่านีเอน มัฮ กวน อื ไม่ อาบี่กายนิ� ป มัฮ โม คาราเมน�
2ฟวยจ เซ มัฮ แม อปัซาโลม� มัฮ กวน อื ไม่ มาอาคา ป มัฮ
กวน กซัต ทันไม� ทันไม เซ มัฮ กซัต เมือง เกชู� ฟวยจ เซ
มัฮ แม อาโด่นียา� มัฮ กวน อื ไม่ ฮกักิต� 3 ฟวยจ เซ มัฮ
แม เชฟาทิยา� มัฮ กวน อื ไม่ อาบี่ทัน� ฟวยจ เซ มัฮ แม
อติเรอัม� มัฮ กวน อื ไม่ เอก-ลา� 4 กวน กซัต ด่าวติ เตือง
แลฮ ปุย อื เซ� มัฮ ป เกิต ละ อื ไน ติ เจน ตัตเตียง อื ปุย
นึง เมือง เฮปโรน อาแลฮ เนอมึ ไม่ บลัฮ โฮ� ฟวยจ เซ ตัต
เตียง แม โรฮ ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม งว่ย โรฮ ลอวย เนอึ
ม� 5 โม เฮี เยอ มัฮ แม กวน รเมะ กซัต ด่าวติ� มัฮ ป เกิต
ละ อื เญอืม อาวต อื นึง เวยีง เยรูซาเลม� กวน อื ไม่ บัต่เช
บ่า ป มัฮ กวน รโปวน อมัมีเอน เซ ไก ปาวน ปุย� มัฮ ชิเม
อา� โชบัป่� นาทัน ไม่ ซาโลมอน� 6-9 โนก ฮา เซ กซัต ด่า
วติ เตอ ไก แม กวน ซไตม ปุย แม� มัฮ อปิฮา� เอลีชูวา�
เอลีเฟเลต� โนกา� เนเฟก� ยาเฟีย� เอลีชามา� เอลียา
ด่า� ไม่ เอลีเฟเลต� โนก ฮา กวน โม เซ อ�ื กซัต ด่าวติ ไก
แม โรฮ กวน ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ โฮวน ปุย� กวน
รโปวน ด่าวติ ติ ปุย อื มัฮ ทามัน�

จัตเจือ กซัต ซาโลมอน
10 จัตเจือ กซัต ซาโลมอน มัฮ เรโฮโบ่อมั� กวน เรโฮโบ่

อมั มัฮ อาบีย่า� กวน อาบีย่า มัฮ อาซา� กวน อาซา มัฮ เย
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โฮชาฟัต� 11 กวน เยโฮชาฟัต มัฮ โยรมั� กวน โยรมั มัฮ
อาฮตัยา� กวน อาฮตัยา มัฮ โยอตั� 12 กวน โยอตั มัฮ อา
มาซิยา� กวน อามาซิยา มัฮ อุตซิยา� กวน อุตซิยา มัฮ
โยทัม� 13 กวน โยทัม มัฮ อาฮตั� กวน อาฮตั มัฮ เฮเซคี
ยา� กวน เฮเซคียา มัฮ มะนาเซ� 14 กวน มะนาเซ มัฮ อา
โมน� กวน อาโมน มัฮ โยซียา� 15 กวน โรง โยซียา มัฮ โย
ฮานัน� ฟวยจ เซ มัฮ แม เยโฮยาคิม� ฟวยจ เซ มัฮ เซเด่
คียา� ฟวยจ เซ มัฮ ชนัลุม� แปน ปาวน เตือง เซ� 16 กวน
เยโฮยาคิม มัฮ เยโคนิยา� กวน เยโคนิยา มัฮ เซเด่คียา�

17กวน รเมะ เยโคนิยา ป โฮลฮ โฮว แปน ครา เมือง บ่าบี่
โลน เซ ไก อาแลฮ ปุย� มอยฮ อื มัฮ เชอันทิเอน� 18 มันคี
รมั� เปด่ายา� เชนัตซา� เยคามิยา� โฮชามา� ไม่ เนด่าบี่
ยา� 19 เปด่ายา เซ ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ เซรูบ่าเบ่น
ไม่ ชิเมอ�ี กวน รเมะ เซรูบ่าเบ่น เนอ� มัฮ เมชุนลัม ไม่ ฮา
นันยา� กวน รโปวน อื มัฮ เชโลมิต� 20 โนก ฮา เซ เยอ�
เซรูบ่าเบ่น เซ ไก แม กวน พอน ปุย แม� มัฮ ฮาชูบ่า� โอ
เฮน� เบ่เรคิยา� ฮาซาดิย่า ไม่ ยูชปัเฮเซต� 21 ฮานันยา ไก
กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ เปลาติยา ไม่ เยชายา� เยชายา
มัฮ เปือะ เรไฟยา� เรไฟยา มัฮ เปือะ อาระนัน� อาระนัน
มัฮ เปือะ โอบ่าด่ี� โอบ่าด่ี มัฮ เปือะ เชคานิยา� 22 เชคานิ
ยา มัฮ เปือะ เชไมอา� เชไมอา ไก กวน รเมะ พอน ปุย� มัฮ
ฮตัทัต� อกัิน� บ่ารยีา� เนอารยีา ไม่ ชาฟัต� 23 เนอารยีา
ไก กวน ลอวย ปุย� มัฮ เอลีโอไน� เฮเซคียา� ไม่ อตัรคัีม�
24 เอลีโอไน ไก กวน รเมะ อาแลฮ ปุย� มัฮ โฮด่าวยิา� เอลี
ยาชปิ� เปไลยา� อกัคุป� โยฮานัน� เด่ไลยา� ไม่ อานานี�

4
จัตเจือ ยูด่า
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1 จัตเจือ ยูด่า มัฮ เปเรต� เฮตโรน� คาระมี� เฮอ� ไม่ โช
บัน่� 2 โชบัน่ มัฮ เปือะ เรอายา� เรอายา มัฮ เปือะ ยาฮตั�
ยาฮตั เซ มัฮ เปือะ อาฮุไม ไม่ ลาฮตั� ปุย โม เซ เยอ มัฮ จัต
เจือ โม โซรา 3-4กวน โรง คาเลป ไม่ เอฟราทา เยอ มัฮ เฮอ�
กวน เฌือต เฮอ เซ มัฮ ป เฌาะ ตัง โคระ ยว่ง เบ่ตเลเฮม�
เฮอ เซ ไก กวน รเมะ ลอวย ปุย� มัฮ เอทัม� เปนูเอน� ไม่
เอเซอ� เอทัม เซ ไก กวน รเมะ ลอวย ปุย� มัฮ ยซิเรเอน�
อิชมา� ไม่ อิตบัต่� ไก แม กวน รโปวน ติ มัฮ ฮตัเซเลนโพ
นี� เปนเูอน มัฮ เปือะ เกโด่� เอเซอ มัฮ เปือะ ฮุชา� 5 อตัฮู
ป ตัง ยว่ง เทโคอา เซ ไก ปรโปวน เญือะ ลอา ปุย� มัฮ เฮลา
ไม่ นาอารา� 6 กวน รเมะ อื ไม่ นาอารา เซ มัฮ อาฮุตซัม�
เฮเฟอ� เทเมนี� ไม่ ฮาอาฮตั ทาร�ี 7 กวน อื ไม่ เฮลา มัฮ
เซเรต� อซิฮา ไม่ เอตนัน� 8 ฮกัโคต มัฮ เปือะ อานบุ ไม่ โซ
เบ่บ่า� โม จัตเจือ อาฮารเฮน กวน ฮารูม ซึป โรฮ เจือ แตะ
เน่อมึ นึง ฮกัโคต เซ�

9 ไก ปรเมะ ติ� มัฮ ยาเบ่ต� เญอืม เกิต โรง อ�ื มะ อื ปุก
มอยฮ อ�ื อฮั ยาเบ่ต* ละ อ�ื มัฮ อฮั อื เฮ�ี �โฮลฮ ลัมเลือ
เอนิ โอต โซะ อื เญอืม เกิต ปุย เฮ�ี� อฮั เซ� ยาเบ่ต เซ มัฮ
ปุย ไก โญตซัก โฮฮ ฮา โม เอยีกปุ แตะ เซ� 10ยาเบ่ต เซ ไว
วอน ละ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี �ปัว พะจาว ปิฮ
มุ่น ละ แตะ� ไม่ เกือฮ โรฮ อื นาตี อาวต เตอะ เฮี เวอืฮ ฮา
ไพรม แตะ� ปัว อมันัต ยุฮ พะจาว เซ อาวต ไม่ แตะ� ปัว
โรฮ เกือฮ เฆีญ แตะ ฮา ป โอ ไมจ ไม่ ป โตะ ป ตอง โครยญ
เจือ�� อฮั เซ� เญือม เซ พะจาว โพต เนอึม อื ละ อื ตัม ป
ปัว อ�ื

มอยฮ จัตเจือ ปุย โฮวน เจือ
* 4:9 4:9 ยาเบ่ต เซ มัฮ อฮั อื โซะ ป อาวม ไม่�
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11 เคลุป เอียกระ ชูฮา มัฮ เปือะ เมฮ�ิ เมฮิ มัฮ เปือะ เอช
โทน� 12 เอชโทน มัฮ เปือะ เบ่ตราฟา� ปาเซอา� ไม่ เทฮิน
นา� 13 เคนัต ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ โอตนีเอน ไม่ เซไร
อา� โอตนีเอน เซ ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ ฮาทัต ไม่ เม
โอโนไท� 14 เมโอโนไท มัฮ เปือะ โอฟรา� เซไรอา มัฮ เปือะ
โยอปั� เอจี มัฮ โยอปั เซ ป ตัง ยว่ง ป อฮั ปุย �เกฮะราชมิ�
ไม่� มัฮ อฮั อื โตะ โลก อาวต โม ชงั ไม่� 15 คาเลป กวน
รเมะ เยฟุนเน ไก กวน รเมะ ลอวย ปุย� มัฮ อรูิ� เอลา�
ไม่ นาอมั� กวน รเมะ เอลา เซ มัฮ เคนัต� 16 เยฮนัเลเลน
ไก กวน รเมะ ปาวน ปุย� มัฮ ซิป� ซิฟา� ทิรยีา� ไม่ อาซา
เรน� 17 เอซรา ไก กวน รเมะ ปาวน ปุย� มัฮ เยเทอ� เม
เรต� เอเฟอ� ไม่ ยาโลน� เมเรต เซ เญือะ ไม่ บิทิ่ยา� กวน
เครฮี กซัต เมือง อียปิ� กวน รโปวน อื มัฮ มิเรยีม� กวน
รเมะ อื มัฮ ชมัไม ไม่ อชิบ่า� อชิบ่า เซ แปน ป ตัง ยว่ง เอช
เทโมอา� 18 เมเรต เซ เญือะ แม ไม่ ปรโปวน โม ยูด่า ติ ปุย
แม� ไก กวน รเมะ ไม่ อื ลอวย ปุย� มัฮ เยเรต� เฮเบ่อ�
ไม่ เยคูทีเอน� เยเรต เซ มัฮ ป ตัง ยว่ง เกโด่� เฮเบ่อ มัฮ ป
ตัง ยว่ง โซโค� เยคูทีเอน เซ ตัง โรฮ ยว่ง ซาโนอา�

19 โฮด่ียา เญือะ ไม่ รนัน นาฮมั� จัตเจือ อื มัฮ โม เกเรม
ป ตัง ยว่ง เคอีลา เซ� ไม่ โม มาอาคัต ป อาวต นึง ยว่ง เอ
ชเทโมอา เซ� 20 ชิโมน ไก กวน รเมะ ปาวน ปุย� มัฮ อมั
โนน� รนินา� เบ่นฮานัน ไม่ ทิโลน� อชิอี ไก กวน รเมะ ลอา
ปุย� มัฮ โซเฮต ไม่ เบ่นโซเฮต�

จัตเจือ เชลา
21 ยูด่า มัฮ เปือะ เชลา� เชลา เซ มัฮ เปือะ เอ� เอ เซ

มัฮ ป ตัง ยว่ง เลคา� ลาอาด่า มัฮ ป ตัง ยว่ง มาเรชา� จัต
เจือ โม เซ เยอ มัฮ โม ป เกียฮ ไตญ เครองึ พา แนน ไมจ�
อาวต นึง ยว่ง เบ่ต ชตัเบ่อา� 22 โยคิม ไม่ ปุย ยว่ง โคเซบ่า
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ไม่ โยอตั ไม่ ซารปั มัฮ ตื จัตเจือ เชลา เซ� โยฮตั ไม่ ซารปั
เซ เญือะ ไม่ ปรโปวน เมือง โมอปั� ฟวยจ เซ โฮว อาวต นึง
ยว่ง เบ่ตเลเฮม� (ไลลวง เซ เยอ มัฮ ไลลวง ป ไซฮ ปุย เน่อมึ
ไพรม อ�ื� 23 โม เซ เยอ มัฮ ชงั ป เกียฮ ลวน โดง� อาวต
นึง ยว่ง เนทาอมิ ไม่ ยว่ง เกด่ารา� แปน ป ยุฮ กัน ละ กซัต
นา เซ�

จัตเจือ ซิเมโอน
24 ซิเมโอน ไก กวน รเมะ พอน ปุย� มัฮ เนมูเอน� ยา

มิน� ยารปิ� เซรา� ไม่ ชาอุน� 25 กวน ชาอุน มัฮ ชนัลุม�
กวน ชนัลุม มัฮ มิปซัม� กวน มิปซัม มัฮ มิตชมา� 26 กวน
มิตชมา มัฮ ฮมัมูเอน� กวน ฮมัมูเอน มัฮ ซักเกอ� กวน ซัก
เกอ มัฮ ชิเมอ�ี 27 ชิเมอี ไก กวน รเมะ กาว โรฮ แลฮ ปุย�
ไก แม กวน รโปวน แลฮ ปุย� เอียกปุ ชิเมอี เซ ปังเมอ โอ
โฮวน จัตเจือ อ�ื เจอ ซิเมโอน เซ แปน โอ พรุฮแพร ฆาื อื
เมาะ เจอ ยูด่า�

28 เน่อมึ เมือ โรง อื ฮอยจ ละ เจน กซัต ด่าวติ� โม ซิเม
โอน เนอ อาวต นึง ยว่ง โม เฮ�ี ยว่ง เบ่เออเชบ่า� โมลา
ด่า� ฮาซาชูอนั� 29 บิน่ฮา� เอเซม� โทลัต� 30 เบ่ทูเอน�
โฮรมา� ซิกลัก� 31 เบ่ต มาคาโบ่ต� ฮาซาซูซิม� เบ่ตบิ่ร�ี
ไม่ ชาอาราอมิ� 32 อาวต โรฮ นึง ยว่ง ไฮญ พอน ยว่ง� มัฮ
ยว่ง เอตัม� อายนิ� รมิโมน� โทเคน� ไม่ อาชนั� 33 โนก
ฮา เซ อาวต ยว่ง แตวะๆ รวติ รเวยีง ยว่ง ระ เซ ฮอยจ ละ
ยว่ง บ่าอนั ลวง ก เซฮ อ�ื มอยฮ ซฆลาวม ปุย ไน เจอ ซิเม
โอน ไม่ มอยฮ ยว่ง อาวต อื ตัม ป ไซฮ ปุย อาึง เงอ มัฮ ตอก
เซ�

34-38 มอยฮ โม ป มัฮ ฮวันา ซฆลาวม ซิเมโอน เนอ� มัฮ
ตอก เฮ�ี มัฮ เมโชบัป่� ยมัเลก� โยชา ป มัฮ กวน อามาซิ
ยา� โยเอน� เยฮู ป มัฮ กวน โยชบิีย่า� โยชบิีย่า เซ มัฮ กวน
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เซไรอา� เซไรอา เซ มัฮ กวน อาซิเอน� โนก ฮา เซ มัฮ เอ
ลีโอไน� ยาอาโคบ่า� เยโชฮายา� อาซายา� อาด่ีเอน� เยซิ
มีเอน� เบ่ไนยา� ไม่ ซีซา� ซีซา เซ มัฮ กวน ชฟีิ� ชฟีิ มัฮ
กวน อาโลน� อาโลน มัฮ กวน เยด่ายา� เยด่ายา มัฮ กวน
ชมิร�ี ชมิรี มัฮ กวน เชไมอา� จัตเจือ โม เซ พรุฮแพร ปุๆ
39 เฌาะ ติ แตะ ฆาื อื ฮอยจ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ ปุๆ� โฮว
ซาวป เลียง แกะ ยุฮ แตะ โตะ โลก ป ไก รเตือป ยว่ง เกโด่�
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื 40 โม เซ ยุ นา ก ไก ไรป ละ คอง
เลียง แตะ โฮวน� เตะ นา เซ เวอืฮ ไม่ โอ อื ไก ป ยุฮ ป ซุก
ซัก ละ อื ติ เจือ เนอึม� โฮลฮ อาวต เฮน ฮลอง นึง อ�ื ป
อาวต นา เซ ไพรม อื มัฮ โม จัตเจือ ฮาม�

41 เมาะ ป เอจี อู เยอะ มอยฮ อื เซ� เอจี เลียก ซะ เต ยว่ง
เกโด่ เซ� ยุฮ ไลจ ไม่ พากัง ไม่ เตอปึ อาวต ปุย โม เซ เตือง
โม เมอูนี ป อาวต นา เซ โรฮ� โครฮ ปุย โอก ฮา นาตี เซ�
ลอต อาวต ไอฮ นึง อ�ื นึง มัฮ อื นา ก โฮวน ไรป ละ แกะ ปิ
ยุฮ อ�ื เญือม เซ ปุก เจน แปน เฮเซคียา กซัต เมือง ยูด่า�
42 โม ซิเมโอน พอน รอย ปุย โอก โฮว แม ฮอยจ นึง เมือง
เอโด่ม� ป นัม โม เซ มัฮ เปลาทียา� เนอารยีา� เรไฟยา�
ไม่ อุตซีเอน� ปุย ปาวน เซ มัฮ ตื กวน อชิอ�ี 43 ปุย โม เซ
ยุฮ ยุม ไม่ โม อามาเลก ป โฮฮ ลัง่ อื เซ� โม โกะ อื ลอต
อาวต นา เซ ฮอยจ ละ ปเล่ีย�

5
จัตเจือ รูเบ่น

1 เฮี มัฮ ไลลวง จัตเจือ รูเบ่น� รูเบ่น ป มัฮ กวน รเมะ โรง
ยาโคป เซ ไอฮ พาวม ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ เปือะ แตะ�
โฮลฮ โตว ป ลัง โฮลฮ กวน โรง ปุย ฆาื อ�ื ป โฮลฮ โอเอฮี
เซ มัฮ กวน โยเซป นึง อ�ื ตัม ป ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื ไพรม
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อ�ื รูเบ่น โฮลฮ โตว มอยฮ แปน แตะ กวน โรง เซ ฆาื อ�ื
2 ปัง โฮลฮ เจอ ยูด่า แปน ป ระ เรยีง ฮา เจอ ไฮญ นึง อ�ื
ไม่ โฮลฮ อื อมันัต ไล แปน กซัต เซ� ไลลวง มอยฮ กวน โรง
ปุย ปังเมอ ไก ลัง่ ไม่ เจอ โยเซป นึง อื เซ� 3 รูเบ่น ป มัฮ
กวน โรง ยาโคป เซ ไก กวน รเมะ ปาวน ปุย� มัฮ ฮาโนก�
ปันลู� เฮซโรน� ไม่ คารมี� 4-6 จัตเจือ โยเอน ซึป ปุ แตะ เน่
อมึ นึง เปือะ ฮอยจ ละ กวน อื ตอก เฮี โครยญ เจน ปุย� มัฮ
โยเอน� เชไมอา� โกก� ชเิมอ�ี มีคา� เรอายา� บ่าอนั� ไม่
เบ่เอรา� กซัต ทิกลัตปิเลเซอ เมือง อตัซีเรยี เอจี โฮมวต
โรวก เบ่เอรา เซ เกือฮ โฮว แปน ครา แตะ� เบ่เอรา เซ มัฮ
ฮวันา เจอ รูเบ่น�

7 ตัม นังซื ไพรม ไซฮ ปุย อาึง ไพรม อื โฮ� มอยฮ โม ฮวั
นา ซฆลาวม รูเบ่น มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ เยอีเอน� เซคารยิา�
8 ไม่ เบล่า ป มัฮ กวน อาซา� มัฮ กวนโซะ เชมา� ป มัฮ ซฆ
ลาวม โยเอน นึง อ�ื โม โยเอน เซ อาวต นึง นาตี อาโรเออ
ฮาวก ลวง ก ล่าวง� ฮอยจ ละ บลาวง เนโบ่ ไม่ นาตี บ่าอนั
เมโอน� 9 เญือม อาวต อื นึง เมือง กิเลอัต เซ คอง เลียง
อื พรุฮแพร� อาวต ฆาื อื ก เวอืฮ อื ฮอยจ เอนิ เฆียง ลาึน
เวอืฮ ป ติต ไม่ โกลง ยูฟะเรตี เซ�

10 เจน กซัต ซาอุน เนอ� โม รูเบ่น เซ รุป ปุ แตะ ไม่ โม
ฮากา� ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ลอต อาวต นึง นาตี ยุฮ อื ป มัฮ เมือง
กิเลอตั เซ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื

จัตเจือ กาต
11 โม กาต อาวต ลวง ก ล่าวง โม รูเบ่น เซ นึง เมือง บ่า

ชนั� ฮอยจ ละ เคต เมือง ซาเลคา ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� 12ซฆ
ลาวม ป ตึก นึง ระ ไล แตะ มัฮ โยเอน ป มัฮ ฮวันา อ�ื ซฆ
ลาวม ป แตวะ ฮา เซ เญีย่ะ มัฮ ชาฟัม ป มัฮ ฮวันา อ�ื ไกญ
กอ ซฆลาวม ไฮญ นึง เมือง บ่าชนั เซ มัฮ ยาไน ไม่ ชาฟัต�
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13 โนก ฮา เซ ซฆลาวม โม กาต ไก อาแลฮ มู� มัฮ โม มี
คาเอน� โม เมชุนลัม� โม เชบ่า� โม โยไร� โม ยาคัน� โม
ซิอา� ไม่ โม เอเบ่อ� 14 ปุย โม เซ มัฮ จัตเจือ อาบี่ฮาอนิ�
อาบีฮ่าอนิ เซ มัฮ กวน ฮุร�ี ป มัฮ กวน ยาโรอา� ป มัฮ กวน
กิเลอัต� ป มัฮ กวน มีคาเอน� ป มัฮ กวน เยชิไช� ป มัฮ
กวน ยาโด่� ป มัฮ กวน บุ่ต� เน่อมึ นึง บุ่ต เซ ฮอยจ ละ
อาบี่ฮาอนิ ไก ซเตะ เจน ปุย� 15 ฮวันา ปุย เตือง โอยจ อื
มัฮ อาฮิ ป มัฮ กวน อปัด่ีเอน� ตะ อื มัฮ กุนี� 16 โม กาต
เซ อาวต เล่ีป เมือง บ่าชนั ไม่ กิเลอัต� ไม่ นึง ลโลวง ชา
โรน ละ เลียง แตะ ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง โครยญ โดฮ� 17 ไล
ลวง มอยฮ โม กาต เซ เอจี ไซฮ ปุย อาึง เจน มัฮ โยทัม กซัต
เมือง ยูด่า� มัฮ โรฮ เจน มัฮ เยโรโบ่อมั กซัต เมือง อซิรา
เอน�

โม ตฮนั ป เป เบือ พะจาว
18 โม รูเบ่น ไม่ โม กาต ไม่ โม มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ เซ

ไก ตฮนั ยุฮ 44,760 ปุย� มัฮ ตื โม ป เกง ละ รุป แตะ นึง
กัน โกว วจิ ไม่ ทนู ไม่ โล� 19 ตฮนั โม เซ โอก โฮว ตอซู ปุ
แตะ ไม่ โม ฮากา� โม ฮากา เซ ไก ลอวย เจอ� มัฮ เจอ เยทู
ไม่ นาฟิต ไม่ โนดัป่� 20 ตฮนั โม อซิราเอน เซ อาึง เนอึม
รพาวม แตะ นึง พะจาว� ไววอน ปัว พะจาว เรอึม แตะ�
พะจาว โลยฮ รซอม ไววอน อ�ื เรอมึ เนอมึ อ�ื เกือฮ อื เกีย
ฮ เป โม ฮากา ไม่ ปุโฮมว เลียก ดิ ไม่ อ�ื 21 โม อซิราเอน
โฮลฮ อุต ยุฮ อื 50,000 ตัว ไม่ แกะ 250,000 ตัว� ไม่ บรงั
2,000 ตัว� ปุน โฮมวต โรฮ โม ตฮนั ไป นึง แตะ 100,000
ปุย� 22 เอจี ยุฮ ยุม ไม่ โม ป รุป ไม่ แตะ เซ โฮวน ปุย� นึง
มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื โฮว รุป ตอก เซ� โม อซิราเอน เซ
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โฮลฮ อาวต นึง นาตี ยุฮ โม ฮากา เซ ฮอยจ ละ เจน โฮลฮ
ปุย โรวก อื แปน ครา นึง เมือง อตัซีเรยี�

จัตเจือ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ
23 โม มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ เซ พรุฮ โฮวน ปุๆ� อาวต

เคียง นาตี บ่าชนั ฮาวก ก ล่าวง ปุๆ ฮอยจ ละ ยว่ง บ่าอนั
เฮอโมน� ยว่ง เซนี� ไม่ ชวง บลาวง เฮอโมน� 24 ฮวันา ซฆ
ลาวม อื มัฮ เอเฟอ� อชิ�ี เอลีเอน� อตัรเีอน� เยเรมี� โฮ
ด่าวยิา� ไม่ ยาด่ีเอน� โม เซ มัฮ ตื ตฮนั เกง ละ รุป แตะ�
พรุ มอยฮ โรฮ นึง แปน อื ไกญกอ ปุย นึง ซฆลาวม ยุฮ แตะ
เตือง ไพ เตือง มัน�

ปุย ลัก่ โอก ซเงะ โฮลฮ แปน ครา ปุย
25 ปัง มัฮ ตอก เซ ปุย โม เซ เนอึม โตว รพาวม ละ พะ

จาว ทื จัตเจือ ไพรม แตะ� ฆวต นัปทื พะ ทื ปุย ตังเมือง
เซ� ลอต เอนิ ละ โปวฮ พะจาว ฆาื อ�ื เอจี มัฮ เอนิ ปุย ตัง
เมือง โม เซ ป โครฮ พะจาว โอก ฮา เมือง เซ ซองนา อื โฮ�
26 พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ โบว รพาวม กซัต ปูน ป มัฮ
กซัต เมือง อตัซีเรยี� เกือฮ อื ฮอยจ ตอซู ไม่ โม เซ ฆาื อ�ื
กซัต เซ โรวก โม รูเบ่น� โม กาต� ไม่ โม มะนาเซ ตา บลัฮ
เจอ เซ เกือฮ แปน ครา แตะ� เกือฮ อื อาวต นึง นาตี ฮาลา�
ฮาไบ่� ฮารา� ไม่ อาวต โบ โกลง โกซัน� โม เซ อาวต นา
เซ ฆาื อื ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี กซัต เซ ไก แม โรฮ มอยฮ ติ� ปุย
อฮั ทิกลัต-ปิเลเซอ ไม่ อ�ื

6
จัตเจือ โม เลวี

1 เลวี ไก กวน รเมะ ลอวย ปุย� มัฮ เกอโชน� โคฮตั� ไม่
เมราร�ี 2 โคฮตั ไก กวน รเมะ ปาวน ปุย� มัฮ อมัรมั� อติซ
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ฮา� เฮปโรน� ไม่ อุตซีเอน� 3 อมัรมั ไก กวน รเมะ ลอา
ปุย� มัฮ อาโรน ไม่ ไอ โมเซ� กวน รโปวน อื มัฮ มิเรยีม�
อาโรน ไก กวน รเมะ ปาวน ปุย� มัฮ นาดัป่� อาบีฮู่� เอเลอ
าซา� ไม่ อทิามา�

4 จัตเจือ เอเลอาซา ซึป ปุ แตะ เน่อมึ นึง เปือะ ฮอยจ ละ
กวน อื ตอก เฮี โครยญ เจน ปุย� มัฮ เอเลอาซา� ฟีเนฮตั�
อาบี่ชูวา� 5 บุ่กคี� อุตซี� 6 เซราฮิยา� เมราโยต� 7 อามาริ
ยา� อาฮทุิป 8ซาโด่ก� อาฮมิาอตั� 9อาซารยิา� โยฮานัน�
10 อาซารยิา� (อาซารยิา เซ แปน ซตุ รซอฮ นึง วฮินั ป ยุฮ
กซัต ซาโลมอน นึง เวยีง เยรูซาเลม�� 11ฟวยจ อาซารยิา
เซ มัฮ อามารยิา� อาฮทุิป� 12ซาโด่ก� ชาลุม� 13ฮนิคียา�
อาซารยิา� 14 เซไรอา� เยโฮซาดั่ก� 15 เจน เซ กซัต เนบู่
คัตเนซา โรวก เยโฮซาดั่ก เซ เกือฮ โฮว แปน ดิ ครา แตะ
ไม่ ปุย ไฮญ ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม ไม่ เมือง ยูด่า โฮ�
เอจี มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื แปน ตอก เซ�

16 เลวี ไก กวน รเมะ ลอวย ปุย� มัฮ เกอโชน� โคฮตั� ไม่
เมราร�ี 17 กวน รเมะ เกอโชน มัฮ ลิปนี ไม่ ชิเมอ�ี 18 กวน
รเมะ โคฮตั มัฮ อมัรมั� อติซฮา� เฮปโรน� ไม่ อุตซีเอน�
19 กวน รเมะ เมรารี มัฮ มาลี ไม่ มูช�ี

20 จัตเจือ เกอโชน ซึป ปุ แตะ เน่อมึ นึง เปือะ ฮอยจ ละ
กวน อื ตอก เฮี โครยญ เจน ปุย� มัฮ เกอโชน� ลิปนี� ยา
ฮตั� ซิมมา� 21 โยอา� อติโด่� เซรา� เยอาเทไร�

22 จัตเจือ โคฮตั ซึป ปุ แตะ เน่อมึ เปือะ ฮอยจ ละ กวน อื
ตอก เฮี โครยญ เจน ปุย� มัฮ โคฮตั� อมัมีนาดัป่� โครา�
อตัซี� 23 เอนคานา� เอบีย่าซัป� อตัซี� 24ทาฮตั� อุรเีอน�
อุตซียา� ชาอุน�
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25 เอนคานา ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ อามาไซ ไม่ อา
ฮิโมต� 26 จัตเจือ อาฮิโมต เซ ซึป ปุ แตะ เน่อมึ นึง เปือะ
ฮอยจ ละ กวน อื ตอก เฮี โครยญ เจน ปุย� มัฮ อาฮิโมต�
เอนคานา� โซไฟ� นาฮตั� 27 เอลีอปั� เยโรฮมั� เอนคา
นา�

28 ซามูเอน ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� กวน โรง อื มัฮ โย
เอน� ปุ โยเอน เซ มัฮ อาบี่ยา�

29 จัตเจือ เมรารี ซึป ปุ แตะ เน่อมึ นึง เปือะ ฮอยจ ละ
กวน อื ตอก เฮี โครยญ เจน ปุย� มัฮ เมราร�ี มาลี� ลิปนี�
ชเิมอ�ี อุตซา� 30 ชเิมอ�ี ฮกักียา� มัฮ แม อาซายา�

ฮวันา โม ป เชยี นึง วฮินั
31 คัก เฮี มัฮ มอยฮ ปุย ป ดุฮ กซัต ด่าวติ แปน ฮวันา โม

ป เชยี นึง วฮินั ยุฮ พะจาว, มัฮ ฟวยจ ยวก ปุย ฮติ ลปุง ซัน
ญา ละ เกือฮ อื อาวต นึง วฮินั เซ� 32 กา เฆียง ยุฮ ซาโลม
อน วฮินั เซ โม เฮี เปียน ปุ แตะ นึง กัน นัม แตะ โม ป เชยี�
ตัม เวน ลัง รซอฮ แตะ นึง พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ พะ
จาว โฮ� 33-38 มอยฮ จัตเจือ ไพรม โม ป ไปญ กัน เซ ตวย
เน่อมึ นึง กวน แม ฮอยจ ละ เปือะ อื มัฮ ตอก เฮ�ี โม โคฮตั
นึง อื มัฮ เฮมัน ป นัม โม ป เชยี เซ� จัตเจือ เฮมัน เซ เน่
อมึ นึง โกะ อื ซึป ตอ ปุ แตะ ฮอยจ ละ จัตเจือ ไพรม อื มัฮ
ตอก เฮ�ี มัฮ เฮมัน� โยเอน� ซามูเอน� เอนคานา� เยโร
ฮมั� เอลีเอน� โทอา� ซูป� เอนคานา� มาฮตั� อามาไซ�
เอนคานา� โยเอน� อาซารยิา� เซฟันยา� ทาฮตั� อตัซี�
เอบี่ยาซัป� โครา� อติซฮา� โคฮตั� เลว�ี ยาโคป� (เน่อมึ
นึง เฮมัน เซ แม ฮอยจ ละ ยาโคป ไก 23 เจน ปุย��

39-43อาซัป มัฮ โรฮ ป นัม โม ป เชยี เซ ป อาวต ลวง ดอม
เฮมัน ละ ซ เรอึม อื รซอฮ ไม่ อ�ื จัตเจือ อาซัป เซ ตวย
เน่อมึ นึง กวน แม ฮอยจ ละ เปือะ อื มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ อา
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ซัป� เบ่เรคิยา� ชิเมอา� มีคาเอน� บ่าอาเซยา� มันคิยา�
เอตนี� เซรา� อาด่ายา� เอทัน� ซิมมา� ชิเมอ�ี ยาฮตั�
เกอโชน� เลว�ี (เน่อมึ นึง เลวี ฮอยจ ละ อาซัป ไก 15 เจน
ปุย��

44-47 เอทัน มัฮ โรฮ ป นัม โม ป เชยี เซ ป อาวต ลวง วิ เฮ
มัน ละ ซ เรอมึ อื รซอฮ ไม่ อ�ื เอทัน นัม โม เมรารี ป เชยี เซ
เตือง มู อ�ื จัตเจือ อาทัน เซ ตวย เน่อมึ นึง กวน แม ฮอยจ
ละ เปือะ อื มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ เอทัน� คีช�ี อปัด่ี� มันลุก� ฮา
ชาบิย่า� อามาซิยา� ฮนิคียา� อมัซี� บ่านี� เชเมอ� มาลี�
มูช�ี เมราร�ี เลว�ี (เน่อมึ นึง เอทัน แม ฮอยจ ละ เลวี ไก
14 เจน ปุย��

กัน ยุฮ โม เลวี
48 โม เลวี ไฮญ ป มัฮ เอียกปุ อื ไก ตื กัน ลัง ยุฮ นึง กัน

โซะโกะ ฮรกัซา อื นึง พากัง ระ ป มัฮ เญือะ ยุฮ พะจาว เซ�
ตัม กัน เมกไม ปุย ละ อื เตือง ไพ เตือง มัน� 49ป มัฮ อาโรน
ไม่ โม จัตเจือ อื ปังเมอ แปน ป มอง ไจ ไซ ตอง ซัตซิง ทไว
ปุย นึง คัน ยุฮ พะจาว� ไม่ ตอง โรฮ อื ป ซออย ฮงาื ละ อ�ื
มัฮ โรฮ ป ลัง ยุฮ กัน กไน ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ ละ ซ
รไซจ อื พิต โฌวะ ยุฮ โม อซิราเอน� ตัม ป ซตอก ไอ โมเซ
ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว อาึง เซ โครยญ เจือ� 50 จัตเจือ
อาโรน ซึป ปุ แตะ เน่อมึ นึง เปือะ ฮอยจ ละ กวน อื ตอก เฮี
โครยญ เจน ปุย� มัฮ อาโรน� เอเลอาซา� ฟีเนฮตั� อาบี่ชู
วา� 51 บุ่กคี� อุตซี� เซราฮิยา� 52 เมราโยต� อามารยิา�
อาฮทุิป� 53 ซาโด่ก� อาฮมิาอตั�

ยว่ง อาวต โม เลวี
54 คัก เฮี มัฮ มอยฮ ยว่ง อาวต โม เลวี ตัม นาตี ก ลัง

อาวต อ�ื เญือม โจก ปุย เบ่อ ละ อื มัฮ โม โคฮตั ป โฮลฮ
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เบ่อ รกา นึง อ�ื จัตเจือ อาโรน มัฮ โม โคฮตั เซ� 55 โม เซ
โฮลฮ เมือง เฮปโรน ป อาวต นึง นาตี ยูด่า เตือง ลโลวง นา
ก เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง� 56พริ เตะ เบระ เบรอมึ เมือง
เฮปโรน เซ ปุย ปังเมอ เกือฮ อื ละ คาเลป กวน เยฟุนเน�
57 โม จัตเจือ อาโรน โฮลฮ ยว่ง โม เฮ�ี มัฮ ยว่ง เฮปโรน ป
มัฮ เมือง ตอ ปุย เปิง ติ� โนก ฮา เซ มัฮ ลิปนา� ยตัที� เอ
เทโมอา� 58 ฮีเลน� เด่บี่� 59 อาชนั� ไม่ เบ่ตเชเมต� 60 เน่
อมึ นึง นาตี อาวต โม เบ่นยามิน เนอ� โฮลฮ ยว่ง เกบ่า� อา
เลเมต� ไม่ อานาโทต� ยว่ง โม เซ โฮลฮ ตื อื ไม่ นาตี เลียง
อื ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง� ยว่ง ป โฮลฮ จัตเจือ อาโรน เซ รโจะ
เตือง โอยจ อื แปน กาว ลอวย ยว่ง� 61 เญอืม โจก ปุย เบ่อ
เซ� โม โคฮตั ป โฮฮ ลัง่ อื โฮลฮ ยว่ง อาวต แตะ นึง นาตี
เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ กาว ยว่ง� โฮลฮ อาวต นึง อื โค
รยญ ซฆลาวม อ�ื

62 โม เกอโชน นึง อื โฮลฮ ยว่ง อาวต แตะ นึง นาตี เจอ
อติซาคา ไม่ อาเชอ ไม่ นัปทาลี ไม่ มะนาเซ นึง เมือง บ่าชนั�
โฮลฮ อื กาว ลอวย ยว่ง� อาวต นึง อื โครยญ ซฆลาวม อ�ื
63 โม เมรารี นึง อื โฮลฮ โรฮ ยว่ง อาวต แตะ นึง นาตี เจอ
รูเบ่น ไม่ กาต ไม่ เซบู่ลุน กาว ลอา ยว่ง� โฮลฮ อาวต นึง
อื โครยญ ซฆลาวม อ�ื 64 มัฮ ตอก เซ ตอก รฆุ โม อซิรา
เอน ยว่ง ละ โม เลวี เซ� ละ เกือฮ อื อาวต นึง อ�ื ยว่ง โม
เซ โฮลฮ ตื อื ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ โครยญ ยว่ง�
65 มัฮ ตอก เซ ตอก โจก ปุย เบ่อ ละ รฆุ อื ยว่ง อาวต นึง
นาตี เจอ ยูด่า� ซิเมโอน ไม่ เบ่นยามิน ละ โม เลวี เซ� ตอก
เอจี อฮั ฮะ เนาะ โฮ�

66ซฆลาวม โม โคฮตั เอจี ไก โรฮ งอ่น ป โฮลฮ ยว่ง อาวต
แตะ นึง นาตี เจอ เอฟราอมิ� 67-70 มัฮ เมือง เชเคม ป อาวต
นึง บลาวง เอฟราอมิ ป มัฮ เมือง ตอ ปุย เปิง ติ� ไม่ ยว่ง เก
เซอ� ยว่ง โยกเมอมั� ยว่ง เบ่ตโฮโรน� ยว่ง ไอยาโลน� ไม่



ลอวย กซัต 6:71 xxii ลอวย กซัต 7:3

ยว่ง กัตรมิโมน� นึง นาตี เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ โฮลฮ
โรฮ ยว่ง อาเนอ� ยว่ง บิ่เลอัม� ยว่ง โม เซ โฮลฮ ตื อื ไม่
นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง�

71 ซฆลาวม โม เกอโชน โฮลฮ โรฮ ยว่ง อาวต แตะ นึง
นาตี เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ งอ่น� มัฮ ยว่ง โกลัน นึง บ่า
ชนั ไม่ ยว่ง อตัทาโรต� โฮลฮ ตื อื ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง�
72-81 นึง นาตี เจอ อติซาคา โฮลฮ ยว่ง เคเด่ต� ยว่ง ด่าเบ่
รตั� ยว่ง ราโมต ไม่ ยว่ง อาเนม� นึง นาตี เจอ อาเชอ โฮลฮ
ยว่ง มาชนั� ยว่ง ฮปัโด่น� ยว่ง ฮุกอก ไม่ ยว่ง เรโฮป� นึง
นาตี เจอ นัปทาลี โฮลฮ ยว่ง เคเด่ต นึง แควน กาลิลี� ยว่ง
ฮมัโมน ไม่ ยว่ง คีรยิาทาอมิ� โม เมรารี ป โฮฮ ลัง่ อื โฮลฮ
ยว่ง อาวต แตะ นึง นาตี เจอ เซบู่ลุน งอ่น� มัฮ ยว่ง รโิมโน
ไม่ ยว่ง ทาโบ่� นึง นาตี เจอ รูเบ่น บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง
ลัก่ โอก ซเงะ รเตือป เมือง เยรโีค� โฮลฮ โรฮ ยว่ง เบ่เซอ
นึง ลาึน เวอืฮ ติ� ไม่ ยว่ง ยาซา� ยว่ง เคเด่โมต� ไม่ ยว่ง เม
ฟาอตั� นึง นาตี เจอ กาต โฮลฮ โรฮ ยว่ง ราโมต นึง แควน
กิเลอัต� ยว่ง มาฮะนาอมิ� ยว่ง เฮตโบ่น ไม่ ยว่ง ยาเซอ�
ยว่ง โม เซ โฮลฮ ตื อื ไม่ นาตี เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง โค
รยญ ยว่ง�

7
จัตเจือ อติซาคา

1 กวน รเมะ อติซาคา ไก ปาวน ปุย� มอยฮ อื มัฮ โทลา�
ปูอา� ยาชุป� ไม่ ชมิโรน� 2 กวน รเมะ โทลา เซ มัฮ อุตซี�
เรไฟยา� เยรเีอน� ยาไม� ยปิซัม� ไม่ เชมูเอน� โม เซ มัฮ
ตื ฮวันา ซฆลาวม นึง โม โทลา เตือง ไพ เตือง มัน� แปน
ตฮนั เกง เลือ โครยญ โฆะ แตะ� เจน กซัต ด่าวติ เตอ จัต
เจือ ปุย โม เซ ไก 22,600 ปุย� 3 กวน รเมะ อุตซี เซ มัฮ อซิ
ราฮิยา� อซิราฮิยา เซ ไม่ กวน รเมะ อื เตือง ปาวน อื เซ
มัฮ ตื ฮวันา ซฆลาวม นึง เจอ อติซาคา� มอยฮ กวน อื เตื
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อง ปาวน อื เซ มัฮ มีคาเอน� โอบ่าด่ี� โยเอน ไม่ อติชีอา�
4 ปุย โม เซ โฮวน กวน เฌือต กวนโซะ ลุกลัน นึง โฮวน มะ
อ�ื จัตเจือ อื ป เกียฮ แปน ตฮนั นึง อื ไก 36,000 ปุย� 5 จัต
เจือ โม อติซาคา ป เกียฮ แปน ตฮนั นึง อื เตือง โอยจ อื ไก
87,000 ปุย� ตัม ป เอจี โจต ปุย เซน อ�ื

จัตเจือ เบ่นยามิน
6 กวน รเมะ เบ่นยามิน ไก ลอวย ปุย� มอยฮ อื มัฮ เบ่

ลา� เบ่เคอ� ไม่ เยด่ียาเอน� 7 กวน รเมะ เบ่ลา ไก พอน
ปุย� มัฮ เอตโบ่น� อุตซี� อุตซีเอน� เยรโีมต� ไม่ อริ�ี โม
เซ มัฮ ตื ฮวันา ซฆลาวม นึง เจอ ยุฮ แตะ� มัฮ ตฮนั เกง
เลือ ไม่ อ�ื จัตเจือ โม เซ ป เอจี เกียฮ แปน ตฮนั นึง อื ไก
22,034 ปุย ตัม ป เอจี โจต ปุย เซน อ�ื 8กวน เบ่เคอ เซ มัฮ
เซมิรา� โยอตั� เอลีเยเซอ� เอลีโอไน� โอมร�ี เยเรโมต�
อาบี่ยา� อานาโทต� ไม่ อาเลเมต� 9 จัตเจือ โม เบ่เคอ เซ
ป เกียฮ แปน ตฮนั นึง อื ไก 20,200 ปุย ตัม ป เอจี โจต ปุย
เซน อ�ื

10กวน รเมะ เยด่ียาเอน มัฮ บิน่ฮนั� กวน รเมะ บิน่ฮนั เซ
มัฮ เยอุต� เบ่นยามิน� เอฮุต� เคนาอะนา� เซทัน� ทาระ
ชติ� ไม่ อาฮชิาฮา� 11 ปุย โม เซ มัฮ ตื จัตเจือ เยด่ียาเอน�
มัฮ ฮวันา ซฆลาวม นึง เจอ อาวต แตะ ไม่ แปน อื ตฮนั เกง
เลือ โครยญ โฆะ แตะ� จัตเจือ อื ป เอจี เกียฮ แปน ตฮนั
นึง อื ไก 17,200 ปุย� 12 ชุปปิม ไม่ ฮุปปิม มัฮ กวน อริะ�
(มัฮ โรฮ เจอ เบ่นยามิน��
ฮุชมิ มัฮ กวน อาเฮอ� (มัฮ เจอ ด่าน นึง อ�ื�
จัตเจือ นัปทาลี

13 กวน รเมะ นัปทาลี มัฮ ยาซีเอน� กุนี� เยเซอ� ไม่ ชนั
ลุม� มัฮ จัตเจือ บิน่ฮา�

จัตเจือ มะนาเซ
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14 มะนาเซ ไก กวน รเมะ ลอา� มัฮ กวน อื ไม่ ปรโปวน
แตวะ เญือะ อื ป มัฮ โม อารมั เซ� กวน อื เซ มัฮ อตัรเีอน ไม่
มาคี� ฟวยจ เซ มาคี ไก โรฮ กวน รเมะ ติ� มอยฮ อื มัฮ กิ
เลอตั� 15มาคี ซาวป ปรโปวน ละ ซ เกือฮ อื แปน ปุย เญือะ
ฮุปปิม ไม่ ชุปปิม เซ� รนัน มาคี มัฮ มาอาคา� กวน รเมะ
รเคะ มาคี เซ มัฮ เซโลเฟฮตั� ปุย เซ ไก โตว กวน รเมะ� ไก
กวน รโปวน โน่ง�

16 มาอาคา ป มัฮ ปรโปวน เญือะ มาคี ไก โรฮ กวน รเมะ
ลอา ปุย� ปุย โรง นึง อื มะ อื ปุก มอยฮ อ�ื อฮั เปเรต ละ
อ�ื ปุ อื อฮั เชเรต ละ อ�ื เปเรต ไก กวน รเมะ ลอา� มัฮ
อุลัม ไม่ ราเคม� 17 กวน อุลัม มัฮ เบ่ดัน่� โม เซ มัฮ ตื จัต
เจือ กิเลอตั ป มัฮ กวน มาคี� มัฮ กวนโซะ มะนาเซ� 18 ฮมั
โมเลเคต ป มัฮ รนัน กิเลอัต เซ ไก กวน รเมะ ลอวย� มัฮ
อติโฮต� อาบี่เยเซอ� ไม่ มาลา� 19 เชมิด่า ไก กวน รเมะ
ปาวน� มัฮ อาฮยินั� เชเคม� ลิกฮ�ี ไม่ อานียมั�

จัตเจือ เอฟราอมิ
20 จัตเจือ เอฟราอมิ ซึป ปุ แตะ เน่อมึ นึง เปือะ ฮอยจ ละ

กวน อื ตอก เฮี โครยญ เจน ปุย� มัฮ เอฟราอมิ� ชูเทลา�
เบ่เรต� ทาฮตั� เอเลอาด่า� ทาฮตั� 21ซาบัต่� ชูเทลา� เอ
ฟราอมิ ไก โรฮ กวน รเมะ ลอา ปุย โนก ฮา ชูเทลา เซ� มัฮ
เอเซอ ไม่ เอเลอัต� ปุย ลอา เซ ริ ตุย โมวก ยุฮ โม กัต ป
อาวต ไพรม นึง เมือง เซ� ปุย เมือง กัต เซ ปังเมอ ยุฮ ยุม
ไม่ อื ฆาื อ�ื 22 เอฟราอมิ ป มัฮ เปือะ อื เยอืม กวน ลอา แตะ
เซ โฮวน ซเงะ� เอียกปุ อื ฮอยจ ดุป ไง่ ไป พาวม อื โฮวน
ปุย โรฮ� 23 ฟวยจ เซ เอฟราอมิ ไม่ ปุย เญือะ อื ยุ แม ปุ
แตะ� ไก แม กวน รเมะ ติ� เปือะ อื อฮั เบ่รยีา ละ กวน เซ
แตะ นึง ฮอยจ ป โตะ ป ตอง ละ เญือะ อื เซ�
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24 เอฟราอมิ ไก โรฮ กวน รโปวน ติ� มอยฮ อื มัฮ เชเอ
รา� ปุย เซ ตัง ยว่ง เบ่ตโฮโรน เตือง ยว่ง ก ล่าวง ไม่ ก เซฮ
นึง อ�ื ไม่ ยว่ง อุตเซนเชเอรา� 25 เอฟราอมิ ไก แม โรฮ
กวน รเมะ ติ ปุย� มัฮ เรฟา� จัตเจือ เรฟา ซึป ปุ แตะ เน่
อมึ นึง เปือะ ฮอยจ ละ กวน อื ตอก เฮี โครยญ เจน ปุย� มัฮ
เรฟา� เรเชป� เทลา� ทาฮนั� 26 ลาดัน่� อมัมีฮุต� เอลีชา
มา� 27นนู� มัฮ แม โยชูวา�

28 นาตี อาวต โม เซ ปุก นาตี เมือง เบ่ตเอน ไม่ ยว่ง แต
วะๆ รวติ รเวยีง อ�ื ฮอยจ ละ ยว่ง นาอารนั ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ� ฮอยจ โรฮ ละ เมือง เกเซอ ไม่ ยว่ง แตวะๆ รวติ ร
เวยีง อื ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� มัฮ โรฮ นาตี เมือง เชเคม ไม่
เมือง ไอยา ไม่ ยว่ง แตวะๆ รวติ รเวยีง อ�ื 29 จัตเจือ มะนา
เซ โฮลฮ นาตี ยว่ง เบ่ตชนั� ยว่ง ทาอานัก� ยว่ง เมกิโด่�
ไม่ ยว่ง โด่ เตือง ยว่ง แตวะๆ รวติ รเวยีง อ�ื มัฮ นาตี ยว่ง
โม เซ ก โฮลฮ จัตเจือ โยเซป กวน อซิราเอน อาวต นึง เงอ�

จัตเจือ อาเชอ
30 โม เฮี มัฮ กวน อาเชอ� มัฮ อิมนา� อิชวา� อิชว�ี เบ่

รยีา� ไม่ รนัน อื ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ เซรา� 31 กวน รเมะ
เบ่รยีา มัฮ เฮเบ่อ ไม่ มันคีเอน� มันคีเอน เซ มัฮ เปือะ บิร่ะ
ซาวติ� 32 กวน รเมะ เฮเบ่อ มัฮ ยาเฟเลต� โชเมอ� ไม่ โฮ
ทัม� กวน รโปวน อื มัฮ ชูอา�

33 กวน รเมะ ยาเฟเลต เซ มัฮ ปาซัก� บิม่ฮนั� ไม่ อตั
ชวตั� 34 กวน รเมะ โชเมอ ป มัฮ ปุ อื เซ มัฮ โรกา� เยฮุ
ปบ่า� ไม่ อารมั� 35กวน รเมะ เฮเลม ป มัฮ ปุ โชเมอ เซ มัฮ
โซฟา� อมินา� เชเลต� ไม่ อามัน� 36 กวน รเมะ โซฟา มัฮ
ซุอา� ฮารเนเฟอ� ชูอนั� เบ่ร�ี อิมรา� 37 เบ่เซอ� โฮต�
ชมัมา� ชมิชา� อติทัน� ไม่ เบ่เอรา�
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38 กวน รเมะ เยเทอ มัฮ เยฟุนเน� ปิซปา� ไม่ อารา�
39 กวน รเมะ อุนลา มัฮ อารา� ฮนันีเอน� ไม่ รเีซีย�

40 ปุย โม เซ มัฮ ตื จัตเจือ อาเชอ� มัฮ ฮวันา นึง ซฆลาว
ม อาวต แตะ� แปน โรฮ ตฮนั เกง เลือ ไม่ อ�ื ไน โม จัตเจือ
อื ป เอจี เกียฮ แปน ตฮนั นึง อื ไก 26,000 ปุย ตัม ป เอจี
โจต ปุย เซน อ�ื

8
จัตเจือ เบ่นยามิน

1 เบ่นยามิน ไก กวน รเมะ พอน ปุย� เน่อมึ นึง กวน โรง อื
ฮอยจ ละ กวน รเคะ อื มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ เบ่ลา� อตัชเบ่น�
อาฮะรา� 2 โนฮา� ไม่ ราฟา� 3 กวน รเมะ เบ่ลา เซ มัฮ
อตัด่า� เกรา� อาบี่ฮุต� 4 อาบี่ชูวา� นาอามัน� อาโฮอา�
5 เกรา� เชฟูฟัน� ไม่ ฮุรมั�

6-7 จัตเจือ เอฮุต มัฮ นาอามัน� อาฮยิา� ไม่ เกรา� โม เซ
มัฮ ตื ฮวันา ซฆลาวม ป อาวต เมือง เกบ่า� ไก ป โฮมวต
โรวก เกือฮ โฮว แปน ครา แตะ� ฮอยจ นึง เมือง มานาฮตั�
เกรา เซ มัฮ เปือะ อุตซา ไม่ อาฮฮุิต� แปน ป นัม ปุย เญอืม
โฮว อื ตอก เซ�

8-9 ชาฮะราอมิ ละ ปรโปวน เญือะ แตะ ลอา ปุย ป มัฮ ฮุ
ชมิ ไม่ บ่าอารา� ฟวยจ เซ ไอฮ โฮเด่ต แปน ปรโปวน โคระ
เญือะ แตะ� เญือม อาวต อื นึง เมือง โมอปั โฮลฮ กวน
รเมะ แตะ ไม่ ปุ แตะ อาแลฮ� มัฮ โยบัป่� ซิเบี่ย� เมชา�
มันคัม� 10 เยอุต� ซาเคีย� ไม่ มิรมา� โม กวน อื เซ โฮลฮ
ตื แปน ฮวันา ซฆลาวม� 11 กวน อื ไม่ ฮุชมิ มัฮ อาบี่ทุป ไม่
เอนปาอนั� 12กวน รเมะ เอนปาอนั เซ มัฮ เอเบ่อ� มิชอมั�
ไม่ เชเมต� เชเมต เซ มัฮ ป ตัง ยว่ง โอโน ไม่ ยว่ง โลต เตื
อง ยว่ง แตวะๆ ป อาวต แควน เซ�
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13 ฮวันา ซฆลาวม ป โฮว อาวต นึง ยว่ง ไอยาโลน� ป ปุน
โครฮ โม ป อาวต นึง เมือง กัต เกือฮ ตอ เยอ� มัฮ เบ่รยีา
ไม่ เชมา� 14 จัตเจือ เบ่รยีา เซ มัฮ อาฮิโย� ชาชกั� เยเร
โมต� 15 เซบ่าดิ่ยา� อารตั� เอเด่อ� 16 มีคาเอน� อชิปา�
ไม่ โยฮา�

17 จัตเจือ เอนปาอนั มัฮ เซบ่าดิ่ยา� เมชูลัม� ฮซิคี� เฮ
เบ่อ� 18 อชิเมไร� อซิลียา� ไม่ โยบัป่� 19 จัตเจือ ชิเมอี
มัฮ ยาคิม� ซิกร�ี ซัปด่ี� 20 เอลีเยไน� ซินเลไท� เอลีเอน�
21 อาด่ายา� เบ่ไรอา� ไม่ ชมิรตั� 22 จัตเจือ ชาชตั มัฮ อชิ
ปัน� เอเบ่อ� เอลีเอน� 23อปัโด่น� ซิคร�ี ฮานัน� 24ฮานัน
ยา� เอลัม� อนัโททียา� 25 อปิได่ยา� ไม่ เปนูเอน� 26 จัต
เจือ เยโรฮมั มัฮ ชมัเชไร� เชฮะรยีา� อาทาลิยา� 27 ยาอา
เรชยีา� เอลียา� ไม่ ซิคร�ี 28 ปุย โม เซ มัฮ ตื ฮวันา ซฆลาว
ม ไน เจอ ยุฮ แตะ� โฮลฮ อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม�

29 เยอีเอน ตัง ยว่ง กิเบ่โอน� ลอต อาวต นา เซ� มอยฮ
ปรโปวน เญือะ อื มัฮ มาอาคา� 30 กวน โรง อื มัฮ อปัโด่
น� กวน รเมะ ไฮญ อื มัฮ ซู� คีต� บ่าอนั� เนอ� นาดั่ป�
31-32 เกโด่� อาฮิโย� เซเคอ� ไม่ มิกโลต� มิกโลต เซ มัฮ
เปือะ ชิเมอา� จัตเจือ ปุย โม เซ อาวต ซดิ โบ โม เอียกปุ
แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม�

จัตเจือ กซัต ซาอุน
33 เนอ มัฮ เปือะ คีต� คีต มัฮ เปือะ กซัต ซาอุน� กซัต ซา

อุน มัฮ เปือะ โยนาทัน� มันคีชูวา� อาบี่นาดัป่� ไม่ เอตบ่า
อนั� 34 โยนาทัน มัฮ เปือะ เมรบี่าอนั� เมรบี่าอนั มัฮ เปือะ
มีคา� 35 มีคา ไก กวน รเมะ ปาวน� มัฮ ปีโทน� เมเลก�
ทาเรยี� ไม่ อาฮตั� 36 อาฮตั มัฮ เปือะ เยโฮอตัด่า� เยโฮ
อตัด่า มัฮ เปือะ อาเลเมต� อตัมาเวต� ไม่ ซิมร�ี ซิมรี มัฮ
เปือะ โมซา� 37 โมซา มัฮ เปือะ บิ่เนอา� บิ่เนอา มัฮ เปือะ
ราฟา� ราฟา มัฮ เปือะ เอเลอาซา� เอเลอาซา มัฮ เปือะ อา
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เซน� 38 อาเซน ไก กวน รเมะ แลฮ� มัฮ อตัซรคัีม� โบ่เค
รู� อิชมาเอน� เชอารยีา� โอบ่าด่ี� ไม่ ฮานัน� 39 เอเชก
ป มัฮ ปุ อาเซน เซ ไก กวน รเมะ ลอวย� กวน โรง อื มัฮ อุ
ลัม� ฟวยจ เซ มัฮ เยอุต� มัฮ แม เอลีเฟเลต� 40กวน อุลัม
แปน ตฮนั เกง เลือ� แมน เนอมึ ละ โปยญ แตะ ทน�ู กวน
โซะ ลุกลัน อุลัม เซ เตือง โอยจ อื ไก ติ รอย ไม่ รฮอน ปุย�
เมาะ ป เอจี ไซฮ ปุย มอยฮ อื เซ มัฮ ตื จัตเจือ เบ่นยามิน�

9
โม ป เอญี เน่อมึ เมือง บ่าบี่โลน

1 โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เอจี โจต ปุย เซน อื ตัม เจอ
ตัม ซฆลาวม อื นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต เมือง อซิราเอน
โครยญ โฆะ อ�ื
โม ยูด่า เนอมึ โตว รพาวม ละ พะจาว� ไก ป โฮมวต โรวก

เกือฮ แปน ครา แตะ ฮอยจ นึง เมือง บ่าบี่โลน ฆาื อ�ื 2 โม
ป โฮลฮ แม เอญี อาวต นึง เตะ ยุฮ โกะ แตะ นึง ยว่ง อาวต
ไพรม แตะ รกา ปุย นึง อ�ื มัฮ โม ลัปซด่อน อซิราเอน งอ่น�
ไม่ โม ซตุ� โม เลว�ี ไม่ โม กวนไจ ป ยุฮ กัน นึง วฮินั งอ่น�
3 โม ยูด่า� โม เบ่นยามิน� โม เอฟราอมิ� ไม่ โม มะนาเซ
ฮอยจ โรฮ งอ่น� ลอต อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม�

4-6 โม ยูด่า ป ฮอยจ อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เตือง โอยจ
อ�ื ไก 690 ครอปครวั� จัตเจือ เปเรต ป มัฮ กวน ยูด่า เซ
มัฮ อุไท ป แปน ฮวันา ปุย นึง อ�ื อุไท เซ มัฮ กวน อมัมีฮุต�
มัฮ กวนโซะ โอมร�ี โอมรี เซ มัฮ กวน อมิร�ี อมิรี มัฮ กวน
บ่านี�
จัตเจือ เชลา ป มัฮ กวน ยูด่า เซ� มัฮ อาซายา ป แปน ฮวั

นา ปุย นึง อ�ื
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จัตเจือ เซรา ป มัฮ กวน ยูด่า เซ� มัฮ เยอูเอน ป แปน ฮวั
นา ปุย นึง อ�ื

7-8 โม เบ่นยามิน ป ฮอยจ อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม มัฮ
ตอก เฮ�ี มัฮ ซันลู ป มัฮ กวน เมชุนลัม ติ� เมชุนลัม มัฮ
กวน โฮด่าวยิา� โฮด่าวยิา มัฮ กวน ฮตัเซนอูา�
มัฮ โรฮ อปิเนยา ป มัฮ กวน เยโรฮมั� เอลา กวน อุตซี�

มัฮ กวนโซะ มิคร�ี มัฮ แม เมชุนลัม กวน เชฟาทิยา� เชฟ
าทิยา มัฮ กวน เรอูเอน� เรอูเอน มัฮ กวน อปินียา�

9 โม เบ่นยามิน เตือง โอยจ อื ไก 956 ครอปครวั� เมาะ
โม ป โอก มอยฮ เซ� มัฮ ตื ฮวันา ซฆลาวม ปุย นึง อ�ื

10 โม ซตุ ป ฮอยจ อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม มัฮ ตอก
เฮ�ี มัฮ เยด่ายา� เยโฮยารปิ� ยาคิน� 11 อาซารยิา กวน ฮิ
นคียา� มัฮ ฮวันา โม ป รซอฮ นึง วฮินั� ฮนิคียา เซ ซึป เจือ
แตะ เน่อมึ นึง เมชุนลัม� ซาโด่ก� เมราโยต� ไม่ อาฮทุิป�
12 โนก ฮา เซ มัฮ แม อาด่ายา ป มัฮ กวน เยโรฮมั� เยโรฮมั
เซ ซึป เจือ แตะ เน่อมึ นึง ปาตเฮอ ไม่ มันคียา� โนก ฮา เซ
มัฮ มาอาไซ กวน อาด่ีเอน� อาด่ีเอน เซ ซึป เจือ แตะ เน่อมึ
นึง ยาเซรา� เมชุนลัม� เมชนิเลมิต� ไม่ อมิเมอ� 13 โม ซตุ
ป มัฮ ฮวันา ครอปครวั เตือง โอยจ อื ไก 1,760 ปุย� โม เซ
มัฮ ตื ป เกียฮ ยุฮ กัน ป เกว ไม่ กัน รซอฮ นึง วฮินั ยุฮ พะ
จาว เซ�

โม เลวี ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม
14 โม เลวี ป ฮอยจ อาวต นึง เยรูซาเลม มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ

เชไมอา กวน ฮตัชุป� ฮตัชุป เซ ซึป เจือ แตะ เน่อมึ นึง อตั
ซรคัีม ไม่ ฮาซาบี่ยา� ป มัฮ ซฆลาวม เมราร�ี 15ฟวยจ เซ
มัฮ บัก่บัก่คา� เฮเรต� กาลัน� มัตทานิยา� มัตทานิยา เซ
มัฮ กวน มีคา� มีคา เซ ซึป เจือ แตะ เน่อมึ นึง ซิครี ไม่ อา
ซัป� 16 โนก ฮา เซ มัฮ โอบ่าด่ี กวน เชไมยา� เชไมยา เซ
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ซึป เจือ แตะ เน่อมึ นึง กาลัน ไม่ เยดู่ทุน� โนก ฮา เซ มัฮ
แม เบ่เรกยา กวน อาซา� อาซา เซ มัฮ กวน เอนคานา ป
อาวต นึง นาตี ยว่ง เนโทฟา ไพรม อ�ื

โม ป มอง รเวอืะ วฮินั
17 โม ป มอง ญัม นึง วฮินั มัฮ ชนัลุม� อกัคุป� ทันโมน�

อาฮิมัน ไม่ โม เอียกปุ อ�ื ชนัลุม มัฮ ฮวันา อ�ื 18 โม เซ
มัฮ ป ลัง แลน แก โตะ รเวอืะ เญือะ กซัต ป อาวต ลวง ลัก่
โอก ซเงะ ฮอยจ ละ ปเล่ีย� ไพรม อื มัฮ ป มอง ญัม นึง ไคะ
อาวต โม เลว�ี

19 ชนัลุม มัฮ กวน โคเร� โคเร มัฮ กวน เอบี่ยาซัป ป มัฮ
ซฆลาวม โครา� ชนัลุม ไม่ โม คระ เฌือต อื มัฮ ป ลัง แลน
แก โตะ รเวอืะ เลียก ปุย นึง พากัง ยุฮ พะจาว� มัฮ ยุฮ อื
ตอก ยุฮ จัตเจือ ไพรม อื โฆะ นึง มอง อื โตะ รเวอืะ พากัง
ไพรม นึง ไคะ ยุฮ พะจาว โฮ� 20 ซไม โฆะ เซ มัฮ ฟีเนฮตั
กวน เอเลอาซา ป แลน แก กัน ยุฮ โม ป มอง ญัม เซ� พะ
จาว อาวต เนอมึ ไม่ อ�ื

21 เซคารยิา กวน เมเชเลมิยา มัฮ โรฮ ป มอง โตะ รเวอืะ
พากัง ยุฮ พะจาว ติ ปุย โรฮ�

22 โม ป เอจี เลือก ปุย ละ เกือฮ อื มอง โตะ รเวอืะ วิฮนั
โครยญ ลวง เงอ� ไก 212 ปุย� มัฮ โม ป เอจี โจต ปุย เซน
อื ตัม ยว่ง อาวต อ�ื ป เอจี เลือก อาึง จัตเจือ ไพรม ปุย โม
เซ เน่อมึ เมือ โรง อื เอจี มัฮ เอนิ กซัต ด่าวติ ไม่ ซามูเอน
ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� เอจี มัฮ โรฮ เลือก อื โม เซ นึง เอจี
ปุน อาึง อื รพาวม แตะ นึง� 23 ปุย โม เซ มัฮ โม ป โฮลฮ
แลน แก โตะ รเวอืะ วฮินั เน่อมึ เจน โฆะ ฮอยจ ละ จัตเจือ
อื เจน ปเล่ีย� 24 วิฮนั เซ ไก โตะ รเวอืะ เตือง ปาวน ลวง
อ�ื เตือง ก เซฮ� ก ล่าวง� ลัก่ โอก ซเงะ� ลัก่ เลียก ซเงะ�
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ไน โม ป มอง โตะ รเวอืะ ติ ติ โดฮ เซ ไก แม โรฮ ฮวันา ยุฮ
โครยญ โตะ รเวอืะ เอนิ� 25 ปุย โม เซ ไก ตื คระ เฌือต ป
อาวต นึง ยว่ง ก ไฮญ� โม คระ เฌือต อื เซ ลัง ฮอยจ ละ ซ
เลียก แตะ นึง เวน ลัง เรอมึ แตะ มอง โตะ รเวอืะ ตัม เวลา
ยุฮ โกะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� ซ โฮลฮ อาวต นึง เวน
เซ อาแลฮ ซเงะ� ฟวยจ เซ เดอมึ โฮลฮ เอญี� 26 โม ฮวันา
มอง ญัม ปาวน ปุย เซ มัฮ ตื โม เลว�ี โม เซ ลัง แลน แก
โรฮ ฮอง อาวต เครองึ� ไม่ โอเอฮี ระ งวยฮ ระ ตุง ป แฮรน
ปุย กไน ควง วิฮนั เซ� 27 ปุย โม เซ อาวต กไน ควง วิฮนั
เซ ฆาื อื นึง มัฮ อื ป ลัง แลน แก วฮินั เซ� ไม่ มัฮ อื ป โปฮ
รเวอืะ วฮินั เซ โครยญ ซะ�

โม เลวี ไฮญ
28 ไก โรฮ โม เลวี ไฮญ ป ลัง แลน แก เครองึ โกว ปุย นึง

กัน รซอฮ ปุย ละ พะจาว� เญือม ตุย ปุย อื ละ โกว แตะ�
เมีญ อ�ื เญือม เอญี ตาว แม ปุย อื เมีญ แม อื ติ โฮน�
29 ปุย ไฮญ นึง อื ลัง แลน แก เครองึ โกว ปุย ไม่ โดง เดื
อง ซัมคัน ไม่ ญอต แปง โกว ปุย� ฮอยจ ละ รอาวม อะงุน�
ลออยฮ กาวก� กัมยนั� ไม่ ป ซออย ฮงาื โอเอฮี โครยญ
เจือ� 30ป ลัง ซเบื่อก ป ซออย ฮงาื โกว ปุย นึง อื เซ ปังเมอ
มัฮ โม ซตุ นึง อ�ื

31 ไก โรฮ โม เลวี ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ มัตทีทิยา� มัฮ กวน
โรง ชนัลุม� มัฮ ซฆลาวม โม โครา� ปุย เซ ลัง แลน แก กัน
โอป ปุย คโนมปัง โกว ปุย นึง วฮินั เซ� 32 ป เพรยีง คโนม
ปัง ละ ซ เปียน ปุย อื โครยญ ซเงะ ลโล่ะ โอ� มัฮ โม เอยีกปุ
ปุย โม เซ ป มัฮ ไน ซฆลาวม โคฮตั นึง อ�ื
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33 ไก โรฮ โม เลวี งอ่น ป เพรยีง รซอม เชยี ละ เชยี ปุย
นึง วฮินั เซ� มัฮ โม ฮวันา ครอปครวั ป อาวต เอนิ นึง ควง
วฮินั� ไม่ โอ อื ไปญ กัน ไฮญ ติ เจือ เนอึม� ลัง เชยี ลืลาว
พะจาว เญอืม เติง เวลา อื เตือง เมือ ซเงะ่ เมือ ก ซาวม อ�ื
34 ปุย โม เซ มัฮ ฮวันา ครอปครวั โม เลว�ี โครยญ มู โค
รยญ ซฆลาวม อื ตัม ป ไซฮ ปุย มอยฮ อื นึง นังซื ไพรม โฮ�
ปุย โม เซ อาวต ตื นึง เวยีง เยรูซาเลม�

จัตเจือ กซัต ซาอุน
35 เยอีเอน มัฮ ป ตัง ยว่ง กิเบ่โอน� ลอต อาวต นา เซ�

ปรโปวน เญือะ อื มัฮ มาอาคา� 36 กวน รเมะ โรง อื มัฮ อปั
โด่น� กวน รเมะ ไฮญ อื มัฮ ซู� คีต� บ่าอนั� เนอ� นาดัป่�
37 เกโด่� อาฮโิย� เซคารยิา� ไม่ มิกโลต� 38 มิกโลต เซ มัฮ
เปือะ ชิเมอมั� โม จัตเจือ ปุย โม เซ อาวต นึง เวยีง เยรูซา
เลม� ซดิ ไม่ โม เอยีกปุ ตุเจอ แตะ�

39 เนอ เซ มัฮ เปือะ คีต� คีต เซ มัฮ เปือะ กซัต ซาอุน�
กซัต ซาอุน มัฮ เปือะ โยนาทัน� มันคีชูวา� อาบี่นาดัป่� ไม่
เอตบ่าอนั�* 40 โยนาทัน มัฮ เปือะ เมรบี่าอนั�* เมรบี่าอนั
มัฮ เปือะ มีคา� 41 กวน รเมะ มีคา มัฮ ปีโทน� เมเลก� ทา
เรยี� ไม่ อาฮตั� 42 กวน อาฮตั เซ มัฮ ยารา� กวน ยารา
เซ มัฮ อาเลเมต� อตัมาเวต� ไม่ ซิมร�ี กวน ซิมรี เซ มัฮ
โมซา� 43 โมซา เซ มัฮ เปือะ บิเ่นอา� บิเ่นอา มัฮ เปือะ เร
ไฟยา� เรไฟยา มัฮ เปือะ เอเลอาซา� เอเลอาซา มัฮ เปือะ
อาเซน� 44อาเซน เซ ไก กวน รเมะ แลฮ ปุย� มัฮ อตัรคัีม�
โบ่เครู� อชิมาเอน� เซอารยิา� โอบ่าด่ี� ไม่ ฮานัน�

* 9:39 9:39 เอตบ่าอนั เซ เอจี มัฮ ติ ไม่ อติโบ่เชต� * 9:40 9:40 เมรบี่าอนั
เซ เอจี มัฮ ติ ไม่ เมฟีโบ่เชต�
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10
กซัต ซาอุน ยุม

1 ติ โฮน อื โม ฟีลิซเตีย ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน
นึง บลาวง กินโบ่อา� เญือม เซ โม อซิราเอน ตอ ฆาื ไป
แตะ� โฮลฮ โม ฟีลิซเตีย เซ ยุฮ ยุม ไม่ โฮวน ปุย� 2 โม ฟี
ลิซเตีย เซ โฮว อาื แม ซาอุน ไม่ โม กวน อ�ื เตือน เครอปึ
อ�ื โฮลฮ เอนิ ยุฮ ยุม ไม่ โยนาทัน� ไม่ อาบี่นาดัป่� ไม่ มัน
คีชูวา� ป มัฮ กวน ซาอุน เซ� 3 โม ป รุป เซ รุป เนอึม รุป
แนม� เลียก ซดิ โบ ซาอุน เซ ปุ ปุ� โม ตฮนั โปยญ แนฮ
อ�ื ตี ยุฮ อื เซ ลอก เอนิ ซาอุน� ซาอุน โซะ ลัมเลือ เอนิ ป
อาวม ฆาื เบราะ บัต่ แตะ เซ�

4 อฮั เฮี ฆาื อื ละ ป ไปญ โรวก เครองึ ตฮนั ยุฮ แตะ�
�ลวต วจิ เปอะ เซ� บวก เอนิ อาึ เฮี นึง� เดอมึ โม ป โอ
เจือ พะจาว เฮี โอ ซ โฮลฮ ฟวยจ พาวม นึง อาวม อาึ ป โซะ
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื ป ไปญ เครองึ รุป ยุฮ อื เซ ปังเมอ ฮลัต�
โรวต โตว ยุฮ อื ละ อ�ื ซาอุน โบลวง ไอฮ วจิ ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื
ฟวยจ เซ ฆลาื รเคอปึ ติ แตะ ราว อ�ื ลอต เอนิ ยุม� 5 เญื
อม ยุ ป ไปญ เครองึ รุป ยุฮ อื เซ ยุม ซาอุน ตอก เซ� ฆลาื
โรฮ เอนิ ติ แตะ ราว วจิ ยุฮ แตะ ตอก เซ โรฮ� ยุม เอนิ โรฮ
นา เซ� 6 มัฮ ตอก เซ ตอก ยุม ซาอุน เซ ไม่ โม กวน อื เตือง
ลอวย อ�ื เคียง เซ เยอ โม จัตเจือ อื ลอต โอ เญือะ โฮลฮ
แปน กซัต ฆาื อ�ื

7 เญอืม ฮมอง โม อซิราเอน ป อาวต โตะ โลก นา เซ ตอก
ไป โม ตฮนั อซิราเอน� ไม่ ฮมอง อื ยุม ซาอุน เตือง โม กวน
อื เตือง ลอวย อื เซ� โม เซ ละ เอนิ เญือะ ยว่ง อาวต แตะ
ฆาื อ�ื โกฮ ตอ โฮว เม่าะ� โม ฟีลิซเตีย เซ โฮลฮ เอนิ ฮอยจ
อาวต นึง ยว่ง อาวต อื ฆาื อ�ื
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8 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อ�ี โม ฟีลิซเตีย ซาวป ไร ปอยจ
เครองึ เซอกึ ป ยุม เซ� ยุ โรฮ เอจี ยุม ซาอุน เซ ไม่ กวน อื
เตือง ลอวย อื นึง บลาวง กินโบ่อา เซ� 9 ปอยจ เครองึ รุป
จาวป ซาอุน เซ� กิต แม โรวก ไกญ อ�ื โรวก อื ไม่ เครองึ
รุป ยุฮ อื เซ� ดวน แม ปุย โฮว ซาวป รโฮงะ อื ละ ปุย เล่ีป
เมือง ฟีลิซเตีย ฮอยจ ละ ฮุป ไว อ�ื ละ ซ เกือฮ อื ปุย ฟวยจ
พาวม นึง กัน ยุฮ แตะ เซ� 10 โม เซ โรวก เครองึ รุป ยุฮ ซา
อุน เซ ฮอยจ นึง เวอืต ยุฮ พะ ทื โม โกะ แตะ� ป มัฮ ไกญ
อื เซ โฮว ตาึก โลง อื นึง เวอืต ยุฮ พะด่าโกน�

11 เญอืม เอจี ฮมอง โอยจ โม ป อาวต นึง ยาเบ่ต กิเลอตั
ไลลวง ป ยุฮ โม ฟีลิซเตีย ละ ซาอุน เซ� 12 โม ตฮนั เกง เลือ
นึง อื เตือง โอยจ อื โฮว ตุย ฆัว ยุม ซาอุน ไม่ โม กวน อื เซ�
เอญี ไม่ อื ฮอยจ นึง ยว่ง ยาเบ่ต เซ� ฟวยจ เซ โฮว รมอยจ
อื นึง ฆรมึ โคะ ไฆรจ ป อาวต นึง นาตี ยว่ง แตะ เซ� โม เซ
เยอ เยอืม ยุม อื ไม่ โอต อื ป โซม แตะ อาแลฮ ซเงะ�

13-14ซาอุน เซ มัฮ ยุม อื ฆาื โอ แตะ เนอมึ รพาวม ละ พะ
จาว. ยุฮ โตว โอเอฮี ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ�
ฮา ซ ไฮมญ แตะ โอเอฮี เน่อมึ นึง พะจาว เยอ� โฮว ซาวป
ไฮมญ อื นึง โฮม พี ตีนัง ฮา อ�ื เกือฮ โตว พะจาว แปน ป
นัม แตะ� มัฮ เซ ป ยุฮ พะจาว ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ
พะจาว เกือฮ ด่าวติ กวน เจซี แปน กซัต รโตง อ�ื

11
ด่าวติ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน

1ฟวยจ เซ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื ฮอยจ โพรม เคะ
ด่าวติ นึง เมือง เฮปโรน� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เอะ เตือง โอยจ
เจอะ มัฮ ตื โกะ เนะ เปละ พาวม ปะ ตื� 2 ไพรม อื เญอืม มัฮ
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ลัง่ ซาอุน กซัต ยุฮ ฮุ� เอจี มัฮ ปะ ป นัม ตฮนั โม อซิราเอน
โฮว รุป เซิก เกอ� เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เอจี อฮั โรฮ เฮี
ละ เปอะ� �ปะ ซ เลียง เปอะ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อาึ
เซ ตอก เลียง ปุย แกะ โฮ� ซ แปน เปอะ กซัต ยุฮ อ�ื� เอจี
อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 เญอืม เซ โม ป กวต ป เฮยีง ไน โม อซิราเอน เตือง โอยจ
อ�ื ฮอยจ เนอมึ เคะ ด่าวติ เซ นึง เมือง เฮปโรน� ด่าวติ ไม่
โม เซ ซันญา ดิ อาึง โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ ซโตฮ เบือ มอยฮ พะ
จาว. เญอืม เซ ปุย เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ อ�ื ดุฮ อื แปน กซัต
ยุฮ แตะ� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ตัม ลปุง ซันญา พะจาว ป เอจี
อฮั ซามูเอน อาึง�

ด่าวติ โฮลฮ กุม เมือง ซีโยน
4 ติ โฮน อื กซัต ด่าวติ โฮว ไม่ โม ตฮนั อซิราเอน เตือง

โอยจ อื ละ ซ ฮาวก ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ โม ป อาวต นึง เวยีง
เยรูซาเลม� เญือม เซ ป อาวต นา เซ เยอ มัฮ โม เยบุ่ต�
อฮั เวยีง เยบุ่ต ไม่ เวยีง อาวต แตะ เซ� 5 เญือม เซ โม เย
บุ่ต อฮั เฮี ละ กซัต ด่าวติ เซ� �ปะ แจง โอ เปอะ ปุน เลียก
โตะ เวยีง อาวต เอะ เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ�
ด่าวติ เตอ ปุน เป เอนิ เวยีง ตอน ฆรุง ป อฮั ปุย เมือง ซีโยน
ไม่ เซ� ลอต เอนิ ปุย อฮั เมือง ด่าวติ ไม่ ฆาื อ�ื

6 ด่าวติ อฮั เฮี ละ โม ตฮนั ยุฮ แตะ� �ป โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่
โม เยบุ่ต เซ กา ปุย ไฮญ เญอ� อาึ ซ ดุฮ ปุย เซ เกือฮ แปน
ฮวันา ตฮนั ระ�� อฮั เซ� เญือม เซ โยอปั กวน เซรุยา เลีย
ก รุป เอนิ ไม่ โม เยบุ่ต เซ รกา ปุย ไฮญ� โฮลฮ เนอมึ แปน
ฮวันา ตฮนั ฆาื อ�ื

7 ด่าวติ โฮลฮ เนอมึ อาวต นึง เมือง ตอน ฮมัน ฆาื อ�ื มัฮ
เซ ป ลอต ปุย อฮั นา เซ มัฮ เมือง ด่าวติ ไม่ ฆาื อ�ื 8ฟวยจ
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เซ กซัต ด่าวติ เฌาะ โก โคระ แม โรฮ เมือง เซ เน่อมึ นึง ก
เทอมึ ปุย เตะ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ่ ฮอยจ ละ กไน ปุ ปุ� โนก
ฮา นา เซ มัฮ โยอปั ป เฌาะ เพรยีง เมือง เซ เยอ� 9 ด่าวติ
เซ ระ อมันัต ปุ ปุ� มัฮ เบือ อาวต พะจาว กุม ตฮนั มะลอง
ไม่�

ตฮนั เกง ยุฮ ด่าวติ
10 คัก เฮี อื มัฮ มอยฮ โม ตฮนั เกง ยุฮ ด่าวติ� เอจี มัฮ โม

เฮี ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื ป ซนัป ซนนุ ด่าวติ แปน
กซัต ละ โม อซิราเอน ตัม ลปุง ซันญา พะจาว อาึง� ไม่ เรอึ
ม โรฮ อื เกือฮ บัน่เมือง อาวต อื ตอน ฮมัน� 11 ปุย รกา นึง
อื มัฮ ยาโชเบอ่มั� มัฮ ปุย ซฆลาวม ฮกัโมนี� มัฮ ฮวันา ปุย
ไน ปุย ลอวย นึง อ�ื เอจี มัฮ ปุย เซ ป ปุน ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง
เพลียฮ ยุฮ แตะ ติ โฮน โน่ง ลอวย รอย ปุย เยอ�

12 ฟวยจ ปุย เซ มัฮ แม เอเลอาซา กวน โด่โด่� มัฮ ปุย
ไน ซฆลาวม อาโฮ� มัฮ โรฮ ปุย เกง ไน ปุย ลอวย เซ ติ ปุย
โรฮ� 13 เอจี มัฮ ปุย เรอึม ด่าวติ เญือม รุป อื ไม่ โม ฟีลิซ
เตีย นึง นาตี ปัตดัม่มิม� นา เซ เยอ ไก รปึม ซมา ปุย เฮงาะ
บ่าเล นึง ติ โดฮ� เอจี มัฮ นา เซ ก ราึต โม อซิราเอน ฮา โม
ฟีลิซเตีย เยอ� 14 เอเลอาซา เซ ไม่ ด่าวติ ปังเมอ ปุน อาวต
ตอน ฮมัน ลัง่ นา เซ� โฮลฮ เนอึม ยุฮ ยุม ไม่ โม ฟีลิซเตีย
เซ� พะจาว เรอมึ เนอมึ อ�ื เกือฮ เป เนอมึ เป แนม โม เซ�

15 ติ โฮน อ�ื ไน โม ตฮนั เกง ป อฮั ปุย มู งว่ย ไม่ เซ� เลีฮ
เคะ ด่าวติ ลอวย ปุย� ปุก เญือม อาวต อื นึง รองั ติ โดฮ
ซดิ โบ โตะ ทัม อดุ่นลัม� เญือม เซ โม ตฮนั ฟีลิซเตีย เยอ
ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง โตะ โลก เรฟาอมิ งอ่น� 16 เญือม เซ
ด่าวติ เตอ อาวต นึง ปอม ควน เฆีญ อื ติ แตะ นา ก ตอน
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ฮมัน อ�ื โม ตฮนั ยุฮ โม ฟีลิซเตีย งอ่น อื ตัง ไคะ ยุฮ แตะ
นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม� 17 เญือม เซ เยอ ด่าวติ อฮั โอเอฮี ไม่
รพาวม ซฆลอย แตะ นึง โตก อื ละ ยว่ง อาวต แตะ เซ ตอก
เฮ�ี �มัฮ ปุย แล ป เกียฮ เชยีต รอาวม เน่อมึ นึง นัมโม่ เฆี
ยง โตะ รเวอืะ ยว่ง เบ่ตเลเฮม ละ ซ เกือฮ อื อาึ ญุ อู�� อฮั
เซ� 18 เญอืม เซ ป มัฮ ตฮนั เกง เลือ ลอวย ปุย เซ คนัป เอนิ
เลียก ซน่ะ ลลาึง ไคะ ยุฮ โม ฟีลิซเตีย เซ ละ ซ เลียก เชยีต
อื รอาวม นึง นัมโม่ ป ไก เฆียง โตะ รเวอืะ ยว่ง เบ่ตเลเฮม
เซ� ฟวยจ เซ เอญี ตาว อื ละ ด่าวติ� ด่าวติ เซ ปังเมอ โอ
ญุ อ�ื เรฮ รอาวม เซ ทไว อื ละ พะจาว. 19อฮั เฮี ไม่ อ�ื �โอ
พะจาว� อาึ ญุ โตว รอาวม เฮี เยอ� ดัฮ ญุ โฮ ซ มัฮ เอนิ
เมาะ ญุ อุ ฮนัม โม ป เชยีต รอาวม เฮ�ี นึง โฮลฮ เอนิ อื แฆ
ไม่ จีวติ แตะ�� อฮั เซ� มัฮ กัน ตอก เซ ป ปุน ยุฮ โม ตฮนั
เกง เลือ ลอวย ปุย เซ�

20ป มัฮ อาบีไ่ช ปุ โยอปั เปอ� มัฮ ฮวันา ตฮนั มู งว่ย เซ�
อาบี่ไช เซ ตุย เพลียฮ ยุฮ แตะ ตอซู ปุ แตะ ไม่ ตฮนั 300
ปุย� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื แกล� โฮลฮ โรฮ มอยฮ ไมจ แตะ
ตอก ปุย ลอวย เซ โรฮ� 21 ไน โม ตฮนั มู งว่ย เซ มัฮ อาบีไ่ช
เซ ป พรุ มอยฮ นึง อื ฮา ปุย ไฮญ เญอ� โฮลฮ เอนิ แปน ฮวั
นา โฮมว แตะ� ปังเมอ โอ ลัง่ ดิ ระ เนอมึ มอยฮ เมาะ ตฮนั
เกง เลือ ลอวย ปุย นึง อื เซ�

22 เบ่ไนยา กวน เยโฮยาด่า ปุย ยว่ง คัปเซเอน เนอ� มัฮ
ปุย เกง เลือ ไม่ อ�ื มัฮ โรฮ ปุย กอ เป นึง กัน รุป แตะ�
โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ตฮนั เกง เลือ เมือง โมอปั ลอา ปุย� ติ โฮน
อื โฮว เลียก โตะ คื� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ รเวยี ซิงโต นึง โตะ คื
เซ ติ ตัว� ปุก เญือม เลีฮ ฮมิะ ไม่ อ�ื 23 โฮลฮ โรฮ ยุฮ ยุม
ไม่ ปรเมะ ระ ฮลาวง ป มัฮ โม อียปิ ติ ปุย� ปุย เซ เยอ ฮ
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ลาวง เอนิ พอน รเนฮ เอนิ� ปุย อียปิ เซ ไปญ เพลียฮ ยุฮ
แตะ� ครอง เพลียฮ ยุฮ อื เซ ระ ลัมเลือ เอนิ� เมาะ เอนิ
โคะ ลกลอม ไตญ ปุย เอนิ� เบ่ไนยา เยอ ปังเมอ ไปญ เยอื
โคะ ฆิ แตะ� เลีฮ โรฮ ไม่ อื เคะ ปุย เซ� ลู ตุย เพลียฮ ยุฮ
ปุย อยีปิ เซ ฮา เตะ อ�ื ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง เพลียฮ ยุฮ โกะ อื เซ
ไอฮ� 24 มัฮ กัน ตอก เซ ป ยุฮ เบไ่นยา กวน เยโฮยาด่า เซ�
แปน โรฮ ปุย พรุ มอยฮ เบือ อื ตอก ตฮนั เกง เลือ ลอวย ปุย
เซ โรฮ� 25 เบไ่นยา เซ ลอต แปน ปุย โฮลฮ มอยฮ ไมจ แตะ
โฮฮ ฮา ปุย ไฮญ ไน โม ตฮนั ป อฮั ปุย มู งว่ย ไม่ เซ� ปังเมอ
โอ ลัง่ ดิ ระ เนอึม มอยฮ เมาะ ตฮนั เกง ลอวย ปุย เซ� ด่า
วติ เตอ ลอต เกือฮ อื แปน ฮวันา ตฮนั ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง
กซัต ฆาื อ�ื

26-47 โนก ฮา เซ มอยฮ ปุย ไฮญ นึง อื ไน โม ตฮนั เกง ป
อฮั ปุย มู งว่ย ไม่ เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
อาซาเฮน� มัฮ ปุ โยอปั�
เอนฮานัน� มัฮ กวน รเมะ โด่โด่� มัฮ ปุย ยว่ง เบ่ตเล

เฮม�
ชมัโมต� มัฮ ปุย เมือง ฮาโรต�
เฮเลต มัฮ ปุย ซฆลาวม เปโลน�
อริา� กวน อกิเคต� มัฮ ปุย เมือง เทโคอา�
อาบี่เยเซอ มัฮ ปุย ยว่ง อานาโทต�
ซิปเบไ่ค มัฮ ปุย ซฆลาวม โม ฮุชา�
อไิล มัฮ ปุย ซฆลาวม อาโฮอา�
มาฮะไร มัฮ ปุย เมือง เนโทฟา�
เฮเลต กวน บ่าอานา มัฮ ปุย เมือง เนโทฟา�
อไิท กวน รไีบ่ มัฮ ปุย ยว่ง กิเบ่อา� มัฮ เจอ เบ่นยามิน�
เบ่ไนยา มัฮ ปุย เมือง ปิราโทน�
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ฮุไร มัฮ โม ป อาวต โตะ โลก โบ เมือง กาอตั�
อาบี่เอน มัฮ ปุย ยว่ง อารบ่า
อตัซมาเวต มัฮ ปุย เมือง บ่าฮูรมิ�
เอลียาบ่า มัฮ ปุย ยว่ง ชาอนัโบ่น
ฮาเชม มัฮ ปุย ยว่ง กิโซน�
โยนาทัน กวน ชากี มัฮ ปุย ยว่ง ฮารา�
อาฮอิมั กวน ซาคา มัฮ ปุย ยว่ง ฮารา�
เอลีฟัน มัฮ กวน อูระ�
เฮเฟอ มัฮ ปุย ยว่ง เมเครา�
อาฮยิา มัฮ ปุย ยว่ง เปโลน�
เฮตโร มัฮ ปุย ยว่ง คาราเมน�
นาอาไร มัฮ กวน เอซไบ่�
โยเอน มัฮ ปุ นาทัน�
มิปฮา มัฮ กวน ฮากร�ี
เซเลก มัฮ โม อมัโมน�
นาฮะไร มัฮ ปุย ยว่ง เบ่เอโรต� มัฮ ปุย ไปญ เครองึ รุป

ยุฮ โยอปั� มะ โยอปั เซ มัฮ เซรุยา�
อริา ไม่ กาเรป มัฮ ปุย อาวต ยว่ง ยาที เตือง ลอา แตะ�
อุรอีา มัฮ โม ฮติไท�
ซาบัต่ มัฮ กวน อกัไล�
อาดิ่นา มัฮ กวน ชซิา� มัฮ โรฮ ฮวันา เจอ รูเบ่น ติ ปุย�

อาดิน่า เซ ไก แม โรฮ ตฮนั ยุฮ งว่ย ปุย โรฮ เกือฮ อื โฮว ดิ
ไม่ แตะ�
ฮานัน มัฮ กวน มาอาคา�
โยชาฟัต มัฮ ปุย ซฆลาวม โม มิตเน�
อุตซียา มัฮ ปุย ยว่ง อตัทาโรต�
ชมัมา ไม่ เยอเีอน มัฮ กวน โฮทัม� มัฮ ปุย ยว่ง อาโรเออ�
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เยด่ียาเอน ไม่ โยฮา มัฮ กวน ชมิร�ี มัฮ โม ทิไซ�
เอลีเอน มัฮ ปุย ซฆลาวม โม มาฮะไว�
เยรไีบ่ ไม่ โยชาวยิา มัฮ กวน เอนนาอมั�
อติมา มัฮ ปุย โมอปั�
เอลีเอน ไม่ โอเบ่ต ไม่ ยาอาซีเอน มัฮ ปุย ซฆลาวม โม เม

โซไบ่�

12
โม ตฮนั ป เรอมึ ด่าวติ

1 เคียง เฮี อื มัฮ มอยฮ โม ตฮนั ป ฮอยจ เรอมึ ด่าวติ เญื
อม อาวต อื นึง ซิกลัก� มัฮ เญอืม โฮลฮ ลอป ด่าวติ ตอ เม่า
ะ ฮา กซัต ซาอุน ป มัฮ กวน คีต โฮ� ปุย โม เซ มัฮ โม ป เรอึ
ม ด่าวติ เญือม โฮลฮ อื รุป� มัฮ โรฮ โม ตฮนั เกง เลือ ละ
รุป แตะ ไม่ อื เตือง โอยจ แตะ� 2 มัฮ โม ป เกง ลัมเลือ ละ
โปยญ ทน�ู เกียฮ โปยญ อื เตือง เตะ วิ เตะ ดอม แตะ เอนิ�
เกียฮ วตั โรฮ ซโมะ นึง ซลิง ไม่ อื ตอก เซ โรฮ� โม เซ เยอ
มัฮ เจอ โม เบ่นยามิน� ปุก มัฮ เจอ ติ ไม่ ซาอุน เซ� 3ป มัฮ
ฮวันา อื มัฮ อาฮเิยเซอ ไม่ โยอตั� ปุย ลอา เซ มัฮ กวน เชมา
อา� มัฮ ปุย ยว่ง กิเบ่อา� มัฮ แม เยซีเอน ไม่ เปเลต� มัฮ
กวน อตัมาเวต� เบ่ราคา ไม่ เยฮู มัฮ ปุย ยว่ง อานาโทต�
4 อชิมายา มัฮ ปุย ยว่ง กิเบโ่อน� เอจี มัฮ โรฮ ตฮนั เกง เลือ
ไน มู งว่ย ปุย เซ ติ ปุย� ไม่ มัฮ โรฮ อื ปุย โฮลฮ มอยฮ ไมจ
แตะ โรฮ� เยเรมี� ยาฮาซีเอน� โยฮานัน� โยซาบั่ต มัฮ
ปุย ยว่ง เกเด่รา� 5 เอลูไซ� เยรโีมต� เบอ่นัยา� เชมารยิา�
เชฟาทิยา มัฮ ซฆลาวม โม ฮารุป� 6 มัฮ แม เอนคานา� อติ
ชีอา� อาซาเรน� โยเอเซอ� ไม่ ยาโชเบ่อมั� โม เซ มัฮ ซฆ
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ลาวม โม โครา� 7 มัฮ แม โยเอลา ไม่ เซบ่าดิ่ยา� มัฮ กวน
เยโรฮมั� มัฮ ปุย ยว่ง เกโด่�

โม กาต ป ฮอยจ เรอมึ ด่าวติ
8 ไก โม ตฮนั ป เกง ละ รุป เซิก เน่อมึ นึง โม จัตเจือ กาต

งอ่น� โม เซ ตอ โฮว ฮอยจ เคะ ด่าวติ� เญอืม เซ เยอ� ด่า
วติ อาวต นึง ปอม ตฮนั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ นึง ลาึน เวอืฮ�
โม เซ มัฮ ป เกง ลัมเลือ ละ รุป แตะ นึง โล ไม่ เพลียฮ� มัฮ
โม ป ลุ่ ตอก รเวยี ซิงโต โฮ� ตอ อื ไกลจ โรฮ ตอก ตอ จัก
ปอยฮ นึง บลาวง นึง ฌื โฮ� 9 มอยฮ ปุย โม เซ เน่อมึ นึง
ฮวันา ตึก นึง ระ แตะ ฮอยจ ละ ฮวันา แตวะ นึง อื มัฮ ตอก
เฮ�ี ป รกา นึง อื มัฮ เอเซอ� ฟวยจ เซ มัฮ แม โอบ่าด่ี� เอ
ลีอปั� 10 มิชมันนา� เยเรมี� 11 อตัไท� เอลีเอน� 12 โยฮา
นัน� เอนซาบัต่� 13 เยเรมี� ไม่ มักบัน่ไน� แปน กาว โรฮ ติ
เตือง เซ� 14 โม กาต เซ มัฮ ตื ไน ตฮนั ระ� ป ตึก นึง แตวะ
แตะ มัฮ ไน ลอยะ� ป ตึก นึง ระ แตะ มัฮ ไน พัน� 15 ไก ติ
โฮน ปุย โม เซ เตือง ดิ โกลง จอแด่น� เญือม เซ เยอ ปุก
เคิ ติ� เมือ กอ ระ รอาวม นึง โกลง จอแด่น เซ ปอ เตม เอนิ
ฮอง อ�ื โม เซ เยอ ปุน เตือง โกลง� โครฮ โม ป อาวต นึง
ลโลวง โบ โกลง เซ เตือง ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ไม่ ลวง ลัก่ เลีย
ก ซเงะ� แตกฟุง เฮยีไฮ ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื

เจอ เบ่นยามิน ไม่ ยูด่า ป เรอมึ ด่าวติ
16 ติ โฮน อ�ื ไก ปุย เน่อมึ นึง เจอ โม เบ่นยามิน ไม่ เจอ ยู

ด่า งอ่น� โฮว ดิ เคะ ด่าวติ ฮอยจ นึง ปอม ตอน ฮมัน อาวต
อ�ื 17 เญอืม เซ ด่าวติ เตอ โอก รปัคัม อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �โม
เปะ เอ ดัฮ มัฮ ฮอยจ เปอะ ละ ซ แปน แตะ ปุโฮมว อาึ� ไม่
ฮอยจ เรอึม เปอะ อาึ โฮ� อาึ อื ซ รปัคัม โม เปะ ไมจ ไมจ�
ดัฮ มัฮ ฮอยจ เปอะ ละ ซ ตอซู แตะ อาึ ไม่ มอป โรฮ เปอะ
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อาึ ละ ป เกละยุ อุ เตือง โอ อาึ ยุฮ ป พิต ป โฌวะ ละ โม เซ
โฮ� อาึ อื ปัว พะจาว ป มัฮ พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม โม เอะ
เฮี เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 ฟวยจ เซ ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต นึง อามาไซ� อฮั เฮี
ละ ด่าวติ� �ด่าวติ กวน เจซี� โม เอะ เฮี มัฮ ตื ปุย ไน ปะ�
อาวต โรฮ ไม่ ปะ โรฮ� ปัว ปะ ไม่ โม ป เรอมึ เปอะ เฮี โฮลฮ
อาวต ลอป ไม่ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง แตะ� พะจาว เอจี
อาวต โรฮ ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ เยอ ด่าวติ
รปัคัม เนอมึ โม เซ ฆาื อื เกือฮ อื แปน ไน ตฮนั นึง กอง ตฮนั
ยุฮ แตะ� กังเคะ เอ อามาไซ เซ โฮลฮ โรฮ แปน ฮวันา ตฮนั
ไน มู งว่ย เซ โรฮ�

ปุย ไน เจอ มะนาเซ
19 ไก แม โรฮ โม ตฮนั ไน เจอ โม มะนาเซ งอ่น� โกฮ ตอ

โฮว อาวต ไม่ ด่าวติ� เญือม เซ เยอ มัฮ เญือม โฮว ดิ โม
ด่าวติ ไม่ โม ฟีลิซเตีย ละ ซ โฮว รุป อื ปุ แตะ ไม่ กซัต ซา
อุน� (โม ด่าวติ เซ ปังเมอ โอ โฮลฮ เรอึม เนอึม โม ฟีลิซ
เตีย ฆาื ฮลัต โม เซ อื โอ เนอึม รพาวม ละ แตะ� โม ป ระ
ป คาว ลลาึง โม ฟีลิซเตีย เซ ซิงซา ปุ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี
�โม เฮี เยอ ลเตือฮ ปลาว มัฮ ไม่ โม ซาอุน ป มัฮ กซัต ไพรม
ยุฮ แตะ เซ ไม่ มอป อื โม เอะ ละ อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
เญือม เซ เยอ เกือฮ อื แม ฆาื อ�ื� 20 โม ตฮนั ไน เจอ โม
มะนาเซ ป ฮอยจ เคะ ด่าวติ เญือม แม แม อื ฮอยจ นึง ซิก
ลัก เซ มัฮ อตันา� โยชาบัต่� เยด่ียาเอน� มีคาเอน� โยชา
บัต่� เอลีฮู� ไม่ ซินเลไท� ปุย โม เซ เยอ มัฮ โอยจ ไนพัน
ตฮนั ไน เจอ โม มะนาเซ เตือง มู แตะ� 21 เญือม โฮลฮ ด่า
วติ ตอซู ไม่ โม ป ฮอยจ ซะ ฮอยจ เต แตะ� โม เซ เยอ เรอมึ
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เนอึม ด่าวติ เตือง มู แตะ� มัฮ โอยจ โม ตฮนั เกง เลือ ละ
รุป แตะ� ไม่ มัฮ แตะ โม ไน ตฮนั ระ ตื เอนิ� 22 ด่าวติ เซ
ไก แนฮ ป ฮอยจ อาวต ไม่ ละ ซ เรอมึ แตะ รุป ไม่ อื โฮวน ปุ
ปุ โครยญ ซเงะ่� กัง เคะ เอ ป อาวต ไม่ ด่าวติ เซ แปน เอนิ
กอง ตฮนั ระ� ตอก เอนิ โม ตฮนั ยุฮ พะจาว โฮ�

กอง ตฮนั ยุฮ ด่าวติ นึง เฮปโรน
23 เญือม อาวต ด่าวติ นึง เฮปโรน เนอ� ฮอยจ โม ตฮนั

เคะ อื ไม่ เครองึ รุป ยุฮ แตะ ละ ซ เรอึม อื ด่าวติ� ละ ซ
เกือฮ อื ด่าวติ โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ ซาอุน ตอก เอจี ซันญา
พะจาว อาึง โฮ� เซน โม ตฮนั ป ฮอยจ เคะ อื เซ มัฮ ตอก
เฮ�ี

24 เจอ ยูด่า ไก 6,800 ปุย� มัฮ ตื โม ตฮนั ป เอจี เพรยีง
อาึง ติ แตะ ไม่ ไก โล ไก เพลียฮ ยุฮ แตะ�

25 เจอ ซิเมโอน ไก 7,100 ปุย� มัฮ ตื ตฮนั เกง ละ รุป
แตะ�

26-27 เจอ โม เลวี นึง อื ไก 4,600 ปุย เตือง โอยจ อ�ื มัฮ
โม จัตเจือ อาโรน นึง อื 3,700 ปุย� ป มัฮ ฮวันา ยุฮ อื มัฮ
เยโฮยาด่า� 28 ไน โม เลวี เซ ไก ตฮนั นมุ นึง ติ ปุย มอยฮ
อื มัฮ ชาโด่ก� มัฮ ปุย เกง ลัมเลือ เอนิ ละ รุป แตะ� ไก แม
โรฮ ไน ตฮนั ป ฮอยจ ไม่ งา่ ลอา ปุย� มัฮ ตื คระ เฌือต โกะ
อื ไอฮ�

29 เจอ เบ่นยามิน ป มัฮ เจอ ติ ไม่ ซาอุน เซ ไก 3,000 ปุย
ป ฮอยจ เคะ ด่าวติ เตอ� โม ปุย ไฮญ นึง อื โฮวน ลัง่ ลัก่
มัฮ แตะ ไม่ กซัต ซาอุน เซ�

30 เจอ เอฟราอมิ ไก 20,800 ปุย� ปุย โม เซ มัฮ ตื โม ป
เกง ละ รุป แตะ ไม่ ไก มอยฮ อื ไน โม โกะ แตะ ไอฮ�
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31 เจอ มะนาเซ แม ตา บลัฮ เจอ ไก 18,000 ปุย� เอจี มัฮ
ปุย โม เฮี ป เลือก ปุย ละ เกือฮ อื โฮว ปัว ด่าวติ เกือฮ แปน
กซัต ละ ปุย เยอ�

32 เจอ อติซาคา ไก โม ฮวันา ยุฮ 200 ปุย� ปุย โม เซ มัฮ
โม ป ยุง ป ไมจ โม อซิราเอน ยุฮ� ไม่ ยุง โรฮ เวลา ไมจ อื
ยุฮ� โม โกะ เนะ คระ เฌือต โม เซ เยอ เนองึ ตื ป อฮั อ�ื

33 เจอ เซบู่ลุน ไก 50,000 ปุย� ปุย โม เซ เยอ มัฮ ตื โม
ตฮนั ป เอจี ฟวยจ ฟึก ติ แตะ นึง กัน ไปญ แตะ เครองึ รุป�
ไก โรฮ รพาวม ติ โดฮ ไม่ ปุ แตะ ไม่ อ�ื

34ปฮอยจ เน่อมึ เจอ นัปทาลี เยอ� มัฮ ฮวันา ตฮนั 1,000
ปุย� มัฮ แม โม ตฮนั ป ไปญ โล ไม่ เพลียฮ 37,000 ปุย�

35 เจอ ด่าน นึง อื ไก โรฮ โม ตฮนั เอจี ฟวยจ เพอกึ รุป
ยุฮ 28,600 ปุย�

36 เจอ อาเชอ นึง อื ไก โรฮ โม ตฮนั เอจี ฟวยจ เพอกึ รุป
ยุฮ 40,000 ปุย�

37 เจอ โม รูเบ่น� เจอ กาต ไม่ เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ เจอ�
มัฮ โม ป อาวต นึง บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก โอก ซเงะ�
โม เซ เยอ ไก โม ตฮนั ไปญ เครองึ รุป ยุฮ 120,000 ปุย�

38 ตฮนั โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ตื โม ป เอจี เพรยีง ติ
แตะ ละ ซ โฮว รุป แตะ� ฮอยจ รโจะ ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง เมือง
เฮปโรน เซ� บรญิ โรฮ รพาวม ละ ซ ปัว แตะ ด่าวติ เกือฮ
แปน กซัต ละ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื ปัง มัฮ โม ลัป
ซด่อน ไน โม อซิราเอน� บรญิ ตื รพาวม ละ ซ ปัว แตะ ด่า
วติ แปน กซัต ละ แตะ ตอก เซ โรฮ� 39 ปุย โม เซ เตือง
โอยจ อื อาวต ดิ โซม ญุ่ก กุก ญึม ไม่ ด่าวติ นา เซ ลอวย
ซเงะ� นึง เอจี เพรยีง ปุย ป โซม ป ปอน ละ นา เซ� 40 โม
อซิราเอน โครยญ ลวง เงอ� เตือง โม ป อาวต ก ซดิ อื ไม่ โม
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ป อาวต ก ซไง อื ฮอยจ ละ โม เจอ อติซาคา� เจอ เซบู่ลุน
ไม่ เจอ นัปทาลี� ตัง เอนิ โรวก ป โซม ป ปอน นึง บรงั� นึง
อุต� นึง ลอ ไม่ โมวก� ป โรวก โม เซ มัฮ แปง ไมจ� เปลิ
เม� อะงุน ซออฮ� รอาวม อะงุน� ไม่ ลออยฮ กาวก� โรวก
แม โรฮ โมวก ไม่ แกะ ละ มอก แตะ ปอน ไม่ ปุ แตะ� มัฮ
โรฮ ควน เปลีฮ ปุย ติ เมือง อซิราเอน เซ รพาวม ไมจ มวน
แตะ�

13
ด่าวติ เฌาะ ฮติ ลปุง ซันญา
(2 ซมอ� 6:1-11)

1 ด่าวติ ซิงซา ดิ โอเอฮี ไม่ โม ไน ตฮนั ป มัฮ ไน พัน ไน
ลอยะ ฮอยจ ละ โม ฮวันา ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื
2 ฟวยจ เซ อฮั แม อื ละ โม อซิราเอน ป ฮอยจ โพรม เซ
เตือง โอยจ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ปุก รพาวม โม เปะ เตือง โอยจ
เปอะ� ดัฮ โรฮ มัฮ ป ปุก รพาวม เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ โฮ�
เอะ ซ ตาว ปุย เกือฮ โฮว เคะ โม เอยีกปุ แตะ เล่ีป เมือง อซิ
ราเอน ป โอ อื ดิ ฮอยจ เซ� เกือฮ โรฮ โฮว เคะ ซตุ ไม่ โม
เลวี ป อาวต นึง ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ เซ� ละ ซ เกือฮ ฮอยจ
โพรม เคะ เอะ นา เฮ�ี 3ฟวยจ เซ โม เอะ ซ โฮว ตุย ดิ ฮติ
ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ� นึง เอจี ลาซา ปุย นึง เน่อมึ เญื
อม แปน ซาอุน กซัต เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 4 เญอืม ฮมอง โม
ป ฮอยจ โพรม ป อฮั ด่าวติ ละ แตะ เซ� ปุก ตื รพาวม อ�ื
โตกโลง เนอมึ ยุฮ อื ตอก เซ�

5 ฟวยจ เซ ด่าวติ กอก เนอึม โม อซิราเอน ฮอยจ โพรม
เตือง โอยจ อื เน่อมึ นึง โกลง ชโิฮ เคต เมือง อียปิ ลวง ก
เซฮ� ฮอยจ นึง เงยีก ฮามัต ลวง ก ล่าวง อ�ื ละ ซ เฌาะ อื
ฮติ ยุฮ พะจาว เน่อมึ นึง คีรยิตั-เยอารมิ� ฮอยจ นึง เวยีง
เยรูซาเลม เซ� 6 เญือม เซ ด่าวติ ไม่ โม อซิราเอน เตือง



ลอวย กซัต 13:7 xlvi ลอวย กซัต 13:14

โอยจ อ�ื โฮว ดิ ฮอยจ นึง ยว่ง บ่าอาลา� บ่าอาลา เซ เอจี
มัฮ ป อฮั ปุย คีรยิตั เยอารมิ ไม่� มัฮ ป อาวต นึง นาตี อาวต
โม ยูด่า เซ� มัฮ โฮว อื ละ ซ ตุย แตะ ฮติ ยุฮ พะจาว. เอจี
มัฮ พะจาว เซ ป อาวต ราว เตปด่า ไก โพรยจ เซ� ไม่ เกือฮ
อื มอยฮ แตะ อาวต นึง ฮติ ซัมคัน เซ� 7 โม เซ ตัง เนอึม
โรวก ฮติ ยุฮ พะจาว นึง เลาะ โคระ เน่อมึ นึง เญือะ อาบี่
นาดัป่ เซ� ป คัป ปุ โฮว เลาะ เซ เยอ มัฮ อุตซา ไม่ อาฮโิย�
8 ด่าวติ ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื จอยะ เชยี ไม่ ฟอน
ลัม อื เมาะ ไก เรยีง แด่น แตะ� ดิฮ ปุ โฮว รมัมะนา ไม่ ชา�
เตียต แม ปุ โฮว พิน ระ พิน แตวะ� ปาึง ปุ โฮว โตวต ไม่
อ�ื มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ ทไว แตะ โญตซัก ละ พะจาว�

9 เญอืม เอจี ฮอยจ ปุย โฮวน เซ นึง รบุฮ ปุฮ เฮงาะ ยุฮ คิ
โด่น เนอ� โมวก ป ตัง โรวก ฮติ ยุฮ พะจาว เซ โคะ ซดุฮ�
รยุ่ เอนิ ยุฮ ฮติ เซ� เญือม เซ อุตซา โคะ กอยฮ เตะ แตะ
ไปญ เอนิ ฮติ เซ� 10พะจาว รอก รพาวม นึง อุตซา เซ� ยุฮ
เอนิ ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื อุตซา เซ ยุม เอนิ ซองนา พะจาว ฆาื อื
นา เซ เอนิ� 11 เญือม เซ เยอ ด่าวติ รอก พาวม ฆาื ยุฮ พะ
จาว ยุม ไม่ อุตซา เซ� ปุย เยอ ลอต อฮั �เปเรต อุตซา�*
ไม่ นา เซ ฆาื อื ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี

12ซเงะ เซ ด่าวติ เกิต รพาวม ฮลัต นึง พะจาว� อฮั เฮี ฆาื
อ�ื �อาึ ซ เกียฮ โรวก ฮติ ยุฮ พะจาว เฮี ฮอยจ ยว่ง อาวต
โกะ แตะ ตอก เมอ�� อฮั เซ� 13 ด่าวติ เตอ เญือะ โรวต
โตว เฌาะ ฮติ เซ ฆาื อื ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ละ เอนิ
ฮติ เซ นึง เญือะ โอเบ่ต เอโด่ม� ป มัฮ ปุย ฮอยจ เน่อมึ นึง
เมือง กัต เซ ฆาื อ�ื 14 ฮติ ยุฮ พะจาว เซ อาวต นึง เญือะ
ยุฮ โอเบ่ต เอโด่ม เซ ฆาื อื ลอวย เคิ� ไน ติ เจน อาวต ฮติ

* 13:11 13:11 เปเรต อุตซา นึง ลปุง ฮบีรู มัฮ อฮั อื ตุต ยุฮ อุตซา ไม่�
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เซ นึง เญือะ เซ พะจาว ปิฮ มุ่น ละ เญือะ โอเบ่ต เอโด่ม เซ�
ฮอยจ โรฮ ละ คาวคอง อื เตือง โอยจ อื เบือ อ�ื

14
ฮรีมั เรอมึ ด่าวติ
(2 ซมอ� 5:11-12)

1 ฟวยจ เซ ฮีรมั ป มัฮ กซัต เมือง ไทระ เกือฮ โม ป โฮว
ฆรอ ลปุง ตัง แตะ โฮว ฮอยจ เคะ ด่าวติ� ตาว โรฮ โคะ
โซน ซีด่า ไมจๆ ละ อ�ื เกือฮ แม โรฮ โม ป มัฮ ชงัไมะ ชงั
ปุน ฮอยจ เคะ อ�ื ชงั โม เซ เยอ ยุฮ เญือะ คึนัก ละ ด่าวติ
ติ ลัง� 2 เญือม เอจี ยุ อื ยุฮ ปุย โอเอฮี ตอก เซ� ด่าวติ ยุง
แจง แน เอนิ มัฮ พะจาว ป ดุฮ แตะ เกือฮ แปน กซัต ตอน
ฮมัน ละ โม อซิราเอน� มัฮ เนอมึ พะจาว ป เกือฮ บัน่เมือง
ยุฮ อื จเลิน นึง เลียก พาวม พะจาว นึง โม อซิราเอน ป มัฮ
ปุย ไน แตะ เซ�

กวน รเมะ ด่าวติ ป เกิต อื นึง เวยีง เยรูซาเลม
3 เญอืม เอจี อาวต ด่าวติ นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� โฮลฮ

แม ปรโปวน เญือะ แตะ โฮวน แม� ไก โรฮ กวน รเมะ กวน
รโปวน ฆาื อื โฮวน โรฮ� 4 กวน ด่าวติ ป เกิต อื นึง เวยีง เย
รูซาเลม เซ มัฮ โม เฮ�ี มัฮ ชมัมุวา� โชบัป่� นาทัน� ซาโลม
อน� 5 อปิฮา� เอลีชูวา� เอนเปเลต� 6 โนกา� เนเฟก� ยา
เฟีย� 7 เอลีชามา� เบ่เอนยาด่า� ไม่ เอลีเฟเลต�

ด่าวติ เป โม ฟีลิซเตีย
8 เญอืม ฮมอง โม ฟีลิซเตีย โฮลฮ ด่าวติ แปน กซัต ละ โม

อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื บะ ปุ แตะ ฮาวก ซาวป โฮมวต ด่า
วติ ฆาื อื เตือง มู แตะ� ด่าวติ ฮมอง โรฮ ไลลวง ซ ฮอยจ
โม เซ� โอก โฮว มอง อาึง รุป ปุ แตะ ไม่ อื ฆาื อ�ื 9 โม ฟี
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ลิซเตีย เซ เอจี ฮอยจ นึง โตะ โลก เรฟาอมิ ละ ซ เลียก รุป
แตะ� 10 เญือม เซ ด่าวติ ไววอน ไฮมญ อื นึง พะจาว ตอก
เฮ�ี �โอ พะจาว� อาึ อมั ปุก ละ ฮาวก รุป แตะ ไม่ โม ฟีลิซ
เตีย เซ แล� ดัฮ ฮาวก รุป ไม่ โฮ� ปะ อมั ซ เกือฮ เปอะ อาึ
เป�� อฮั เซ� เญือม เซ พะจาว โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี
�ฮาวก รุป ไม่ เมิฮ� อาึ ซ เกือฮ ปะ เป โม เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

11 เญือม เซ กซัต ด่าวติ ฮาวก เนอึม ฮอยจ นึง นาตี บ่า
อนั-เปราซิม� รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ� เป เนอึม อ�ื
อฮั เฮี ฆาื อ�ื �พะจาว เอจี เกือฮ เนอมึ ป รุป ไม่ เยอะ แตก
เฮยี แกล เอนิ� ตอก เอนิ รอาวม ระ ป โครฮ โรวก โฮ�� อฮั
เซ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปุย ลอต เอนิ ปุก มอยฮ นา เซ�
อฮั บ่าอนั-เปราซิม* ไม่ อ�ื 12 โม ฟีลิซเตีย เซ โกฮ ตอ� ละ
โปวฮ เอนิ ฮุป ไว แตะ นา เซ� กซัต ด่าวติ ดวน โม ลุกนอง
แตะ ซาวป ซเพระ ฮุป เซ� ฟวยจ เซ ตอง อื เกือฮ ฮะ เตือง
โอยจ อ�ื

13ฟวยจ เซ โม ฟีลิซเตีย เซ ฮาวก ซะ เต แม ปุย นึง โตะ
โลก เรฟาอมิ เซ ติ โฮน แม� 14 เญือม เซ ด่าวติ ไฮมญ แม
พะจาว นึง อื ติ โฮน แม� พะจาว โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี
�ทัน โตว เญาะ ฮาวก รุป ไม่ นา เซ� ไมจ เปอะ โฮว โวก เน่
อมึ ลวง ลัก่เคะ อ�ื เลียก รุป ไม่ เน่อมึ รเตือป ก ไก โคะ ครุย
เซ� 15 ตัม เอจี ฮมอง เปอะ ลอยฮ โอเอฮี ละ แตะ ป ตอก
ลอยฮ โฮว โม ตฮนั เน่อมึ นึง ปุยจ โคะ ครุย เซ� ไมจ เปอะ
เลียก รุป เอนิ ไม่ เญือม เซ� นึง เอจี มัฮ อาึ ป โฮว ลั่กกา
เปอะ ละ ซ รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ รโตง เปอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 16 เญือม เซ ด่าวติ ยุฮ เนอึม อื ตัม ลปุง ซตอก
* 14:11 14:11 นึง ลปุง ฮบีรู เยอ บาอนั-เปราซิม เซ มัฮ อฮั อื �พะจาว โอก
พราวป ฮา ก อาวต แตะ� ไม่�
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พะจาว อาึง ละ แตะ โครยญ เจือ� ปุน โครฮ เนอมึ โม ฟีลิซ
เตีย เซ เกือฮ ตอ เน่อมึ นึง ยว่ง กิเบโ่อน ฮอยจ นึง เมือง เก
เซอ� 17 เญอืม เซ ด่าวติ พรุ มอยฮ ปอยฮ โด่วง ละ ปุย เล่ีป
เตะ� พะจาว เกือฮ เนอึม ด่าวติ นา ไอ เกีย บาึง ละ ปุย โค
รยญ ปะเทต�

15
ด่าวติ โรวก ฮติ ลปุง ซันญา ฮอยจ เยรูซาเลม
(2 ซมอ� 6:12-23)

1 กซัต ด่าวติ ยุฮ เญือะ อาวต แตะ โฮวน ลัง นึง เมือง ป
อฮั ปุย เมือง ด่าวติ ไม่� เพรยีง แม โรฮ อาึง เบือง ก ละ
แตะ ฮติ ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ� โบลวง โรฮ พากัง ติ ลัง�
2ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ อฮั เฮ�ี �พะจาว เอจี เลือก โม เลวี
ละ ซ กลอม โน่ง แตะ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ� ไม่
แปน โรฮ แตะ ป รซอฮ ลอป ละ อื โอ เญาะ ไก ลอยจ� โนก
ฮา โม เลวี เซ� ปุย ไฮญ ลัง กลอม โตว อ�ื� อฮั เซ� 3 เญื
อม เซ ด่าวติ กอก เนอมึ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เกือฮ อื
ฮอยจ โพรม เคะ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ ตาว อื ฮติ
ยุฮ พะจาว เซ นา ก ลัง อาวต อื ป เอจี เพรยีง อื อาึง เซ�
4ฟวยจ เซ กอก แม โรฮ โม ป มัฮ จัตเจือ อาโรน ไม่ โม เลวี
เกือฮ อื ฮอยจ เคะ แตะ� 5ป มัฮ ซฆลาวม โคฮตั นึง อ�ื ไก
ไม่ ปุ แตะ ติ รอย ไม่ งา่ ปุย� ป มัฮ ฮวันา โม เซ เยอ มัฮ อุรี
เอน� 6 ซฆลาวม เมรารี นึง อ�ื ไก ลอา รอย ไม่ งา่ ปุย� ป
มัฮ ฮวันา โม เซ เยอ มัฮ อาซายา� 7 ซฆลาวม เกอโชม นึง
อ�ื ไก ไม่ ปุ แตะ ติ รอย ไม่ งว่ย ปุย� ป มัฮ ฮวันา อื มัฮ โย
เอน� 8 ซฆลาวม เอลีซาฟัน นึง อ�ื ไก ไม่ ปุ แตะ ลอา รอย
ปุย� ป มัฮ ฮวันา อื มัฮ เชไมอา� 9 ซฆลาวม เฮปโรน นึง
อ�ื ไก ไม่ ปุ แตะ รเตะ ปุย� ป มัฮ ฮวันา อื มัฮ เอลีเอน�
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10 ซฆลาวม อุตซีเอน นึง อ�ื ไก ไม่ ปุ แตะ ติ รอย ไม่ กาว
ลอา ปุย� ป มัฮ ฮวันา อื มัฮ อมัมีนาดัป่�

11 ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ กอก ซตุ ป มัฮ ซาโด่ก ไม่ อาบี่
ยาทา เซ ฮอยจ เคะ แตะ� กอก แม โรฮ ฮวันา โม เลวี ป
มัฮ อุรเีอน� อาซายา� โยเอน� เชไมอา� เอลีเอน� ไม่ อมั
มีนาดัป่ โรฮ� 12 อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เอ มัฮ เปอะ ฮวันา
ซฆลาวม โม เลวี เตือง โอยจ แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
แปน ป ซงะ่ ไล เตือง โกะ เปอะ� ฮอยจ ละ โม ป มัฮ เอียก
ปุ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื ละ ซ ตาว เปอะ ฮติ ยุฮ พะเยโฮวา
ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เฮ�ี ฮอยจ นึง ก ลัง อาวต
อื ป เอจี เพรยีง อาึ อาึง ละ อื เซ� 13 พะจาว ยุฮ เอะ เอจี
เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ โม เอะ� มัฮ ฆาื โอ โม เปะ โฮว
กลอม ฮติ เซ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื มัฮ โรฮ ฆาื โอ เอะ ซาวป
ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว โรฮ�� อฮั เซ�

14ฟวยจ เซ โม ซตุ ไม่ โม เลวี เซ เกือฮ เนอมึ ติ แตะ ซงะ่
ไล ละ ซ โฮว กลอม แตะ ฮติ ยุฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิ
ราเอน เซ� 15 โม เลวี เซ โฮว กลอม เนอมึ โรวก ฮติ ยุฮ พะ
จาว เซ นึง โคะ ลกลอม อ�ื ตัม ลปุง เอจี ซตอก พะจาว อาึง
ละ ไอ โมเซ โฮ�

16 ฟวยจ เซ ด่าวติ ดวน แม โม ป มัฮ ฮวันา โม เลวี เซ
เลือก อาึง ป มัฮ โม เอียกปุ แตะ� ละ ซ เกือฮ อื แปน นักร
อง นักโด่นตร�ี แปน ป เตียต พิน ระ� พิน แตวะ� ดิฮ ชา�
มัฮ ละ เกือฮ อื มวน ลเลาะ เคราะ รซอม� 17 โม เลวี ป เลือก
อื ละ เลน โด่นตรี เซ มัฮ เฮมัน กวน โยเอน� มัฮ แม คระ
เฌือต เฮมัน เซ ติ ปุย� มัฮ อาซัป กวน เบ่เรคิยา� เน่อมึ
นึง ซฆลาวม เมรารี นึง อื เซ� เลือก โรฮ เอทัน กวน คูชายา
นึง อ�ื 18 เลือก แม โรฮ โม เลวี เฮี แปน มู ลอา นึง อ�ื โม
ป เลือก อื เซ มัฮ เซคารยิา� ยาอาซีเอน� เชมิราโมต� เยฮี



ลอวย กซัต 15:19 li ลอวย กซัต 15:28

เอน� อุนนี� เอลีอปั� เบไ่นยา� มาอาเซอา� มัตทีทิยา� เอ
ลีเฟเลฮู� มิกเนยา� โอเบ่ตเอโด่ม� ไม่ เยอีเอน� ปุย รเคะ
ลอา ปุย นึง อื เซ แปน โรฮ โม ป มอง โตะ รเวอืะ ไม่ อ�ื

19 ไน โม ป เชยี เซ� ป ดิฮ ชา ไร ซเงี นึง อื มัฮ เฮมัน�
อาซัป� ไม่ เอทัน� 20 เซคารยิา� อาซีเอน� เชมิราโมต�
เยฮเีอน� อุนนี� เอลีอปั� มาอาเซยา� ไม่ เบไ่นยา มัฮ โม ป
เตียต พิน แตวะ ลอยฮ� 21 โม ป เตียต พิน ระ ลอยฮ นึง อื
มัฮ มัตทีทิยา� เอลีเฟเลฮู� มิกเนยา� โอเบ่ตเอโด่ม� เยอี
เอน� ไม่ อาซาซิยา� 22 เคนานิยา ป มัฮ ฮวันา โม เลวี เซ�
แปน ป นัม นึง ไลลวง กัน เชยี นึง มัฮ อื ปุย เกง นึง กัน เชยี
เซ� 23-24 เบ่เรคิยา� เอนคานา� โอเบ่ต เอโด่ม ไม่ เยฮ�ี
โฮลฮ แปน ป มอง ฮติ ยุฮ พะจาว เซ� เชบ่านิยา� โยชา
ฟัต� เนทันเอน� อามาไซ� เซคารยิา� เบ่ไนยา� ไม่ เอลีเย
เซอ ป มัฮ โม ซตุ เซ� แปน ป ปาึง ปุ โฮว โตวต นึง ลั่กกา
ฮติ ยุฮ พะจาว เซ�

25 เญือม เซ� ด่าวติ ไม่ โม ป ระ ป คาว ไน โม อซิราเอน
ฮอยจ ละ โม ไน ตฮนั ระ ยุฮ อ�ื โฮว ตุย เนอมึ ฮติ ลปุง ซัน
ญา ยุฮ พะจาว เซ เน่อมึ นึง เญือะ ยุฮ โอเบ่ต เอโด่ม ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ� 26 เญอืม เซ พะจาว เรอมึ เนอมึ โม
เลวี โม ป กลอม โรวก ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ� โม
เซ เตือง โอยจ อื ตอง ทไว ซัตซิง ละ พะจาว ฆาื อ�ื ป ทไว อื
เซ มัฮ โมวก โปก อาแลฮ ตัว ไม่ แกะ โปก อาแลฮ ตัว โรฮ�
27 กซัต ด่าวติ จาวป ลปิ พา ลินิน ติ ปลัฮ� ปัง มัฮ โม นักร
อง นักโด่นตร�ี เตือง โม เลวี ป กลอม ฮติ ซัมคัน เซ ฮอยจ
ละ เคนานิยา ป มัฮ ฮวันา โม ป เชยี เซ� จาวป ตื เครองึ พา
ลินิน ตื� ด่าวติ จาวป แม โรฮ อื ไม่ ลปิ เอโฟต� 28 เญือม
โรวก โม เซ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ไม่ แตะ ฮอยจ นึง
เวยีง เยรูซาเลม เซ� โม เซ เยอ รโอง เรยีง นึง มวน รพาวม
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แตะ� ปาึง โตวต ปาึง เปี� ดิฮ แม ชา� เตียต แม พิน ระ
พิน แตวะ ยุฮ แตะ ไม่ อื เรยีง� ตัม รซอม เชยี ยุฮ อื เซ�
29 เญอืม เอจี ฮอยจ ฮติ ลปุง ซันญา เซ นึง เวยีง เยรูซาเลม
เซ� มีคัน ป มัฮ กวน รโปวน ซาอุน เซ� แก โอเอฮี เน่อมึ
โตะ นาตัง� ชวน กซัต ด่าวติ� ปุก ลไล ฟอน ลัม อื ปุ โฮว
นึง มวน รพาวม แตะ� บระ เอนิ พลิฮ บึน กซัต ด่าวติ ฆาื อื
โตะ รพาวม แตะ�

16
1 โม เซ เลียก อาึง ฮติ ยุฮ พะจาว เซ นึง เบือง อื กไน พา

กัง ป เอจี โบลวง ด่าวติ อาึง ละ อื เซ� ฟวยจ เซ โม เซ เยอ�
ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว เตือง ตัว อ�ื ทไว แม โรฮ ซัตซิง
ละ ซ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว� 2 เญือม เอจี ฟวยจ
ตอง อื ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ตอก เซ� กซัต ด่าวติ ปิฮ มุ่น
ละ ปุย เตือง โอยจ อื เบือ มอยฮ พะจาว. 3 จัต แม คโนมปัง
ละ โม อซิราเอน โครยญ โฆะ อื ติ ปุย ติ โม่ว� โตะ แม ติ ปุย
ติ ไซจ� อะงุน ซออฮ ติ ปุย ติ แฮลป� เกือฮ อื ละ อื เตือง
ปรเมะ ปรโปวน�

4 ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ เลือก แม โม เลวี งอ่น ละ เกือฮ
อื แปน ป รซอฮ ละ พะจาว ลัก่กา ฮติ ลปุง ซันญา เซ� มัฮ
เกือฮ อื แปน ป เชยี ลืลาว พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ� 5 โม
ป เลือก อื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี อาซัป มัฮ ฮวันา อ�ื ป เรอึม อื
มัฮ เซคารยิา� ฟวยจ เซ มัฮ แม เยอเีอน� เชมิราโมต� เยฮี
เอน� มัตทีทิยา� เอลีอปั� เบไ่นยา� โอเบ่ตเอโด่ม� ไม่ เยอี
เอน� โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ โม ป เตียต พิน ระ ไม่ พิน
แตวะ� อาซัป เปอ แปน ป ดิฮ ชา� 6 เบ่ไนยา ไม่ ยาฮาซี
เอน ป มัฮ โม ซตุ เซ� แปน ป ปาึง ปะจัม โตวต นึง ลั่กกา
ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ�

รซอม เชยี ยุฮ กซัต ด่าวติ
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7 ซเงะ เซ มัฮ เญือม เกือฮ โรง ด่าวติ อาซัป ไม่ โม ปุโฮม
ว อื เซ เชยี ลืลาว ดิ พะจาว. รซอม เชยี ยุฮ อื เซ มัฮ ตอก
เฮ�ี

8 ไมจ เปอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว. ไมจ เปอะ กอก รโฮงะ
มอยฮ อื ละ ปุย� ไมจ เปอะ รโฮงะ กัน ซัมคัน ยุฮ อื ละ
ปุย โครยญ ปะเทต�

9 ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว� ไมจ โรฮ เปอะ อู ไลลวง
กัน ระ ไล ยุฮ อ�ื

10 ไมจ เปอะ ญันด่ี นึง ยุง แตะ มอยฮ ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื
โม ป ซาวป เนอมึ พะจาว เซ เกือฮ โฮลฮ ญันด่ี ปีติ ไม่ อ�ื

11 ไมจ เปอะ เอญี เคะ พะจาว ไม่ เปิง เปอะ อมันัต ระ ไล
ยุฮ อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ซดิ ลอป ไม่ อ�ื

12-13 โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ อซิราเอน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะ
จาว� โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ ยาโคป ป มัฮ ปุย เอจี เลือก พะ
จาว อาึง เซ� ไมจ เปอะ ไตม กัน ซัมคัน ยุฮ พะจาว โครยญ
เจือ� ไมจ โรฮ เปอะ ไตม ตอก รเตีฮ รตุม อื โอเอฮี ละ ปุย
โรฮ�

14 เยโฮวา เยอ เอจี มัฮ พะจาว ยุฮ ฮุ� ลปุง ซตอก อื เซ
ปุก ละ ปุย ติ ปลัฮเตะ�

15 ไมจ เปอะ ไตม ลอป ลปุง เอจี ซันญา พะจาว อาึง ไม่
ปุย� นึง มัฮ อื ลปุง ซันญา ตอน ฮมัน แปน เปือน เจน ปุย
อ�ื

16พะจาว ซ ยุฮ อื ตัม ลปุง ซันญา ดิ แตะ อาึง ไม่ อปัรา
ฮมั� ไม่ ซันญา ซโตฮ โรฮ อื ละ ยซิฮกั�

17 พะจาว เกือฮ โรฮ ลปุง ซันญา ยุฮ แตะ ไม่ ยาโคป�
แปน ป ซโตฮ ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ�
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18 มัฮ อฮั อื เฮี ละ อ�ื �อาึ ซ เกือฮ เมือง คะนาอนั ละ
เปอะ� ซ แปน คอง ปะ ฮอยจ ละ จัตเจือ เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

19 ไพรม อื ปุย ไน พะจาว เยอ มัฮ ปุย รมัฮ� อาวต นึง
เมือง คะนาอนั ไม่ ตอก แตะ ป โอ ไก เญือะ อาวต คราว
โซม โฮ�

20 โฮลฮ ลอป ตอ ไป ตอ มา เน่อมึ นึง เมือง เฮี ฮอยจ ละ
เมือง เซิต�

21พะจาว ปังเมอ โอ เกือฮ ปุย ไฮญ โฮลฮ โคมเฮง อ�ื คัต
เวยีน โรฮ โม กซัต เกือฮ โอ ปุน ยุฮ ป โซะ ละ อ�ื

22 อฮั อื ละ โม กซัต เซ ตอก เฮ�ี �โม เฮี เยอ มัฮ ป เลือก
อาึ อาึง� ปุ ลอก เฟือฮ เอนิ� ปุ คัม ตุง โม ป ซึป ลปุง อาึ
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

23 ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ ลืลาว มอยฮ
พะจาว. ไลลวง ตอก เกือฮ พะจาว ปุย โปน ป โอ ไมจ เซ�
ไมจ เปอะ ครอฮ ละ ปุย โครยญ ซเงะ่�

24 ไมจ เปอะ รโฮงะ ไลลวง อมันัต โญตซัก ยุฮ พะจาว ไม่
กัน ระ ไล ยุฮ อื ละ ปุย ติ ปลัฮเตะ เฮ�ี

25พะจาว มัฮ เนอมึ ป ระ ไล� โปง เนอมึ ปุย ลืลาว มอยฮ
อ�ื ไมจ โรฮ ปุย นัปทื เนอมึ โฮฮ ฮา โอเอฮี ป อฮั ปุย มัฮ พะ
มัฮ จาว เตือง โอยจ อ�ื

26พะ ทื ปุย ปลัฮเตะ เอ มัฮ เยอื ฮุป ยุฮ ปุย นึง โกะ แตะ
ไอฮ� พะจาว เยโฮวา เยอ ปังเมอ มัฮ ป ยุฮ ปลัฮ มะลอง�

27 พะจาว อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก แตะ� รงั ซเปีย คึนัก
อาวต รวติ รเวยีง อ�ื วฮินั ยุฮ อื เปลีฮ โรฮ อมันัต อื ไม่ ป
ไมจ ป มวน ยุฮ อื โรฮ�

28 โม เปะ ปุย โครยญ เจือ ปุย เยอ� ไมจ เปอะ ทไว รซอม
ลืลาว ละ พะจาว. ไมจ เปอะ ลืลาว อมันัต โญตซัก ยุฮ อ�ื
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29 ไมจ เปอะ ลืลาว มอยฮ พะจาว เกือฮ โปง ไม่ โญตซัก
คึนัก ยุฮ อื เซ� ไมจ โรฮ เปอะ โรวก ป ไมจ แตะ ทไว ละ อื
โรฮ� ไมจ เปอะ นุ่ม ไว พะจาว ป อาวต ไม่ รงั ซเปีย ไม่ ซงะ่
ซงอม เนอมึ แตะ เซ�

30 โม เปะ ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ นัปทื
เนอมึ พะจาว ปอ รกุฮ รเตียง แตะ� ปลัฮเตะ เฮี เกียฮ อาวต
ตอน อาวต ฮมัน นึง เบือง แตะ เบือ อ�ื เกือฮ โตว อื เปียน
ไป มา ติ แตะ�

31 เกือฮ ปลัฮเตะ ปลัฮ มะลอง โฮลฮ อาวต ไมจ อาวต
มวน� เกือฮ ปุย โครยญ ปะเทต โฮลฮ อฮั ตอก เฮ�ี �พะ
จาว มัฮ กซัต ป กุม โอเอฮี โครยญ เจือ��

32 เกือฮ รอาวม นึง ปลัฮ รอาวม ไม่ โอเอฮี อาวต นึง อื
โอก เซียง เรยีง แตะ� เกือฮ โรฮ พริ เตะ เบระ เบรอมึ ไม่
โอเอฮี ป อาวต นึง อื โฮลฮ มวน โมฮ รโอฮ รออง โรฮ�

33 เญอืม เซ โคะ เอาะ โตะ เพระ ด่าวก ซ เชยี ตื ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ ซองนา พะจาว, นึง ยุ แตะ ฮอยจ ตัตเตียง อื
ปลัฮเตะ เฮ�ี

34 ไมจ เปอะ ญันด่ี ปีติ เนอึม ไม่ พะจาว นึง มัฮ อื ป ตึก
นึง ไมจ แตะ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื เซ ไก ลอป โอ
เญาะ ไก ลอยจ�

35 โม เปะ ไมจ เปอะ อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว� ป มัฮ ตัว เปิง
เอะ� ปัว เปอะ เรอมึ เอะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� ปัว เปอะ
ซเพระ ซแน่ม โม เอะ� เกือฮ เอะ โปน ฮา คัม ตุง ปุย ตัง
เมือง แตะ เซ� เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ ญันด่ี นึง เปอะ� ไม่ ซ
โฮลฮ ลืลาว ลอป มอยฮ ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ�� ไมจ เปอะ
อฮั เซ�

36 ไมจ เปอะ ลืลาว ลอป เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน
เซ โอ เญาะ ไก ลอยจ�
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ฟวยจ เซ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื อฮั เฮ�ี �อาเมน��
อฮั เซ� ลอต เชยี ลืลาว พะจาว ไม่ อ�ื

โม ป โฮลฮ รซอฮ ละ พะจาว
37 ด่าวติ เกือฮ อาซัป ไม่ โม ป มัฮ เอยีกปุ อื แปน ป รซอฮ

ซองนา ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ� เกือฮ โรฮ อื ยุฮ กัน
ตัม กัน ลัง ไมจ แตะ ยุฮ โครยญ ซเงะ่� 38 โม ป เรอึม ยุฮ
กัน ไม่ อื เซ มัฮ โอเบ่ตเอโด่ม ไม่ ปุย ไน ซฆลาวม อื เตือง
ลแฆลฮ โรฮ ซเตะ ปุย อ�ื โอเบ่ตเอโด่ม กวน เยดู่ทุน ไม่
โฮซา เยอ� แปน ป มอง โตะ รเวอืะ พากัง นึง อ�ื

39 กซัต ด่าวติ เกือฮ โรฮ ซาโด่ก ป มัฮ ซตุ เซ ไม่ โม ปุ
โฮมว ซตุ อื แปน ป แลน แก พากัง ยุฮ พะจาว ป ไก นึง
นาตี ฮลาวง นึง ยว่ง กิเบโ่อน เซ� 40ซตุ โม เซ แปน ป ตอง
ทไว โอเอฮี ละ พะจาว นึง คัน ทไว เซ เมือ กซะ อื ไม่ เมือ
กปู อ�ื มัฮ ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ โม อซิรา
เอน นึง โกตไม ยุฮ อื โครยญ เจือ� 41 เฮมัน ไม่ เยดู่ทุน ไม่
โม ปุย ไฮญ ป เอจี เลือก ปุย อาึง เงอ� เอจี อาวต ตื โรฮ นา
เซ� นึง เอจี โจต ปุย มอยฮ อื เกือฮ แปน ป เชยี ทไว รซอม
ญันด่ี ละ พะจาว, นึง มัฮ พะจาว ป อาวต ไม่ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ โอ เญาะ ไก ลอยจ� 42 เฮมัน ไม่ เยดู่ทุน
แปน ป แลน แก โตวต� ชา� ไม่ เคืองโด่นตรี ไฮญ ป โกว
ปุย เญือม ลืลาว แตะ พะจาว เซ� ปุย ไน ซฆลาวม เยดู่ทุน
เซ เอจี ดุฮ โรฮ ปุย อาึง ละ มอง อื โตะ รเวอืะ พากัง เซ ไม่
อื โรฮ�

43 ฟวยจ เซ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อ�ื ตัง โคน ตัง
เอญี� ฮอยจ นึง ยว่ง โกะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� กซัต
ด่าวติ เตอ โกฮ เอญี โรฮ ละ ซ ปิฮ แตะ มุ่น ละ ครอปครวั
โกะ แตะ ไอฮ�
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17
พะจาว ซันญา โอเอฮี ไม่ ด่าวติ
(2 ซมอ� 7:1-17)

1 เญอืม เอจี โฮลฮ กซัต ด่าวติ อาวต ไมจ มวน นึง เญือะ
ยุฮ แตะ� ด่าวติ กอก นาทัน ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ฮอยจ
เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �แลน เมิฮ� อาึ อาวต นึง เญือะ
คึนัก ป ยุฮ ปุย นึง โคะ โซน ซีด่า ตอก เฮ�ี ฮติ ลปุง ซันญา
ยุฮ พะจาว ปังเมอ อาวต เยอื ลัง่ นึง พากัง บ่ได่ะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 2 นาทัน อฮั เฮี ละ อ�ื �พะจาว เอจี อาวต ไม่ ปะ�
ไก รพาวม ฆวต ยุฮ เปอะ ตอก ออฮ ยุฮ ตอก เซ เมิฮ�� อฮั
เซ�

3 ซาวม เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ เอนิ ละ นาทัน� อฮั เฮ�ี
4�ไมจ เปอะ โฮว เคะ ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ อาึ เซ� ไมจ เปอะ
ซึป ลปุง อาึ ละ ตอก เฮ�ี �ปะ ลัง ยุฮ เปอะ โตว วฮินั อาวต
อาึ� 5 เน่อมึ เญือม นัม โรง อาึ โม อซิราเอน โอก ฮา เมือง
อียปิ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี อาึ อาวต โตว นึง วฮินั� อาึ
โฮว ไป โฮว มา นึง พากัง� 6 ติ เจน โฮว อาึ ไม่ โม อซิราเอน
เซ� อาึ ดวน โตว โม ไกญกอ ยุฮ อื ยุฮ วฮินั ละ แตะ นึง โคะ
โซน ซีด่า ติ ชวง เนอึม� บรมั โตว โรฮ ปุย ยุฮ ละ แตะ��
อฮั เซ พะจาว.

7 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เปอะ อฮั ละ ด่าวติ ป มัฮ
กวนไจ อาึ เซ ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง�
อาึ เอจี โซวต ปะ เน่อมึ นึง กังเด่น นา ก เลียง เปอะ แกะ
โฮ� ละ เกือฮ ปะ แปน ป ตัตเตียง โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย
ไน อาึ เฮ�ี 8 อาึ ตึน เอจี อาวต ลอป ไม่ เปอะ โครยญ คระ
โฮว โครง เอญี เปอะ� อาึ เอจี เกือฮ ปะ เป โม ป ตอซู ไม่
เปอะ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ เกือฮ ปะ พรุ มอยฮ ปอยฮ โด่วง
ตอก โม ป ระ ป คาว นึง ปลัฮเตะ� 9-10 อาึ เอจี เลือก อาึง
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นาตี ละ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ เฮี ละ ซ เกือฮ อาวต
นึง อ�ื โม อซิราเอน เอจี โฮลฮ ปุยไฮะ ปุยฮอน คัม คุย เน่
อมึ เญือม ตัตเตียง โรง โม ป รเตีฮ รตุม อื ลัง่� เฆิม เฮี อาึ
เญือะ ซ เกือฮ โตว แปน ตอก เซ� ซ เกือฮ โฮลฮ อาวต ไมจ
โซม ญุ่ก� อาึ ซันญา อาึง ละ เปอะ ซ เกือฮ ปะ โปน ฮา โม
ป คัม คุย เปอะ เตือง โอยจ อ�ื จัตเจือ เญือะ เปะ เอ ซ ดุต
ซ ไฆร โตว ติ ชวง� 11 เญือม เอจี ยุม เปอะ ไม่ โฮว รโจะ
เปอะ ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ� อาึ ซ เกือฮ กวน เปอะ แปน
กซัต ติ ปุย� ซ เกือฮ โรฮ บัน่เมือง ยุฮ อื ตอน ฮมัน� 12 มัฮ
กวน เปอะ เซ ป ซ ยุฮ วฮินั ละ อาึ อ�ื อาึ ซ เกือฮ โฮลฮ ตัต
เตียง บัน่เมือง ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ� บัน่เมือง เซ ซ ไก ลอป
โอ เญาะ ไก ลอยจ� 13 อาึ ซ แปน เปือะ อ�ื โกะ อื ซ แปน
โรฮ กวน อาึ� อาึ ซ เกือฮ โตว รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ
แตะ โอก ฮา อื ตอก เอจี เกือฮ เยอะ โอก ฮา ซาอุน ป แปน
กซัต กา เปอะ เซ� 14 อาึ ซ เกือฮ แลน แก ปุย ไน แตะ� ซ
เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ อื ตอน ฮมัน� จัตเจือ อื ซ โฮลฮ ลอป ตัต
เตียง ปุย โอ เญาะ ไก ลอยจ� � อฮั เซ ละ อื พะจาว เยอ�

15 เญือม เซ นาทัน รโฮงะ เนอึม ป อฮั ป มวยญ พะจาว
เซ ละ ด่าวติ โครยญ เจือ�

รซอม ไววอน ยุฮ ด่าวติ
16ฟวยจ เซ ด่าวติ เลียก นึง ควง พากัง งาวม ซองนา พะ

จาว. ไววอน อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว เยโฮวา� อาึ ไม่ เญือะ
เญะ เอ� โปง โตว ไม่ โฮลฮ แตะ ป ไมจ ป ญุ่ก ป โพต ปะ
เนิ� 17 ปเล่ีย เอจี อฮั แม เปอะ ติ แตะ ซ ยุฮ ป ระ ไล ฮา
เซ แม� โอ พะจาว เยโฮวา� เอจี ซันญา เปอะ อาึง ไลลวง
เญือะ เญะ ฮอยจ เฆียง เฮี แม� เอจี เกือฮ เปอะ อาึ แปน ป
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ระ ป คาว เตือง มัฮ เยอะ ปุย ตุ ปุย เตียม เฮ�ี 18 อาึ ซ เกีย
ฮ อฮั แม ละ เปอะ ตอก เมอ� โอ พะจาว เยโฮวา� ปะ ยุง
เปอะ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� เกียฮ เกือฮ บุย ลัง่ เปอะ
โญตซัก ละ อาึ ตอก เฮี เมอ� 19 โอ พะจาว, เญอืม ยุฮ เปอะ
กัน ระ ไล เฮ�ี เอจี มัฮ ยุฮ เปอะ ตัม รพาวม โกะ แตะ� มัฮ
ตัม ป คิต ป งอ่ต โกะ เปอะ ไอฮ� เอจี เกือฮ เปอะ อาึ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ เปอะ ยุง ลปุง ซันญา ระ ไล เฮ�ี 20 โอ พะจาว, ไก
โตว ติ เนอึม ป ตอก ปะ อา� ไก โตว โรฮ พะจาว ไฮญ โนก
ฮา ปะ ตอก เอจี ฮมอง เงอะ เน่อมึ ไพรม อ�ื 21 เมือง ปุย
ปลัฮเตะ เอ� ไก โตว ป ตอก อื เมือง อซิราเอน เนอ� นึง มัฮ
อื เมือง ป เอจี โตฮ เปอะ โอก ฮา แปน อื ครา เซีญ ปุย ละ
ซ แปน อื ปุย ไน เปอะ� กัน ระ ไล ป ยุฮ เปอะ ละ อื เซ� ปอ
เอนิ เงอตึ ปุย นึง� เอจี พรุ มอยฮ เปอะ ฆาื เล่ีป ปลัฮเตะ�
เอจี เกือฮ เปอะ ปุย ไน แตะ โปน ฮา เมือง อียปิ� ฟวยจ เซ
เอจี โครฮ แม โรฮ เปอะ ปุย เมือง ไฮญ โอก ซองนา ปันตา อื
โฮวน เมือง� 22 เอจี เกือฮ เนอึม เปอะ โม อซิราเอน โฮลฮ
แปน ปุย ไน แตะ โอ เญาะ ไก ลอยจ� โอ พะจาว, เอจี แปน
โรฮ เปอะ พะจาว ยุฮ อ�ื

23 �โอ พะจาว, ปัว เปอะ ยุฮ เนอึม ตัม ลปุง เอจี ซันญา
เปอะ อาึง ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี ฮอยจ ละ เญือะ
เญะ เตือง เญือะ อื ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�
24 ดัฮ เปอะ ยุฮ เนอมึ ตอก เซ� มอยฮ เปอะ ซ พรุ ซ เฮอื ละ
ปุย เบือ อื โครยญ เจือ ปุย� ปุย ซ อฮั ลอป อื ตอก เฮี เบือ
อ�ื �พะจาว กุม ตฮนั มะลอง มัฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน��
ซ อฮั อื ตอก เซ� จัตเจือ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ซ แปน
ลอป กซัต ฆาื อื โอ เญาะ ไก ลอยจ�
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25 �โอ พะจาว ยุฮ อาึ� ปะ เอจี เปลีฮ เปอะ โอเอฮี เฮี ละ
อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ ซ เกือฮ จัต
เจือ เยอะ แปน ลอป กซัต� เซ ป โรวต อาึ ไววอน ปัว นึง ปะ
ตอก เฮี ฆาื อ�ื 26 โอ เยโฮวา� ปะ มัฮ เนอึม เปอะ พะจาว.
เอจี เกือฮ เปอะ ลปุง ซันญา ระ ไล เฮี ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ
ยุฮ เปอะ� 27 อาึ ปัว เปอะ ปิฮ มุ่น ละ เญือะ เญะ ฮอยจ ละ
จัตเจือ เยอะ เฆียง เฮ�ี ละ ซ อาวต ลอป ไม่ ปะ โอ เญาะ ไก
ลอยจ� โอ พะจาว, ปะ เอจี ปิฮ เนอมึ เปอะ มุ่น ละ เอะ� กุน
มุ่น ยุฮ เปอะ แจง ซ อาวต อื ไม่ เญือะ เญะ เบือ อื โอ เญาะ
ไก ลอยจ�� อฮั เซ นึง รซอม ไววอน แตะ ด่าวติ เตอ�

18
ด่าวติ ไม่ ตฮนั ยุฮ อื เป ปุย
(2 ซมอ� 8:1-18)

1 กัง เคะ เอ โม ด่าวติ โอก โฮว ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซ
เตีย� เป เนอมึ อ�ื ปุน โรฮ เมือง กัต ไม่ ยว่ง แตวะๆ อาวต
โบ อื ฮา โม ฟีลิซเตีย เซ�

2ฟวยจ เซ โฮว รุป แม โรฮ ปุ แตะ ไม่ ปุย โมอปั แม� เป
โรฮ อ�ื ปุย เมือง โมอปั เซ� ญอม แปน เมือง อาวต ฆรมึ
อมันัต ด่าวติ� โฮลฮ เซีย พาซี ละ อื ฆาื อ�ื

3 โนก ฮา เซ ด่าวติ ตอซู ปุ แตะ ไม่ ฮาดัต่เอเซอ� กซัต
เมือง โซบ่า แม� เมือง โซบ่า เซ ซดิ โรฮ ไม่ เมือง ฮามัต
โรฮ� เญือม เซ ปุก เญือม ตะ ฮาดัต่เอเซอ เซ ตัตเตียง
เมือง ป ไก โบ โกลง ยูฟะเรตี ล่วง ก ล่าวง อ�ื 4 ด่าวติ เป
เนอมึ อ�ื ปุน เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื ฮา อื 1,000 กัน� ปุน โรฮ
ตฮนั บุก บรอง เซ 7,000 ปุย� ปุน โรฮ ตฮนั โฮว นึง ชวง
แตะ 20,000 ปุย เอนิ� บรอง ยุฮ อื ละ อาึง อื ปอ บัว่ อื เลาะ
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ติ รอย กัน โน่ง� โนก ฮา เซ ตอยฮ ซนัก โจว อ�ื เกือฮ อื โอ
เญือะ เกียฮ โฮว�

5 เญือม เซ โม ซีเรยี ป อาวต นึง เมือง ด่ามาซกัต เตอ�
ริ ฮอยจ เรอึม ฮาดัต่เอเซอ เซ� ด่าวติ ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ อื
22,000 ปุย� 6 ลอต เอนิ เกือฮ ตฮนั ยุฮ โกะ แตะ อาวต นึง
เมือง ด่ามาซกัต เซ� โม ซีเรยี เซ ลอต เอนิ โฮลฮ แปน ป
อาวต ฆรมึ อมันัต อ�ื โฮลฮ เซีย พาซี ละ อ�ื พะจาว เกือฮ
เนอมึ ด่าวติ เป โครยญ คระ โฮว โครง เอญี แตะ�

7 ด่าวติ เซ โรวก โรฮ โล ไคร ป ไปญ โม ลุกนอง ฮาดัต่เอ
เซอ เซ� ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 8 ตุย โรฮ โรวก ไร ซเงี
เน่อมึ นึง เมือง ทิปฮตั ไม่ เมือง คุน โฮวน โรฮ� เมือง ลอา
เซ มัฮ เมือง ยุฮ ฮาดัต่เอเซอ เซ� เอจี มัฮ ไร ซเงี โม เซ ป
ยุฮ ซาโลมอน อาง รอาวม ระ นึง� ไม่ ด่อง โช ฮอยจ ละ เค
รองึ ไฮญ โรฮ�

9 เญือม ฮมอง โทอู กซัต เมือง ฮามัต เอจี เป ด่าวติ โม
ตฮนั ยุฮ ฮาดัต่เอเซอ กซัต เมือง โซบ่า เซ� 10 โทอู เซ ดวน
เอนิ ฮาโด่รมั กวน รเมะ แตะ เซ โฮว รโฮงะ รพาวม ญันด่ี
แตะ ละ ด่าวติ ฆาื อ�ื นึง เอจี เป ด่าวติ ฮาดัต่เอเซอ เซ�
มัฮ ฆาื เอจี ไตป รุป ฮาดัต่เอเซอ ปุ แตะ ไม่ โทอู เซ� ฮาโด่
รมั โรวก เครองึ มาื� เครองึ ไคร ไม่ ไร ซเงี ยุฮ เปือะ แตะ
ละ ซ เกือฮ อื ละ ด่าวติ เซ โฮวน เจือ�

11 โอเอฮี โม เซ เยอ� กซัต ด่าวติ เอจี โรวก ทไว อื ละ พะ
จาว. โนก ฮา เซ มาื ไคร ป โฮลฮ อื เน่อมึ นึง เมือง เอจี เป
แตะ ป มัฮ เมือง เอโด่ม� โมอปั� อมัโมน� ฟีลิซเตีย ไม่ โม
อามาเลก เซ� เอจี โรวก โรฮ ทไว อื เตือง โอยจ อ�ื

12 เญอืม เซ อาบีไ่ช กวน เซรุยา ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อ�ื โฮว ยุฮ
ยุม ไม่ โม เอโด่ม นึง โตะ โลก กิฮ 18,000 ปุย เอนิ� 13ลอต
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เอนิ ตัง ไคะ ตฮนั ยุฮ แตะ เล่ีป เมือง เอโด่ม เอนิ� โม เอ
โด่ม เซ โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมันัต กซัต ด่าวติ เซ เตือง โอยจ
แตะ� พะจาว เกือฮ เนอมึ ด่าวติ โฮลฮ เป ปุย โครยญ คระ
โฮว โครง เอญี แตะ�

โม ลุกนอง กซัต ด่าวติ
(2 ซมอ� 8:15-18)

14 ด่าวติ โฮลฮ เนอึม ตัตเตียง โม อซิราเอน เตือง โอยจ
อ�ื ยุฮ เนอมึ ป ปุก ป ลอก ไม่ ป ซื ป ไซ ละ ปุย ไน บัน่เมือง
ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ อ�ื 15 โยอปั กวน เซรุยา แปน ฮวันา
ตฮนั ยุฮ อ�ื เยโฮชาฟัต กวน อาฮิลุต แปน ป โซะโกะ ฮรกั
ซา นึง นังซื ซัมคัน ยุฮ อ�ื 16 ซาโด่ก กวน อาฮิทุป ไม่ อา
ฮิเมเลก กวน อาบี่ยาทา แปน ซตุ� ชาวะชา แปน เลคา ยุฮ
อ�ื 17 เบไ่นยา กวน เยโฮยาด่า แปน ฮวันา ตฮนั ป มอง โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง กซัต� โม ป มัฮ กวน รเมะ ด่าวติ เซ โฮลฮ
ตื แปน ป ระ ป คาว ป รซอฮ ละ กซัต เซ เตือง โอยจ อ�ื

19
โม อมัโมน ไม่ โม ซีเรยี ไป
(2 ซมอ� 10:1-19)

1 กัง เคะ เอ เญือม เอจี ฟวยจ ยุม นาฮตั ป มัฮ กซัต ยุฮ
โม อมัโมน เซ� ป มัฮ กวน รเมะ นาฮตั เซ โฮลฮ แปน กซัต
ฆรอ เปือะ แตะ� 2 เญือม เซ กซัต ด่าวติ อฮั อื ตอก เฮ�ี
�อาึ ซ เกือฮ ฮานนุ กวน นาฮตั เซ แปน ปุโฮมว ฮรกั แตะ
ตอก โรฮ มัฮ เปือะ อื ปุโฮมว ฮรกั เกอะ โรฮ�� อฮั เซ� ด่า
วติ ดวน กวนไจ แตะ โฮว เกาะ โลม รพาวม อื ฆาื อื นึง ไล
ลวง ยุม เปือะ อื เซ�
โม กวนไจ ด่าวติ เซ โฮว เนอมึ เคะ กซัต ฮานนุ ฮอยจ นึง

เมือง โม อมัโมน เซ� 3 โม ฮวันา นึง เมือง อมัโมน เซ โฮว
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เคะ ฮานนุ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �โอ กซัต� ปะ อมั มัฮ แกต เปอะ
มัฮ ฮอยจ เกาะ โลม โม กวนไจ ด่าวติ เซ รพาวม แตะ นึง
นัปทื อื เปือะ เปอะ� แจง นึง โอ อื มัฮ ตอก เซ เยอ� โม เซ
มัฮ ฮอยจ เลียป อื เมือง อาวต เอะ ไม่ ซาวป อื งอ่ต ตอก ซ
เกียฮ เป แตะ เอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 4 เญือม เซ ฮานนุ โฮม
วต เอนิ โม กวนไจ ด่าวติ เซ ฆาื อ�ื คุต ฮาึก กัป อื บลัฮ� กุต
โรฮ เครองึ จาวป อื เกือฮ เงีย่ง เบรยีง ไม่ เตือฮ อ�ื ฟวยจ
เซ พลวย อื เกือฮ เอญี�

5 โม กวนไจ ด่าวติ เซ โซะกิจ ลัมเลือ นึง ป ยุฮ ปุย ละ แตะ
เซ� เญือม เอจี ฮมอง ด่าวติ ไลลวง เซ� ดวน ปุย โฮว เคะ
โม กวนไจ แตะ เซ ฆาื อ�ื ดวน โม เซ อฮั อื ละ อื ตอก เฮ�ี
�โม เปะ ไมจ เปอะ อาวต ลโล่ะ นึง เมือง เยรโีค เซ ฮอยจ ละ
กวยฮ แม ฮาึก กัป เปอะ เซ� เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ เอญี��
อฮั เซ ละ อ�ื

6 โม อมัโมน เญือม เอจี ยุง อื เกละ ด่าวติ ยุ แตะ ตอก
เซ� ฮานนุ ไม่ โม อมัโมน ตุย เอนิ มาื 1,000 ตะลัน� ดวน
เอนิ ปุย โฮว จัง โม เลาะ รุป เซิก ไม่ ตฮนั บุก บรอง ป อาวต
นึง เมือง เมโซโปเตเมีย� ไม่ โม ซีเรยี ป อาวต นึง เมือง มา
อาคา� ไม่ เมือง โซบ่า ละ ซ เกือฮ อื เรอมึ รุป ไม่ แตะ� 7 จัง
เนอึม โม เซ เตือง บรอง ไม่ เลาะ ยุฮ อื 32,000 กัน เอนิ�
จัง โรฮ อื ไม่ กซัต เมือง มาอาคา เซ� ปุย โม เซ เยอ โฮว
ตัง ไคะ ยุฮ แตะ ลัก่กา เมือง เมเด่บ่า� โม อมัโมน เซ โอก
โรฮ ฮา ยว่ง อาวต โม โกะ แตะ ละ ซ เรอมึ แตะ รุป โรฮ�

8 เญอืม เอจี ฮมอง ด่าวติ ไลลวง เซ� ดวน เอนิ โรฮ โยอปั
ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื โอก โฮว รุป ปุ แตะ ไม่
อ�ื 9 ตฮนั โม อมัโมน เซ โอก โฮว เด่ีจ ติ แตะ นึง ฮอง คระ
เลียก ปุย นึง เมือง รปับ่า ป มัฮ เมือง ระ ยุฮ อื เซ� โนก ฮา
เซ โม ตฮนั เมือง ซีเรยี เซ อาวต นึง กังเด่น ก พริ เมือง เซ�
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10 โยอปั เญือม ยุ อื ซ เลียก รจาวป ปุย ละ แตะ เตือง
ลัก่เคะ ลัก่กา แตะ ตอก เซ� เลือก เอนิ โม ตฮนั อซิราเอน
ป เกง ละ รุป แตะ ละ ซ เกือฮ อื รุป ไม่ โม ซีเรยี เซ� 11มอป
โรฮ โม ตฮนั ไฮญ ป โฮฮ ลัง่ อื เซ อาวต ไน บัง่คัป อาบีไ่ช ป
มัฮ ปุ แตะ เซ� อาบี่ไช เซ จัต แม โรฮ โม ตฮนั โม เซ เกือฮ
อื รุป ปุ แตะ ไม่ โม อมัโมน เซ� 12 โยอปั ซตอก อาึง อื ตอก
เฮ�ี �ดัฮ เปอะ ยุ ซ เป โม ซีเรยี เอะ โฮ� ไมจ เปอะ โฮว เรอึ
ม เอะ� ดัฮ โม อมัโมน เซ ซ เป โม เปะ โฮ� เอะ ซ โฮว เรอมึ
โรฮ โม เปะ� 13 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตอน ฮมัน ไม่ เรยีง
รพาวม เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ มัฮ กวน รเมะ เปือะ
แตะ� ไมจ เอะ รุป ละ ซ เรอึม เมอะ ปุย ไน แตะ� ไม่ บัน่
เมือง เกือฮ พะจาว ละ แตะ เฮ�ี ปัว เกือฮ แปน ตัม ปุก อื
รพาวม พะจาว,� อฮั เซ�

14 เญอืม เซ โยอปั ไม่ โม ปุโฮมว อื เลียก รุป เนอมึ ปุ แตะ
ไม่ โม ซีเรยี เซ� แตก เฮยี ยุฮ อื ตอ แกล เอนิ� 15 โม อมั
โมน เญอืม ยุ อื ตอ โม ซีเรยี ตอก เซ� ตอ โรฮ ฆาื อื ฮา อาบี่
ไช ปุ โยอปั เซ� แม เลียก โตะ เวยีง� ฟวยจ เซ โยอปั เปอ�
ลอต เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม�

16 โม ตฮนั ซีเรยี เญอืม ยุ อื ไป แตะ นึง โม อซิราเอน ตอก
เซ� เกือฮ ปุย โฮว ซาวป รโฮงะ อื ละ โม ตฮนั ซีเรยี ป อาวต
อื นึง บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ ละ เกือฮ อื
ฮอยจ เคะ แตะ� ปุย โม เซ เยอ เกือฮ โชบัก่ ป มัฮ ฮวันา
ตฮนั ยุฮ กซัต ฮาดัต่เอเซอ เซ แปน ป นัม ปุย เตือง โอยจ
อ�ื

17 เญือม เอจี ฮมอง กซัต ด่าวติ ไลลวง เซ� ซาวป รโจะ
ตฮนั โม อซิราเอน ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ อื เตือง โกลง
จอแด่น เซ ไม่ แตะ� ด่าวติ จัต เนอมึ อาึง โม ตฮนั ยุฮ แตะ
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ละ ซ รุป แตะ ไม่ โม ซีเรยี เซ� โม เซ เยอ รุป เนอึม ไม่ โม
อซิราเอน เซ� 18 เญือม เซ โม ซีเรยี ตอ ฮา โม อซิราเอน�
ด่าวติ ไม่ ตฮนั ยุฮ อื เซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม ตฮนั ป อาวต
นึง เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื 7,000 ปุย� ยุฮ แม โรฮ ยุม ไม่ โม
ตฮนั โฮว นึง ชวง แตะ นึง อื 40,000 ปุย� ปุน ยุฮ แม ยุม
ไม่ โชบัก่ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ยุฮ อ�ื

19 เญือม ยุ โม ลุกนอง ฮาดัต่เอเซอ เซ มัฮ แตะ นัม ไป
นึง โม อซิราเอน เนอ� ญอม ลโล่ะ รุป แตะ ฆาื อ�ื ไม่ ญอม
โรฮ อื เกือฮ ด่าวติ เตียง แตะ� เคียง เซ เยอ โม ซีเรยี เซ
เญือะ เรอมึ โตว โม อมัโมน ฆาื อ�ื

20
ด่าวติ โฮลฮ กุม เมือง รปับ่า
(2 ซมอ� 12:26-31)

1 เญือม เอจี เติง เวลา เมือ แลง เงอ� โม กซัต กอ โอก
โฮว รุป ปุย ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ� โยอปั โรวก โรฮ โม ตฮนั ยุฮ
แตะ โฮว ตอซู แม ปุ แตะ ไม่ โม อมัโมน� ซะ เต เมือง อื เซ
เกือฮ ไลจ โอยจ� กซัต ด่าวติ ปังเมอ อาวต นึง เวยีง เยรู
ซาเลม� โยอปั ไม่ ตฮนั ยุฮ อื เซ แวต เอนิ เวยีง รปับ่า เซ�
โฮลฮ เนอึม ซะ เต อ�ื 2 ฟวยจ เซ ด่าวติ โฮลฮ ตุย โรวก
วอม ไคร ป จาวป โม กซัต อมัโมน เซ� วอม ไคร เซ นัมนัก
เอนิ เมาะ งว่ย โรฮ ปาวน กิโล� เอจี ปดัป่ ปด่า ปุย นึง แกว
ไมจ� ปุย โม เซ จาวป วอม เซ นึง ไกญ กซัต ด่าวติ� เญอืม
เซ ด่าวติ โฮว ซาวป ตุย ซเพระ โอเอฮี นึง เมือง เซ� โฮลฮ
เนอึม อื โฮวน เจือ� 3 โม ลัปซด่อน ป อาวต ลัง่ เมือง เซ
เยอ� เกือฮ อื แปน ป ยุฮ กัน โซะ ละ แตะ� มัฮ เกือฮ อื เลือ
โคะ� ปวก เตะ� ฆู โคะ� เมาะ ป มัฮ ยว่ง ระๆ อาวต โม อมั
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โมน เซ� ยุฮ ตื อื ตอก เซ� ฟวยจ เซ ด่าวติ โกฮ เอญี ไม่
ตฮนั ยุฮ แตะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม�

ปุย ระ ฮลาวง ไน โม ฟีลิซเตีย ไป
(2 ซมอ� 21:18-22)

4 กัง เคะ เอ ไก แม กัน รุป ปุย ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย นึง
เมือง เกเซอ แม� เญอืม เซ ซิเบ่ไค ป มัฮ โม ฮุชา โฮลฮ ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ ซิปไป� มัฮ โรฮ จัตเจือ โม ป ระ
ป ฮลาวง เซ โรฮ� เญือม เซ โม ฟีลิซเตีย เยอ ไป เนอึม ไป
แนม ฆาื อ�ื

5 ฟวยจ เซ ไก แม กัน รุป ปุย ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย ติ
โฮน แม� เญือม เซ เอนฮานัน กวน ยาอี โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่
ลามี ป มัฮ ปุ โกลิอตั ปุย เมือง กัต เซ� ปุย เซ เยอ ไก เพ
ลียฮ ระ ลัมเลือ ยุฮ� ครอง เพลียฮ ยุฮ อื เซ� เมาะ เอนิ โคะ
ลกลอม ไตญ ปุย เอนิ�

6ฟวยจ เซ ไก แม กัน รุป ปุย ปุ แตะ นึง เมือง กัต ติ โฮน
แม� ไก โรฮ ป มัฮ จัตเจือ โม ป ระ ป ฮลาวง ติ ปุย� ไก
ด่อยฮ เตะ ติ ก บลัฮ แลฮ� ด่อยฮ ชวง อื ไก โรฮ ติ ก บลัฮ
แลฮ โรฮ� เตือง ด่อยฮ เตะ ด่อยฮ ชวง อื ไก เอนิ งา่ โรฮ
ปาวน เอนิ� 7 เญอืม กอก ปุย เซ โม อซิราเอน รุป ไม่ แตะ�
โยนาทัน กวน ชเิมอี ป มัฮ เอยีกตุ ด่าวติ เซ� เลียก ยุฮ เอนิ
ยุม ไม่ ปุย เซ�

8 ปุย โม เซ มัฮ ตื ปุย ฮอยจ เน่อมึ จัตเจือ ปุย ระ ปุย ฮลา
วง นึง เมือง กัต เซ� ปุย โม เซ ยุม ตื ฆาื ไป แตะ นึง ด่าวติ
ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื เซ�
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21
ด่าวติ เกือฮ ปุย เมีญ โม อซิราเอน
(2 ซมอ� 24:1-25)

1 ติ โฮน อื ซาตัน ฆวต คัม ตุง โม อซิราเอน� โบว เอนิ
รพาวม ด่าวติ เกือฮ อื เมีญ เมาะ ไก เซน โม อซิราเอน ฆาื
อ�ื 2 ด่าวติ อฮั อื ละ โยอปั ไม่ โม ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ แตะ เซ
ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว ซาวป เมีญ เมาะ ไก โม อซิราเอน
เซ โครยญ เจอ อ�ื เน่อมึ นึง เมือง ด่าน ก ล่าวง� ฮอยจ ละ
เมือง เบ่เออเชบ่า ลวง ก เซฮ อ�ื ละ ซ ยุง ที เปอะ เมาะ ไก
เซน ปุย นึง อ�ื ฟวยจ เซ เอญี รโฮงะ เมาะ ไก อื ละ อาึ��
อฮั เซ ละ อ�ื

3 โยอปั เซ ปังเมอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� ปัว พะ
จาว เกือฮ ปุย ยุฮ แตะ โฮวน ฮา ไพรม แตะ ติ รอย เตะ� โม
อซิราเอน เฮี เตือง โอยจ อื เอจี แปน ตื กวนไจ ปุย โจฮ ยุฮ
เปอะ� ปะ เมอยุ ดวน ลัง่ เปอะ เอะ ซาวป ยุฮ ตอก เฮี เยอ�
เกียฮ ตอ ซ เกือฮ โน่ง เปอะ มัป่ ตุต ฮอยจ ละ โม อซิราเอน
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 ปัง มัฮ ตอก เซ กซัต ด่าวติ ปังเมอ คนัป ลัง่ โยอปั ยุฮ
อื ตอก เซ� ลอต เนอึม โฮว ฆาื อื เล่ีป เมือง อซิราเอน�
ฟวยจ เซ ลอต เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 5 โยอปั เซ
เอญี รโฮงะ เมาะ ไก เซน ปุย ป โฮว เมีญ แตะ เซ ละ กซัต
ด่าวติ� ปรเมะ ไน โม อซิราเอน ป เกียฮ แปน ตฮนั นึง อื
ไก 1,100,000 ปุย เอนิ� มัฮ แม ปุย ไน เจอ โม ยูด่า นึง อื
470,000 ปุย�

6 โยอปั ปังเมอ โอ เมีญ เซน โม เลวี ไม่ เจอ โม เบ่นยา
มิน� มัฮ ฆาื โอ รซอม ดวน ด่าวติ เซ ปุก รพาวม อ�ื 7 พะ
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จาว ปุก โตว รพาวม อื ป ยุฮ กซัต ด่าวติ เซ� เกือฮ เนอึม
โม อซิราเอน ลอก ตุต ฆาื อ�ื

8 เญือม เซ ด่าวติ อฮั เฮี ละ พะจาว ฆาื อ�ื �โอ พะจาว�
อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� อาึ มัฮ เนอึม ปุย พิต นึง โคะ
ยุฮ แตะ โอเอฮี ตอก เซ� ปัว เนอึม เปอะ ยวก มัป่ กัฮ ตุต
ยุฮ อาึ เซ นึง งาวไงญ ลอน อาึ ตอก เซ�� อฮั เซ�

9ฟวยจ เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ กาต ป กอ ซึป ลปุง พะ
จาว ละ ด่าวติ เซ� 10 ดวน อื โฮว อฮั เฮี ละ ด่าวติ� �อาึ ร
โฮงะ โอเอฮี ละ เปอะ ลอวย เจือ ละ เกือฮ แตะ ปะ เลือก ติ
เจือ� ฟวยจ เซ อาึ ซ ยุฮ ละ เปอะ ตัม ป เลือก เปอะ เซ��
ดวน อื อฮั เซ ละ อ�ื

11 เญือม เซ กาต เลียก เนอึม เคะ ด่าวติ เซ� ซึป ลปุง
พะจาว ละ อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เลือก ป ลอวย เจือ เฮี
ติ เจือ� เตอมึ ป เลือก เปอะ นึง อ�ื 12 ซ เกือฮ เมือง อาวต
เปอะ เกิต ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ นึง ลอวย เนอึม� โต เซ
ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ ตอ ฮา ป รุป ไม่ เปอะ ลอวย เคิ� โต เซ อื
ซ เกือฮ พาญัต โซะ ลอน เกิต ละ เมือง อาวต เปอะ เล่ีป อื
ไน ลอวย ซเงะ� พาญัต เซ ซ แปน เอนิ ตอก ฮอยจ เตปด่า
มอก ปุย ไน โม เปะ นึง วจิ ยุฮ พะจาว เกือฮ ปุย ยุม โฮวน�
อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว. งอ่ต ที แลน เตอมึ ป เลือก เปอะ
นึง อ�ื เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ เอญี รโฮงะ ละ พะจาว ป ดวน อาึ
โฮว เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

13กซัต ด่าวติ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ ญัก ลัมเลือ
เอนิ โอเอฮี เนิ� ฮา ซ ลอก เกอะ ตุต เน่อมึ นึง ปุย ปลัฮเตะ
เอ� ปัว เกือฮ อาึ ลอก ตุต แตะ เน่อมึ นึง พะจาว ฮา อ�ื นึง
มัฮ อื ป ปุน เลียก พาวม ลอป นึง ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 เญือม เซ พะจาว เกือฮ เนอึม พาญัต โซะ ลอน เกิต
ละ เมือง อซิราเอน เซ เล่ีป อ�ื โม อซิราเอน ยุม เอนิ ฆาื อื
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70,000 ปุย เอนิ� 15 เญือม เซ พะจาว ริ แม เกือฮ เตปด่า
ยุฮ แตะ ยุฮ ไลจ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม เซ� เญือม เอจี ซ ยุฮ
เนอึม เตปด่า อื ตอก เซ เยอ� พะจาว ปังเมอ เปียน โรฮ
รพาวม แตะ� อฮั อื ละ เตปด่า ป ซาวป ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย เซ
ตอก เฮ�ี �ปุ เญาะ ยุฮ ละ อ�ื เอจี ปอ อื เมาะ เซ�� อฮั เซ�
เญอืม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว ปุก อาวต อื นึง รบุฮ ยุฮ อาราว
นา ป มัฮ โม เยบุ่ต เซ�

16 เญอืม เซ ด่าวติ ซาวป แก โอเอฮี� ชวน เตปด่า ยุฮ พะ
จาว เซ นึง กังฮาว� เตะ เตปด่า เซ ไปญ ลัง่ วจิ ละ ซ ยุฮ
แตะ ไลจ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม� เญอืม เซ ด่าวติ ไม่ โม ป ระ
ป คาว ไน โม อซิราเอน เนอ� จาวป เอนิ เครองึ ฮาื ฆัน� นุ่ม
เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�

17 ด่าวติ อฮั เฮี ละ พะจาว, �โอ พะจาว, เอจี มัฮ เนอึม
อาึ เฮี ปุย พิต เตอ� โม ปุย ไงญ เยอื ตอก แกะ เซ มัฮ เมอ
ป พิต อื นึง อ�ื โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ� ปัว ปะ เกือฮ อาึ
ไม่ จัตเจือ เยอะ ลอก ตุต แตะ ฮา อื เมิฮ� ปุ เญาะ เกือฮ โม
ลัปซด่อน ยุฮ เปอะ เฮี ลอก�� อฮั เซ�

18ฟวยจ เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ ดวน แม กาต โฮว อฮั
อื ละ กซัต ด่าวติ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว ฮอยจ นึง รบุฮ
ยุฮ อาราวนา ละ ซ ยุฮ เปอะ คัน ควน ทไว เปอะ โอเอฮี นึง
ละ พะจาว นา เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 19 เญือม เซ ด่าวติ โฮว
เนอึม ตัม ลปุง ซตอก พะจาว ป ดวน อื กาต โฮว อฮั ละ อื
เซ�

20 เญือม เซ อาราวนา เยอ ปุก เญือม ปุฮ อื เฮงาะ ซาลี
ยุฮ แตะ ไม่ กวน รเมะ แตะ ปาวน ปุย� เญอืม แก อื โอเอฮี
ฮี ชวน โรฮ เตปด่า เซ โรฮ� กวน รเมะ อื เซ เม่าะ เอนิ ติ
แตะ ฆาื อ�ื 21 เญือม เอจี ฮอยจ ด่าวติ นา ก อาวต อาราว
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นา เซ� อาราวนา เซ ชวน อ�ื โอก เอนิ ฮา รบุฮ ปุฮ แตะ เฮ
งาะ� นุ่ม เอนิ ไว ด่าวติ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�

22ฟวยจ เซ ด่าวติ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว เปอะ เกือฮ รบุฮ ปุฮ
แตะ เฮงาะ เฮี ละ อาึ ละ ซ ยุฮ ฮุ คัน ควน ตอง แตะ ทไว โอ
เอฮี นึง ละ พะจาว, เดอมึ พาญัต โซะ ลอน เฮี ซ ไฆร ฮา โม
ลัปซด่อน� อาึ ซ กัฮ โรฮ งวยฮ อื ละ เปอะ ตัม คนะ คโนวน
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

23อาราวนา เซ อฮั เฮี ละ ด่าวติ� �โอ กซัต� ปะ มัฮ เปอะ
จาวไน ยุฮ ฮุ� อาึ ซ เกือฮ เนอึม ละ เปอะ� ยุฮ ป ฆวต ยุฮ
เปอะ นึง เมิฮ� อาึ ปัว ทไว โมวก โม เฮี ละ ซ ตอง เปอะ ทไว
ราว คัน เฮ�ี โคะ ควน นิป เฮงาะ เฮี ปัว ทไว ละ แปน อื เคิ
ละ เปอะ� เฮงาะ ซาลี เฮี แปน โรฮ เฮงาะ รโกะ ทไว เปอะ
โรฮ� อาึ เกือฮ เอนิ ละ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

24กซัต ด่าวติ ปังเมอ โลยฮ อื ละ อาราวนา ตอก เฮ�ี �มัฮ
โตว ตอก เซ� อาึ ซ ปัว รวี เน่อมึ นึง เปอะ ตัม คนะ คโนวน
อ�ื ดัฮ อาึ ซ ตอง ทไว คอง ปะ ละ พะจาว เตือง โอ แตะ กัฮ
งวยฮ อื ตอก เซ แปน โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 เญือม เซ� ด่าวติ กัฮ เนอึม งวยฮ รบุฮ ยุฮ อาราวนา
เซ ละ อื นึง ไคร� ไคร เซ นัมนัก 600 เชเคน� 26ฟวยจ เซ
ยุฮ เนอึม คัน ละ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะจาว นา เซ� ตอง
เนอมึ ทไว ซัตซิง นึง อื ละ พะจาว เตือง ตัว อ�ื ทไว โรฮ โอ
เอฮี ละ ซ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว� ไม่ ไววอน โรฮ
แตะ ละ พะจาว นา เซ� เญือม เซ พะจาว งอ่ต เนอึม อื ละ
อ�ื เกือฮ เอนิ งอ เลีฮ เน่อมึ มะลอง ละ ฮะ อื ยุฮ ป ทไว อื
ราว คัน เซ� 27ฟวยจ เซ พะจาว ดวน เตปด่า ยุฮ แตะ ซาึต
วจิ แตะ นึง โตะ รเฆือง อ�ื เตปด่า ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ�

นา ก ยุฮ ปุย วฮินั
28 ด่าวติ เญอืม ยุ อื โลยฮ พะจาว รซอม ไววอน แตะ เซ�

ทไว แม ซัตซิง ฆาื อื ละ พะจาว ราว คัน นึง เบือง รบุฮ ยุฮ
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อาราวนา ป มัฮ โม เยบุ่ต เซ� 29 เญือม เซ เยอ พากัง ยุฮ
พะจาว ป ยุฮ ไอ โมเซ นึง ลาึน เวอืฮ โฮ� ไม่ คัน ละ ตอง ปุย
ทไว โอเอฮี ละ พะจาว� อาวต ลัง่ นึง นาตี ฮลาวง เมือง กิเบ่
โอน เซ� 30 ด่าวติ ปังเมอ โอ เกียฮ โฮว ไฮมญ พะจาว นา
เซ� มัฮ ฆาื ฮลัต อื นึง วจิ ยุฮ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ�

22
1ฟวยจ เซ ด่าวติ อฮั เฮ�ี �เอจี มัฮ นา เฮี นา ก ซ ยุฮ ปุย

เญือะ ยุฮ พะจาว เยโฮวา เยอ� คัน ลัง ตอง โม อซิราเอน
ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ซ อาวต โรฮ นา เฮ�ี� อฮั เซ�

ด่าวติ เพรยีง ยุฮ วฮินั
2 ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ ดวน ปุย กอก โม ปุย ตังเมือง ป

อาวต อื นึง เมือง อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ อื ฮอยจ
เคะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ยุฮ กัน ละ แตะ� เกือฮ โรฮ ปุย โม
เซ โฮว ซาวป พัฮ ซโมะ งอ่น ละ ซ ยุฮ แตะ วฮินั ยุฮ พะจาว
นึง� 3 ด่าวติ เซ ซาวป แม โรฮ รโจะ อาึง ไร โฮวน เจือ�
ยุฮ เลกโกน นึง อื งอ่น� ยุฮ แม โรฮ ลฆลอยจ รเวอืะ นึง อื
งอ่น� ซาวป แม โรฮ ซเคระ ไร ซเงี โฮวน ปอ โอ แตะ เญาะ
ปุน แฆ เมาะ ไก นัมนัก อ�ื 4 โฮลฮ แม โรฮ โคะ โซน ซีด่า
โฮวน ปอ โอ แตะ เญาะ ปุน เมีญ� โคะ โม เซ เยอ มัฮ ป
ฮอยจ ตาว โม ไซด่อน โม ไทระ ละ อ�ื

5 กซัต ด่าวติ อฮั แม เฮ�ี �ซาโลมอน กวน รเมะ อาึ เซ
กวนดุ ลัง่� ดิ โกย โตว ยุฮ แตะ กัน ตอก เฮ�ี วฮินั ซ โฮลฮ
อื ยุฮ ทไว ละ พะจาว เซ� ปังเมอ ซ คึนัก ไม่ ซ ไก มอยฮ
ไก โญตซัก แตะ ละ ปุย ติ ปลัฮเตะ เอนิ� เคียง มัฮ อื ตอก
เซ� ไมจ อาึ เพรยีง อาึง ละ อ�ื� อฮั เซ� ด่าวติ ซาวป เนอึ
ม เพรยีง อาึง เครองึ วฮินั เซ กา เฆียง ยุม โกะ แตะ�
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6ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ กอก ซาโลมอน กวน รเมะ แตะ เซ
ฮอยจ เคะ แตะ� ดวน อื ยุฮ วฮินั ละ ซ ทไว แตะ ละ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� 7 ด่าวติ อฮั อื ละ ซาโลมอน เซ
ตอก เฮ�ี �กวนงกั� อาึ ไก เนอมึ รพาวม ฆวต ยุฮ วฮินั ละ ซ
ลืลาว แตะ มอยฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ นึง� 8พะจาว ปัง
เมอ เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ อาึ ตอก เฮ�ี �ปะ เอจี โฮวน
ลอน โฮลฮ เปอะ รุป ไม่ ปุย� เอจี มอก เปอะ ปุย เกือฮ ปัต
ฮนัม โฮวน� ปะ เญาะ โฮลฮ เปอะ โตว ยุฮ วฮินั ละ มอยฮ
อาึ เฟือฮ เอนิ นึง เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ ปุย โฮวน ลอน ซอง
นา อาึ� 9 งอ่ต แลน� ซ เกิต กวน รเมะ เปอะ ติ ปุย� ปุย
เซ ซ โฮลฮ ตัตเตียง ปุย รโตง เปอะ� บัน่เมือง เตียง อื อาึ
ซ เกือฮ อาวต เฮน ฮลอง โรฮ ฮา โม ป ตอซู ไม่ อื เซ เตือง
โอยจ อ�ื มอยฮ อื ซ มัฮ ซาโลมอน� อาึ ซ เกือฮ โม อซิรา
เอน เซ อาวต เฮน ฮลอง ล่อยญ เจน โกะ อ�ื 10 มัฮ ปุย เซ
ป ซ ยุฮ วิฮนั ละ อาึ อ�ื ซ แปน โรฮ กวน รเมะ อาึ� อาึ ซ
แปน โรฮ เปือะ โกะ อ�ื อาึ ซ เกือฮ จัตเจือ อื โฮลฮ ลอป
แปน กซัต ตัตเตียง โม อซิราเอน โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั
เซ เนิ พะจาว เยอ�

11 �กวนงกั� อาึ ปัว เนอึม พะจาว อาวต ไม่ เปอะ� ปัว
เนอึม เกือฮ กัน ยุฮ เปอะ เซ จเลิน โครยญ เจือ� ไลลวง
ยุฮ เปอะ วิฮนั ยุฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เซ� ปัว เนอึม
เกือฮ ฟวยจ ไมจ ตอก เอจี ซันญา พะจาว อาึง� 12 ปัว พะ
จาว เกือฮ ซติ พันญา ละ เปอะ� ละ เกือฮ เปอะ ดอฮ เฮยี
ง เฮรี กึต ละ ซ เกียฮ ตัตเตียง เปอะ โม อซิราเอน� ไม่ ปุน
ยุฮ โรฮ เปอะ ตอก ปุก อื โกตไม ยุฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ
โรฮ� 13 ดัฮ เปอะ ปุน แฮน เนอมึ ติ แตะ ละ ซ ยุฮ เปอะ ตัม
โกตไม� ไม่ ลปุง ซตอกพะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ ป เกว ไม่ โม
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อซิราเอน โฮ� กัน ยุฮ เปอะ เซ ซ จเลิน เนอมึ ฆาื อื โครยญ
เจือ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไม่
เกือฮ เปอะ ติ แตะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ� ปุ ฮลัต�
ปุ ชุม รพาวม นึง โอเอฮี ฮ�ี

14 �งอ่ต แลน� อาึ เอจี เพรยีง เนอึม เพรยีง แนม อาึง
โอเอฮี โฮวน เจือ ละ ซ ยุฮ เปอะ วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ นึง�
เอจี เพรยีง อาึง ไคร ละ ติ แซน ตะลัน� เพรยีง โรฮ อาึง
มาื ละ ติ ลัน ตะลัน� เพรยีง แม โรฮ อาึง ไร ซเงี ละ ไม่ ไร
เนอึม� โฮวน เอนิ ปอ โอ เญาะ ปุน แฆ เมาะ ไก นัมนัก อ�ื
โนก ฮา เซ เอจี เพรยีง แม โรฮ อาึง โคะ ละ� ไม่ ซโมะ โฮวน
โรฮ� ดัฮ ปะ ฆวต บุ ลัง่ โฮฮ ฮา เซ โฮ� แปน ลัง่� 15-16 โนก
ฮา เซ� ป ซ ยุฮ กัน ละ เปอะ เซ เอจี โฮวน ไม่ ปุ แตะ� ชงั
ไมะ� ชงั ปุน� ชงั พัฮ ซโมะ� ฮอยจ ละ โม ป เกียฮ ยุฮ ไม่
ไคร� มาื� ไร� ไร ซเง�ี เอจี ไก ตื โครยญ เจือ� ปเล่ีย เฮี
ไมจ เปอะ เมกไม กัน ละ โม เซ เกือฮ ยุฮ อื ละ เปอะ เมิฮ�
ปัว พะจาว อาวต ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ ดวน โม ป กวต ป เฮยีง ไน โม อซิ
ราเอน เรอึม ซาโลมอน เซ� 18 อฮั เฮี ละ อ�ื �เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ เปอะ เอจี อาวต ไม่ เปอะ� เอจี เกือฮ โม เปะ อาวต
เฮน อาวต ฮลอง โครยญลวง� มัฮ ฆาื เอจี เกือฮ อื อาึ โฮลฮ
เป ปุย เมือง เฮ�ี โม เซ เอจี ญอม เนอมึ อาวต ฆรมึ อมันัต
พะจาว ไม่ อมันัต ปุย ไน อ�ื 19 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปเล่ีย
เฮี ไมจ เปอะ ตัง รที แตะ ละ ซ นัปทื เนอมึ แตะ เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ เปอะ� ฮอยจ นึง รพาวม รโม่ยฮ แตะ� ไมจ เปอะ
โกฮ ยุฮ วิฮนั ยุฮ พะจาว เยโฮวา เซ� เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ
อาึง ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ นึง� ไม่ อาึง โรฮ เปอะ
เครองึ ซัมคัน ไฮญ ป โกว ปุย ละ ลืลาว แตะ พะจาว เซ นึง



ลอวย กซัต 23:1 lxxiv ลอวย กซัต 23:10-11

โรฮ�� อฮั เซ ด่าวติ เตอ�

23
1 เญือม เอจี กวต อื ด่าวติ เกือฮ เนอึม ซาโลมอน ป มัฮ

กวน รเมะ แตะ เซ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน�

กัน ลัง ยุฮ โม เลวี
2 กซัต ด่าวติ กอก โม ป ระ ป คาว ลลาึง โม อซิราเอน

ฮอยจ โพรม เตือง โอยจ อ�ื เตือง โม ซตุ ไม่ โม เลว�ี 3 เมีญ
โรฮ เมาะ ไก ปรเมะ ไน โม เลวี ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง งว่ย
เนอึม ฮาวก ก ล่าวง� ไก ไม่ ปุ แตะ 38,000 ปุย� 4 ด่าวติ
เมกไม ปุย ไน ปุย โม เซ 24,000 ปุย� ละ ซ เกือฮ อื แลน แก
กัน ยุฮ ปุย วฮินั ยุฮ พะจาว. เกือฮ แม อื แปน ไน ทะเบี่ยน
ไม่ แปน อื ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ ปุย 6,000 ปุย� 5 เกือฮ
แม อื แปน ป มอง ญัม 4,000 ปุย� เกือฮ แม โรฮ อื แปน ป
เชยี ลืลาว พะจาว ไม่ เคืองโด่นตรี ยุฮ กซัต 4,000 ปุย โรฮ�

6 กซัต ด่าวติ เตอ รฆุ โรฮ โม เลวี ลอวย มู ตัม ซฆลาวม
อ�ื มัฮ ซฆลาวม เกอโชน� โคฮตั� ไม่ เมราร�ี

7 เกอโชน ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ ลาดัน่ ไม่ ชเิมอ�ี
8กวน รเมะ ลาดัน่ เนอ� ไก โรฮ ลอวย ปุย� มัฮ เยฮเีอน�

เซทัม ไม่ โยเอน� ปุย ลอวย เซ แปน ฮวันา ซฆลาวม นึง จัต
เจือ ลาดัน่ เซ�

9 กวน รเมะ ชิเมอี ลอวย ปุย ป โฮลฮ อื แปน ฮวันา ซฆ
ลาวม ติ ไม่ ซฆลาวม ลาดัน่ เนอ� มัฮ เชโลโมต� ฮาซีเอน�
ไม่ ฮารนั�

10-11 ชเิมอี ติ ปุย อื ไก กวน รเมะ ปาวน ปุย� ปุย รกา นึง
อื มัฮ ยาฮตั� ฟวยจ เซ มัฮ แม ซินา� ฟวยจ เซ มัฮ แม เยอุ
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ต ไม่ เบ่รยีา� เยอุต ไม่ เบ่รยีา เซ ปังเมอ โอ ไก กวน รเมะ
โฮวน� รโจะ เอนิ ติ แตะ แปน ปุย ซฆลาวม ติ ฆาื อ�ื

12 โคฮตั ไก กวน รเมะ ปาวน ปุย� มัฮ อมัรมั� อติฮา� เฮ
ปโรน� ไม่ อุตซีเอน�

13 อมัรมั เซ เอจี มัฮ โรฮ จัตเจือ อาโรน ไม่ ไอ โมเซ� อา
โรน ไม่ จัตเจือ อื เซ เอจี มัฮ ป เลือก โน่ง พะจาว ละ ซ แลน
แก ลอป แตะ โอเอฮี ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื ไม่ ตอง โรฮ แตะ ป
ซออย ฮงาื ละ แปน อื ควน ลืลาว ปุย พะจาว เซ� แปน โรฮ
ป ปิฮ มุ่น ละ โม อซิราเอน เบือ มอยฮ พะจาว เซ โรฮ� 14 ไอ
โมเซ ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� โม กวน อื มัฮ โรฮ ป ไก
เซน ไน โม เลวี โรฮ� 15 ไอ โมเซ ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ
เกอโชม ไม่ เอลีเอเซอ�

16 กวน เกอโชม มัฮ เชบู่เอน นึง อื ป โฮลฮ แปน ฮวันา
ปุย เยอ�

17 กวน เอลีเอเซอ มัฮ เรฮปัยา ป โฮลฮ แปน ฮวันา ปุย
เยอ� เอลีเอเซอ เซ เญือะ ไก โตว กวน รเมะ ไฮญ อ�ื เรฮปั
ยา เซ ปังเมอ ไก โฮวน กวน รเมะ อ�ื

18 กวน อติฮา มัฮ เชโลมิต ป โฮลฮ แปน ฮวันา ปุย เยอ�
19 เฮปโรน ไก กวน รเมะ ปาวน ปุย� มัฮ เยรยีา ติ� เยรี

ยา เซ โฮลฮ แปน ฮวันา ปุย� ฟวยจ เซ มัฮ อามารยิา� มัฮ
แม ยาฮาซีเอน� ฟวยจ เซ มัฮ แม เยคาเมอมั�

20 กวน อุตซีเอน เซ มัฮ มีคา ไม่ อติชีอา� มีคา เซ โฮลฮ
แปน ฮวันา ปุย�

21 กวน เมรารี มัฮ มาลี ไม่ มูช�ี กวน มาลี มัฮ เอเลอาซา
ไม่ คีต�
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22 เอเลอาซา ยุม เตือง โอ แตะ ไก กวน รเมะ� ไก กวน
รโปวน โน่ง� กวน รเมะ คีต ป มัฮ คระ เฌือต อื เซ เญือะ
โรฮ ไม่ กวน รโปวน เอเลอาซา เซ โรฮ�

23 มูชี ไก กวน รเมะ ลอวย ปุย� มัฮ มาลี� เอเด่อ ไม่ เยเร
โมต�

24 ปุย โม เซ เยอ มัฮ ตื จัตเจือ โม เลวี ตัม ซฆลาวม ตัม ค
รอปครวั อ�ื มัฮ ตื โม ป เอจี ไก มอยฮ นึง ทะเบี่ยน� มัฮ โม
ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง งา่ เนอึม ฮาวก ก ล่าวง� มัฮ โม ป
โฮลฮ รซอฮ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� 25 กซัต ด่าวติ เอจี อฮั
เฮ�ี �พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เอจี เกือฮ ป มัฮ ปุย ไน แตะ
โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง� พะจาว ซ อาวต ลอป โรฮ นึง
เวยีง เยรูซาเลม โรฮ� 26 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� โม เลวี เยอ
เญาะ โฮลฮ โตว กลอม พากัง ยุฮ พะจาว เฮี ไม่ เครองึ โกว
ปุย นึง อื ติ เจือ เนอึม�� อฮั เซ� 27 ตัม ลปุง ซตอก ด่าวติ
อาึง ลัก่ ก ลอยจ อื เอจี มัฮ ดวน อื ปุย เมีญ เมาะ ไก เซน โม
เลวี ป ไก อาญุ อื เคียง งา่ เนอมึ ฮาวก ก ล่าวง� ละ ซ เกือฮ
อื รซอฮ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ�

28 กัน ลัง ยุฮ โม เลวี เซ มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ กัน เรอึม โม
ซตุ ป มัฮ จัตเจือ อาโรน เซ� นึง กัน รซอฮ อื นึง วิฮนั ยุฮ
พะจาว เซ โครยญ เจือ� แปน โรฮ ป แลน แก ควง วฮินั เซ
ฮอยจ ละ โตะ ฮอง ป ไก นึง เฆียง อ�ื ไม่ แลน แก อื คาว
คอง ป เมีญ ปุย มัฮ ป ซัมคัน เซ โครยญ เจือ� 29 แปน แม
โรฮ ป มอง ไจไซ ไลลวง คโนมปัง ทไว ปุย ไม่ ญอต แปง นึง
อ�ื คโนมปัง โอ ไก เจือ� คโนม เปือต ปุย ป ซเบื่อก ปุย ไม่
ลออยฮ� ฮอยจ โรฮ ละ แปน อื ป มอง แฆ มอง ซมอย โอ
เอฮี ทไว ปุย เตือง โอยจ อ�ื 30 โนก ฮา เซ โม เลวี เซ ลัง ชุง
ลืลาว พะจาว ไม่ ญันด่ี โรฮ แตะ นึง อื โครยญ ซะ โครยญ
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บู โรฮ� 31 เญอืม โรวก โม ลัปซด่อน โอเอฮี ละ ซ ตอง แตะ
ทไว ละ พะจาว เยอ� ป ทไว อื ซเงะ ลโล่ะ ญุ่ก� เญอืม ฮาวก
โรง เคิ ญุ่ก� เญอืม ไก กัน ชลอง ไฮญ ญุ่ก� โม เลวี เซ ไมจ
อื เชยี ลืลาว พะจาว ตอก เญือม เซ โรฮ� ไมจ อื ยุฮ ลอป
กัน แตะ ตัม โฮวน ตัม รมัฮ แตะ ตอก เมกไม ปุย อาึง ละ อื
โครยญ ซเงะ่�

32 เอจี มัฮ ตอก เซ ตอก ยุฮ โม เลวี กัน ละ ซ แลน แก
แตะ พากัง ยุฮ พะจาว ไม่ นาตี ซัมคัน เซ� กัน ยุฮ อื ตอก
เซ เอจี มัฮ เรอมึ อื ซตุ จัตเจือ อาโรน ป มัฮ เอยีกปุ แตะ นึง
กัน รซอฮ อื นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ�

24
กัน ลัง ยุฮ โม ซตุ

1 โม เฮี เยอ มัฮ จัตเจือ อาโรน� ปุย รฆุ อื แปน มูๆ อื ละ
เกือฮ อื ยุฮ กัน� อาโรน ไก กวน รเมะ ปาวน ปุย� มัฮ นาดั่
ป� อาบี่ฮู� เอเลอาซา� ไม่ อทิามา� 2นาดัป่ ไม่ อาบี่ฮู เยอ
ปังเมอ ยุม กา ยุม เปือะ โกะ แตะ เซ� ดิ ไก โตว กวน อื ปุย
ลอา เซ� ป โฮลฮ แปน ซตุ เยอ มัฮ เอเลอาซา ไม่ อิทามา
ฆาื อ�ื 3 กซัต ด่าวติ รฆุ โม ซตุ เกือฮ ไก แปน มู แปน มู
แตะ ละ เกือฮ อื ยุฮ กัน ตัม เวลา ไมจ อื ยุฮ เซ โครยญ โฆะ
อ�ื ป เรอึม ด่าวติ เญือม ยุฮ อื กัน ตอก เซ� มัฮ ซาโด่ก
จัตเจือ เอเลอาซา ไม่ อาฮิเมเลก จัตเจือ อิทามา� 4 เญือม
ยุ อื โฮวน โม ฮวันา จัตเจือ เอเลอาซา เยอ� รฆุ เวน ละ อื
เลีฮ แปน กาว โรฮ แลฮ มู� จัตเจือ อิทามา รฆุ โรฮ อื เลีฮ
แปน ซเตะ มู� 5 เกือฮ แม โรฮ โม เซ โจก เบ่อ ไม่ ปุ แตะ
ละ เมกไม อื เวน นึง กัน ลัง ยุฮ แตะ� นึง เอจี ไก ป เกียฮ
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แปน ป รปั พิต ชอป นึง กัน แลน แก ฮอง ซัมคัน ไม่ กัน พะ
จาว นึง เตือง โอยจ อื เตือง จัตเจือ เอเลอาซา ไม่ จัตเจือ อิ
ทามา นึง อ�ื

6 เญือม เซ เชไมอา กวน เนทันเอน เนอ แปน ปุย ไปญ
บัน่ช�ี มัฮ โรฮ โม เลวี โรฮ� มอง โจต มอยฮ โม ป โจก เบ่อ
เซ ซองนา กซัต� ไม่ โม ลุกนอง อ�ื ไม่ ซองนา ซาโด่ก ป มัฮ
ซตุ� ไม่ ซองนา อาฮเิมเลก กวน อาบีย่าทา ไม่ โม ฮวันา จัต
เจือ ซตุ ไม่ โม เลวี เซ� จัตเจือ เอเลอาซา ไม่ จัตเจือ อิทา
มา เซ ลล่อยฮ โจก ดิ เบ่อ เซ ไม่ ปุ แตะ� 7 ป โฮลฮ เบ่อ ติ
มัฮ เยโฮยารปิ� เบ่อ ลอา มัฮ เยด่ายา� 8 เบ่อ ลอวย มัฮ ฮา
รมิ� เบ่อ ปาวน มัฮ เซโอรมิ� 9 เบ่อ พอน มัฮ มันคียา� เบ่อ
แลฮ มัฮ มิยามิน� 10 เบ่อ อาแลฮ มัฮ ฮกัโคต� เบ่อ ซเตะ
มัฮ อาบี่ยา� 11 เบ่อ ซไตม มัฮ เยชูอา� เบ่อ กาว มัฮ เชคา
นิยา� 12 เบ่อ กาว โรฮ ติ มัฮ เอลียาชปิ� เบ่อ กาว ลอา มัฮ
ยาคิม� 13 เบ่อ กาว ลอวย มัฮ ฮุปปา� เบ่อ กาว โรฮ ปาวน
มัฮ เยเชเบอ่ปั� 14 เบ่อ กาว โรฮ พอน มัฮ บิน่กา� เบ่อ กาว
โรฮ แลฮ มัฮ อมิเมอ� 15 เบ่อ กาว อาแลฮ มัฮ เฮซี� เบ่อ
กาว ซเตะ มัฮ ฮปัปิตเซต� 16 เบ่อ กาว ซไตม มัฮ เปทาฮิ
ยา� เบ่อ งา่ มัฮ เยเฮเซเคน� 17 เบ่อ งา่ โรฮ ติ มัฮ ยาคิน�
เบ่อ งา่ ลอา มัฮ กามูน� 18 เบ่อ งา่ ลอวย มัฮ เด่ไลยา� เบ่อ
งา่ โรฮ ปาวน มัฮ มาอาซิยา�

19 กัน ลัง ยุฮ ปุย โม เซ เยอ� มัฮ กัน รซอฮ นึง วฮินั ยุฮ
พะจาว เซ ตัม ป เอจี ดวน อาโรน ป มัฮ จัตเจือ โม โกะ อื เซ
อาึง ละ อ�ื เอจี มัฮ โรฮ ตัม ป เอจี ดวน เยโฮวา พะจาว ยุฮ
โม อซิราเอน อาึง ละ อื ตอก เซ โรฮ�

20 โม จัตเจือ เลวี ป โฮฮ ลัง่ อื มัฮ ตอก เฮ�ี เยเด่ยา มัฮ
จัตเจือ เชบูเ่อน ป เอจี มัฮ จัตเจือ อมัรมั เซ� 21 อติชอีา มัฮ
จัตเจือ เรฮปัยา� 22 ยาฮตั มัฮ จัตเจือ เชโลมิต ป เอจี มัฮ
จัตเจือ อติฮา เซ� 23กวน เฮปโรน มัฮ เยรยีา มัฮ ปุย โรง นึง
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อ�ื มัฮ แม อามารยิา� มัฮ แม ยาฮาซีเอน� ฟวยจ เซ มัฮ
เยคาเมอมั� 24ชามี มัฮ จัตเจือ มีคา ป เอจี มัฮ จัตเจือ อุตซี
เอน เซ� 25 เซคารยิา มัฮ จัตเจือ อติซีอา ป มัฮ โรฮ จัตเจือ
อุตซีเอน เซ� อติซีอา ไม่ มีคา เซ เอจี มัฮ เอียกปุ ปุ แตะ�
26 มาลี ไม่ มูชี ไม่ ยาอาซียา มัฮ ตื จัตเจือ เมราร�ี 27 ยาอา
ซียา ไก กวน รเมะ ลอวย ปุย� มัฮ โชฮมั� ไม่ ซักเกอ ไม่ อิ
ปร�ี 28-29 มาลี ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ เอเลอาซา ไม่
คีต� เอเลอาซา ไก โตว กวน รเมะ� คีต ไก โรฮ กวน รเมะ
ติ ปุย� มัฮ เยราเมเอน� 30 มูชี ไก กวน รเมะ ลอวย ปุย�
มัฮ มาลี� เอเด่อ� ไม่ เยรโีมต�
ปุย โม เซ มัฮ ตื จัตเจือ โม เลวี เซ� โม เซ มัฮ โม จัตเจือ

เลวี โครยญ มู โครยญ ซฆลาวม อ�ื 31 โม ฮวันา ซฆลาวม
โม เลวี เซ โฮลฮ โรฮ โจก เบ่อ นึง กัน ยุฮ แตะ ตอก โจก โม
จัตเจือ อาโรน อื โฮ� เอจี โฮลฮ เนอึม โจก เบ่อ เซ ซองนา
กซัต ด่าวติ� ไม่ ซาโด่ก� ไม่ อาฮิเมเลก� ไม่ ซองนา โม ป
มัฮ จัตเจือ ซตุ ไม่ ฮวันา เจอ เลวี เซ เตือง โอยจ อื โรฮ� ป
มัฮ เอียกระ ปุย ไม่ ปุ รเคะ ปุย โฮลฮ โจก อื ตอก ปุ แตะ�
ตัง โตว นึง อ�ื

25
ตอก รฆุ อื โม นักโด่นตรี

1 กซัต ด่าวติ ไม่ โม ฮวันา ตฮนั ยุฮ อื เลือก อาึง โม เลวี
งอ่น ละ ซ แปน อื ป นัม กัน ลืลาว พะจาว� โม ป เลือก อื
เซ มัฮ จัตเจือ อาซัป� จัตเจือ เฮมัน� ไม่ จัตเจือ เยดู่ทุน�
โม เซ มัฮ โรฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว� เกียฮ เตียต โรฮ พิน
ระ พิน แตวะ� ดิฮ แม โรฮ อื ไม่ ชา� เฮี มัฮ มอยฮ โม ป ยุฮ
กัน เกว ไม่ กัน นัม กัน ลืลาว พะจาว เซ�
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2 กวน อาซัป นึง อื มัฮ ซักเกอ� โยเซป� เนทานิยา� ไม่
อาชาเรลา� ฮวันา ปุย โม เซ เอจี มัฮ อาซัป เปือะ โม โกะ อื
เซ ไอฮ� ปุย โม เซ เอจี มัฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว ตัม ดวน
กซัต แตะ�

3 กวน เยดู่ทุน นึง อื ไก แลฮ ปุย� มัฮ เกด่าลิยา� เซร�ี
เยชายา� ชิเมอ�ี ฮาชาบิย่า ไม่ มัตทีทิยา� ป มัฮ ฮวันา ปุย
แลฮ เซ เอจี มัฮ เปือะ โม โกะ อื ไอฮ� มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว
ไม่ โกว แตะ เซียง พิน ละ เชยี ลืลาว แตะ พะจาว ไม่ ทไว
แตะ รซอม ญันด่ี แตะ�

4กวน เฮมัน ไก กาว โรฮ ปาวน ปุย� มัฮ บุ่กคิยา� มัตทา
นิยา� อุตซีเอน� เชบู่เอน� เยรโีมต� ฮานานิยา� ฮานานี�
เอลียาทา� กิตดัน่ที� โรมัมที-เอเซอ� โยตเบ่คาชา� มันโล
ที� โฮที ไม่ มาฮะซีโอต� 5 พะจาว เอจี เกือฮ เฮมัน ป มัฮ
ป ซึป ลปุง แตะ เซ โฮลฮ กวน รเมะ แตะ กาว โรฮ ปาวน
ปุย� กวน รโปวน อื ไก ลอวย ปุย� มัฮ เกือฮ อื ละ อื ตอก
เซ ตอก เอจี ซันญา แตะ อาึง ละ ซ แปน อื โญตซัก ละ เฮ
มัน เซ ไอฮ�

6กวน รเมะ เฮมัน เตือง โอยจ อื เซ แปน ป เตียต พิน ดิฮ
ชา ละ ซ แปน อื ควน รโพ กัน ลืลาว ปุย พะจาว นึง วิฮนั
เซ� ป มัฮ ฮวันา ยุฮ อื มัฮ เปือะ อื ไอฮ� อาซัป� เยดู่ทุน ไม่
เฮมัน เซ แปน ป ยุฮ กัน ตัม รซอม ดวน กซัต แตะ� 7 ปุย
โม เซ ไม่ โม เอียกปุ อื มัฮ ตื ปุย เกง ละ เลน แตะ โด่นตรี
ละ ลืลาว แตะ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื นึง เอจี ฟวยจ เพอกึ
อื ติ แตะ� ไก ไม่ ปุ แตะ 288 ปุย� 8 โม เซ เยอ โจก เบ่อ นึง
เวน กัน ลัง ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ แตะ เตือง ป ระ ป แตวะ�
เตือง โม คู ไม่ โม ป เฮยีน เซ� เกือฮ อื ตอก ปุ แตะ ตื�

9-31 ปุย 288 เซ รฆุ แม อื เลีฮ แปน งา่ โรฮ ปาวน มู� ติ
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ติ มู เซ เกือฮ อื ไก กาว โรฮ ลอา ปุย ตัม ซฆลาวม โม โกะ อื
ไอฮ� ปุย ไน ซฆลาวม ติ ติ เซ ไก แม โรฮ ฮวันา ยุฮ โม โกะ
ไอฮ ติ มู ติ ปุย ตอก เฮ�ี ฮวันา มู ติ นึง อื มัฮ โยเซป ป มัฮ
จัตเจือ อาซัป เซ� ฮวันา มู ลอา มัฮ เกด่าลิยา� มู ลอวย
มัฮ ซักเกอ� มู ปาวน มัฮ เซร�ี มู พอน มัฮ เนทานิยา� มู
แลฮ มัฮ บุ่กคิยา� มู อาแลฮ มัฮ อาชาเรลา� มู ซเตะ มัฮ
เยชายา� มู ซไตม มัฮ มัตทานิยา� มู กาว มัฮ ชิเมอ�ี มู
กาว โรฮ ติ มัฮ อุตซีเอน� มู กาว ลอา มัฮ ฮาชาบิ่ยา� มู
กาว ลอวย มัฮ เชบู่เอน� มู กาว โรฮ ปาวน มัฮ มัตทีทิยา�
มู กาว โรฮ พอน มัฮ เยรโีมต� มู กาว โรฮ แลฮ มัฮ ฮานานิ
ยา� มู กาว อาแลฮ มัฮ โยตเบ่คาชา� มู กาว ซเตะ มัฮ ฮา
นานี� มู กาว ซไตม มัฮ มันโลที� มู งา่ มัฮ เอลียาทา� มู
งา่ โรฮ ติ มัฮ โฮที� มู งา่ ลอา มัฮ กิตดัน่ที� มู งา่ ลอวย มัฮ
มาฮะซีโอต� มู งา่ โรฮ ปาวน มัฮ โรมัมที-เอเซอ�

26
โม ป มอง ญัม นึง วฮินั

1 โม เลวี ป โฮลฮ มอง ญัม นึง วฮินั ตัม เวน ป เอจี เมกไม
ปุย ละ อื มัฮ โม เฮ�ี ป มัฮ ซฆลาวม โครา นึง อ�ื มัฮ เมเชเล
มิยา กวน โคเร� มัฮ โรฮ จัตเจือ เญือะ อาซัป โรฮ� 2 เมเชเล
มิยา เซ ไก กวน รเมะ อาแลฮ ปุย� กวน โรง อื มัฮ เซคาริ
ยา� ฟวยจ เซ มัฮ เยด่ียาเอน� มัฮ แม เซบ่าดิ่ยา� มัฮ แม
ยตันีเอน� 3 ฟวยจ เซ มัฮ เอลัม� เยโฮฮานัน� ไม่ เอลีโฮ
ไน�

4-5 ไก แม โรฮ ปุย ติ� มัฮ โอเบ่ตเอโด่ม� พะจาว ปิฮ มุ่น
ละ อื เกือฮ อื ไก กวน รเมะ ซเตะ ปุย เอนิ� กวน โรง อื มัฮ
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เชไมอา� ฟวยจ เซ มัฮ เยโฮซาบัต่� โยอา� ซาคา� เนทัน
เอน� อมัมีเอน� อติซาคา� ไม่ เปอุนเลไท ตัม อาญุ อื เซ�

6-7 เชไมอา กวน โอเบ่ตเอโด่ม เซ� ไก แม โรฮ กวน รเมะ
แลฮ ปุย� มัฮ โอตนี� เรฟาเอน� โอเบ่ต� เอนซาบั่ต� เอ
ลีฮู� ไม่ เซมาคิยา� ปุย โม เซ เยอ� เกง ตื นึง กัน ยุฮ แตะ�
ป มัฮ เอลีฮู ไม่ เซมาคิยา ปุ รเคะ เญือะ อื ลอา ปุย เซ� เกง
แม ฮา ปุย ไฮญ นึง อื แม� 8 จัตเจือ เญือะ โอเบ่ตเอโด่ม เซ
ป โปง อื ไม่ ยุฮ แตะ กัน โฮลฮ แตะ ยุฮ เซ� ไก ลแฆลฮ โรฮ
ลอา ปุย�

9 จัตเจือ เมเชเลมิยา ป โปง ไม่ ยุฮ แตะ กัน เซ นึง อื ไก
โรฮ กาว ซเตะ ปุย�

10 โฮซา ป มัฮ จัตเจือ เมรารี เยอ� เกือฮ กวน แตะ ป มัฮ
ชมิรี แปน ฮวันา ปุย เตือง โอ อื มัฮ กวน โรง แตะ� 11 กวน
ไฮญ โฮซา เซ มัฮ ฮินคียา� เทบ่าลิยา ไม่ เซคารยิา� เญือะ
โฮซา ป แปน อื ป มอง ญัม นึง วิฮนั เซ ไก กาว ลอวย ปุย
เตือง โอยจ อ�ื

12 โม ป มอง ญัม นึง วิฮนั เซ รฆุ โรฮ ปุ แตะ ละ อื ตัม
เมาะ ไก ครอปครวั แตะ ตอก โม เลวี ไฮญ ละ แลน แก อื วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว เซ� 13ฟวยจ เซ โม เซ เยอ โจก แม โรฮ เบ่อ
ละ ซ ยุง แตะ โตะ รเวอืะ นา ก ลัง ไมจ แตะ อาวต มอง เซ
ตัม ซฆลาวม อาวต แตะ เตือง ป ระ ป แตวะ�

14 เญอืม เอจี ฟวยจ โจก อื เบ่อ เซ ป โฮลฮ มอง รเวอืะ วิ
ฮนั ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื มัฮ เชเลมิยา� ฟวยจ เซ เซ
คารยิา ป มัฮ กวน อื โฮลฮ แปน ป มอง รเวอืะ ลวง ก ล่าวง
นึง อ�ื เซคารยิา เซ มัฮ โรฮ ปุย ไมจ พันญา ละ ซ โฮลฮ ปุย
ซิงซา โอเอฮี ไม่� 15 โอเบ่ตเอโด่ม เมอ โฮลฮ โรฮ แปน ป
มอง โตะ รเวอืะ ลวง ก เซฮ อื โรฮ� โม กวน อื โฮลฮ แปน
ป มอง ฮอง เกป ปุย เครองึ นึง วฮินั เซ� 16 ชุปปิม ไม่ โฮซา
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เยอ� โฮลฮ แปน ป มอง โตะ รเวอืะ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง
อ�ื ไม่ โตะ รเวอืะ อฮั ปุย ชนัเลเคต ไม่� โตะ รเวอืะ เซ ปุก
ซื นา คระ โฮว ปุย ลวง ก ล่าวง อ�ื โม ป มอง ญัม เซ ลล่อ
ยฮ มอง อื ตัม เวลา ลัง มอง โกะ แตะ เซ�

17 โม ป โฮลฮ มองญัม เซ รฆุ แม โรฮ เวน ละ ปุ แตะ ตอก
เฮ�ี ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เอ ไก ป มอง ญัม นึง แลฮ ปุย� ลวง
ก ล่าวง เงอ ไก ปาวน ปุย� ลวง ลัก่เซฮ เซ ไก โรฮ ปาวน ปุย
โรฮ� มอง แม โรฮ ฮอง เกป ปุย เครองึ ปาวน ปุย� มอง อื
ติ ฮอง ลอา ปุย� 18 นึง คระ เลียก ละ ซาลา ป ไก ลวง ลัก่
เลียก ซเงะ เซ ไก แม ปาวน ปุย ป มอง เงอ� โนก ฮา โม เซ
ไก แม ลอา ปุย ป มอง โรฮ นึง ซาลา เซ�

19 โม ป โฮลฮ มอง ญัม นึง วฮินั เซ มัฮ จัตเจือ โครา ไม่
จัตเจือ เมรารี เตือง โอยจ แตะ�

กัน ไฮญ ป ไมจ ปุย ยุฮ นึง วฮินั
20 โม เลวี ป โฮลฮ แปน ป มอง ฮอง ก แฮรน ปุย เครองึ

ระ งวยฮ นึง วฮินั� ไม่ ฮอง ก แฮรน ปุย คอง ทไว เยอ� มัฮ
อาฮยิา ป ควป คุม อ�ื

21 ลาดั่น ป มัฮ จัตเจือ เกอโชน เนอ� มัฮ โรฮ จัตเจือ
ไพรม ปุย โฮวน ซฆลาวม� จัตเจือ เญือะ เยฮีเอลี เอจี มัฮ
โรฮ ป ฮอยจ เน่อมึ ซฆลาวม ลาดัน่ เซ� 22 กวน รเมะ เยฮี
เอลี เยอ ไก ลอา ปุย� มัฮ เซทัม ไม่ โยเอน� ปุย ลอา เซ
แปน โรฮ ป แลน แก ฮอง ก แฮรน ปุย เครองึ ระ งวยฮ นึง
วฮินั ยุฮ พะจาว เซ โรฮ�

23 โม จัตเจือ อมัรมั� โม อติฮา� โม เฮปโรน ไม่ อุตซี
เอน เนอ� ยุฮ โรฮ กัน ตอก เฮี โรฮ� 24 เชบู่เอน จัตเจือ เก
อโชม ป มัฮ กวน ไอ โมเซ เยอ� แปน ฮวันา โม ป มอง ฮอง
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ก แฮรน ปุย เครองึ ระ งวยฮ เซ� 25 โม ป มัฮ คระ เฌือต
เชบูเ่อน� เน่อมึ นึง จัตเจือ เอลีเอเซอ เยอ� มัฮ เญือะ เชโล
โมต� กวน เอลีเอเซอ เซ มัฮ เรฮปัยา� กวน เรฮปัยา เซ มัฮ
เยชายา� กวน เยชายา เซ มัฮ โยรมั� กวน โยรมั มัฮ ซิคร�ี
เชโลโมต เซ มัฮ กวน ซิครี เซ� 26 เอจี มัฮ เชโลโมต เซ ไม่
เอยีกปุ อื ป โฮลฮ แลน แก ป ทไว ปุย� ตอก ป ทไว กซัต ด่า
วติ ไม่ ป ทไว โม ฮวันา เจอ ปุย� ฮอยจ ละ ป ทไว โม ฮวันา
ตฮนั เตือง ไน ลอยะ ไน พัน� 27 ป ทไว โม ไน ตฮนั เซ มัฮ
ป โฮลฮ อื นึง คระ โฮว รุป แตะ� ฟวยจ เซ เอญี ตาว อื ละ
เกือฮ แตะ ปุย เพรยีง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ นึง� 28 โอเอฮี ป
ฮอยจ ทไว ซามูเอน ป ซึป ลปุง พะจาว� ป ทไว ซาอุน กวน
คีต เซ� ไม่ ป ทไว อปัเนอ กวน เนอ� ฮอยจ ละ ป ทไว โยอปั
กวน เซรุยา เซ� มัฮ เชโลโมต เซ ไม่ โม เอียกปุ อื ป โฮลฮ
แลน แก เยอ�

29 ไน โม อติฮา เยอ มัฮ เคนานิยา ไม่ โม กวน อื ป โฮลฮ
ปุย เลือก แปน ป ไปญ กัน ละ โม อซิราเอน เนอ� แปน ป
ตัตซิน โอเอฮี ซน่ะ ลลาึง โม อซิราเอน ไม่ ไปญ โรฮ อื บัน่ชี
ไลลวง โอเอฮี ป เกว ไม่ โม เซ โรฮ�

30 ไน โม เฮปโรน เนอ มัฮ ฮาชาบิ่ยา ไม่ โม เอียกปุ อื
1,700 ปุย ป โฮลฮ รซอฮ ละ พะจาว ไม่ รซอฮ อื ละ กซัต
โรฮ� โม เซ มัฮ โม ป ไก เนอึม ป ยุ ป ยุง ไม่ ไก โรฮ ป เกีย
ฮ แตะ โฮวน เจือ� โฮลฮ แปน ป แลน แก โม อซิราเอน
นึง บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อ�ื 31-32 ป
โฮลฮ แปน ฮวันา โม เฮปโรน โครยญ มู โครยญ ซฆลาวม
อื มัฮ เยรยีา� เญือม เอจี แปน ด่าวติ กซัต รปาวน เนอึม
เมอ� เกือฮ ปุย โฮว โจต แลน เซน โม เฮปโรน เซ� ไน โม ป
โจต อื เซน อื เซ ไก โม ป เกง ไม่ ไมจ วซิา พันญา นึง 2,700
ปุย� ปุย โม เซ เยอ อาวต นึง ยว่ง ยาเซอ� นาตี กิเลอัต
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เซ� เญือม เซ กซัต ด่าวติ เตอ เลือก เอนิ เยรยีา เซ ไม่ โม
โกะ เนะ คระ เฌือต อื ป มัฮ ฮวันา ครอปครวั นึง อื ละ แปน
อื ป ไปญ กัน ละ โม เจอ รูเบ่น� เจอ กาต ไม่ เจอ มะนาเซ
ตา บลัฮ เจอ� มัฮ โรฮ เกือฮ อื แปน ป รซอฮ ละ พะจาว ไม่
รซอฮ โรฮ อื ละ กซัต โรฮ�

27
มอยฮ โม ฮวันา ตฮนั

1 คัก เฮี อื มัฮ มอยฮ โม ป ระ ป คาว ไน โม อซิราเอน ตัม
เจอ ตัม ซฆลาวม อื เตือง ไน ลอยะ ไน พัน ไม่ จาวไน ไฮญ
นึง อื โรฮ� โม ตฮนั ไน โม อซิราเอน ป โฮลฮ เลียก นึง เวน
ยุฮ กซัต โครยญ เวน ไน เคิ ติ ติ อี ไก เอนิ ไม่ ปุ แตะ 24,000
ปุย เอนิ� ยุฮ ลอป อื ตอก เซ โครยญ เคิ โครยญ เนอมึ� ไก
แม โรฮ ฮวันา ระ ยุฮ โครยญ เคิ ติ เคิ ติ ปุย โรฮ�

2-15 ป โฮลฮ แปน ฮวันา ตฮนั ละ ปุย ไน เคิ ติ นึง อื มัฮ
ยาโชเบ่อมั กวน ซัปด่ีเอน� มัฮ เจอ โม ยูด่า� ซฆลาวม โม
เปเรต นึง อ�ื
เคิ ลอา นึง อื มัฮ โด่ได่� มัฮ ปุย ไน ซฆลาวม โม อาโฮอา�

มิกโลต แปน รอง ฮวันา ตฮนั นึง อ�ื
เคิ ลอวย นึง อื มัฮ เบไ่นยา กวน เยโฮยาด่า ป มัฮ ซตุ เซ�

เบ่ไนยา เซ มัฮ ฮวันา โม ตฮนั เกง เลือ งว่ย ปุย เซ� อมัมี
ซาบัต่ กวน เบ่ไนยา เซ โฮลฮ โรฮ แปน ฮวันา ตฮนั ฟวยจ
แปน เบ่ไนยา อื เซ�
เคิ ปาวน นึง อ�ื มัฮ อาซาเฮน ปุ โยอปั ป โฮลฮ แปน ฮวั

นา ตฮนั� ฟวยจ แปน อาซาเฮน อื เซ มัฮ เซบ่าดิ่ยา ป มัฮ
กวน รเมะ โกะ อื ไอฮ�
เคิ พอน นึง อื มัฮ ชมัฮุต� มัฮ ปุย ไน ซฆลาวม อติรา�
เคิ แลฮ นึง อื มัฮ อริา กวน อกิเคต� มัฮ ปุย ยว่ง เทโค

อา�
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เคิ อาแลฮ นึง อื มัฮ เฮเลต� มัฮ โม เอฟราอมิ� ปุย ยว่ง
เปโลน�
เคิ ซเตะ นึง อื มัฮ ซิปเบ่ไค� มัฮ ปุย ยว่ง ฮุชา (มัฮ โรฮ

ซฆลาวม เซรา นึง เจอ ยูด่า��
เคิ ซไตม นึง อื มัฮ อาบี่เยเซอ� มัฮ ปุย ยว่ง อานาโทต�

มัฮ เจอ เบ่นยามิน�
เคิ กาว นึง อื มัฮ มาฮะไร ปุย ยว่ง เนโทฟา� มัฮ ปุย ไน

ซฆลาวม โม เซรา�
เคิ กาว โรฮ ติ นึง อื มัฮ เบ่ไนยา ปุย ยว่ง ปิราโทน� ไน

เจอ เอฟราอมิ�
เคิ กาว ลอา นึง อื มัฮ เฮนได่ ปุย ยว่ง เนโทฟา� มัฮ ปุย

ไน ซฆลาวม โอตนีเอน�
กัน ยุฮ ฮวันา เจอ โม อซิราเอน

16-22ป มัฮ ฮวันา เจอ โม อซิราเอน เนอ มอยฮ อื มัฮ ตอก
เฮ�ี
เจอ รูเบ่น มัฮ เอลีเอเซอ กวน ซิคร�ี
เจอ ซิเมโอน มัฮ เชฟาทิยา กวน มาอาคา�
เจอ เลวี มัฮ ฮาชาบิย่า กวน เคมูเอน�
จัตเจือ อาโรน มัฮ ซาโด่ก�
เจอ ยูด่า มัฮ เอลีฮู� มัฮ โรฮ เอยีกตุ กซัต ด่าวติ�
เจอ อติซาคา มัฮ โอมรี กวน มีคาเอน�
เจอ เซบู่ลุน มัฮ อชิไมอา กวน โอบ่าด่ี�
เจอ นัปทาลี มัฮ เยรโีมต กวน อตัรเีอน�
เจอ เอฟราอมิ มัฮ โฮเชยา กวน อาซาซิยา�
เจอ มะนาเซ ป อาวต ลวง เลียก ซเงะ มัฮ โยเอน กวน เป

ด่ายา�
เจอ มะนาเซ ป อาวต ลวง โอก ซเงะ มัฮ อติโด่ กวน เซคา

รยิา�
เจอ เบ่นยามิน มัฮ ยาอาซีเอน กวน อปัเนอ�
เจอ ด่าน มัฮ อาซาเรน กวน เยโรฮมั�
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23 เญือม เซ กซัต ด่าวติ เกือฮ โตว ปุย โจต เซน โม อซิ
ราเอน ป ไก อาญุ อื เตียม ฮา งา่ เนอมึ� มัฮ ฆาื ซันญา พะ
จาว ซ เกือฮ แตะ โม อซิราเอน โฮวน เอนิ ตอก ซโมยญ นึง
มะลอง โฮ� 24ป แปน ป โจต เซน ปุย เญอืม เซ เยอ มัฮ โย
อปั กวน เซรุยา� ปังเมอ โอ ฟวยจ ยุฮ อ�ื เญอืม เซ พะจาว
เกือฮ โม อซิราเอน ลอก ตุต แตะ ฆาื ไลลวง เซ� มัฮ เซ ป
โอ ปุย โฮลฮ ไซฮ อาึง ไลลวง เมาะ ไก เซน ปุย เญอืม เซ ฆาื
อื นึง นังซื ลักทัน ซัมคัน ยุฮ ด่าวติ เตอ�

โม ป แลน แก คาวคอง ยุฮ กซัต
25 คัก เฮี อื มัฮ มอยฮ โม ป แลน แก คาวคอง ยุฮ กซัต�

ป โฮลฮ แลน คาวคอง ระ งวยฮ ยุฮ กซัต โตะ กไน เวยีง เงอ
มัฮ อตัมาเวต กวน อาด่ีเอน� โยนาทัน กวน อุตซียา แปน
โรฮ ป แลน แก คาวคอง ยุฮ กซัต ก พริ เวยีง นึง ยว่ง ระ
ยว่ง แตวะ ไม่ ปอม อาวต ตฮนั นึง อื โครยญ โดฮ�

26ป แลน แก ชจิ ยุฮ อื ไม่ ควป คุม อื โม ป ยุฮ ชจิ เซ มัฮ
เอซะรี กวน เคลูป�

27ป แลน แก รปึม อะงุน ยุฮ อื มัฮ ชเิมอี ปุย ยว่ง รามา�
ป ควป คุม แลน แก นา ก อาวต รอาวม อะงุน ยุฮ อื มัฮ ซัป
ด่ี ปุย ยว่ง เชฟัม�

28 ป แลน แก โคะ กาวก ยุฮ อื ไม่ โคะ เม ป อาวต นึง ตู
เตียม เมอ� มัฮ บ่าอนัฮานัน ยว่ง เกเด่อ� ป โฮลฮ แลน แก
นา ก ละ อื ลออยฮ กาวก ยุฮ แตะ มัฮ โยอตั�

29 ป โฮลฮ แลน โมวก ยุฮ อื นึง ลโลวง ชาโรน เนอ� มัฮ
ชติไร ปุย ยว่ง ชาโรน� ป โฮลฮ แลน แก โมวก โฮวน ยุฮ อื
ป อาึง อื นึง โตะ โลก เกอ� มัฮ ชาฟัต กวน อตัไล�
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30 ป โฮลฮ แลน แก อุต ยุฮ อื มัฮ โอบิน่� มัฮ โม อิซมา
เอน� ป โฮลฮ แลน แก บรงั ยุฮ อื มัฮ เยด่ายา ปุย ยว่ง เม
โรโนต� ป โฮลฮ แลน แก ปิ� แกะ ยุฮ อื มัฮ ยาซิต� มัฮ โม
ฮากา�

31 โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ตื ป โฮลฮ แลน แก คาวคอง
เญือะ กซัต ด่าวติ เซ�

มอยฮ ปุโฮมว ซิงซา ด่าวติ โอเอฮี
32 โยนาทัน แอนระ ด่าวติ เตอ มัฮ ปุย เฮยีง ปุย ยุง� ด่า

วติ โฮลฮ ซิงซา โอเอฮี ไม่ อ�ื โยนาทัน เซ ไม่ เยฮีเอน กวน
ฮกัโมนี แปน โรฮ ป แลน แก กัน เฮยีน กวน กซัต ไม่ อ�ื
33 ปุ ซิงซา ลอา ปุย อื แม มัฮ อาฮิโทเฟน ไม่ ฮุไช� ฮุไช
เซ มัฮ ปุย ซฆลาวม อาระคี� แปน โรฮ ปุโฮมว กซัต โรฮ�
34ฟวยจ ยุม อาฮโิทเฟน เซ� ป โฮลฮ กซัต ซิงซา โอเอฮี ไม่
อื มัฮ อาบี่ยาทา ไม่ เยโฮยาด่า กวน เบ่ไนยา� โยอปั โฮลฮ
โรฮ แปน ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ กซัต ด่าวติ เซ�

28
ด่าวติ เกือฮ ซาโลมอน ยุฮ วฮินั

1กซัต ด่าวติ ดวน ปุย โฮว กอก โม ป ระ ป คาว ไน โม อซิ
ราเอน� เกือฮ อื ฮอยจ โพรม เคะ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม
เตือง โอยจ อ�ื เญือม เซ เยอ โม ฮวันา โครยญ เจอ อ�ื โม
ฮวันา ตฮนั ระ� ไม่ ไน พัน ไน ลอยะ� โม ป แลน แก คาว
คอง ยุฮ อ�ื ฮอยจ ละ คาวคอง ยุฮ กวน อ�ื ป แลน แก คอง
เลียง� ป แลน แก เญือะ อาวต อ�ื ฮอยจ ละ โม ตฮนั เกง
เลือ ยุฮ อ�ื ฮอยจ โพรม เนอมึ เคะ อื ตื�

2 เญือม เซ กซัต ด่าวติ โกฮ ชุง อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ
โกะ เนะ คระ เฌือต เตอะ เตือง โอยจ เปอะ� งอ่ต ป อฮั อาึ
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เฮ�ี อาึ ไก รพาวม ฆวต ยุฮ วฮินั ละ ซ แปน อื ก อาวต ฮติ
ลปุง ซันญา ยุฮ เยโฮวา� ไม่ แปน อื ก โบลวง พะจาว ชวง
แตะ นึง� อาึ เอจี เพรยีง โรฮ ควน ซ ยุฮ แตะ วิฮนั เซ โค
รยญ เจือ� 3พะจาว ปังเมอ อฮั เฮี เนิ� �ปะ ปุ ยุฮ วฮินั ละ
อาึ เฟือฮ เอนิ� นึง มัฮ เปอะ ปุย กอ โฮว รุป� ไม่ เอจี โฮลฮ
เปอะ เกือฮ ฮนัม ปุย ปัต โฮวน ปุย�� อฮั เซ เนิ�

4 �ปัง มัฮ ตอก เซ� พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เอจี เลือก
อาึง อาึ ไม่ จัตเจือ เยอะ ละ ซ โฮลฮ ตัตเตียง ลอป โม อซิรา
เอน� เมือ โรง อ�ื พะจาว เอจี เลือก เจอ ยูด่า แปน ป นัม
ปุย� ฟวยจ เซ เลือก แม ครอปครวั เปือะ เกอะ เน่อมึ นึง
โม ยูด่า เซ� เมาะ ป มัฮ กวน เปือะ เกอะ เอจี มัฮ อาึ นึง อื ป
ปุก รพาวม พะจาว ละ เกือฮ อื แปน กซัต ยุฮ โม อซิราเอน
เตือง โอยจ อ�ื 5 โนก ฮา เซ พะจาว เอจี เกือฮ แม โรฮ อาึ
โฮลฮ กวน แตะ โฮวน ปุย โรฮ� ไน โม กวน เนอะ เซ เอจี
เลือก แม โรฮ ซาโลมอน นึง อื ละ ซ ตัตเตียง อื โม อซิรา
เอน ป มัฮ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว เฮี โรฮ� 6 พะจาว เอจี อฮั
เฮี เนิ� �มัฮ ซาโลมอน ป มัฮ กวน รเมะ เปอะ เซ ป ซ โฮลฮ
ยุฮ วฮินั ละ อาึ อ�ื นึง เอจี เลือก อาึ อื แปน กวน แตะ� อาึ
ซ แปน โรฮ เปือะ โกะ อ�ื 7 ดัฮ โกะ อื เนอึง ป อฮั อาึ� ไม่
ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก อาึ แตะ ไม่ โกตไม ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ
ตอก เอจี ยุฮ อื ปเล่ีย เฮี โฮ� อาึ ซ เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ อื ตอน
ฮมัน โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ พะจาว�

8 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ� โม เปะ โม อซิราเอน ป ฮอยจ
โพรม ซองนา พะจาว ไม่ ซองนา โม โกะ เปอะ เฮี เตือง โอยจ
เปอะ� ไมจ เนอมึ เปอะ ยุฮ ตัม เซ� ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม โกตไม
ยุฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ กุม ลอป
ปลัฮเตะ ไมจ อาวต เปอะ เฮ�ี ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ เกือฮ ละ
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กวน เฌือต ลุกลัน เปอะ เฆียง เฮี โครยญ เจน ปุย โอ เญาะ
ไก ลอยจ�� อฮั เซ ละ ปุย โฮวน เซ�

9 ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ อฮั แม เฮี ละ ซาโลมอน� �กวน
งกั� ปะ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง ป มัฮ พะจาว ทื เปือะ
เปอะ เซ� ไมจ โรฮ เปอะ รซอฮ ละ พะจาว เซ ไม่ รพาวม
เนอึม แตะ� ไม่ เตม รพาวม แตะ โรฮ� นึง มัฮ พะจาว ป
ยุง ป คิต ป งอ่ต ปุย ไม่ ยุง แตะ ป ฆวต ไอฮ ปุย โครยญ
เจือ� ดัฮ เปอะ ซาวป เนอึม พะจาว โฮ� ซ ยุ เนอึม เปอะ�
ดัฮ เปอะ ละ โปวฮ พะจาว เซ โฮ� ปังเมอ ซ ไกฮ เอนิ โรฮ
ปะ เกือฮ โอก ลอป ฮา แตะ โรฮ� 10 ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี
เลือก ปะ ละ ซ เกือฮ อื ปะ ยุฮ วิฮนั ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ�
ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตอน ฮมัน� ไม่ ยุฮ โรฮ เปอะ กัน เซ
เกือฮ ฟวยจ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ มอป เนอึม กัน เซ ละ ซาโลม
อน� เกือฮ ตัวยัง่ วฮินั เอจี แพป แตะ อาึง ละ อื เซ ตอก ตัว
ยัง่ เญือะ นึง อ�ื ตัวยัง่ ฮอง คัก ฮลาวง คัก กไน� ฮอยจ
ละ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ นา ก ไก ฮติ ซัมคัน ยุฮ พะจาว
เซ� 12 รโฮงะ แม โรฮ ตอก ฆวต ยุฮ แตะ ควง วฮินั เซ ไม่
ฮอง นึง เฆียง อ�ื ฮอยจ ละ ฮอง ก แฮรน ปุย คาวคอง ป
อาวต นึง อื ไม่ ฮอง ก แฮรน อื โอเอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว
เซ� 13 รโฮงะ แม โรฮ กัน ลัง ยุฮ โม ซตุ ไม่ เวน กัน ลัง ยุฮ
โม เลว�ี ฮอยจ ละ ตอก โกว อื เครองึ ลัง โกว แตะ นึง วฮินั
เซ โรฮ� 14-15 รโฮงะ แม โรฮ เมาะ ไมจ แตะ โกว ไคร มาื
ละ ซ ยุฮ แตะ เครองึ ป โกว ปุย นึง วิฮนั เซ นึง อื โครยญ
เจือ� เตือง ออม ไม่ ควน โบลวง อ�ื 16 เตือง โตะ มาื โตะ
ไคร ละ อาึง ปุย คโนมปัง ทไว ปุย ละ พะจาว นึง� 17 รโฮงะ
โรฮ เมาะ ไมจ อื โกว ไคร ละ ควน มัก โตะ� เชือม โบลง�
ไม่ จอก รอาวม� ฮอยจ ละ เมาะ ไมจ อื โกว มาื ไคร นึง ยุฮ
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อื กลอง เชอืม นึง อ�ื 18 รโฮงะ โรฮ นัมนัก ไคร ซ โกว อื ละ
คัน ควน เตี ป ซออย ฮงาื� ไม่ ไคร ละ เลาะ ควน อาวต ฮุป
เตปด่า ป กัง โพรยจ แตะ ราว ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว
เซ�

19 เญอืม เซ กซัต ด่าวติ อฮั เฮ�ี �เฮี เยอ มัฮ ตัวยัง่ ป เอจี
ไซฮ อาึ อาึง ละ เปอะ โครยญ เจือ� มัฮ ไซฮ เยอะ ตัม ป เอจี
รโฮงะ พะจาว ละ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

20 ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ อฮั แม เฮี ละ ซาโลมอน ป มัฮ
กวน แตะ เซ� �ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตอน ฮมัน ไม่ เรยีง
รพาวม แตะ� ไมจ เปอะ ยุฮ กัน เซ เกือฮ ฟวยจ� ปุ ฮลัต�
ปุ รไจจ� มัฮ ฆาื เอจี อาวต เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ ไม่ เปอะ�
ไน ติ เจน ยุฮ เปอะ วิฮนั เซ พะจาว ซ ละ โปวฮ โตว ปะ�
ฮอยจ ละ ฟวยจ ปะ ยุฮ กัน เซ โครยญ เจือ� 21 งอ่ต แลน�
โม ซตุ เอจี ไก กัน ลัง ยุฮ� โม เลวี เอจี ไก โรฮ เวน ละ ซ
รซอฮ แตะ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ เตือง โอยจ แตะ� โม เซ
เยอ ญอม ยุฮ อื ไม่ เปอะ� โม ป มัฮ ชงั ยุฮ กัน ซ เรอมึ ปะ�
โม ป ระ ป คาว ไม่ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื ซ อาวต ฆรมึ
นัม ตัต นัม เตียง ปะ เตือง โอยจ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

29
ป ทไว ปุย ละ ยุฮ แตะ วฮินั

1 ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ อฮั แม เฮี ละ โม ป ฮอยจ โพรม
เคะ แตะ เซ เตือง โอยจ อ�ื �ซาโลมอน กวน รเมะ อาึ เซ�
มัฮ เนอมึ ปุย เลือก พะจาว อาึง� ปเล่ีย เฮี นมุ ลัง่ อาญุ ไม่
โอ แตะ ดิ เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต โอเอฮี� กัน ซ ยุฮ อื เฮี มัฮ
กัน ระ ลัมเลือ ไล� มัฮ โตว ยุฮ อื เญือะ ละ ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ
ยุฮ อื ละ พะจาว เยโฮวา� 2 มัฮ เซ ป เพรยีง อาึ อาึง โอเอฮี
ละ ยุฮ อื วฮินั ยุฮ พะจาว เฮ�ี เมาะ ไก เรยีง ไก แด่น แตะ
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ฆาื อ�ื ป ไมจ ปุย ยุฮ นึง ไคร เยอ� เอจี ซาวป อาึง ไคร ละ�
ป ไมจ ปุย ยุฮ นึง มาื เอจี ซาวป โรฮ มาื ละ� ป ไมจ ปุย ยุฮ
นึง ไร ซเง�ี ไร เนอึม� ไม่ โคะ� เอจี ซาวป ตื โรฮ ตอก เซ
โรฮ� โฮฮ ฮา เซ เอจี ซาวป โรฮ อาึง แกว โฮวน ซี� ซโมะ
พรุยฮ� ไม่ ซโมะ ชุม ไมจ โฮวน� ละ ซ แงฮ่ ฆัว แตะ วิฮนั
เซ นึง โรฮ� 3 โนก ฮา ซาวป เยอะ โอเอฮี โม เซ� ไคร มาื ป
มัฮ ป ยุฮ โกะ โอะ ไอฮ� อาึ ซ ทไว โรฮ เยอะ ละ พะจาว ยุฮ
แตะ� นึง ไก รพาวม ฮรกั เกอะ วฮินั ยุฮ พะจาว เฮ�ี 4 ไคร
ป ตึก นึง ไมจ แตะ ป ทไว เยอะ เซ ไก นัมนัก 3,000 ตะลัน�
มาื ซโน นึง อื แม ไก 7,000 ตะลัน� มัฮ ละ ซ อปั ปุย เดีญ
วฮินั เซ นึง� 5 ไม่ ซ โกว ชงั อื ละ ซ ยุฮ แตะ โอเอฮี ป ไมจ
แตะ โกว ไคร โกว มาื ละ� โนก ฮา ป เอจี ไก เซ� อมั ไก ลัง่
งอ่น ป ไก รพาวม ฆวต ทไว ป ไก ยุฮ แตะ� ไม่ ทไว อื โกะ
แตะ ซเงะ เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ ปุย�

6ฟวยจ เซ โม ฮวันา เจอ โม อซิราเอน� โม ป ระ ป คาว�
โม ไน พัน ไน ลอยะ� ฮอยจ ละ โม ป ไปญ กัน ยุฮ กซัต� ทไว
โรฮ ป ไก ยุฮ แตะ ไม่ รพาวม เตม แตะ ละ ยุฮ แตะ วฮินั เซ
โรฮ� 7 ไคร ป ทไว ปุย โม เซ ละ วฮินั เนอ ไก เอนิ 5,000 ตะ
ลัน ไปล 10,000 ด่ารกิ�* มาื นึง อื ไก โรฮ 10,000 ตะลัน�
ไร ซเงี แม 18,000 ตะลัน� ไก แม ไร 100,000 ตะลัน� 8 โม
ป ไก แกว ไมจ ยุฮ ฮู ทไว เนอึม อื ละ วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ
ละ ซ อาึง ปุย นึง ฮอง ก เกป ปุย คอง ทไว� ป แปน ป แลน
แก ป ทไว ปุย ละ วฮินั เซ มัฮ เยฮเีอน� มัฮ ซฆลาวม โม เก
อโชน� 9 เญือม เซ โม ลัปซด่อน โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� นึง เอจี โฮลฮ อื ทไว โอเอฮี ยุฮ แตะ ไม่ รพาวม เตม

* 29:7 29:7 ด่ารกิ เซ มัฮ ควน เมีญ ปุย นัมนัก มาื ไคร เมือง เปอเซีย�
10,000 ด่ารกิ เซ ปุก 84 กิโลกรมั�
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แตะ ละ พะจาว. กซัต ด่าวติ ไมจ มวน โรฮ รพาวม ฆาื อ�ื
ด่าวติ ลืลาว พะจาว

10 เญือม เซ กซัต ด่าวติ ลืลาว พะจาว ซองนา โม ลัป
ซด่อน เตือง โอยจ อ�ื อฮั เฮ�ี �โอ เยโฮวา พะจาว นัปทื
ยาโคป ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ เซ โฆะ� ปัว โรฮ ปุย เตือง
โอยจ อื ลืลาว ลอป ปะ โอ เญาะ ไก ลอยจ� 11 โอ พะจาว,
ปะ มัฮ เนอมึ เปอะ ป อาวต ไม่ อมันัต โญตซัก ระ ยุฮ แตะ�
รงั ซเปีย ยุฮ เปอะ ไม่ ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ เปอะ ไก ลอป� โอ
เอฮี ป ไก นึง เมือง มะลอง ไม่ ป ไก นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี มัฮ ตื
ป ยุฮ ปะ ตื� ปะ มัฮ เปอะ กซัต ตัตเตียง โอเอฮี เตือง โอยจ
อ�ื ปะ มัฮ เปอะ ป ระ ป ฮลาวง ฮา โอเอฮี โครยญ เจือ�
12 โอเอฮี ป ไมจ ป ญุ่ก โครยญ เจือ� มัฮ ตื ป ฮอยจ เน่อมึ
นึง ปะ� ปะ ตัตเตียง เปอะ โอเอฮี ไม่ อมันัต คึนัก ระ ไล ยุฮ
แตะ� ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ปะ เกือฮ ระ โฮ� เกียฮ ระ
เนอึม� ดัฮ ปะ เกือฮ เรยีง โฮ� เกียฮ เรยีง เนอึม ฆาื อ�ื
13 โอ พะจาว ยุฮ อาึ� ปเล่ีย เฮี เอะ ปัว ลืลาว มอยฮ ระ ไล
ยุฮ เปอะ� เอะ ปัว โรฮ ญันด่ี นึง กุนมุ่น ยุฮ เปอะ�

14�อาึ ไม่ โม ป มัฮ ปุย ไน เยอะ เฮี ไก โตว โอเอฮี ยุฮ โกะ
โอะ ไอฮ ละ ซ ทไว แตะ ละ เปอะ� นึง เอจี มัฮ อื คอง ปะ เตื
อง โอยจ อ�ื ป ทไว โม เอะ เฮี มัฮ เยอื รแม่ แม เยอะ คอง
ปะ ละ เปอะ� 15 โอ พะจาว, โม เอะ เฮี มัฮ โรฮ ตอก ปุย ตัง
เมือง ละ แลน ปะ อ�ื มัฮ โรฮ ตอก ป อาวต จุบัน่ ตอก เอจี
อาวต โม จัตเจือ เยอะ ไพรม อื โรฮ� จีวติ ปุย นึง ปลัฮเตะ
เฮี มัฮ เยอื ตอก ปุ โรม โฮ� มัฮ โตว ป ลัง่ ป เล่ีญ� 16 โอ
พะจาว ยุฮ ฮุ� โม เอะ เอจี โรวก เนอึม ทไว คาวคอง โฮลฮ
แตะ โฮวน เจือ เฮี ละ ซ ยุฮ แตะ วฮินั เฮ�ี นึง ซ แปน อื ก
ลืลาว ปุย มอยฮ ซัมคัน ยุฮ เปอะ� โอเอฮี โม เฮี เยอ� ปัง
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เมอ เอจี มัฮ ตื ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ปะ� เอจี มัฮ โรฮ คอง
ปะ โรฮ� 17 โอ พะจาว� อาึ เอจี ที เนิ� มัฮ ปะ ป กวต แลน
รพาวม ปุย เตือง โอยจ อ�ื เมาะ ป เนอึม รพาวม เมอ เอจี
ปุก ตื รพาวม เปอะ� อาึ นึง อื ปัว โรฮ ทไว เมาะ ป ไก ยุฮ
แตะ โครยญ เจือ เฮี ไม่ เตม รพาวม แตะ� ไม่ รพาวม ซืไซ
แตะ โรฮ� โนก ฮา เซ� อาึ มวน โรฮ รพาวม นึง ป มัฮ ปุย
ไน เปอะ เตือง โอยจ อื เฮ�ี นึง ทไว โรฮ อื โอเอฮี ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ โรฮ� 18 โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อปัราฮมั�
ยซิฮกั� ยาโคป ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ เซ� ปัว ปะ โซะโกะ
ฮรกัซา ลอป นึง โตะ กไน รพาวม ปุย ไน เปอะ เฮี ละ ซ เกือฮ
เปอะ โม เฮี ซืไซ แนฮ รพาวม ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ไม่ ตอน
แนฮ รพาวม อื นึง เปอะ� 19 ปัว โรฮ ปะ เรอมึ ซาโลมอน ป
มัฮ กวน เนอะ เฮ�ี เกือฮ ปุน โฮก ลปุง เนอึง ป อฮั ปะ� ไม่
ปุน ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ เปอะ ไม่ เตม รพาวม แตะ� เกือฮ
โรฮ ปุน ยุฮ เนอมึ วฮินั ป เอจี เพรยีง อาึ อาึง ละ อื เฮี โรฮ��
อฮั เซ ด่าวติ เตอ�

ซาโลมอน โฮลฮ แปน กซัต
20 ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ อฮั แม อื ละ โม ป ฮอยจ โพรม

เตือง โอยจ อื เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ลืลาว เยโฮวา ป มัฮ
พะจาว ยุฮ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม ป ฮอยจ โพรม เตือง
โอยจ อื เซ ลืลาว เนอมึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม
แตะ เซ� นุ่ม เอนิ ไกญ แตะ เตียม� นึง ไว แตะ พะจาว, นุ่ม
โรฮ ไว กซัต ด่าวติ เซ โรฮ�

21ปวยฮ พริ เซ แม� โม ป ฮอยจ โพรม เซ โรวก ตอง ทไว
ซัตซิง ละ พะจาว. ป โรวก อื ตอง ทไว เซ มัฮ โมวก โปก
1,000 ตัว� แกะ โปก 1,000 ตัว� กวน แกะ แม 1,000 ตัว�
ทไว แม โรฮ อื ไม่ รอาวม อะงุน ไม่ โอเอฮี ไฮญ โฮวน เจือ�
ซัตซิง ทไว อื เซ มัฮ โรฮ ทไว อื รโตง โม อซิราเอน เตือง
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โอยจ อื โรฮ� 22 โม เซ เตือง โอยจ อื โซม ดิ ไม่ ปุ แตะ ซอง
นา พะจาว ไน ซเงะ เซ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�
เญอืม เซ เยอ โม เซ เรฮ แม โรฮ ลออยฮ นึง ไกญ ซาโลม

อน� ละ รโฮงะ อื ละ ปุ แตะ มัฮ ซาโลมอน กซัต ยุฮ แตะ
เซ� แปน ลอา โฮน เตือง เซ ดุฮ อื แปน กซัต ยุฮ แตะ นึง
มอยฮ พะจาว เซ� เกือฮ แม โรฮ ซาโด่ก แปน ซตุ ละ แตะ
ไม่ อ�ื 23ฟวยจ เซ ซาโลมอน เนอ ฮาวก งาวม เนอมึ นึง ก
งาวม กซัต ฆรอ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ แตะ เซ� มัฮ เนอมึ ตอก
เอจี เพรยีง พะจาว อาึง ละ อื โฮ� กซัต ซาโลมอน เซ จเลิน
ปุ ปุ� โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื งอ่ต โรฮ ป อฮั อ�ื 24 เญื
อม เซ โม จาวไน� โม ไน ตฮนั� เตือง โม กวน ไฮญ กซัต ด่า
วติ เซ โรฮ� ดุฮ อาึง รซอม ซันญา แตะ ไม่ ซาโลมอน� นึง
ซ เนองึ โรฮ แตะ ป อฮั อื โรฮ�

25 พะจาว เกือฮ เนอึม มอยฮ ซาโลมอน เซ ระ ไล ละ โม
อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื แปน เนอมึ ปุย คึ ปุย นัก เบือ พะ
จาว, โฮฮ เอนิ ฮา กซัต ไฮญ ป เอจี ไก กา โกะ อื นึง เมือง
อซิราเอน เซ�

ไลลวง ยุม ด่าวติ
26-27 ด่าวติ กวน เจซี เซ� โฮลฮ ตัตเตียง โม อซิราเอน ร

ปาวน เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง เมือง เฮปโรน อาแลฮ เนอึ
ม� นึง เวยีง เยรูซาเลม งว่ย ลอวย เนอึม� 28 กซัต ด่าวติ
ยุม เญือม เอจี กวต เนอึม แตะ� มัฮ ปุย กอย เตอมึ เนอึ
ม รโอฮ� ไม่ ไก อมันัต โญตซัก แตะ ละ ปุย โรฮ� ป โฮลฮ
แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ ซาโลมอน กวน โกะ อื ไอฮ�

29 เมาะ ไลลวง กซัต ด่าวติ ไม่ กัน ยุฮ อื เน่อมึ เมือ โรง
ฮอยจ ลัก่ ลอยจ อ�ื เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื ยุฮ โม ป ซึป
ลปุง พะจาว ลอวย ปุย� เอจี มัฮ นังซื ป ไซฮ ซามูเอน� นา
ทัน� ไม่ กาต� 30 ไลลวง ป ไซฮ โม เซ เยอ มัฮ ไลลวง ตอก
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ตัตเตียง อื ปุย� ไลลวง เมาะ ระ อมันัต อ�ื ไม่ ไลลวง ป เกิต
ป ไก ละ อ�ื ฮอยจ โรฮ ละ ป เกิต ป ไก ละ โม อซิราเอน เตื
อง บัน่เมือง ไฮญ ป อาวต รวติ รเวยีง อื โรฮ�
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