
i

ติ ซามูเอน
พะทัม ติ ซามูเอน มัฮ ป เกือฮ เอะ ยุง ตอก เปียน โม อซิ

ราเอน ติ แตะ ฮา กัน เตียง โม ป รเตีฮ รตุม แตะ ฮอยจ ละ
โฮลฮ กซัต เตียง อ�ื กัน เปียน อื ติ แตะ ตอก เซ ระ เกว ไม่
ปรเมะ ลอวย ปุย� มัฮ ซามูเอน ติ ป มัฮ ปุย รเคะ ปุย นึง
โม ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี เซ� ติ อื แม มัฮ ซาอุน ป มัฮ กซัต
โรง ยุฮ โม อซิราเอน� ติ อื แม มัฮ กซัต ด่าวติ� ไลลวง ด่า
วติ เซ เกว ไม่ ซามูเอน ไม่ ซาอุน กา เฆียง โฮลฮ ด่าวติ แปน
กซัต� ด่าวติ โฮลฮ โอต เม่ะมัก่ แตะ โฮวน เจือ กา โฮลฮ อื
แปน กซัต�
ป ระ ไล ป โฮลฮ เอะ ยุง นึง พะทัม ติ ซามูเอน เฮี ซดิ ไม่ ป

ระ ไล นึง พะทัม ไพรม โฮวน เลม ป มัฮ ไลลวง ไพรม ยุฮ โม
อซิราเอน� ป ระ ไล นึง อื มัฮ ตอก เฮ�ี โม ป เนอมึ รพาวม
ละ พะจาว โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก เบือ อ�ื โม ป โอ เนองึ ป อฮั
อื ปังเมอ ซ โฮลฮ ยุ ป โตะ ป ตอง� ไลลวง เซ ที ละ เอะ นึง
ลปุง พะจาว ป ฮอยจ ละ เอลี ป มัฮ ซตุ ไน โบ่ต 2 คอ 30.
อฮั เฮ�ี �โม ป เกือฮ โญตซัก ละ อาึ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ โฮลฮ
โญตซัก แตะ โรฮ� โม ป เพยีก แฮม อาึ อ�ื ซ โฮลฮ โรฮ ปุย
ไฮญ เพยีก แฮม ฆาื อ�ื�
เญือม ซาวป ปุย ตอก ซ โฮลฮ แตะ กซัต มัฮ ป โอ ปุก

ละ พะจาว� นึง ลัง มัฮ พะจาว กซัต เนอึม ยุฮ โม อซิรา
เอน� ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� เญือม ฆวต ไอฮ โม อซิรา
เอน กซัต ตอก เซ พะจาว อาื รพาวม อ�ื เลือก เนอึม กซัต
ละ อ�ื ป ระ ไล นึง อื พะจาว มัฮ ฆวต เกือฮ ปุย เตือง โอยจ
อ�ื เตือง กซัต ไม่ โม ลัปซด่อน นึง อ�ื ญอม เนองึ ป อฮั พะ
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จาว� (แลน โบ่ต 2:7-10) ดัฮ ปุย ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว
ไม่ เกือฮ อื พะจาว รเตีฮ โอเอฮี ละ แตะ ซ โฮลฮ ตื ยุ กัน ซื
กัน ไซ กัน ปุก กัน ลอก� เตือง ป กอย ป ตุก โครยญ โฆะ
อ�ื

เญือะ เอนคานา
1 ไก ปรเมะ ติ� มัฮ ปุย ยว่ง รามา-ทาอมิโซฟิม� ยว่ง เซ

อาวต นึง บลาวง เอฟราอมิ� มอยฮ ปุย เซ มัฮ เอนคานา�
มัฮ กวน เยโรฮมั� เยโรฮมั เซ มัฮ กวน เอลีฮู� เอลีฮู เซ มัฮ
กวน โทฮุ� โทฮุ เซ มัฮ กวน ซูฟา� มัฮ อาวต อื ไม่ เจอ เอฟ
ราอมิ� 2 เอนคานา เซ ไก ปรโปวน เญือะ ลอา� ติ อื มอยฮ
ฮนันา� ติ อื มอยฮ เปนินา� เปนินา เซ ไก กวน� ฮนันา เซ
ปังเมอ โอ ไก กวน�

3 ปรเมะ เซ กอ โอก ฮา ยว่ง โกะ แตะ ฮาวก ฮอยจ ยว่ง
ชโิล โครยญ เนอมึ� ฮาวก ละ ซ ไววอน แตะ ไม่ ทไว แตะ โอ
เอฮี ละ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง� เจน เซ มัฮ เญอืม แปน
กวน เอลี ซตุ รซอฮ ละ พะจาว. มอยฮ ซตุ ลอา เซ มัฮ โฮฟ
นี ไม่ ฟีเนฮตั� 4 เญือม เติง ซเงะ ทไว อื โอเอฮี ฮ�ี เอนคา
นา เซ กอ เกือฮ โตะ ละ เปนินา ป มัฮ ปรโปวน เญือะ แตะ
เซ� เกือฮ โรฮ อื ละ กวน รเมะ กวน รโปวน อื ติ ปุย ติ ปุน
โครยญ โฆะ อ�ื 5 เญือม เกือฮ อื โตะ ละ ฮนันา เซ เกือฮ อื
ละ อื ลอา ปุน นึง ฮรกั เนอึม แตะ ฮนันา เซ� มัฮ ยุฮ อื ละ
อื ตอก เซ นึง โอ พะจาว เกือฮ อื ไก กวน� 6ปรโปวน แตวะ
เญือะ เอนคานา เซ ซาวป ลอป คุย รพาวม ฮนันา เซ� อฮั
แนฮ ป ววั ละ อื นึง โอ พะจาว เกือฮ อื ไก กวน� 7 ไลลวง
เฮี ไก แนฮ ละ อื โครยญ เนอึม� เญือม ฮาวก ฮนันา นึง
พากัง ยุฮ พะจาว ปรโปวน แตวะ เซ คุย ลอป อื ฮอยจ ละ
เยอืม อ�ื ฮนันา เซ เญือะ โซม โตว ฆาื อ�ื 8 เญือม ตอก
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อื เซ เอนคานา กอ อฮั อื ละ อื ตอก เฮี �ฮนันา� เมอยุ เยอื
ม เปอะ� ตอก เมอ โอ เปอะ โซม ไม่ เอะ เอ� เมอยุ เกือฮ
เปอะ ติ แตะ ตุก รพาวม เมอ� อาึ เฮี โม่ แปน กุน ละ เปอะ
ฮา กวน รเมะ เปอะ กาว ปุย เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

9 ติ โฮน อื เญอืม ฟวยจ โซม อื ไม่ ปุ แตะ นึง ยว่ง ชโิล เซ
ฮนันา โกฮ ชุง� เญือม เซ เอลี ป มัฮ ซตุ ระ งาวม นึง ตังอี
โบ โตะ รเวอืะ พากัง ยุฮ พะจาว เซ� 10 ฮนันา อาวต ไม่ ตุก
เนอึม ตุก แนม รพาวม แตะ� เยอืม ฆาื อ�ื ไววอน ปัว อื
นึง พะจาว. 11 ซันญา อาึง โอเอฮี ละ อื ตอก เฮ�ี �โอ พะ
จาว ป กุม ตฮนั มะลอง� อาึ มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ เปอะ� ดัฮ
เปอะ แลนๆ รพาวม ตุก ยุฮ อาึ เฮี ไม่ โอ เปอะ เบีย อาึ� ดัฮ
เปอะ โตก ละ อาึ นึง เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ กวน รเมะ แตะ�
อาึ ซ ทไว เยอะ ละ พะจาว. ซ เกือฮ เยอะ รซอฮ ละ พะจาว
ติ เจน ไอม อ�ื ซ เกือฮ โตว มิต ญัป มิต คุต ลอก ไกญ อื
เฟือฮ�� อฮั เซ�

12 เญอืม เซ เอลี ชวน รซอฮ มวยญ อื นึง ไววอน แตะ ละ
พะจาว. ฮนันา เซ ไววอน เล่ีญ� 13 ปังเมอ มัฮ ไววอน อื โตะ
รพาวม แตะ� รซอฮ มวยญ อื ปังเมอ โอ โอก เซียง อ�ื เอลี
โคะ อื มัฮ ญุ่ยจ อื ฆาื อ�ื 14อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ซ ญุ่ยจ แม เปอะ
เล่ีญ เมาะ เมอ แล� โปวฮ แปฮ ไปล อะงุน ยุฮ เปอะ เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื

15ฮนันา อฮั เฮ�ี �จาวไน� มัฮ โตว ตอก เซ� อาึ มัฮ โตว
ญุ ไปล อะงุน� ไปล ไฮญ ปุ โรฮ ญุ เฟือฮ� อาึ มัฮ ปรโปวน
ป อาวต ไม่ ตุก ลัมเลือ รพาวม แตะ� อาึ มัฮ รโฮงะ รพาวม
ตุก แตะ ละ พะจาว. 16 ปัว เปอะ โอ แกต อาึ มัฮ ปรโปวน
ฆอก ไล� อาึ มัฮ ฮอยจ ไววอน นา เฮี นึง อาวต แตะ ไม่ โซะ
รพาวม แตะ� ตุก ลัมเลือ รพาวม เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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17 เอลี อฮั เฮ�ี �เอญี ไมจ เอญี มวน เมิฮ� ปัว พะจาว ทื
อซิราเอน โพต โอเอฮี ป ปัว เปอะ เซ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

18ฮนันา อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ เปอะ� ปัว เปอะ
เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง เงอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ โฮว
ฮา พากัง เซ� โซม ปอน ไม่ ปุย� ซเปีย นา ซเปีย ตา ไม่ อ�ื

19 ปวยฮ พริ เซ เญือะ เซ งาวป โกฮ� ไววอน แม ละ พะ
จาว ติ โฮน� ฟวยจ เซ ลอต เอญี ฮอยจ ยว่ง รามา� กังเคะ
เอ� เอนคานา ยุ แม ปุ แตะ ไม่ ปรโปวน เญือะ แตะ เซ�
พะจาว ไตม รซอม ไววอน อ�ื 20 เญือม เติง เวลา อื ฮนันา
โรวก เนอึม กวน แตะ� เญือม เอจี เกิต อื มัฮ ปรเมะ� อฮั
ซามูเอน ละ อ�ื อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ ปัว เยอะ นึง พะจาว,� อฮั
เซ�

ฮนันา ทไว กวน แตะ ละ พะจาว
21 กังเคะ เอ เอจี เติง แม เวลา ฮาวก เอนคานา ไม่ ปุย

ไฮญ เญือะ แตะ ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะจาว ตัม ป กอ
ยุฮ แตะ โครยญ เนอมึ� มัฮ โรฮ เวลา ละ ซ เกือฮ อื โอเอฮี
ป ซันญา แตะ อาึง ละ พะจาว. 22 โฮน เซ ฮนันา ฮาวก โตว
ไม่ ปุย� อฮั เฮี ละ ปรเมะ เญือะ แตะ� �กวนงกั เฮี ดัฮ เอจี
ละ ตาึฮ โฮ อาึ ซ ตาว เยอะ เกือฮ ละ พะจาว. ซ เกือฮ เยอะ
อาวต ลอป นา เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

23 เอนคานา อฮั เฮ�ี �เตอมึ รพาวม โกะ เปอะ� อาวต
นา เฮี ฮอยจ ละ ละ อื ตาึฮ� เกือฮ พะจาว ยุฮ เนอึม ตัม ป
อฮั แตะ อาึง โครยญ เจือ�� อฮั เซ� ฮนันา อาวต ลัง่ เญือะ
แตะ เกือฮ กวน แตะ ปุ�

24 กังเคะ เอ เญอืม เอจี ละ อื ตาึฮ โรวก เนอมึ กวนดุ เซ�
โรวก โรฮ โมวก โปก ป ไก อาญุ ลอวย เนอึม ติ ตัว ไม่ แปง
ติ ทัง ไม่ รอาวม อะงุน ติ ปัง ฮกั� ตาว อื ฮอยจ นึง พากัง
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ยุฮ พะจาว ป อาวต ยว่ง ชโิล� ตาว เนอึม กวน แตะ ฮอยจ
นา เซ เตือง แตวะ ลัง่ อ�ื 25 เญอืม เอจี ฟวยจ มอก อื โมวก
เซ ตาว กวนดุ เซ ฮอยจ ละ เอลี� 26 ฮนันา อฮั เฮี ละ อ�ื
�จาวไน� อมั ไตม ลัง่ เปอะ อาึ อ�ื เอจี มัฮ อาึ เฮี ปรโปวน
ป ชุง นา เฮ�ี ไม่ ไววอน แตะ ละ พะจาว ซองนา ปะ ไพรม อื
โฮ� 27 เญือม เซ อาึ ไววอน ปัว กวนดุ เฮี นึง พะจาว. เอจี
เกือฮ เนอึม อื เนิ� 28 มัฮ เซ ป โรวก เกอะ ทไว ละ พะจาว
ฆาื อ�ื ติ เจน ไอม อื เกือฮ แปน ป รซอฮ ละ พะจาว,� อฮั
เซ ละ อ�ื กวนดุ เซ ไววอน ละ พะจาว นา เซ�

2
รซอม ไววอน ยุฮ ฮนันา

1 เญอืม เซ ฮนันา ไววอน� อฮั เฮ�ี �รพาวม อาึ ไมจ มวน
เบือ พะจาว. มัฮ พะจาว ป เกือฮ อาึ ปุน เรยีง แด่น แตะ�
อาึ โฮลฮ ญวยฮ โม ป เกละยุ แตะ� อาึ ไมจ มวน รพาวม
นึง โพต พะจาว อาึ โปน ป โอ มวน�

2 �ไก โตว ป ซงะ่ ซงอม เมาะ พะจาว. ป บรญิ ไม่ พะจาว
แจง โอ อื ไก� ไก โตว ซโมะ ตอน ตอก พะจาว ยุฮ เอะ เอ�

3 �ปุ เญือะ อวต ติ เปอะ� ปุ เญือะ อฮั ลปุง ฮลาวง� พะ
จาว มัฮ พะจาว ป ยุง โอเอฮี� มัฮ ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ตัม
ซื อ�ื

4�ทนู ไปญ ตฮนั ระ เรยีง เอจี โปวก พะจาว ฮา อ�ื ป ชุม
เรยีง เอจี เกือฮ อื โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ�

5 �โม ป โซม ซัก กุก เตือ ไพรม อื เอจี จัมเปน อื ซาวป
โซม จัง นึง ไปลญ แตะ� ป ไปลญ เออปึ เอจี โฮลฮ โซม
ซัก� ปรโปวน โอ เกียฮ ไก กวน เอจี ยุ กวน แตะ อาแลฮ�
ป โฮวน กวน เนอ ปังเมอ ซ โฮลฮ แม อาวต โน่ง โนก กวน
แตะ�
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6�มัฮ พะจาว ป เกือฮ ปุย ยุม ไม่ เกือฮ อื ปุย ไอม� เกือฮ
ปุย ฮอยจ ละ เมือง ป ยุม ไม่ เกือฮ โรฮ อื โกฮ ไอม แม�

7�เกือฮ ปุย ตุก งอ่น� เกือฮ โรฮ อื กอย งอ่น� เกือฮ ปุย
ตุเตียม งอ่น� วุฮ ปุย ระ จอง ปุย ฮลาวง งอ่น�

8 �พะจาว ยวก ปุย ตุก โอก ฮา เตะ รกาื� เกือฮ โม ป
เม่ะมัก่ โอก ฮา ก ตุเตียม อ�ื เกือฮ อื อาวต ไม่ โม จาวไน�
เกือฮ อื งาวม นา ก โฮลฮ ปุย โญตซัก แตะ� ซโมะ อาวต
ฆรมึ ปลัฮเตะ มัฮ ป ยุฮ พะจาว. เอจี เกือฮ ปลัฮเตะ อาวต
ตอน อาวต ฮมัน นึง อ�ื

9 �พะจาว แลน แก ปุย ไน แตะ โครยญ คระ โฮว อ�ื ปุย
บ่วก ปุย โจวง ปังเมอ ซ เลียก นึง ก เฟียก ตัน อื ลอต ไฆร�
ปุย เกียฮ เป โตว เบือ เรยีง แด่น โกะ แตะ ไอฮ� 10 โม ป ริ
ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะจาว ซ ไลจ ซ โลม� พะจาว ซ คัต เวยีน
โม เซ นึง ลปุง แตะ ตอก เนอึม บริ เน่อมึ มะลอง โฮ� พะ
จาว ซ รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย ฮอยจ ละ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง�
พะจาว ซ บุ เรยีง แด่น ละ กซัต ยุฮ แตะ� ซ เกือฮ โรฮ อมั
นัต ละ ปุย เลือก แตะ อาึง�� อฮั เซ นึง รซอม ไววอน แตะ
ฮนันา เยอ�

11 ฟวยจ เซ เอนคานา เอญี เญือะ แตะ นึง ยว่ง รามา�
ซามูเอน อาวต ลัง่ นึง ยว่ง ชโิล� รซอฮ ละ พะจาว ไม่ ซตุ
เอลี เตือง มัฮ ลัง่ แตะ กวนดุ�

ไลลวง กวน เอลี
12 กวน เอลี มัฮ ปุย ฆอก ปุย เบร� ไก โตว รพาวม นึง

พะจาว เฟือฮ� 13 ซตุ โม เซ ไก ไล ตัง โน่ง ตอก เฮ�ี เญื
อม ฮอยจ ทไว ปุย โอเอฮี ละ พะจาว โตวง โตะ รกา� ลไล
โตวง อื โตะ เซ กวนไจ ซตุ ฮอยจ ไม่ ไร รกัก ลอวย� 14 ซ
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โกว ไร เซ ละ ซ ซาวป แตะ เจีจ โตะ โตวง ปุย นึง อ�ื ปัง
มัฮ ป โตวง โตะ มอคัง� ปัง มัฮ ป โตวง โตะ เดือง เตะ เดื
อง ไร� ปุน อื เมาะ ออฮ ไอฮ อื เมาะ เซ� �เฮี มัฮ ป ลัง ละ
ซตุ�� อฮั เซ� โม อซิราเอน เมาะ ป ฮอยจ นึง ยว่ง ชโิล ยุฮ
ตื อื ละ อื ตอก เซ� 15 โนก ฮา เซ กา เฆียง ตอง อื ลออยฮ
นึง คัน ละ พะจาว กวนไจ ซตุ เซ กอ ฮอยจ เคะ ปุย รกา� ซ
อฮั เฮี ละ ป ฮอยจ ทไว โอเอฮี เซ� �เกือฮ โตะ ละ ซตุ ละ ซ
เดือก อ�ื ฆวต ไอฮ โตว โตะ โตวง� ฆวต ไอฮ โตะ ไม่ม��
อฮั เซ ละ อ�ื

16 ดัฮ ปุย เซ ซ อฮั เฮ�ี �ไมจ ตอง ทไว ลออยฮ นึง อื นึง
คัน เซ ฮมั ตัม ปุก อื ไล แตะ� ฟวยจ เซ ไอฮ เมิฮ ป ฆวต ไอฮ
เปอะ เซ�� ดัฮ อฮั อื ตอก เซ กวนไจ ซตุ เซ ซ อฮั อื ตอก
เฮ�ี �แปน โตว� เกือฮ เนิ ปเล่ีย เฮ�ี ดัฮ เปอะ โอ เกือฮ ซ
ลู ตุย ฮา เปอะ�� อฮั เซ�

17 ป พิต ป โฌวะ ยุฮ กวน เอลี เซ มัฮ ป ฆอก เนอึม ละ
แลน พะจาว อ�ื โม เซ พามัต ดู่แควน กัน ทไว ปุย โอเอฮี
ละ พะจาว ตอก เซ�

ซามูเอน อาวต ยว่ง ชโิล
18 เญือม เซ ซามูเอน รซอฮ ละ พะจาว. ไอฮ ลปิ เอโฟต

ป ยุฮ ปุย นึง พา ปิญ รฮอยจ� 19 มะ อื ยุฮ อาึง ลปิ แตวะ
ละ อ�ื ตาว อื เกือฮ อื ละ อื เญือม ฮอยจ ดิ แตะ ไม่ ปรเมะ
เญือะ แตะ ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะจาว� กอ โรวก อื
ละ อื โครยญ เนอึม ติ โฮน ติ ปลัฮ ติ โฮน ติ ปลัฮ� 20 เอลี
กอ ปิฮ มุ่น ละ เอนคานา ไม่ ปรโปวน เญือะ อ�ื �ปัว พะจาว
เกือฮ โม เปะ โฮลฮ กวน ไฮญ เปอะ ฆรอ กวน ไววอน เปอะ
ปัว ป เอจี เกือฮ เปอะ ละ พะจาว เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ
เซ โม เซ เอญี ฮา อ�ื 21 พะจาว เกือฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ
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ฮนันา� เกือฮ อื โฮลฮ แม กวน แตะ� โฮลฮ แม กวน รเมะ
แตะ ลอวย กวน รโปวน แตะ ลอา� ซามูเอน เซ ระ ปุ ปุ�
อาวต แนฮ รซอฮ ละ พะจาว.

เอลี ไม่ กวน อื
22 เญือม เซ เอลี เอจี กวต เนอึม� เอจี ฮมอง แนฮ อื ไล

ลวง กัน ฆอก กัน เบร ป ยุฮ กวน ลอา แตะ เซ ละ โม อซิรา
เอน� โฮฮ ฮา โอเอฮี ไฮญ ปุย ลอา เซ ซาวป ไอจ ไม่ ปรโป
วน ป รซอฮ โบ โตะ รเวอืะ พากัง นา ก ฮอยจ ปุย เคะ พะ
จาว� 23 เอลี อฮั เฮี ฆาื อ�ื �โม เปะ ยุฮ โน่ง เปอะ โอเอฮี
ตอก เซ เมอ� อาึ เอจี ฮมอง เงอะ อู ปุย ไลลวง ป ฆอก ป
เบร ป ยุฮ โม เปะ เอ� 24 กวน อาึ� ปุ เญือะ ยุฮ โอเอฮี ตอก
เซ� ไลลวง อู ปุย ไน พะจาว ป ยุฮ โม เปะ มัฮ ป พังไฮะ
ลัมเลือ เอนิ� 25 ปุย� ดัฮ พิต ละ ปุย ไฮญ พะจาว เกียฮ เรอึ
ม ลัง่ อื เกือฮ โปน ตุต แตะ� ดัฮ ปุย พิต ละ พะจาว โฮ� มัฮ
ปุย ป เกียฮ โฮว ฆรอ ลปุง ตัง อ�ื แจง โอ อื ไก�� อฮั เซ ละ
อ�ื ปุย ลอา เซ ปังเมอ โอ ญอม งอ่ต ป อฮั เปือะ แตะ ละ
แตะ� พะจาว เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่
อื ฆาื อ�ื

26 ซามูเอน ระ ฮอน ปุ ปุ� ปุก รพาวม พะจาว ไม่ ปุก โรฮ
อื รพาวม ปุย ปลัฮเตะ โรฮ�

ป ซึป ลปุง พะจาว ฮอยจ เคะ เญือะ เอลี
27 ติ ซเงะ อื ฮอยจ ป ซึป ลปุง พะจาว เคะ เอลี ติ ปุย�

อฮั เฮี ละ อ�ื �เฮี มัฮ ลปุง พะจาว ป ฮอยจ ละ โม เปะ� เญื
อม อาวต ลัง่ อาโรน ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เปอะ นึง เมือง อี
ยปิ เปอ� อาึ เปลีฮ ติ แตะ ละ อื นา เซ เตือง โกะ อื เตือง
เญือะ อ�ื เญือม เซ มัฮ เญือม แปน ลัง่ อื ครา เซีญ ยุฮ
กซัต ฟาโร� 28 อาึ เอจี เลือก จัตเจือ อาโรน เซ โอก ฮา โม
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อซิราเอน โครยญ เจอ อ�ื อาึ เอจี เลือก เกอะ เกือฮ แปน
ซตุ ละ ซ รซอฮ อื โบ คัน ยุฮ ฮุ ไม่ ตอง อื ป ซออย ฮงาื เนิ
ไม่ ซ โฮลฮ อื ไอฮ ลปิ เอโฟต ซองนา อาึ� อาึ เอจี เกือฮ ไก
รโตง นึง โอเอฮี ทไว ปุย นึง คัน เซ แปน ป โซม ป ปอน อ�ื
29 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� เมอยุ พลิฮ บึน เปอะ กัน ทไว ปุย
ซัตซิง ไม่ โอเอฮี ไฮญ ทไว ปุย เนิ ตัม ดวน อาึ ปุย ยุฮ ฮู�
เมอยุ นัปทื เปอะ กวน โกะ แตะ ระ ฮา นัปทื เปอะ อาึ อ�ื
เญือะ เปะ เอจี เลียง เปอะ ติ แตะ เนะ โกลยญ นึง โอเอฮี ป
ตึก นึง ไมจ แตะ ป ทไว โม อซิราเอน ละ อาึ�

30 �อาึ ป มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เอจี ซัน
ญา อาึง เน่อมึ ไพรม อื ละ ซ เกือฮ แตะ เญือะ เปะ ไม่ เญือะ
เปือะ เปอะ ยุฮ ลอป กัน ละ อาึ โอ เญือะ ไก ลอยจ� ปเล่ีย
เฮี อาึ เญือะ ซ ปุน เกือฮ โตว แปน ตอก เซ� โม ป เกือฮ
โญตซัก ละ อาึ อ�ื อาึ ซ เกือฮ โรฮ โฮลฮ โญตซัก แตะ โรฮ�
โม ป เพียก แฮม อาึ อ�ื ซ โฮลฮ โรฮ ปุย ไฮญ เพียก แฮม
ฆาื อ�ื 31 งอ่ต แลน� ซ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ เกือฮ อาึ อาญุ
เปอะ เงีย่ง ฮอยจ ละ อาญุ โม กวน เฌือต เปอะ� ไน เญือะ
เปะ เญือะ ซ ไก โตว ป ไอม ฮอยจ ละ กวต แตะ ติ ปุย เนอมึ�
32 โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ รพาวม ตุก แตะ ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ
ลเลียก นึง ป ไมจ ป โฮลฮ ปุย ไฮญ นึง เมือง อซิราเอน เฮ�ี
จัตเจือ เญือะ เปะ ปังเมอ โอ เญือะ ซ ไก ปรเมะ ไอม ฮอยจ
ละ กวต เนอมึ แตะ ติ ปุย เนอมึ� 33 จัตเจือ เปอะ ป ไอม ลัง่
อ�ื ดัฮ ไก ติ ปุย ป โฮลฮ ยุฮ กัน นึง ทไว แตะ โอเอฮี นึง คัน
ยุฮ อาึ อ�ื ปุย เซ ซ ไลจ เนอึม รพาวม� ซ เยอืม ปอ เปือ
ไง่ แตะ� จัตเจือ ไฮญ เปอะ ซ ยุม นึง กัน รุป เญอืม นมุ ลัง่
แตะ�
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34 �ซ ไก ติ ซเงะ� กวน เปอะ ลอา ปุย เซ ป มัฮ โฮฟนี ไม่
ฟีเนฮตั ซ บรุก ยุม ไน ซเงะ ติ เซ� เญือม เกิต โอเอฮี ตอก
เซ ละ เปอะ ซ ซัมคัน ละ เปอะ นึง มัฮ อื ป เนอมึ ป อฮั อาึ ละ
เปอะ เฮ�ี 35 อาึ ปังเมอ ซ เลือก ติ ปุย ป ซ แปน ซตุ รซอฮ
ละ แตะ� ปุย เซ ซ เนอึม รพาวม ละ อาึ� ปุย เซ ซ ยุฮ อื
ตัม รพาวม รโม่ยฮ อาึ� จัตเจือ ปุย เซ อาึ ซ เกือฮ โตว ดุต�
ปุย เซ ซ โฮลฮ รซอฮ ลอป ละ อาึ ซองนา กซัต เลือก อาึ อาึง
โอ เญาะ ไก ลอยจ� 36 เญือม เซ จัตเจือ ปะ ป ไก ลัง่ อ�ื ซ
โฮลฮ ฮอยจ นุ่ม ติ แตะ ซองนา ซตุ เซ ละ ซ ปัว แตะ มาื นึง
อื ไม่ ป โซม ป ปอน แตะ� ซ ปัว โรฮ ติ แตะ โฮลฮ ยุฮ กัน
ยุฮ ซตุ ติ เจือ� เดอมึ ซ โฮลฮ โอเอฮี ปอ โซม แตะ จุบัน่��
อฮั เซ ลปุง พะจาว ซึป ปุย เซ ละ เอลี�

3
พะจาว ลปุง ไม่ ซามูเอน

1 เญือม เซ ซามูเอน รซอฮ ละ พะจาว. ญอม งอ่ต ป อฮั
เอลี โครยญ เจือ� เจน เซ กอ ไก โตว เญอืม ฮอยจ ลปุง พะ
จาว ละ ปุย� พะจาว กอ เปลีฮ โตว ติ แตะ ละ ปุย นึง ป ซัม
คัน�

2 ติ ซาวม อื เอลี ไอจ ฮอง ไอจ โกะ แตะ� ไง่ อื เอจี เปือ�
เญือะ ทัน ยุ ที โตว โอเอฮี� 3 ซามูเอน ไอจ นึง ฮอง ซัม
คัน ยุฮ พะจาว รเตือป ฮติ ยุฮ พะจาว� เอจี โด่ะ ซาวม
เมอ� ออม ซัมคัน ยุฮ พะจาว ปังเมอ โอ ดิ ญึ่ต� 4 เญื
อม เซ พะจาว กอก มอยฮ ซามูเอน� ซามูเอน โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี �เอฮิ� อาึ อาวต นา เฮ�ี� อฮั เซ� 5 โกฮ ตอ เอนิ ฆาื
อื ฮอยจ เคะ เอลี� อฮั เฮ�ี �อาึ ฮมอง กอก ปะ แตะ� เมอ
ยุฮ เปอะ นึง อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
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เอลี อฮั เฮ�ี �อาึ กอก โตว ปะ เมอ� เอญี ไอจ เมิฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื เอญี ไอจ เนอมึ ฆาื อ�ื

6พะจาว กอก แม อื ติ โฮน� �ซามูเอน�� อฮั เซ ละ อ�ื
ซามูเอน โกฮ ตอ แม โฮว เคะ เอลี� อฮั เฮี �อาึ ฮมอง กอก
ปะ แตะ� เมอ ยุฮ เปอะ นึง อาึ อ�ื� อฮั เซ�
เอลี อฮั เฮ�ี �กวน� อาึ กอก โตว ปะ เมอ� เอญี ไอจ

เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
7 เญอืม เซ ซามูเอน ดิ ยุง โตว ป มัฮ เซียง พะจาว นึง โอ

พะจาว ดิ เปลีฮ ติ แตะ ละ อื เกือฮ อื ฮมอง เซียง แตะ ติ
โฮน เนอมึ�

8 พะจาว กอก แม ซามูเอน ติ โฮน แม แปน ลอวย โฮน
เตือง เซ� ซามูเอน โกฮ ตอ แม โฮว เคะ เอลี แม� อฮั เฮ�ี
�อาึ ฮมอง แม กอก ปะ แตะ� เมอ ยุฮ เปอะ นึง อาึ อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื
เญือม เซ เอลี ยุง คิง แตะ� ยุง มัฮ เนอึม อื พะจาว ป

กอก กวนดุ เซ� 9 อฮั เฮี ละ ซามูเอน ฆาื อ�ื �เอญี ไอจ
ละ� ดัฮ กอก แม ปะ ติ โฮน ไมจ เปอะ อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว,
ปัว ปะ อฮั ป ฆวต อฮั เปอะ เซ� อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ มอง
งอ่ต ป อฮั เปอะ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�� อฮั เซ� ซามูเอน
เอญี ไอจ เนอมึ แม ฆาื อ�ื

10ฟวยจ เซ พะจาว ฮอยจ ชุง นา เซ กอก อฮั อื ละ อื ตอก
อฮั ไพรม แตะ� �ซามูเอน� ซามูเอน�� อฮั เซ ละ อ�ื ซามู
เอน อฮั เฮ�ี �ปัว ปะ อฮั ป ฆวต อฮั เปอะ เนิ เซ� อาึ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ เปอะ มอง งอ่ต ป อฮั เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11พะจาว อฮั เฮี ละ ซามูเอน� �อาึ ซ ยุฮ โอเอฮี นึง เมือง
อซิราเอน ติ เจือ� ไลลวง เซ ซ โซะ ปอ เกือฮ โม ป ฮมอง เซ
โตวฮ ฆราึง ฆาื อื โครยญ โฆะ อ�ื 12 เมาะ ป อฮั ฮะ อาึง ป
ซ เกิต ละ เญือะ เอลี โฮ� ซ เกิต เญอืม เซ แกล� 13 อาึ เอจี
ฟวยจ อฮั อาึง ละ เอลี ละ ซ เกือฮ กวน อื ลอก ตุต แตะ นึง
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พลิฮ บึน อื อาึ� ตุต อื เซ ซ ฮอยจ ละ จัตเจือ อื โอ เญาะ ไก
ลอยจ� เอลี เอจี ยุง อื ไลลวง อื ปังเมอ โอ คัต เวยีน กวน
แตะ� เซ ป ซ ลอก อื ตุต ตอก เซ ฆาื อ�ื 14 มัฮ เซ ป ซันญา
ซโตฮ ละ อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี ตุต ลอก เญือะ เอลี เฮี ซ ไก โตว
ซเงะ ยวก ละ อ�ื ปัง ทไว แม ซัตซิง โอเอฮี นึง อื ละ อาึ� ปุ
ซ โปน อื เฟือฮ�� อฮั เซ พะจาว.

15 ซามูเอน ไอจ แม ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ เญือม เซ โปฮ
รเวอืะ พากัง ยุฮ พะจาว. ฮลัต นึง ซ รโฮงะ แตะ ไลลวง ป
ยุ ป ฮมอง แตะ เซ ละ เอลี� 16 เอลี กอก ซามูเอน เอญี เคะ
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ซามูเอน� กวน อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื
ซามูเอน อฮั อ�ื �อาึ อาวต นา เฮ�ี� อฮั เซ� 17 เอลี อฮั เฮ�ี
�มัฮ เมอ ป อฮั พะจาว ละ เปอะ� ปุ เม่าะ ฮา อาึ� ดัฮ เปอะ
โอ รโฮงะ ละ อาึ โครยญ เจือ พะจาว ซ ยุฮ ป ตึก นึง โซะ
แตะ ละ ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 18 ซามูเอน รโฮงะ อื ละ
อื ฆาื อื โครยญ เจือ ป อฮั พะจาว อาึง ละ แตะ เซ� เม่าะ
โตว อื ฮา อ�ื เอลี อฮั เฮี ฆาื อ�ื �เอจี มัฮ พะจาว. เกือฮ ยุฮ
อื ตัม ปุก อื รพาวม แตะ�� อฮั เซ�

19 ซามูเอน ระ ฮอน ปุ ปุ� พะจาว อาวต ไม่ ซามูเอน�
เกือฮ ป อฮั ป มวยญ ซามูเอน แปน ป ซัมคัน� ไก โตว ลปุง
โอ เนอึม นึง ติ มวยญ เนอึม� 20 โม อซิราเอน เน่อมึ นึง
เมือง ด่าน ฮอยจ ละ ยว่ง เบ่เออเชบ่า โครยญ โฆะ อื ยุง อื
ฆาื อื มัฮ ซามูเอน ป ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย� 21 พะจาว
เปลีฮ ติ แตะ ละ ซามูเอน นึง ยว่ง ชโิล โฮวน โฮน� ป อฮั ป
มวยญ พะจาว ฮอยจ เนอมึ ละ โม อซิราเอน เบือ อ�ื

4
โม ฟีลิซเตีย ตุย ฮติ ลปุง ซันญา
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1 เญอืม เซ โม อซิราเอน โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย�
ตัง ไคะ อาวต แตะ นึง นาตี เอเบ่น เอเซอ� โม ฟีลิซเตีย เซ
ตัง ไคะ อาวต แตะ นึง นาตี เอเฟก� 2 โม ฟีลิซเตีย เซ เลียก
รุป ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน� เญือม เอจี รุป อื ปุ แตะ ตอก
เซ โม ฟีลิซเตีย เซ เป โม อซิราเอน� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม อซิ
ราเอน นึง นา ก รุป แตะ เซ� เมาะ ปาวน เปือน ปุย� 3 เญื
อม เอจี เอญี โม อซิราเอน ป ไอม ลัง่ อื ฮอยจ นึง ไคะ อาวต
แตะ� โม ฮวันา ยุฮ อื เซ อฮั เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี พะจาว เม
อยุ เกือฮ อื เอะ ไป นึง โม ฟีลิซเตีย เซ แล� ไมจ เอะ โฮว ตุย
ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เน่อมึ นึง ยว่ง ชโิล เซ� เดอมึ พะ
จาว ซ ฮอยจ อาวต ไม่ เอะ ละ ซ เรอมึ อื เอะ เกือฮ เอะ โปน
ฮา โม ป ฆวต รุป ไม่ เยอะ เซ�� อฮั เซ� 4 เญือม เซ เกือฮ
เนอึม ปุย โฮว นึง ยว่ง ชโิล เซ� เกือฮ อื ตุย โรวก ฮติ ลปุง
ซันญา ยุฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� พะจาว เซ มัฮ ป งาวม
นึง ราว ฮติ ซน่ะ ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ เซ� กวน รเมะ เอลี
เตือง ลอา อื ป มัฮ โฮฟนี ไม่ ฟีเนฮตั เซ ฮอยจ โรฮ ไม่ ฮติ
ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว นา เซ� 5 เญือม เอจี ฮอยจ ปุย ไม่
ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว นึง ไคะ เซ� โม อซิราเอน เตือง
โอยจ อื รโอง เรยีง ลอยฮ ซนัน เอนิ เล่ีป ปลัฮเตะ นา เซ�
6 โม ฟีลิซเตีย เมือต เอจี ฮมอง รโอง โม อซิราเอน ตอก เซ�
อฮั เฮี ฆาื อ�ื �งอ่ต แลน เซียง รโอง โม ฮบีรู เน่อมึ นึง ไคะ
อาวต แตะ เมอะ� มัฮ เกว ไม่ ตอก เมอ อื แล�� อฮั เซ�
ฟวยจ เซ โม ฟีลิซเตีย ยุง มัฮ อื ฮอยจ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ
พะจาว นึง ไคะ ยุฮ โม อซิราเอน� 7 โม ฟีลิซเตีย เซ ฮลัต�
อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ปู ลอน ป เกิต ละ เอะ เฮ�ี พะ ทื โม อซิรา
เอน เซ เอจี ฮอยจ นึง ไคะ ยุฮ อ�ื เอะ แจง แน ซ ไป เยอ�
ไพรม อื ดิ ไก โตว ติ ชวง โอเอฮี ตอก เซ เยอ� 8 มัฮ ปุย ป
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ซ เกียฮ เรอึม เอะ เกือฮ โปน ฮา พะ ป ตึก นึง ระ อมันัต
แตะ เซ� พะ โม เซ เอจี มัฮ ป ยุฮ ยุม ไม่ โม อยีปิ นึง เกือฮ
อื ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ อื นึง ลาึน เวอืฮ โฮ� 9 โม เปะ ป
มัฮ โม ฟีลิซเตีย เยอ� ไมจ เปอะ อาวต ไม่ กา รพาวม แตะ�
เกือฮ ติ เปอะ มัฮ กวน รเมะ เปือะ แตะ� เดอมึ เปอะ โอ ซ
โฮลฮ แปน ครา โม ฮบีรู� ตอก เอจี โฮลฮ โม โกะ อื แปน
ครา เอะ� ไมจ เปอะ รุป เนอมึ รุป แนม ปุ แตะ ไม่ อ�ื� อฮั
เซ ละ ปุ แตะ�

10 โม ฟีลิซเตีย รุป เนอึม รุป แนม ปุ แตะ ไม่ โม อซิรา
เอน� เญอืม เซ โม อซิราเอน ไป แม นึง อ�ื ตอ เอญี ฮอยจ
นึง ยว่ง อาวต แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� ตฮนั ยุฮ โม อซิ
ราเอน ป ยุม นึง มอก ปุย แตะ เญือม เซ ไก ลอวย ฮมาึน
ปุย� 11 ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ โฮลฮ ปุย กุม� ตุย
ปุย โรวก ฮา อ�ื กวน รเมะ เอลี เตือง ลอา อื ป มัฮ โฮฟนี
ไม่ ฟีเนฮตั เซ ยุม โรฮ นา เซ�

ไลลวง ยุม เอลี
12 ไก ปรเมะ ติ� มัฮ เจอ เบ่นยามิน� ตอ เอญี เน่อมึ นา

ก รุป แตะ เซิก ฮอยจ นึง ยว่ง ชโิล ไน ซเงะ เซ เอนิ� ปุย
เซ แจฮ เครองึ เซอกึ แตะ นึง ตุก รพาวม แตะ� กาวป โรฮ
อาึง เตะ รกาื นึง ไกญ แตะ ไม่ อ�ื 13 เญือม เอจี ฮอยจ ปุย
เซ� ปุก เญอืม งาวม เอลี นึง ตังอี งาวม แตะ นึง เฆียง คระ
ละ ซ มอง อื แก ฮอยจ ปุย เคะ แตะ นึง ไฌม อื ฮติ ยุฮ พะ
จาว เซ� เญอืม เอจี เอญี รโฮงะ ปุย เซ ป ยุ ป ฮมอง แตะ ละ
ปุย โตะ ยว่ง เซ� ปุย เตือง โอยจ อื รโอง เอนิ ฆาื ตุก รพาวม
แตะ� 14 เญือม ฮมอง เอลี เซียง รโอง ปุย โฮวน เซ� กอก
ไฮมญ อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี �มัฮ เซียง อฮั ปุย เมอ ป ลอยฮ เนอึ
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ม ไอฮ พาวม แตะ เซ�� อฮั เซ� ปรเมะ เซ ตอ เอนิ โฮว ร
โฮงะ อื ละ เอลี� 15 เญือม เซ อาญุ เอลี เอจี ไก รไตม โรฮ
ซเตะ เนอมึ� ไง่ อื เญาะ เกียฮ ยุ โตว โอเอฮี เฟือฮ� 16 ปุย
เซ รโฮงะ อื ละ เอลี ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ เอญี เน่อมึ นึง ก รุป
แตะ เซิก� มัฮ ตอ เอญี เน่อมึ นึง กัน รุป แตะ ฮอยจ นา เฮี
ซเงะ เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ� เอลี ไฮมญ อ�ื �กวน� แปน ตอก
เมอ กัน รุป เปอะ เซ�� อฮั เซ� 17 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �โม
อซิราเอน เอจี ตอ ฮา โม ฟีลิซเตีย เซ แกล เอนิ� เอะ เอจี
ไป เยอะ� ปุย เอจี ยุฮ ยุม ไม่ โม เอะ โฮวน ปุย� โฮฟนี ไม่
ฟีเนฮตั ป มัฮ กวน ปะ เซ เอจี ยุม เตือง ลอา อ�ื ฮติ ลปุง
ซันญา ยุฮ พะจาว เอจี ลู ปุย ตุย โรวก ฮา เยอะ�� อฮั เซ�
18 เญอืม รโฮงะ ปุย เซ ไลลวง ฮติ ยุฮ พะจาว ละ อื ตอก เซ�
เอลี เซ งตั เอนิ ลัก่เคะ แตะ� ดุฮ เอนิ ฮา ก งาวม แตะ นึง
โบ โตะ รเวอืะ เซ� โบวก โงก� ลอต เอนิ ยุม� นึง เอจี กวต
ลอน แตะ� โกลยญ ลอน ไม่ อ�ื เอลี เซ แปน ป รเตีฮ รตุม
ละ โม อซิราเอน รปาวน เนอมึ�

โมวน เอลี ยุม
19 โมวน เอลี ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ฟีเนฮตั เซ โรวก� เอจี

ซดิ ซ เกิต กวน อ�ื เญือม ฮมอง อื เอจี ลู ปุย ตุย โรวก ฮติ
ยุฮ พะจาว เซ� ไม่ ฮมอง อื เอจี ยุม ปรเมะ เญือะ แตะ� ไม่
ยุ อื ยุม โปะ แตะ เซ� เญือม เซ ปรโปวน เซ ฮอยจ พราว
ป เอนิ โซะ เติง เคิ รอาวม� ลอต เอนิ เกิต กวน� 20 เญือม
เอจี ซดิ ซ โอยจ รพาวม อ�ื โม ปรโปวน ป มอง แลน อื เซ
อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต� ปะ เอจี โฮลฮ เปอะ
กวน รเมะ แตะ ติ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื ปรโปวน เซ ปังเมอ
โอ งอ่ต โอ โลยฮ อ�ื 21 ปรโปวน เซ ปุก มอยฮ กวน แตะ
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เซ� อฮั อคิาโบ่ต ละ อ�ื มัฮ อฮั อื �รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว เอจี
โอก ฮา โม อซิราเอน�� มัฮ อฮั อื เซ ไม่� มัฮ ฆาื เอจี ลู ปุย
ตุย โรวก ฮติ ยุฮ พะจาว เซ ฮา อ�ื มัฮ โรฮ ฆาื ยุม ปรเมะ
เญือะ อื ไม่ โปะ อื โรฮ� 22 ปรโปวน เซ อฮั เฮ�ี �รงั ซเปีย
ยุฮ พะจาว เอจี โอก ฮา โม อซิราเอน� นึง เอจี ตุย ปุย โรวก
ฮติ ยุฮ พะจาว เซ ฮา อ�ื� อฮั เซ�

5
ฮติ ลปุง ซันญา อาวต ไม่ โม ฟีลิซเตีย

1 เญือม เอจี โฮลฮ โม ฟีลิซเตีย ลู ตุย ฮติ ยุฮ พะจาว เซ
โม เซ กลอม โรวก อื เน่อมึ นึง นาตี เอเบ่น เอเซอ เซ� โรวก
อื ฮอยจ นึง เมือง อตัชโด่ต� 2 โม ฟีลิซเตีย โรวก ฮติ ยุฮ พะ
จาว เซ ฮอยจ นึง เวอืต พะด่าโกน� ละ อาึง อื โบ ฮุป พะด่า
โกน เซ� 3 เญือม เอจี โกฮ ปุย ยว่ง อตัชโด่ต เซ เมือ กซะ
งาวป อ�ื ยุ ฆลาื รเคอปึ ฮุป พะด่าโกน เซ ลัก่กา ฮติ ยุฮ พะ
จาว เซ� ปุย โม เซ ลบุ่ฮ แม ฮุป พะด่าโกน เซ� เกือฮ อื
อาวต เบือง ไพรม แตะ� 4 ปวยฮ แม พริ ติ� โม เซ ยุ แม
ฆลาื รเคอปึ ฮุป พะด่าโกน เซ ลังเตะ ลัก่กา ฮติ ยุฮ พะจาว
เซ� ไกญ ฮุป เซ ไม่ เตะ อื เตือง ลอา ก บลัฮ อื ดังเดือต
ฮอยจ โตะ รเวอืะ� มัฮ ลัง่ โกะ อื โน่ง ป อาวต เบือง ไพรม
แตะ เซ� 5 มัฮ ฆาื เซ ป โอ โม ซตุ รซอฮ นึง เวอืต พะด่า
โกน� ไม่ โม ป โฮว ไว ฮุป นึง เมือง อตัชโด่ต เซ ญอม บึน
โคะ ตุม ปุย โตะ รเวอืะ เวอืต เซ ฆาื อื ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี

6 พะจาว เปลีฮ รที อมันัต ระ ยุฮ แตะ ละ ปุย เมือง อตั
ชโด่ต เซ� พะจาว ปุฮ เฟียต อื เกือฮ ปุย นึง เมือง เซ ไม่
ป อาวต รวติ รเวยีง อื เซ เกิต เบราะ เบิ ละ เตือง โอยจ อ�ื
ปอ เอนิ ฮลัต ลัมเลือ อื ฆาื� 7 เญือม เอจี ยุ ปุย เมือง อตัช
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โด่ต เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ แตะ� อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ แตะ�
�พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ เอจี เกือฮ เนอมึ ป โตะ ป ตอง
เกิต ละ เอะ ไม่ ละ พะด่าโกน ยุฮ ฮุ� เอะ เญาะ ไมจ โตว
เกือฮ ฮติ ซัมคัน ยุฮ อื เซ อาวต ไม่ แตะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั
เซ� 8 เญอืม เซ เกือฮ ปุย โฮว กอก โม กซัต ยุฮ โม ฟีลิซเตีย
เซ เตือง พอน ปุย อื ละ ซ เกือฮ อื ฮอยจ โพรม� ไฮมญ อื
ตอก เฮ�ี �เอะ ซ ยุฮ ตอก เมอ ฮติ ซัมคัน ยุฮ พะจาว ทื โม
อซิราเอน เฮ�ี� อฮั เซ� ปุย โม เซ โลยฮ อ�ื �ไมจ เอะ โฮว
ไม่ ฮอยจ นึง เมือง กัต�� อฮั เซ� เญือม เซ กลอม เนอึม
โรวก ฮติ ยุฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน เซ� โฮว ละ อื นึง เมือง
กัต� ป มัฮ เมือง ยุฮ โม ฟีลิซเตีย เซ�

9 เญือม เอจี โฮว ละ ปุย ฮติ เซ นึง เมือง เซ� พะจาว ปัง
เมอ ปุฮ เฟียต แม โรฮ ปุย เมือง เซ นึง อมันัต ระ แตะ�
เกือฮ เม่ะมัก่ ซักคระ เกิต ละ อื ปอ เอนิ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆ
ราึง อื เตือง โอยจ แตะ� มัฮ เกือฮ อื เบราะ เบิ เกิต ละ อื เตื
อง ป ระ ป ตุ� กวนดุ ป กวต� 10 ปุย โม เซ โฮว ตาว แม ฮติ
ลปุง ซันญา เซ นึง เมือง เอโครน� เญอืม เอจี ฮอยจ ปุย ไม่
ฮติ เซ นึง เมือง เซ� ปุย เมือง เอโครน เซ รโอง ฆาื อ�ื อฮั
เฮ�ี �ปุย โฮว ตาว ฮติ ซัมคัน ยุฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน เซ
นึง เมือง เอะ ละ ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ เอะ เตือง โอยจ เจอะ�� อฮั
เซ� 11 เญอืม เซ โม เซ กอก แม โม กซัต ฟีลิซเตีย เซ ฮอยจ
โพรม เตือง โอยจ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ตาว แม
ฮติ ซัมคัน ยุฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน เซ ฮอยจ นึง เบือง
ไพรม อ�ื เดอมึ เอะ โอ ซ ยุม ฆาื เตือง โอยจ แตะ�� อฮั
เซ� ปุย ติ เมือง เซ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง เตือง โอยจ แตะ�
นึง เอจี ปุฮ เฟียต พะจาว อื นึง อมันัต ระ แตะ� 12 ปุย เมือง
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เซ เมาะ ป ไอม ลัง่ อื ไอม ไม่ ไก เบราะ เบิ แตะ� ปุย โม เซ
กอก พะ ทื แตะ เรอมึ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�

6
ฮติ ยุฮ พะจาว แม เบือง ไพรม แตะ

1ฮติ ยุฮ พะจาว เซ อาวต ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ อาแลฮ เคิ�
2 เญือม เซ โม ฟีลิซเตีย เซ กอก โม ซตุ ไม่ โม ป มัฮ โฮม
พี� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เอะ ซ ยุฮ ตอก เมอ ฮติ ยุฮ พะจาว
เฮ�ี ปัว เปอะ รโฮงะ ละ เอะ� ดัฮ เอะ ซ ตาว ฮติ เซ เกือฮ
แม อาวต เบือง ไพรม แตะ� เอะ คาว ละ ตาว ไม่ เมอ แล��
อฮั เซ� 3 โม เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ โม เปะ ตาว ฮติ ซัม
คัน ยุฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน เซ โฮ� ปุ ตาว ฮติ ปลาว เซ�
ไมจ โรฮ เปอะ ตาว ไม่ โอเอฮี ทไว เปอะ ละ ซ แปน อื ควน
รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ เปอะ� เดอมึ โม เปะ ซ ไฮ ป โซะ นึง ฆาื
อ�ื มัฮ โรฮ ตอก เซ ตอก ซ ยุง โม เปะ ตอก ฮอยจ อมันัต
ยุฮ พะจาว ละ ซ ยุฮ อื ป โซะ ละ โม เปะ�� อฮั เซ� 4 โม
เซ ไฮมญ แม อ�ื �มัฮ เมอ แล ป ไมจ เอะ รโปะ ละ พะ เซ
ละ ซ แปน อื ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ ฮู�� อฮั เซ� โม เซ
โลยฮ อ�ื ไมจ เปอะ รโปะ ไม่ ฮุป เบราะ เบิ ป ยุฮ เปอะ นึง
ไคร พอน โม่ว� ไม่ ฮุป เกือง ป ยุฮ เปอะ นึง ไคร โรฮ พอน
ตัว� ตัม เมาะ ไก เซน กซัต ยุฮ โม ฟีลิซเตีย เซ� นึง เอจี
ลอก เปอะ ป โซะ เซ เตือง โม เปะ เตือง โม จาวไน ยุฮ เปอะ
เซ� 5 มัฮ เซ ป ไมจ โม เปะ ยุฮ ฮุป เบราะ เบิ เปอะ เซ� ไม่
ยุฮ เปอะ ฮุป เกือง เซ ฆาื อ�ื นึง มัฮ อื ป ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่
เมือง อาวต เปอะ เซ� โม เปะ ไมจ เปอะ ทไว โญตซัก ละ พะ
จาว ทื โม อซิราเอน เซ� เมอ เตือง อื พะจาว เซ เญาะ เกือฮ
โตว โม เปะ ลอก ตุต แตะ เตือง เมือง อาวต เปอะ เตือง พะ
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ทื เปอะ เบือ อื ยุง่� 6 โม เปะ เมอยุ เกือฮ เปอะ รพาวม แตะ
ลึง ตอก ลึง รพาวม โม อยีปิ ไม่ กซัต ยุฮ อ�ื ไมจ เปอะ ไตม
ตอก เกือฮ พะจาว ป โตะ ป ตอง เกิต ละ อื ฆาื อ�ื โม เซ
พลวย เอนิ โม อซิราเอน เซ เกือฮ โอก ฮา เมือง อยีปิ เซ ฆาื
อ�ื โม่ พลวย อ�ื

7 ไมจ เปอะ เพรยีง อาึง เลาะ โคระ ติ กัน ไม่ โมวก โกวน
ลอา ตัว ป โอ อื ดิ ยุฮ กัน ติ ชวง� ไมจ เปอะ อาึง แอก นึง
โงก อื ละ ซ เกือฮ เปอะ เลียก เมือะ เลาะ เซ� ไมจ โรฮ เปอะ
คัง อาึง กวน โมวก เซ ฮา มะ อื เซ� 8 ไมจ เปอะ ตุย อาึง ฮติ
ยุฮ พะจาว เซ นึง เลาะ เซ� ไม่ อาึง เปอะ ฮติ ควน อาวต ฮุป
ไคร ทไว เปอะ� ละ รไซจ อื พิต ยุฮ เปอะ เซ� ฟวยจ เซ ไมจ
เปอะ พลวย โมวก เซ เกือฮ โฮว ไอฮ คระ ฆวต โฮว แตะ�
9 ไมจ เปอะ มอง แก คระ โฮว โมวก เซ� ตัม โฮว นึง คระ
ยว่ง เบ่ตเชเมต เซ� ตึน ซ มัฮ เนอึม มัฮ อื พะจาว ยุฮ โม
อซิราเอน เซ ป เกือฮ ป โตะ ป ตอง เฮี เกิต ละ เอะ เอ� ตัม
โอ โฮว นึง คระ เซ มัฮ โอ อื มัฮ พะจาว เซ ป เกือฮ ป โซะ
ลอน เฮี เกิต ละ เอะ เอ� ตึน ซ มัฮ มัฮ อื ป เกิต ไอฮ ตัม ป
ลัง เนิ� อฮั เซ�

10 ปุย โม เซ ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ� เกือฮ เนอมึ โมวก ลอา
ตัว เซ เลียก นึง แอก เลาะ เซ� ฟวยจ เซ คัง อาึง กวน อื
เซ ฮา อ�ื 11 โม เซ ตุย อาึง ฮติ ยุฮ พะจาว เซ นึง เลาะ เซ�
ไม่ ฮติ อาวต ฮุป เกือง ไม่ ฮุป เบราะ เบิ ป ยุฮ อื นึง ไคร เซ�
12 โมวก ลอา ตัว เซ โอก โฮว ซื นึง คระ ยว่ง เบ่ตเชเมต เซ�
โฮว ตัม คระ ติญ� วฮิ โตว ลวง วิ ลวง ดอม แตะ� โบฮ ปุ
โฮว ไม่ อ�ื โม กซัต เมือง ฟีลิซเตีย เซ โฮว อาื แก คระ โฮว
อื ฮอยจ ละ ฮอยจ อื นาตี ยว่ง เบ่ตเชเมต เซ�

13 ปุย ยว่ง เบ่ตเชเมต เซ ปุก เญอืม มัก อื เฮงาะ ซาลี นึง
โตะ โลก ติ โดฮ� เมือต แก แลน โอเอฮี ชวน ฮอยจ ฮติ ซัม
คัน เซ� มวน เนอึม รพาวม เบือ อ�ื 14 เลาะ เซ โฮว เลียก
โตะ ชจิ ยุฮ โยชูวา ปุย ยว่ง เบ่ตเชเมต เซ� ลโล่ะ โบ ซโมะ
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ระ ติ โม่ว ป อาวต นา เซ� ปุย โม เซ ลล่อก เอนิ โคะ เลาะ
เซ ยุฮ เคิ นึง อ�ื มอก โมวก เซ� ตอง ทไว อื ละ พะจาว.
15ป มัฮ โม เลวี ยวก บลาึฮ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ�
ไม่ ฮติ อาวต ฮุป ป มัฮ ไคร นึง อื เซ� ละ อาึง อื ราว ซโมะ
ระ เซ� เญอืม เซ ปุย ยว่ง เบ่ตเชเมต เซ ตอง ทไว ซัตซิง ละ
พะจาว เตือง ตัว อ�ื ไม่ ทไว อื โอเอฮี ไฮญ ละ อ�ื 16 กซัต
เมือง ฟีลิซเตีย เตือง พอน ปุย อื เญือม ชวน อื โอเอฮี ตอก
เซ� โอก เอญี เอนิ ฆาื อื ฮอยจ นึง เมือง เอโครน ไน ซเงะ
เซ เอนิ�

17 โม ฟีลิซเตีย เซ� เกือฮ โมวก เซ โรวก ฮุป เบราะ เบิ ป
มัฮ ไคร เซ ละ ทไว อื ละ พะจาว แปน ควน รไซจ อื พิต โฌวะ
ยุฮ แตะ เซ� ฮุป เซ มัฮ รโตง เมือง อตัชโด่ต� เมือง กาซา�
เมือง อตัเคโลน� เมือง กัต� ไม่ เมือง เอโครน� ติ เมือง ติ�
18 ป มัฮ ฮุป เกือง ไคร เซ มัฮ โรฮ ตอก เซ� มัฮ โรฮ รโตง
เมือง อาวต กซัต นึง อื เตือง พอน อ�ื เตือง เมือง ป ไก ฆรุง
อื ไม่ ยว่ง แตวะ ป โอ อื ไก ฆรุง� ซโมะ ระ ป อาึง ปุย ฮติ ยุฮ
พะจาว เซ นึง ราว อื ป ไก นึง ชจิ ยุฮ โยชูวา ยว่ง เบ่ตเชเมต
เซ� ไก ลัง่ ฮอยจ ซเงะ เนาะ เฮี ละ ซ แปน อื ควน ไตม ปุย
ไลลวง เซ�

19 ปรเมะ ยว่ง เบ่ตเชเมต เซ ปังเมอ ลู นุ่ม แก โตะ ฮติ
ลปุง ซันญา เซ� พะจาว ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ยว่ง เซ ฆาื อื
อาลแฆลฮ ปุย เอนิ� ปุย โฮวน เซ เยอืม ยุม อ�ื นึง เอจี
ยุฮ พะจาว ยุม ไม่ อื โฮวน ปุย� 20ฟวยจ เซ ปุย ยว่ง เบ่ตเช
เมต เซ อฮั เฮ�ี �มัฮ ปุย บุย ป ซ ปุน อาวต ซองนา เยโฮวา
ป มัฮ พะจาว ป ซงะ่ ซงอม เซ� เอะ ซ เกือฮ พะจาว เซ โฮว
ฮอยจ ก เมอ แล� เดอมึ ซ โปน เอะ�� อฮั เซ� 21 โม เซ
เกือฮ ปุย โฮว อฮั อื ละ ปุย ยว่ง คีรยิตั-เยอารมิ เซ ตอก เฮ�ี
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�โม ฟีลิซเตีย เซ เอจี รแม่ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ
ละ เอะ� ปัว โม เปะ เลีฮ ตุย เกือฮ อาวต ไม่ เปอะ�� เกือฮ
อื อฮั เซ�

7
1 ปุย ยว่ง คีรยิตั-เยอารมิ เซ โฮว ตุย เนอึม ฮติ ลปุง ซัน

ญา ยุฮ พะจาว เซ� โรวก อื ฮอยจ นึง เญือะ อาบี่นาดั่ป ป
อาวต นึง ไกญ ยว่ง เซ� เญือม เซ ปุย มอป กัน ละ เอเลอา
ซา ป มัฮ กวน อื เซ� เกือฮ อื แปน ป แลน แก ฮติ เซ�

ซามูเอน แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม อซิราเอน
2ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ อาวต นึง ยว่ง คีรยิตั-เยอ

ารมิ เซ เล่ีญ� ไก เอนิ แปน งา่ เนอึม อ�ื ไน ติ เจน เซ โม
อซิราเอน เตือง โอยจ อื กอก ลอป ปัว พะจาว เรอึม แตะ�
เยอืม ไม่ อ�ื 3 เญือม เซ ซามูเอน อฮั อื ละ โม อซิราเอน
เซ เตือง โอยจ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ โม เปะ เอญี แม เคะ พะ
จาว ไม่ เตม รพาวม แตะ� ไมจ เปอะ ละ โปวฮ ป มัฮ พะ ทื
ปุย ตังเมือง ป อาวต รวติ รเวยีง เปอะ� ไม่ โปวฮ เปอะ ฮุป
อตัทาโรต เซ� ไมจ เปอะ มอป ติ แตะ ละ พะจาว ไม่ รซอฮ
เปอะ ละ พะจาว เซ ติ โน่ง� ฟวยจ เซ พะจาว ซ เกือฮ โม
เปะ โปน ฮา อมันัต โม ฟีลิซเตีย เซ�� อฮั เซ� 4 เญือม เซ
โม อซิราเอน โปวฮ เนอึม ฮุป บ่าอนั ไม่ ฮุป อตัทาโรต เซ�
นัปทื เนอมึ พะจาว ติ โตน เซ โน่ง�

5 ฟวยจ เซ ซามูเอน กอก โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื
ฮอยจ โพรม ไม่ แตะ นึง ยว่ง มิซปา� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ ซ
ไววอน ละ พะจาว รโตง โม เปะ�� อฮั เซ� 6 โม อซิราเอน
เตือง โอยจ อื ฮอยจ โพรม เนอมึ นึง ยว่ง มิซปา เซ� เชยีต
รอาวม โทก อื ทไว อื ละ พะจาว, ไม่ เออปึ อื ป โซม ป ปอน
แตะ ไน ติ ซเงะ ไกลป เซ� รโซะ ติ แตะ ไม่ อื ตอก เฮ�ี �โม
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เอะ เอจี ยุฮ เนอึม ป พิต ละ พะจาว,� อฮั เซ� ซามูเอน
แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม อซิราเอน นึง ยว่ง มิซปา เซ�

7 เญอืม ฮมอง โม ฟีลิซเตีย ฮอยจ โพรม โม อซิราเอน นึง
ยว่ง มิซปา เซ� กซัต ยุฮ โม ฟีลิซเตีย เตือง พอน อื เซ โกฮ
โฮว ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ ละ ซ รุป อื ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน�
เญือม ฮมอง โม อซิราเอน ไล เซ ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื 8 โม อซิ
ราเอน อฮั อื ละ ซามูเอน ตอก เฮ�ี �ไมจ แนฮ เปอะ ไววอน
ปัว นึง พะจาว ยุฮ เอะ รโตง โม เอะ ละ ซ เรอมึ อื เอะ เกือฮ
โปน ฮา อมันัต โม ฟีลิซเตีย เซ�� อฮั เซ� 9 ซามูเอน มอก
กวน แกะ จัว ลัง่ ติ ตัว� ตอง ทไว อื เตือง ตัว อ�ื ไววอน ปัว
อื นึง พะจาว รโตง โม อซิราเอน� พะจาว โลยฮ รซอม ไว
วอน อ�ื

10ลไล ตอง ลัง่ ซามูเอน ทไว โอเอฮี เซ� โม ฟีลิซเตีย เอจี
เลียก ซดิ ละ ซ รุป อื ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน� พะจาว ปัง
เมอ เกือฮ เนอึม บริ เกิต ละ อ�ื ลอยฮ เนอึม ลอยฮ แนม
ปอ ซนัน เอนิ อื ละ ซ เกือฮ อื โม ฟีลิซเตีย เซ ฆราึง ฆาื อ�ื
เกือฮ อื ซุกซัก รุกรกั โอเอฮี ละ ฮอยจ ละ ไป อื นึง โม อซิรา
เอน เซ� ปอ ตอ เอนิ อื แกล เอนิ� 11 โม อซิราเอน โอก ฮา
ยว่ง มิซปา โฮว อาื โม ฟีลิซเตีย เซ� ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง คระ�
โฮว อาื อื ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ตคา�

12 ฟวยจ เซ ซามูเอน ลบุ่ฮ ซโมะ ระ ติ� โบลวง อื ซน่ะ
ยว่ง มิซปา ไม่ นาตี เชน� ปุก มอยฮ ซโมะ เซ อฮั เอเบ่น
เอเซอ ไม่ อ�ื มัฮ อฮั อ�ื �พะจาว เรอึม เอะ ฮอยจ ปเล่ีย�
ไม่� 13 โม ฟีลิซเตีย เซ เอจี ไป เนอมึ นึง โม อซิราเอน� พะ
จาว เกือฮ โตว อื โฮลฮ เลียก นึง นาตี อาวต โม อซิราเอน
เซ เฟือฮ ไน ติ เจน ไอม ซามูเอน เซ� 14 ป มัฮ ยว่ง ลู โม
ฟีลิซเตีย ฮา โม อซิราเอน ไพรม อ�ื เน่อมึ นึง นาตี เมือง
เอโครน ฮอยจ นึง นาตี เมือง กัต� เอจี โฮลฮ แม โม อซิรา
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เอน แปน คอง แตะ� โม อซิราเอน ลอต เอนิ โฮลฮ แม นาตี
ไพรม แตะ เน่อมึ นึง โม ฟีลิซเตีย เซ� เคียง เซ โม อซิรา
เอน ไม่ โม อาโมไร โฮลฮ โรฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ ปุ
แตะ�

15 ซามูเอน โฮลฮ แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม อซิราเอน
เซ ติ เจน ไอม แตะ� 16 เกือฮ ติ แตะ ฮอยจ นึง ยว่ง โฮวน
โดฮ� ยว่ง ก กอ ฮอยจ อื มัฮ ยว่ง เบ่ตเอน� ยว่ง กิละกัน�
ไม่ ยว่ง มิซปา� ไน ติ ติ เนอมึ โฮว เกือฮ ติ แตะ ฮอยจ นึง อื
โครยญ ยว่ง ตัม เวลา ลัง ฮอยจ แตะ� รเตีฮ โอเอฮี ซน่ะ โม
ป ฮอยจ ฟู มวยญ เดือ โครวน ไม่ ปุ แตะ นึง อ�ื 17 ฟวยจ
เซ เอญี ฮอยจ ยว่ง รามา นึง มัฮ อื ยว่ง อาวต อ�ื ซามูเอน
แปน โรฮ ป รเตีฮ รตุม ละ ปุย นึง ยว่ง เซ โรฮ� ยุฮ โรฮ คัน
ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะจาว นึง นา เซ โรฮ�

8
โม อซิราเอน ปัว พะจาว เกือฮ กซัต ละ แตะ

1 ซามูเอน เญือม เอจี กวต อื ดุฮ กวน รเมะ แตะ แปน
ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ โม อซิราเอน� 2 มอยฮ กวน โรง อื
มัฮ โยเอน� ปุ ทัต โยเอน เซ มัฮ อาบีย่า� ปุย ลอา เซ อาวต
ยว่ง เบเ่ออเชบ่า ละ ซ รเตีฮ รตุม แตะ โอเอฮี ละ เมือง อซิรา
เอน� 3 กวน ซามูเอน เซ ปังเมอ โอ ไมจ กัน ยุฮ ตอก เปือะ
แตะ� ซาวป แนฮ ตอก ซ โฮลฮ แตะ มาื ติ คระ โน่ง� ไก
รพาวม ฆวต เกือฮ ปุย นนุ แตะ� รเตีฮ โตว โอเอฮี ตัม ซื อื
ฆาื อ�ื

4 เคียง เซ โม ป กวต ป เฮยีง เมือง อซิราเอน รโจะ รเจ
อมึ เตือง โอยจ แตะ� ฮอยจ ดิ เคะ ซามูเอน นึง ยว่ง รามา�
5อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ เอจี กวต เปอะ� กวน เปอะ ยุฮ โตว กัน
ไมจ ตอก ยุฮ ปะ อ�ื ไมจ เปอะ ดุฮ อาึง กซัต ละ เอะ ติ ปุย�
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เกือฮ ตัตเตียง เอะ ตอก ตัตเตียง กซัต เมือง ปุย ไฮญ เตือง
โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

6 ซามูเอน ปุก โตว รพาวม อื ปัว ปุย กซัต ตอก เซ� ไว
วอน รโฮงะ อื ละ พะจาว ฆาื อ�ื 7พะจาว อฮั อื ละ อื ตอก
เฮ�ี �ไมจ เปอะ เนองึ ป อฮั ปุย โฮวน เซ โครยญ เจือ� มัฮ
โตว โอ อื ฆวต เกือฮ ปะ ตัตเตียง แตะ� มัฮ โอ อื ฆวต เกือฮ
อาึ ตัตเตียง แตะ แปน กซัต ยุฮ แตะ� 8 ปุย โม เฮี ยุฮ แนฮ
อื ตอก ยุฮ ไพรม แตะ� เน่อมึ ซเงะ ตาว อาึ อื โอก ฮา เมือง
อยีปิ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮี ปุย โม เฮี ฆวต โปวฮ แนฮ อาึ�
ซาวป แนฮ พะจาว ไฮญ� ยุฮ อื ละ อาึ ตอก ออฮ ปเล่ีย เฮี
เอจี ยุฮ โรฮ อื ละ ปะ ตอก เซ� 9 เคียง มัฮ อื ตอก เซ จัมเปน
เปอะ ยุฮ ตัม ป ปัว อื ปะ ยุฮ ละ แตะ� ตอก ออฮ ตอก เอฮี
ญุ่ก ไมจ เปอะ รโฮงะ อาึง ละ อื ซโตฮ เดอมึ ซ ยุง อื ป ซ ยุฮ
กซัต เซ ละ แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ยุง เมาะ ญัก อื ละ อื ไก
กซัต ตัตเตียง แตะ ตอก เซ�� อฮั เซ พะจาว.

10 เญือม เซ ซามูเอน รโฮงะ โอเอฮี ป อฮั พะจาว เซ ละ
โม ป ฆวต ไอฮ กซัต ยุฮ แตะ เซ โครยญ เจือ� 11 อฮั เฮ�ี
�กซัต ป ซ ตัตเตียง โม เปะ เซ ซ ยุฮ อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ซ
เกือฮ กวน รเมะ เปอะ แปน ตฮนั� ซ โฮว ไม่ เลาะ รุป เซิก
งอ่น� ซ แปน ตฮนั บุก บรอง งอ่น� ซ เกือฮ อื ตอ นึง ชวง
แตะ รกา เลาะ รุป เซิก เซ งอ่น� 12ซ เกือฮ อื แปน ไน ตฮนั
งอ่น� แปน ไน พัน งอ่น� แปน ไน รฮอน งอ่น� ซ คนัป
กวน เปอะ ไท ชจิ ยุฮ แตะ งอ่น� มัก เฮงาะ ยุฮ แตะ งอ่น�
ซ เกือฮ อื แตม วจิ� แตม เพลียฮ� แตม เครองึ ละ เลาะ รุป
เซิก เซ ไม่ อ�ื 13 กวน รโปวน เปอะ ซ คนัป อื ยุฮ ลออยฮ
ซออย ฮงาื ละ แตะ� ซ เกือฮ อื แปน ป โกยฮ อาวป โตะฮ
งา ยุฮ คโนม ละ แตะ ไม่ อ�ื 14 กซัต เซ ซ ลู รปึม ป ตึก นึง
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ไมจ แตะ ฮา เปอะ เตือง รปึม อะงุน ไม่ รปึม กาวก� ซ เกือฮ
อื ละ โม ลุกนอง แตะ� 15 ซ ลู ตุย เฮงาะ ยุฮ เปอะ ไม่ เปลิ
อะงุน ยุฮ เปอะ� กาว ปุน ซ ตุย อื ฮา เปอะ ติ ปุน� เกือฮ อื
ละ ลุกนอง อาวต ไม่ แตะ� ไม่ โม กวนไจ แตะ� 16 กวนไจ
รเมะ รโปวน ยุฮ โม เปะ ไม่ โมวก ไม่ บรงั ยุฮ เปอะ ป ตึก นึง
ไมจ แตะ ซ คนัป กซัต เซ โกว ฮา เปอะ� 17 แกะ ไม่ ปิ ยุฮ
เปอะ กาว ปุน ซ ไอฮ อื ฮา เปอะ ติ ปุน� โม เปะ ซ ลอต เอนิ
เปอะ โฮลฮ แปน ครา เซีญ กซัต เซ ฆาื อ�ื 18 เญือม เอจี
เติง เวลา เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ เปอะ� โม เปะ ซ ครวก รกั
เปอะ นึง ตุก รพาวม แตะ ฆาื กซัต เลือก เปอะ เซ� พะจาว
ปังเมอ โอ ซ ยุฮ อื ตัม ป ปัว โม เปะ นึง แตะ�� อฮั เซ ซามู
เอน�

19 ปุย โฮวน เซ งอ่ต โตว ป อฮั ซามูเอน เซ� อฮั เฮี ฆาื
อ�ื �มัฮ โตว ตอก เซ� เอะ ฆวต ไอฮ กซัต ตัตเตียง แตะ�
20 เอะ ฆวต แปน ตอก เมือง ปุย ไฮญ� เอะ ฆวต ไอฮ กซัต
ละ ซ แปน อื ป นัม เอะ นึง กัน รุป เซิก ตอก เมือง ปุย ไฮญ
โรฮ�� อฮั เซ�

21 เญอืม ฮมอง ซามูเอน โอเอฮี ตอก เซ� โฮว ไววอน ฆาื
อ�ื รโฮงะ อื ละ พะจาว. 22พะจาว อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ เนอึ
ง ป อฮั อ�ื ดุฮ แปฮ กซัต ละ ติ�� อฮั เซ พะจาว. ฟวยจ เซ
ซามูเอน อฮั อื ละ โม อซิราเอน� �ไมจ เปอะ เอญี นึง ยว่ง
แตะ ละ ฮมั� โครยญ โฆะ เปอะ�� อฮั เซ�

9
ซาอุน ฮอยจ เคะ ซามูเอน

1 ไก ปรเมะ ติ� มัฮ ปุย เจอ เบ่นยามิน� มอยฮ อื มัฮ คีต�
เปือะ อื มัฮ อาบี่เอน� ตะ อื มัฮ เซโร� มัฮ ปุย ไน ซฆลาว
ม เบ่โครตั� จัตเจือ อาฮิยา� คีต เซ มัฮ ปุย กอย ไม่ ไก นา
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ไก ตา แตะ� 2 คีต เซ ไก กวน รเมะ ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ซา
อุน� ซาอุน เซ มัฮ ปุย ไมจ เนะซองั� ปุย ระ ปุย ฮลาวง� ไน
โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื ไก โตว ป ไมจ เมาะ อ�ื ซาอุน
เซ ฮลาวง ฮา ปุย ไฮญ เคียง ซองัปา แตะ�

3 เญือม เซ คีต เซ ไฆร บรงั ยุฮ งอ่น� อฮั อื ละ ซาอุน ป
มัฮ กวน แตะ เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ บะ โรวก กวน
ไจ เยอะ เซ ติ ปุย ละ ซ เกือฮ เปอะ โฮว ซาวป ดิ บรงั เซ ไม่
แตะ�� อฮั เซ� 4 ซาอุน ไม่ กวนไจ อื เซ โฮว ซาวป เนอึ
ม บรงั เซ เล่ีป เมือง นึง บลาวง เอฟราอมิ ไม่ นึง นาตี ชา
ลิชา� ปังเมอ โอ ยุ อ�ื โฮว โรฮ ฮอยจ นึง นาตี ชาอาลิม�
บรงั เซ ปังเมอ โอ โรฮ อาวต นา เซ� ฟวยจ เซ โฮว เอนิ เล่ีป
นาตี อาวต โม เบ่นยามิน เซ� ปังเมอ โอ ลัง่ ดิ ยุ บรงั เซ�
5 เญอืม เอจี ฮอยจ อื นาตี ซุป เซ� ซาอุน อฮั อื ละ กวนไจ ป
อาวต ไม่ แตะ เซ ตอก เฮ�ี �เอญี� เอญี ฮา นึง ยว่ง และ�
ดัฮ โอ เอญี โฮ� ปเล่ีย เฮี เปือะ เกอะ เญาะ มัฮ โตว ไฌม อื
บรงั ยุฮ แตะ� เอจี มัฮ เอนิ แม ไฌม อื เอะ ฮา อ�ื� อฮั เซ�

6ป มัฮ กวนไจ อื เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �งอ่ต เมอะ� นึง ยว่ง
เฮี ไก ปุย ซัมคัน นึง ติ ปุย� ปุย ออฮ ปุย เอฮี นัปทื โอยจ
ปุย เซ� นึง มัฮ อื ปุย ซัมคัน ยุฮ พะจาว� ปุย เซ เญือม อฮั
อื ออฮ เอฮี ญุ่ก� แปน เนอึม ตอก อฮั อื เซ โครยญ เจือ�
โฮว แลน เคะ ปุย เซ และ� เมอ เตือง อื ปุย เซ ซ เกียฮ ร
โฮงะ คระ ซ เกือฮ แตะ เอะ โฮว ซาวป บรงั เซ เนิ ยุง่�� อฮั
เซ� 7 ซาอุน อฮั อื ละ กวนไจ แตะ ตอก เฮ�ี �ดัฮ เอะ โฮว
เคะ ปุย เซ โฮ� เอะ เมอ ซ เกือฮ ละ อ�ื คโนมปัง ยุฮ ฮุ เอจี
โอยจ แกล� เอะ เญาะ ไก โตว ป ซ โรวก ละ ปุย ซัมคัน ยุฮ
พะจาว เซ เญี่ยะ เนอึม�� อฮั เซ� 8 กวนไจ อื โลยฮ แม อื
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ละ ซาอุน เซ ตอก เฮ�ี �อาึ ไก มาื ยุฮ ฮุ เมาะ ติ มลัม่� อาึ
ซ เกือฮ มาื ยุฮ แตะ เซ ละ ปุย ยุฮ พะจาว เซ� ละ ซ เกือฮ
ฮะ รโฮงะ คระ ซ โฮว ซาวป เอะ บรงั ยุฮ ฮุ เซ เนิ�� อฮั เซ�
9-11 ซาอุน โลยฮ โรฮ อื ละ กวนไจ แตะ เซ ตอก เฮ�ี �ดัฮ
มัฮ ตอก เซ โฮ� ไมจ โฮว� ไมจ เอะ โฮว เคะ ปุย เซ�� อฮั
เซ� ปุย ลอา เซ โกฮ โฮว เนอึม เคะ ปุย ซัมคัน ยุฮ พะจาว
เซ� ลไล โฮว ฮาวก อื บลาวง ละ ซ โฮว แตะ ฮอยจ นึง ยว่ง
เซ� ปุย ลอา เซ รโตฮ ยุ โม ปเครฮี โฮว เชยีต รอาวม ติ มู�
ไฮมญ ปรโปวน โม เซ� �ป เกียฮ ยุง โอเอฮี ลัก่กา แตะ เซ
อมั อาวต นึง ยว่ง เฮ�ี� อฮั เซ� (โม อซิราเอน เจน โฆะ
โอ� ดัฮ ฆวต ยุง โอเอฮี เน่อมึ นึง พะจาว โฮ� กอ อฮั เฮี ละ
ปุ แตะ� �ไมจ เอะ โฮว ไฮมญ นึง ป เกียฮ ยุง โอเอฮี ลัก่กา
แตะ เซ�� อฮั เซ� ปุย เจน โฆะ อฮั �ป เกียฮ ยุง โอเอฮี ลั่
กกา แตะ� ไม่ อ�ื ปุย ปเล่ีย อฮั �ป ซึป ลปุง พะจาว� ไม่
อ�ื� 12 ปรโปวน โม เซ โลยฮ อ�ื �อาวต แอฮ� ปุย เซ โฮว
กา โม เปะ ปเล่ีย เซ� ละ ซ ฮาวก อื ฮอยจ นึง ยว่ง เซ� ไมจ
เปอะ ซไจ โฮว ละ� ซเงะ เนาะ เฮี มัฮ ซเงะ มอก ปุย ตอง
ทไว โอเอฮี นึง คัน ทไว ป ไก นึง บลาวง เซ� 13 ดัฮ เปอะ เอจี
เลียก โตะ ยว่ง เซ โฮ� ซ ยุ เปอะ ปุย เซ กา เฆียง ฮาวก อื ละ
ซ โซม แตะ นึง นา ก ไว ปุย พะจาว เซ� ปุย เตือง โอยจ อื
ซ โซม โตว ติ เจน กา เฆียง ฮอยจ ป เกียฮ ยุง โอเอฮี ลัก่กา
แตะ เซ นึง นา ก ไว ปุย พะจาว เซ� ไมจ ปุย เซ ปิฮ มุ่น ละ
โอเอฮี ทไว ปุย เซ ละ ฮมั� ฟวยจ เซ� เดอมึ ซ เกียฮ โซม
โม ป ฮอยจ ไม่ อื เซ� ฮาวก ละ เมิฮ� เปะ ลอา ซ โฮลฮ เอนิ
เปอะ ยุ นึง ยว่ง เซ�� อฮั เซ� 14 เญือม เซ ซาอุน ไม่ กวน
ไจ อื เซ ฮาวก เนอึม ฮอยจ นึง ยว่ง เซ� ลไล เลียก อื โตะ
ยว่ง เซ� ชวน เอนิ โอก โฮว ซามูเอน ละ ซ ฮอยจ แตะ นา ก
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ไว ปุย พะจาว�
15 ซเงะ กา ฮอยจ ซาอุน เซ� พะจาว เอจี อฮั อาึง อื ละ

ซามูเอน ตอก เฮ�ี 16 �ซงา่วป เมาะ เวลา ปเล่ีย เฮ�ี อาึ ซ
เกือฮ ปรเมะ ฮอยจ เคะ เปอะ ติ ปุย� ปุย เซ มัฮ ป โอก เน่
อมึ เจอ เบ่นยามิน� ไมจ เปอะ ดุฮ ปุย เซ เกือฮ แปน ป ตัต
เตียง โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ� ปุย เซ ซ แปน ป เรอึ
ม ปุย ไน อาึ เซ� เกือฮ โปน ฮา อมันัต โม ฟีลิซเตีย� อาึ เอจี
ยุ อุ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ป อาวม ปุย ไน แตะ� ไม่ ฮมอง เงอะ
เซียง กอก อื ปัว อาึ เรอึม แตะ�� อฮั เซ พะจาว. 17 เญือม
เอจี ยุ ซามูเอน ซาอุน เซ� พะจาว อฮั แม เฮี ละ อ�ื �เอจี
มัฮ ปรเมะ เฮี ป อฮั อาึ ละ เปอะ� เอจี มัฮ ปุย เฮี ซ แปน ป
ตัตเตียง ปุย ไน อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18ฟวยจ เซ ซาอุน เลียก ซดิ ไม่ ซามูเอน นึง โบ โตะ รเวอืะ
ยว่ง เซ� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เญือะ ป เกียฮ ยุง โอเอฮี ลั่
กกา แตะ เซ อาวต ก เมอ� ปัว เปอะ รโฮงะ เนิ�� อฮั เซ�
19 ซามูเอน โลยฮ อ�ื �เอจี มัฮ อาึ เฮี ป เกียฮ ยุง โอเอฮี ลั่
กกา แตะ เซ� ไมจ เปอะ โฮว ลัก่กา อาึ ละ ซ ฮาวก ดิ ฮอยจ
ไกญ บลาวง นา ก ไววอน ปุย เซ� ซเงะ เนาะ เฮี เปะ ลอา ซ
โฮลฮ เปอะ โซม ดิ ไม่ อาึ� ซงา่วป ก ซะ ซ รโฮงะ ละ เปอะ
โครยญ เจือ ตัม ป ฆวต ไฮมญ เปอะ เซ� ไม่ ซ เกือฮ ฮะ โม
เปะ โอก เอญี� 20 ป มัฮ บรงั ยุฮ เปอะ ป เอจี ไฆร ฮา เปอะ
ลอวย ซเงะ เซ� ทัน โตว เญาะ ตุก พาวม นึง� ปุย เอจี ยุ
อื บรงั เซ� มัฮ ปุย ป ฆวต ไอฮ ลัมเลือ โม อซิราเอน เนอ�
โม่ เอจี มัฮ ตัว ปะ ไม่ โม เอยีกปุ คระ เฌือต เปอะ เซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 21 ซาอุน โลยฮ อ�ื �อาึ มัฮ ปุย เจอ เบ่นยามิน ป
มัฮ เจอ แตวะ ฮา ปุย ไน โม อซิราเอน นึง อื เซ� ซฆลาวม
โม เญือะ เญะ นึง อื มัฮ ซฆลาวม ป ตึก นึง แตวะ ไล แตะ



ติ ซามูเอน 9:22 xxix ติ ซามูเอน 9:27

ไน เจอ เบ่นยามิน เซ� อฮั บุย เปอะ โอเอฮี ตอก เซ ละ อาึ
เมอ�� อฮั เซ�

22 ฟวยจ เซ ซามูเอน ตาว ซาอุน ไม่ กวนไจ อื เซ เลียก
ฮอยจ นึง ฮอง ระ นึง อ�ื เกือฮ อื งาวม เตือม ก ล่าวง นึง
ก งาวม ป โฮลฮ ปุย กอก ฮอยจ โซม เซ� โม ป งาวม โซม
เซ เตือง โอยจ อื ไก ด่าว งว่ย ปุย� 23 ซามูเอน อฮั อื ละ
ป พรี โซม เซ ตอก เฮ�ี �ป มัฮ โตะ ดวน อาึ เปอะ ละ โน่ง
อาึง เซ� ไมจ เปอะ ตุย ตาว เนิ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ� 24ป พรี
โซม เซ ตุย เนอึม โตะ ป มัฮ เน่อมึ รเวอืง อื เซ� ละ อาึง อื
ลัก่กา ซาอุน เซ� ซามูเอน อฮั เฮ�ี �โตะ เฮี มัฮ ป โฆง อาึ
ละ อาึง ละ ปะ� โซม ปอน เมิฮ� เอจี มัฮ ละ อาึง ละ เปอะ
ละ ซ เกือฮ เปอะ โซม ปอน ดิ เวลา ปเล่ีย เฮ�ี ไม่ โม ป กอก
เกอะ ฮอยจ โซม ไม่ เยอะ�� อฮั เซ� เญือม เซ ซาอุน โซม
ดิ เนอมึ ไม่ ซามูเอน นา เซ�

25 เญือม เอจี โอก อื ฮา นา ก ไว แตะ พะจาว เซ� ลอต
เอนิ เลีฮ ฮอยจ โตะ ยว่ง� ซามูเอน อู ดิ ไม่ ซาอุน นา ก ไอจ
อื นึง ดัต่ฟะ เญือะ เซ� 26 ปุย ลอา เซ โกฮ เมือ กซะ งาวป
อ�ื เญือม เอจี ซเปีย พริ อ�ื ซามูเอน เดือะ กอก ซาอุน นา
ก ไอจ อื นึง ดัต่ฟะ เซ ตอก เฮ�ี �โกฮ โฮว เออ� อาึ ซ ตาว
ปะ นึง คระ ไมจ เปอะ โฮว�� อฮั เซ� ซาอุน โกฮ เนอึม�
เญือม เซ ซาอุน ไม่ ซามูเอน โฮว ดิ นึง คระ ไม่ ปุ แตะ�

27 เญอืม เอจี โฮว ปุย โม เซ ฮอยจ ซดิ ไม่ เฆียง ยว่ง เซ�
ซามูเอน อฮั อื ละ ซาอุน เซ ตอก เฮ�ี �เกือฮ กวนไจ เปอะ
โฮว กา เอะ เมิฮ�� อฮั เซ� เญือม เอจี ลอต กวนไจ อื เซ�
ซามูเอน อฮั แม เฮี ละ ซาอุน� �ลโล่ะ นา เฮี โล่ว เมอะ� อาึ
ซ รโฮงะ ไลลวง ป อฮั ป มวยญ พะจาว ละ เปอะ�� อฮั เซ�
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10
1ฟวยจ เซ ซามูเอน ตุย ปัง ลออยฮ� เรฮ อื นึง ไกญ ซา

อุน เซ� ฮงาึต อื นึง นัปทื แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �พะจาว เอจี
มัฮ ดุฮ อื อาึง ปะ ละ ซ โฮลฮ เปอะ ตัตเตียง โม อซิราเอน
ป มัฮ ปุย ไน แตะ เซ� ไม่ ซ เรอึม โรฮ เปอะ เกือฮ โปน ฮา
ป ฆวต ตอซู ไม่ อื โรฮ� ซเงะ เนาะ เฮี ซ เกิต ป ซัมคัน ละ
เปอะ ละ ซ เกือฮ ปะ ยุง แจง แน มัฮ ป อฮั อาึ เฮี ป เนอมึ�
2 เญือม เอจี โอก เปอะ ฮา อาึ ปะ ซ รโตฮ เปอะ ยุ ปุย ลอา
ปุย นึง เฆียง ก รมอยจ ปุย ราเชน เซ� นึง ยว่ง เซนซา นึง
ม่าื เตะ เบ่นยามิน เซ� ปุย ลอา เซ ซ อฮั อื ละ ปะ ตอก เฮ�ี
�ปุย เอจี ยุ อื บรงั ป ซาวป เปอะ เซ� ปเล่ีย เฮี เปือะ เปอะ
เญาะ ตุก พาวม โตว นึง บรงั เซ� ปังเมอ ตุก พาวม แม นึง
ปะ� อาึ ซ ยุฮ ตอก เมอ แล ไลลวง กวน รเมะ แตะ เซ� อฮั
เซ เปือะ เปอะ�� ซ รโฮงะ อื ละ เปอะ ตอก เซ� 3 ดัฮ เปอะ
เอจี โฮว ฮา นา เซ ซ ฮอยจ แม เปอะ โบ โคะ ไฆรจ นึง นาตี
ทาโบ่� ปะ ซ ยุ เปอะ ปรเมะ ลอวย ปุย ป กัมลัง ฮาวก ละ ซ
ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะจาว นึง ยว่ง เบ่ตเอน� ติ ปุย อื โอม
โรวก กวน ปิ ลอวย ตัว� ติ ปุย อื โรวก คโนมปัง ลอวย โม่ว�
ติ ปุย อื โรวก รอาวม อะงุน ติ ปัง ฮกั� 4 ปุย โม เซ ซ ลปุง
ไม่ ปะ� ไม่ ซ เกือฮ อื คโนมปัง เซ ละ เปอะ ลอา โม่ว� ปะ ซ
โฮลฮ เปอะ เชอืน เน่อมึ นึง เตะ อ�ื 5ฟวยจ เซ ปะ ซ ฮอยจ
แม เปอะ นึง กิเบ่อา ยว่ง เลือก พะจาว เซ� นา เซ มัฮ นา
ก ไก ไคะ อาวต โม ตฮนั ฟีลิซเตีย� เญอืม เอจี ฮอยจ เปอะ
โตะ รเวอืะ ยว่ง เซ� ปะ ซ ยุ เปอะ โม ป ซึป ลปุง พะจาว ติ มู
เลีฮ เน่อมึ นา ก ทไว แตะ โอเอฮี นึง บลาวง เซ� เตียต พิน
ระ พิน แตวะ� ดิฮ คราึง� ปาึง เปี� เชยี� ซึป ลปุง พะจาว
ไม่ อ�ื 6 เญอืม เซ ลปุ พะจาว ซ ฮอยจ กุม รพาวม ปะ� ปะ ซ
เกียฮ ซึป โรฮ เปอะ ลปุง พะจาว ไม่ โม เซ� ไม่ ซ เปียน เอนิ
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เปอะ ติ แตะ แปน ปุย โคระ� 7 เญอืม เอจี เกิต ป ซัมคัน ละ
เปอะ ตอก เซ เยอ� ปะ ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม นัม พะจาว เปอะ�
นึง เอจี อาวต เนอึม พะจาว ไม่ เปอะ� 8 ปะ ไมจ เปอะ เลีฮ
กา อาึ ฮอยจ นึง ยว่ง กิละกัน� อาึ ซ เลีฮ เคะ เปอะ นา เซ
ละ ซ ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว� ไม่ ซ ทไว โรฮ ซัตซิง ละ ซ
รโจะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เซ� ไมจ เปอะ มอง อาึ นา เซ
อาแลฮ ซเงะ� ฟวยจ เซ อาึ ซ ฮอยจ รโฮงะ ละ เปอะ ตอก
ไมจ แม เปอะ ยุฮ ฮู�� อฮั เซ ละ อ�ื

9 เญือม เอจี โฮว ซาอุน ฮา ซามูเอน เซ� พะจาว เกือฮ
เนอึม รพาวม โคระ ละ อ�ื ไม่ เกือฮ อื ป ซัมคัน โม เซ เกิต
ละ อื ไน ซเงะ เซ เอนิ เตือง โอยจ อ�ื 10 เญือม เอจี ฮอยจ
ซาอุน ไม่ กวนไจ อื นึง ยว่ง กิเบ่อา เซ� โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว ติ มู เซ รโตฮ เนอมึ ยุ อ�ื เญอืม เซ ลปุ พะจาว กุม เนอึ
ม รพาวม ซาอุน เซ� ซาอุน เซ เกียฮ ซึป เอนิ ลปุง พะจาว
ตอก ปุย โม เซ โรฮ� 11 เญือม เซ เมาะ ป เอจี ยุง ป มัฮ ซา
อุน เน่อมึ กา เซ� เมือต ยุ เกียฮ ซึป ซาอุน เซ ลปุง พะจาว�
อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ แตะ� �มัฮ เมอ แล ป เกิต ละ กวน คีต
เซ� ซาอุน เซ อมั มัฮ โรฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ตอก ปุย โม เซ
โรฮ�� อฮั เซ� 12 ไก ปรเมะ ติ ป อาวต นา เซ อฮั เฮ�ี �โม
ปุย ไฮญ นึง อื เมอะ� มัฮ ปุย ป มัฮ เปือะ อ�ื� อฮั เซ� มัฮ
เซ ป ลอต เอนิ ปุย อฮั ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ซาอุน เซ อมั เอจี
มัฮ โรฮ แปน อื ป ซึป ลปุง พะจาว�� อฮั เซ� 13 ซาอุน เซ
เญอืม เอจี ฟวยจ ซึป อื ลปุง พะจาว� เอญี ฮอยจ นา ก ทไว
ปุย โอเอฮี นึง ไกญ บลาวง เซ�

14 เญือม เซ แอน ระ ซาอุน เซ ไฮมญ ซาอุน ไม่ กวนไจ
อื เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ มัฮ เอญี เปอะ เน่อมึ ก เมอ�� อฮั
เซ�
โม เซ โลยฮ อ�ื �เอญี เน่อมึ โฮว ซาวป แตะ บรงั� เญื
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อม โอ เยอะ ยุ บรงั เซ เอะ โฮว เคะ ซามูเอน ฆาื อ�ื� อฮั
เซ�

15 แอน ระ ซาอุน เซ อฮั เฮ�ี �เมอ อฮั ซามูเอน เซ ละ
เปอะ� รโฮงะ ละ อาึ เฮี เมอะ�� อฮั เซ�

16 ซาอุน เซ โลยฮ อื ละ แอน ระ แตะ เซ ตอก เฮ�ี �ซามู
เอน รโฮงะ แจง แน อื ละ เอะ เอจี ยุ ปุย บรงั เซ�� อฮั เซ�
ซาอุน ปังเมอ โอ รโฮงะ อื ละ แอน ระ แตะ ไลลวง ซ โฮลฮ
แตะ แปน กซัต เซ�

ซาอุน โฮลฮ แปน กซัต
17 ฟวยจ เซ ซามูเอน กอก ปุย โฮวน เอญี เคะ แตะ นึง

ยว่ง มิซปา� โม อซิราเอน รโจะ รเจอมึ เนอมึ นา เซ ซองนา
พะจาว. 18 ซามูเอน อฮั เฮ�ี �เยโฮวา พะจาว ทื อซิราเอน
อฮั เฮี ละ เปอะ� อาึ เอจี นัม โม อซิราเอน โอก ฮา เมือง อี
ยปิ� เกือฮ โรฮ เปอะ โปน อมันัต โม อยีปิ ไม่ เมือง ปุย ไฮญ
ป คัม ตุง เปอะ เตือง โอยจ อ�ื 19 อาึ มัฮ พะจาว ป เกือฮ
โม เปะ โปน ฮา เม่ะมัก่ โซะ ลอน อาวม เปอะ โครยญ เจือ�
ปเล่ีย เฮี โม เปะ ปังเมอ ละ โปวฮ เปอะ อาึ� เอจี ปัว เปอะ
ปุย แปน กซัต ตัตเตียง แตะ ฮา ซ เกือฮ เปอะ อาึ ตัตเตียง
แตะ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เปอะ ฮอยจ ชุง ซองนา อาึ
ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ โครยญ เจอ โครยญ ซฆลาวม�� อฮั
เซ ละ อ�ื

20 เญือม เกือฮ ซามูเอน โม เจอ อซิราเอน ฮอยจ แปน
เจอ แปน เจอ แตะ� พะจาว เลือก เจอ เบ่นยามิน นึง อ�ื
21ฟวยจ เซ เกือฮ ซฆลาวม ไน เจอ เซ ฮอยจ แปน มู แปน
มู แตะ� เลือก มู มัตรี นึง อ�ื เญือม เลือก อื ปรเมะ ไน มู
มัตรี เซ มัฮ ซาอุน กวน คีต ป เลือก อื เซ� ปุย ซาวป อื ฆาื อื
ปังเมอ โอ ยุ อ�ื 22 เญอืม เซ ปุย ปัว แม พะจาว รโฮงะ อื ละ
แตะ� �ปุย เซ อมั เอจี ฮอยจ นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ พะจาว�
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พะจาว โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ซาอุน อาวต นา เซิต� เม่าะ ติ
แตะ ลลาึง คาวคอง โรวก ปุย�� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

23 เญือม เซ ไก ป โฮว กอก เกือฮ ฮอยจ� เญือม เอจี
ฮอยจ ชุง อื ลลาึง ปุย� ฮลาวง ฮา ปุย ไฮญ เน่อมึ เคียง
ซองัปา แตะ� 24 ซามูเอน อฮั เฮี ละ ปุย� �อมั เอจี ยุ เปอะ
ปุย เลือก พะจาว ละ เปอะ เฮ�ี ลลาึง ปุย เตือง โอยจ อื ไก
โตว ป ตอก ปุย เฮี ติ ปุย เนอึม�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย อฮั เฮี
เรยีง� �เกือฮ กซัต ยุฮ ฮุ ลัง่ ไอม ไพรม กอย�� อฮั เซ เตื
อง มู แตะ�

25 เญือม เซ ซามูเอน รโฮงะ ไลลวง กัน ลัง ยุฮ กซัต ไม่
ตอก นัปทื ปุย อื เกือฮ ปุย ฮมอง อื เตือง โอยจ อ�ื ไซฮ โรฮ
อาึง อื นึง นังซื� นังซื เซ แฮรน อื โบ ฮติ ซัมคัน ยุฮ พะจาว.
ฟวยจ เซ เกือฮ ปุย เอญี เญือะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�

26ซาอุน เอญี โรฮ ฮอยจ เญือะ แตะ ยว่ง กิเบอ่า� เญอืม
เซ ไก โม ตฮนั ป อาวต ไม่ รพาวม กา แตะ งอ่น� โบว พะ
จาว รพาวม อื เกือฮ โฮว ไม่ อ�ื 27 ปัง มัฮ ตอก เซ ไก ลัง่
โม ป ปาโล นึง งอ่น ป อฮั เฮ�ี �ปรเมะ เฮี ซ เกียฮ เรอมึ บุย
เอะ ตอก เมอ แล�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� เพียก ซาอุน ตอก
เซ� ญอม โตว ทไว โอเอฮี ละ อื เญี่ยะ เนอึม� ซาอุน โฆย
แนฮ ไม่ อ�ื

11
ซาอุน เป โม อมัโมน

1 ฟวยจ เซ กซัต นาฮตั เมือง อมัโมน นัม ตฮนั ยุฮ แตะ
ฮอยจ ตอซู ไม่ ปุย ยว่ง ยาเบ่ต นึง กิเลอัต� แวต เอนิ ยว่ง
เซ� เกือฮ โตว ปุย นึง อื เกียฮ โอก ติ ปุย เนอึม� ปุย ยว่ง
ยาเบ่ต เซ อฮั เฮี ละ กซัต เซ ฆาื อ�ื �เกือฮ เอะ ซันญา โอ
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เอฮี ไม่ ปุ แตะ� เอะ ซ ญอม แปน กวนไจ ยุฮ เปอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

2 กซัต นาฮตั เซ อฮั เฮ�ี �ไก ติ เจือ ป ซ ไมจ อาึ ยุฮ เด
อมึ เอะ ซ โฮลฮ ซันญา โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ� อาึ ซ กัว ซลอง
ไง่ ลวง ดอม โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ� ซ ที นึง เซ โอ โม
อซิราเอน ไก นา ไก ตา ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ เอะ ซ โฮลฮ ซันญา
โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 โม ป กวต ยว่ง ยาเบ่ต เซ อฮั เฮ�ี �ปัว เปอะ โทลาว อา
แลฮ ซเงะ เดอมึ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง เงอะ ซ เกียฮ ฮอยจ
ละ โม อซิราเอน เตือง ปะเทต อ�ื ดัฮ โอ ไก ป ฮอยจ เรอึม
โฮ� เอะ ซ ญอม ละ เปอะ ตัม ป อฮั เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ
กซัต เซ�

4 โม ป โฮว เซ เญือม ฮอยจ อื ยว่ง กิเบ่อา ก อาวต ซา
อุน เซ� อู ไลลวง เซ ละ ปุย นา เซ� ปุย ยว่ง เซ เยอืม ฆาื
อื เตือง ยว่ง แตะ� 5 ซาอุน ปุก เญือม เอญี อื เน่อมึ นึง ชจิ
ไม่ โมวก ยุฮ แตะ� ไฮมญ ปุย ตอก เฮ�ี �เมอยุ ปุย โม เฮ�ี
เกียฮ เยอืม โน่ง เมอ�� อฮั เซ ละ ปุย� โม เซ รโฮงะ อื ละ
อื โครยญ เจือ รซอม ป โรวก ปุย ยว่ง ยาเบ่ต เซ�

6 ซาอุน เญือม ฮมอง อื ไลลวง เซ ฮอยจ เอนิ ลปุ พะจาว
ละ� กุม เอนิ รพาวม อ�ื ฮาวก รพาวม เนอมึ ฮาวก รพาวม
แนม ฆาื อ�ื 7 ตุย โมวก ติ กู� มอก อ�ื รฆุ โตะ อื เซ แปน
ไซจ แปน ไซจ แตะ� เกือฮ ปุย โรวก อื ละ โม อซิราเอน โค
รยญ โดฮ� เกือฮ อื อฮั เฮี ไม่ อ�ื �ดัฮ ไก ป โอ โฮว ดิ ไม่ ซา
อุน ไม่ ซามูเอน เนอ� โมวก ยุฮ อื ซ แปน ตอก เฮี โครยญ
โฆะ อ�ื� อฮั เซ รซอม โรวก โม เซ เยอ� เญอืม เซ ปุย อาวม
รพาวม ฮลัต แตะ นึง พะจาว. โรวต โตว โอ เนองึ ป อฮั อ�ื
โกฮ โฮว ฆาื อื ไม่ รพาวม ติ โดฮ แตะ ไม่ ปุ แตะ� 8 โม อซิ
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ราเอน ฮอยจ ฆาื อื นึง ยว่ง เบ่เซก� เญือม เมีญ ซาอุน อื
ปรเมะ โม อซิราเอน ไก ลอวย แซน ปุย� โม เจอ ยูด่า ไก
ลอวย ฮมาึน�

9 โม เซ เกือฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ยว่ง ยาเบ่ต เซ เอญี รโฮ
งะ อื ละ ปุย ยว่ง แตะ ตอก เฮ�ี �ซงา่วป เมาะ ซ โซะ กอยจ
เจอ ซ ไก ป ฮอยจ เรอึม โม เปะ เอ�� เกือฮ อื อฮั เซ� โม
เซ เอญี แม นึง ยว่ง ยาเบ่ต� เญือม ฮอยจ อื รโฮงะ ไลลวง
อื ละ อ�ื ยว่ง เซ ไมจ มวน เนอึม รพาวม ฆาื อ�ื 10 อฮั เฮี
ฆาื อื ละ โม อมัโมน เซ� �ซงา่วป เอะ ซ ญอม ละ โม เปะ�
ซ โฮลฮ เปอะ ยุฮ ละ เอะ ตัม ฆวต ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ��
เคียต อฮั เซ ละ อ�ื

11 ปวยฮ พริ เซ ซาอุน รฆุ ตฮนั ยุฮ แตะ แปน ลอวย มู�
เญือม โอก โรง ซเงะ เอ เลียก ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม อมัโมน
เซ� โฮลฮ เนอึม ยุฮ ยุม ไม่ อื ฮอยจ ละ งอ่น ซเงะ� ป ไอม
ลัง่ อื แตก ฟุง� อาวต เฮยี อาวต ไฮ� เญือะ ไก โตว ป อาวต
ดิ ไม่ ปุ แตะ ติ ตื เนอมึ�

12 เญอืม เซ ปุย ไฮมญซามูเอน ตอก เฮ�ี �ปุย ไน เอะ มัฮ
ปุย นึง อื ป โอ ฆวต เกือฮ ซาอุน เตียง แตะ� เกือฮ ฮอยจ
นา เฮ�ี เอะ ซ ยุฮ ยุม ไม่�� อฮั เซ โม เซ�

13ซาอุน อฮั เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี ปุ เกือฮ ไก เฟือฮ เอนิ ป
ซ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไน โม เอะ เอ� เอจี มัฮ ซเงะ เกือฮ พะจาว
โม อซิราเอน โปน ฮา ป โอ ไมจ�� อฮั เซ ละ ปุย�

14 ซามูเอน อฮั เฮี ละ ปุย� �ไมจ เอะ เอญี นึง ยว่ง กิละ
กัน เตือง มู แตะ� ไมจ เอะ รโฮงะ แจง แน แม ติ โฮน มัฮ
ซาอุน กซัต ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ� 15 เญอืม เซ ปุย เตือง โอยจ อื
เอญี เนอมึ ฮอยจ นึง ยว่ง กิละกัน ฆาื อ�ื รโฮงะ แม อื ซอง
นา พะจาว มัฮ ซาอุน กซัต ยุฮ แตะ เซ� มอก ตอง ทไว ซัต
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ซิง ละ พะจาว ละ ซ เปลีฮ อื รโจะ ดิ แตะ รพาวม แตะ ไม่
พะจาว. ซาอุน ไม่ ปุย เตือง โอยจ อื ไก กัน ชลอง ระ นา เซ�

12
ป อฮั ซามูเอน ละ ปุย

1ฟวยจ เซ ซามูเอน อฮั อื ละ โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ
อื ตอก เฮ�ี �งอ่ต เมอะ� อาึ เอจี ยุฮ ละ เปอะ ตัม ป ปัว โม
เปะ อื โครยญ เจือ� อาึ เอจี ดุฮ เนอึม กซัต ละ เปอะ ละ ซ
เกือฮ แปน ป ตัตเตียง โม เปะ� 2 ปเล่ีย เฮี โม เปะ เอจี ไก
กซัต ยุฮ เปอะ ละ ซ แปน อื ป นัม โม เปะ� อาึ เอจี กวต
เตอะ ปอ ครา ไกญ แตะ เมาะ เฮ�ี โม กวน เนอะ เอจี อาวต
โรฮ ไม่ โม เปะ� อาึ เอจี อาวต ไม่ เปอะ ละ ซ แปน ป นัม ละ
โม เปะ เน่อมึ เญือม นมุ ลัง่ แตะ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี 3 อาึ
อาวต ซองนา โม เปะ นา เฮ�ี ดัฮ อาึ ไก พิต โฌวะ ยุฮ ละ
เปอะ ยัง่ ออฮ ยัง่ เอฮี ญุ่ก� อาึ ปัว โม เปะ รโฮงะ ละ แตะ
ซองนา พะจาว ไม่ ซองนา กซัต เลือก พะจาว เซ� อมั ไก
เญอืม โคะ ไอฮ อาึ โมวก ยุฮ ปุย เยอ� ไม่ โคะ ตุย เยอะ บรงั
ยุฮ ปุย เยอ� อาึ อมั เอจี โคะ บ่วก ละ ปุย� ไม่ ไกป นิป แตะ
ปุย� อาึ อมั ไก เญือม เกือฮ ปุย นนุ แตะ ละ ซ เคียต เตอะ
โอ เกียฮ ยุ เกียฮ ฮมอง โอเอฮี ฮ�ี ดัฮ อาึ โคะ ยุฮ โอเอฮี
ตอก เซ โฮ� อาึ ซ โรก เกอะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ� 4 ปุย
โฮวน เซ โลยฮ อ�ื �ปะ บ่วก เปอะ โตว เนอมึ ละ เอะ ไม่ โอ
เปอะ ไกป นิป เอะ� ไม่ โอ โรฮ เปอะ ตุย โอเอฮี ยุฮ ปุย ออฮ
ปุย เอฮี ติ ตื เนอมึ�� อฮั เซ�

5 ซามูเอน อฮั แม อื ละ ปุย โม เซ ตอก เฮ�ี �ซเงะ เนาะ
เฮ�ี พะจาว ไม่ กซัต ป เลือก พะจาว ละ เปอะ เซ� เอจี แปน
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พีญัน อื ละ เปอะ� นึง ไลลวง อฮั โม เปะ ติ แตะ โอ ยุ ตอก
พิต ตอก โฌวะ อาึ ละ เปอะ เซ�� อฮั เซ�
ปุย โม เซ โลยฮ อ�ื �เออ เนอมึ� พะจาว เอจี แปน พญีัน

อื ละ เอะ�� อฮั เซ� 6 ซามูเอน อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �เอจี
มัฮ พะจาว ป เลือก ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ละ ซ เกือฮ อื นัม
โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อียปิ� 7 ปเล่ีย
เฮี โม เปะ ไมจ เปอะ ชุง อาวต โฆย นา ก อาวต เปอะ เซ�
อาึ ซ รโฮงะ ไลลวง กัน พิต ยุฮ โม เปะ ละ เปอะ ซองนา พะ
จาว, นึง ฆวต เกือฮ ฮะ โม เปะ โตก ละ กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
ตอก เอจี เรอมึ พะจาว โม เปะ� ไม่ เรอมึ อื โม จัตเจือ ไพรม
เปอะ เซ� 8 เญือม โฮว อาวต เญือะ ยาโคป นึง เมือง อียปิ
โฆะ โฮ� โม อยีปิ เซ โคมเฮง อ�ื เญอืม เซ โม จัตเจือ ไพรม
เปอะ เซ กอก ลอป ปัว พะจาว เรอึม แตะ� เญือม เซ พะ
จาว เอจี เกือฮ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน นัม อื เกือฮ โอก ฮา เมือง
อียปิ เซ� เกือฮ อื โฮลฮ โฮว อาวต นึง นา ก อาวต โม เปะ
ปเล่ีย เฮ�ี

9 �ปุย โม เซ ปังเมอ เอจี เบีย เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ
แตะ� พะจาว เกือฮ เอนิ โม ฟีลิซเตีย ไม่ กซัต เมือง โมอปั
ไม่ ซิเซรา ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ยุฮ กซัต ยาบิน่ เมือง ฮาโซ เซ
รุป ปุ แตะ ไม่ อ�ื เกือฮ เอนิ โม อซิราเอน เซ ไป นึง อื ฆาื อ�ื
10 เญอืม เซ ปุย โม เซ กอก แม ปัว พะจาว เรอมึ แตะ� อฮั
อื ตอก เฮ�ี �โม เอะ เตือง โอยจ เจอะ เอจี พิต เนอมึ เมอะ�
เอจี โคะ ละ โปวฮ เนอมึ พะจาว ยุฮ แตะ� ไม่ เอจี โคะ ซาวป
เนอึม ไว พะจาว ไฮญ ป มัฮ พะบ่าอนั ไม่ พะอตัทาโรต เซ�
ปเล่ีย เฮี ปัว เปอะ เรอมึ เอะ เกือฮ โปน ฮา โม ป ฆวต รุป ไม่
เยอะ เซ� ฟวยจ เซ เอะ ซ นัปทื เนอึม ปะ ฆาื อ�ื� เอจี อฮั
อื ตอก เซ� 11 เญอืม เซ พะจาว เกือฮ กิเด่โอน ไม่ บ่ารกั ไม่
เยปทา ไม่ ซามูเอน ฮอยจ เรอมึ เปอะ เกือฮ โปน โม ป ฆวต
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รุป ไม่ เปอะ เซ� โม เปะ โฮลฮ เนอมึ เปอะ อาวต เฮน อาวต
ฮลอง เบือ อ�ื

12 �โม เปะ เญือม ยุ เปอะ ฮอยจ กซัต นาฮตั ป มัฮ กซัต
เมือง อมัโมน เซ ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ เปอะ� โม เปะ ละ
โปวฮ เอนิ เปอะ พะจาว ยุฮ เปอะ ป มัฮ กซัต ยุฮ เปอะ เซ�
ไม่ ฮอยจ อฮั เปอะ ละ อาึ ตอก เฮ�ี �เอะ ฆวต ไอฮ กซัต ละ
ซ แปน อื ป ตัตเตียง เอะ�� อฮั เปอะ เซ เนิ� 13 ปเล่ีย เฮี
กซัต ยุฮ เปอะ ป เลือก เปอะ เซ เอจี อาวต ไม่ เปอะ นา เฮ�ี
โม เปะ ปัว เปอะ กซัต นึง พะจาว. พะจาว เอจี เกือฮ เนอึ
ม อื ละ เปอะ� 14 ดัฮ โม เปะ ยุง ฮลัต นึง พะจาว, ไม่ นัปทื
เนอึม เปอะ� ไม่ โอ เปอะ เลฮ เตียง ลปุง ซตอก อื อาึง ละ
เปอะ� ดัฮ โม เปะ ไม่ กซัต ยุฮ เปอะ ซ ฟวต เนอึม เยโฮวา
ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ เซ� ซ แปน เนอึม ป ไมจ ป ญุ่ก ละ
เปอะ� 15 ดัฮ โม เปะ โอ งอ่ต ป อฮั พะจาว, ไม่ โอ เปอะ ยุฮ
ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง ละ เปอะ� พะจาว ปังเมอ ซ ตอซู ปุ
แตะ ไม่ โม เปะ ไม่ กซัต ยุฮ เปอะ เซ ฆาื อื โรฮ� 16 มัฮ เซ
ป ไมจ เปอะ อาวต โฆย ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ มอง แลน กัน ซัม
คัน ยุฮ พะจาว เฮี ป ซ เกือฮ อื เกิต ซองนา ปันตา เปอะ เฮี
เอนิ� 17 ปเล่ีย เฮี มัฮ เมือ แลง� โม่ มัฮ อ�ื อาึ ซ กอก ปัว
นึง พะจาว, ฟวยจ เซ พะจาว ซ เกือฮ บริ เนอมึ� ซ เกือฮ พริ
เฮละ� เญือม เอจี โฮลฮ โม เปะ ยุ โอเอฮี ตอก เซ ซ แปน
ควน เกือฮ โม เปะ โตก ละ เอจี ยุฮ แตะ กัน พิต ระ ลัมเลือ
เอนิ ซองนา พะจาว, นึง ปัว เปอะ ติ แตะ ไก กซัต ยุฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

18 เญือม เซ ซามูเอน ไววอน ปัว อื นึง พะจาว. ไน ซเงะ
เซ พะจาว เกือฮ เนอึม บริ เนอึม� เกือฮ โรฮ อื เตอมึ ไม่
เฮละ� ปุย เตือง โอยจ อื ฮลัต เนอึม ฆาื อื นึง พะจาว ไม่
ฮลัต โรฮ อื นึง ซามูเอน เซ�
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19 ปุย โม เซ ปัว เนอึม ปัว แนม อื นึง ซามูเอน เซ ฆาื อื
ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ ไววอน ปัว นึง พะจาว ยุฮ เปอะ รโตง
เอะ โรฮ� เดอมึ เอะ โอ ซ ยุม� เอะ เอจี ยุฮ เนอมึ ป พิต ละ
พะจาว โฮวน เจือ� โฮฮ ฮา เซ เอะ เอจี ยุฮ แม ป พิต นึง ปัว
เยอะ กซัต ละ โกะ แตะ ไอฮ�� อฮั เซ� 20 ซามูเอน อฮั แม
เฮี ละ อ�ื �ปุ ฮลัต ฆาื� ปัง เอจี โฮวน ป พิต ป โฌวะ ยุฮ
เปอะ ญุ่ก� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ละ โปวฮ พะจาว ฆาื
อ�ื ไมจ เปอะ นัปทื พะจาว ไม่ เตม รพาวม แตะ นึง� 21 ปุ
เญาะ โฮว ซาวป ไว พะจาว โอ เนอมึ ป โอ ไก ป มัฮ ฮา� พะ
ตอก เซ เกียฮ เรอึม โตว โม เปะ� นึง โอ อื มัฮ พะจาว เนอึ
ม� 22พะจาว เอจี ซันญา อาึง อื ซโตฮ เบือ มอยฮ ระ ไล ยุฮ
แตะ เซ โอ แตะ ซ ละ ซ โปวฮ โม เปะ� นึง เอจี มัฮ อื ป ปุก
รพาวม พะจาว ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ แปน ปุย ไน แตะ เซ�
23 ไลลวง อาึ นึง อ�ื อาึ ปัว พะจาว เรอึม แตะ โอ เกือฮ อาึ
ไก รพาวม ฆวต ลโล่ะ ฮา ไววอน แตะ เพือ โม เปะ� ดัฮ อาึ
ลโล่ะ ไววอน แตะ เพือ เปอะ โฮ� ซ แปน เอนิ ยุฮ ป พิต ละ
พะจาว ฆาื อ�ื อาึ ซ เพอกึ โม เปะ เกือฮ เปอะ ยุง ป มัฮ ป
ไมจ ป ญุ่ก ป ปุก ป ลอก โครยญ เจือ� 24 ไมจ เปอะ ฮลัต
นึง พะจาว ไม่ นัปทื เปอะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� ไม่ เตม
รพาวม แตะ นึง� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ กัน ระ
ไล ป เอจี ยุฮ พะจาว ละ เปอะ เซ� 25 ดัฮ โม เปะ ยุฮ แนฮ
ลัง่ ป ฆอก โฮ� พะจาว ปังเมอ ซ ยุฮ ไลจ ฆาื อื ไม่ โม เปะ
เตือง โม โกะ เปอะ เตือง กซัต ยุฮ เปอะ โรฮ�� อฮั เซ ซามู
เอน เนอ�

13
ไลลวง รุป ปุย ไม่ โม ฟีลิซเตีย
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1 (เญือม แปน โรง ซาอุน กซัต อาญุ อื ไก งว่ย เนอึม�
แปน กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เซ รปาวน โรฮ ลอา เนอึม��*
2 กังเคะ เอ ซาอุน เลือก ตฮนั ลอวย เปือน� เกือฮ อื อาวต
ไม่ โกะ แตะ นึง นาตี มิกมัต ซดิ โบ บลาวง ราว ยว่ง เบ่ตเอน
ลอา เปือน ปุย� เกือฮ อื อาวต ไม่ โยนาทัน นึง ยว่ง กิเบ่อา
นาตี เจอ เบ่นยามิน ติ เปือน ปุย� ตฮนั ไฮญ นึง อื พลวย อื
เกือฮ เอญี เญือะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�

3 ติ ซเงะ อื โยนาทัน เลียก ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ตฮนั ฟี
ลิซเตีย ป อาวต นึง ไคะ ยว่ง เกบ่า� เป อ�ื โม ฟีลิซเตีย ป
อาวต ก ไฮญ ฮมอง โรฮ อ�ื เญอืม เซ ซาอุน เกือฮ ปุย ปาึง
โตวต โครยญ ยว่ง ติ ปะเทต อซิราเอน ละ ซ เกือฮ อื โม ฮบีรู
เพรยีง ติ แตะ ละ ซ โฮว รุป แตะ� 4 โม อซิราเอน ฮมอง โรฮ
ไลลวง เอจี เป ซาอุน โม ฟีลิซเตีย ป อาวต นึง ไคะ เซ� ยุง
โรฮ ตอก รอก ลัมเลือ รพาวม โม ฟีลิซเตีย นึง แตะ ฆาื อ�ื
กอก เอนิ ปุ แตะ รโจะ รเจอมึ ไม่ ซาอุน นึง ยว่ง กิละกัน เซ
ฆาื อ�ื

5 โม ฟีลิซเตีย รโจะ โรฮ ปุ แตะ ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ โม อซิ
ราเอน� โม เซ ไก เอนิ เลาะ รุป เซิก ยุฮ ลอวย ฮมาึน กัน
ไม่ ตฮนั บุก บรอง แลฮ เปือน ปุย� โม ตฮนั ยุฮ อื ป โฮว นึง
ชวง แตะ โฮวน เอนิ ตอก ไฮมจ ไก นึง เกาะ โฮ� ตฮนั โม เซ
โฮว ฮอยจ โบ ยว่ง มิกมัต� ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นา เซ� นาตี เซ
ไก โปน ยว่ง เบ่ตอาเวน ลวง โอก ซเงะ� 6 เญือม เอจี ตอซู
อื ไม่ ปุ แตะ ไม่ โม ตฮนั โฮวน ตอก เซ� โม อซิราเอน อาวม
ซ ไป แตะ นึง อ�ื ตอ เม่าะ ฆาื อื โตะ ทัม งอ่น� นึง เฆียป
ซโมะ งอ่น� นึง โตะ เตะ งอ่น� โตะ อูโมง งอ่น� ไม่ โตะ นัม

* 13:1 13:1 นึง ลปุง ฮบีรู อู โตว เมาะ ไก เนอมึ อื นึง คอ เฮ�ี มัฮ ไก อื นึง
ลปุง กรกิ งอ่น�
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โม่ งอ่น� 7 โนก ฮา เซ ตอ เตือง โกลง จอแด่น ฮอยจ นาตี
เจอ กาต งอ่น ไม่ เมือง กิเลอตั งอ่น�
ซาอุน อาวต ลัง่ นึง ยว่ง กิละกัน� โม ตฮนั ป อาวต ลัง่ ไม่

อื รกุฮ รเตียง นึง ฮลัต แตะ� 8 ซาอุน มอง อื อาแลฮ ซเงะ
ตัม เวลา พัต ซามูเอน อาึง ละ แตะ� เญือม เซ ซามูเอน ดิ
เตือน โตว ฮอยจ นึง ยว่ง กิละกัน เซ� โม ตฮนั ริ แตกฟุง
ฮา ซาอุน� 9 ซาอุน อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ซัตซิง ละ ซ ตอง เงอะ
ทไว ละ พะจาว เซ ตาว แปฮ ละ อาึ ฮอยจ นา เฮ�ี โรวก โรฮ
ไม่ โอเอฮี ป ซ ทไว เยอะ ละ ซ แปน อื ควน รโจะ ดิ รพาวม
แตะ ไม่ พะจาว�� อฮั เซ ละ ปุย� ปุย โรวก เนอมึ อื ละ อ�ื
ซาอุน มอก เนอึม ตอง ทไว อื ละ พะจาว� 10 เมาะ เอจี ซ
ฟวยจ ทไว อื โอเอฮี เซ ฮอยจ เอนิ ซามูเอน เนอ� ซาอุน
โอก รโนฮ รชงึ อ�ื

11 ซามูเอน อฮั เฮ�ี �มัฮ เมอ ป ยุฮ โม เปะ เอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื
ซาอุน โลยฮ อ�ื �อาึ ยุ แตกฟุง ปุย ฮา แตะ� ยุ โรฮ โอ

ปะ ฮอยจ ตัม เวลา พัต เปอะ อาึง� ยุ โรฮ ฮอยจ รโจะ รเจ
อมึ โม ฟีลิซเตีย นึง ยว่ง มิกมัต เซ� 12 เญอืม ยุ โอเอฮี ตอก
เซ อาึ งอ่ต เตอะ โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย โม ฟีลิซ
เตีย เอจี ซ ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ อาึ นึง ยว่ง กิละกัน เฮ�ี อาึ
ปังเมอ โอ ดิ โฮลฮ ปัว พะจาว เรอึม แตะ�� อาึ งอ่ต ตอก
เซ� อาึ แปน เนอึม คนัป ติ แตะ� มอก เนอึม ตอง ทไว โอ
เอฮี ฆาื อ�ื� อฮั เซ ซาอุน�

13ซามูเอน อฮั เฮี ละ อ�ื �กัน ยุฮ ปะ เซ มัฮ ตอก กัน ยุฮ
ปุย งาว โฮ� ยุฮ เปอะ โตว ตัม ลปุง ซตอก เยโฮวา พะจาว
ยุฮ แตะ� มัฮ ยุฮ เปอะ ตัม ลปุง ซตอก พะจาว ละ แตะ เซ�
พะจาว ตึน ซ เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ เปอะ ตอน ฮมัน ฮอยจ ละ
โม จัตเจือ เปอะ� ละ ซ โฮลฮ เปอะ ตัตเตียง ลอป โม อซิรา
เอน� 14 เคียง เมอ เอจี พิต เปอะ ตอก เซ เญือะ ซ โฮลฮ
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เปอะ โตว ตัตเตียง เล่ีญ บัน่เมือง ยุฮ เปอะ เซ� พะจาว เอจี
ซาวป ปรเมะ ไฮญ ป ปุก เนอมึ อื รพาวม โกะ แตะ� ซ เกือฮ
ปุย เซ ตัตเตียง ปุย ไน แตะ� นึง โอ ปะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก
พะจาว อาึง ละ แตะ�� อฮั เซ ซามูเอน� 15-16 เญอืม เซ ซา
มูเอน โอก เอญี เน่อมึ นึง กิละกัน เซ� เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง
กิเบอ่า ป มัฮ นาตี โม เบ่นยามิน�
ฟวยจ เซ ซาอุน ไม่ โยนาทัน ป มัฮ กวน ซาอุน ไม่ โม ตฮนั

ยุฮ อื เซ� ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง ยว่ง เกบ่า ป มัฮ นาตี โม เบ่น
ยามิน เซ� เญือม เซ ซาอุน เมีญ แลน ตฮนั อาวต ไม่ แตะ
เซ� ไก พามัน เมาะ แลฮ รอย ปุย� โม ฟีลิซเตีย เซ ตัง โรฮ
ไคะ ยุฮ แตะ นึง ยว่ง มิกมัต� 17 ไน โม ฟีลิซเตีย เซ ไก โม
ป ซาวป เต ปุย นึง ลอวย มู� ติ มู อื โฮว นึง คระ ลวง ลัก่
โอฟรา� ปุก นาตี อาวต โม ชูอนั� 18 ติ มู อื โฮว คระ ยว่ง
เบ่ตโฮโรน� ติ มู อื เซ โฮว คระ โตะ โลก เซโบ่อมิ ป อาวต ซื
นา ลาึน เวอืฮ เซ� ซดิ ไม่ เคต เมือง อาวต อ�ื

19 เญอืม เซ ไก โตว ป เกียฮ แตม ไร นึง ไน โม อซิราเอน ติ
ปุย เนอมึ� โม ฟีลิซเตีย เซ เอจี ตึน อฮั อื ตอก เฮ�ี �ฮอ นึง
ซ เกียฮ ยุฮ โม ฮบีรู เซ ไอฮ วจิ ไม่ เพลียฮ ละ ซ โกว แตะ��
อฮั เซ� 20 โม อซิราเอน เซ จัมเปน อื โฮว เคะ โม ฟีลิซเตีย
ละ ซ รเซะ แตะ ไท ไม่ คาโบ่ก ไม่ ม่อย ไม่ รมัก่ ยุฮ แตะ�
21 จัง รเซะ ปุย ไร รกัก ลอวย ไม่ ม่อย ไม่ ซน่อต โมวก� ปุก
ติ เลียน ซตัง ซครกั� จัง รเซะ ไท ไม่ คาโบ่ก ปุก ลอา เลียน
ซตัง ซครกั� 22 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไน ซเงะ รุป ปุย ปุ แตะ
เซ� โม อซิราเอน ไก โตว วจิ ไม่ เพลียฮ อาวต ไม่ โกะ อื ติ
ตื เนอมึ� โนก ฮา ซาอุน ไม่ โยนาทัน กวน ซาอุน เซ�

23 เญือม เซ โม ฟีลิซเตีย เซ เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว
มอง คระ นา ก ซ เลียก ปุย ละ เงยีก มิกมัต เซ ติ มู�
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14
โยนาทัน โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย

1 ไก ติ ซเงะ� โยนาทัน ป มัฮ กวน ซาอุน เซ อฮั เฮี ละ ปร
เมะ นมุ ป โรวก เครองึ ตฮนั ยุฮ แตะ� �โฮว� โฮว ดิ ฮอยจ
ละ ก อาวต โม ฟีลิซเตีย และ�� อฮั เซ ละ อ�ื โฮว เนอึม
เตือง ลอา แตะ� ปังเมอ โอ แปน รโฮงะ อื ละ ซาอุน ป มัฮ
เปือะ แตะ�

2 เญอืม เซ ซาอุน กัง พากัง ยุฮ แตะ ฆรมึ โคะ ทัปทิม นึง
นาตี มิกโรน ซดิ ไม่ ยว่ง กิเบ่อา� ตฮนั อาวต ไม่ อื ไก เมาะ
แลฮ รอย� 3 ไน ตฮนั ติ มู เซ ไก โตว ป ยุง โฮว โยนาทัน
ตอก เซ� อาฮิยา ป มัฮ กวน อาฮิทุป อาวต โรฮ ไม่ ซาอุน
นา เซ� อาฮยิา เซ มัฮ ซตุ ไอฮ เอโฟต ซัมคัน ยุฮ พะจาว. ป
มัฮ อาฮิทุป เซ มัฮ เอียกระ อีคาโบ่ต� ปุย ลอา เซ มัฮ กวน
ฟีเนฮตั� ฟีเนฮตั เซ มัฮ กวน เอลี�

4 นึง เงยีก ราว มิกมัต เซ ไก รองั ฮลาวง นึง เตือง ลอา ก
บลัฮ คระ� ติ ก บลัฮ อื ปุย อฮั โบเ่ซต ไม่ อ�ื ติ ก บลัฮ อื อฮั
เซเน ไม่ อ�ื ปุก คระ ตะ โยนาทัน โฮว ละ ซ ฮอยจ แตะ ก
อาวต ตฮนั ฟีลิซเตีย เซ� 5 รองั เซ ติ อื อาวต กล่าวง เงยีก
เซ นา ลัก่ ยว่ง มิกมัต� ติ อื อาวต ก เซฮ เงียก เซ นา ลัก่
ยว่ง เกบ่า�

6 โยนาทัน อฮั อื ละ ปรเมะ นมุ ป โฮว ไม่ แตะ เซ ตอก
เฮ�ี �โฮว� โฮว ดิ ฮอยจ ก อาวต โม ฟีลิซเตีย ป โอ ยุง พะ
จาว เซ� เมอ เตือง อื พะจาว ซ ยุฮ ดิ กัน ไม่ เอะ ยุง่� ดัฮ
พะจาว ฆวต เกือฮ เอะ โปน ฮา อื ไก โตว ป ปุน คัต คัง เงอ�
เอะ ปัง รมัฮ ปัง โฮวน เนอะ� ตัง โตว ละ พะจาว.� อฮั เซ�

7 ป ไปญ เครองึ ตฮนั เซ อฮั เฮ�ี �โฮว เซ� เตอมึ ตอก
ยุฮ เปอะ� อาึ ไก รพาวม ติ โดฮ ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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8 โยนาทัน อฮั เฮ�ี �เอะ ซ เตือง เงียก เฮี เกือฮ โม เซ
โฮลฮ ยุ แตะ� 9 ดัฮ โม ฟีลิซเตีย ดวน เอะ มอง แตะ ละ ซ
ฮอยจ อื เคะ เอะ� เอะ ซ อาวต มอง� 10 ดัฮ กอก เอะ เอญี
เคะ แตะ เอะ ซ เลียก เคะ อ�ื ซ ที ละ เอะ นึง ลปุง อื เซ
เกือฮ พะจาว เอะ เป�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 เญอืม เซ ปุย ลอา เซ เกือฮ เนอมึ โม ฟีลิซเตีย ยุ แตะ�
เญอืม ยุ อื ปุย ลอา เซ โม ฟีลิซเตีย อฮั เฮ�ี �แลน เมิฮ� โม
ฮบีรู มาว ปุ โอก เน่อมึ โตะ เตะ ก เม่าะ แตะ�� อฮั เซ ละ
ปุ แตะ� 12 ตฮนั โม เซ รโอง อฮั เฮี ละ โยนาทัน ไม่ ป โรวก
เครองึ อ�ื �เอญี เคะ เอะ นา เฮ�ี เอะ ซ เพอกึ โม เปะ นึง
โอเอฮี ติ เจือ�� อฮั เซ ละ อ�ื
โยนาทัน อฮั เฮี ละ ป โรวก เครองึ แตะ� �มาว ปุ ฮาวก

ฟวต อาึ อ�ื พะจาว เอจี มอป อื อาวต ฆรมึ อมันัต โม อซิ
ราเอน�� อฮั เซ�

13 โยนาทัน ฮาวก รกา� มาว ปุ ฮาวก ก พรกั อ�ื ป โรวก
เครองึ อื เซ ฮาวก ลัก่เคะ อ�ื โยนาทัน ดัม เลียก มอก โม ฟี
ลิซเตีย� ป โรวก เครองึ อื เซ มอก โรฮ อื ลัก่เคะ อ�ื 14 ปุย
ลอา เซ ยุฮ ยุม ไม่ โม ฟีลิซเตีย พามัน เมาะ งา่ ปุย นึง เตะ
ติ เบือง เมาะ ติ ไฮ พาซี�

15 เญือม เซ โม ตฮนั ฟีลิซเตีย เกิต รพาวม ฮลัต เตีจ เตื
อง มู แตะ� เตือง ป อาวต นึง พากัง ไม่ โม ป อาวต เพระด่า
วก� เตือง ป โฮว รุป ไม่ ป อาวต มอง ญัม� เกิต ดุงเดียง
เตะ นึง ไม่ อ�ื โม ฟีลิซเตีย ฮลัต ปอ โอ แตะ เญือะ ยุง คิง
แตะ� ตอ เงา่ะ ตอ วู ฆาื อ�ื

โม ฟีลิซเตีย ไป
16 เญอืม เซ ตฮนั ยุฮ ซาอุน ป อาวต นึง ยว่ง กิเบอ่า นาตี

โม เบ่นยามิน เซ� ชวน ตอ โม ฟีลิซเตีย วุนไว เยอื เอนิ�
17ฟวยจ เซ ซาอุน อฮั อื ละ ตฮนั ยุฮ แตะ ตอก เฮ�ี �เมีญ
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แลน ปุ เปอะ เมอะ� มัฮ ปุย ติ ติ ป โอ อาวต นา เฮี เยอ��
อฮั เซ� โม เซ เมีญ เนอมึ อ�ื เญอืม เอจี ฟวยจ เมีญ อื เซ�
มัฮ โยนาทัน ไม่ ปรเมะ นมุ ติ ปุย ป ไปญ เครองึ รุป ยุฮ อื เซ
ป โอ อื ยุ อาวต อื นา เซ�

18 ซาอุน อฮั อื ละ อาฮิยา ป มัฮ ซตุ เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ
เปอะ ตุย ฮติ ยุฮ พะจาว เซ ฮอยจ นา เฮ�ี� อฮั เซ� เจน เซ
ฮติ ยุฮ พะจาว อาวต โรฮ ไม่ โม อซิราเอน� 19ลไล อู ลัง่ ซา
อุน ไม่ ซตุ เซ� เซียง จุเจะ ปุย นึง ไคะ ยุฮ โม ฟีลิซเตีย เซ
โอก แนฮ เรยีง ปุๆ� ซาอุน อฮั อื ละ อาฮิยา ป มัฮ ซตุ เซ
ตอก เฮ�ี �ทัน โตว เญือะ ไฮมญ นึง พะจาว�� อฮั เซ�

20 ฟวยจ เซ ซาอุน ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื เลียก ตอซู ปุ แตะ
ไม่ ตฮนั ยุฮ โม ฟีลิซเตีย เซ� ปุก ลไล ซุกซัก ลุงลัง โม ฟีลิซ
เตีย เซ ไม่ ปุ แตะ� ปอ เอนิ โคะ มอก อื โม โกะ แตะ ไอฮ�
21 โม ฮบีรู ป อาวต อื ไม่ โม ฟีลิซเตีย เน่อมึ กา เซ� ไม่ โม
ป โฮว อาวต ไม่ อื นึง ไคะ ยุฮ อื เซ� ลเตือฮ แม อาวต ลวง
โม อซิราเอน ละ ซ เรอึม อื ซาอุน ไม่ โยนาทัน� 22 โม อซิ
ราเอน ป เม่าะ อื ติ แตะ นึง โตะ โลก โบ บลาวง เอฟราอมิ
เซ� เญอืม ฮมอง อื กัมลัง ตอ โม ฟีลิซเตีย ฮา โม เซ� บะ ปุ
แตะ โฮว อาื โรฮ รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ ฆาื อ�ื 23พะ
จาว เอจี เรอมึ เนอมึ โม อซิราเอน ไน ซเงะ เซ� กัน รุป อื ปุ
แตะ โฮว เวอืฮ ปุๆ� เอจี โฮว โปน ยว่ง เบ่ตอาเวน เซ เอนิ�

24ซเงะ เซ โม อซิราเอน ชุมเรยีง ไม่ ฮวิแฮง แตะ นึง เอจี
เกือฮ ซาอุน อื ซันญา อาึง อื ตอก เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี ดัฮ
ไก ป โซม กา เฆียง โฮลฮ อาึ โรก เวน ละ ป เกละยุ แตะ�
ปุย เซ ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� เญื
อม เซ ไก โตว ป โรวต โซม ฆาื ติ ปุย เนอมึ ไน ติ ซเงะ ไกลป
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เซ� 25 โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เซ โฮว ฮอยจ นึง เพระ
ด่าวก ติ โดฮ� นา เซ โฮวน โกะ แฮ นึง� 26 โม เซ ยุ เฌีย
โกะ แฮ เซ� ปังเมอ โอ ไก ป โรวต โซม ติ ปุย เนอมึ ฆาื ฮลัต
อื นึง รซอม ซม่อต ซาอุน เซ� 27 โยนาทัน ปังเมอ โอ ยุง ไล
ลวง เกือฮ เปือะ แตะ ปุย คัม รซอม ซะ ตอก เซ� เมือต ยุ
เญือะ แฮ ไก โกะ เซ เดือะ เอนิ โชยฮ อื นึง โคะ ไปญ แตะ
เซ� ตวง โกะ แฮ เซ นึง เตะ แตะ โซม อ�ื เญอืม เอจี ฟวยจ
โซม อื ปุน เอนิ เรยีง แด่น แตะ จุบัน่ เอนิ� 28 ไก ตฮนั ติ
ปุย อฮั เฮี ละ อ�ื �เปือะ เปอะ เอจี เกือฮ ปุย คัม รซอม ซะ
ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ป โซม ซเงะ เนาะ เฮี เกือฮ ปุย เซ ลอก
ป โอยจ นึง โซะ แตะ�� อฮั เซ�� เญือม เซ โม ตฮนั เอจี
ชุม เนอมึ เรยีง ฆาื ฮวิ แตะ� 29ฟวยจ เซ โยนาทัน อฮั เฮ�ี
�เปือะ ก เญะ ยุฮ ลอน เอนิ ป ญัก ละ ปุย นึง เกือฮ อื โฮลฮ
โอต ฆวต โซม แตะ� แลน เซ� อาึ อื มัฮ เมาะ โฮลฮ โซม
โกะ แฮ เญีย่ะ โน่ง� เอจี ปอ เอนิ ปุน เนอะ เรยีง แด่น แตะ
เบือ อ�ื 30 ซเงะ เนาะ เฮี มัฮ โฮลฮ โม ตฮนั เฮี โซม โอเอฮี
ป โฮลฮ แตะ เน่อมึ นึง ป รุป แตะ ไม่ เซ� โม่ ซ โฮลฮ เรยีง
แด่น แตะ โฮฮ ฮา เซ แม โฮวน เตะ� โม่ โรฮ ซ ปุน ยุฮ ยุม
ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ โฮวน ฮา เซ แม�� อฮั เซ�

31 ซเงะ เซ โม อซิราเอน เอจี ยุฮ ยุม ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ
เน่อมึ นึง ยว่ง มิกมัต ฮอยจ นึง นาตี ไอยาโลน� โม ตฮนั
อซิราเอน เซ ปังเมอ เอจี ชุม เนอึม เรยีง ฆาื โอ แตะ โฮลฮ
โซม� 32 เญอืม เซ โม ตฮนั ตอ เลียก ตุย โอเอฮี โฮลฮ แตะ
นึง กัน รุป แตะ เซ� ตุย แกะ ไม่ โมวก� มอก อื นา เซ�
แปฮ เอนิ กุก โตะ ไม่ม เซ เตือง ไก ลัง่ อื ไม่ ฮนัม อ�ื 33 เญื
อม เซ ไก ป โฮว รโฮงะ ละ ซาอุน ตอก เฮ�ี �งอ่ต เมอะ�
ปเล่ีย เฮี โม ตฮนั ยุฮ เปอะ เอจี ยุฮ เนอมึ ป พิต ละ พะจาว,
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นึง เอจี กุก อื โตะ เตือง ไก ลัง่ อื ไม่ ฮนัม อ�ื� อฮั เซ� ซาอุน
รโอง ฆาื อื อฮั เฮ�ี �โม เปะ เญาะ เนอมึ เปอะ โตว รพาวม
ละ พะจาว, ไมจ เปอะ ซไจ ลฆุยฮ ซโมะ ระ เซ เกือฮ มังโมว
ฮอยจ ก อาวต อาึ เฮ�ี� อฮั เซ� 34ฟวยจ เซ ซาอุน เซ อฮั
แม เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ครอฮ ละ โม ตฮนั เซ เตือง โอยจ
อื เกือฮ ฮมอง ตื อ�ื เกือฮ ปุย โรวก โมวก ไม่ แกะ โครยญ
โฆะ แตะ� เกือฮ โฮว มอก ปอน อื นา เฮ�ี ปุ เญาะ ยุฮ ป
พิต ละ พะจาว นึง กุก เปอะ เตือง ไก ลัง่ อื ไม่ ฮนัม อ�ื� อฮั
เซ� ซาวม เซ เยอ� ปุย โม เซ โรวก เนอึม มอก ซัตซิง ฆาื
อื นา เซ� 35 เญือม เซ ซาอุน ยุฮ คัน ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี
ละ พะจาว, มัฮ คัน เซ ป มัฮ คัน ยุฮ โรง อื ละ อ�ื

36ฟวยจ เซ ซาอุน อฮั อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �เนาะ ก ซาวม
เฮี ไมจ เอะ โฮว อาื แม รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย� ไมจ
เอะ โฮว อาื ตอซู ไม่ ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ ไมจ เกือฮ ติ แตะ
โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ เตือง โอยจ อ�ื ไม่ เกือฮ ติ แตะ โฮลฮ คาว
คอง โอเอฮี ยุฮ อ�ื� อฮั เซ� ปุย โฮวน เซ โลยฮ อ�ื �ยุฮ
ตอก แกต เปอะ ปุก เซ เมิฮ�� อฮั เซ� ซตุ เซ ปังเมอ อฮั
อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เอะ ไฮมญ นึง พะจาว รกา�� อฮั เซ�
37 เญือม เซ ซาอุน ไฮมญ อื นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะ
จาว� เอะ อมั ปุก ลัง่ ละ โฮว อาื เยอะ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ฟี
ลิซเตีย เซ� ดัฮ เอะ โฮว ตอซู ไม่ โฮ� ปะ อมั ซ เกือฮ เปอะ
เอะ เป โม เซ�� อฮั เซ� ซเงะ เซ พะจาว ปังเมอ โอ โลยฮ
อื ละ อ�ื

38 เญือม เซ ซาอุน กอก โม ฮวันา ตฮนั ไน โม อซิราเอน
เซ เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว โม เปะ เรอมึ งอ่ต ไม่
แตะ� มัฮ มัป่ ตอก เมอ ป เกิต ลลาึง เอะ ซเงะ เนาะ เฮ�ี
39 อาึ ปัว ซันญา ไม่ พะจาว ป ไอม ลอป� ป มัฮ พะจาว ป
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เกียฮ เรอมึ โม อซิราเอน เซ ตอก เฮ�ี ปัง มัฮ ป ออฮ ป เอฮี
ญุ่ก� ปัง มัฮ โยนาทัน กวน อาึ เซ ญุ่ก� ป ยุฮ ป พิต เตอ�
ไมจ ปุย ยุฮ ยุม ไม่�� อฮั เซ� ปังเมอ โอ ไก ป โลยฮ ละ อื
ติ ปุย เนอึม� 40 ฟวยจ เซ ซาอุน อฮั แม อื ละ ปุย โฮวน
เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ อาวต บลัฮ ลัก่เติต
เตอ� อาึ ไม่ โยนาทัน ป มัฮ กวน เนอะ ซ อาวต บลัฮ ลัก่
เอฮี�� อฮั เซ� ปุย โฮวน เซ โลยฮ อ�ื �ยุฮ ตอก อฮั เปอะ
เซ เมิฮ�� อฮั เซ� 41 เญือม เซ ซาอุน ไฮมญ อื นึง พะจาว
ทื โม อซิราเอน เซ ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว� ซเงะ เนาะ เฮี ปะ
เมอยุ โอ เปอะ โลยฮ ป ไฮมญ อาึ นึง เปอะ เซ� ปเล่ีย เฮี
ปัว เปอะ รโฮงะ เนิ นึง เบ่อ ซัมคัน ยุฮ เปอะ เฮ�ี ดัฮ มัฮ โย
นาทัน ญุ่ก� อาึ ญุ่ก ป พิต เตอ� ปัว เปอะ เกือฮ เอะ ปุก อู
รมิ� ดัฮ มัฮ ไน โม อซิราเอน โฮวน เซ ป พิต เตอ� ปังเมอ
ไมจ เปอะ เกือฮ ปุก ทูมิม�� อฮั เซ� เญือม เซ ป พิต นึง อื
เซ ปุก มัฮ โยนาทัน ไม่ ซาอุน� โม ปุย โฮวน เซ พิต โตว�
42 ซาอุน เซ อฮั แม อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �โซวต แม อูรมิ ทู
มิม เซ นึง ซน่ะ อาึ ไม่ กวน เนอะ เฮ�ี� อฮั เซ� เญือม เซ
ปุย พิต นึง อื เซ มัฮ โยนาทัน�

43 ซาอุน ไฮมญ โยนาทัน เซ ตอก เฮ�ี �กวน� มัฮ เมอ ป
โคะ ยุฮ เปอะ�� โยนาทัน โลยฮ อ�ื �อาึ โคะ โซม โกะ แฮ
ป ติต นึง เปือง โคะ ฆิ ยุฮ แตะ เญี่ยะ โน่ง� อาึ ตอ โตว ฮา
กัน พิต ยุฮ แตะ เฮ�ี อาึ ญอม ยุม นึง�� อฮั เซ� 44 ซาอุน
อฮั เฮ�ี �ตัม โอ ปะ ยุม เนอมึ� ปัว พะจาว เกือฮ อาึ ลอก ป
โอยจ นึง โซะ แตะ�� อฮั เซ�

45 ปุย โฮวน เซ ปังเมอ อฮั อื ละ ซาอุน เซ ตอก เฮ�ี �อมั
โซมกวน ซ ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ โยนาทัน เซ เตือง มัฮ อื ป นัม
โม อซิราเอน เกือฮ เป ป รุป ไม่ แตะ เซ� เอะ ญอม โตว
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เกือฮ ปะ ยุฮ ยุม ไม่� เอะ ปัว ซันญา ไม่ พะจาว ป ไอม ลอป
เซ ตอก เฮ�ี ปัง มัฮ ฮาึก ไกญ อื ติ เงยีง ปุ ซ ไลจ� เมาะ กัน
ยุฮ อื ซเงะ เนาะ เฮี เอจี มัฮ พะจาว ป ยุฮ ดิ ไม่ อ�ื� อฮั เซ�
โม ลัปซด่อน เซ มัฮ อฮั อื ตอก เซ นึง โอ อื ซ เกือฮ ปุย ยุฮ
ยุม ไม่ โยนาทัน เซ� 46 ฟวยจ เซ ซาอุน ลอต โอ เญาะ อาื
เนอึม รุป ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ� โม ฟีลิซเตีย เซ ตัง โคน ตัง
เอญี ฮอยจ นา ก อาวต แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�

ซไม โฮลฮ ซาอุน แปน กซัต
47 เคียง โฮลฮ ซาอุน แปน กซัต ละ โม อซิราเอน เนอ�

ซาอุน โฮลฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ปุย ไฮญ โครยญ ลวง เอนิ�
ป ตอซู อื ไม่ เซ มัฮ โม โมอปั� โม อมัโมน� โม เอโด่ม ไม่
โม กซัต นึง โซบ่า� ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ� ปัง โฮว รุป นา ออฮ
นา เอฮี� เอจี ปุน เป เนอมึ ปุย นึง อื โครยญ โดฮ� 48ซาอุน
เซ ตอซู เนอึม ไม่ รพาวม กา แตะ ไม่ ระ เรยีง แด่น แตะ�
ปุน เป โรฮ โม อามาเลก ไม่ ปุน เรอมึ เนอมึ อื โม อซิราเอน
เกือฮ โปน ฮา โม ป ฆวต ซะ เต อื เซ�

49 ป มัฮ กวน รเมะ ซาอุน มัฮ โยนาทัน ไม่ อิชะวี ไม่ มัน
คีชูวา� ไก โรฮ กวน รโปวน ลอา� กวน รโปวน โรง อื เซ
มอยฮ อื มัฮ เมรปั� ปุ เมรปั เซ มัฮ มีคัน� 50 มอยฮ ปรโป
วน เญือะ ซาอุน เซ มัฮ อาฮโินอมั� กวน อาฮมิาอตั� มอยฮ
ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ อื มัฮ อปัเนอ� กวน เนอ� ป มัฮ เนอ เซ
เอจี มัฮ แอน ระ ซาอุน เซ� 51 เปือะ ซาอุน เซ มัฮ คีต� เปือะ
อปัเนอ เซ มัฮ เนอ� ปุย ลอา เซ มัฮ กวน อาบีเ่อน�

52 ไน ติ เจน แปน ซาอุน กซัต เซ� ซาอุน โฮลฮ ลอป รุป
ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย� เมาะ ยุ อื โม ป ระ เรยีง ระ แด่น
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ไม่ ยุ อื โม ป ไก รพาวม กา เยอ� ซาวป รโจะ อื เกือฮ แปน
ป เรอมึ โฮว รุป ไม่ แตะ เตือง โอยจ อ�ื

15
ปุย ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม อามาเลก

1ฟวยจ เซ ซามูเอน อฮั เฮี ละ กซัต ซาอุน� �พะจาว เอจี
เกือฮ อาึ โฮว เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ ปะ ดุฮ ปะ แปน กซัต ละ
โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ� ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ งอ่ต
ป อฮั พะจาว ละ เปอะ� 2 พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั ติ
แตะ ซ เกือฮ โม อามาเลก ลอก ตุต แตะ� มัฮ ฆาื ยุฮ จัต
เจือ ไพรม อื ป โซะ ละ โม อซิราเอน เญือม โอก อื ฮา เมือง
อียปิ โฮ� 3 ไมจ เปอะ โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม อามาเลก ฆาื
อ�ื ยุฮ แปฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื ปุ ฮลักกอ
โอเอฮี ติ เจือ เนอึม� ยุฮ ยุม ไม่ เตือง ปรเมะ ปรโปวน เตื
อง กวนดุ ไม่ กวนงกั ไม่ โมวก� แกะ� อุต� บรงั ยุฮ อื เตือง
โอยจ อ�ื อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว,� อฮั เซ�

4 ซาอุน เกน ปุย แปน ตฮนั ฆาื อ�ื โฮว แลน ตฮนั เซ ก
รโจะ รเจอมึ อื นาตี เทลาอมิ� ไก ตฮนั โฮว นึง ชวง แตะ
ลอา แซน ไม่ ตฮนั เจอ ยูด่า ติ ฮมาึน� 5 โฮว ไม่ อื ฮอยจ
เมือง อามาเลก� เกือฮ ตฮนั ยุฮ แตะ เม่าะ ติ แตะ นึง ฮอง
โกลง ซออฮ ติ โดฮ� 6 ซาอุน ตอม มวยญ แตะ ละ โม เคไน
ตอก เฮ�ี �โฮว เมิฮ� เกือฮ ติ เปอะ รกัฮ ฮา โม อามาเลก
เดอมึ อาึ โอ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม เปะ ไม่ อ�ื ไพรม อื โม เปะ
เอจี เลียก พาวม เปอะ นึง โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เญื
อม โอก อื ฮา เมือง อียปิ โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เคไน เซ
รกัฮ เนอมึ ติ แตะ ฮา โม อามาเลก ฆาื อ�ื
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7 เญือม เซ ซาอุน เลียก รุป ปุ แตะ ไม่ โม อามาเลก� เป
อื เน่อมึ นึง เมือง ฮาวิลา ซเปี ฮอยจ เมือง ชุน� เมือง ชุน
เซ อาวต โบ เมือง อยีปิ ลวง โอก ซเงะ� 8ซาอุน ปุน โฮมวต
อากัก ป มัฮ กซัต เมือง อามาเลก เตือง ไอม ลัง่ อ�ื โม ลัป
ซด่อน ยุฮ อื ยุฮ ยุม ไม่ อื แกล� 9 ซาอุน ไม่ ตฮนั ยุฮ อื ปัง
เมอ ฮลักกอ อากัก เซ� ฮลัก โรฮ กอ แกะ ไม่ โมวก ป ตึก
นึง ไมจ แตะ ไม่ กวน โมวก กวน แกะ โกลยญ ไมจ� โอเอฮี
ป ไมจๆ นึง อื เตือง โอยจ อื ญอม โตว ยุฮ ไลจ ไม่ อ�ื โอเอฮี
ป โอ อื ทัน ไมจ นึง อื ไม่ โอ อื แปน ป โกว เยอ ยุฮ ไลจ ไม่
อื แกล�

10 เญือม เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ ซามูเอน ตอก เฮ�ี
11�อาึ ไลจ รพาวม เมอะ นึง ดุฮ แตะ ซาอุน แปน กซัต� นึง
เอจี ลเตือฮ อื ติ แตะ ฮา อาึ� ยุฮ โตว อื ตัม ลปุง ซตอก อาึ
อาึง ละ แตะ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว. ซามูเอน รอก รพาวม
ฆาื อ�ื ไววอน ละ พะจาว ฆาื อื ติ ซาวม บวยฮ�

12ปวยฮ พริ เซ ซามูเอน งาวป โกฮ ละ ซ โฮว แตะ เคะ ซา
อุน� ไก ป อู ละ ซามูเอน ตอก เฮ�ี �ซาอุน เอจี โฮว ฮอยจ
ยว่ง คาระเมน� ลบุ่ฮ อาึง ซโมะ ติ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ไตม
โกะ แตะ นา เซ� ฟวยจ เซ ลอต ฮอยจ ยว่ง กิละกัน�� อฮั
เซ ละ อ�ื

13 ซามูเอน ลอต โฮว ซาวป อื นา เซ� เญือม ยุ ซาอุน
ฮอยจ ซามูเอน เคะ แตะ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น
ละ เปอะ� อาึ เอจี ยุฮ ฮุ ตัม ลปุง ดวน พะจาว แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

14 ซามูเอน อฮั เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ เซียง รกั แกะ โบฮ
โมวก ป ฮมอง อาึ เซ มัฮ โอเอฮี ตอก เมอ เซ�� อฮั เซ�

15 ซาอุน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โม ตฮนั โรวก อื เน่อมึ นึง
โม อามาเลก� ฮลักกอ แกะ ไม่ โมวก ไมจๆ งอ่น ละ ซ ทไว
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แตะ ละ พะจาว ยุฮ เปอะ� โนก ฮา เซ เอะ ยุฮ ไลจ ไม่ อื
แกล�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 ซามูเอน อฮั เฮ�ี �เคราะ อ�ื ซ รโฮงะ ละ เปอะ ลปุง
อฮั พะจาว เนิ รเอฮ ซาวม�� อฮั เซ�
�อฮั เนิ เมิฮ�� อฮั เซ ซาอุน�
17ซามูเอน อฮั เฮ�ี �ไพรม อื ปะ อาวม เปอะ มัฮ แตะ ปุย

ตุ เตียม� พะจาว ปังเมอ เกือฮ ปะ แปน ไกญ โม อซิราเอน
โครยญ เจอ อ�ื โม่ เกือฮ อ�ื พะจาว เอจี ดุฮ ปะ แปน กซัต
เมือง อซิราเอน� 18 เอจี เกือฮ ปะ โฮว ละ ซ ยุฮ เปอะ ไลจ
ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร ป มัฮ โม อามาเลก เซ� เอจี มัฮ ดวน
ปะ รุป ปุ แตะ ไม่ อื ฮอยจ ละ ยุม โอยจ อ�ื 19 ตอก เมอ
โอ เปอะ เนอึง ป อฮั พะจาว เยอ� เกียฮ โซวต พราวป โน่ง
เปอะ คาวคอง โอเอฮี โม เซ เมอ� เมอยุ ยุฮ เปอะ ป ฆอก
ซองนา พะจาว ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

20 ซาอุน โลยฮ อื ละ ซามูเอน ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี เนอึง
เงอะ ป อฮั พะจาว. อาึ เอจี โฮมวต เตอะ กซัต อากัก� ยุฮ
ยุม ไม่ โม อามาเลก เตือง โอยจ อ�ื อาึ เอจี โฮว ยุฮ ตัม
ดวน พะจาว แตะ ยุฮ โครยญ เจือ� 21 มัฮ โม ตฮนั ยุฮ ฮุ ป
แฮรน แกะ ไม่ โมวก ไมจๆ งอ่น ป ลัง ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ เซ นึง
ซ มอก อื ตอง ทไว ละ พะจาว ยุฮ เปอะ� มัฮ เซ ป โรวก อื
ฮอยจ ยว่ง กิละกัน เฮี ฆาื อ�ื� อฮั เซ ซาอุน�

22 ซามูเอน อฮั เฮ�ี �โอเอฮี ตอง ปุย ทไว ละ พะจาว อมั
ปุก อื รพาวม อื เมาะ เนองึ ปุย ป อฮั อ�ื แจง โอ อื ปุก เกอ�
งอ่ต แลน� โฮก ปุย ลปุง เนอึง ปุย ป อฮั พะจาว ไมจ ละ อื
ฮา โอเอฮี ทไว ปุย ละ อ�ื ยุฮ ปุย ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง�
ไมจ โรฮ ละ อื ฮา ลออยฮ แกะ โปก ทไว ปุย ละ อื โฮวน�
23 เญือม เลฮ ปุย เตียง พะจาว, พิต ละ อื เมาะ ซโปก ซักซี
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ปุย� ลึง รพาวม ปุย� พิต โรฮ ละ อื เมาะ ไว ปุย ฮุป� ปะ
เญือะ ไอฮ เปอะ โตว ลปุง พะจาว. เคียง เมอ ตอก อื เซ พะ
จาว เญือะ ไอฮ โตว โรฮ ปะ แปน กซัต ฆาื อ�ื� อฮั เซ ซามู
เอน�

24 ซาอุน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี พิต เนอึม เมอะ�
เนอึง โตว รซอม ดวน พะจาว แตะ� เนอึง โตว โรฮ ป อฮั
ปะ� มัฮ ฆาื ฮลัต เตอะ นึง ปุย โฮวน เฮ�ี โคะ เนอึง เนอึม
ป อฮั อื ฆาื อ�ื 25 ปัว ปะ โอ เญือะ ทื พิต โฌวะ ยุฮ ฮุ� ปัว
เปอะ เอญี ไม่ เยอะ เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ ไววอน ละ พะจาว,�
อฮั เซ�

26 ซามูเอน อฮั เฮ�ี �อาึ เญือะ เอญี โตว ไม่ เปอะ� ปะ
เญือะ ไอฮ เปอะ โตว ลปุง พะจาว. พะจาว เญาะ ไอฮ โตว
โรฮ ปะ ฆาื อ�ื เญาะ เกือฮ โตว ปะ แปน กซัต เมือง อซิรา
เอน�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 ซามูเอน ลเตือฮ ติ แตะ ฮา อื ละ ซ โฮว แตะ� ลไล ล
เตือฮ อื ติ แตะ ซาอุน เดือะ โฮมวต ชวง ลปิ อ�ื แฌฮ เอนิ
ลปิ อื เซ� 28 ซามูเอน อฮั เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี พะจาว เอจี
แจฮ โรฮ เมือง อซิราเอน ฮา ปะ ลอต เกือฮ อื ละ ปุย ไฮญ
ป ไมจ ไล ฮา ปะ� 29พะจาว ป มัฮ รงั ซเปีย เมือง อซิราเอน
เนอ� มัฮ โตว ป อฮั ป โอ เนอมึ� มัฮ โตว ป เฌาะ ไป เฌาะ
มา รพาวม แตะ ตอก ปุย ปลัฮเตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

30ซาอุน อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี พิต เตอะ� ตอก ออฮ ตอก เอฮี
ญุ่ก� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โฮลฮ นา ตา แตะ เญีย่ะ ซองนา โม
ป กวต ไน โม อซิราเอน ไม่ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อ�ื ปัว
เปอะ เอญี ไม่ อาึ เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ ไววอน ละ พะจาว ยุฮ
เปอะ�� อฮั เซ ละ ซามูเอน� 31 ซามูเอน เอญี เนอมึ ไม่ อ�ื
ซาอุน ไววอน� ทไว เนอมึ โอเอฮี ละ พะจาว.
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32 ซามูเอน อฮั เฮี ละ ปุย� �ตาว อากัก กซัต ยุฮ โม อา
มาเลก เซ ละ อาึ นา เฮ�ี� อฮั เซ� ปุย ตาว เนอมึ อื ละ อ�ื
เญือม เอจี ฮอยจ อื อากัก เซ ฮอยจ ไม่ ซเปีย นา ซเปีย

ตา แตะ� แกต ติ แตะ โอ เญือะ ซ ยุม� อฮั เฮ�ี �ไลลวง
ลัก่ ยุม เมอ� ตึน เอจี ซ โปน อาึ�� อฮั เซ ละ โกะ แตะ�

33ซามูเอน อฮั เฮี ละ อ�ื �วจิ ปะ เกือฮ มะ ป โกวน โฮวน
ปุย โอ เญือะ ไก กวน ตอก ออฮ มะ โกะ เปอะ ซ แปน โรฮ
ปุย โอ เญือะ ไก กวน ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญอืม เซ
ซามูเอน ยุฮ ยุม ไม่ อากัก เซ� มอก เอนิ อื เลีฮ แปน ตอนๆ
แตะ ซองนา คัน ยุฮ พะจาว นึง ยว่ง กิละกัน�

34 ฟวยจ เซ ซามูเอน เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง รามา� ซาอุน
เอญี โรฮ เญือะ แตะ นึง ยว่ง กิเบ่อา� 35 ซามูเอน เญือะ ยุ
โตว ซาอุน ติ โฮน เนอึม ฮอยจ ละ ยุม แตะ� ปังเมอ เยอืม
นึง ตุก รพาวม แตะ เบือ ซาอุน เซ� พะจาว ไกลฮ นึง เกือฮ
แตะ ซาอุน แปน กซัต ละ โม อซิราเอน�

16
ซามูเอน เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ ด่าวติ

1ฟวยจ เซ พะจาว อฮั อื ละ ซามูเอน ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี
ฟวยจ โปวต รพาวม แตะ โอ เญือะ ไอฮ ซาอุน แปน กซัต
เมือง อซิราเอน� อมั ทา เญือะ เยอืม นึง ตุก รพาวม แตะ
เบือ ปุย เซ� ตุย แปฮ ลออยฮ กาวก ติ โด่วง แกะ� โฮว ไม่
ฮอยจ เคะ เจซี ยว่ง เบ่ตเลเฮม� อาึ เอจี เลือก กวน รเมะ อื
ติ ปุย ละ ซ แปน อื กซัต�� อฮั เซ พะจาว�

2ซามูเอน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ เกียฮ โฮว ตอก เมอ�
ดัฮ ซาอุน ฮมอง โฮว เยอะ โฮ� ตึน ซ ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ อาึ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ� พะจาว อฮั แม เฮี ละ อ�ื �โรวก โมวก ชงั ไม่
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เปอะ ติ ตัว� ไมจ เปอะ อฮั ติ แตะ ฮอยจ มอก ทไว ละ พะ
จาว. 3 ไมจ โรฮ เปอะ กอก เจซี เกือฮ ฮอยจ โซม ไม่ เปอะ�
เญอืม เซ อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ ตอก ซ ไมจ เปอะ ยุฮ ฮู� โร
อาึ ป ออฮ ละ เปอะ� เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ ปุย เซ�� อฮั เซ
ละ ซามูเอน พะจาว เยอ�

4 ซามูเอน ยุฮ เนอึม อื ตอก อฮั พะจาว อาึง ละ แตะ�
เญือม ซ ฮอยจ อื ยว่ง เบ่ตเลเฮม โม ป กวต ยว่ง เซ โฆง
โอก โฮว เคะ อื นึง คระ� �อมั มัฮ ฮอยจ ไมจ ฮอยจ มวน
เปอะ�� อฮั เซ ละ อื นึง ฮลัต แตะ นึง ปอ รกุฮ แตะ�

5�ฮอยจ ไมจ ฮอยจ มวน เนอะ�� อฮั เซ ซามูเอน� �อาึ
มัฮ ฮอยจ ละ ซ มอก แตะ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว. เกือฮ ติ
เปอะ ซงะ่ ซงอม ละ� เอญี ทไว ดิ ไม่ อาึ�� อฮั เซ ละ อื ซา
มูเอน เซ� ดวน โรฮ เจซี ไม่ กวน อื เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ไล�
กอก โรฮ อื โซม ปอน โอเอฮี ป ทไว แตะ ละ พะจาว�

6 เญือม เอจี ฮอยจ ปุย เตือง โอยจ อื ซามูเอน มอง แลน
เอลีอปั กวน โรง เจซี เซ� อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �ตึน ซ
มัฮ ปุย เฮี ป เลือก พะจาว. เอจี ฮอยจ อาวต เนอึม ซองนา
พะจาว นา เฮ�ี� อฮั เซ� 7 พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ งอ่ต
เมาะ ไมจ อื ไม่ เมาะ ฮลาวง อ�ื อาึ ไอฮ โตว ปุย เฮ�ี พะจาว
แลน โตว โอเอฮี ตอก แลน ปุย ปลัฮเตะ อ�ื ปุย แลน โอเอฮี
ก พริ ปุย โน่ง� พะจาว ปังเมอ แลน โตะ รพาวม ปุย�� อฮั
เซ ละ ซามูเอน พะจาว เยอ�

8ฟวยจ เซ เจซี กอก อาบี่นาดัป่ เกือฮ โฮว พา ซามูเอน�
�พะจาว เลือก โตว โรฮ ปุย เฮ�ี� อฮั เซ ซามูเอน� 9 เจซี
เกือฮ โรฮ ชมัมา โฮว พา อ�ื �พะจาว ปุ โรฮ เลือก ปุย เฮ�ี�
อฮั เซ� 10 เญือม เซ เจซี เกือฮ กวน รเมะ แตะ โฮว พา ซา
มูเอน เตือง อาแลฮ ปุย อ�ื ซามูเอน อฮั เฮ�ี �พะจาว เลือก
โตว โม เฮี ติ ตื เนอึม� 11 กวน รเมะ เปอะ อมั ไก เมาะ เฮี
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โน่ง�� อฮั เซ ละ อ�ื เจซี โลยฮ อ�ื �ไก ลัง่ ติ ปุย กวน
รเคะ เอะ� ปเล่ีย เฮี ปังเมอ อาวต เพระด่าวก� นึง เลียง
อื แกะ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ ซามูเอน อฮั เฮ�ี �เกือฮ
ปุย โฮว กอก ปเล่ีย เฮี เอนิ� เอะ ซ งาวม โตว โซม กา เฆียง
ฮอยจ อื นา เฮ�ี� อฮั เซ�

12 เจซี เกือฮ เนอมึ ปุย โฮว กอก อ�ื เญือม เอจี ฮอยจ อื
มัฮ ปุย รอตั� นาตา อื ชอม� มัฮ ปุย ไมจ เตือง โกะ เตือง
ตัว แตะ� พะจาว อฮั เฮ�ี �โกฮ� เรฮ ลออยฮ ยุฮ เปอะ นึง
ปุย เฮ�ี มัฮ ปุย เฮี ป เลือก เกอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

13 ซามูเอน ไปญ โด่วง ลออยฮ ยุฮ แตะ� เลียก เรฮ อื
นึง ไกญ อ�ื ไม อาึง อื ซองนา โม เอียกระ เอียกตุ อ�ื เญื
อม เซ ลปุ พะจาว กุม เอนิ รพาวม ด่าวติ� อาวต ไม่ อื เน่
อมึ ซเงะ เซ โฮว ลัก่กา แตะ� ซามูเอน ลอต เอญี ยว่ง แตะ
ยว่ง รามา�

ด่าวติ อาวต ไม่ กซัต ซาอุน
14 เญือม เซ ลปุ พะจาว โอก โฮว ฮา ซาอุน� ฮอยจ แม

โลม* ฆอก เน่อมึ นึง พะจาว ละ อื แปน ป โซะ ละ อ�ื
15 กวนไจ ซาอุน อฮั เฮ�ี �งอ่ต แลน� มัฮ โลม ฆอก เน่

อมึ นึง พะจาว ป แปน ป โซะ ละ เปอะ� 16 ไมจ เปอะ เกือฮ
กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮี โฮว ซาวป ปุย เกียฮ เตียต พิน ละ เปอะ
ติ ปุย� เญือม เซ ดัฮ โลม ฆอก เน่อมึ นึง พะจาว เซ ฮอยจ
ละ เปอะ� เกือฮ ปุย เซ เตียต พิน เซ ละ เปอะ� ซ ไฮ โซะ
เปอะ ฆาื�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 ซาอุน อฮั เฮี ละ กวนไจ ยุฮ แตะ� �โฮว ซาวป ปุย ป
เกียฮ เตียต พิน เซ เนิ ติ ปุย� ตาว เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

* 16:14 16:14 นึง ลปุง ฮบีรู ลปุ ไม่ โลม (กาื� มัฮ ติ มวยญ� นึง ลปุง ไทย
อฮั �วญิญาน ชัว่� ไม่ อ�ื
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18 ไก กวนไจ ติ อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี ยุ ป เกียฮ เตียต เนอึม
พิน ติ ปุย� มัฮ โรฮ ตฮนั กา ไม่ อ�ื มัฮ ปุย ชอม ไม่ เกียฮ
ลปุง แตะ� มัฮ กวน เจซี อาวต ยว่ง เบ่ตเลเฮม� ปุย เซ มัฮ
เนอมึ ปุย อาวต พะจาว ไม่�� อฮั เซ ละ กซัต เซ�

19 เญอืม เซ ซาอุน ดวน ปุย โฮว เคะ เจซี� เกือฮ อื อฮั เฮี
ละ อ�ื �เกือฮ กวน เปอะ ป มัฮ ด่าวติ เซ� ป กอ แลน แกะ
ยุฮ เปอะ เซ� ฮอยจ เคะ อาึ�� อฮั เซ ละ เจซี� 20 เจซี เซ
เกือฮ เนอึม ด่าวติ โฮว เคะ ซาอุน ฆาื อ�ื รโปะ แม โรฮ ค
โนมปัง ไม่ รอาวม อะงุน ติ ปัง ฮกั ไม่ กวน ปิ ติ ตัว ละ กซัต
ซาอุน เซ� เกือฮ บรงั ตัง โรวก อื ละ อ�ื

21 ด่าวติ ฮอยจ เคะ ซาอุน ลอต อาวต ไม่ อ�ื ซาอุน ฮรกั
ด่าวติ� เกือฮ อื แปน ป ไปญ เครองึ ตฮนั ยุฮ แตะ� 22 รโปะ
มวยญ แตะ ละ เจซี ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ เกือฮ ด่าวติ อาวต
ไม่ อาึ� เอจี ปุก เนอมึ อื รพาวม เมอะ� อฮั เซ ละ อ�ื

23 เคียง เซ เยอ ฮอยจ โลม ฆอก เน่อมึ นึง พะจาว ละ ซา
อุน เญอืม ออฮ� เกือฮ เอนิ ด่าวติ เตียต พิน ละ แตะ เญอืม
เซ� ไฮ โซะ ฆาื อ�ื โฮลฮ แม รพาวม ไมจ แตะ� โลม ฆอก
เซ ไฆร โรฮ ฮา อื ฆาื อ�ื

17
ด่าวติ ไม่ โกลิอตั

1 โม ฟีลิซเตีย เกือฮ ตฮนั ยุฮ แตะ รโจะ ละ ซ รุป แตะ ไม่
ปุย นึง นาตี ยว่ง โซโค ไน เคต เจอ ยูด่า� ตัง ไคะ ยุฮ แตะ
นึง เอเฟตดัม่มิม ซน่ะ ยว่ง โซโค ไม่ ยว่ง อาเซคา� 2 ซาอุน
เกือฮ โม อซิราเอน รโจะ โรฮ� ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง โตะ โลก
เอลา� เพรยีง ติ แตะ รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย� 3 โม ฟี
ลิซเตีย อาวต นึง ตู ติ ลวง� โม อซิราเอน อาวต โรฮ รเตือป
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อื นึง ตู ติ ลวง� ไก ฮอง โกลง ซน่ะ อ�ื 4 ไก ตฮนั เกง ยุฮ
ติ ปุย มอยฮ โกลิอตั� โอก เน่อมึ ก อาวต โม ฟีลิซเตีย� มัฮ
ปุย เมือง กัต� ฮลาวง แลฮ รเนฮ ไปล ติ เดือะ� 5 ไอฮ วอม
ไร ซเง�ี ไอฮ ลปิ ไร ซเงี เชยีน เมาะ รฮอน กิโล� 6 ไอฮ โรฮ
ไร ซเงี เฆีญ โงง แตะ� พาแลง ซน่อต ไร ซเงี ติ� 7 ครอง
เพลียฮ ยุฮ อื ระ เมาะ เอนิ โคะ ลกลอม ไตญ� ไกญ เพลียฮ
ยุฮ อื มัฮ ไร� เชยีน เมาะ อาแลฮ กิโล� ไก ป โรวก โล ควน
เฆีญ โกะ ละ อื ติ ปุย� ปุย เซ โฮว รกา อ�ื

8 โกลิอตั เซ โอก ชุง รโอง ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี �เม
อยุ อาวต เปอะ แปน ทอย แตะ ละ ซ รุป แตะ ตอก เซ� อาึ
มัฮ ฟีลิซเตีย� โม เปะ มัฮ เปอะ กวนไจ ยุฮ ซาอุน� เลือก
ปุย ติ เมิฮ เกือฮ ฮอยจ ตอซู ไม่ อาึ เฮ�ี 9 ดัฮ ปุย เซ เป อาึ
ปุน เกือฮ อาึ ยุม โฮ� เอะ ซ ญอม แปน ครา โม เปะ เตือง
โอยจ แตะ� ดัฮ อาึ เป� ปุน เกือฮ ปุย เซ ยุม โฮ� โม เปะ
จัมเปน เปอะ แปน ครา เอะ เตือง มู เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
10 ปุย ฟีลิซเตีย เซ อฮั แม เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ ตะ โม เปะ เตื
อง มู เปอะ ป มัฮ ตฮนั โม อซิราเอน� ลอง แลน เลือก ปุย
ติ เกือฮ เอญี ตอซู ไม่ อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ไม่ รโอง แตะ� 11 ซา
อุน ไม่ ตฮนั อซิราเอน เตือง โอยจ อื เญอืม ฮมอง อื ลปุง เซ
ฮลัต เตีจ ฆาื อื เตือง มู แตะ�

12 ด่าวติ มัฮ กวน เจซี� มัฮ โม เอฟราทา� อาวต ยว่ง
เบ่ตเลเฮม เคต เจอ ยูด่า� เจซี เซ ไก กวน รเมะ ซเตะ�
เจน แปน ซาอุน กซัต เซ เจซี เซ เอจี กวต� 13 กวน เจซี
ลอวย ปุย โม ป เอจี ระ อื ฮา ปุย� โฮว ดิ ไม่ ซาอุน ละ ซ รุป
แตะ� กวน โรง อื มัฮ เอลีอปั� ปุ ทัต อื มัฮ อาบี่นาดัป่� ปุ
ทัต ปุย เซ มัฮ ชมัมา� 14 ด่าวติ มัฮ ปุ รเคะ ปุย� เอียกระ
เอียกตุ อื อาวต ลอป ไม่ ซาอุน� 15 ด่าวติ ปังเมอ อาวต ไป



ติ ซามูเอน 17:16 lix ติ ซามูเอน 17:25

อาวต มา� อาวต ไม่ ซาอุน ติ ติ เลีฮ� เลียง แกะ ยุฮ เปือะ
แตะ นึง เบ่ตเลเฮม ติ ติ เลีฮ�

16 ไน ติ เจน รปาวน ซเงะ โกลิอตั โอก รโอง แนฮ ละ โม
อซิราเอน ตอก เซ โครยญ ซะ โครยญ บู�

17 ไก ติ ซเงะ� เจซี โกฮ อฮั เฮี ละ ด่าวติ ป มัฮ กวน แตะ
เซ� �โรวก รโกะ เดือก ติ ทัง เฮี ไม่ คโนมปัง กาว โม่ว เฮี
ตาว ละ โม เอยีกระ เอยีกตุ เปอะ นึง ไคะ อาวต อ�ื ซไจ โฮว
ไม่� 18 โรวก ไม่ เนย กอ กาว โม่ว เฮี เกือฮ ละ ฮวันา ตฮนั มู
อาวต อ�ื ไฮมญ กอ บาึง เอียกระ เอียกตุ เปอะ� แม ตาว
ป เพาะ โม โกะ อื ละ อาึ งอ่น�� อฮั เซ ละ อ�ื 19 เญือม เซ
ซาอุน ไม่ โม เอียกระ เอียกตุ ด่าวติ ไม่ โม อซิราเอน อาวต
นึง โตะ โลก เอลา รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย�

20 ปวยฮ พริ เซ ด่าวติ งาวป โกฮ� เกือฮ ปุย ไฮญ แลน
แกะ ฆรอ แตะ ติ ปุย� โรวก ปุ โฮว ป โซม ป ปอน เซ ตัม
ดวน เปือะ แตะ ยุฮ� เญือม ฮอยจ อื นา ก รุป ปุย ปุ แตะ
เซ� ปุก เวลา เลียก ตฮนั ละ นาตี ก รุป แตะ ปุ แตะ� รโอง
ปุ เลียก� 21 โม ฟีลิซเตีย ไม่ โม อซิราเอน เลียก แปน ทอย
แตะ รเตือป ปุ แตะ ตอก โฮ� 22 ด่าวติ ละ อาึง ป โซม ป
ปอน โรวก แตะ เซ ไม่ ป แลน แก เครองึ� ตอ ฮอยจ เคะ
ตฮนั ป อาวต แปน ทอย แตะ เซ� เญือม ยุ อื โม เอียกระ
เอียกตุ แตะ ไฮมญ กอ บาึง อ�ื 23 ลไล อู อื ไม่ ปุ แตะ โกลิ
อตั ปุย ยว่ง กัต ป มัฮ ตฮนั เกง ยุฮ โม ฟีลิซเตีย เซ โอก ลั่
กกา ปุย� รโอง กอก ปุย ฮอยจ เคะ แตะ ตอก กอ ยุฮ ไพรม
แตะ� ด่าวติ ฮมอง โรฮ อ�ื 24 โม อซิราเอน เญือม ยุ อื ปุย
เซ ตอ ฮา อื ไม่ รพาวม ฮลัต เตีจ แตะ�

25 โม อซิราเอน เอจี อฮั อื ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �แลน
เมิฮ� ปุย เฮี โอก ลอป ละ ซ ตะ แตะ โม อซิราเอน� ดัฮ



ติ ซามูเอน 17:26 lx ติ ซามูเอน 17:34

ไก ป ปุน ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื กซัต ยุฮ เอะ ซ เกือฮ มาื ไคร ละ อื
โฮวน� ซ เกือฮ โรฮ กวน รโปวน แตะ ละ อื แปน ปุย เญือะ
อ�ื ซ เกือฮ โตว เญือะ เปือะ อื โฮลฮ กัฮ พาซี ไม่ อ�ื� อฮั
เซ ละ ปุ แตะ�

26 เญอืม เซ ด่าวติ ไฮมญ โม ปรเมะ ชุง โบ แตะ ตอก เฮ�ี
�ดัฮ ไก ป ปุน ยุฮ ยุม ไม่ ฟีลิซเตีย เซ นึง ซ ไฆร อื ยุฮ กัน
โชะ นา โม อซิราเอน มัฮ เมอ ป ซ โฮลฮ อ�ื ฟีลิซเตีย โอ
ยุง พะจาว เฮี มัฮ ปุย แล� เกียฮ ตะ โน่ง ตฮนั ยุฮ พะจาว ป
ไอม ลอป เมอ�� อฮั เซ� 27 โม เซ รโฮงะ อื ละ อื โครยญ
เจือ โอเอฮี ซ โฮลฮ ป ปุน ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ�

28 เญอืม เซ เอลีอปั เอยีกระ ด่าวติ เซ ฮมอง ป อฮั ด่าวติ
ละ ปรเมะ โม เซ� รอก ลัมเลือ พาวม ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ ด่า
วติ� �ปะ ฮอยจ เปอะ นา เฮี ละ เมอ� แกะ แลน เปอะ เพ
ระด่าวก เมาะ เซ เซ อาวต ไม่ ปุย� มัฮ เกียฮ ฮุน เปอะ�
มัฮ เยอื ฆวต มอง เปอะ แก รุป ปุย ปุ แตะ ปะ อา� มัฮ เซ
ป โฆง เปอะ ฮอยจ ฆาื อื นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 29 ด่าวติ
อฮั เฮ�ี �มัฮ เมาะ ไฮมญ เญอะ ปุย ติ มวยญ โน่ง� เกียฮ
เกือฮ โน่ง เปอะ อาึ พิต นึง เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

30 ด่าวติ ไฮมญ แม ปุย ไฮญ นึง ไลลวง เซ� ปุย โลยฮ อื
ละ อื ตอก ไพรม แตะ โรฮ� 31 เญือม เซ ไก ติ ปุย ป ฮมอง
ป อฮั ด่าวติ เซ โฮว รโฮงะ อื ละ กซัต ซาอุน� ซาอุน กอก อื
เอญี เคะ แตะ ฆาื อ�ื 32 ด่าวติ อฮั เฮี ละ ซาอุน� �ปุ เกือฮ
ปุย ฮลัต ลอน นึง ฟีลิซเตีย เซ� อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ ซ โฮว
ตอซู ไม่�� อฮั เซ� 33 ซาอุน อฮั เฮ�ี �ปะ แปน โตว ตอซู
เปอะ ไม่ ปุย เซ ยุง่� กวนดุ ลัง่ เปอะ� ปุย เซ เอจี แปน ตฮนั
เกง เน่อมึ เญอืม นมุ ลัง่ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 34 ด่าวติ อฮั
เฮี ละ ซาอุน� �อาึ กอ เลียง แกะ ยุฮ เปือะ เกอะ� เญือม
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ฮอยจ รเวยี ซิงโต ญุ่ก เครฮี ญุ่ก� ดัฮ เกียต โรวก กวน แกะ
ติ ตัว เน่อมึ นึง มู อื โฮ� 35 อาึ เอจี กอ อาื เยอะ ปุฮ� ตุย
แม แกะ เซ ฮา อ�ื ดัฮ โกะพริ เซ ลเตือฮ ริ เกียต อาึ โฮ�
อาึ โฮมวต เอนิ โงก อ�ื ปุฮ ฮุ ปอ ยุม อ�ื 36อาึ ป มัฮ กวนไจ
เปอะ เอจี ปุน ยุฮ ยุม ไม่ รเวยี ซิงโต ไม่ เครฮี� ฟีลิซเตีย ป
โอ ยุง พะจาว เซ� ซ ตอก โรฮ โกะพริ เซ โรฮ นึง โรวต อื ตะ
โม ตฮนั ยุฮ พะจาว ป ไอม ลอป� 37พะจาว ป เกือฮ อาึ โปน
ฮา รเวยี ไม่ เครฮี เซ� ซ เกือฮ โรฮ อาึ โปน ฮา ฟีลิซเตีย เซ
ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ ซาอุน� ซาอุน อฮั เฮ�ี �ดัฮ ตอก
เซ โฮว เมิฮ� ปัว พะจาว โฮว ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

38 เญอืม เซ ซาอุน เกือฮ ด่าวติ จาวป เครองึ ตฮนั ยุฮ โกะ
แตะ เตือง จุม อ�ื เกือฮ วอม ไร ซเงี ละ อ�ื เกือฮ อื จาวป
อ�ื เกือฮ โรฮ อื จาวป ลปิ ไร ซเง�ี 39 ด่าวติ ปุม วจิ ไม่ ญวย
แตะ นึง ราว เครองึ ไฮญ� ริ เพอกึ โฮว ไม่ อ�ื ญัก ละ อื
นึง โอ อื โกย ไอฮ แตะ� อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อาึ เกียฮ โกว โตว
โอเอฮี เฮี นึง โอ เยอะ โกย โกว แตะ�� อฮั เซ� ปอยจ ละ อื
ฆาื อ�ื 40 ไปญ โคะ ฆิ ยุฮ แตะ ไอฮ� โซวต ซโมะ ญัว่ เน่อมึ
นึง โกลง พอน โม่ว� อาึง อื โตะ ทอง โรวก แตะ� ไปญ ปุ
โฮว ซลิง ยุฮ แตะ� เลีฮ เลียก ไม่ อื เคะ โกลิอตั�

41 ปุย ฟีลิซเตีย เซ โฮว เลียก ซดิ ไม่ ด่าวติ� ป โรวก โล
ยุฮ อื เซ โฮว รกา อ�ื เลียก ซดิ ปุๆ� 42 เญือม แก อื ด่าวติ
เตอ� ปุย เซ เพยีก แฮม ลัมเลือ อื นึง ชวน อื มัฮ อื ปุย ไมจ
ปุย รโอฮ รอตั ไม่ นมุ ลัง่ อาญุ แตะ� 43 อฮั เฮี ละ ด่าวติ�
�เคียต เปอะ โรวก โคะ เซ ละ เมอ� อมั โคะ เปอะ อาึ มัฮ
เซาะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ซะ โซะ ซนา ฮลอง ด่าวติ เบือ พะจาว
ทื แตะ� 44 อฮั แม เฮ�ี �เอญี นา เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ เนะซองั
เปอะ ละ ไซม ไม่ โกะพริ เกือฮ กุก ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 45 ด่า
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วติ อฮั เฮ�ี �ปะ ฮอยจ เปอะ เคะ อาึ ไม่ วจิ ไม่ เพลียฮ ไม่
ซน่อต� อาึ ฮอยจ เคะ ปะ เบือ มอยฮ พะจาว กุม ตฮนั มะ
ลอง� ป มัฮ พะจาว ทื โม ตฮนั อซิราเอน เซ� ปะ เอจี พามัต
ลอป เปอะ พะจาว เซ� 46 ซเงะ เนาะ เฮี พะจาว ซ มอป ปะ
ละ อาึ� ซ ไป เปอะ นึง อาึ� อาึ ซ โฮลฮ กิต ไกญ เปอะ� อาึ
ซ เกือฮ ตฮนั ฟีลิซเตีย ละ ไซม ไม่ โกะ พร�ิ เกือฮ กุก โตะ
อ�ื เคียง เซ ปุย ติ ปลัฮเตะ ซ ยุง อื ฆาื อื ไก เนอึม พะจาว
นึง เมือง อซิราเอน� 47 เมาะ ป รเจอมึ นา เฮี ซ ยุง โอ พะ
จาว ได่ โกว วจิ ไม่ เพลียฮ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย ไน แตะ โปน
ป โอ ไมจ� ไล ตอซู ปุย ปุ แตะ มัฮ ป อาวต ฆรมึ อมันัต พะ
จาว. พะจาว เซ ซ มอป โม เปะ ละ เอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

48 โกลิอตั ฮอยจ ซดิ ปุๆ� ด่าวติ ตอ เลียก เคะ อื ละ ซ
ตอซู ปุ แตะ ไม่ อ�ื 49 ตุย ซโมะ ป อาวต โตะ ทอง แตะ เซ
ติ โม่ว� ดุฮ อื นึง ซลิง ยุฮ แตะ� โปยญ อ�ื ลอก เอนิ แด่
อ�ื ซโมะ เซ เลียก เอนิ นึง แด่ อื เซ� ฆลาื รเคอปึ เอนิ ลัง
เตะ ปุย เซ� 50 ด่าวติ เป เนอึม ปุย ฟีลิซเตีย เซ เตือง โอ
แตะ ไก วจิ ยุฮ เฟือฮ� ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง ซลิง ไม่ ซโมะ โน่ง�
51 ด่าวติ ตอ เลียก บึน อ�ื ลวต วจิ โกะ อื โอก ฮา รเฆือง อ�ื
กิต ไกญ อ�ื ยุม เอนิ นา เซ� โม ฟีลิซเตีย เญือม ยุ อื ยุม
ตฮนั เกง ยุฮ แตะ ตอก เซ ลเตือฮ ตอ แม� 52 โม อซิราเอน
ไม่ โม ยูด่า ตอ อาื อ�ื รโอง ปุ โฮว� อาื อื ฮอยจ โบ รเวอืะ
เวยีง เอกโรน คระ โฮว ปุย เมือง กัต� โม ฟีลิซเตีย ฆลาื ไม่
โซะ เบราะ แตะ� ไอจ เฆียง คระ โฮว ปุย ยว่ง ซาอาราอมิ�
ไน ติ เจน คระ โฮว ปุย ฮอยจ เมือง กัต ไม่ เมือง เอกโรน�
53 เญือม เอญี โม อซิราเอน เน่อมึ นึง อาื แตะ โม ฟีลิซเตีย
เซ� ตุย คาวคอง อาวต นึง ไคะ ยุฮ อ�ื 54 ด่าวติ โรวก ไกญ
โกลิอตั เซ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� เครองึ ตฮนั ยุฮ อื
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อาึง อื นึง พากัง ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ�
55 เญือม ยุ ซาอุน โฮว รุป ด่าวติ ไม่ โกลิอตั ตอก เซ�

ไฮมญ อปัเนอ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ แตะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�กวนดุ เซ มัฮ กวน ปุย�� อฮั เซ� อปัเนอ โลยฮ อ�ื �โอ
กซัต� อาึ ยุง โตว โรฮ ป มัฮ อ�ื� อฮั เซ� 56ซาอุน อฮั เฮี ละ
อ�ื �ดัฮ โกะ เปอะ โอ ยุง ไมจ เปอะ ซาวป ไฮมญ นึง ปุย��
อฮั เซ ละ อ�ื 57 เญือม เอจี เอญี ด่าวติ เน่อมึ โฮว รุป แตะ
ไม่ เอจี โฮลฮ อื ยุฮ ยุม ไม่ โกลิอตั เซ� อปัเนอ ตาว อื เลียก
เคะ ซาอุน� ด่าวติ เซ ไปญ โรวก ไกญ โกลิอตั เซ ไม่ แตะ�
58 ซาอุน ไฮมญ ด่าวติ เซ ตอก เฮ�ี �กวน เบลีย� ปะ มัฮ
เปอะ กวน ปุย�� อฮั เซ� ด่าวติ โลยฮ อ�ื �อาึ มัฮ กวน
เจซี ยว่ง เบ่ตเลเฮม ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

18
ซาอุน ไม่ ด่าวติ

1 ด่าวติ ไม่ ซาอุน ฟวยจ เมาะ เซ ลปุง อื ไม่ ปุ แตะ� เคียง
เซ โยนาทัน ไก รพาวม ติ โดฮ ไม่ ด่าวติ เซ� ฮรกั ด่าวติ เมาะ
ฮรกั แตะ โกะ แตะ ไอฮ� 2 เน่อมึ นึง ซเงะ เซ ซาอุน ลอต
เอนิ เกือฮ ด่าวติ อาวต ไม่ โกะ แตะ� เญือะ เกือฮ โตว อื
เอญี เญือะ แตะ� 3 โยนาทัน ไม่ ด่าวติ ซันญา อาึง อื ซโตฮ
นึง ซ แปน ลอป แตะ ปุ โฮมว ปุ แตะ� มัฮ ฆาื ฮรกั เนอึม
โยนาทัน ด่าวติ เซ ป ซันญา อื ฆาื อื ตอก เซ� 4 โยนาทัน
ปอยจ ลปิ ไมจ จาวป แตะ เกือฮ อื ละ ด่าวติ� เกือฮ โรฮ ลปิ
ไร ยุฮ แตะ ไม่ วจิ ไม่ ทนู ไม่ โม่ะฮุต โกะ แตะ ละ อ�ื 5ซาอุน
ดวน ด่าวติ โฮว ยุฮ กัน ออฮ� ด่าวติ ปุน ยุฮ เนอึม กัน เซ
เกือฮ ฟวยจ ไมจ โครยญ โฮน� ซาอุน เกือฮ อื แปน ฮวันา
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ตฮนั ระ ลลาึง โม ตฮนั ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื โม ลัปซด่อน เนอ
ปุก ด่าวติ รพาวม อื ฆาื อ�ื โม ฮวันา ตฮนั ไฮญ ปุก ตื ละ
อ�ื

6 เญือม เอญี ด่าวติ ไม่ โม ตฮนั โฮวน เซ เน่อมึ นึง ยุฮ
แตะ ยุม ไม่ โกลิอตั เซ� โม ปรโปวน โอก รโนฮ รชงึ อื โค
รยญ ยว่ง ติ เมือง อซิราเอน� รโนฮ รชงึ กซัต ซาอุน ไม่
รซอม เชยี ไม่ ฟอน ลัม แตะ ไม่ รมัมะนา ไม่ พิน ระ พิน
แตวะ� 7 ลไล ฟอน ลัม อื เซ ไก รซอม เชยี ยุฮ� อฮั อื ตอก
เฮ�ี
�ซาอุน เอจี ยุม ยุฮ ปุย แปน เปือน อ�ื ด่าวติ เอจี ยุม ยุฮ

ปุย แปน ฮมาึน อ�ื� อฮั เซ นึง รซอม เชยี แตะ ปรโปวน โม
เซ�

8 เญอืม ฮมอง อื รซอม เซ ซาอุน รอก ลัมเลือ รพาวม ฆาื
อ�ื แปน ป ววั ละ อ�ื อฮั เฮี ฆาื อ�ื �เอจี เมีญ ด่าวติ ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย แปน ฮมาึน อ�ื ละ อาึ เมีญ เปือน อื โน่ง� มัฮ
เมอ แม ป ซ โฮลฮ ด่าวติ เตอ� ตึน ซ มัฮ ไล แปน อื กซัต��
อฮั อื ตอก เซ โตะ รพาวม แตะ� 9 เคียง เซ ซาอุน ไก แนฮ
รพาวม กุยจ ววั ด่าวติ ละ ฆาื อ�ื

10 ปวยฮ พริ เซ ฮอยจ โลม ฆอก เน่อมึ นึง พะจาว ละ ซา
อุน� อาวต โตะ เญือะ แตะ� ลปุง เอนิ ฆาื อื ตอก ป เงา่ะ
โฮ� ด่าวติ เตียต พิน ระ ละ อื ตอก เอจี กอ ยุฮ แตะ ละ อื
กา เซ โครยญ ซเงะ่� ซาอุน ปุก เญือม ไปญ อื เพลียฮ ติ�
11 ซอต ด่าวติ นึง เพลียฮ ไปญ แตะ เซ� �อาึ ซ โจต ไม่
เดีญ�� อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ� ด่าวติ ปังเมอ เตือน ซบิฮ่
ฮา อื ตา ลอา โฮน�

12ซาอุน ลอต ฮลัต นึง ด่าวติ นึง เอจี ที อื ละ อื อาวต พะ
จาว ไม่ อ�ื พะจาว เญือะ อาวต โตว ไม่ ซาอุน� 13 ซาอุน
เกือฮ ด่าวติ โฮว ซไง ฮา แตะ ฆาื อ�ื เกือฮ อื กุม ตฮนั ยุฮ
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แตะ ติ เปือน� เกือฮ อื โฮว รุป เซิก โฮวน โดฮ� 14 ด่าวติ
โฮว รุป นา ออฮ นา เอฮี ญุ่ก� กัน รุป อื เซ เป เนอมึ โครยญ
โฮน นึง อาวต พะจาว ไม่ อ�ื 15 ซาอุน เญอืม ยุ อื จเลิน กัน
ยุฮ อื ตอก เซ ฮลัต แม นึง อ�ื 16 โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า
เตือง โอยจ อื ฮรกั ด่าวติ นึง นัม อื ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว รุป
เซิก ตอก เซ�

ด่าวติ เญือะ ไม่ กวน ซาอุน
17 ฟวยจ เซ ซาอุน อฮั เฮี ละ ด่าวติ� �เฮี มัฮ กวน รโป

วน โรง อาึ� มอยฮ อื มัฮ เมรปั� อาึ ซ เกือฮ แปน ปรโปวน
เญือะ เปอะ� ปะ ปังเมอ ไมจ เปอะ แปน ปุย กา รพาวม ละ
ซ รุป แตะ ไม่ ปุย นึง กัน รุป ยุฮ พะจาว,� อฮั เซ� (ซาอุน
มัฮ อฮั อื ตอก เซ นึง แกต แตะ โม ฟีลิซเตีย ซ ปุน ยุฮ ยุม
ไม่ ด่าวติ เตือง โอ โกะ แตะ ซ จัมเปน ยุฮ ไอฮ ยุม ไม่ อ�ื�
18 ด่าวติ โลยฮ อ�ื �อาึ มัฮ ปุย ตอก เมอ บุย� โม มะเปือะ
เกอะ ไม่ เอียกปุ คระ เฌือต ไม่ จัตเจือ เยอะ มัฮ ปุย ตอก
เมอ บุย� อาึ อมั โซมกวน โรฮ ไม่ ซ แปน แตะ กวนพา ปะ
ป มัฮ กซัต เซ�� อฮั เซ� 19 เญือม เอจี เติง เวลา เกือฮ อื
เมรปั ละ ด่าวติ เซ� ซาอุน ปังเมอ แปน เยอื เกือฮ เมรปั เซ
ละ ปรเมะ ติ� มอยฮ อื มัฮ อตัรเีอน� ปุย เซ อาวต เมือง เม
โฮลา�

20 กวน รโปวน ซาอุน ติ อื แม ป มัฮ มีคัน เซ� ปังเมอ
ฮรกั โรฮ ด่าวติ� เญือม เอจี ฮมอง ซาอุน ไลลวง เซ เยอ�
ปุก โรฮ รพาวม อ�ื 21 ซาอุน คิต อื โตะ รพาวม แตะ ตอก
เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ กวน แตะ ป มัฮ มีคัน ละ ด่าวติ� ละ ซ
เกือฮ แปน ควน จุ แตะ ด่าวติ เกือฮ โฮว รุป ไม่ โม ฟีลิซเตีย
เซ� ละ ซ โฮลฮ โม ฟีลิซเตีย เซ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื� อฮั เซ� เญื
อม เซ ซาอุน อฮั อื ละ ด่าวติ แปน โฮน ลอา นึง อื ตอก เฮ�ี
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�โฮน เฮี ปะ ซ โฮลฮ เนอมึ เปอะ แปน กวนพา อาึ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

22 ซาอุน ดวน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ บระ โฮว อฮั อื ละ
ด่าวติ เซ ตอก เฮ�ี �งอ่ต เมอะ� กซัต ยุฮ เปอะ เอจี ปุก ปะ
รพาวม อ�ื โม ลุกนอง ป รซอฮ ละ อื เซ ฮรกั ตื โรฮ ปะ�
เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปเล่ีย เฮี เอจี เติง เวลา ไมจ เปอะ เญือะ
ไม่ กวน อื เซ�� ดวน อื โฮว อฮั เซ ละ อ�ื 23 กวนไจ กซัต
ซาอุน เซ โฮว อู เนอึม ไลลวง เซ ละ ด่าวติ� ด่าวติ อฮั เฮี
ละ อ�ื �กัน ซ โฮลฮ ปุย แปน กวนพา กซัต ตอก เซ อมั มัฮ
แกต เปอะ มัฮ ป แตวะ ไล� โปง โตว ไม่ อาึ ป มัฮ ปุย ตุก
ปุย ญัก ไม่ โอ แตะ ไก นา ไก ตา ละ ปุย ตอก เฮ�ี� อฮั เซ�

24 กวนไจ ซาอุน เซ เอญี รโฮงะ ป อฮั ด่าวติ เซ ละ ซา
อุน� 25 ซาอุน ดวน แม กวนไจ แตะ เซ โฮว อฮั อื ละ ด่าวติ
ตอก เฮ�ี �ป มัฮ กซัต ยุฮ เอะ มัฮ โตว ฆวต ไอฮ อื ป ไฮญ
นึง กัน เญือะ เปอะ เซ� โนก ฮา เปือง ฮกั นา ก แควะ ปร
เมะ โม ฟีลิซเตีย เซ ติ รอย ปุย� ละ ซ แปน ควน โรก อื เวน
ละ ป เกละยุ แตะ เซ�� อฮั เซ� (กัน ตอก เซ มัฮ กัน งอ่ต
ซาอุน ตอก ซ เกือฮ แตะ โม ฟีลิซเตีย ยุฮ ยุม ไม่ ด่าวติ เซ��
26 กวนไจ อื เซ เอญี รโฮงะ ป อฮั ซาอุน เซ ละ ด่าวติ� เญื
อม ฮมอง ด่าวติ อื ตอก เซ� ด่าวติ ญันด่ี โรฮ ไม่ ฮมอง แตะ
ซ โฮลฮ แตะ แปน กวนพา กซัต เซ� กา เฆียง เติง เวลา
เญือะ อื ไม่ ปุ แตะ เซ� 27 ด่าวติ โกฮ โฮว ดิ ไม่ โม ลุกนอง
แตะ� โฮลฮ เนอมึ ยุฮ ยุม ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ ลอา รอย ปุย�
เญือม เซ ด่าวติ กิต เนอึม เปือง ฮกั นา ก แควะ ปรเมะ โม
ฟีลิซเตีย เซ โฮฮ เอนิ ฮา ป อฮั ซาอุน เซ ละ อ�ื เกือฮ อื ละ
ซาอุน ป มัฮ กซัต เซ� ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ โฮลฮ แปน กวน
พา อ�ื ซาอุน เกือฮ เนอมึ มีคัน ป มัฮ กวน แตะ เซ ละ อื ละ
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ซ แปน อื ปุย เญือะ อ�ื 28 ซาอุน เอจี ยุง แจง แน อื อาวต
พะจาว ไม่ ด่าวติ เตอ� มีคัน ป มัฮ กวน ซาอุน เซ ฮรกั เนอึ
ม โรฮ ด่าวติ เซ� 29 ซาอุน เซ โฮว ละ ฮลัต แตะ นึง ด่าวติ
เซ ฆาื อ�ื มัฮ เซ ป เกละ ลอป อื ยุ ด่าวติ เซ ฆาื อื ฮอยจ ละ
ซเงะ ยุม แตะ เอนิ�

30 โม ฟีลิซเตีย เซ กอ โอก โฮว ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม อซิรา
เอน� ปัง ตอซู ไม่ อื เญือม ออฮ เญือม เอฮี ญุ่ก� ด่าวติ ไม่
โม ลุกนอง อื เป แนฮ ปุย โฮวน ฮา โม ลุกนอง ไฮญ ซาอุน
เซ� ด่าวติ เซ แปน เนอึม ปุย พรุ มอยฮ ปอยฮ โด่วง เบือ
อ�ื

19
ซาอุน ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ ด่าวติ

1 ซาอุน ดวน โยนาทัน ป มัฮ กวน แตะ ไม่ โม กวนไจ ยุฮ
แตะ ยุฮ ยุม ไม่ ด่าวติ� โยนาทัน เซ ปังเมอ ปุก ลัมเลือ ด่า
วติ รพาวม อ�ื 2 โฮว ซตอก ด่าวติ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �เปือะ
เกอะ ซาวป ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปะ� ซงา่วป ก ซะ ไมจ
เปอะ แฮน ติ แตะ� เม่าะ ติ เปอะ ก ไฆลป อื ติ โดฮ� 3 อาึ
ซ โฮว ดิ ไม่ เปือะ เกอะ โตะ ชจิ นา ก เม่าะ ปะ ติ แตะ เซ�
ซ ลปุง ไม่ อื นึง ไลลวง ปะ� เญือม ยุง เงอะ ป อฮั อื ซ รโฮ
งะ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 เญือม เซ โยนาทัน ลื ด่าวติ ละ เปือะ แตะ� อฮั เฮี ละ
อ�ื �เปือะ� ไมจ เปอะ โตว ยุฮ ป โซะ ละ ด่าวติ ป มัฮ กวน
ไจ เปอะ� ยุฮ โตว ป พิต ละ ปะ ติ ชวง� โอเอฮี ป ยุฮ อื
แปน ลัมเลือ กุน ละ เปอะ โครยญ เจือ� 5 มัฮ เนอึม ป ปุน
ทอย จีวติ แตะ เญอืม ยุฮ อื ยุม ไม่ ปุย ฟีลิซเตีย เซ� เญอืม
เซ พะจาว เกือฮ โม อซิราเอน เป ซไบ่ ป ฮอยจ รุป ไม่ แตะ�
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เปือะ� ปะ เอจี ยุ เนอึม เปอะ� ไมจ มวน รพาวม แตะ เบือ
อ�ื เคียง มัฮ อื ตอก เซ เมอยุ ฆวต นอป เปอะ พิต ละ ปุย
โอ ไก พิต เตอ� เมอยุ ฆวต ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ ด่าวติ เตือง
โอ อื ไก ควน ฆาื�� อฮั เซ ละ อ�ื 6 ป อฮั โยนาทัน เซ เนอึ
ม ละ ซาอุน� ซาอุน ซันญา อาึง ติ แตะ เบือ มอยฮ พะจาว
นึง โอ แตะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ ด่าวติ ฆาื อ�ื 7 เญือม เซ โยนาทัน
กอก ด่าวติ เอญี เคะ แตะ� เญือม ฮอยจ อื รโฮงะ อื ละ อื
โครยญ เจือ ป อฮั เปือะ แตะ ละ แตะ เซ� ตาว แม อื ละ ซา
อุน� ด่าวติ โฮลฮ แม อาวต ไม่ ซาอุน ตอก ไพรม แตะ�

8 กังเคะ เอ โม อซิราเอน ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ รุป แม ปุ
แตะ ติ โฮน� ด่าวติ เลียก ตอซู ไม่ อ�ื เป อ�ื โม ฟีลิซเตีย
ตอ เตือง โอยจ แตะ�

9 ฟวยจ เซ ฮอยจ โลม ฆอก เน่อมึ นึง พะจาว ละ ซาอุน
ลไล งาวม อื โตะ เญือะ� ไปญ เพลียฮ ไม่ อ�ื ด่าวติ เตียต
แม พิน ระ ละ อ�ื 10 ซาอุน ซอต แม เพลียฮ แตะ� ตะ โจต
ด่าวติ ไม่ เดีญ� ด่าวติ เตือน ซบิฮ่ ฮา อ�ื เพลียฮ เซ คอม
เอนิ นึง เดีญ� ซาวม เซ ด่าวติ ลอต ตอ�

11ซาวม เซ ซาอุน ดวน ปุย โฮว ฮอยจ เญือะ ด่าวติ� ดวน
อื มอง อื ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ โฮลฮ
ยุฮ ยุม ไม่ ด่าวติ เมือ กซะ อื เซ� มีคัน รโปวน เญือะ ด่า
วติ เซ ปังเมอ อฮั เฮี ละ ด่าวติ� �ปะ ตัม โอ เปอะ ซไจ ตอ
ไน เนาะ ก ซาวม เฮ�ี ซงา่วป ก ซะ ซ ฮอยจ ยุฮ ปุย ยุม ไม่
เปอะ�� อฮั เซ� 12 เญือม เซ มีคัน เกือฮ ด่าวติ ฮรงัโฮรฮ
ปุ เลีฮ คระ โตะ นาตัง� ด่าวติ ลอต ตอ โปน อ�ื 13 มีคัน เซ
ตุย ฮุป ป ไก นึง เญือะ แตะ เซ� เกือฮ อื ไอจ นึง เตียง� ตุย
อาึง รฆวง ฮาึก ปิ นึง ไกญ อ�ื เลอปึ แม อื นึง ลปิ ดา โกะ อื
ไอฮ� 14 เญือม เอจี ฮอยจ โม ป ตะ โฮว โฮมวต ด่าวติ เซ�
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มีคัน อฮั เฮี ละ อ�ื �ด่าวติ โซะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 15 ฟวยจ
เซ ซาอุน ดวน ปุย โม เซ แม แลน ที อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ
เปอะ ยวก เอนิ โรวก เตือง ควน ไอจ อื เซ เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ
ยุฮ ยุม ไม่�� อฮั เซ� 16 เญือม เอจี เลียก ปุย โม เซ ฮอยจ
โตะ เญือะ อา� ยุ ฮุป ป ไอจ นึง เตียง เซ� ไม่ รฆวง ฮาึก ปิ
ป อาวต นึง ไกญ อื เซ� 17 ซาอุน ไฮมญ มีคัน ฆาื อื ตอก
เฮ�ี �ปะ เมอยุ จุ เปอะ อาึ อ�ื เกียฮ เกือฮ โน่ง เปอะ ป เก
ละยุ อาึ โฮลฮ ตอ โปน อาึ เมอ�� อฮั เซ� มีคัน โลยฮ อ�ื
�ดัฮ อาึ โอ เกือฮ ตอ โฮ� เตอ อฮั ติ แตะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ
ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

18 ด่าวติ ตอ ฮา ซาอุน� ลอต โฮว เคะ ซามูเอน นึง ยว่ง
รามา� อู ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั ซาอุน เซ ละ แตะ โครยญ เจือ�
เญอืม เซ ด่าวติ ไม่ ซามูเอน ลอต โฮว อาวต ดิ นึง นาโยต โบ
ยว่ง รามา เซ� 19 ไก ป รโฮงะ ละ ซาอุน ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี
ด่าวติ เอจี อาวต นึง นาโยต โบ ยว่ง รามา�� อฮั เซ� 20 เญื
อม เซ ซาอุน ดวน แม ปุย โฮว โฮมวต ด่าวติ เซ� เญือม
เอจี โฮว ปุย โม เซ ฮอยจ นา เซ เยอ� ยุ โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว นา เซ� ยุ โรฮ ซามูเอน ป มัฮ ฮวันา ยุฮ อื เซ� ปุก ลไล
ซึป อื ลปุง พะจาว� เญอืม เซ ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต โรฮ นึง
ปุย ยุฮ ซาอุน เซ� ปุย โม เซ เกียฮ ซึป เอนิ โรฮ ลปุง พะจาว
โรฮ� 21 เญอืม เอจี ฮมอง ซาอุน ไลลวง เซ� ซาอุน ดวน แม
ปุย โฮว ติ มู แม� เญือม เอจี ฮอยจ ปุย โม เซ� เกียฮ ซึป
โรฮ ลปุง พะจาว โรฮ� ซาอุน ดวน แม ปุย โฮว แปน โฮน
ลอวย นึง อ�ื ปุย โม เซ เกียฮ ซึป โรฮ ลปุง พะจาว ตอก เซ
โรฮ� 22ซาอุน โกฮ โฮว ไอฮ ฆาื อื ฮอยจ นึง ยว่ง รามา เซ�
ฮอยจ นึง นัมโม่ ระ อฮั ปุย เซคู ไม่� เญือม เซ ไฮมญ ไล
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ลวง ด่าวติ ไม่ ซามูเอน ตอก เฮ�ี �ซามูเอน ไม่ ด่าวติ อาวต
ก เมอ�� อฮั เซ� ปุย โม เซ โลยฮ อ�ื �ปุย ลอา เซ อาวต
นึง นาโยต โบ ยว่ง รามา�� อฮั เซ ละ อ�ื 23 ลไล โฮว ซา
อุน ละ ซ ฮอยจ อื นึง นาโยต เซ� ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต โรฮ
นึง ซาอุน เซ� เญือม เซ ซาอุน เกียฮ ซึป เอนิ ปุ โฮว ลปุง
พะจาว ติ เจน คระ� ฮอยจ ละ ฮอยจ อื นึง นาโยต โบ ยว่ง
รามา เซ� 24ซาอุน ปอยจ เอนิ เครองึ จาวป แตะ� ซึป ลปุง
พะจาว ไม่ อื ซองนา ซามูเอน� ลอต เอนิ ไอจ โยะ ลปิ นา เซ
ติ ซเงะ ติ ซาวม� ปุย อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ซาอุน อมั มัฮ โรฮ มัฮ
อื ป ซึป ลปุง พะจาว�� อฮั เซ�

20
โยนาทัน เรอมึ ด่าวติ

1ฟวยจ เซ ด่าวติ ตอ แม เน่อมึ นาโยต โบ ยว่ง รามา เซ�
โฮว ฮอยจ เคะ โยนาทัน� อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ เมอ ป โคะ ยุฮ
อาึ อ�ื มัฮ กัน พิต ตอก เมอ ป ยุฮ อาึ ละ เปือะ ปะ อา� เกีย
ฮ ซาวป ลอป โน่ง ยุฮ ยุม ไม่ อาึ เมอ�� อฮั เซ� 2 โยนาทัน
โลยฮ อ�ื �ไลลวง ป อฮั เปอะ เซ มัฮ โตว ป เนอึม ยุง่� ไก
โตว ไล ละ อื ซ ยุฮ เปือะ เกอะ ยุม ไม่ ปะ อา� เมาะ ป ยุฮ ป
อฮั เปือะ เกอะ ปัง มัฮ กัน ระ ไล กัน แตวะ ไล� เปือะ เกอะ
เกือฮ อาึ ยุง อื โครยญ เจือ� เม่าะ โตว อื ฮา เยอะ ติ เจือ
เนอมึ� แจง โอ อื ซ ยุฮ ตอก เซ�� อฮั เซ� 3 ด่าวติ ปังเมอ
อฮั อื ตอก เฮ�ี �เปือะ ปะ อา เอจี ยุง อื ฮรกั ปะ อาึ อ�ื ตึน
ซ มัฮ โอ อื รโฮงะ ป ซ ยุฮ แตะ ละ เปอะ� นึง ฮลัต อื ปะ ไลจ
รพาวม ฆาื� แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ� ไม่ แจง โรฮ ไอม
ปะ ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ ซดิ ไม่ ซ ยุม แตะ ตอก เซ โรฮ�
มัฮ ป เตะ ป แนต ปุย รโปยฮ ลัง่ เมาะ ติ รเดือง โน่ง�� อฮั
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เซ� 4 โยนาทัน อฮั เฮี ละ ด่าวติ� �ปะ ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ
เรอมึ แตะ ตอก เมอ� รโฮงะ เนิ� อาึ ซ เรอมึ ปะ ตอก เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื

5 ด่าวติ โลยฮ อื ละ อ�ื �ซงา่วป มัฮ ซเงะ ฮาวก เคิ ติ
ซาวม� ซ ไก กัน เลียง ปุย ปุ แตะ นึง� อาึ มัฮ โรฮ ปุย ลัง
ฮอยจ โซม ดิ ไม่ กซัต นึง กัน เลียง เซ โรฮ� ปัง มัฮ ตอก เซ
ปัว ปะ เกือฮ อาึ โฮว เม่าะ ติ แตะ นึง ชจิ เซ ฮอยจ ละ ลอยจ
กัน เลียง ปุย ซเงะ ลอวย นึง อื เซ เมือ กปู อ�ื 6 ดัฮ เปือะ
เปอะ ยุ โอ อาึ ฮอยจ นึง กัน เลียง เซ โฮ� ปัว ปะ อฮั ละ อื
ตอก เฮ�ี �ด่าวติ เซ เอจี ปัว เอญี นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม ป มัฮ
ยว่ง โกะ แตะ เซ� ละ ซ เอญี ทไว อื โอเอฮี ละ พะจาว ตัม ป
กอ ยุฮ โม เอียกปุ คระ เฌือต แตะ โครยญ เนอึม�� 7 ดัฮ
กซัต เซ อฮั ตอก เฮ�ี �ไมจ�� ดัฮ อฮั เซ อาึ ตึน ซ ซไบ่ โรฮ
รพาวม นึง� ดัฮ เปอะ ยุ รอก พาวม อื โฮ� ปะ ปังเมอ ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง มัฮ อื ฆวต ยุฮ อื ไลจ ไม่ อาึ� 8 เคียง
มัฮ อื ตอก เซ� ปัว เปอะ ยุฮ ละ อาึ ตัม ป ปัว อาึ นึง เปอะ
เฮี เบือ รพาวม ฮรกั เปอะ� นึง เอจี ซันญา ซโตฮ เปอะ ไม่
อาึ ซองนา พะจาว. ดัฮ อาึ ไก พิต ยุฮ ละ เปอะ� ปัง ยุฮ เอนิ
เปอะ ยุม ไม่ เยอะ แปน� อมั ทา เญาะ เกือฮ เปือะ เปอะ ยุฮ
ยุม ไม่ เยอะ�� อฮั เซ�

9 โยนาทัน อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปุ แกต มัฮ ตอก เซ เฟือฮ
เอนิ โอะ� มัฮ ยุง อาึ ซ ยุฮ เปือะ เกอะ ไลจ ไม่ เปอะ ตอก เซ�
อาึ แจง โอ ซ เม่าะ ฮา เปอะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ� 10 ด่าวติ
ไฮมญแม อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ เปือะ เปอะ รอก เนอมึ พาวม นึง
อาึ� มัฮ ปุย ป ซ รโฮงะ เนิ อ�ี� อฮั เซ� 11 โยนาทัน โลยฮ
อ�ื �โฮว� โฮว ดิ ฮอยจ นึง ชจิ เซ�� อฮั เซ� ปุย ลอา เซ
โฮว ดิ เนอมึ นึง ชจิ เซ�

12 โยนาทัน อฮั เฮี ละ ด่าวติ� �ปัว เยโฮวา พะจาว ทื โม
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อซิราเอน แปน พีญัน อื ละ แตะ� ดัฮ โอ มัฮ ซงา่วป มัฮ
ซะติ เมาะ เวลา ปเล่ีย เฮ�ี ดัฮ อาึ เอจี ไฮมญ เปือะ เกอะ�
ดัฮ งอ่ต ป ไมจ ละ ปะ โฮ� อาึ ซ เกือฮ ปุย โฮว รโฮงะ ละ
เปอะ� 13 ดัฮ เปือะ เกอะ งอ่ต ตอกซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ เปอะ�
ตัม โอ อาึ รโฮงะ ละ เปอะ� ไม่ โอ เยอะ เกือฮ ปะ ตอ โปน
อื โฮ� ปัว พะจาว เกือฮ อาึ ลอก ตุต แตะ ฆาื อื โฮฮ ฮา เซ
แม� ปัว พะจาว อาวต ไม่ ปะ ตอก อาวต อื ไม่ เปือะ เกอะ
โรฮ� 14 ดัฮ อาึ ไก ลัง่ จีวติ โฮ� ปัว ปะ เปลีฮ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว เซ ละ อาึ� เดอมึ อาึ
โอ ซ ยุม ฆาื� 15 เญือม เอจี เรอึม พะจาว ยุฮ ไลจ ไม่ โม ป
เกละยุ เปอะ เกือฮ ไฆร โอยจ เจอ� ปัว เปอะ เกือฮ รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ไก ลอป ละ เญือะ เญะ� ฮอยจ ละ
โม จัตเจือ เยอะ โอ เญาะ ไก ลอยจ� 16 ปัว เกือฮ ลปุง ซัน
ญา เอะ ไม่ ปุ แตะ เฮี แปน ป ตอน ป ฮมัน� ดัฮ ไก ป พิต ป
ซันญา แตะ เซ� ปัว พะจาว เกือฮ ปุย เซ ลอก ตุต แตะ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ� 17 โยนาทัน เกือฮ แม ด่าวติ ซันญา ซโตฮ อื ติ
โฮน แม ซ ฮรกั เนอึม แตะ โยนาทัน เซ� นึง ฮรกั เนอึม โย
นาทัน เซ ด่าวติ ตอก ฮรกั อื โกะ แตะ ไอฮ โรฮ�

18 ฟวยจ เซ โยนาทัน อฮั แม อื ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี �ซ
งา่วป มัฮ ซเงะ เลียง ปุย ปุ แตะ นึง มัฮ อื ซเงะ ฮาวก เคิ
ติ ซาวม� ปุย ตึน ซ เงอตึ ฆาื โอ แตะ ยุ ฮอยจ ปะ นึง กัน
เลียง เซ� 19 เญือม เอจี อาวต เปอะ ฮอยจ ละ ซเงะ ลอวย
นึง อื เซ� ปะ ไมจ เปอะ ซไจ เลีฮ ฮอยจ นา ก เม่าะ เปอะ ติ
แตะ เซ� ไน ซเงะ เซ ปะ ไมจ เปอะ เม่าะ ติ แตะ เดีย ซโมะ
เอเซน� 20 อาึ ซ โปยญ ตี ทนู ยุฮ แตะ ลอวย โฆง� ซ เกือฮ
ดุฮ โบ ก อาวต ปะ เซ� เคียต เกือฮ ติ แตะ ตอก ป โปยญ
ปาว โฮ� 21 เญอืม เซ อาึ ซ ดวน กวนดุ รเมะ ติ ปุย� อฮั ละ
อื ตอก เฮ�ี �โฮว ซาวป แลน ตี ทนู ยุฮ อาึ เนิ�� ดัฮ อาึ อฮั
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ละ อ�ื �ตึต แตะ� ตี ทนู ดุฮ ลวง เฆียง ลัก่เอฮี อ�ื โฮว ตุย
เนิ�� ดัฮ อฮั เซ ละ โฮ� ปะ เอจี โปน เปอะ ป ซ เกิต ละ แตะ
เซ� โอก เอญี เปอะ แปน� แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ แจง
โอ ป โซะ ซ เกิต ละ เปอะ� 22 ดัฮ อาึ อฮั ละ ปุย เซ ตอก เฮ�ี
�ตึต แตะ� ตี ทนู ดุฮ ลัก่กา เปอะ เซิต�� ดัฮ อฮั เซ ละ โฮ�
ปะ ไมจ เปอะ โอก โฮว� เอจี มัฮ เกือฮ พะจาว เปอะ โฮว�
23 ไลลวง ป ซันญา เอะ ไม่ ปุ แตะ เฮ�ี เอจี มัฮ พะจาว ป
แปน พญีัน ซน่ะ อาึ ไม่ ปะ เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ�

24ฟวยจ เซ ด่าวติ โฮว เม่าะ เนอมึ ติ แตะ นึง ชจิ� ฮอยจ
ละ ซเงะ เลียง ปุย ปุ แตะ� เญือม ฮาวก เคิ ติ ซาวม� กซัต
ซาอุน โฮว โซม เนอึม นึง กัน เลียง เซ� 25 งาวม นึง ก กอ
งาวม ไพรม แตะ นึง โบ เดีญ� โยนาทัน โกฮ ชุง เกือฮ อปั
เนอ งาวม เฆียง ก งาวม ซาอุน เซ� เบือง ก กอ งาวม ด่า
วติ เซ� ปังเมอ โบฮ เยอื ลัง่� 26 ปัง มัฮ ตอก เซ ซาอุน ดิ อฮั
โตว โอเอฮี ฆาื อื นึง แกต อื มัฮ ไก ตอก มัฮ ด่าวติ ติ เจือ�
�ตึน ซ มัฮ รแอม ไล อ�ื� อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ� 27ปวยฮ
พริ เซ� ปุก ซเงะ ลอา นึง กัน เลียง เซ� เบือง กอ งาวม ด่า
วติ โบฮ ลัง่� ซาอุน อฮั เฮี ละ โยนาทัน ป มัฮ กวน แตะ เซ�
�ด่าวติ เมอยุ โอ อื ฮอยจ นา เฮี เน่อมึ โฆะเน่ิ ฮอยจ ละ เนาะ
เฮ�ี� อฮั เซ�

28 โยนาทัน โลยฮ อ�ื �ด่าวติ เซ เอจี ปัว เอญี ฮอยจ นึง
ยว่ง แตะ นึง เบ่ตเลเฮม� 29 ปัว อื นึง อาึ ตอก เฮ�ี �ปัว
เปอะ เกือฮ อาึ เอญี นึง เบ่ตเลเฮม� โม เอยีกปุ คระ เฌือต
เตอะ ไก โรฮ กัน ทไว โอเอฮี ละ พะจาว นา เซ� เอียกระ
เกอะ เอจี ซตอก อาึ เอญี ฆาื อ�ื ดัฮ เปอะ มัฮ เนอมึ ปุ โฮมว
ฮรกั อาึ โฮ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ เอญี เคะ โม เอยีกปุ แตะ นา
เซ�� อฮั เซ� มัฮ เซ ป โอ เปอะ ยุ ฮอยจ โซม อื นา เฮี ฆาื
อ�ื� อฮั เซ โยนาทัน เนอ�
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30 เญือม เซ ซาอุน ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก รพาวม
แนม ฆาื อื ละ โยนาทัน เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ เนอึม
เปอะ กวน โอ ลุก� กวน กุก เนะ� อาึ เอจี ที เนิ ฆวต พาวม
ดิ เปอะ ไม่ ด่าวติ เตอ� มัฮ ป ซ โชะ นา โกะ เปอะ ไอฮ� ไม่
มัฮ อื ป โชะ นา มะ เปอะ โรฮ� 31 ไน ติ เจน ไอม ลัง่ ด่า
วติ เซ� ปะ ซ ไก โตว ซเงะ ซ โฮลฮ เปอะ แปน กซัต ละ ซ
กุม เปอะ เมือง เฮี ติ ชวง� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ปุย โฮว ซาวป โฮมวต โรวก ฮอยจ ละ อาึ เฮ�ี นึง เอจี
ไมจ อื ยุม แปฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

32ฟวยจ เซ โยนาทัน โลยฮ อื ละ เปือะ แตะ เซ ตอก เฮ�ี
�มัฮ กัน พิต ตอก เมอ ป ซ โฮลฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ด่าวติ เซ
ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 33 เญือม ฮมอง อื โอเอฮี ตอก เซ� ซาอุน
ซอต เอนิ เพลียฮ แตะ� ตะ เกือฮ อื ลอก โยนาทัน เซ ปอ
ยุม อื เอนิ� โยนาทัน ยุง ที อื นึง เซ ฆวต ยุฮ เปือะ แตะ ยุม
ไม่ ด่าวติ เตอ� 34 โยนาทัน โกฮ ฆาื อื ฮา โตะ นา ก โซม
ปุย เซ ไม่ รพาวม รอก แตะ� ลอต เอนิ โอ เญาะ โซม นึง
กัน เลียง ซเงะ ลอา เซ� มัฮ โรฮ ฆาื ตุก รพาวม อื นึง เกละ
เปือะ แตะ ยุ ด่าวติ เซ ไม่ พลิฮ บึน อ�ื 35 เมือ กซะ ซเงะ ติ
อื แม� โยนาทัน โกฮ โฮว เคะ ด่าวติ นึง นา ก เม่าะ อื นึง
ชจิ เซ ตัม ป เอจี อฮั แตะ อาึง ละ อ�ื เกือฮ กวนดุ โฮว ไม่
แตะ ติ ปุย� 36 โยนาทัน อฮั อื ละ กวนดุ เซ ตอก เฮ�ี �ตอ
โฮว ตุย ตี ทนู ป โปยญ อาึ เซ เนิ เมอะ�� อฮั เซ� เญือม
เอจี ตอ กวนดุ เซ โฮว เยอ� โยนาทัน โปยญ ทนู ยุฮ แตะ
เกือฮ โฮว ลัก่กา กวนดุ เซ� 37 เญือม เอจี ฮอยจ กวนดุ นา
ก ดุฮ ตี ทนู โปยญ อื เซ� โยนาทัน กอก รโอง ละ กวนดุ เซ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �ตี ทนู ดุฮ ลวง ลัก่กา เปอะ เซ� 38 ซไจ โฮว
ตุย ตี ทนู เซ� ปุ เญาะ ลโล่ะ ฮา�� อฮั เซ� กวนดุ เซ โฮว
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ตุย เนอมึ ตี ทนู เซ� เอญี ไม่ อื ตาว อื ละ โยนาทัน ปอเลียง
แตะ เซ� 39กวนดุ เซ ปังเมอ โอ ยุง ไลลวง อ�ื มัฮ โยนาทัน
ไม่ ด่าวติ โน่ง ป ยุง ไลลวง อ�ื 40 โยนาทัน เกือฮ เครองึ รุป
ยุฮ แตะ เซ ละ กวนดุ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี ตาว เครองึ
อาึ เฮี ฮอยจ นึง ยว่ง�� อฮั เซ ละ อ�ื 41 เญือม เอจี ลอต
กวนดุ เซ ด่าวติ โอก เน่อมึ ก อาวต แตะ เดีย ซโมะ เซ� นุ่ม
ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� ไว โยนาทัน ลอวย เตะ� ฮงาึต ปุ แตะ
เตือง ลอา แตะ เซ� เยอืม ไม่ อื ละ ปุ แตะ� ด่าวติ เยอืม
เล่ีญ ฮา โยนาทัน เซ� 42ฟวยจ เซ โยนาทัน ปิฮ มุ่น ละ ด่า
วติ เซ ตอก เฮ�ี �ปัว พะจาว อาวต ลอป ไม่ ปะ� นึง เอจี
ซันญา ดิ อาึ อื ไม่ ปะ เบือ มอยฮ พะจาว ตอก เฮ�ี ปัว เกือฮ
พะจาว แปน พีญัน ละ อาึ ไม่ ปะ ไม่ ละ โม จัตเจือ เยอะ เตื
อง ลอา เยอะ� ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั
เซ� ฟวยจ เซ ด่าวติ ลอต โอก โฮว ฮา อ�ื โยนาทัน เซ โกฮ
เอญี โรฮ นึง ยว่ง�

21
ด่าวติ ตอ ฮา ซาอุน

1ฟวยจ เซ ด่าวติ โฮว เคะ อาฮิเมเลก ป มัฮ ซตุ นึง ยว่ง
โนป� อาฮิเมเลก เซ โอก เคะ ด่าวติ ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ เมอยุ ฮอยจ โน่ง เปอ� เกียฮ โอ โน่ง ไก
ป ฮอยจ ไม่ เปอะ ติ ปุย เนอมึ เมอ�� อฮั เซ� 2 ด่าวติ อฮั อื
ละ อาฮเิมเลก ป มัฮ ซตุ เซ ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ โฮว นึง รซอม
ดวน กซัต แตะ� กซัต เซ ดวน อาึ ยุฮ โอเอฮี ติ เจือ� ซตอก
อาึง อื เนิ ตอก เฮ�ี �ปุ รโฮงะ ละ ปุย ติ เนอมึ ไลลวง ป ดวน
อาึ เปอะ โฮว ยุฮ เซ�� อฮั เซ เนิ� อาึ เอจี พัต อาึง ปุ แตะ
ไม่ โม ลุกนอง แตะ ละ ซ ยุ ปุ แตะ ไม่ อื ติ โดฮ� 3 ปัว ค
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โนมปัง ยุฮ เปอะ พอน โม่ว ดัฮ ไก� ดัฮ โอ ไก โฮ� เกือฮ ป
โซม ไฮญ เนิ แปน ตื� เตอมึ ป ไก ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
4 ซตุ เซ โลยฮ อื ละ ด่าวติ� �อาึ ไก โตว คโนมปัง ทัมมด่า
ยุฮ ฮุ� มัฮ คโนมปัง ซัมคัน ยุฮ ฮุ โน่ง ป ไก เยอ� ดัฮ โม ลุก
นอง เปอะ เซ โอ ซดิ ไม่ ปรโปวน โฮ� โซม อื แปน โรฮ��
อฮั เซ� 5 ด่าวติ โลยฮ อื ละ ซตุ เซ ตอก เฮ�ี �ป เนอึม นึง
อ�ื เญือม โอก โฮว เอะ ตอก เฮ�ี เอะ เญาะ ซดิ โตว ไม่ ปร
โปวน เฟือฮ เอนิ� ตัม ทัมมด่า ยุฮ ปรเมะ นมุ เฮี ดัฮ เอจี
โฮว ตอก เฮี เอจี ซงะ่ ไล อ�ื เญือม โฮว ยุฮ กัน พิเซต ตอก
เฮี โฮว ละ ซงะ่ แตะ ฮา เซ แม�� อฮั เซ� 6 ซตุ เซ เกือฮ
เนอมึ คโนมปัง ซัมคัน เซ ละ ด่าวติ� นึง โอ คโนม ไฮญ ยุฮ
อื ไก โนก ฮา คโนมปัง ทไว ปุย ละ พะจาว, ป เอจี ตุย ปุย เน่
อมึ นึง โตะ ควน ทไว ปุย คโนมปัง เซ� ละ ซ อาึง แม อื ค
โนมปัง โคระ นึง อ�ื

7ซเงะ เซ ไก ปรเมะ ติ ปุย ป อาวต นา เซ� มัฮ กวนไจ ยุฮ
ซาอุน� ปุย เซ ปุก เญือม โฮลฮ อื ทไว โอเอฮี ละ พะจาว.
มอยฮ ปุย เซ มัฮ โด่เอก� ปุย เมือง เอโด่ม� มัฮ ฮวันา ป
เลียง ซัตซิง ยุฮ ซาอุน�

8 ด่าวติ เซ อฮั อื ละ อาฮิเมเลก เซ ตอก เฮ�ี �ปะ อมั ไก
เพลียฮ ยุฮ เปอะ� วจิ ยุฮ เปอะ ญุ่ก อมั ไก� อาึ เตือน โตว
ตุย โรวก วจิ ไม่ เครองึ รุป ไฮญ ยุฮ แตะ เฟือฮ� นึง ดวน
พราวป ลอน เอนิ กซัต เซ อาึ โฮว�� อฮั เซ� 9ซตุ เซ โลยฮ
อื ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี �มัฮ วจิ โกลิอตั ปุย ฟีลิซเตีย ป ยุฮ ปะ
ยุม ไม่ นึง โตะ โลก เอลา เซ โน่ง ป ไก เยอ� วจิ เซ เพาะ ลัง่
นึง บว่ตชุ ไมจ� อาวต นึง ลัก่เคะ เอโฟต เซ� ดัฮ เปอะ ฆวต
ไอฮ ตุย โรวก เมิฮ� โนก ฮา วจิ เซ ไก โตว วจิ ไฮญ เญอ��
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อฮั เซ� ด่าวติ อฮั เฮ�ี �ไก โตว วจิ ไฮญ ป ไมจ เมาะ วจิ เซ
เยอ� เกือฮ อาึ โรวก เมิฮ�� อฮั เซ�

ด่าวติ อาวต เมือง กัต
10 ซเงะ เซ ด่าวติ โกฮ ตอ แม ฮา ซาอุน โฮว ฮอยจ เคะ

อาคิต ป มัฮ กซัต เมือง กัต� 11ป มัฮ กวนไจ กซัต อาคิต เซ
อฮั เฮ�ี �ด่าวติ เฮี โม่ มัฮ กซัต ยุฮ ปุย เมือง เซ� โม่ มัฮ ด่า
วติ เฮี ป อฮั ปุย ไลลวง อื นึง รซอม เชยี แตะ เญอืม ฟอน ลัม
อื ไม่ อฮั อื ตอก เฮี โฮ� �ซาอุน ยุฮ ยุม ไม่ ปุย แปน เปือนๆ
อ�ื ด่าวติ ปังเมอ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย แปน ฮมาึนๆ อ�ื� โม่ อฮั
เซ��

12 ด่าวติ เญอืม ฮมอง อื ลปุง เซ โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื ฮลัต
โรฮ ฆาื อื นึง กซัต อาคิต เซ ไม่ อ�ื 13 เญือม อาวต ด่าวติ
ซดิ ไม่ ปุย โม เซ� เคียต เปียน ซลิต แตะ ซองนา อ�ื เคียต
แปน ปุย เงา่ะ ปุย บ่า� ซาวป ไซฮ โอเอฮี นึง โตะ รเวอืะ
เมือง เซ� เคียต เกือฮ ติ แตะ เฌีย แม่ เกือฮ อื ปัต เลีฮ
ฮอยจ นึง ฮาึก กัป แตะ� 14 กซัต อาคิต อฮั อื ละ กวนไจ
แตะ ตอก เฮ�ี �แลน เมอะ� ปุย เซ มัฮ ปุย เงา่ะ� โม เปะ
เมอยุ โรวก เปอะ ปุย เซ ฮอยจ เคะ อาึ อ�ื 15 อมั มัฮ โคะ
เปอะ อาึ โอ ดิ กอ ยุ ปุย เงา่ะ ปุย บ่า� อมั มัฮ โรวก เปอะ
ปุย เซ ละ ซ เกือฮ เปอะ เปลีฮ ไลลวง ปุย เงา่ะ ปุย บ่า เนิ�
อมั โซมกวน ไม่ เลียก อาวต แตะ นึง เญือะ เญะ ปุย ตอก
เซ เยอ�� อฮั เซ กซัต เซ�

22
ด่าวติ ตอ แม

1 ด่าวติ ตอ เน่อมึ เมือง กัต เซ� โฮว อาวต โตะ ทัม ซดิ
ไม่ ยว่ง อะดุ่นลัม� เญือม เอจี ฮมอง โม เอียกระ เอียกตุ อื
ไม่ โม คระ เฌือต อ�ื โฮว เคะ อื ฆาื อื ฮอยจ นา เซ� 2 ปุย
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เมาะ ป อาวต ไม่ ตุก รพาวม แตะ� ไม่ โม ป ไก รมะ รโตว�
ไม่ โม ป วติวงั โอเอฮี ละ โตะ รพาวม อ�ื โฮว ตื เคะ ด่าวติ
เตือง โอยจ แตะ� ป โฮว เคะ อื เซ ไก พามัน เมาะ ปาวน
รอย ปุย� ด่าวติ แปน ฮวันา ปุย โฮวน เซ�

3 ด่าวติ โอก เน่อมึ นา เซ โฮว ฮอยจ ยว่ง มิซปา นึง เมือง
โมอปั� อฮั อื ละ กซัต เมือง โมอปั เซ ตอก เฮ�ี �ปัว ปะ
เกือฮ โม มะ โม เปือะ เกอะ โฮว อาวต ไม่ เปอะ� ฮอยจ ละ
ซ ยุง อาึ ตอก ซ ยุฮ พะจาว โอเอฮี ละ แตะ�� อฮั เซ� 4 ด่า
วติ เกือฮ เนอมึ มะเปือะ แตะ เซ อาวต ไม่ กซัต เมือง โมอปั
เซ� มะเปือะ อื เซ อาวต ไม่ กซัต เซ เตือง ลอา แตะ� ติ เจน
อาวต ด่าวติ นึง ก เม่าะ อื ติ แตะ เซ� 5ฟวยจ เซ ไก ป ซึป
ลปุง พะจาว ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ กาต� อฮั เฮี ละ ด่าวติ�
�ปะ ปุ เญาะ อาวต นา เฮี เยอ� ไมจ เปอะ ซไจ โฮว ฮอยจ
นึง เมือง ยูด่า ปเล่ีย เฮี เอนิ�� อฮั เซ� ด่าวติ โฮว เนอมึ ฆาื
อ�ื โฮว อาวต นึง เพระด่าวก ติ โดฮ� มอยฮ นา เซ มัฮ เฮ
เรต�

ซาอุน ยุฮ ยุม ไม่ ซตุ ยว่ง โนป
6 ติ ซเงะ อื กซัต ซาอุน อาวต นึง เมือง กิเบ่อา� อาวต

ฆรมึ โคะฆิ นึง ตู ฮลาวง ติ โดฮ� ไปญ แนฮ เพลียฮ แตะ ไม่
อ�ื โม กวนไจ อื อาวต โรฮ ไม่ อื รวติ โกะ อื เซ� เญือม เซ
ซาอุน ฮมอง ไลลวง เอจี ไก ป ยุ ก อาวต ด่าวติ ไม่ ปุโฮมว
อ�ื 7 ซาอุน เซ อฮั อื ฆาื อื ละ โม กวนไจ ป ชุง โบ แตะ เซ
ตอก เฮ�ี �โม เปะ โม เบ่นยามิน เนอ� งอ่ต ที แลน เมอะ�
โม เปะ อมั มัฮ แกต เปอะ ด่าวติ เซ ซ เกือฮ ชจิ โดว ไม่ รปึม
อะงุน ละ แตะ� อมั มัฮ แกต เปอะ ด่าวติ ซ เกือฮ แตะ โฮลฮ
แปน ฮวันา ตฮนั ยุฮ อื เซ� 8 โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ เอจี
ซาวป โรฮ เปอะ งอ่ต ตอก ซ ตอซู แตะ ไม่ อาึ โรฮ� เญือม
โตกโลง กวน อาึ พาวม ดิ ไม่ กวน เจซี เซ� ไก โตว ป รโฮ
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งะ ละ อาึ ติ ปุย เนอึม� กวน อาึ ไอฮ เอจี ซาวป โรฮ เซอฮึ
ซุย ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ อาึ เกือฮ อื ลเตือฮ แม ตอซู ไม่
อาึ� มอง ลอป ยุฮ ป โซะ ละ อาึ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี
ไลลวง เซ ปุ โรฮ ไก ป รโฮงะ เนิ� ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป เรอึ
ม ตุก พาวม ไม่ อาึ อ�ื� อฮั เซ� 9 โด่เอก ป มัฮ โม เอโด่ม
ชุง โรฮ นา เซ ไม่ โม กวนไจ กซัต เซ� โด่เอก เซ อฮั เฮ�ี
�อาึ ยุ ฮอยจ ด่าวติ เซ นึง ยว่ง โนป� ฮอยจ เคะ อาฮเิมเลก
กวน อาฮิทุป� 10 อาฮิเมเลก เซ ไฮมญ โอเอฮี นึง พะจาว
รโตง ด่าวติ เซ� ฟวยจ เซ เกือฮ ป โซม ป ปอน ละ ด่าวติ เซ
ไม่ เกือฮ อื วจิ ยุฮ โกลิอตั ปุย ฟีลิซเตีย โฮ ละ อ�ื� อฮั เซ
ละ ซาอุน�

11 ฟวยจ เซ กซัต ซาอุน ดวน เอนิ ปุย โฮว กอก อาฮิเม
เลก ป มัฮ ซตุ เซ� ไม่ โม ป มัฮ เอียกปุ คระ เฌือต อ�ื ป
มัฮ ซตุ นึง ยว่ง โนป เซ เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ อื ฮอยจ เคะ
แตะ� 12 เญือม เซ ซาอุน อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ป มัฮ กวน อา
ฮทุิป เปอ� ไมจ เปอะ งอ่ต�� ปุย เซ โลยฮ อ�ื �เออะ� จาว
ไน เมอ อฮั เปอะ เนิ อ�ี� อฮั เซ� 13 กซัต ซาอุน อฮั เฮี ละ
ปุย เซ� �ปะ เมอยุ พาวม เปอะ ไม่ ด่าวติ ละ ซ ตอซู แตะ
ไม่ อาึ อ�ื เกียฮ เกือฮ โน่ง เปอะ คโนมปัง ละ ไม่ วจิ เมอ�
โฮฮ ฮา เซ เอจี ไฮมญ แม เปอะ โอเอฮี ละ อื เน่อมึ นึง พะ
จาว� งอ่ต เมอะ� ปเล่ีย เฮี ด่าวติ เซ เอจี มอง ลอป ยุฮ ยุม
ไม่ อาึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 14 อาฮเิมเลก โลยฮ อื ละ กซัต
เซ ตอก เฮ�ี �ด่าวติ เซ มัฮ ปุย ซืไซ ไม่ เนอึม รพาวม อื ฮา
ปุย ไฮญ� เอจี มัฮ กวนพา เปอะ ไอฮ ไม่ มัฮ อื ฮวันา ตฮนั ป
มอง โซะโกะ ฮรกัซา นึง เปอะ� ปุย เตือง โอยจ อ�ื เมาะ ป
รซอฮ ละ เปอะ� นัปทื เนอึม อ�ื 15 ไลลวง อฮั เปอะ อาึ ปัว
โอเอฮี นึง พะจาว รโตง อื เซ� ปัว เนอึม เมอะ ตอก กอ ปัว
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ไพรม แตะ โฮ� ไลลวง อฮั เปอะ เอะ พาวม ดิ ละ ซ เกละ
แตะ ยุ ปะ เซ มัฮ โตว ป เนอมึ� ปัว เปอะ โอ ทื พิต อาึ� ไม่
โม เอียกปุ คระ เฌือต เตอะ นึง ไลลวง เฮ�ี อาึ ยุง โตว ไล
ลวง เซ เญี่ยะ เนอึม�� อฮั เซ� 16 กซัต เซ อฮั เฮี ละ อ�ื
�อาฮเิมเลก� ปะ ไม่ โม เอยีกปุ คระ เฌือต เปอะ แจง ซ ยุม
เปอะ เตือง โอยจ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 ฟวยจ เซ กซัต เซ อฮั อื ละ โม ตฮนั ป อาวต ซดิ ไม่
แตะ เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ยุฮ แปฮ ยุม ไม่ โม ซตุ ยุฮ พะ
จาว เซ นึง เอจี พาวม ดิ เตะ พรอม อื ไม่ ด่าวติ เซ� โม เซ
เอจี ยุง อื ตอ ด่าวติ ฮา อาึ อ�ื ปังเมอ โอ รโฮงะ อื ละ อาึ��
อฮั เซ� โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ปังเมอ โอ ญอม ยุฮ ยุม ไม่ โม ซตุ
ยุฮ พะจาว เซ� 18 เญือม เซ กซัต ซาอุน อฮั อื ละ โด่เอก
ตอก เฮ�ี �ปะ ไมจ เปอะ เลียก มอก ซตุ โม เซ เกือฮ ยุม��
อฮั เซ� โด่เอก ปุย เอโด่ม เซ เลียก มอก เนอึม โม ซตุ เซ
เกือฮ ยุม� ไน ซเงะ เซ โด่เอก เซ แปน ยุฮ ยุม ไม่ ซตุ จาวป
ลปิ เอโฟต รเตะ โรฮ พอน ปุย เอนิ� 19 ซาอุน เซ เกือฮ แม
อื ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง ยว่ง โนป ป มัฮ เมือง อาวต ซตุ เซ เตือง
โอยจ อ�ื เตือง ปรเมะ ปรโปวน� เตือง กวนดุ� กวนงกั� เตื
อง ซัตซิง ป มัฮ โมวก� บรงั� แกะ� เกือฮ อื ยุม เตือง โอยจ
อ�ื

20 เญือม เซ อาบี่ยาทา� ป มัฮ กวน รเมะ อาฮิเมเลก เซ
ติ ปุย� ปังเมอ เตือน โรฮ ตอ� ไอม โรฮ ยุฮ แตะ� ลอต โฮว
อาวต ดิ ไม่ ด่าวติ เซ� 21อาบีย่าทา รโฮงะ อื ละ ด่าวติ ตอก
เฮ�ี �ซาอุน เซ เอจี ยุฮ ยุม ไม่ โม ซตุ ยุฮ พะจาว เซ เตือง
โอยจ อ�ื� อฮั เซ� 22 ด่าวติ อฮั เฮี ละ อาบี่ยาทา เซ� �เญื
อม ยุ อาึ อาวต โด่เอก นา เซ ซเงะ เซ เยอ� อาึ เอจี ยุง เอนิ
เนอะ ซ รโฮงะ อื โอเอฮี ละ กซัต ซาอุน เนอ� กัน ยุม โม เอี
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ยกปุ คระ เฌือต เปอะ เซ มัฮ เนอมึ ฆาื อาึ เฮ�ี 23ปะ อาวต
เอนิ ไม่ อาึ อื นา เฮ�ี ทัน โตว ฮลัต เฟือฮ เอนิ� ดัฮ ซาอุน
เซ ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ ปะ มัฮ โรฮ ซาวป อื ยุฮ ยุม ไม่ อาึ โรฮ�
ดัฮ เปอะ อาวต ไม่ อาึ โฮ� ซ โปน เปอะ ป ฆวต ยุฮ อื ละ
เปอะ เซ�� อฮั เซ�

23
ด่าวติ เรอมึ ยว่ง เคอลีา

1 ติ ซเงะ อื ไก ป ฮอยจ รโฮงะ ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี �โม
ฟีลิซเตีย ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย ยว่ง เคอีลา เซ� ไม่ ลู อื
ตุย โรวก เฮงาะ นึง รบุฮ ยุฮ อ�ื� อฮั เซ� 2 ด่าวติ เซ ไฮมญ
อื นึง พะจาว ฆาื อื ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว� อาึ อมั ไมจ โฮว
รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ�� อฮั เซ� พะจาว โลยฮ อื
ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี �โฮว รุป ไม่ เมิฮ ไม่ เรอมึ เปอะ ยว่ง เค
อีลา เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 3 โม ลุกนอง ด่าวติ เซ ปังเมอ อฮั
อื ตอก เฮ�ี �เอะ อาวต นึง เมือง ยูด่า เฮี เอจี ฮลัต เตอะ�
ดัฮ เอะ ซ โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เคอีลา เซ� ไม่ รุป ปุ แตะ ไม่
โม ตฮนั ฟีลิซเตีย เซ� เอะ โม่ โฮว ละ ซ ฮลัต แตะ เซ�� อฮั
เซ� 4 ด่าวติ ไฮมญ แม พะจาว ฆาื อ�ื พะจาว โลยฮ อื ละ
อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โกฮ โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เคอลีา เซ�
อาึ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ เป โม ฟีลิซเตีย เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
5 เญอืม เซ ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื โฮว เนอมึ ฮอยจ นึง ยว่ง
เคอลีา เซ� รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย� เป อ�ื โฮลฮ ยุฮ ยุม
ไม่ อื โฮวน ปุย� โฮลฮ โรฮ ตุย โรวก คอง เลียง อ�ื ด่าวติ
ปุน เรอึม เนอึม ปุย ยว่ง เคอีลา เซ เกือฮ โปน ฮา โม ป รุป
ไม่ อื เซ� 6 อาบีย่าทา กวน อาฮเิมเลก� เญอืม ตอ อื ฮอยจ
เคะ ด่าวติ นึง ยว่ง เคอลีา เซ� โรวก ลปิ เอโฟต ไม่ แตะ�
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7 เญือม ฮมอง กซัต ซาอุน ฮอยจ ด่าวติ นึง เวยีง เคอีลา
เซ� อฮั เฮี ฆาื อ�ื �พะจาว เอจี มอป ด่าวติ เซ ละ อาึ� เอจี
ที นึง เลียก อาวต อื โตะ เวยีง ป ไก ฆรุง รวติ อื ไม่ ตอน
รเวอืะ ฆรุง อื เซ� เอจี มัฮ เอนิ คัง อื ไอฮ โกะ แตะ�� อฮั
เซ� 8 กซัต ซาอุน กอก โม ตฮนั ยุฮ แตะ เกือฮ เพรยีง ติ
แตะ ละ ซ โฮว รุป อ�ื ตะ โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เคอลีา เซ� ตะ
แวต เอนิ ยว่ง อาวต อื เซ� 9 เญอืม ฮมอง ด่าวติ ไลลวง กัน
ตะ ซาอุน ยุฮ ป โซะ ละ แตะ ตอก เซ� อฮั เฮี ฆาื อื ละ อาบี่
ยาทา ป มัฮ ซตุ เซ� �ตาว ลปิ เอโฟต เซ นา เฮี เมอะ�� อฮั
เซ� 10 เญือม เซ ด่าวติ ไววอน ปัว อื นึง พะจาว ตอก เฮ�ี
�โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน� ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี
ฮมอง ซ ฮอยจ ซาอุน นึง ยว่ง เคอลีา เฮี ละ ซ ยุฮ อื ไลจ ไม่
เวยีง เฮี ฆาื อาวต อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ นึง อ�ื 11 ปุย
ยว่ง เคอีลา เฮี อมั ซ โฮมวต เอนิ ตาว อาึ ละ กซัต ซาอุน
เซ ยุง่� ซาอุน เซ อมั ซ ฮอยจ เนอมึ นา เฮี ตัม ป ฮมอง อาึ
อื เซ� โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� ปัว ปะ รโฮงะ
ไลลวง เซ ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี� อฮั เซ� พะ
จาว โลยฮ อื ละ อ�ื �ซาอุน เซ ซ ฮอยจ เนอึม�� อฮั เซ�
12 ด่าวติ ไฮมญ แม อื นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �ปุย เมือง เคอี
ลา อมั มัฮ เนอึม ซ มอป อื อาึ ไม่ โม ลุกนอง เงอะ ละ ซา
อุน เซ แล�� อฮั เซ� พะจาว โลยฮ อื ละ อ�ื �ปุย โม เซ ซ
มอป เนอมึ ปะ ละ อ�ื� อฮั เซ�

13 ฟวยจ เซ ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื พามัน เมาะ แลฮ
รอย ปุย เซ ซไจ เอนิ โอก ฮา ยว่ง เคอีลา เซ� ลอต โฮว ลั่
กกา แตะ ปุๆ� เญือม เอจี ฮมอง ซาอุน เอจี โอก ด่าวติ ฮา
ยว่ง เคอลีา เซ� ซาอุน เญาะ โฮว โตว ฆาื อ�ื
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โยนาทัน ฮอยจ เคะ ด่าวติ
14 ด่าวติ อาวต แนฮ นา ก เม่าะ แตะ ติ แตะ นึง บลาวง เตี

ยมๆ� อาวต นึง ลาึน เวอืฮ ป อฮั ปุย ลาึน ซิป ไม่� พะจาว
ปังเมอ โอ เกือฮ ซาอุน ยุ ด่าวติ� 15 ติ โฮน อื เญือม อาวต
อื นาตี ยว่ง โฮเรต นึง ลาึน ซิป เซ ด่าวติ ฮมอง ซ ฮอยจ ซา
อุน ละ ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ แตะ� 16 โยนาทัน ฮอยจ เคะ ด่าวติ
นึง ยว่ง โฮเรต เซ เกาะ โลม รพาวม อื เกือฮ อื ตอน เบือ พะ
จาว� เกือฮ อื ปุน เรยีง แด่น แตะ เบือ อ�ื 17 อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปุ ฮลัต โอะ� เปือะ เกอะ แจง โอ อื ซ ปุน ยุฮ ป โซะ ละ
เปอะ� โตะ รพาวม อื เปือะ เกอะ เอจี ยุง อื ซ แปน ปะ กซัต
ยุฮ โม อซิราเอน� อาึ ซ แปน ป เรอึม เปอะ�� อฮั เซ ละ
ด่าวติ โยนาทัน เซ� 18 เญือม เซ ปุย ลอา เซ ซันญา อาึง ซ
แปน ลอป แตะ ปุ โฮมว ปุ แตะ เบือ มอยฮ พะจาว. โยนา
ทัน ลอต เอญี� ด่าวติ อาวต ลัง่ นาตี ยว่ง โฮเรต เซ�

19 เญือม เซ ปุย นึง ยว่ง ซิป เซ ฮาวก เคะ กซัต ซาอุน
ฮอยจ นึง ยว่ง กิเบ่อา� อฮั เฮี ละ อ�ื �ด่าวติ เม่าะ ติ แตะ
นึง นาตี ยว่ง เอะ� อาวต นึง โฮเรต นึง ตู ฮาคีลา� ป มัฮ
ลาึน ยูด่า ลวง ลัก่เซฮ อ�ื 20 โอ กซัต� เอะ เอจี ยุง เงอะ
ฆวต โฮมวต เนอึม เปอะ ด่าวติ เซ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ�
ปัว เปอะ โฮว ละ ฮอยจ นึง นาตี เอะ� เอะ ซ มอป ด่าวติ เซ
ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 21 กซัต ซาอุน เซ โลยฮ อ�ื �ปัว
พะจาว ปิฮ มุ่น ละ โม เปะ� นึง ไก เนอมึ รพาวม ฆวต เรอมึ
เปอะ อาึ� 22 โม เปะ ไมจ เปอะ โฮว แลน แม ติ โฮน� เกือฮ
ติ เปอะ ยุง ที นา ก อาวต อ�ื มัฮ ปุย ติๆ ป ยุ อาวต อื นา เซ
เยอ� อาึ เอจี ฮมอง อฮั ปุย อื มัฮ อื ปุย เฮยีง ลัมเลือ เอนิ
เนอ� 23 มัฮ เซ ป ฆวต เกือฮ โม เปะ โฮว แลน ที นา ก กอ
เม่าะ อื ติ แตะ เซ ฆาื อ�ื ดัฮ เปอะ เอจี ยุง ที ก เม่าะ อื ติ
แตะ เซ ไมจ เปอะ แม รโฮงะ ละ อาึ� ฟวยจ เซ อาึ ซ โฮว
ไม่ โม เปะ� ตัม อาวต เนอมึ นึง เมือง ยูด่า เซ� ปัง จัมเปน



ติ ซามูเอน 23:24 lxxxiv ติ ซามูเอน 24:1

ไร ฆาื เล่ีป เมือง เซ ญุ่ก� อาึ ซ โฮว ซาวป โจน ยุ แตะ��
อฮั เซ ซาอุน เซ� 24 ปุย โม เซ โกฮ เอญี กา กซัต ซาอุน เซ�
ฮอยจ นึง ยว่ง ซิป�
เญือม เซ ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื เซ อาวต นึง ลาึน มา

โอน นึง โตะ โลก ก ซแวก อื ติ โดฮ� ปุก ลัก่เซฮ ลาึน ยูด่า�
25 กซัต ซาอุน ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื โฮว ซาวป ด่าวติ� เญือม
ฮมอง ด่าวติ โฮว ซาวป ปุย แตะ ตอก เซ� ตอ แม โฮว อาวต
ฆาื อื นึง รองั ลาึน มาโอน เซ� เญือม เอจี ฮมอง ซาอุน อื
ตอก เซ� โฮว อาื แม ด่าวติ ฆาื อื ฮอยจ นึง รองั ลาึน มา
โอน เซ โรฮ� 26 กซัต ซาอุน เอจี ฮอยจ เอนิ นึง บลัฮ ตู เซ
ลวง ลัก่เอฮี นึง อ�ื ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื อาวต นึง บลัฮ
ตู เซ ลวง ลัก่เติต นึง อ�ื ด่าวติ ซไจ ตอ ฮา ซาอุน เซ นึง
เอจี ฮอยจ ซาอุน เซ ไม่ โม ลุกนอง อื ซดิ ไม่ โม โกะ แตะ�
เอจี ซเปี เตือน โฮมวต โม ด่าวติ เซ� 27 เญือม เซ ไก ปุย
ติ โฮว รโฮงะ โอเอฮี ละ ซาอุน เซ ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ เอญี
ฮอยจ นึง ยว่ง ปเล่ีย เฮี เอนิ� โม ฟีลิซเตีย ฮอยจ ยุฮ ไลจ
ไม่ เมือง เอะ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ� 28ซาอุน เซ เญาะ อาื โตว
ด่าวติ ฆาื อ�ื ลอต เอญี รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ� นา
เซ ปุย ลอต อฮั รองั เดีย ปุย ไม่ อื ฆาื อ�ื 29 ด่าวติ โอก เน่
อมึ นา เซ� ลอต เอญี เม่าะ ติ แตะ นึง นาตี ยว่ง เอนเกด่ี เซ
ก ไฆลป อื ติ โดฮ�

24
ด่าวติ ยุ ซาอุน โตะ ทัม

1 ซาอุน เอญี เน่อมึ รุป แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย ติ โฮน แม�
ไก ป อู ละ อื ตอก เฮ�ี �ด่าวติ อาวต นึง ลาึน ราว ยว่ง เอน
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เกด่ี�� อฮั เซ ละ อ�ื 2ซาอุน เลือก ตฮนั ป เกง ฮา ปุย นึง อื
ลอวย เปือน� เกือฮ อื โฮว ไม่ แตะ ละ ซ ซาวป แตะ ด่าวติ
ไม่ โม ลุกนอง อ�ื ฮอยจ นึง รองั อฮั ปุย รองั แกฮ ไม่� 3 เญื
อม พา อื คอก แกะ นา เซ ยุ โตะ ทัม ติ� ซาอุน เลียก โตะ
ทัม เซ ละ ซ โฮว อื ก พริ ก มาวง� ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื
ปุก เญอืม อาวต อื โตะ ทัม เซ โรฮ� ปังเมอ อาวต ก โด่ะ อ�ื
4 ปรเมะ อาวต ไม่ ด่าวติ เซ อฮั เฮ�ี �ไพรม อื พะจาว อฮั ติ
แตะ ซ เกือฮ ป เกละยุ เปอะ อาวต ฆรมึ อมันัต เปอะ� เกือฮ
ปะ ยุฮ ป ฆวต ยุฮ เปอะ ละ อื ปอ ฟวยจ พาวม เปอะ นึง�
เอจี มัฮ ซเงะ เนาะ เฮี ซ โฮลฮ เปอะ ยุฮ ละ อื ตอก เซ�� อฮั
เซ ละ ด่าวติ� ด่าวติ บระ เลียก แปฮ ชวง ลปิ ซโอว ซาอุน
เซ ฮา อื เตือง โอ อื ยุง�

5ฟวยจ เซ ด่าวติ อาวม ไกลฮ แตะ นึง กิต แตะ ชวง ลปิ
อื ตอก เซ� 6 อฮั เฮี ละ โม ลุกนอง แตะ ฆาื อ�ื �ปัว พะ
จาว เฆีญ อาึ ฮา ซ ยุฮ แตะ ป โซะ ละ จาวไน ยุฮ ฮุ� นึง เอจี
เลือก พะจาว อื เกือฮ แปน กซัต เบือ ลออยฮ ซัมคัน ยุฮ อื
เซ� มัฮ เซ ป โอ อาึ ไมจ ยุฮ ป โซะ ละ อื ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื 7 ด่าวติ คัต โม ลุกนอง แตะ รมั ยุฮ ยุม ไม่ ซาอุน เซ�
ฟวยจ เซ ซาอุน โกฮ โอก โฮว ฮา โตะ ทัม เซ�

8ฟวยจ เซ ด่าวติ โอก โรฮ ฮา โตะ ทัม เซ� อาื อฮั เฮี ละ
ซาอุน เซ� �โอ กซัต� จาวไน ยุฮ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื ซา
อุน แมฆี� ยุ นุ่ม ด่าวติ ติ แตะ ฮอยจ ลังเตะ� 9 ด่าวติ อฮั
เฮ�ี �เมอยุ งอ่ต เปอะ ลปุง โม ป อฮั อาึ ฆวต ยุฮ ป โซะ ละ
เปอะ� 10ปเล่ีย เฮี เอจี ยุ ที เปอะ มอป พะจาว เปอะ ละ อาึ
โตะ ทัม เซ เกือฮ ปะ อาวต ฆรมึ อมันัต อาึ� ไก งอ่น ป ดวน
อาึ ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ� อาึ ปังเมอ เลียก พาวม นึง เปอะ� อาึ
อฮั ติ แตะ โอ ซ ยุฮ ป โซะ ละ จาวไน ยุฮ แตะ นึง มัฮ เปอะ
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กซัต เลือก พะจาว อาึง� 11 แลน เมิฮ� เปือะ� ป อาวต นึง
เตะ อาึ เฮ�ี เฮี มัฮ ชวง ลปิ เปอะ� อาึ ปุน ยุฮ เนอึม ยุม
ไม่ เปอะ ปังเมอ โอ ยุฮ� กิต ชวง ลปิ เปอะ เฮี โน่ง� เอจี ที
นึง เซ โอ อาึ พิต ละ เปอะ ฆาื อ�ื ฆวต เลฮ โตว โรฮ เตียง
เปอะ� ปะ ปังเมอ ฆวต ซาวป ลอป เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ�
12 ปัว พะจาว รเตีฮ ละ เอะ ลอา ป พิต ป ปุก นึง อ�ื ปัว พะ
จาว โรก เวน ละ โม ป ยุฮ ป โซะ ละ อาึ� อาึ ปังเมอ โอ ซ
ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ เฟือฮ เอนิ� 13 ปะ ยุง เปอะ ป อฮั ปุย
ไพรม ตอก เฮ�ี �กัน ฆอก ตึน ซ โอก เน่อมึ นึง ปุย ฆอก��
อฮั เซ� อาึ แจง นึง โอ แตะ ซ ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ�

14�ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ โม อซิราเอน� มัฮ เมอ ป โฮว ซาวป
เปอะ� มัฮ เมอ ป อาื เนอึม อาื แนม เปอะ� มัฮ เซาะ ยุม
บ่ได่ะ� มัฮ เยอื เฮมะ แตป ไอฮ พาวม แตะ� โม่ มัฮ อ�ื
15 เกือฮ พะจาว รเตีฮ โอเอฮี เฮี ซน่ะ เอะ ลอา� เกือฮ แลน
ที อ�ื เกือฮ เฆีญ อาึ ฮา อมันัต เปอะ�� อฮั เซ ด่าวติ เตอ�

16 เญือม เอจี ฟวยจ ลปุง ด่าวติ ตอก เซ เยอ� ซาอุน
ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ด่าวติ� กวน อาึ� อมั มัฮ เนอมึ ลเลาะ
ปะ เซ เยอ�� อฮั เซ ไม่ เยอืม แตะ� 17 ซาอุน อฮั แม เฮ�ี
�ปะ ซืไซ เนอมึ เปอะ ฮา อาึ� ปะ ยุฮ เปอะ ป ไมจ ละ อาึ เตื
อง ยุฮ อาึ ป ฆอก ละ เปอะ� 18 ซเงะ เนาะ เฮี ปะ เปลีฮ ที
เปอะ ป ไมจ ละ อาึ� พะจาว เอจี มอป อาึ ละ ปะ� ปะ ปัง
เมอ โอ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ� 19 ปุย� ดัฮ รโตฮ ยุ ป ตอซู
ไม่ แตะ� อมั ซ พลวย อื โฮว ไอฮ พาวม แตะ� แจง โอ อื
ซ พลวย เยอ� ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ ปะ นึง ยุฮ เปอะ ป
ไมจ ละ อาึ ซเงะ เนาะ เฮ�ี 20 ปเล่ีย เฮี อาึ แจง นึง ซ แปน
ปะ กซัต เตอ� บัน่เมือง อซิราเอน ซ ตอน ฮมัน เบือ ปะ�
21ปเล่ีย เฮี อาึ ปัว ปะ ซันญา อาึง เบือ มอยฮ พะจาว นึง โอ
เปอะ ซ ยุฮ ชปิ ไม่ จัตเจือ อาึ เดอมึ มอยฮ เญือะ เญะ โอ ซ
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ไฆร ฮา ปลัฮเตะ�� อฮั เซ ละ ด่าวติ� 22 ด่าวติ ซันญา เนอึ
ม อาึง อื ละ อื ตอก เซ� ฟวยจ เซ ซาอุน เอญี เญือะ แตะ�
ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื อาวต ลัง่ นึง ก เม่าะ แตะ ติ แตะ�

25
1 เญือม ยุม ซามูเอน เซ� โม อซิราเอน รโจะ ดิ� เยอืม

ยุม อื เตือง มู แตะ� ฟวยจ เซ โฮว รมอยจ อื นึง ยว่ง รามา
ป มัฮ ยว่ง โกะ อื เซ�

ด่าวติ ไม่ อาบี่กายนิ
ด่าวติ เซ ลอต โฮว อาวต นึง ลาึน ปารนั� 2 ไก ปรเมะ

เมือง มาโอน ติ ปุย� ไก กัน ยุฮ นึง ยว่ง คาระเมน� ปุย เซ
มัฮ ปุย กอย ลัมเลือ� ไก แกะ ยุฮ ลอวย เปือน ตัว� ไก ปิ ยุฮ
ติ เปือน ตัว� ญัป ฮาึก แกะ ยุฮ แตะ นึง ยว่ง คาระเมน เซ�
3 ปรเมะ เซ มอยฮ อื มัฮ นาบัน่� มอยฮ ปรโปวน เญือะ อื
มัฮ อาบี่กายนิ� ปรโปวน เญือะ อื เซ มัฮ ปุย ไมจ ปุย ชอม
ไม่ มัฮ อื ปุย ลแฆลป โครยญ เจือ� ปรเมะ เญือะ อื เซ ปัง
เมอ มัฮ ปุย ฆอก รพาวม ปุย ฆอก ไล� ซวก ไม่ อ�ื ปุย เซ
มัฮ จัตเจือ คาเลป� 4 เญือม อาวต ด่าวติ นึง ลาึน ปารนั
เซ� ฮมอง ไลลวง ญัป นาบัน่ เซ ฮาึก แกะ ยุฮ แตะ นึง ยว่ง
คาระเมน เซ� 5 ด่าวติ กอก โม ลุกนอง แตะ กาว ปุย เกือฮ
อื ฮอยจ เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ฮาวก เคะ นา
บัน่ นึง ยว่ง คาระเมน� ไม่ ไมจ เปอะ เปลีฮ กัม นัปทื แตะ
ละ ฆรอ อาึ� 6 โม เปะ ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �ด่าวติ
รโปะ รซอม ปิฮ มุ่น ละ เปอะ� ปัว เกือฮ ปะ อาวต ลอป ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ ไม่ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง เปอะ�
เตือง ปุย ไน เญือะ เปอะ เตือง โอเอฮี เมาะ ป ไก ยุฮ เปอะ�
7 ปเล่ีย เฮี อาึ ฮมอง อฮั ปุย เญือะ เปะ ญัป ฮาึก แกะ ยุฮ
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แตะ� ติ เจน อาวต ป เลียง แกะ ยุฮ เปอะ นึง ยว่ง คาระ
เมน เซ เอจี อาวต โรฮ ไม่ โม เอะ โรฮ� เอะ ยุฮ โตว ป โซะ
ป ไซญ ละ อ�ื ป ไลจ ป ไฆร ยุฮ อื ปุ โรฮ ไก ติ เจือ เนอึม�
8 ดัฮ เปอะ ฆวต ยุง ที โฮ� ไฮมญ แลน นึง โม กวนไจ ยุฮ
เปอะ เซ� โม เซ ตึน ซ รโฮงะ อื ละ เปอะ� เคียง มัฮ อื ตอก
เซ� ปัว เปอะ เปลีฮ รพาวม เลียก พาวม แตะ ละ โม กวน
ไจ ยุฮ ฮุ เซ� นึง เอจี ฮอยจ โรฮ อื ไน ซเงะ ไก กัน เลียง ยุฮ
เปอะ โรฮ� ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ โฮลฮ โรวก ป โซม ป ปอน
ยุฮ เปอะ งอ่น โรฮ� นึง มัฮ อื กวนไจ ยุฮ เปอะ� ไม่ เกือฮ
โรฮ เปอะ ละ ด่าวติ ป มัฮ กวน เปอะ เซ�� อฮั เซ��

9 เญือม เอจี ฮอยจ กวนไจ ด่าวติ นา เซ� รโฮงะ เนอึม
รซอม เซ ละ นาบัน่ เซ นึง มอยฮ ด่าวติ� ฟวยจ เซ มอง
งอ่ต ตอก ซ โลยฮ อ�ื 10นาบัน่ เซ โลยฮ อื ละ กวนไจ ด่าวติ
เซ ตอก เฮ�ี �ด่าวติ ป มัฮ กวน เจซี เซ มัฮ ปุย ตอก เมอ บุย
แล� เจน ปเล่ีย เฮี โฮวน ลอน กวนไจ ป ตอ ฮา เญือะ ปอ
เลียง แตะ นึง� 11 อาึ เกียฮ เกือฮ โตว คโนมปัง ไม่ รอาวม
ยุฮ แตะ ละ เปอะ� โตะ ซัตซิง มอก แตะ ละ ป ญัป ฮาึก
แกะ ยุฮ แตะ เฮ�ี ปุ โรฮ เกียฮ รฆุ ละ เปอะ� เกียฮ เกือฮ
โตว ละ โม ป โอ แตะ ยุง ป มัฮ อื ไม่ โอ ยุง เน่อมึ ลัก่ ฮอยจ
ลัก่ เตอมึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 12 โม กวนไจ ยุฮ ด่าวติ เซ เอญี
รโฮงะ ไลลวง ป อฮั นาบัน่ เซ ละ ด่าวติ� 13 ด่าวติ อฮั เฮี ฆาื
อื ละ โม ลุกนอง แตะ� �โม เปะ ปุม แปฮ วจิ ไม่ ญวย เปอะ
โครยญ โฆะ เปอะ�� อฮั เซ� ปุย โม เซ ปุม เนอึม วจิ ไม่
ญวย แตะ โครยญ โฆะ ปุย� ด่าวติ เซ ปุม โรฮ วจิ ไม่ ญวย
แตะ� ฟวยจ เซ โกฮ โฮว ไม่ โม ลุกนอง แตะ เซ ตา ปาวน
รอย ปุย� ปุย ตา ลอา รอย ปุย นึง อื เซ เกือฮ อื อาวต มอง
เครองึ เซอกึ ยุฮ แตะ�
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14 เญือม เซ กวนไจ ยุฮ นาบัน่ เซ ติ ปุย อ�ื โฮว รโฮงะ
อื ละ อาบี่กายนิ ปรโปวน เญือะ นาบัน่ เซ ตอก เฮ�ี �งอ่ต
แลน เมอะ� ด่าวติ เอจี เกือฮ กวนไจ ยุฮ แตะ โฮว เน่อมึ นึง
ลาึน เวอืฮ เซ� ละ ซ เกือฮ อื โฮว รโฮงะ ลปุง นัปทื แตะ ละ
ปอเลียง เงอะ� ปอเลียง เงอะ เซ ตอ ลเตือฮ แม บวยจ ละ
ปุย โม เซ� 15 ปุย โม เซ เอจี กอ ยุฮ ลัมเลือ ป ไมจ ละ เอะ�
เญาะ ไก โตว ป ปุน ยุฮ ป โซะ ละ เอะ เอ� ไม่ โอ อื ไก ติ เจือ
เนอึม ป ไลจ ป ไฆร ยุฮ ฮุ ไน ติ เจน อาวต เตอะ ไม่ อื นึง ก
เลียง แตะ ซัตซิง เซ� 16 ไน ติ เจน อาวต เอะ ไม่ อื เญือม
เลียง แกะ เซ� โม เซ แปน เอนิ ตอก ฆรุง ละ เอะ� เตือง
เมือ ซเงะ่ เมือ ก ซาวม อ�ื 17 ปัว ปะ งอ่ต ที แลน ตอก ซ
ยุฮ ซ อฮั แตะ� ปเล่ีย เฮี ปุย โม เซ ตึน ซ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่
ปอเลียง เงอะ� ไม่ ปุย ไน เญือะ อื เตือง โอยจ อ�ื ปอเลียง
เงอะ เซ มัฮ ลอน ปุย ฆอก รพาวม� ไก โตว ป เกียฮ อู ไม่ ติ
ตื เนอมึ�� อฮั เซ�

18 เญือม เซ อาบี่กายนิ ซไจ เอนิ ตุย คโนมปัง ลอา รอย
โม่ว� ไม่ รอาวม อะงุน ลอา ปัง ฮกั� ไม่ แกะ เอจี กา ปุย
พอน ตัว� ไม่ รโกะ เอจี เดือกพอน ทัง� ไม่ เปลิ อะงุน ซออฮ
ติ รอย ซฆลาวม� ไม่ เปลิ เม ซออฮ ลอา รอย แฮลป� อาึง
อื นึง รตัง บรงั� 19อาบีก่ายนิ อฮั อื ละ กวนไจ แตะ เซ ตอก
เฮ�ี �โม เปะ ซไจ โฮว กา อาึ เมิฮ� อาึ ซ โฮว อาื โม เปะ��
อฮั เซ� อาบี่กายนิ เซ ปังเมอ โอ รโฮงะ อื ละ ปรเมะ เญือะ
แตะ เซ เฟือฮ ป ยุฮ แตะ เซ� 20 อาบีก่ายนิ เซ บุก บรงั โฮว
ไม่ อื คระ เกี ดิป ติ โดฮ� ฟวยจ เซ รโตฮ ยุ ด่าวติ ไม่ โม ลุก
นอง อื นึง คระ เซ� 21กา เซ ด่าวติ เอจี อฮั อาึง อื ตอก เฮ�ี
�อาึ เอจี แลน แก เยอื โอเอฮี ยุฮ ปุย โอ ยุง กุนมุ่น นึง ลาึน
เวอืฮ เซ ละ อ�ื ไก โตว ติ เจือ เนอึม ป ไลจ ป ไฆร ยุฮ อ�ื
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ฟวยจ เซ ยุฮ ลัง่ ป ฆอก เนิ เตือง เอจี ยุฮ อาึ ป ไมจ ละ อ�ื
22 ตัม เกือฮ ลัง่ อาึ ปรเมะ ไน เญือะ เซ ไอม ฮอยจ ละ ปวยฮ
พร�ิ ปัง มัฮ ติ ปุย โน่ง ญุ่ก� ปัว พะจาว เกือฮ อาึ ลอก ตุต
ฮอยจ ละ ยุม แตะ�� อฮั เซ�

23 เญือม ยุ อาบี่กายนิ ด่าวติ เซ� ซไจ เอนิ เลีฮ ฮา บรงั
บุก แตะ เซ� นุ่ม ไว ด่าวติ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� 24 อาบี่
กายนิ นุ่ม นึง ชวง ด่าวติ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ป มัฮ จาว
ไน ยุฮ ฮุ� ปัว ปะ งอ่ต ป อฮั อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี
ไลลวง ป พิต ป โฌวะ เซ อาึ ปัว รปั ไอฮ นึง โกะ แตะ เตื
อง โอยจ อ�ื 25 ปัว เปอะ โอ ทื กัน ยุฮ นาบัน่ เซ� นึง มัฮ
อื ปรเมะ โอ ไก ป ไมจ นึง ติ เจือ เนอึม� โปง เนอึม มอยฮ
แตะ นาบัน่�* เอจี ที นึง มอยฮ อื เซ มัฮ อื ปุย งาว ไม่ ฆอก
รพาวม แตะ เซ� เญอืม ฮอยจ โม กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ� เตอ
ปุก เญอืม โอ อาึ อาวต นา เซ ไม่ อ�ื 26 มัฮ เนอมึ พะจาว ป
ปุน คัต เปอะ โอ ยุฮ ยุม ไม่ ป ฆวต รุป ไม่ เปอะ� นึง กัน ตะ
เปอะ โรก เวน ละ อื เซ� แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ ไม่ แจง
ไอม ปะ ตอก ออฮ� เมาะ ป ฆวต รุป ไม่ เปอะ ป ฆวต ยุฮ ป
โซะ ละ เปอะ เซ� แจง โรฮ ซ ลอก ตุต แตะ ตอก ลอก นาบัน่
อื เซ โรฮ� 27 โอเอฮี เมาะ ป โรวก อาึ ละ เปอะ เฮ�ี ปัว เปอะ
ไอฮ ละ ซ จัต เปอะ ละ โม ลุกนอง ป โฮว ไม่ เปอะ เซ� 28 ปัว
เปอะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ พิต โฌวะ ยุฮ ฮุ� นึง มัฮ พะจาว
ป ซ เกือฮ เปอะ โฮลฮ แปน กซัต ฮอยจ ละ โม จัตเจือ เปอะ
โรฮ� นึง มัฮ เปอะ ตฮนั อาวต บลัฮ ลัก่ พะจาว. กัน พิต กัน
โฌวะ แจง โอ ซ ไก นึง ปะ ล่อยญ เจน เปอะ เซ� 29 ดัฮ ไก
ป ฆวต ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ� ไม่ ฆวต ยุฮ อื ยุม ไม่ เปอะ� มัฮ
พะจาว ยุฮ เปอะ เซ ป ซ เฆีญ เปอะ เกือฮ โปน ฮา อ�ื ตอก
* 25:25 25:25 ตัม ลปุง ฮบีรู นาบัน่ เซ มัฮ อฮั อื งาว ไม่�
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โรฮ เฆีญ ปุย คาวคอง ยุฮ แตะ ฮา ป ซ เลียก ซะ เต อื โฮ�
โม ป เกละยุ เปอะ เซ พะจาว ปังเมอ ซ วตั โปวฮ อ�ื ตอก
วตั ปุย ซโมะ เน่อมึ โตะ ซลิง ยุฮ แตะ โฮ� 30 เญอืม เอจี ยุฮ
พะจาว ป ไมจ ละ เปอะ โครยญ เจือ ตัม ลปุง ซันญา อื เซ�
ไม่ เกือฮ อื ปะ โฮลฮ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน� 31 ปะ ป
มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ไกลฮ นึง โคะ ยุฮ แตะ
ยุม ไม่ ปุย เตือง โอ อื ไก พิต� นึง กัน โรก เปอะ เวน ละ นึง
โกะ แตะ ไอฮ� เญือม เอจี โฮลฮ พะจาว ปิฮ มุ่น ละ เปอะ
ตอก เซ� ปัว เปอะ โตก ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี�
อฮั เซ�

32 เญือม เซ ด่าวติ อฮั เฮี ละ อาบี่กายนิ� �ลืลาว เนอึม
เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ นึง เกือฮ อื ปะ
โฮว รโตฮ ยุ อาึ ไน ซเงะ เนาะ เฮ�ี 33ญันด่ี ไม่ พะจาว ป
เกือฮ ซติ พันญา ละ เปอะ นึง คัต เปอะ อาึ โอ เกือฮ ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย� ไม่ โอ เปอะ เกือฮ อาึ โรก ไอฮ เวน ละ ปุย� 34 เอจี
มัฮ เนอมึ พะจาว ป โอ เกือฮ อาึ โฮลฮ ยุฮ ป โซะ ป ไซญ ละ
ปะ อา� อาึ อฮั ละ เปอะ� แจง ไอม พะจาว ยุฮ อซิราเอน
ตอก ออฮ� มัฮ โอ ปะ ซไจ โฮว เคะ อาึ ฮอยจ นา เฮ�ี โม ปร
เมะ ยุฮ นาบัน่ เซ แจง โรฮ ซ ยุม เตือง โอยจ แตะ ไน กา
ปวยฮ พริ ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 35ฟวยจ เซ ด่าวติ
รปั เนอมึ ไอฮ ป โรวก อาบีก่ายนิ ละ แตะ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�เอญี นึง ยว่ง เปอะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน เปอะ เมิฮ� ทัน
โตว เญาะ ตุก พาวม ฆาื� เอะ ซ ยุฮ ละ เปอะ ตัม ป ปัว เปอะ
เซ�� อฮั เซ�

36 อาบี่กายนิ เอญี เนอึม เคะ นาบัน่ เซ� ปุก เญือม ไก
กัน เลียง ระ ยุฮ อื นึง เญือะ แตะ ตอก เอนิ กัน เลียง เญือะ
กซัต โฮ� นาบัน่ เซ กัมลัง มวน โมฮ รโอฮ รออง� นึง เอจี
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ญุ่ยจ อ�ื อาบี่กายนิ ดิ รโฮงะ โตว โอเอฮี ละ อื เญี่ยะ เนอมึ
ฮอยจ ละ เมือ กซะ อ�ื 37 เมือ กซะ อื เญือม เอจี ไงฮ ญุ่ยจ
นาบัน่ เซ� ปรโปวน เญือะ อื รโฮงะ ไลลวง เซ ละ อื โครยญ
เจือ� เญือม เซ นาบัน่ เซ เตอมึ พราวป เอนิ โซะ ฆอก ละ�
กุง เอนิ เตือง โม่ว แตะ� 38ฟวยจ เซ เมาะ กาว ซเงะ แม�
พะจาว เกือฮ นาบัน่ เซ ยุม�

39 ด่าวติ เญือม ฮมอง อื เอจี ยุม นาบัน่ ตอก เซ� อฮั เฮี
ฆาื อ�ื �ลืลาว พะจาว, นึง เอจี โรก อื เวน ละ นาบัน่ เซ รโตง
อาึ� นึง มัฮ นาบัน่ เซ ป พลิฮ บึน ลัมเลือ เอนิ อาึ� พะจาว
เอจี ปุน เฆีญ อาึ ละ โอ อื ซ เกือฮ อาึ ยุฮ กัน พิต� พะจาว
เอจี เกือฮ เนอึม นาบัน่ เซ ลอก ตุต แตะ ตัม กัน ฆอก ยุฮ
โกะ อื เซ ไอฮ�� อฮั เซ�
ฟวยจ เซ ด่าวติ ดวน ปุย โฮว ไฮมญ อาบี่กายนิ เซ ละ

แตะ� ละ ซ เกือฮ อื แปน ปรโปวน เญือะ แตะ� 40 เญือม
เอจี ฮอยจ โม กวนไจ ด่าวติ เคะ อาบี่กายนิ นึง ยว่ง คาระ
เมน เซ� โม เซ อฮั เฮี ละ อาบี่กายนิ เซ� �ด่าวติ ดวน เอะ
โฮว ตุย ปะ ละ ซ แปน เปอะ ปรโปวน เญือะ อ�ื� อฮั เซ�
41 อาบี่กายนิ เซ นุ่ม เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� อฮั เฮ�ี
�อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ อื ซ ญอม แปน ป รไซจ ชวง โม กวน
ไจ ยุฮ จาวไน ยุฮ แตะ เซ�� อฮั เซ� 42 อาบี่กายนิ เซ ซไจ
เอนิ ฮาวก บุก บรงั ยุฮ แตะ โกฮ โฮว ไม่ กวนไจ รโปวน แตะ
พอน ปุย� โฮว ฟวต กวนไจ ด่าวติ เซ� ลอต เนอมึ แปน ปร
โปวน เญือะ ด่าวติ เซ�

43กา เซ ด่าวติ เอจี ไอฮ อาฮโินอมั ปุย ยซิเรเอน แปน ปุย
เญือะ แตะ� ปุย ลอา เซ แปน ปรโปวน เญือะ อื เตือง ลอา
อ�ื 44 กซัต ซาอุน ปังเมอ เกือฮ มีคัน กวน แตะ� ป มัฮ ปร
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โปวน ไพรม เญือะ ด่าวติ เซ� ละ ปันที� ปันที เซ มัฮ กวน
ลาอติ ป มัฮ ปุย ยว่ง กันลิม�

26
ด่าวติ ยุฮ โตว ลัง่ ยุม ไม่ ซาอุน

1 ไก ปุย ฮอยจ เน่อมึ นึง ยว่ง ซิป งอ่น� ฮอยจ เคะ ซา
อุน นึง ยว่ง กิเบอ่า� อฮั เฮี ละ อ�ื �ด่าวติ เม่าะ ติ แตะ นึง
ไกญ บลาวง ฮาคีลา� นึง เฆียง ลาึน ยูด่า เซ ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ�� อฮั เซ� 2 ซาอุน โกฮ โฮว เอนิ ฮอยจ นึง ลาึน ซิป
เซ� โฮว ไม่ ปรเมะ โม อซิราเอน ป เอจี เลือก แตะ อาึง เซ
ลอวย เปือน ปุย� ละ ซ โฮว ซาวป อื ด่าวติ นึง ลาึน ซิป เซ�
3-4 ซาอุน เซ ยุฮ ไคะ อาวต แตะ นึง บลาวง ฮาคีลา� ปุก เฆี
ยง คระ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ละ ลาึน ยูด่า เซ� ด่าวติ เซ ปัง
เมอ อาวต ลัง่ นึง ลาึน เวอืฮ� เญอืม เอจี ยุง อื ฮอยจ ซาวป
ซาอุน แตะ ตอก เซ ด่าวติ ดวน ปุย โฮว ซาวป โพก แลน อื
ฆาื อ�ื เญอืม เซ ยุง ที เอนิ อื เอจี ฮอยจ ซาอุน นา เซ เยอ�
5 ฟวยจ เซ ด่าวติ ฮาวก เอนิ ฮอยจ นึง ไคะ ยุฮ ซาอุน เซ�
เญือม เซ ด่าวติ ยุ เอนิ ซาอุน นา ก ไอจ อ�ื ซาอุน ไม่ อปั
เนอ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ยุฮ อื เซ ปุน ไอจ นึง กไน ไคะ เซ เตื
อง ลอา แตะ� อปัเนอ เซ มัฮ กวน เนอ� โม ตฮนั ยุฮ อื เซ
ตัง ไคะ ยุฮ แตะ รวติ ก ไอจ ซาอุน เซ�

6 เญอืม เซ ด่าวติ อฮั อื ละ อาฮเิมเลก ป มัฮ โม ฮติไท ไม่
อาบี่ไช กวน เซรุยา เซ ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ติ ติ ป ซ โฮว ไม่
อาึ ฮอยจ นึง ไคะ ยุฮ ซาอุน เซ�� อฮั เซ� อาบี่ไช เซ โลยฮ
อ�ื �อาึ ซ โฮว ไม่ เปอะ�� อฮั เซ� อาบีไ่ช เซ มัฮ ปุ โยอปั�
7 ซาวม เซ ด่าวติ ไม่ อาบี่ไช เซ โกฮ โฮว ฮอยจ นึง ไคะ ยุฮ
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ซาอุน เซ� ยุ ซาอุน เซ ปุน ลัง่ ไอจ บัก่บว่น ไคะ เซ� เพลียฮ
อื เซ โบลวง อาึง อื ไม่ เตะ ลวง ราว ไกญ แตะ เซ� อปัเนอ
ไม่ โม ตฮนั ไฮญ ปุน โรฮ ไอจ รวติ ซาอุน เซ� 8 อาบี่ไช อฮั
เฮี ละ ด่าวติ� �เนาะ ก ซาวม เฮี พะจาว เอจี เกือฮ ป เกละ
ยุ เปอะ โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมันัต เปอะ� เกือฮ อาึ บวก นึง
เพลียฮ โกะ อื ไอฮ ปอ ลล่อน อื ติ เตะ โฮ� ปัง โอ บวก ลอา
เตะ�� อฮั เซ�

9 ด่าวติ ปังเมอ คัต อาบี่ไช เซ ตอก เฮ�ี �ปุ ยุฮ ไลจ ไม่
กซัต เซ เฟือฮ เอนิ� ป กอยฮ เตะ แตะ ละ ยุฮ แตะ ป โซะ
ละ กซัต ป เอจี ไก ลออยฮ ซัมคัน ยุฮ พะจาว นึง อ�ื แจง ซ
ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 10 ด่าวติ อฮั แม เฮ�ี
�แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ� พะจาว แจง โรฮ ซ ยุฮ ไอฮ
ยุม ไม่ ซาอุน เซ ตอก เซ โรฮ� ปัง มัฮ ยุม อื นึง โอยจ อาญุ
แตะ ญุ่ก� ปัง มัฮ ยุม อื นึง กัน รุป แตะ ญุ่ก� 11ซองนา พะ
จาว อาึ ปังเมอ แจง นึง โอ แตะ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย เอจี เลือก
พะจาว อาึง ละ เกือฮ อื แปน กซัต เซ� ตุย โรวก เพลียฮ ป
อาวต โบ ไกญ อื เซ� ไม่ รตุง รอาวม ยุฮ อ�ื ฟวยจ เซ โฮว
ฮา�� อฮั เซ� 12 เญือม เซ ด่าวติ ตุย เนอึม โรวก เพลียฮ
ยุฮ ซาอุน ป อาวต ราว ไกญ อื เซ ไม่ รตุง รอาวม ยุฮ อ�ื ด่า
วติ ไม่ อาบีไ่ช เซ โอก โฮว ฮา อ�ื ไก โตว ป ยุ ป ยุง ติ ตื เนอึ
ม� ไม่ โอ อื ไก ป โปวะ ฆาื ติ ปุย เนอมึ� นึง ญึม ลอน ไอจ อื
โครยญ โฆะ แตะ� เอจี มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื ญึม ไอจ ตอก
เซ�

13 ด่าวติ โฮว เตือง แม โลก ติ ฮอยจ นึง ตู รเตือป อื เซ�
ซน่ะ ก อาวต ด่าวติ ไม่ ก อาวต โม เซ รโปยฮ ฮา ปุ แตะ
ซไง� 14 ด่าวติ รโอง เน่อมึ ก อาวต แตะ เซ� กอก ไฮมญ
โม ตฮนั ยุฮ ซาอุน เซ ไม่ อปัเนอ ป มัฮ กวน เนอ เซ ตอก
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เฮ�ี �อปัเนอ� ปะ อมั ฮมอง เปอะ กอก อาึ แตะ เฮ�ี� อฮั
เซ� อปัเนอ เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย เซ ป กอก อฮั
โอเอฮี ละ กซัต เซ�� อฮั เซ� 15 ด่าวติ โลยฮ แม อื ละ อปั
เนอ เซ ตอก เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ โอ เปอะ มัฮ กวน รเมะ เปือะ
แตะ� ไน โม อซิราเอน เซ มัฮ โตว มัฮ อื ปะ ป เกง นึง อื ฮา
ปุย เยอ� เมอยุ โอ เปอะ ปุน มอง อาึง กซัต ป มัฮ จาวไน ยุฮ
เปอะ เซ ไมจ ไมจ เจอ� เนาะ ออ ไก ปุย เลียก นึง ไคะ ยุฮ
เปอะ ละ ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ จาวไน ยุฮ เปอะ เซ� 16อปัเนอ� ปะ
เอจี พิต เนอมึ เปอะ� แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ� ปะ โซม
กวน โรฮ เปอะ ไม่ ลอก แตะ ตุต ปอ ยุม แตะ� นึง โอ เปอะ
มอง เนอมึ จาวไน ยุฮ แตะ ป มัฮ กซัต เลือก พะจาว อาึง เซ
ไมจ ไมจ� ซาวป แลน กวต ที เมอะ� เพลียฮ ยุฮ กซัต ไม่
รตุง รอาวม ป อาวต โบ ไกญ อื เซ อาวต ก เมอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

17 ซาอุน ไตม ลัง่ เซียง ด่าวติ เซ� กอก อฮั เฮี ละ อื ฆาื
อ�ื �ด่าวติ ป มัฮ กวน อาึ� อมั มัฮ เซียง ปะ เซ เยอ�� อฮั
เซ� ด่าวติ โลยฮ อ�ื �โอ กซัต ป มัฮ จาวไน ยุฮ อาึ� ป
ฮมอง เปอะ เฮี มัฮ เนอึม เซียง อาึ� 18 จาวไน� ปะ เมอยุ
อาื ลอป เปอะ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี มัฮ เมอ ป ยุฮ
อาึ ละ เปอะ� อาึ อมั เอจี โคะ กอยฮ เตะ แตะ ละ ปะ� 19 โอ
กซัต� ปเล่ีย เฮี ปัว เปอะ งอ่ต ที แลน ป อฮั อาึ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี ดัฮ มัฮ พะจาว ป เกือฮ เปอะ เกละยุ อาึ
อ�ื มัฮ ทไว เปอะ โอเอฮี ละ พะจาว ตึน ซ เปียน อื รพาวม
แตะ� ดัฮ มัฮ ฆาื ปุย ปลัฮเตะ โฮ� อาึ ปัว เกือฮ ปุย เซ ลอก
ป โอยจ นึง โซะ แตะ เน่อมึ นึง พะจาว, นึง มัฮ ปุย เซ ป
โครฮ อาึ โอก� ละ โอ อื ซ เกือฮ อาึ ไก รโตง นึง ปลัฮเตะ
ยุฮ พะจาว. เอจี เมาะ โรฮ เกือฮ อื อาึ โฮว ไว พะจาว ไฮญ�
20 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปุ เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ อาึ ก ซไง อื
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ฮา ก อาวต พะจาว เฟือฮ เอนิ� ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ โม อซิ
ราเอน� เกียฮ ซาวป ลอป โน่ง เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ ปุย ตุเตี
ยม ตอก แตป เฮี เมอ� เกียฮ ตอก เอนิ โน่ง โฮว ซาวป ปุย
โปยญ ไซม อาวต เพระด่าวก โฮ เมอ�� อฮั เซ�

21ซาอุน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี โคะ ยุฮ เนอมึ ป พิต�
ด่าวติ กวน อาึ� เอญี ฮา นึง ยว่ง เมิฮ� อาึ เญาะ ซ ยุฮ โตว
ป โซะ ละ เปอะ� นึง เอจี ปุน เกือฮ ลัง่ เปอะ อาึ ไอม เนาะ
ก ซาวม เฮ�ี อาึ เอจี เปลีฮ เนอึม มัฮ แตะ ปุย งาว ไม่ เอจี
โฮวน เนอมึ กัน พิต ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ ละ อ�ื

22 ด่าวติ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� เพลียฮ ยุฮ เปอะ
เซ อาวต นา เฮ�ี เกือฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เอญี ตุย เน่อมึ นา
เฮี เมิฮ� 23 พะจาว มัฮ ป เกือฮ ลังวนั ละ ปุย ซืไซ ไม่ เนอึ
ม รพาวม แตะ โครยญ โฆะ อ�ื ซเงะ เนาะ เฮี พะจาว เอจี
เกือฮ ปะ โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมันัต อาึ� อาึ ปังเมอ โอ เยอะ
กอยฮ เตะ แตะ ละ ยุฮ แตะ ป โซะ ละ ปะ� นึง เอจี มัฮ พะ
จาว ป เกือฮ ปะ แปน กซัต� 24 อาึ เอจี ลเวือง จีวติ ปะ
ซาวม เนาะ เฮี ตอก ออฮ� ปัว โรฮ พะจาว เกือฮ อาึ ไอม
ตอก เซ โรฮ� ไม่ เกือฮ อื อาึ โปน ฮา ป โตะ ป ตอง โครยญ
เจือ�� อฮั เซ ด่าวติ เตอ� 25 เญอืม เซ ซาอุน เซ ปิฮ มุ่น ละ
ด่าวติ ตอก เฮ�ี �ด่าวติ� ปะ ป มัฮ กวน เนอะ� อาึ ปัว พะ
จาว ปิฮ มุ่น ละ เปอะ� เมาะ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ โครยญ เจือ
เกือฮ แปน ป จเลิน�� อฮั เซ� ด่าวติ ลอต โฮว คระ โฮว
โกะ แตะ� ซาอุน เซ เอญี โรฮ ฮอยจ นึง เญือะ แตะ�

27
ด่าวติ อาวต ไม่ โม ฟีลิซเตีย
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1 ด่าวติ งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ซาอุน ตึน ซ
โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ ติ ซเงะ� ไก โตว คระ ไฮญ ละ โนก ฮา ซ
ตอ เยอะ โฮว อาวต นึง เมือง ฟีลิซเตีย เซ� เญอืม เซ ซาอุน
เญาะ ซ ซาวป โตว อาึ นึง เมือง อซิราเอน เฮี ฆาื อ�ื ฟวยจ
เซ อาึ ซ โปน เนอะ ฮา กัน ฆอก ตะ อื ยุฮ เนิ เซ�� อฮั เซ�
2 เญอืม เซ ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื แลฮ รอย ปุย เซ โกฮ โฮว
เนอมึ เคะ อาคิต กวน มาโอก� ป มัฮ กซัต เมือง กัต� 3 ด่า
วติ ไม่ โม ลุกนอง อื เซ� โฮว ไม่ ครอปครวั แตะ ละ ซ โฮว
อาวต แตะ นึง เมือง กัต� ด่าวติ โรวก ปรโปวน เญือะ แตะ
เตือง ลอา อื ป มัฮ อาฮิโนอมั ปุย ยว่ง ยซิเรเอน ไม่ อาบี่กา
ยนิ ปุย ยว่ง คาระเมน� ป มัฮ ปรโปวน เญือะ นาบัน่ ไพรม
อื โฮ� 4 เญือม เอจี ฮมอง ซาอุน เอจี ตอ ด่าวติ โฮว อาวต
นึง เมือง กัต ตอก เซ� ซาอุน เญาะ ซาวป โตว เนอมึ ด่าวติ
เซ ฆาื อ�ื

5 ด่าวติ อฮั เฮี ละ อาคิต เซ� �ดัฮ อาึ มัฮ ป ปุก รพาวม
เปอะ โฮ� ปัว เปอะ เกือฮ เอะ อาวต นึง ยว่ง แตวะ ติ โดฮ
ละ ซ แปน อื ก เปิง เงอะ� ปัว เปอะ โอ เกือฮ เอะ อาวต นึง
เวยีง อาวต กซัต ตอก เฮ�ี นึง โอ อื โปง ไม่ เอะ�� อฮั เซ�
6ซเงะ เซ อาคิต เกือฮ ยว่ง ซิกลัก ละ ด่าวติ� ยว่ง ซิกลัก เซ
ลอต เอนิ แปน ยว่ง อาวต ฆรมึ อมันัต กซัต ยูด่า เซ ฮอยจ
ปเล่ีย� 7 ด่าวติ อาวต นึง เมือง ฟีลิซเตีย เซ ติ เนอึม ไปล
ปาวน เคิ�

8 ติ เจน เซ ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื เซ โฮว รุป ปุ แตะ ไม่
โม เกชู� โม เกอกาชี ไม่ โม อามาเลก� ตึน มัฮ โม ป อาวต
นึง แควน เซ เน่อมึ โฆะ ลัง่� ด่าวติ ยุฮ ไลจ ไม่ อื ฮอยจ ละ
เมือง ชู ฮอยจ โรฮ ละ นาตี โม อยีปิ โรฮ� 9 ด่าวติ ยุฮ ยุม ไม่
ปุย นึง เมือง โม เซ เตือง ปรเมะ ปรโปวน อ�ื ป มัฮ แกะ�
โมวก� บรงั� อุต ไม่ เครองึ เซอกึ ยุฮ อ�ื ตุย โรวก อื ฮา อ�ื
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ฟวยจ เซ เอญี เคะ กซัต อาคิต�
10 โครยญ เอญี ด่าวติ เซ เน่อมึ โฮว แตะ� อาคิต เซ กอ

ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี ปะ มัฮ เอญี เปอะ เน่อมึ
โฮว ซะ เต แตะ ปุย ก เมอ�� อฮั เซ� ด่าวติ เซ อฮั ติ แตะ
โฮว ซะ เต เมือง ยูด่า ลวง ลัก่เซฮ ละ อื ติๆ เลีฮ� อฮั ติ แตะ
โฮว ซะ เต โม เยราเมเอน ลวง ลัก่เซฮ ติๆ เลีฮ� อฮั โรฮ ติ
แตะ โฮว ซะ เต โม เคไน ลวง ลัก่เซฮ อื ติๆ เลีฮ โรฮ� 11 ด่า
วติ ยุฮ ยุม ไม่ อื แกล เตือง ปรเมะ ปรโปวน� เกือฮ โตว อื
ไก ติ ปุย เนอมึ ป โฮลฮ เอญี รโฮงะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั แตะ
ละ ปุย เมือง กัต เซ� ด่าวติ กอ ยุฮ อื ตอก เซ ติ เจน อาวต
แตะ เมือง ฟีลิซเตีย เซ� 12 อาคิต เซ อาึง รพาวม แตะ นึง
ด่าวติ� งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �โม อซิราเอน ป
มัฮ ปุย เมือง โกะ อื ไอฮ� เอจี แจง เกละ อื ยุ ปุย เฮ�ี ปุย
เฮี ตึน ซ ลอต แปน กวนไจ ยุฮ อาึ� ฮอยจ ละ ลอยจ เจน
แตะ�� อฮั เซ�

28
1 ฟวยจ เซ โม ฟีลิซเตีย รโจะ รเจอมึ ละ ซ รุป อื ปุ แตะ

ไม่ โม อซิราเอน� เญอืม เซ อาคิต อฮั อื ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี
�ปะ ไมจ เปอะ คาวไจ ไอฮ� ปะ ไม่ โม ลุกนอง เปอะ เซ ไมจ
เปอะ เรอึม เอะ นึง กัน รุป โฮน เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 2 ด่า
วติ โลยฮ อ�ื �เออะ กซัต� ปุก เนอึม ป อฮั เปอะ เซ� ปะ
ซ โฮลฮ เปอะ ยุ ที โฮน เฮี ตอก เกียฮ รุป เอะ เอ�� อฮั เซ�
อาคิต เซ อฮั แม อื ละ ด่าวติ เซ ตอก เฮ�ี �เอจี ไมจ� อาึ
ซ เกือฮ ปะ แปน ตฮนั โซะโกะ ฮรกัซา นึง อาึ ฮอยจ ละ ล่อ
ยญ ฆอ กุม เจน เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

ซาอุน ซิงซา โอเอฮี ไม่ ตีนัง
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3 เญอืม ยุม ซามูเอน โฮ� โม อซิราเอน เยอืม ยุม อื เซ เตื
อง โอยจ แตะ� รมอยจ อื นึง ยว่ง รามา ป มัฮ ยว่ง อาวต
โกะ อื เซ� กา เซ ซาอุน เอจี โครฮ โม ป มัฮ ตีนัง ไม่ โม โฮม
พี เกือฮ โอก ฮา เมือง อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื

4 กัง เคะ เอ โม ฟีลิซเตีย ฮอยจ รโจะ รเจอมึ ไม่ ปุ แตะ�
ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง ชูเนม� ซาอุน เกือฮ โรฮ โม อซิราเอน
อาวต รโจะ ติ โดฮ เตือง โอยจ แตะ� โม เซ ตัง โรฮ ไคะ ยุฮ
แตะ นึง กินโบ่อา� 5 ซาอุน เญือม ชวน อื โม ตฮนั ฟีลิซ
เตีย เซ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื 6 ซาอุน
เซ ไฮมญ ตอก ซ ไมจ แตะ ยุฮ นึง พะจาว ฆาื อ�ื พะจาว ปัง
เมอ โอ โลยฮ อื เฟือฮ� ปัง มัฮ นึง รโมะ อ�ื ปัง มัฮ นึง อูรมิ
ไม่ ทูมิม� ปัง มัฮ นึง โม ป ซึป ลปุง พะจาว� โลยฮ โตว อื
ติ ตื� 7 เญือม เซ ซาอุน ดวน กวนไจ ซดิ ไม่ แตะ เซ ตอก
เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว ซาวป ปรโปวน ติ ปุย ป อฮั ปุย มัฮ ตีนัง
เซ� ละ ซ โฮลฮ โฮะ ไฮมญ โอเอฮี นึง�� อฮั เซ� กวนไจ อื
เซ โลยฮ อ�ื �ไก ติ ปุย ปรโปวน ป มัฮ ตีนัง เงอ� อาวต นึง
ยว่ง เอนโด่�� อฮั เซ� 8 ซาอุน เคียต ปอม ติ แตะ� เคียต
จาวป เครองึ ไฮญ แตะ โอก โฮว ไม่ กวนไจ รเมะ แตะ ลอา
ปุย� โฮว เคะ ปรโปวน เซ เมือ ก ซาวม อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปัว เปอะ ไฮมญ โอเอฮี เนิ นึง ลปุ ปุย เอจี ยุม เซ� รโฮ
งะ อาึ มอยฮ ป ออฮ ละ เปอะ ไมจ เปอะ กอก ปุย เซ เกือฮ
ฮอยจ�� อฮั เซ�

9 ปรโปวน เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปะ ตึน ซ เอจี ยุง เปอะ
ไอฮ ป ยุฮ กซัต ซาอุน เซ� ตอก เอจี โครฮ ซาอุน เซ โม ป มัฮ
ตีนัง ไม่ โม โฮมพี เกือฮ โอก ฮา เมือง อซิราเอน เตือง โอยจ
อ�ื ปะ เมอยุ ววยฮ เปอะ อาึง ซราว ละ ซ เกือฮ เปอะ อาึ ยุม
เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 10 เญอืม เซ ซาอุน ซันญา ซโตฮ อื ไม่
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ปรโปวน เซ เบือ มอยฮ พะจาว ตอก เฮ�ี �แจง ไอม พะจาว
ตอก ออฮ� ปะ แจง โรฮ โอ เปอะ ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื ไลลวง
เฮี ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ� 11ปรโปวน เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี
�ปะ ซ เกือฮ เปอะ อาึ กอก ปุย ละ แตะ�� อฮั เซ� ซาอุน
โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �กอก ซามูเอน เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

12ปรโปวน เซ เญอืม ยุ อื ซามูเอน เนอ� ครวก เอนิ ฆาื อื
เรยีง� ปรโปวน เซ อฮั อื ละ ซาอุน เซ ตอก เฮ�ี �ปะ เมอยุ
จุ เปอะ อาึ อ�ื ปะ มัฮ เปอะ กซัต ซาอุน�� อฮั เซ� 13 กซัต
เซ อฮั อื ละ ปรโปวน เซ ตอก เฮ�ี �ปุ ฮลัต ฆาื� ปะ มัฮ เมอ
ป ยุ เปอ�� อฮั เซ� ปรโปวน เซ โลยฮ อ�ื �อาึ ยุ ลปุ ปุย
โอก เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ�� อฮั เซ� 14ซาอุน ไฮมญ อ�ื �มัฮ
ตอก เมอ ฮุนฮงั อ�ื� อฮั เซ� ปรโปวน เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ
ปรเมะ เอจี กวต ติ ปุย จาวป ลปิ ดา ติ เลอึป เอนิ โกะ อ�ื�
อฮั เซ� เญือม เซ ซาอุน ยุง เอนิ มัฮ อื ซามูเอน� ซาอุน
นุ่ม เอนิ ไว อื ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� 15 ฟวยจ เซ ซามูเอน
ลปุง ไม่ ซาอุน� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ เมอยุ ฆวต ซุกซัก เปอะ
อาึ อ�ื เกียฮ กอก โน่ง เปอะ อาึ ฮอยจ เคะ แตะ เมอ�� อฮั
เซ ละ อ�ื ซาอุน โลยฮ อ�ื �อาึ ตุก ลัมเลือ รพาวม เมอะ�
นึง ฮอยจ โม ฟีลิซเตีย โบ แตะ ละ ซ รุป อื ปุ แตะ ไม่ เยอะ�
พะจาว เอจี ลเตือฮ ติ แตะ ฮา เยอะ� ไม่ โอ อื เญาะ โลยฮ
รซอม ปัว อาึ นึง แตะ เฟือฮ เอนิ� ปัง มัฮ เน่อมึ นึง โม ป ซึป
ลปุง พะจาว� ปัง มัฮ เน่อมึ นึง รโมะ โอะ� มัฮ เซ ป กอก
ปะ ฮอยจ ฆาื อ�ื ปัว ปะ รโฮงะ ละ แตะ� อาึ ซ ไมจ ยุฮ ตอก
เมอ แล�� อฮั เซ�

16 ซามูเอน โลยฮ อ�ื �เญอืม เอจี ลเตือฮ พะจาว ติ แตะ
ฮา เปอะ� ไม่ แปน อื ป เกละยุ เปอะ ตอก เซ� เมอยุ ไฮมญ
ลัง่ เปอะ อาึ ตอก เซ เยอ� 17 พะจาว เอจี ยุฮ เนอึม อื ละ
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เปอะ ตัม ป เอจี รโฮงะ อื อาึง ละ อาึ โฮ� พะจาว เอจี ตุย บัน่
เมือง ยุฮ เปอะ เซ ฮา เปอะ� เกือฮ แม อื ละ ด่าวติ� 18 มัฮ
ฆาื โอ ปะ เนอึง ป อฮั พะจาว ละ แตะ� ปะ ยุฮ เปอะ โตว
โอเอฮี ตัม ป ดวน พะจาว เปอะ ยุฮ� นึง โอ เปอะ ยุฮ เนอึ
ม ไลจ ไม่ โม อามาเลก� ไม่ คาวคอง อื เตือง โอยจ อ�ื มัฮ
ฆาื เซ ป เกือฮ พะจาว โอเอฮี ตอก เฮี เกิต ละ เปอะ ฆาื อ�ื
19 โนก ฮา เซ� พะจาว ซ มอป ลัง่ ตัว ปะ เซ ไม่ โม อซิราเอน
เกือฮ อื อาวต ฆรมึ อมันัต โม ฟีลิซเตีย เซ� ซงา่วป ปะ ไม่
โม กวน รเมะ เปอะ ซ โฮลฮ เปอะ โฮว อาวต ดิ ไม่ อาึ� พะ
จาว ซ เกือฮ เนอมึ ตฮนั ยุฮ โม อซิราเอน โฮลฮ อาวต ฆรมึ
อมันัต โม ฟีลิซเตีย เซ�� อฮั เซ�

20 เญือม ฮมอง ซาอุน ป อฮั ซามูเอน เซ� ฮลัต ลัมเลือ
เอนิ ฆาื อ�ื ฆลาื เอนิ ลังเตะ� ลอต เอนิ ไอจ นา เซ� ซา
อุน เซ ชุม ลัมเลือ เรยีง ฆาื โอ อื เญาะ โซม ตา ติ ซเงะ ติ
ซาวม เอนิ� 21 ปรโปวน ป มัฮ ตีนัง เซ เลียก แลน อ�ื ยุ
โตวฮ ฆราึง ลอน กซัต เซ� อฮั เฮี ฆาื อ�ื �งอ่ต เมอะ� อาึ
ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เอจี ญอม งอ่ต ป อฮั เปอะ โครยญ
เจือ� เอจี ญอม ทอย จีวติ แตะ นึง ตอก เฮ�ี 22 เคียง มัฮ
อื ตอก เซ ปัว เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี ปัว เปอะ เกือฮ อาึ
ตาว ป โซม ละ เปอะ เญีย่ะ โฮ� ปัว เปอะ โซม เดอมึ เปอะ ซ
โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ ละ ซ เอญี เปอะ ฮอยจ นึง ไคะ อาวต
แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

23 ซาอุน เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ โซม โตว�� อฮั เซ�
ป มัฮ กวนไจ ซดิ อื ไม่ เซ ไม่ ปรโปวน เซ� ปังเมอ ปัว แนฮ
อื โกฮ โซม� กัง เคะ เอ ญอม โรฮ งอ่ต อ�ื โกฮ ฮา ก ไอจ
แตะ เซ ฮาวก งาวม ฆาื อื นึง เตียง ไอจ ปุย� 24 ปรโปวน
เซ ซไจ เอนิ มอก กวน โมวก โกลยญ ยุฮ แตะ ติ ตัว เซ ละ ซ
พรี อื โซม ละ อ�ื ตุย โรฮ แปง ละ ซ ยุฮ แตะ คโนมปัง โอ ไก
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เจือ นึง ละ อ�ื 25ฟวยจ พรี อื โซม เซ โรวก เนอมึ เกือฮ โอ
เอฮี โม เซ ละ ซาอุน� เกือฮ อื โซม ไม่ โม กวนไจ ยุฮ อื เซ�
เญอืม เอจี ฟวยจ โซม อื เซ ลอต เอนิ โกฮ เอญี ไน ซาวม เซ
เอนิ�

29
โม ฟีลิซเตีย เจือ โตว ด่าวติ

1 เญือม เซ โม ฟีลิซเตีย รโจะ ดิ ไม่ ปุ แตะ เตือง โอยจ
แตะ นึง เมือง อาเฟก� โม อซิราเอน ตัง โรฮ ไคะ ยุฮ แตะ
นึง โตะ โลก ยซิเรเอน นา ก ไก รอาวม ปลาฮึ นึง� 2 โม จาว
ไน ฟีลิซเตีย เซ โอก โฮว ไม่ ตฮนั กอง ลอยะ กอง พัน ยุฮ
แตะ เซ� ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื เซ โกฮ โฮว ฟวต โรฮ อื
แปน มู รเคะ นึง อื โฮว ไม่ กซัต อาคิต เซ� 3ฮวันา ตฮนั ยุฮ
โม ฟีลิซเตีย เซ อฮั เฮ�ี �โม ฮบีรู เฮี มัฮ เมอ ป โฮว ยุฮ อื นา
เฮี เยอ�� อฮั เซ� กซัต อาคิต เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เฮ�ิ
ปุย เฮี มัฮ ด่าวติ� มัฮ กวนไจ ซาอุน ป มัฮ กซัต เมือง อซิรา
เอน เซ� เอจี อาวต ไม่ อาึ แปน เคิ แปน เนอึม อ�ื อาึ ดิ ยุ
โตว ตอก พิต ปุย เฮี ติ เจือ เนอึม� เน่อมึ เญือม อาวต โรง
อื ไม่ เยอะ ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ� 4 ฮวันา ตฮนั ยุฮ โม
ฟีลิซเตีย เซ ปังเมอ รอก พาวม ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ กซัต อา
คิต เซ� �ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เซ เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง ป เอจี
เกือฮ เปอะ อาวต นึง อื เซ� ปุ เกือฮ โฮว ดิ ไม่ เอะ นึง กัน
รุป เปอะ เฟือฮ เอนิ� ดัฮ โฮว โฮ ลเตือฮ ปลาว รุป ปุ แตะ
ไม่ เอะ� ตอก ซ เกียฮ ปุก ปอ แม ปุย เซ ปุ แตะ ไม่ จาวไน
ยุฮ แตะ โม่ ซ มัฮ เบือ โฮลฮ อื ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไน โม เอะ เฮ�ี
5 โม่ มัฮ ด่าวติ เฮี ป อฮั โม ปรโปวน อื นึง รซอม เชยี เญื
อม ฟอน ลัม แตะ ตอก เฮี โฮ� �ซาอุน ยุฮ ยุม ไม่ ปุย แปน
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เปือนๆ อ�ื ด่าวติ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย แปน ฮมาึนๆ อ�ื � อฮั เซ
ฮวันา ตฮนั เซ�

6 อาคิต กอก ด่าวติ เอญี เคะ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ� เอจี แจง โรฮ เนิ ตอก เซ มัฮ
ปะ ปุย เนอึม รพาวม ละ เอะ เอ� อาึ เอจี เตม รพาวม นึง
ซ เกือฮ แตะ ปะ โฮว เรอมึ รุป ไม่ แตะ โฮน เฮี เยอ� นึง โอ
เยอะ ยุ ตอก พิต เปอะ ติ เจือ เนอึม� เน่อมึ เญือม อาวต
โรง เปอะ ไม่ เยอะ ฮอยจ ปเล่ีย� กซัต ไฮญ ปังเมอ โอ ปุก
ละ อื กัน ซ โฮว ปะ เซ� 7 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปะ เอญี ไมจ
เอญี มวน เมิฮ� เดอมึ โอ ซ แปน ควน รอก พาวม โม จาว
ไน ฟีลิซเตีย เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 8 ด่าวติ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�อาึ มัฮ พิต เตอะ นึง กัน เมอ� ดัฮ เปอะ โอ ยุ กัน พิต ยุฮ
อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮี เน่อมึ เญือม อาวต โรง เงอะ
ไม่ เปอะ ฮอยจ ปเล่ีย ตอก อฮั เปอะ เซ โฮ� มัฮ ฆาื เมอ ป โอ
อาึ โซมกวน ไม่ โฮว แตะ ไม่ เปอะ ละ ซ เรอึม ตอซู ปุ แตะ
ไม่ โม ป เกละยุ ปะ อา�� อฮั เซ� 9 อาคิต เซ โลยฮ แม อื
ละ ด่าวติ เซ ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี ยุง เงอะ มัฮ ปะ ปุย ไมจ ไล
เยอ� ตอก เอนิ เปอะ เตปด่า ยุฮ พะจาว โฮ� โม ฮวันา ยุฮ
โม ฟีลิซเตีย เซ ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุ เกือฮ ปุย เซ โฮว
รุป ดิ ไม่ เอะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ� 10 เคียง มัฮ อื ตอก เซ�
ซงา่วป ก ซะ ปะ ไมจ เปอะ งาวป โกฮ ดิ ไม่ โม กวนไจ ยุฮ
ซาอุน� ป ฮอยจ ดิ ไม่ เปอะ เซ� ไมจ เปอะ โกฮ เอญี เญื
อม ซเปีย โรง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 11 ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง
อื เซ โกฮ เอญี เนอึม เมือ กซะ งาวป อ�ื ฮอยจ นึง เมือง ฟี
ลิซเตีย ฆาื อ�ื โม ฟีลิซเตีย เซ ปังเมอ ลอต ฮาวก คระ ยว่ง
ยซิเรเอน�

30
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ด่าวติ เป โม อามาเลก
1 ฟวยจ เซ แม ลอา ซเงะ� ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื เอญี

ฮอยจ นึง ยว่ง ซิกลัก� เญือม เซ โม อามาเลก เอจี ซะ เต
เนเกป นึง นาตี ยูด่า เซ� ยว่ง ซิกลัก เอจี ซะ เต โรฮ อื ไม่
โตก อื ยว่ง เซ แกล� 2 เอจี โฮมวต โม ปรโปวน นึง ยว่ง เซ
เตือง โม กวนดุ นึง อ�ื ไม่ ปุย ไฮญ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื ยุฮ
โตว โรฮ ยุม ไม่ อื ติ ตื� ปังเมอ โฮมวต โรวก อื ไม่ แตะ�
3 เญอืม เอจี ฮอยจ ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื นึง โตะ ยว่ง เซ�
ยุ เอจี โตก ปุย ยว่ง เซ นึง งอ� ปรโปวน เญือะ อื ไม่ โม กวน
รเมะ กวน รโปวน อื เอจี โฮมวต โรฮ ปุย โรวก ฮา อ�ื 4 เญื
อม เซ ด่าวติ ไม่ โม ป อาวต ไม่ อื เซ เยอืม เนอมึ เยอืม แนม
ฆาื อื เรยีง� ปอ เอนิ โอยจ เรยีง แด่น อ�ื 5 ปรโปวน เญือะ
ด่าวติ เตือง ลอา อ�ื ป มัฮ อาฮิโนอมั ปุย ยว่ง ยซิเรเอน�
ไม่ อาบี่กายนิ ปุย ยว่ง คาระเมน ป มัฮ ปรโปวน เญือะ นา
บัน่ ไพรม อื โฮ� เอจี โฮมวต โรฮ ปุย โรวก ไม่ แตะ� 6 เญื
อม เซ ด่าวติ ตุก ลัมเลือ รพาวม� นึง ตะ ปุย แล่น แตะ นึง
ซโมะ� มัฮ ฆาื กอยจ ราวม โตะ รพาวม ปุย เตือง โอยจ อื
เซ นึง เอจี โฮมวต ปุย กวน รเมะ กวน รโปวน อื เซ� ด่าวติ
ปังเมอ โฮลฮ ลัง่ เรยีง แด่น แตะ เบือ เปิง แตะ เยโฮวา ป
มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ เซ�

7 ด่าวติ อฮั อื ละ อาบีย่าทา กวน อาฮเิมเลก ป มัฮ ซตุ เซ
ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ ตาว เอโฟต เซ ฮอยจ ละ อาึ เฮ�ี� อฮั
เซ� อาบีย่าทา เซ ตาว เนอมึ เอโฟต เซ ละ ด่าวติ� 8 เญอืม
เซ ด่าวติ ไฮมญ อื นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �อาึ อมั ไมจ โฮว
อาื โม ป ซะ เต ปุย เซ แล� ดัฮ โฮว อาื อมั เตือน ลัง่ เครอปึ
ยุง่�� อฮั เซ� พะจาว โลยฮ อื ละ อ�ื �โฮว อาื เมิฮ� ปะ
แจง ซ เตือน ลัง่ เปอะ เครอปึ โม เซ เยอ� ซ โฮลฮ เปอะ ตุย
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โรวก โม ป โฮมวต ปุย เซ เกือฮ เอญี แม ไม่ แตะ�� อฮั เซ�
9 ด่าวติ โฮว อาื เนอึม ปุย โม เซ ฆาื อ�ื โฮว ไม่ โม ลุกนอง
แตะ เซ เตือง แลฮ รอย ปุย อ�ื โฮว ฮอยจ นึง โกลง เบโ่ซ�
โม ป ตาื ฮา ปุย นึง อื ลอต ลโล่ะ นา เซ� 10 ด่าวติ ไม่ ปุย ตา
ปาวน รอย ปุย เซ โฮว แนฮ ลัก่กา แตะ ปุ ปุ� ปุย ตา ลอา
รอย ปุย นึง อื เซ เอจี โซะไมญ ลอน� เญาะ ปุน เตือง โตว
โกลง เซ� ลโล่ะ ฆาื อื นา เซ�

11 โม ป โฮว ไม่ ด่าวติ เซ ยุ ปรเมะ โม อยีปิ ติ ปุย อาวต นึง
กังเด่น ก พริ ยว่ง� โรวก ปุย เซ ฮอยจ เคะ ด่าวติ� เกือฮ ค
โนมปัง ละ โซม อ�ื เกือฮ รอาวม ละ ญุ อ�ื 12 ปุย เซ ฮวิ ลอน
นึง โอ แตะ โฮลฮ โซม ไม่ โอ แตะ โฮลฮ ญุ รอาวม ลอวย
ซเงะ ลอวย ซาวม เอนิ� โม เซ เกือฮ โรฮ เปลิ เม ซออฮ ละ
อื ติ แฮลป� ไม่ เปลิ อะงุน ซออฮ ลอา ซฆลาวม� เญือม
เอจี ฟวยจ โซม อ�ื โฮลฮ แม เรยีง แด่น แตะ เบือ อ�ื 13 ด่า
วติ ไฮมญ ปรเมะ เซ ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ ฮอยจ เปอะ เน่อมึ
ลัก่ เมอ� มัฮ ปุย จาวไน ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ� ปุย เซ โลยฮ
อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ โม อียปิ� มัฮ ครา ยุฮ โม อามาเลก ติ
ปุย� อาึ เอจี ไก ลอวย ซเงะ โซะ โอะ� เญือม ยุ อื โซะ อาึ
ตอก เซ จาวไน ยุฮ ฮุ ละ โปวฮ อาึ ฆาื อ�ื 14 เอะ เอจี โฮลฮ
เลียก ซะ เต ปุย อาวต นึง เนเกป ก อาวต โม เคเรที� ไม่
โม ยูด่า� ฮอยจ ละ นาตี อาวต โม คาเลป เซ� เอะ โตก โรฮ
ยว่ง ซิกลัก เซ นึง งอ�� อฮั เซ� 15 ด่าวติ ไฮมญ แม อื ตอก
เฮ�ี �ปะ มัฮ โฮว ตาว เปอะ เอะ ฮอยจ ก อาวต โม ป ซะ เต
ปุย เซ อมั แปน�� อฮั เซ� ปุย เซ โลยฮ อ�ื �ปัว เปอะ ซัน
ญา ละ อาึ เบือ มอยฮ พะจาว� นึง โอ เปอะ ซ ยุฮ ยุม ไม่
อาึ� ไม่ โอ เปอะ ซ มอป อาึ ละ จาวไน ยุฮ ฮุ� ดัฮ เปอะ ยุฮ
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ตอก เซ� แปน ตาว เยอะ โม เปะ เอ�� อฮั เซ�
16 ปุย เซ ตาว เนอึม ด่าวติ ฮอยจ ก อาวต โม อามาเลก

เซ� เญือม เซ โม อามาเลก อาวต ไย่ ติ แตะ เล่ีป ฮอง เซ
เอนิ� กัมลัง โซม ญุ่ก กุก ญึม ฟอน เจิง ไม่ ปุ แตะ� นึง
โฮวน ลัมเลือ ป โฮลฮ อื นึง กัน ซะ เต แตะ ปุย� เน่อมึ นึง
เมือง ฟีลิซเตีย ฮอยจ ละ เมือง ยูด่า เซ� 17 ด่าวติ เลียก รุป
ปุ แตะ ไม่ โม เซ� เน่อมึ เมือ รเปือ ปู ฮอยจ เมือ กปู ซเงะ ติ
อื แม� ด่าวติ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื เตือง โอยจ อ�ื ไก โตว ป
เตือน ตอ โปน อ�ื โนก ฮา ปรเมะ นมุ ปาวน รอย ปุย ป บุก
อุต ป ตอ ไม่ อุต ยุฮ แตะ เซ� 18 ด่าวติ โฮลฮ แม โรวก ปุย
ไม่ คาวคอง ป ตุย โม อามาเลก เซ ฮา แตะ เตือง โอยจ อ�ื
ไม่ โฮลฮ แม อื โรวก ปรโปวน เญือะ แตะ เซ เตือง ลอา อื
โรฮ� 19 เมาะ ป ตุย โม อามาเลก เซ� เตือง กวน รเมะ กวน
รโปวน ลุกนอง ด่าวติ เซ� เตือง คาวคอง อ�ื ด่าวติ โฮลฮ
แม อื เตือง โอยจ อ�ื ไก โตว ติ เจือ เนอมึ ป ไลจ ป ไฆร อ�ื
ด่าวติ โฮลฮ โรฮ ตุย โม ซัตซิง ยุฮ โม เซ� โฮลฮ อื เตือง
คาวคอง ยุฮ โม อามาเลก เซ เตือง โอยจ อ�ื 20 โม ป โฮว
ไม่ อื เซ โครฮ โรวก ซัตซิง โม เซ� เอญี ไม่ อื รกา ปุย� อฮั
เฮี ไม่ อ�ื �เฮี มัฮ ป โฮลฮ ป ปุน ด่าวติ นึง กัน รุป แตะ��
อฮั เซ�

21ฟวยจ เซ ด่าวติ เอญี ฮอยจ ก อาวต ปุย ลอา รอย ปุย�
ป ลโล่ะ ฆาื โซะไมญ ลอน แตะ เซ นึง โบ โกลง เบ่โซ เซ�
เญือม เซ ปุย โม เซ โกฮ โฮว รโนฮ รชงึ ด่าวติ เซ ไม่ โม ปุ
โฮมว อื เซ� เญอืม เอจี ฮอยจ ด่าวติ ซดิ ไม่ ปุย โม เซ� เลีย
ก อู รไต ไม่ อ�ื 22 โม ป โฮว ไม่ ด่าวติ เซ ปังเมอ ไก ปุย ฆอก
ไล นึง ไม่ ซไกป รพาวม แตะ งอ่น� โม เซ อฮั เฮ�ี �เอะ เกีย
ฮ เกือฮ โตว คาวคอง ป โฮลฮ แตะ ละ โม เซ� โม เซ เตอ



ติ ซามูเอน 30:23 cvii ติ ซามูเอน 30:31

โอ โฮว ไม่ เอะ เซ� เกือฮ ตุย โรวก ปรโปวน เญือะ แตะ ไม่
โม กวน แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน เอจี ปอ อ�ื� อฮั เซ�
23 ด่าวติ อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �เอียกปุ� ปุ ยุฮ ตอก เซ เฟือ
ฮ เอนิ� นึง มัฮ โอเอฮี โม เซ ป เกือฮ พะจาว ละ เอะ� พะ
จาว เอจี โซะโกะ ฮรกัซา ลอป นึง เอะ เกือฮ เอะ โปน ป โอ
ไมจ� ไม่ เกือฮ อื เอะ โฮลฮ เป โม ป ฮอยจ ซะ เต เยอะ เซ�
24 ไลลวง ป อฮั เปอะ เซ ไก โตว ป ฆวต งอ่ต นึง โอ อื ปุก
ละ ปุย� นึง ไมจ โรฮ โม ป มอง เครองึ เซ โฮลฮ รโตง แตะ
ตอก โฮลฮ โม ป โฮว รุป อื เซ โรฮ� ปุย เตือง โอยจ อื ไมจ
อื โฮลฮ รโตง แตะ ตอก ปุ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 25 ด่าวติ
ลอต เอนิ เกือฮ ไล เซ แปน โกต ละ ซ เกือฮ อื โม อซิราเอน
ยุฮ ตัม เซ� เน่อมึ เญอืม เซ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี

26 เญือม เอจี เอญี ด่าวติ ฮอยจ นึง ยว่ง ซิกลัก เกอ� รฆุ
โอเอฮี โฮลฮ แตะ เซ ติ ปุน� ตาว อื ละ โม ปุ โฮมว แตะ ป
มัฮ โม ป ระ ป คาว ป อาวต นึง เมือง ยูด่า เซ� อฮั เฮี ละ อื
ไม่ อ�ื �เฮี มัฮ คองควน เกือฮ ละ โม เปะ� มัฮ โอเอฮี โฮว
ตุย เอะ ฮา โม ป ฆวต รุป ปุ แตะ ไม่ พะจาว,� อฮั เซ� 27 โม
ป เกือฮ ด่าวติ โอเอฮี ละ เซ มัฮ ปุย ยว่ง เบ่ตเอน� ปุย ยว่ง
ราโมต นึง ลาึน เนเกป� ไม่ ปุย ยว่ง ยตัที� 28 มัฮ โรฮ ปุย
ยว่ง อาโรเออ� ยว่ง ซิปโมต� ยว่ง เอตเทโมอา� 29 มัฮ โรฮ
ปุย ยว่ง ราคัน� โม เยราเมเอน� โม เคไน� 30 มัฮ โรฮ ปุย
ยว่ง โฮมา� ยว่ง โบ่ราชนั� ยว่ง อาทัก� 31 ไม่ เมือง เฮป
โรน� เมาะ ป มัฮ ยว่ง กอ ฮอยจ ด่าวติ นึง ไม่ โม ลุกนอง
แตะ เซ� ด่าวติ เกือฮ ตื อื ละ อ�ื
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1 โม ฟีลิซเตีย ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อซิราเอน นึง บลา
วง กินโบ่อา� โม อซิราเอน โฮวน ป ยุม นา เซ� โม ป โอ อื
ยุม นึง อ�ื ตอ ฮา โม ฟีลิซเตีย� 2 โม ฟีลิซเตีย เซ อาื ซาอุน
ไม่ กวน อ�ื ยุฮ ยุม ไม่ โยนาทัน ไม่ อาบี่นาดัป่ ไม่ มันคีชูวา
ป มัฮ กวน ซาอุน เตือง ลอวย อ�ื 3 ป รุป เซ เลียก ซดิ ไม่
ซาอุน ปุ ปุ� โม ป โปยญ ทนู เซ โปยญ แนฮ ทนู ยุฮ แตะ�
ลอก ซาอุน� ซาอุน เซ เรยีง โซะ นึง ลอก ตี ยุฮ โม เซ แตะ�
4 อฮั เฮี ฆาื อื ละ ป ไปญ โรวก เครองึ ตฮนั ยุฮ แตะ� �ลวต
วจิ ยุฮ เปอะ บวก เอนิ อาึ เฮี นึง� เดอมึ โม ป โอ เจือ พะจาว
เฮี โอ ซ โฮลฮ ฟวยจ พาวม นึง อาวม อาึ ป โซะ เฮ�ี ไม่ โอ
อื ซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ป ไปญ เครองึ
อื เซ ปังเมอ ฮลัต� โรวต โตว ยุฮ อื ละ อ�ื ซาอุน เนอ โบ
ลวง วจิ ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ ฆลาื รเคอปึ ติ แตะ ราว
อื ลอต เอนิ ยุม� 5 เญือม 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 ดิ โรฮ ไม่ อ�ื 6 มัฮ ตอก เซ ตอก ยุม ซาอุน เซ
ไม่ โม กวน อื เตือง ลอวย อื ไม่ ป ไปญ เครองึ อื ไน ซเงะ ติ
เซ� โม ตฮนั ยุฮ อื ยุม โรฮ ซเงะ เซ เตือง โอยจ อ�ื

7 โม อซิราเอน ป อาวต นึง เตะ ลโลวง นา เซ ไม่ โม ป
อาวต บลัฮ โกลง จอแด่น ลัก่เติต เญอืม ฮมอง อื ยุม ซาอุน
ไม่ กวน อื ไม่ ฮมอง อื ตอก โอยจ ตฮนั อซิราเอน เซ ตอ โรฮ
ฆาื อ�ื ตอ ฮา ยว่ง แตะ� ละ เยอื เญือะ ม่า แตะ เตือง เซ�
โม ฟีลิซเตีย ลอต เอนิ ฮอยจ อาวต นึง ยว่ง โม เซ�

8 เญือม เอจี ปวยฮ พริ ฟวยจ ซเงะ รุป ปุย เซ� โม ฟีลิซ
เตีย ซาวป ปอยจ เครองึ โม ป ยุม นึง รุป แตะ เซ� โม เซ
ยุ ยุม ซาอุน เซ ไม่ กวน รเมะ อื เตือง ลอวย อื นึง บลาวง
กินโบ่อา� 9 โม เซ กิต ไกญ ซาอุน เซ ไม่ ปอยจ อื เครองึ
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รุป ยุฮ อ�ื ดวน ปุย เอญี รโฮงะ ไลลวง อื เล่ีป เมือง ฟีลิซ
เตีย เซ� เกือฮ โรฮ อื รโฮงะ อื ละ ฮุป ไว แตะ เซ� ไม่ โม ลัป
ซด่อน นึง อื เซ เตือง โอยจ อ�ื 10 โม เซ ตุย เครองึ รุป ยุฮ
ซาอุน เซ� ละ อาึง อื นึง เวอืต อาวต พะอตัทาโรต� โกะ ซา
อุน เซ เคิง อาึง อื ไม่ ฆรุง เมือง เบ่ตชนั เซ� 11 เญือม เอจี
ฮมอง ปุย ยว่ง ยาเบ่ต กิเลอตั ไลลวง ป ยุฮ โม ฟีลิซเตีย ละ
ซาอุน ตอก เซ เยอ� 12 โม ปรเมะ กา รพาวม นึง อื โกฮ โฮว
รซาวม เอนิ ฆาื อื ติ ซาวม บวยฮ� โฮว ตุย โกะ ซาอุน เซ ไม่
กวน รเมะ อื เตือง ลอวย อื เซ เน่อมึ นึง ฆรุง เมือง เบ่ตชนั
เซ� เอญี ไม่ อื ฮอยจ นึง ยว่ง ยาเบ่ต เซ� ตอง อื นา เซ�
13 ฟวยจ เซ ตุย ซองั ป ยุม ตอง แตะ เซ โฮว รปาึง อื ฆรมึ
โคะ ฆิ ระ นึง ยว่ง ยาเบ่ต เซ� โม เซ เยอ ลอต เอนิ เออปึ ป
โซม แตะ อาแลฮ ซเงะ นึง โซะ รพาวม แตะ ฆาื ยุม ซาอุน
เซ�
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