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ปาวน กซัต
พะทัม 4 กซัต เฮี มัฮ ป ซึป ตอ ปุ แตะ เน่อมึ นึง พะทัม 3

กซัต โฮว ลัก่กา แตะ ปุๆ มัฮ ป เกือฮ เอะ ยุง ตอก ตัตเตียง
ซาโลมอน ปุย� ไม่ เกือฮ อื เอะ คาวไจ ตอก รกัฮ โม เจอ ป
อาวต ลวง ลั่กล่าวง ฮา เจอ ป อาวต ลวง ลัก่เซฮ� ไน เจน
ตอซู เยโรโบ่อมั ปุ แตะ ไม่ กซัต เรโฮโบ่อมั ป มัฮ กวน ซา
โลมอน เซ� พะทัม เฮี เกือฮ เอะ ยุง ป ยุฮ ป อฮั โม กซัต ป
ตัตเตียง เมือง ยูด่า โครยญ โฆะ อ�ื ฮอยจ ละ ยุฮ ปุย ไลจ
ไม่ เวยีง เยรูซาเลม เจน กา เกิต พะเยซู 586 เนอมึ�

ซาโลมอน ปัว ซติ พันญา เน่อมึ นึง พะจาว
(1 กซต� 3:1-15)

1 ซาโลมอน กวน กซัต ด่าวติ เตอ� โฮลฮ เนอมึ ตัตเตียง
บัน่เมือง อซิราเอน เกือฮ ตอน เกือฮ ฮมัน� เยโฮวา ป มัฮ
พะจาว ยุฮ อื เซ อาวต ลอป ไม่ อ�ื เกือฮ โรฮ อมันัต โญต
ซัก ละ อื โรฮ�

2 ติ โฮน อ�ื ซาโลมอน เนอ ดวน โม ไน พัน ไน ลอยะ ยุฮ
แตะ� ไม่ โม จาวไน ไน โม อซิราเอน� ไม่ โม ฮวันา ซฆลาวม
ปุย ฮอยจ ละ โม ลัปซด่อน เซ� เกือฮ อื โฮว ไม่ แตะ� 3 โม
เซ เยอ โฮว เนอึม ไม่ ซาโลมอน เซ ฮอยจ ละ นา ก ไว ปุย
พะจาว นึง ยว่ง กิเบ่โอน เซ� เญือม เซ เยอ พากัง ก ฮอยจ
ปุย เคะ พะจาว ป ยุฮ ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ พะจาว เญือม
อาวต แตะ นึง ลาึน เวอืฮ โฮ� อาวต โรฮ นึง ยว่ง กิเบ่โอน
เซ� 4 (กา เซ ด่าวติ เอจี เฌาะ ฮติ ยุฮ พะจาว เซ เน่อมึ นึง
ยว่ง คีรยิตัเยอารมิ� เอจี เอญี อาึง อื นึง เวยีง เยรูซาเลม
นึง เอจี ยุฮ แม อื พากัง ละ ก อาวต อื นา เซ�� 5 ป มัฮ คัน
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ทไว ไร ซเงี ป ยุฮ เบ่ซาเลน กวน อุรี กวนโซะ เฮอ เซ� ปัง
เมอ อาวต ลัง่ นึง ลัก่กา พากัง ยุฮ พะจาว นึง ยว่ง กิเบ่โอน
เซ� ซาโลมอน ไม่ โม ปุย โฮวน เซ ฮาวก เนอมึ นา เซ ละ ซ
ลืลาว แตะ พะจาว. 6 เญือม เอจี ฮอยจ อื นา เซ เลียก เอนิ
ฮอยจ ละ คัน ไร ซเงี ป อาวต นึง ซองนา พะจาว นึง ลัก่กา
พากัง เซ� มอก เอนิ ตอง ทไว ซัตซิง ละ พะจาว นึง ราว คัน
เซ 1,000 ตัว เอนิ�

7 ซาวม เซ เยอ พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ กซัต ซาโลมอน
เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอ ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ เกือฮ ละ แตะ�
ปัว นึง เงอะ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

8-9 เญือม เซ ซาโลมอน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว
เยโฮวา� ปะ เอจี เปลีฮ ลอป เปอะ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ แตะ ละ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เกอะ� เอจี เกือฮ แม โรฮ
เปอะ อาึ แปน กซัต รโตง อ�ื ปัว ปะ ยุฮ เนอึม ตัม ป เอจี
ซันญา เปอะ ละ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เกอะ โฮ� ปเล่ีย เฮี ปะ
เอจี เกือฮ เนอึม เปอะ อาึ โฮลฮ แปน กซัต ละ โม ป โฮวน
เอนิ ตอก รกาื ป อาวต นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 10 เคียง มัฮ อื ตอก
เซ� ปัว ปะ เกือฮ ซติ พันญา ละ แตะ� เกือฮ อาึ ยุง ตอก ซ
ตัตเตียง แตะ ปุย โม เฮี เตือง โอยจ อ�ื ดัฮ เปอะ โอ เกือฮ
เนิ ตอก เซ โฮ� มัฮ ปุย ป ซ ปุน ตัตเตียง ปุย โฮวน ยุฮ เปอะ
ตอก เฮี เยอ�� อฮั เซ ละ พะจาว�

11 เญอืม เซ พะจาว โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ป ปัว ปะ เซ
มัฮ เนอึม ป ปุก รพาวม เมอะ� ปะ ปัว เปอะ โตว คาวคอง
โฮวน ละ เกือฮ เปอะ ติ แตะ กอย เตอมึ เนอึม รโอฮ� ปัว
เปอะ โตว จีวติ ลัง่ เล่ีญ แตะ� ปัว เปอะ โตว โรฮ เกือฮ อาึ
ยุฮ ยุม ไม่ โม ป เกละยุ แตะ� ปะ เอจี ปัว เปอะ กัมกึต วไิซ
ไมจ ละ ซ ตัตเตียง เปอะ ปุย ไน อาึ� นึง เอจี เกือฮ อาึ ปะ
โฮลฮ แปน กซัต ละ โม เซ� 12 อาึ ซ เกือฮ เนอึม ละ เปอะ
ตัม ป ปัว เปอะ ฆาื อ�ื ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ ซติ พันญา ไมจ ไม่
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ป ยุ ป ยุง เปอะ� ซ เกือฮ โรฮ ละ เปอะ ไม่ คาวคอง ไม่ อมั
นัต โญตซัก แตะ� โม กซัต เอจี ไก กา เปอะ ญุ่ก� ป ซ ไก
รเคะ เปอะ ญุ่ก� โฮลฮ โตว อื เมาะ เซ ติ ปุย เนอึม�� อฮั
เซ ละ อ�ื

13 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน โกฮ เอญี ฮา นา ก ไว แตะ
พะจาว นึง ยว่ง กิเบโ่อน นา ก ไก พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ พะ
จาว เซ� เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ตัตเตียง เนอึม
โม อซิราเอน นา เซ�

ซาโลมอน กอย เตอมึ เนอมึ รโอฮ
(1 กซต� 10:26-29)

14ซาโลมอน รโจะ บรอง ไม่ เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ โฮวน�
ไก เลาะ รุป เซิก ยุฮ 1,400 กัน ไม่ ตฮนั บุก บรอง 12,000
ปุย� เลียง อื นึง ยว่ง ก พริ งอ่น� นึง เวยีง เยรูซาเลม งอ่น�
15 เญอืม แปน ซาโลมอน กซัต เตอ� ไคร มาื กไน เวยีง เยรู
ซาเลม มัฮ ป ทัมมด่า ละ ปุย ตอก เยอื เอนิ ซโมะ โฮ� โคะ
โซน ซีด่า เปอกึ โรฮ ละ ปุย ตอก โรฮ โฮวน โคะ เม นึง ตู เตี
ยม โฮ� 16 กซัต ซาโลมอน เกือฮ ปอกา ยุฮ แตะ รวี บรอง
เน่อมึ นึง เมือง อียปิ ไม่ เมือง คูเอ ละ แตะ� เกือฮ อื รวี อื
ตัม งวยฮ เอจี กอ รวี แตะ นึง เมือง คูเอ เซ� 17 เลาะ รุป
เซิก กอ รวี อื เน่อมึ นึง เมือง อยีปิ เซ� ปุก ติ กัน แลฮ รอย
เชเคน� บรอง ติ ติ ตัว เซ รวี อื ติ รอย ไม่ รฮอน เชเคน�
โอเอฮี โม เซ โฮลฮ แม โชะ อื ละ กซัต เมือง ฮติไท ไม่ เมือง
ซีเรยี โฮวน เมือง�

2
กซัต ซาโลมอน เพรยีง ยุฮ วฮินั
(1 กซต� 5:1-18; 7:13-14)
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1 กซต�ซาโลมอน โปวต รพาวม แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ วฮินั
ละ ซ แปน อื ก ลืลาว ปุย มอยฮ พะจาว นึง� ซ ยุฮ แม โรฮ
เญือะ อาวต โกะ แตะ โรฮ� 2ซาโลมอน เซ เกน อาึง ปุย ละ
ซ เกือฮ แตะ แปน ป เราะ เครองึ ละ ยุฮ วิฮนั เซ 70,000
ปุย� เกน แม อื ละ เกือฮ แตะ ซาวป พัฮ ซโมะ นึง บลาวง
80,000 ปุย� เกน แม โรฮ อื ละ เกือฮ แตะ แลน แก โม เซ
3,600 ปุย�

3 ฟวยจ เซ ซาโลมอน รโปะ รซอม แตะ ละ ฮีรมั กซัต
เมือง ไทระ ตอก เฮ�ี �ปัว ปะ เรอึม ดิ แม ยุฮ กัน ไม่ อาึ
ตอก เอจี กอ เรอึม เปอะ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เกอะ� ไม่ เอจี
ตาว โรฮ เปอะ โคะ โซน ซีด่า ละ ยุฮ อื เญือะ อาวต โกะ อื
เซ� 4ปเล่ีย เฮี อาึ ซ ยุฮ วฮินั ละ แปน อื ก ลืลาว ปุย มอยฮ
เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� ซ ทไว เยอะ ละ อื ละ ซ เกือฮ แปน
ก ตอง แตะ ทไว ป ซออย ฮงาื นึง ละ อ�ื เกือฮ โรฮ แปน ก
ทไว ลอป ปุย คโนมปัง นึง� ไม่ ตอง โรฮ แตะ ทไว ซัตซิง นึง
โครยญ ซะ โครยญ บู� ฮอยจ ละ ป ทไว ปุย ซเงะ ลโล่ะ� ป
ทไว ปุย เญือม ฮาวก โรง เคิ� ฮอยจ โรฮ ละ ป ทไว ปุย นึง
กัน ชลอง ไฮญ ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ� เอจี มัฮ ป ดวน
พะจาว โม อซิราเอน ยุฮ ลอป ตอก เซ�

5 �วฮินั ป ซ ยุฮ ฮุ เฮี ระ ลัมเลือ เอนิ ไล� นึง มัฮ พะจาว
ยุฮ ฮุ พะจาว ระ ไล ฮา พะจาว ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 6 ปัง
อฮั เยอะ ตอก เซ� มัฮ ปุย บุย ป ซ ปุน ยุฮ วิฮนั ละ อาวต
พะจาว เยอ� ปัง มัฮ ปลัฮ มะลอง ป ตึก นึง ระ นึง ฮลาวง
แตะ� กุป โตว ลัง่ พะจาว� ซ ยุฮ แม อาึ วฮินั ละ อาวต พะ
จาว ยุฮ แตะ ตอก เซ เยอ� โฮว ละ โอ แตะ เกียฮ กุป อ�ื
อาึ มัฮ ยุฮ ละ ซ แปน อื ก ตอง ปุย ทไว ป ซออย ฮงาื ละ พะ
จาว นึง โน่ง�
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7�เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปัว ปะ ตาว ป มัฮ ชงั ยุฮ แตะ ละ
อาึ ติ ปุย� ฆวต ไอฮ ชงั เกียฮ แกะ ซลัก� เกียฮ ยุฮ ไม่ ไคร
มาื� ไร ซเง�ี ไร เนอึม� ชงั เกียฮ ยุฮ ไม่ พา ซี มวง� พา ซี
ซครกั� พา ซี ฟะ� ละ ซ เรอมึ อื ปุ แตะ ไม่ ชงั ไน โม ยูด่า�
ป เอจี อาวต ไม่ อาึ นึง เวยีง เยรูซาเลม เฮ�ี ปุย โม เฮี เยอ
เอจี มัฮ โม ป ซาวป เปือะ เกอะ เลือก อาึง�

8 �อาึ ฮมอง โรฮ อฮั ปุย โม ลุกนอง เปอะ เกียฮ ยุฮ ไม่
โคะ� ปัว โรฮ ปะ ตาว แม โคะ โซน ซีด่า� โคะ ฆิ รจวง� โคะ
ฆิ ทัมมด่า ป ไก นึง เลบ่านอน เซ เนิ โรฮ� อาึ ซ เกือฮ โม
กวนไจ แตะ ฮอยจ เรอมึ โม กวนไจ ปะ เซ โรฮ� 9 เกือฮ เนอึ
ม เพรยีง อาึง โคะ เนิ โฮวน โฮ� ละ ซ ยุฮ ฮุ วฮินั เฮี นึง� อาึ
ซ ยุฮ ฮุ เกือฮ แปน วฮินั ระ ไม่ คึนัก แตะ� 10อาึ ซ ตาว โรฮ
ป โซม ป ปอน ละ โม กวนไจ เปอะ ป เกือฮ เปอะ โฮว เพรยีง
โคะ ละ อาึ เซ� ซ ตาว เฮงาะ ซาลี ละ 140,000 ทัง� เฮงาะ
บ่าเล 140,000 ทัง� รอาวม อะงุน 20,000 บัต่�* มัฮ แม
ลออยฮ กาวก 20,000 บัต่�� อฮั เซ รซอม ซาโลมอน เซ�

11ฟวยจ เซ ฮรีมั กซัต เมือง ไทระ โลยฮ โรฮ รซอม กซัต
ซาโลมอน เซ ตอก เฮ�ี �พะจาว ฮรกั เนอึม ป มัฮ ปุย ไน
แตะ� เอจี เกือฮ เนอึม ปะ โฮลฮ แปน กซัต ละ ซ ตัตเตียง
เปอะ ปุย ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

12 ฟวยจ เซ อฮั แม เฮ�ี �ญันด่ี ไม่ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
โม อซิราเอน� มัฮ ป ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง� พะจาว
เซ เอจี โพต โรฮ กวน รเมะ ละ กซัต ด่าวติ ไม่ เกือฮ อื กวน
อื เซ อาวต ไม่ ซติ พันญา ไมจ แตะ ไม่ เกียฮ คาวไจ อื โอ
เอฮี� ปุย เซ ซ ยุฮ เนอึม วฮินั ละ พะจาว, ไม่ ซ ยุฮ โรฮ อื
เญือะ ละ อาวต โกะ แตะ เซ โรฮ� 13ปเล่ีย เฮี อาึ ตาว เยอะ

* 2:10 2:10 นึง ลปุง ฮบีรู ติ ติ บัต่ เซ ไก เมาะ ด่าว 22 ลิต�
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ฮุรมั ป มัฮ ชงั ระ ยุฮ แตะ ละ เปอะ� ฮุรมั เซ มัฮ ปุย ไมจ
กัน ยุฮ� ไม่ เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต แตะ โอเอฮี� 14 มะ ฮุรมั
เซ มัฮ เจอ โม ด่าน� เปือะ อื ปังเมอ มัฮ ปุย เมือง ไทระ� ฮุ
รมั เซ มัฮ ชงั ป เกียฮ ยุฮ ไม่ ไคร มาื� ไร ซเง�ี ไร เนอึม�
ไม่ ซโมะ� ไม่ โคะ� เกียฮ ยุฮ แม โรฮ ไม่ พา ซี ฟะ� พา ซี ซู
วนั� พา ซี ซครกั� ฮอยจ ละ พา แนน ไมจ โรฮ� โนก ฮา เซ
แม� เกง แม โรฮ ละ ยุฮ แตะ ตัม แบ่ป เกือฮ ปุย ละ แตะ
โครยญ เจือ� เกียฮ แกะ ซลัก แม โรฮ โฮวน เจือ� เมาะ ป
ดวน เปอะ ยุฮ อื ละ แตะ เซ เกียฮ ยุฮ โอยจ อ�ื มัฮ โรฮ ซ
ยุฮ ดิ อื ไม่ โม ชงั ยุฮ ด่าวติ เปือะ ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ อาึ เซ
โรฮ�

15 �เฮงาะ ซาลี� เฮงาะ บ่าเล� ลออยฮ กาวก� ฮอยจ ละ
รอาวม อะงุน ป ตะ เปอะ ตาว ละ เอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ
เฮ�ี ปัว เปอะ ตาว เนอึม เนิ� 16 ฟวยจ เซ โม เอะ เอ ซ ฆู
โคะ ป ไก นึง เมือง เลบ่านอน เซ ละ เปอะ� ตัม เมาะ ตอง
กัน เปอะ โกว� ฟวยจ เซ ซ ยุฮ เกือฮ แปน แป� ตาว ละ
เปอะ คระ ปลัฮ รอาวม ฮอยจ นึง ยว่ง ยฟัฟา� เญือม เซ
เยอ ซ โฮลฮ เอนิ เปอะ ตุย โรวก ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม
เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17ฟวยจ เซ ซาโลมอน ซาวป แม โรฮ โจต เซน โม ปุย ตัง
เมือง ป อาวต นึง เมือง อซิราเอน แม� มัฮ โรฮ ยุฮ อื ตอก
เอจี ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ โกะ แตะ เซ กา เซ� เญือม เซ
เซน ปุย ตังเมือง ป อาวต นึง เมือง อซิราเอน เซ ไก เอนิ
153,600 ปุย เอนิ� 18 เญือม เซ ซาโลมอน เนอ รฆุ กัน ละ
อ�ื เกือฮ อื แปน ป เราะ เครองึ โอเอฮี 70,000 ปุย� เกือฮ
แม อื แปน ป พัฮ ซโมะ นึง บลาวง 80,000 ปุย� เกือฮ แม
โรฮ อื แปน ป มอง ควป คุม แลน แก โม ป ยุฮ กัน เซ ฮอยจ



ปาวน กซัต 3:1 vii ปาวน กซัต 3:8

ละ ฟวยจ อื 3,600 ปุย�

3
ซาโลมอน ยุฮ วฮินั
(1 กซต� 6:1-22)

1ฟวยจ เซ ซาโลมอน เซ ยุฮ เนอมึ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ นึง
เวยีง เยรูซาเลม� โบลวง อื นึง ตู ไกญ บลาวง โมรยิา นึง
อ�ื เอจี มัฮ นา เซ ก เปลีฮ พะจาว ติ แตะ ละ ด่าวติ ป มัฮ
เปือะ โกะ อื เซ� ปุก โรฮ นึง เบือง รบุฮ ปุฮ เฮงาะ ยุฮ อาราว
นา โม เยบุ่ต เซ� 2 เญือม ยุฮ โรง ซาโลมอน วฮินั เซ� ปุก
เคิ ลอา เนอมึ ปาวน นึง กัน แปน อื กซัต เซ�

3 วฮินั ยุฮ พะจาว ป โฮลฮ ซาโลมอน โบลวง เซ มัฮ ตอก
เฮ�ี ฮอง อาวต กไน วฮินั เซ ลัง่ ลแฆลฮ รเนฮ� มัฮ ตัม รเนฮ
โกว ปุย ไพรม อ�ื เวอืฮ โรฮ งา่ รเนฮ� 4 ก โปง วฮินั เซ ลัง่
โรฮ งา่ รเนฮ� เมาะ ปุ แตะ ไม่ ลวง เวอืฮ วฮินั เซ� ลวง ฮ
ลาวง อื ไก โรฮ ติ รอย ไม่ งา่ รเนฮ� โตะ กไน วฮินั เซ อปั
แม อื นึง ไคร ซโน�

5 ฮอง ซัมคัน นึง อื เซ� เดีญ อื นึง โคะ ฆิ รจวง� อปั แม
โรฮ อื นึง ไคร ไมจ� ไซฮ โรฮ ฮุป โคะ อนิทพลัม นึง อื ไม่ ฮุป
โม่ะเฮลีจ แม� 6 ซาโลมอน เนอ แงฮ่ ฆัว เนอึม วฮินั เซ นึง
แกว ไมจ โฮวน เจือ� ไคร ป อปั อื วฮินั นึง เซ มัฮ ไคร เน่อมึ
นึง เมือง พาระวายมิ� 7 มัฮ โกว อื ไคร เซ ละ อปั แตะ ป มัฮ
รกู เตียม� มะ รเวอืะ� ไม่ รเวอืะ นึง อ�ื ไม่ เดีญ� ฮอยจ ละ
ฮุป เตปด่า ป อาวต นึง เดีญ เซ�

8 นึง วิฮนั ยุฮ อื เซ เกือฮ อื ไก ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ
นึง� ลวง เวอืฮ ฮอง เซ เยอ ไก งา่ รเนฮ� มัฮ ตัม เมาะ เวอืฮ
วฮินั เซ� ลวง ลัง่ อื ไก โรฮ งา่ รเนฮ โรฮ� โตะ กไน ฮอง เซ
อปั แม โรฮ อื นึง ไคร� โกว เอนิ ไคร ไมจ ละ อื 600 ตะลัน
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เอนิ� 9 ไคร โกว ปุย ละ อปั แตะ เลกโกน นึง นัมนัก บลัฮ
กิโล� นึง ฮอง คัก ฮลาวง นึง อื อปั โรฮ อื นึง ไคร โรฮ�

10 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ยุฮ โรฮ ฮุป เตปด่า ไก โพ
รยจ ลอา� ยุฮ อื นึง โคะ กาวก� อปั แม ไคร นึง อ�ื อาึง อื
โตะ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ� 11 โพรยจ ฮุป เตปด่า ติๆ
ก บลัฮ เซ ลัง่ พอน รเนฮ ตอก ปุ แตะ� โพรยจ ฮุป เตปด่า
เตือง ลอา ปุย อื เซ� เญือม รโจะ ดิ อื ลัง่ เอนิ งา่ รเนฮ�
12-13 เกือฮ ฮุป เตปด่า ลอา ปุย เซ ชุง ดิ� เกือฮ อื นา ลวง
ลัก่ ก โปง� เกือฮ แม อื ไลฮ โพรยจ แตะ� โพรยจ ฮุป เต
ปด่า ติ ก บลัฮ อื เซ เกือฮ อื เอญี ติต ไม่ เดีญ ติ ลวง� โพ
รยจ ฮุป ติ ปุย อื แม� เกือฮ โรฮ อื ไลฮ ติ แตะ เอญี ติต ไม่
เดีญ ติ ลวง โรฮ� โพรยจ ติ ก บลัฮ อื แม เกือฮ อื ดี เอญี
ติต ไม่ ปุ แตะ�

14กซัต ซาโลมอน เซ ยุฮ แม โรฮ พากัง รตา ฮอง เซ� ยุฮ
อื นึง พา ซี ฟะ� พา ซี ซุวนั� ไม่ พา ซี ซครกั� ไม่ พา แนน
ไมจ� ปัก แม โรฮ ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ นึง อื โรฮ�

กัน ยุฮ ฮุรมั นึง วฮินั
(1 กซต� 7:15-51)

15 นึง ลัก่กา วฮินั เซ กซัต ซาโลมอน โบลวง แม โรฮ ด่อง
โช นึง อื ลอา โฆง� ด่อง โช ติ ติ โฆง เซ ลัง่ งว่ย โรฮ พอน
รเนฮ� ยุฮ แม โรฮ ฮุป เตีย ละ ปดัป่ ปด่า แตะ เปือง ด่อง
เซ เตือง ลอา โฆง อ�ื ฮุป เตีย ติ ติ โพรยฮ เซ ฮลาวง พอน
รเนฮ� 16ฟวยจ เซ ยุฮ แม โรฮ โม่ะ นึง ไร ซเงี เกือฮ อื ตอก
โม่ะเฮลีจ โฮ� กูแก เตีย โพรยฮ อาวต เปือง ด่อง เซ นึง อ�ื
ฟวยจ เซ ตาึก แม โรฮ ฮุป เปลิ ทัปทิม นึง โม่ะ เซ ติ รอย
โม่ว� 17 ด่อง โช ลอา โฆง เซ โบลวง อื นึง ลัก่กา วฮินั เซ�
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ลวง ลัก่เซฮ ติ โฆง� ลวง ลัก่ล่าวง แม ติ โฆง� ด่อง อาวต
ลวง ลัก่เซฮ เซ ปุก มอยฮ อื อฮั ยาคิน ละ อ�ื ด่อง อาวต
ลวง ลัก่ล่าวง เซ อฮั โรฮ โบอ่ตั ละ อ�ื*

4
1 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ยุฮ แม คัน ทไว นึง ไร ซเง�ี

คัน ทไว เซ ลัง่ เอนิ งา่ รเนฮ� เวอืฮ แม โรฮ งา่ รเนฮ� ลวง
ฮลาวง อื ไก กาว รเนฮ� 2ฟวยจ เซ ยุฮ แม อาง รอาวม ระ
ติ เกือฮ อื บังบอย� แนต เมาะ เวอืฮ โตะ อื ไก กาว รเนฮ�
ลวง โด่ะ อื ไก พอน รเนฮ� แนต แม ลวง บังบอย อื ไคว ติ
รวติ� ไก งว่ย รเนฮ� 3 นึง ฆรมึ เฆือป อาง รอาวม ระ เซ
ลวง ก พริ อ�ื ไก แม ฮุป โมวก นึง ลอา เด่ีจ รวติ อ�ื ฮุป
โมวก โม เซ� บรุก โล ดิ อื ไม่ เญอืม โล ปุย โกะ อาง ระ เซ�

4 อาง รอาวม ระ เซ โบลวง แม อื ราว ตังโฆระ ฮุป โมวก
กาว ลอา ตัว เอนิ� ฮุป โมวก เซ เกือฮ อื นา โอก ลวง ก
พริ โครยญ ลวง อ�ื ติ ลวง ลอวย ตัว� เตือง ปาวน ลวง อ�ื
5 อาง รอาวม ระ เซ� ลวง ปู อื ไก เมาะ ด่าว ติ ลเตือก เตะ�
เฆือป มวยญ อาง รอาวม เซ เกือฮ อื ดี ตอก โพรยฮ เตีย
โฮ� อาง รอาวม เซ กุป เอนิ รอาวม 2,775 ทัง เอนิ�

6ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ยุฮ แม อาง รอาวม แตวะ กาว
โม่ว� อาึง อื ลวง ลัก่เซฮ วฮินั เซ พอน โม่ว� อาึง แม อื ลวง
ลัก่ล่าวง อื พอน โม่ว โรฮ� อาง โม เซ เยอ มัฮ ป โกว ปุย ละ
รไซจ แตะ โอเอฮี ป ซ ตอง แตะ ทไว นึง คัน เซ ละ พะจาว�
อาง รอาวม ระ นึง อื เซ มัฮ ละ โกว ซตุ อื ละ รไซจ อื ติ แตะ
นึง�
* 3:17 3:17 นึง ลปุง ฮบีรู ยาคิน มัฮ อฮั อื �พะจาว เกือฮ ตอน ฮมัน�� โบ่อตั
มัฮ อฮั อื �เรยีง แด่น ไก นึง พะโอง� ไม่�
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7 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ยุฮ แม ชวง ออม ไคร กาว
แม� มัฮ ยุฮ อื ตัม แบ่ป ชวง ออม เอจี ไก ไพรม เซ� ชวง
ออม ไคร เซ อาึง อื นึง กไน วฮินั เซ ลวง ลัก่เซฮ พอน� อาึง
แม อื ลวง ลัก่ล่าวง พอน�

8 ยุฮ แม โรฮ โตะ ละ อาวต คโนมปัง กาว ตัว� อาึง อื โตะ
กไน วฮินั เซ ลวง ลัก่เซฮ อื พอน ตัว� อาึง แม โรฮ อื ลวง
ลัก่ล่าวง พอน ตัว โรฮ� ยุฮ แม เชอืม โบลง ไคร ติ รอย�

9 ยุฮ แม โรฮ ควง ละ เกือฮ แตะ แปน ก อาวต โม ซตุ�
เตือง ควง ก พริ ควง กไน นึง อ�ื รเวอืะ รตา ควง เซ อปั แม
อื นึง ไร ซเง�ี 10ป มัฮ อาง รอาวม ระ เซ อาึง อื ลวง ลัก่กา
วฮินั เซ� ปุก โจง ลวง ดอม วฮินั เซ ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื

11ฟวยจ เซ ฮุรมั เซ ยุฮ แม โดง ไม่ เชือม ไม่ ควน ชาวก
จะ แม� เมาะ ป ดวน กซัต ซาโลมอน ฮุรมั ยุฮ ละ ซ โกว อื
นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� ฟวยจ เมาะ เซ� 12 ป ยุฮ ฮุรมั เซ
มัฮ ด่อง โช ลอา โฆง� มัฮ แม ฮุป เตีย โพรยฮ ป อาวต เปื
อง ด่อง เซ เตือง ลอา โฆง อ�ื มัฮ แม ตาไค เพาะ อื ไม่ โม่ะ
กูแก อื เตือง ลอา โม่ว อ�ื 13 มัฮ แม ฮุป เปลิ ทัปทิม ป ตาึก
ปุย เปือง ด่อง ลอา โฆง เซ 400 โนง� มัฮ ตาึก อื นึง โม่ะ
กูแก ตาไค เซ ติ โม่ว ลอา รวติ� ติ รวติ ติ รอย โนง� เกือฮ
เอนิ อื ไคว ยุฮ ฮุป เตีย ป อาวต นึง เปือง ด่อง โช เซ� 14 มัฮ
แม อาง รอาวม แตวะ ไม่ เลาะ ควน อาึง ปุย อื เซ� 15 มัฮ
แม อาง รอาวม ระ ติ ไม่ ฮุป โมวก กาว ลอา ตัว ป มัฮ ควน
โบลวง ปุย อาง เซ นึง� 16 มัฮ แม โดง ไม่ ควน ชาวก จะ�
ไม่ ไร มัก่ โตะ� เมาะ โอเอฮี โม เซ เยอ� ฮุรมั เอจี มัฮ ยุฮ
อื ละ กซัต ซาโลมอน ละ ซ อาึง อื นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ�
มัฮ ยุฮ อื นึง ไร ซเงี ญื ปุย เกือฮ ตอฮ โฮ�
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17 เมาะ โอเอฮี โม เซ เยอ� กซัต ซาโลมอน เกือฮ ปุย โฮว
ยุฮ อื นึง ก กอ โล ปุย โอเอฮี นึง ฮอง โกลง จอแด่น� ปุก
นา ก ไก เตะ ชปิต ซน่ะ ยว่ง ซุโคต ไม่ เซเรด่า เซ� 18 โอเอฮี
เมาะ ป ยุฮ ปุย ละ อื นึง ไร ซเงี เซ กซัต ซาโลมอน เญาะ ปุน
ซาวป โตว เมีญ เมาะ ไก นัมนัก อ�ื นึง โฮวน ลอน เอนิ อ�ื

19 โนก ฮา เซ โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ ปุย ละ โกว แตะ โตะ กไน
วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� กซัต ซาโลมอน ยุฮ อื นึง ไคร� โอเอฮี
เซ มัฮ คัน ทไว� โตะ อาวต คโนมปัง ซัมคัน� 20 มัฮ แม ชวง
ออม ไม่ ออม นึง อื ละ ซ เตี อื นึง ลัก่กา ฮอง ตึก นึง ซัมคัน
แตะ เซ� ตัม ไล ลัง ยุฮ แตะ เซ� 21 ป มัฮ ฮุป เตีย� ออม�
กิม� 22 เชือม โบลง� มีตญัป ละ ญัป กอย นึง ออม เซ� เชื
อม อาวต ป ซออย ฮงาื ไม่ โดง อาวต รฆุ งอ� โอเอฮี โม
เซ เยอ ยุฮ ตื อื นึง ไคร ซโน ตื� ปัง มัฮ รเวอืะ วฮินั เซ ไม่
รเวอืะ คระ เลียก ปุย ฮอยจ ละ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ�
อปั ตื อื นึง ไคร�

5
1 เญือม เอจี ฟวยจ ยุฮ กซัต ซาโลมอน กัน ป เกว ไม่ ไล

ลวง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� โฮว ตาว โรฮ โอเอฮี ป ทไว ด่าวติ
ป มัฮ เปือะ แตะ เซ� อาึง อื นึง ฮอง ก แฮรน ปุย เครองึ ซัม
คัน ยุฮ พะจาว� โอเอฮี โม เซ เยอ มัฮ มาื� ไคร� ไม่ คอง
ระ งวยฮ ไฮญ โฮวน เจือ�

ฮติ ลปุง ซันญา ฮอยจ นึง วฮินั
(1 กซต� 8:1-11)

2ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน กอก โม ป ระ ป คาว ลลาึง โม
อซิราเอน ไม่ โม ป มัฮ ฮวันา เจอ อื โครยญ เจอ� เกือฮ อื
ฮอยจ โพรม ดิ ไม่ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ เฌาะ อื
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ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ โอก ฮา บลาวง ซีโยน ป มัฮ
เมือง ด่าวติ เซ� ไม่ ตาว อื ฮอยจ นึง วิฮนั เซ� 3 เมาะ โม
ปรเมะ ลลาึง โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื ฮอยจ เนอึม เคะ
กซัต ซาโลมอน เซ� เญือม เซ ปุก โรฮ เญือม ไก กัน ชลอง
ปุย เญือม อาวต อื นึง เตอปึ โฮ�

4 เญือม เอจี ฮอยจ รเจอมึ โม ป ระ ป คาว ไน โม อซิรา
เอน เซ� ป มัฮ โม เลวี ยวก เอนิ โรวก ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ
พะจาว เซ� 5 โม ซตุ ไม่ โม เลวี เยอ� โรวก โรฮ พากัง ก
ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ� ไม่ เครองึ ซัมคัน โกว ปุย โตะ
กไน อื เตือง โอยจ อ�ื ฮาวก อาึง อื นึง วฮินั ยุฮ ซาโลมอน
เซ� 6 เญอืม เซ กซัต ซาโลมอน ไม่ ปุย เมาะ ป ฮอยจ โพรม
เคะ อื ป อาวต ลัก่กา ฮติ ลปุง ซันญา เซ� โรวก ทไว แกะ�
โมวก� โฮวน เอนิ ปอ โอ ปุย เญือะ โอยจ เมีญ เมาะ ไก อ�ื

7ฟวยจ เซ โม ซตุ โรวก เนอมึ ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว
เซ� ฮอยจ นึง ก ลัง อาวต อื โตะ กไน ฮอง ตึก นึง ซัมคัน
แตะ เซ� อาึง อื นึง ฆรมึ โพรยจ ฮุป เตปด่า เซ� 8 ฮุป เต
ปด่า เซ� ปุย เกือฮ อื กัง โพรยจ แตะ ราว ฮติ เซ� ครุป เอนิ
ฮติ เซ ไม่ โคะ ลกลอม อ�ื 9 โคะ ลกลอม ฮติ เซ ลัง่� ปอ
เอนิ เกียฮ ชวน ปุย เปือง อื เน่อมึ นึง โตะ ฮอง ซัมคัน เซ�
ปังเมอ โอ โรฮ ปุย เกียฮ ยุ เอนิ เน่อมึ ก พริ อ�ื โคะ ลกล
อม ฮติ เซ อาวต ลัง่ นา เซ ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี 10 โตะ กไน ฮติ
เซ ไก โตว โอเอฮี ไฮญ นึง โนก ฮา โกตไม ลอา แพน ป ดุฮ
ไอ โมเซ นึง อื เญอืม อาวต อื นึง บลาวง ซีไน� นา ก ซันญา
พะจาว อาึง โอเอฮี ละ โม อซิราเอน เญือม โอก โรง อื ฮา
เมือง อยีปิ โฮ�

11-13 เญอืม เซ โม ซตุ เตือง โอยจ อ�ื ปัง มัฮ โม ป ยุฮ กัน
ออฮ กัน เอฮี นึง อื ญุ่ก� เอจี ฟวยจ ตื โรฮ เกือฮ อื ติ แตะ
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ซงะ่ ไล เยอ� โม เลวี ป มัฮ โม ป เชยี� โม ป เลน โด่นตรี
ฮอยจ ตื โรฮ นา เซ โรฮ� เตือง อาซัป� เฮมัน� เยดู่ทุน� เตื
อง โม กวน โม เฌือต อ�ื เญือม เซ โม เซ จาวป พา แนน
ไมจ� โรวก ชา� พิน ระ� พิน แตวะ ไม่ แตะ� ชุง ดิ นึง ร
เตือป คัน ทไว เซ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื โม ซตุ ป มอง
ปาึง โตวต ป อาวต นา เซ เยอ ไก ไม่ ปุ แตะ 120 ปุย� เญื
อม เซ โม ป เชยี ป เลน โด่นตรี เซ เชยี ดิ� ลืลาว พะจาว ไม่
ปุ แตะ� โม ป เชยี เซ บรุก เชยี เกือฮ อื โปง ปุ แตะ ไม่ เซี
ยง โด่นตรี เซ� รซอม เชยี ยุฮ อื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
ป ตึก นึง ไมจ แตะ มัฮ พะจาว,

คาว ละ ลืลาว โญตซัก อ�ื
รพาวม ฮรกั อื เอจี ตอน ฮมัน�
คัน อื ไก ลอป โอ เญาะ ลอยจ� อฮั เซ�
เญอืม เซ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ เลีฮ เอนิ ชุต รวู นึง ปอ นาวก

เอนิ อ�ื 14 โม ซตุ ป ชุง ยุฮ กัน นึง วฮินั เซ เญือะ เกียฮ ยุฮ
โตว กัน ฆาื ชุต รวู เซ� รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ พะจาว เซ นาวก
เอนิ ยุฮ โตะ วฮินั เซ�

6
กัน มอป ทไว วฮินั
(1 กซต� 8:12-66)

1ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ไววอน ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว,
ปะ เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ ซ อาวต นึง ชุต รวู กุ กอน เฮ�ี 2อาึ
เอจี ยุฮ วิฮนั คึนัก เฮี ละ ซ เกือฮ แตะ แปน ก อาวต ลอป
ปะ นึง โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ�

3 ลไล ชุง ลัง่ โม อซิราเอน ป ฮอยจ โพรม เซ นา เซ เยอ�
กซัต ซาโลมอน ลเตือฮ ติ แตะ� ลัก่กา ลัก่ โม เซ� ปิฮ โรฮ
มุ่น ละ อ�ื 4 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน อฮั เฮ�ี �ปัว ลืลาว
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เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� ป ยุฮ เนอมึ โอเอฮี
ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง ละ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เกอะ เซ�
5 เอจี อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี �เน่อมึ เญือม นัม โรง อาึ ปุย
ไน แตะ โอก ฮา เมือง อยีปิ โฮ� อาึ ดิ เลือก โตว เมือง ออฮ
เมือง เอฮี ลลาึง โม อซิราเอน ละ ซ เกือฮ ปุย ยุฮ วิฮนั ละ
อาวต มอยฮ แฮะ ติ โดฮ เนอึม� อาึ ดิ เลือก โตว โรฮ ปุย
ออฮ ปุย เอฮี ละ ซ เกือฮ เยอะ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน
ป มัฮ ปุย ไน แตะ เฮี ติ ปุย เนอึม� 6 ปเล่ีย เฮี อาึ อื ปังเมอ
เลือก เยรูซาเลม ละ ซ เกือฮ มอยฮ แตะ อาวต นึง นา เซ�
เลือก แม โรฮ ด่าวติ ละ ซ เกือฮ แตะ ตัตเตียง โม อซิราเอน
ป มัฮ ปุย ไน แตะ เฮ�ี� เอจี อฮั อื ตอก เซ�

7 �ด่าวติ เปือะ เกอะ เซ เอจี ไก รพาวม ฆวต ยุฮ วฮินั นึง
ซ เกือฮ อื แปน ก อาวต มอยฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิ
ราเอน� 8พะจาว ปังเมอ อฮั อื ละ เปือะ เกอะ เซ ตอก เฮ�ี
�ไลลวง ฆวต ยุฮ เปอะ วฮินั เกือฮ แปน ก อาวต มอยฮ อาึ
เซ� เอจี มัฮ เนอมึ ป ปุก นึง เอจี ไก เนอมึ รพาวม ฆวต ยุฮ
เปอะ� 9 ปัง มัฮ ตอก เซ� มัฮ โตว ปะ ป ซ โฮลฮ ยุฮ วฮินั เซ
เยอ� ซ มัฮ กวน รเมะ โกะ เปอะ ไอฮ ป ซ แปน ป ยุฮ วฮินั
ละ อาึ อ�ื� เอจี อฮั เซ พะจาว เยอ�

10 �ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี ยุฮ เนอึม อื ตัม ป เอจี ซันญา
แตะ อาึง� เอจี เกือฮ เนอึม อาึ โฮลฮ แปน กซัต ตัตเตียง
โม อซิราเอน ฆรอ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เกอะ เซ� ตอก เนอึม
เอจี ซันญา พะจาว อาึง� อาึ เอจี โฮลฮ เนอึม ยุฮ วฮินั ละ
เกือฮ แตะ แปน ก อาวต มอยฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิ
ราเอน เซ โรฮ� 11 อาึ เอจี โฮลฮ เนอมึ อาึง ฮติ ลปุง ซันญา
ยุฮ พะจาว เซ นึง วฮินั เซ� โตะ กไน ฮติ เซ เอจี ไก ซโมะ ป
ไก รซอม ซันญา ยุฮ พะจาว นึง ไม่ โม อซิราเอน�� อฮั เซ
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กซัต ซาโลมอน เนอ�

รซอม ไววอน กซัต ซาโลมอน
12 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน โกฮ ชุง ลั่กกา คัน ทไว เซ

ซองนา โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ อ�ื ยวก เตะ แตะ เตื
อง ลอา ก บลัฮ อ�ื 13 กา เซ ซาโลมอน เอจี ยุฮ ฮนั นึง ไร
ซเง�ี โบลวง อื บั ่กบ่วน ควง วิฮนั เซ� ลวง ลัง่ ฮนั เซ ไม่
ลวง เวอืฮ อื มัฮ พอน รเนฮ ตอก ปุ แตะ� ลวง ฮลาวง อื ไก
ลอวย รเนฮ� ซาโลมอน เนอ อาวต ราว ฮนั เซ� ชุง นึง มะ
ฆราวง แตะ ซองนา โม อซิราเอน เซ� ไววอน ยวก เตะ แตะ
เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื 14 อฮั เฮ�ี �โอ เยโฮวา� พะจาว ยุฮ
โม อซิราเอน� ไก โตว พะจาว ไฮญ ติ เนอมึ ป ตอก ปะ อา�
ป อาวต นึง มะลอง ญุ่ก� ป อาวต นึง ปลัฮเตะ ญุ่ก� ติ ปุย
ปุ ไก� ปะ เอจี ปุน โซะโกะ ฮรกัซา เนอมึ เปอะ นึง ลปุง ซัน
ญา แตะ อาึง� ไม่ เอจี เปลีฮ เปอะ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ โม กวนไจ ยุฮ เปอะ ป เนอึง ป อฮั เปอะ
ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ เฮ�ี

15 �ปะ เอจี ยุฮ เนอึม เปอะ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง
ละ ด่าวติ กวนไจ ยุฮ เปอะ ป มัฮ เปือะ อาึ เซ โครยญ เจือ�
ป ซันญา เปอะ อาึง เซ� เอจี ฟวยจ เนอมึ ไน ซเงะ เนาะ เฮี
เบือ อมันัต ระ ยุฮ เปอะ�

16 �โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� ปัว แม ปะ ยุฮ
ตัม ป เอจี ซันญา เปอะ ละ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เกอะ ติ เจือ
แม� นึง เอจี ซันญา เปอะ อาึง ละ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ กวน
เฌือต ปะ ปุน แฮน ติ แตะ ฮา ป โอ ไมจ� ไม่ โฮว อื นึง คระ
ยุฮ อาึ ตอก เอจี ยุฮ ปะ อื โฮ� อาึ ซ เกือฮ ลอป จัตเจือ เปอะ
แปน กซัต ยุฮ โม อซิราเอน�� อฮั เปอะ ตอก เซ� 17 โอ
พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� อาึ ปัว
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เปอะ เกือฮ เนอึม แปน ตัม ป เอจี ซันญา เปอะ อาึง ละ ด่า
วติ เปือะ เกอะ� ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ�

18 �โอ พะจาว� ปะ อมั ซ เกียฮ อาวต เนอึม เปอะ ลลาึง
ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ปลัฮ มะลอง ป ระ ป ฮลาวง เงอ� เกีย
ฮ กุป โตว ลัง่ อาวต ปะ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� วฮินั ยุฮ อาึ
ละ เปอะ เฮี โฮว ละ โอ แตะ ซ เกียฮ กุป ปะ� 19 ปัง มัฮ ตอก
เซ� โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ ฮุ� ปัว ปะ งอ่ต รซอม ไว
วอน ไม่ รซอม ปัว อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮี นึง เปอะ�
20 ปัว ปะ แปน ป แลน แก วฮินั เฮี เตือง ซเงะ่ รซาวม� นึง
เอจี ซันญา โรฮ เปอะ ซ เกือฮ เปอะ มอยฮ แตะ อาวต นา
เฮ�ี ปัว โรฮ เปอะ งอ่ต รซอม ไววอน อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
เปอะ เญือม ไววอน เนอะ ไม่ นา เยอะ ลัก่ วฮินั เฮ�ี 21 ปัว
เนอมึ ปะ งอ่ต ป ปัว อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี ไม่ รซอม
ปัว โม อซิราเอน ปุย ไน เปอะ เซ เญือม ไววอน อื นา ลัก่ วิ
ฮนั เฮ�ี ปัว เนอมึ ปะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว เอะ นึง เปอะ เน่อมึ
นึง ก อาวต เปอะ เมือง มะลอง� ละ ซ โอ เปอะ ทื โซะ โระ
โกลยจ พิต โฌาะ ยุฮ โม เอะ�

22 �ป โฮลฮ ปุย่วง อื ฟึนฟอง นึง ยุฮ อื ป พิต เตอ� ไม่
โฮลฮ อื โฮว ซันญา ซาบัน่ ติ แตะ ลัก่กา คัน ทไว ยุฮ เปอะ
นึง วฮินั เฮี โฮ� 23 ปัว เนอมึ ปะ ป อาวต เมือง มะลอง งอ่ต
ป อฮั อ�ื ปัว ปะ รเตีฮ โอเอฮี ละ โม กวนไจ ยุฮ เปอะ ตอก
ปุก อ�ื ละ โม ป ยุฮ เนอมึ ป พิต ป โฌวะ� ปัว ปะ เกือฮ เนอึ
ม ตุต ฮอยจ ละ ปุย เซ นึง อ�ื ละ โม ป ยุฮ ป ปุก ป ลอก ไม่
ป ซื ป ไซ� ปัว โรฮ ปะ เกือฮ ละ อื ตัม ป ซื ป ไซ ยุฮ อื โรฮ�

24�เญอืม ไป โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน เปอะ นึง ป ฮอยจ
ตอซู ไม่ แตะ ฆาื ยุฮ แตะ ป พิต ละ ปะ� ฟวยจ เซ ดัฮ เอญี
แม เคะ ปะ ไม่ นัปทื เนอึม แตะ มอยฮ ปะ� ไม่ ปัว เนอึม
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โรวะ แตะ เบือ มอยฮ ปะ นึง วฮินั เฮี โฮ� 25 ปัว โรฮ ปะ ป
มัฮ พะจาว ป อาวต เมือง มะลอง งอ่ต รซอม ปัว อ�ื ไม่ ยวก
โรฮ เปอะ พิต โฌวะ ยุฮ โม อซิราเอน ปุย ไน เปอะ เซ� ปัว
โรฮ ปะ นัม โม เซ เกือฮ โฮลฮ เอญี แม ฮอยจ นึง เมือง เอจี
เกือฮ ปะ ละ จัตเจือ ไพรม อื เฮี โรฮ�

26 �เญือม คัต ปะ รอาวม เฮละ ฮา ปลัฮเตะ เฮี นึง เกือฮ
เปอะ โม อซิราเอน ลอก ตุต แตะ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ อื ละ เปอะ
เซ� ดัฮ โม เซ ไววอน ละ ปะ ไม่ นา แตะ ลัก่ วิฮนั เฮ�ี ไม่
นัปทื เนอมึ แตะ มอยฮ ปะ� ไม่ ญอม โรฮ อื ลเตือฮ ติ แตะ
ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� 27 ปัว ปะ ป อาวต เมือง มะลอง งอ่ต ป ปัว
อื เซ� ปัว ปะ โอ ทื พิต โฌวะ ยุฮ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย
ไน เปอะ� ไม่ มัฮ อื กวนไจ เปอะ� ปัว ปะ เพอกึ เกือฮ โฮว
นึง คระ ปุก คระ ลอก� ปัว ปะ โพต แม รอาวม เฮละ เกือฮ
ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ ยุฮ แตะ เฮ�ี นึง มัฮ อื ปลัฮเตะ ป เกือฮ
เปอะ แปน คอง ปุย ไน แตะ�

28 �ดัฮ ปลัฮเตะ เฮี ไก กัน ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ นึง�
พาญัต ฆอก ฮอยจ ละ ปุย ญุ่ก� เกิต ฮา เกิต พาญัต ไม่ ซดู
ซฆลา ป ฮอยจ ละ ป ซมา ลโลวง ปุย ญุ่ก� ไม่ ไก แม โรฮ
ปุย ฮอยจ แวต เมือง ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ ญุ่ก� ปัง เกิต กัน
โซะ กัน เม่ะมัก่ ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� 29 ดัฮ ไก ป ออฮ
ป เอฮี ญุ่ก ไน โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เซ ป ไววอน
ยวก เตะ แตะ ไม่ นา แตะ ลัก่ วฮินั เฮ�ี นึง ปัว แตะ โอเอฮี
ฆาื อาวม อื รพาวม ตุก แตะ นึง เม่ะมัก่ ป เกิต ละ แตะ เซ�
30 ปัว ปะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว อื เซ เน่อมึ ก อาวต เปอะ นึง
เมือง มะลอง เซ� ปัว ปะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ พิต โฌวะ
ยุฮ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ ปะ โน่ง ป ยุง ป คิต ป งอ่ต ปุย
โตะ รพาวม อ�ื ปัว ปะ ยุฮ ละ อื ตัม โซมกวน อื ตอก เอจี
ยุ เปอะ ป คิต ป งอ่ต อื ไม่ กัน ยุฮ อื โครยญ โฆะ อ�ื 31 ละ
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ซ เกือฮ โม เซ ยุง ฮลัต นึง ปะ ไม่ เนอึง อื ป อฮั ปะ โครยญ
เวลา� ไน ติ เจน เกือฮ เปอะ โม เซ อาวต นึง ปลัฮเตะ เอจี
มอป เปอะ ละ จัตเจือ ไพรม เมอะ เซ�

32�เญอืม ฮมอง ปุย ตังเมือง ก ซไง อื ไลลวง อมันัต โญต
ซัก เปอะ� ไม่ กัน ระ ไล ป ยุฮ เปอะ� ไม่ ฮอยจ ไววอน โรฮ
อื นึง วฮินั เฮี เยอ� 33 ปัว ปะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว อื เซ เน่อมึ ก
อาวต เปอะ นึง เมือง มะลอง เซ� ปัว โรฮ ปะ โพต ละ อื ตัม
รซอม ปัว อื นึง เปอะ เซ� ละ ซ เกือฮ โรฮ ปุย ติ ปลัฮเตะ เฮี
ยุง ป มัฮ ปะ ไม่ นัปทื เนอมึ แตะ ปะ� ตอก โรฮ นัปทื โม อซิ
ราเอน ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เซ ปะ โรฮ� เญือม เซ ปุย เตือง
โอยจ อื ซ ยุง มัฮ วิฮนั ป ยุฮ อาึ เฮี นา ก ลืลาว ปุย มอยฮ
เปอะ โรฮ�

34�เญอืม เกือฮ ปะ โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ โอก โฮว รุป ไม่
โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ แตะ นึง คระ ออฮ คระ เอฮี ญุ่ก� ดัฮ
โม เซ นา ลัก่ เวยีง ป เอจี เลือก ปะ เฮี ไม่ ลัก่ วิฮนั ยุฮ อาึ
ละ ซ ลืลาว ปุย มอยฮ ปะ เฮ�ี ไม่ ไววอน แตะ ละ เปอะ โฮ�
35 ปัว ปะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว อื เซ เน่อมึ ก อาวต เปอะ เมือง
มะลอง เซ� ปัว ปะ เกือฮ โม เซ เป เบือ อ�ื

36 �เฆียง เฮี โม ป มัฮ ปุย ไน เปอะ ตึน ซ ไก เญือม ยุฮ
ป พิต ละ เปอะ นึง โอ อื ไก ติ ปุย เนอึม ป โอ ยุฮ ป พิต ติ
ชวง เงอ� เญอืม เซ ดัฮ ปะ เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ นึง
เกือฮ เปอะ ไป นึง โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ อื เซ� ไม่ เกือฮ เปอะ
ปุย โรวก เกือฮ แปน ครา แตะ นึง เมือง ก ซไง อื ญุ่ก� ก ซดิ
อื ญุ่ก� 37 เญือม เซ เยอ� ดัฮ โม เซ ญอม อาวม พิต แตะ
เน่อมึ นึง เมือง ก โฮลฮ แตะ แปน ครา เซ ไม่ ไววอน โรฮ
แตะ ละ ปะ ไม่ ปุน เฌาะ เนอมึ อื รพาวม แตะ� ไม่ รโซะ อื
ติ แตะ ละ ปะ� ไม่ รโฮงะ อื กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ แตะ ละ
เปอะ� 38 ดัฮ โม เซ ญอม เฌาะ รพาวม รโม่ยฮ แตะ ไม่ ไว
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วอน อื นา ลัก่ เวยีง เลือก ปะ ละ จัตเจือ ไพรม อื เซ� ไม่ นา
อื ลัก่ วฮินั ป ยุฮ อาึ ละ ซ ลืลาว ปุย มอยฮ เปอะ เฮ�ี 39 ปัว
ปะ งอ่ต ฮมอง ป ปัว อื เน่อมึ ก อาวต เปอะ เมือง มะลอง�
ปัว ปะ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง โม เซ� ปัว ปะ โอ ทื โซะ โระ
โกลยจ พิต โฌวะ ยุฮ ป มัฮ ปุย ไน เปอะ เซ� 40 โอ พะจาว
ยุฮ อาึ� ปัว ปะ แลน แก ลอป วิฮนั เฮ�ี ปัว โรฮ ปะ งอ่ต
ฮมอง รซอม ไววอน ปุย ละ เปอะ เน่อมึ นึง วฮินั เฮ�ี

41�โอ พะจาว เยโฮวา� ปัว เปอะ โกฮ โฮว ฮอยจ นึง วฮินั
ป มัฮ นา ก อาวต ลอป เปอะ เซ� เตือง ฮติ ซัมคัน ยุฮ เปอะ
ป มัฮ ควน เปลีฮ เปอะ อมันัต ระ ไล ยุฮ แตะ เซ� เกือฮ ลอป
โม ซตุ ยุฮ เปอะ โปน ป โอ ไมจ� ปัว โรฮ ปะ เกือฮ โม ป มัฮ
ปุย ไน เปอะ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ กัน ไมจ ยุฮ
เปอะ� 42 โอ พะจาว เยโฮวา� ปัว ปะ โอ ละ โอ โปวฮ อาึ ป
มัฮ กซัต เอจี เลือก เปอะ อาึง เฮ�ี ปัว ปะ โตก ละ รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ เปอะ ป เอจี เกือฮ เปอะ ละ ด่าวติ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ�� อฮั เซ กซัต ซาโลมอน เนอ�

7
กัน มอป ทไว วฮินั
(1 กซต� 8:62-66)

1 เญือม เอจี ลอยจ รซอม ไววอน กซัต ซาโลมอน เนอ�
เลีฮ เอนิ งอ เน่อมึ มะลอง� ฮะ เอนิ ยุฮ ป ตอง อื ทไว นึง
คัน เซ� รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว นาวก เอนิ ยุฮ วฮินั เซ� 2 โม
ซตุ เญือะ เกียฮ เลียก โตว ฆาื อื นึง วฮินั เซ� มัฮ ฆาื นาวก
เอนิ อื นึง รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ พะจาว. 3 เญอืม เอจี โฮลฮ โม
อซิราเอน ยุ เลีฮ งอ เน่อมึ มะลอง� ไม่ ยุ โรฮ แตะ รงั ซเปีย
คึนัก นึง ราว วฮินั เซ� โม เซ นุ่ม เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�
ลืลาว ดิ พะจาว ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ป ตึก นึง ไมจ แตะ มัฮ พะ
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จาว. คาว ละ ลืลาว โญตซัก อ�ื รพาวม ฮรกั อื เอจี ตอน
ฮมัน� คัน อื ไก ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ�

4 ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ไม่ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ
อื ทไว ดิ ซัตซิง ละ พะจาว. 5 ซัตซิง มอก อื ทไว เซ มัฮ โมวก
ลอา ฮมาึน ลอา เปือน ตัว ไม่ แกะ ปิ ติ แซน ไปล ลอา ฮมาึน
ตัว� กซัต ซาโลมอน ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื มอป
เนอึม ทไว วฮินั เซ ละ พะจาว� 6 เญือม เซ โม ซตุ โครยญ
โฆะ อื ชุง ตื นา ก ลัง ไมจ แตะ อาวต เตือง ไพ เตือง มัน�
โม นักโด่นตรี ไน โม เลวี เซ ชุง โรฮ รเตือป อ�ื เลน โด่นตรี
ยุฮ แตะ ป เอจี เพรยีง ด่าวติ อาึง เซ� ลืลาว พะจาว ไม่ อ�ื
อฮั เฮ�ี �รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื เซ ไก ลอป โอ เญาะ
ไก ลอยจ�� เอจี มัฮ ยุฮ อื ตัม ป ซตอก ด่าวติ อาึง� ลไล
ชุง ลัง่ โม ลัปซด่อน เซ โม ซตุ เซ ปาึง โรฮ โตวต ยุฮ แตะ�

7 เญอืม เซ กซัต ซาโลมอน เกือฮ นาตี บัก่บว่น นึง ควง วิ
ฮนั ลวง ลัก่กา อื เซ แปน นาตี ซงะ่ ไล� มัฮ โกว อื นา เซ ละ
ซ ตอง แตะ ทไว ซัตซิง เตือง ตัว อ�ื เตือง เฮงาะ รโกะ ไม่
ลออยฮ ซัตซิง ทไว ปุย ละ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว
เซ� มัฮ ฆาื โอ ป มัฮ คัน ไร ซเงี ป ยุฮ อื เซ เญาะ กุป ป ทไว
อื เซ�

8 เญือม เซ เยอ กซัต ซาโลมอน ไม่ โม อซิราเอน เตือง
โอยจ อื ชลอง ดิ อาวต นึง เตือป ไม่ ปุ แตะ อาแลฮ ซเงะ
เอนิ� โม ป ฮอยจ เซ โฮวน เนอึม� ฮอยจ เน่อมึ โครยญ
โดฮ ติ เมือง อซิราเอน เซ� เน่อมึ นึง เงียก ฮามัต ลวง ลั่
กล่าวง� ฮอยจ ละ โกลง อียปิ ลวง ลัก่เซฮ� 9 โม เซ ชลอง
คัน ทไว ยุฮ พะจาว เซ อาแลฮ ซเงะ� ชลอง แม กัน อาวต
แตะ นึง เตอปึ เซ อาแลฮ ซเงะ แม� ฟวยจ เซ ซเงะ ลอยจ
นึง อื เกือฮ อื แปน กัน โพรม ยุฮ แตะ ละ ปิต แตะ กัน ยุฮ
แตะ เซ� 10 ปวยฮ พริ เซ แม� ปุก วนัที 23 เคิ อาแลฮ นึง
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อ�ื กซัต ซาโลมอน เกือฮ โรฮ โม ลัปซด่อน เซ เอญี ฮอยจ
นึง เญือะ นึง ยว่ง แตะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� โม เซ
เยอ มวน เนอึม รพาวม นึง เปลีฮ พะจาว กุนมุ่น ยุฮ แตะ
ละ ด่าวติ� ไม่ ซาโลมอน� ไม่ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อื
เซ�

พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ ซาโลมอน
(1 กซต� 9:1-9)

11 เญือม เอจี ฟวยจ ยุฮ กซัต ซาโลมอน วฮินั ยุฮ พะจาว
ไม่ เญือะ อาวต โกะ แตะ เตือง โอเอฮี อาวต นึง อื โครยญ
เจือ� เอจี ฟวยจ เตือง โอยจ อื ป ตะ อื ยุฮ เซ� 12 เญอืม เซ
พะจาว เปลีฮ แม ติ แตะ ละ อื เวลา เมือ ก ซาวม อ�ื อฮั
เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี ฮมอง เงอะ รซอม ไววอน ยุฮ เปอะ� อาึ
เอจี รปั โรฮ วฮินั เฮี ละ ซ แปน อื ก ทไว ปุย โอเอฮี นึง ละ อาึ
โรฮ� 13 เญอืม ปิต อาึ รเวอืะ มะลอง ละ โอ เญาะ เกือฮ พริ
เฮละ ละ ปุย ญุ่ก� เญือม พลวย อาึ ซดู ละ ฮอยจ โซม อื ป
ซมา ลโลวง อื ญุ่ก� เญือม เกือฮ เยอะ พาญัต ฆอก ฮอยจ
ละ ปุย ญุ่ก� 14 เญือม เซ ป มัฮ ปุย ไน อาึ ป เมีญ อาึ มัฮ
ปุย ไน แตะ� ดัฮ ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม ไม่ ไววอน อื
ไม่ ซาวป เนอึม แตะ ยุ อาึ� ดัฮ เฌาะ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก
ยุฮ แตะ� อาึ ปัง อาวต เมือง มะลอง ซ ฮมอง เงอะ ป อฮั
อ�ื ซ ยวก โรฮ มัป่ ตุต ยุฮ อ�ื ซ เกือฮ แม ปลัฮเตะ อาวต
อื เฮี ไมจ มวน แม ตอก ไพรม อ�ื 15 เญือม ไววอน ปุย นึง
นาตี เฮี ไง่ อาึ ซ แลน แก ป ไววอน นึง อ�ื ฮยวก อาึ ซ งอ่ต
รซอม ไววอน อ�ื 16 อาึ เอจี เลือก นาตี วฮินั เฮ�ี เกือฮ โรฮ
แปน ป ซัมคัน ละ แตะ เดอมึ มอยฮ อาึ ซ อาวต ลอป นา
เซ� อาึ ซ แลน แก โซะโกะ ฮรกัซา ลอป นึง� รพาวม เมอะ
ซ อาวต ลอป โรฮ นึง อ�ื
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17 �ป เกว ไม่ ปะ นึง อ�ื ดัฮ ปะ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่
อาึ ตอก เอจี ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เปอะ เซ� ดัฮ เปอะ เนอึ
ง ป อฮั อาึ ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม โกตไม ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ� 18อาึ
ซ เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ เปอะ ตอน ฮมัน� ซ ยุฮ ละ เปอะ ตัม ป
เอจี ซันญา แตะ อาึง ไม่ ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เปอะ เซ� เญอืม
อฮั ฮะ ติ แตะ ซ เกือฮ จัตเจือ อื โฮลฮ ตัตเตียง ลอป เมือง
อซิราเอน เฮ�ี

19 �ปัง มัฮ ตอก เซ� ดัฮ โม เปะ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา ลปุง
ซตอก อาึ เปอะ ไม่ โกตไม ดวน อาึ เปอะ ยุฮ� ดัฮ เปอะ โฮว
ซาวป พะ ไฮญ ละ ซ ทื แตะ� 20 อาึ ซ ตอยจ โปวฮ โม เปะ
โอก ฮา ปลัฮเตะ ป เกือฮ อาึ ละ เปอะ เฮ�ี ตอก ตอยจ ปุย
ไรป โฮ� อาึ ซ ละ ซ โปวฮ วฮินั เฮี ป เกือฮ อาึ ซัมคัน ละ โกะ
แตะ� ปุย โครยญ เจือ ปุย ซ โฮลฮ โฮว โบ โล่ ญวยฮ วฮินั
เฮี ฆาื อ�ื 21 ปเล่ีย เฮี วิฮนั เฮี ไก โญต ไก ซัก� ระ ไล ละ
ปุย� ดัฮ โม เปะ ซ ยุฮ ป ฆอก ตอก เซ ปุย ซ เงอตึ ลัมเลือ
นึง อ�ื ซ ไฮมญ ปุ แตะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ฆาื เมอ แล
ป ยุฮ พะจาว ไลจ โลม ไม่ เมือง เฮี ฆาื อ�ื เมอยุ ยุฮ อื ไลจ
ไม่ วฮินั เฮี เยอ�� ซ อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 22 เญือม เซ ซ ไก
โรฮ ป โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ฆาื ละ โปวฮ โม เซ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ แตะ� เอจี มัฮ พะจาว เซ ป นัม จัตเจือ อื โอก
ฮา เมือง อยีปิ เปอ� โม เซ เยอ ปังเมอ เอจี ซาวป ทื พะจาว
ไฮญ ไม่ รซอฮ โรฮ แตะ ละ อ�ื เอจี มัฮ ฆาื เซ ป ตาว พะ
จาว เม่ะมัก่ โซะ ลอน ตอก เฮี ฮอยจ ละ โม เซ ฆาื อ�ื� ซ
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว เยอ�

8
กัน ไฮญ ยุฮ ซาโลมอน
(1 กซต� 9:10-28)
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1 กซต�ซาโลมอน เซ โกว เวลา ละ ยุฮ แตะ วฮินั ยุฮ พะ
จาว ไม่ เญือะ ละ อาวต โกะ แตะ เซ งา่ เนอมึ เอนิ� 2ฟวยจ
เซ เฌาะ เพรยีง โคระ แม ยว่ง เกือฮ กซัต ฮรีมั ละ แตะ ละ
ซ เกือฮ แตะ โม อซิราเอน อาวต นึง อ�ื 3ฟวยจ เซ กซัต ซา
โลมอน เลีฮ ฮอยจ นึง เมือง ฮามัต-โชบ่า� ปุน เป โรฮ เมือง
เซ โรฮ� 4 โฮว ยุฮ ปอม อาวต ตฮนั ยุฮ แตะ นึง เมือง ทัตโม
ป ไก นึง ลาึน เวอืฮ� ยุฮ แม โรฮ ยว่ง ละ แปน อื นา ก ละ
แตะ อาึง คาวคอง ไม่ ป โซม ป ไอฮ ยุฮ แตะ นึง นาตี เมือง
ฮามัต เซ� 5 โฮว เพรยีง โรฮ เมือง เบ่ตโฮโรน เตือง เมือง
ก ล่าวง ก เซฮ นึง อื ละ เกือฮ อื แปน เมือง ตอน ฮมัน� ยุฮ
ฆรุง เวยีง เซ ไม่ รเวอืะ อื ไม่ โคะ ซแก อ�ื 6 ยุฮ โรฮ เมือง
บ่าอาลัต ไม่ เมือง ไฮญ ละ ซ แฮรน อื คาวคอง ยุฮ แตะ เซ�
ไม่ เมือง ก ละ อื เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ� ไม่ เมือง ก ละ อื
ตฮนั บรอง ยุฮ แตะ� ยุฮ โรฮ อื ฮอยจ ละ โอเอฮี โครยญ
เจือ เมาะ ป ฆวต ยุฮ แตะ นึง เยรูซาเลม ไม่ เมือง เลบ่านอน
เล่ีป นาตี นา ก โฮลฮ อื ตัตเตียง เซ โครยญ โดฮ�

7-8 จัตเจือ โม คะนาอนั ป โอ โม อซิราเอน ยุฮ ยุม ไม่ เญื
อม โฮว ซะ เต อื เมือง คะนาอนั เนอ� กซัต ซาโลมอน เกน
อื เกือฮ แปน ครา แตะ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี โม เซ เยอ
มัฮ โม อาโมไร� โม ฮติไท� โม เปรซีิ� โม ฮไีว� ไม่ โม เย
บุ่ต� 9 ป มัฮ โม อซิราเอน นึง อื เซ� กซัต ซาโลมอน เกือฮ
โตว อื แปน ครา แตะ� เกือฮ อื แปน ตฮนั ยุฮ แตะ� แปน
ไน ตฮนั งอ่น� แปน ฮวันา โม ตฮนั บุก เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื
งอ่น� แปน ตฮนั บุก บรอง งอ่น� 10 ป มัฮ โม ลุกนอง ยุฮ
กซัต ซาโลมอน ป แปน ป มอง ควป คุม แลน แก กัน ยุฮ อื
เซ� ไก ไม่ ปุ แตะ 250 ปุย�

11 เญือม เซ กซัต ซาโลมอน เนอ� เกือฮ ปรโปวน เญือะ
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แตะ ป มัฮ กวน รโปวน กซัต นึง เมือง อยีปิ เซ โอก ฮา เมือง
ด่าวติ� มัฮ เกือฮ อื โฮว อาวต นึง เญือะ เอจี เพรยีง แตะ
อาึง ละ อ�ื อฮั เฮี ไม่ อ�ื �ปรโปวน เญือะ อาึ อื โปง โตว ไม่
อาวต แตะ นึง เญือะ ยุฮ ด่าวติ กซัต เมือง อซิราเอน เซ� นึง
เอจี มัฮ เญือะ เซ เญือะ ซัมคัน� โครยญ โดฮ นา ก อาวต
ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว นึง เงอ เอจี แปน ตื ป ซัมคัน��
อฮั เซ�

12 กซัต ซาโลมอน ตอง โรฮ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ราว
คัน ทไว ป เอจี ยุฮ แตะ อาึง นึง ลัก่กา วฮินั เซ� 13 มัฮ ยุฮ
อื ตอก เซ โครยญ ซเงะ ซัมคัน ตัม โกตไม เอจี ไซฮ ไอ โมเซ
อาึง� ตอก โครยญ ซเงะ ลโล่ะ� ไม่ เญือม ฮาวก โรง เคิ�
ฮอยจ ละ กัน ชลอง ป โฮลฮ แตะ ยุฮ ติ เนอึม ลอวย โฮน
เซ� ป โฮลฮ อื ชลอง เซ เอจี มัฮ ซเงะ โซม ปุย คโนมปัง
โอ ไก เจือ� ซเงะ ทไว โรง ปุย ป ซมา ลโลวง แตะ� มัฮ แม
เญือม ชลอง ปุย เญือม อาวต แตะ นึง เตอปึ� 14 กซัต ซา
โลมอน เมกไม กัน ละ โม ซตุ ไม่ โม เลวี เซ ตัม ป เอจี อฮั
ด่าวติ เปือะ โกะ อื เซ อาึง� เกือฮ เนอึม โม เลวี เซ แปน
ป เรอึม โม ซตุ เซ� ไม่ เกือฮ อื แปน ป เชยี ลืลาว พะจาว
งอ่น� เกือฮ โรฮ อื แปน ป มอง โตะ รเวอืะ วฮินั เซ ตัม เวน
ลัง อาวต อื โครยญ ซเงะ่� ตอก เอจี อฮั ด่าวติ ป มัฮ ป ซึป
ลปุง พะจาว อาึง โฮ� 15 โม ซตุ ไม่ โม เลวี เซ เครองึ เนอึ
ม นึง กัน เอจี มอปไม กซัต ด่าวติ อาึง ละ แตะ โครยญ โฆะ
แตะ� เน่อมึ นึง คอง ซัมคัน ป แฮรน ปุย นึง วฮินั� ฮอยจ
ละ กัน ลัง ยุฮ โม โกะ แตะ โครยญ เจือ� 16 กัน ยุฮ ซาโลม
อน เซ โครยญ เจือ� เน่อมึ เญือม ยุฮ โรง อื วฮินั เซ ฮอยจ
ละ ลอยจ อ�ื เอจี ฟวยจ เนอมึ ยุฮ อื โครยญ เจือ� วฮินั ยุฮ
พะจาว ลอต ฟวยจ เมาะ เซ�

17ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เอซิโอน-
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เกเบ่อ ไม่ ยว่ง เอลัต� มัฮ เมือง อาวต โบ ปลัฮ รอาวม นึง
เมือง เอโด่ม เซ� 18 เญือม เซ กซัต ฮีรมั เกือฮ โม ลุกนอง
แตะ โม ป โกย โฮว แตะ นึง ปลัฮ รอาวม เซ เกือฮ อื โฮว
ตาว โล่ง ละ กซัต ซาโลมอน� โม เซ เยอ โฮว ดิ ไม่ โม ป มัฮ
ลุกนอง กซัต ซาโลมอน เซ ฮอยจ นึง เมือง โอฟี� เญือม
เอจี เอญี อื โม เซ เยอ โรวก แม ไคร ละ ซาโลมอน โฮวน�
นัมนัก ไคร เซ ไก เอนิ 450 ตะลัน�

9
กซัต รโปวน เมือง เชบ่า
(1 กซต� 10:1-12)

1 ไก กซัต รโปวน ติ� มัฮ กซัต นึง เมือง เชบ่า� ปุย เซ
ฮมอง พรุ มอยฮ ซาโลมอน� ฮอยจ ฆาื อื นึง เวยีง เยรูซา
เลม ละ ซ ลอง แตะ แลน เมาะ ไมจ วซิา พันญา ซาโลมอน�
ตะ ไฮมญ โอเอฮี ป ญักๆ นึง อื โฮวน เจือ� กซัต เซ ฮอยจ ดิ
ไม่ โม ลุกนอง แตะ โฮวน� โรวก อุต โฮวน ละ ตัง แตะ โรวก
ป ซออย ฮงาื ไม่ ไคร โฮวน ไม่ แกว ไมจ� กซัต เซ ฮอยจ เคะ
ซาโลมอน� ไฮมญ เนอมึ โอเอฮี นึง อื ตัม ป ตะ แตะ ไฮมญ
เซ โครยญ เจือ� 2 ซาโลมอน เกียฮ โลยฮ อื ละ อื โครยญ
คอ ป ไฮมญ ปุย เซ นึง อ�ื ไก โตว ติ เจือ เนอมึ ป ญัก ลอน
ละ อ�ื 3 เญือม ยุ กซัต รโปวน เซ เมาะ ไมจ กัมกึต วไิซ ซา
โลมอน เซ ไม่ แลน อื เมาะ คึ เญือะ อาวต อ�ื เงอตึ เนอึม
ฆาื อ�ื 4 ยุ แม โรฮ ป โซม ป ปอน ตัง อื ละ ปุย� แลน โรฮ
ตอก อาวต ตอก โซม โม ลุกนอง อ�ื ยุ โรฮ จาวป โม กวนไจ
อื เครองึ เซอกึ ไมจๆ� ยุ โรฮ โม ป ตาว ป โซม ป ปอน ละ
อ�ื ไม่ ยุ โรฮ อื ตอก ตอง อื ทไว โอเอฮี นึง วฮินั ยุฮ พะจาว,
เงอตึ ลัมลอน ปอน เลือ ฆาื อ�ื
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5ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ กซัต ซาโลมอน� �เมาะ ป ฮมอง
อาึ เน่อมึ นึง เมือง โกะ โอะ นึง ไลลวง ไมจ กัมกึต วไิซ ยุฮ
เปอะ ไม่ กัน ยุฮ เปอะ มัฮ ป เนอึม โครยญ เจือ� 6 อาึ ปัง
เมอ โอ เจือ ป อฮั ปุย กา เฆียง โฮลฮ แตะ ยุ นึง ไง่ โกะ แตะ�
ป เอจี ฮมอง อาึ กา ฮอยจ เจอะ เฮี บลัฮ เลียก เจียก งอ่น
โตว โอเอฮี ป ยุ อุ นึง ไง่ แตะ เฮ�ี กัมกึต วไิซ ไมจ ไม่ ป คึ ป
นัก ยุฮ เปอะ เฮี เอจี โฮฮ เอจี เกิน ลัมเลือ ฮา ป ฮมอง อาึ�
7 ซนกุ ซไบ่ เนอึม โม ป อาวต ไม่ เปอะ นา เฮ�ี โม ลุกนอง
เปอะ ป ชุง ลอป ซองนา เปอะ ละ ซ ฮมอง อื ป อฮั เปอะ ไม่
กัมกึต ไมจ ยุฮ เปอะ แปน เนอึม ด่ี ละ อ�ื 8 ไมจ เนอึม ปุย
ลืลาว เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ปะ เอจี ปุก เปอะ รพาวม
อ�ื เอจี เกือฮ ปะ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน� มัฮ เบือ ฮรกั
ลอป พะจาว โม อซิราเอน โอ เญาะ ไก ลอยจ ป เกือฮ อื ปะ
แปน กซัต ยุฮ อื ฆาื อ�ื ละ ซ เกือฮ อื ปะ รเตีฮ โอเอฮี ละ
ปุย ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ ตัม ปุก ตัม ลอก อ�ื� อฮั เซ�

9 เญือม เซ กซัต รโปวน เซ เกือฮ ไคร ละ ซาโลมอน
โฮวน� นัมนัก ไคร เซ ไก 120 ตะลัน� เกือฮ โรฮ ป ซออย
ฮงาื ละ อื โฮวน� เกือฮ อื ไม่ แกว ไมจ โฮวน เจือ� เคียง เซ
ฮอยจ ปเล่ีย เญือะ ไก โตว เญือม ฮอยจ ป ซออย ฮงาื ไมจ
เมาะ เซ ติ โฮน เนอมึ�

10 โฮฮ ฮา เซ แม� กวนไจ ยุฮ ฮรีมั ไม่ กวนไจ ยุฮ ซาโลม
อน โรวก แม ไคร เน่อมึ นึง เมือง โอฟี� โรวก โรฮ อื ไม่ โคะ
จัน ซครกั ไม่ แกว ไมจ โฮวน เจือ� 11 กซัต ซาโลมอน โกว
โคะ จัน เซ ละ ยุฮ แตะ ปละ โบง โตะ กไน วฮินั เซ นึง อื ไม่
นึง เญือะ อาวต โกะ แตะ เซ โรฮ� ยุฮ แม โรฮ พิน ระ พิน
แตวะ นึง อื ละ โม นัก โด่นตร�ี โคะ จัน ซครกั ฮอยจ ตาว
อื เซ มัฮ โคะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ� เมาะ โคะ เอจี ตาว ปุย
ไน ติ เมือง ยูด่า ดิ ยุ โตว ป ไมจ อื เมาะ เซ ติ โฮน เนอมึ�
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12กซัต ซาโลมอน เกือฮ โรฮ โอเอฮี ยุฮ แตะ ละ กซัต รโป
วน เมือง เชบ่า เซ โฮวน เจือ� เมาะ ป ปัว กซัต รโปวน เซ
นึง อื เกือฮ โรฮ อื ละ อื โครยญ เจือ� เกือฮ อื ละ อื โฮฮ ฮา
ป ตาว ปุย เซ ละ โกะ แตะ เซ แม� ฟวยจ เซ กซัต รโปวน
เซ เอญี ดิ ไม่ โม กวนไจ ยุฮ แตะ ฮอยจ นึง เมือง อาวต โกะ
แตะ ไอฮ�

ซาโลมอน กอย เตอมึ เนอมึ รโอฮ
13 โครยญ เนอึม เมอ� กซัต ซาโลมอน โฮลฮ รปั ไคร เน่

อมึ นึง ปุย 666 ตะลัน� 14 โฮฮ ฮา เซ แม� โฮลฮ แม รปั
พาซี โอเอฮี เน่อมึ นึง โม ปอกา แม� ไม่ ป ฮอยจ ทไว โม
กซัต เมือง อารปั ละ อ�ื โนก ฮา เซ โม จาวเมือง ติ ปะเทต
อซิราเอน โรวก โรฮ ไคร ไม่ มาื ละ กซัต ซาโลมอน โรฮ�
15 กซัต ซาโลมอน เนอ ยุฮ โรฮ โล ไคร ระ ลอา รอย โรฮ�
โล ไคร ติ ติ ป แตม ปุย เซ นัมนัก 600 เชเคน� 16 ยุฮ แม
โรฮ โล แตวะ ลอวย รอย แม� โล แตวะ ป แตม ปุย ติ ติ เซ
ไก โรฮ นัมนัก ด่าว เมาะ 300 เชเคน โรฮ� โล ยุฮ อื เซ โฮว
ละ อาึง อื นึง เญือะ ยุฮ แตะ� มัฮ เญือะ ป อฮั ปุย น่อง เล
บ่านอน ไม่�

17ฟวยจ เซ กซัต ซาโลมอน ยุฮ แม โรฮ นา ก งาวม แตะ
นึง พลุก ซัง เกือฮ อื ระ ไม่ คึ แตะ� อปั โรฮ อื นึง ไคร ซโน�
18 โบง ฮาวก อื ไก แลฮ ลลัก่� ควน พรอก อื ชวง แตะ เซ
ยุฮ อื นึง ไคร รติต ไม่ นา ก งาวม อื เซ� ลวง เฆียง อื ก
พรอก อื เตะ แตะ เซ ไก แม ฮุป รเวยี ซิงโต นึง เตือง ลอา ก
บลัฮ อ�ื 19 โบง ฮาวก อื ละ ก งาวม แตะ เซ เกือฮ อื ไก แลฮ
ลลัก่� อาึง แม โรฮ ฮุป รเวยี ซิงโต นึง อื เตือง ลอา ก บลัฮ
อื เซ โครยญ ลลัก่ โบง� ไก เอนิ กาว โรฮ ลอา ตัว เอนิ�
กซัต ไฮญ โครยญ เมือง� ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป โฮลฮ ยุฮ
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เบือง ก งาวม คึ แตะ ตอก เซ เยอ� 20 เมาะ เครองึ ป โกว
กซัต ซาโลมอน เตือง โอยจ อื ตอก กลอง เชอืม โอเอฮี� ยุฮ
ตื อื นึง ไคร� ปัง มัฮ เครองึ โกว อื นึง เญือะ ยุฮ แตะ ป อฮั
ปุย น่อง เลบ่านอน ไม่ เซ� มัฮ ตื โรฮ ไคร� เครองึ โกว อื เซ
ป ยุฮ อื นึง มาื เยอ ไก โตว เฟือฮ� ไน ติ เจน กซัต ซาโลม
อน เซ� มาื มัฮ ป โอ ไก งวยฮ เฟือฮ� 21กซัต ซาโลมอน ไก
โล่ง ยุฮ ละ โฮว กา โฮว ไค แตะ นึง ปลัฮ รอาวม� มัฮ กวน
ไจ ยุฮ กซัต ฮรีมั ป โฮว ยุฮ กัน นึง โล่ง เซ� โล่ง โม เซ เยอ
ซ โอก โฮว นึง ปลัฮ รอาวม ละ ซ ตัง แตะ โรวก ไคร มาื ไม่
พลุก ซัง ไม่ เฟือะ ไม่ กาวง นึง อื ลอวย เนอมึ ติ โฮน�

22 กซัต ซาโลมอน กอย เตอมึ เนอึม รโอฮ ฮา กซัต ไฮญ
ติ ปลัฮเตะ� กัมกึต วไิซ อื ไมจ โรฮ ฮา อ�ื 23 โม กซัต ติ
ปลัฮเตะ ฆวต ฮอยจ เคะ ซาโลมอน ละ ซ งอ่ต แตะ ฮมอง
กัมกึต วไิซ ไมจ เกือฮ พะจาว อาวต โตะ รพาวม อ�ื 24 โม
ป ฮอยจ เคะ อื เซ โรวก โอเอฮี ละ อ�ื มัฮ โอเอฮี ป ยุฮ ปุย
นึง ไคร นึง มาื� ไม่ ลปิ ไมจ� เครองึ ตฮนั� ป ซออย ฮงาื�
ไม่ บรอง ไม่ ลอ ป เกือฮ อื ละ อ�ื ตาว แนฮ อื ละ อื ตอก เซ
โครยญ เนอมึ�

25 กซัต ซาโลมอน ไก แม โรฮ โฮง ยุฮ โฮวน โดฮ ก ละ อื
บรอง ยุฮ แตะ ไม่ เลาะ รุป บัว บรอง เซ� โฮง เซ กุป เอนิ
บรอง 4,000 ตัว เอนิ� ไก แม ตฮนั บุก บรอง ยุฮ 12,000
ปุย เอนิ� ปุย โม เซ เยอ เกือฮ อื อาวต ไม่ แตะ นึง เวยีง เย
รูซาเลม งอ่น� เกือฮ โรฮ อื อาวต นึง เมือง ก ลัง อาวต อื
งอ่น� 26 เญือม เซ กซัต ซาโลมอน โฮลฮ โรฮ ตัตเตียง โม
กซัต เมือง ไฮญ โฮวน ปุย� เคต โฮลฮ อื ตัตเตียง เซ ไก เน่
อมึ โกลง ยูฟะเรตี ฮอยจ ละ ก อาวต โม ฟีลิซเตีย� เลีฮ แม
ฮอยจ ละ เคต ติต ไม่ นาตี เมือง อยีปิ โรฮ� 27ซไม แปน ซา
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โลมอน กซัต เตอ� มาื กไน เวยีง เยรูซาเลม มัฮ ป ทัมมด่า
ละ ปุย ตอก เยอื เอนิ ซโมะ โฮ� โคะ โซน ซีด่า เปอกึ โรฮ ละ
ปุย ตอก โรฮ โฮวน โคะ เม ป อาวต นึง ตู เตียม โฮ� 28 ซา
โลมอน เกือฮ โรฮ ปุย โฮว รวี บรอง เน่อมึ นึง เมือง อยีปิ ไม่
เมือง ไฮญ โครยญ เมือง�

กซัต ซาโลมอน ยุม
29 โนก ฮา เซ� เมาะ กัน ยุฮ กซัต ซาโลมอน เน่อมึ เมือ

โรง อื ฮอยจ ละ ลอยจ อ�ื เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื ยุฮ โม
ป ซึป ลปุง พะจาว ลอวย ปุย� มัฮ นาทัน� ไม่ อาฮิยา ยว่ง
ชโิล� ไม่ อติโด่ โรฮ� ป ไซฮ อติโด่ เซ เกว โรฮ ไม่ ไลลวง เย
โรโบอ่มั กวน เนบัต่ โรฮ� 30ซาโลมอน โฮลฮ แปน กซัต ละ
โม อซิราเอน รปาวน เนอมึ� อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม ตัต
เตียง โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื 31ฟวยจ เซ กซัต ซาโลม
อน เซ ยุม� โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว
รมอยจ อื นึง เมือง ด่าวติ ป มัฮ เปือะ โกะ อื เซ� ป โฮลฮ
แปน กซัต ฆรอ โกะ อื เซ มัฮ เรโฮโบอ่มั กวน โกะ อื ไอฮ�

10
เมือง อซิราเอน รกัฮ แปน ลอา เมือง
(1 กซต� 12:1-20)

1 เญอืม เซ โม อซิราเอน เตือง มู อื รโจะ รเจอมึ นึง เมือง
เชเคม ละ ซ ดุฮ แตะ เรโฮโบ่อมั แปน กซัต ยุฮ แตะ� เรโฮ
โบ่อมั โฮว เคะ อื นา เซ ฆาื อ�ื 2 ไพรม อื เยโรโบ่อมั ป มัฮ
กวน เนบัต่ เอจี ตอ ฮา กซัต ซาโลมอน ฮอยจ เมือง อียปิ�
อาวต นา เซ� เญือม ฮมอง เยโรโบ่อมั เซ ไลลวง ซ โฮลฮ
เรโฮโบอ่มั แปน กซัต ฆรอ เปือะ แตะ� เอญี ฆาื อื ฮา เมือง
อียปิ ฮอยจ เมือง โกะ แตะ� 3 ปุย โฮวน เซ เกือฮ ปุย โฮว
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กอก เยโรโบอ่มั ฮอยจ เคะ แตะ นึง เมือง เชเคม เซ� ฮอยจ
เนอมึ ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ โฮว ดิ เคะ เรโฮโบอ่มั ไม่ ปุย เตือง มู
อ�ื 4 โม เซ ปัว นึง อื ตอก เฮ�ี �เปือะ เปอะ เอจี เกือฮ รบุยฮ
ระ ลกลอม เชยีน ละ เอะ� เอะ ฆวต ปัว ปะ เกือฮ รบุยฮ ฮิ
ชาวง ละ แตะ เญี่ยะ� เกือฮ โรฮ กัน โซะ ยุฮ ฮุ ฌักแฟน
เญี่ยะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ เอะ ซ ญอม แปน ลุกเมือง
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 เรโฮโบ่อมั โลยฮ อื ละ ปุย โฮวน เซ ตอก เฮ�ี �มอง ละ
อื เมาะ ลอวย ซเงะ� พวยจ เซ ฮอยจ แม เคะ อาึ อ�ื ซ ร
โฮงะ ละ เปอะ ตอก ซ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ เอญี
เนอมึ ฆาื อ�ื

6 เญอืม เซ เรโฮโบอ่มั ซิงซา ดิ อื ไม่ โม ตะ กวต ป กอ ซิง
ซา โอเอฮี ไม่ ซาโลมอน ป มัฮ เปือะ แตะ เซ เญือม ไอม ลัง่
อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ แกต เปอะ ตอก เมอ� อาึ ซ ไมจ
โลยฮ ละ ปุย โม เซ ตอก เมอ แล�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 โม เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ปะ ญอม เลียก พาวม นึง
โม ลัปซด่อน� ดัฮ เปอะ งอ่ต ป อฮั อื ไม่ โลยฮ ไมจ โลยฮ
มวน เปอะ ละ อื โฮ� ปุย โม เซ ตึน ซ แปน ลอป ลุกเมือง ปะ
ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

8 เรโฮโบ่อมั ปังเมอ โอ ฆวต ไอฮ ป อฮั โม ตะ กวต เซ�
โฮว ซาวป ซิงซา ดิ อื ไม่ โม ปุย นมุ ป มัฮ ปุ ฆอ ปุ จุป โกะ
แตะ ฮา อ�ื ปุย โม เซ เอจี มัฮ ปุโฮมว ซิงซา ดิ อื โอเอฮี�
9 อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ แกต เปอะ ตอก เมอ� โม เฮี ปัว
เกือฮ อาึ เกือฮ รบุยฮ แตะ ชาวง ฮา เจน เปือะ เกอะ� อาึ ซ
ไมจ โลยฮ ละ อื ตอก เมอ แล�� อฮั เซ ละ อ�ื

10 โม ป นมุ ป มัฮ ปุ ฆอ ปุ จุป อื เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �แฆน อาึ ซ ระ ฮา ญวย
เปือะ เกอะ� 11 เปือะ เกอะ เอจี เกือฮ รบุยฮ เชยีน ละ โม
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เปะ� อาึ ซ เกือฮ โฮว ละ เชยีน แตะ ละ เปอะ� เปือะ เกอะ
กอ เฟียต โม เปะ นึง ไมะแซ� อาึ ปังเมอ ซ ลาวป โม เปะ
นึง โคะ ลกลอม��* ไมจ เปอะ โลยฮ ละ อื ตอก เซ�� อฮั
เซ โม ป นมุ เซ�

12ฟวยจ เซ ลอวย ซเงะ เอ เยโรโบอ่มั ไม่ ปุย เตือง โอยจ
อื ฮอยจ แม เคะ เรโฮโบ่อมั ตัม ป อฮั อื อาึง ละ แตะ โฮ�
13 กซัต โคระ เซ โลยฮ ซวก อื ละ ปุย� ไอฮ โตว ลปุง ซตอก
โม ตะ กวต ละ แตะ เฟือฮ� 14 ไอฮ ลปุง ซตอก โม ป นมุ เซ
ละ แตะ� อฮั เฮี ละ โม ลัปซด่อน เซ� �เปือะ เกอะ เกือฮ
รบุยฮ เชยีน ละ เปอะ� อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ โฮว ละ เชยีน
แตะ ฮา เซ แม� เปือะ เกอะ เฟียต โม เปะ นึง ไมะแซ� อาึ
ปังเมอ ซ ลาวป โม เปะ นึง โคะ ลกลอม�� อฮั เซ ละ อ�ื
15 กซัต เซ งอ่ต โตว ป อฮั โม ลัปซด่อน ละ แตะ ฆาื อ�ื ไล
ลวง เซ มัฮ โรฮ เกิต อื เบือ พะจาว ละ ซ เกือฮ อื แปน ตอก
ลปุง อฮั อาฮยิา ป มัฮ ปุย ยว่ง ชโิล อาึง โฮ� ปุย เซ ซึป ลปุง
พะจาว ละ เยโรโบ่อมั ป มัฮ กวน เนบัต่ ไพรม อ�ื เอจี ซ
เกิต เนอึม ตอก เอจี อฮั อื ซ เกิต เซ� 16 โม อซิราเอน เญื
อม ยุ อื โอ กซัต เซ ญอม งอ่ต ป อฮั แตะ ตอก เซ� อฮั เฮี
ฆาื อื ละ กซัต เซ� �เอะ เญือะ ไก โตว รโตง นึง จัตเจือ ด่า
วติ� เอะ เญือะ ซ เกือฮ โตว จัตเจือ เจซี เตียง แตะ� เออ�
โม อซิราเอน� เอญี นึง เญือะ เปอะ เมิฮ� เออ� จัตเจือ ด่า
วติ� แลน ไอฮ เญือะ โกะ เปอะ ไอฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญอืม
เซ โม อซิราเอน เอญี เนอึม นึง เญือะ แตะ ฆาื อื เตือง ไพ
เตือง มัน� 17 โม อซิราเอน ป อาวต นาตี เจอ ยูด่า เซ ปัง
เมอ เกือฮ ลัง่ เรโฮโบอ่มั แปน กซัต ยุฮ แตะ�

18 เญอืม เซ กซัต เรโฮโบอ่มั บะ อาโด่รมั ป ควป คุม แลน

* 10:11 10:11 นึง ลปุง ไพรม อฮั อ�ื �อาึ ซ เฟียต โม เปะ นึง ไมะแซ
ดอโกก�� อฮั เซ�
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แก โม ป เกน แตะ ยุฮ กัน เซ โฮว เคะ โม อซิราเอน ไม่ แตะ�
โม เซ แล่น เอนิ ปุย เซ นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื กซัต เรโฮโบอ่มั
ปังเมอ เตือน ลุกลิก ติ แตะ ฮา ปุย โม เซ� ฮาวก นึง เลาะ
รุป เซิก ยุฮ แตะ� ตอ ฮา โม เซ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม�
19 เคียง เซ ฮอยจ ปเล่ีย โม อซิราเอน ญอม โตว เกือฮ โม
จัตเจือ ด่าวติ ตัตเตียง แตะ�

11
ป ยุฮ ป อฮั กซัต เรโฮโบอ่มั

1 เญือม เอจี แม เรโฮโบ่อมั ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม
เมอ� ซาวป เอนิ เกน ปรเมะ ไน เจอ ยูด่า ไม่ เจอ เบ่นยา
มิน แปน ตฮนั� ละ ซ รุป อื ไม่ โม อซิราเอน เซ� มัฮ ตะ อื
ยุฮ ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แตะ โม อซิราเอน เซ แม อาวต นึง
ฆรมึ นัม เตียง โกะ แตะ� โม ตฮนั เกน อื เซ ไก 180,000
ปุย เอนิ�

2 เญอืม เซ พะจาว ปังเมอ เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เชไม
อา ป มัฮ ป ซึป ลปุง แตะ ติ ปุย� 3 เกือฮ อื โฮว อฮั อื ละ กซัต
เรโฮโบ่อมั ไม่ โม ลัปซด่อน ไน เจอ ยูด่า ไม่ เจอ เบ่นยามิน
เตือง โอยจ อื เซ ตอก เฮ�ี 4 �พะจาว อฮั เฮี ละ โม เปะ� ปุ
โฮว รุป ปุ เปอะ ไม่ โม อซิราเอน ป มัฮ เอยีกปุ ไม่ โกะ เปอะ
เซ� เอญี ฮา ฮอยจ นึง เญือะ โกะ เปอะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง
มัน� โอเอฮี ไล เฮี เยอ เอจี มัฮ เกือฮ อาึ อื แปน ตอก เซ��
เกือฮ อื โฮว อฮั เซ� เญือม เซ โม เซ เยอ งอ่ต เนอึม ป อฮั
พะจาว เซ� แปน เนอึม โตว โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ เยโรโบ่อมั
เซ� ลอต เอญี ฆาื อ�ื

5 กซัต เรโฮโบอ่มั เซ� อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม� ซาวป
แม โรฮ ยุฮ ปอม อาวต ตฮนั นึง ยว่ง ไน นาตี อาวต เจอ ยู
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ด่า ไม่ เจอ เบ่นยามิน ตอก เฮ�ี 6 เบ่ตเลเฮม� เอตัม� เทโค
อา� 7 เบ่ตชู� โซโค� อะดุ่นลัม� 8 กัต� มาเรชา� ซีป� 9 อา
โด่ราอมิ� ลาคิต� อาเซคา� 10 โซรา� ไอยาโลน ไม่ ยว่ง เฮ
ปโรน� 11 ปอม ตฮนั ป ยุฮ แตะ เซ� เกือฮ อื ตอน ฮมัน�
โม ตฮนั อาวต นึง ปอม เซ ดุฮ ฮวันา อื โครยญ ยว่ง� เกือฮ
โรฮ ปอม เซ แปน นา ก เกป แตะ ป โซม ป ปอน นึง� ไม่
ลออยฮ กาวก� ไม่ รอาวม อะงุน� 12 อาึง โรฮ โล นึง อื ไม่
เพลียฮ� โครยญ โดฮ ปอม ยุฮ แตะ เซ� แปน เนอึม ปอม
ตอน ฮมัน ฆาื อ�ื เจอ ยูด่า ไม่ เจอ เบ่นยามิน เนอ� โฮลฮ
เนอมึ อาวต ฆรมึ อมันัต อื ฆาื อ�ื

13 ฟวยจ เซ โม ซตุ ไม่ โม เลวี ป อาวต นึง เมือง อซิรา
เอน โฮวน ปุย เยอ� เลีฮ ฮอยจ เคะ กซัต เรโฮโบอ่มั เซ ลวง
ก เซฮ� 14 โม เซ เอจี มัฮ ละ โปวฮ อื เญือะ อาวต คราว โซม
แตะ ไม่ นาตี เลียง แตะ ซัตซิง เซ� นึง เอจี โครฮ กซัต เยโร
โบ่อมั อื ไม่ โม ป แปน กซัต ฟวยจ โกะ อื เซ เกือฮ โอก ฮา
แปน แตะ ซตุ ยุฮ พะจาว. เลีฮ เนอึม ฆาื อื ฮอยจ นึง เวยีง
เยรูซาเลม เคต อาวต เจอ โม ยูด่า เซ� 15 กซัต เยโรโบ่อมั
เซ เอจี ดุฮ แม ปุย ไฮญ เกือฮ แปน ซตุ ละ เกือฮ อื แปน ป
ยุฮ กัน นึง นาตี ฮลาวง โฮวน โดฮ� ไม่ นัม อื ปุย เกือฮ ไว โม
ฮุป ปิ ฮุป โมวก ยุฮ แตะ ไอฮ� 16 โม อซิราเอน โครยญ เจอ
ป เตม ลัง่ รพาวม นึง นัปทื แตะ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม โกะ
แตะ เซ� โอก ฆาื อื โฮว ฟวต โม เลวี เซ� ฮอยจ นึง เวยีง
เยรูซาเลม เซ ละ ซ ทไว แตะ ซัตซิง ละ เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว ทื โม จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� 17 เญอืม โฮวน ป ยุฮ ตอก
เซ เยอ� นึง นาตี เคต ยุฮ โม ยูด่า ป โฮลฮ เรโฮโบ่อมั กวน
ซาโลมอน ตัตเตียง เซ� อาวต ตอน ฮมัน ฆาื อื ลอวย เนอมึ
เอนิ� มัฮ โรฮ ฆาื ยุฮ อื ตอก ยุฮ ปุย ไน ซไม กซัต ด่าวติ ไม่
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ซาโลมอน อื โฮ�
18 กซัต เรโฮโบ่อมั เซ ไอฮ มาฮะลัต กวน เครฮี เยรโีมต

แปน ปุย เญือะ แตะ� เยรโีมต เซ มัฮ กวน รเมะ ด่าวติ� มะ
เยรโีมต เซ มัฮ อาบีฮ่าอนิ� อาบีฮ่าอนิ เซ มัฮ กวน เครฮี เอ
ลีอปั� เอลีอปั มัฮ กวน เจซี� 19 เรโฮโบ่อมั ไก กวน รเมะ
ไม่ มาฮะลัต เซ ลอวย ปุย� มัฮ เยอุต� เชมารยิา ไม่ ซาฮมั�
20 กัง เคะ เอ เรโฮโบอ่มั เซ ไอฮ แม โรฮ มาอาคา กวน เครฮี
อปัซาโลม แปน ปุย เญือะ แตะ� กวน รเมะ อื ไม่ มาอาคา
เซ มัฮ อาบี่ยา� อตัไท� ซีซา� ไม่ เชโลมิต� 21 เรโฮโบ่อมั
เซ ฮรกั มาอาคา กวน เครฮี อปัซาโลม เซ ฮา ปรโปวน ไฮญ
เญือะ แตะ เตือง โอยจ อ�ื (เรโฮโบ่อมั เซ ไก ปรโปวน ระ
เญือะ กาว ซเตะ ปุย� ไก แม ปรโปวน แตวะ เญือะ ลแฆลฮ
ปุย� กวน รเมะ อื ไก งา่ ซเตะ ปุย� กวน รโปวน อื ไก โรฮ
ลแฆลฮ ปุย��

22 เรโฮโบ่อมั เซ เกือฮ อาบี่ยา กวน รเมะ แตะ ไม่ มาอา
คา เซ แปน ป ระ ฮา ปุย ลลาึง โม เอยีกปุ อื เตือง โอยจ อ�ื
ตะ โรฮ เกือฮ กวน เซ แตะ แปน กซัต ฟวยจ แปน โกะ แตะ
โรฮ� 23 กซัต เรโฮโบ่อมั เซ มัฮ ปุย เฮยีง ปุย ยุง� ซาวป
เกือฮ โม กวน รเมะ แตะ โฮว อาวต นึง เมือง ป ไก ไน เจอ
โม ยูด่า ไม่ ไน เจอ เบ่นยามิน ป ไก ปอม อาวต ตฮนั นึง เซ
เตือง โอยจ อ�ื ละ โรฮ ป โซม ป ปอน นึง อื โฮวน เจือ� โนก
ฮา เซ ซาวป แม โรฮ ปรโปวน เญือะ กวน รเมะ แตะ เซ ละ
อื โฮวน ปุย�

12
โม อยีปิ ฮอยจ ซะ เต เมือง ยูด่า

1 เญือม เอจี ตอน ฮมัน บัน่เมือง ตัตเตียง อ�ื เรโฮโบ่อมั
ไม่ โม ลัปซด่อน ยุฮ อื เอจี ละ โปวฮ ตื โกตไม ยุฮ พะจาว.
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2 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม พอน นึง กัน โฮลฮ อื แปน กซัต
เตอ� กซัต ชิชกั นึง เมือง อียปิ ฮาวก ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย
นึง เวยีง เยรูซาเลม� เอจี มัฮ ฆาื โอ โม อซิราเอน เนอึม
รพาวม ละ พะจาว เซ� 3 โม อียปิ เซ ไก เลาะ รุป เซิก ยุฮ
1,200 กัน� ไก แม ตฮนั บุก บรอง ยุฮ 60,000 ปุย� โม ตฮนั
ไฮญ ป ฮอยจ ดิ ไม่ กซัต เซ โฮวน เอนิ ปอ โอ ปุย เญาะ โอยจ
ยุฮ เมีญ� เตือง ตฮนั ยุฮ โม ลิเบี่ย� โม ซุคี� ไม่ โม เอทิโอ
เปีย� 4 กซัต ชิชกั เซ ปุน กุม เนอึม เมือง ป ไก ปอม ตฮนั
นึง นาตี ยูด่า เซ โฮวน เมือง� ฮอยจ เอนิ นึง โบ เวยีง เยรู
ซาเลม เอนิ�

5 ฟวยจ เซ เชไมอา ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ� โฮว
เคะ กซัต เรโฮโบ่อมั ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง ไน โม ยูด่า เซ�
โม เซ เยอ เอจี มัฮ โม ป ตอ ฮา กซัต ชชิกั เซ ฮอยจ นึง เวยีง
เยรูซาเลม� เญือม เซ เชไมอา อฮั เฮี ละ อ�ื �พะจาว อฮั
เฮี ละ เปอะ� โม เปะ เอ เอจี ละ โปวฮ เปอะ อาึ� มัฮ เซ ป
ญอม อาึ เกือฮ โม เปะ ไป นึง กซัต ชิชกั ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื

6ฟวยจ เซ กซัต เรโฮโบ่อมั ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง ไน โม
อซิราเอน เซ อาวม พิต ยุฮ แตะ� ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตี
ยม� อฮั เฮี ฆาื อ�ื �พะเยโฮวา มัฮ เนอึม ป ซื ป ไซ�� อฮั
เซ�

7 พะจาว เญือม ยุ อื ญอม โม เซ เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม
เมอ� เกือฮ แม ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เชไมอา ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�โม เซ เอจี ญอม เนอมึ เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม� อาึ เญาะ ซ
ยุฮ โตว ไลจ ไม่ อื ฆาื อ�ื ซ เปลีฮ โรฮ ละ อื งอ่น ตอก เรอึ
ม แตะ โม เซ เยอ� อาึ ซ เปลีฮ โตว รพาวม ฮาวก แตะ ละ
เวยีง เยรูซาเลม ปอ เกือฮ เอนิ แตะ กซัต ชิชกั ยุฮ ไลจ ไม่
อ�ื 8 ปัง มัฮ ตอก เซ� อาึ ซ เกือฮ ลัง่ โม อซิราเอน เซ ไป
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นึง กซัต ชชิกั� ซ เกือฮ ยุง เมาะ ตัง ตอก โฮลฮ อื รซอฮ ละ
อาึ ไม่ ตอก รซอฮ อื ละ กซัต ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ พะจาว�

9 ฟวยจ เซ กซัต ชิชกั เซ� ฮาวก ตอซู เนอึม ปุ แตะ ไม่
ปุย เวยีง เยรูซาเลม� เมาะ คาวคอง ระ งวยฮ ป ไก นึง วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว เซ� ไม่ ป อาวต อื นึง เญือะ ยุฮ กซัต เตอ�
โรวก อื ไม่ แตะ เตือง โอยจ อ�ื เตือง โล ไคร ป โฆง ซาโลม
อน ยุฮ อาึง เซ� โรวก ตื อื ไม่ แตะ� 10 ฟวยจ เซ เรโฮโบ่
อมั เมอ ยุฮ แม โรฮ โล ไร ซเงี รโตง อ�ื โล ยุฮ อื เซ เกือฮ
โรฮ โม ไน ตฮนั ป ลัง มอง โตะ รเวอืะ เญือะ กซัต เซ ไปญ
อ�ื 11 โครยญ โฮน เญอืม โอก โฮว กซัต เรโฮโบอ่มั เซ นึง วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว เยอ� โม ตฮนั โฮว ไม่ อื เซ� ไปญ ปุ โฮว โล
โม เซ ไม่ แตะ โรฮ� ฟวยจ เซ เอญี ละ แม อาึง อื นึง ฮอง
อาวต ตฮนั มอง กซัต ตอก ไพรม แตะ�

12 เญือม ญอม เรโฮโบ่อมั เซ แปน ปุย ตุเตียม เมอ� พะ
จาว เญาะ เกือฮ โตว รพาวม ฮาวก แตะ ฮอยจ ละ อ�ื ยุฮ
โตว โรฮ ไลจ ไม่ อื เตือง โอยจ อ�ื นึง นาตี อาวต โม ยูด่า
นึง อ�ื อาวต เฮน อาวต ฮลอง โรฮ ลัง่�

กซัต เรโฮโบอ่มั ยุม
13 กซัต เรโฮโบ่อมั ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม กาว

โรฮ อาแลฮ เนอมึ� เอจี ปุน เกือฮ ติ แตะ ตอน ฮมัน นึง ตัต
เตียง แตะ ปุย� เญือม แปน โรง อื กซัต เซ อาญุ อื ไก รปา
วน โรฮ ติ เนอมึ� เวยีง เยรูซาเลม เซ� เอจี มัฮ เนอมึ เวยีง
ป เลือก พะจาว อาึง นึง ลลาึง เจอ โม อซิราเอน เซ เตือง
โอยจ อ�ื มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน ก ลืลาว ปุย
มอยฮ โกะ แตะ นึง อ�ื มอยฮ มะ กซัต เรโฮโบอ่มั เซ มัฮ นา
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อามา� มัฮ ปุย เมือง อมัโมน� 14 เรโฮโบ่อมั เซ ยุฮ ป ฆอก
ป เบร นึง โอ แตะ ซาวป ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว.

15 เมาะ กัน ยุฮ กซัต เรโฮโบ่อมั เน่อมึ เมือ โรง อื ฮอยจ
ละ ลอยจ อ�ื เอจี ไซฮ โรฮ ปุย อาึง นึง นังซื ยุฮ เชไมอา ป
ซึป ลปุง พะจาว ติ� ไม่ นังซื ยุฮ อติโด่ ป ซึป ลปุง พะจาว
เซ โรฮ� กซัต เรโฮโบ่อมั ไม่ กซัต เยโรโบ่อมั เซ กอ ตอซู
ลอป ปุ แตะ� 16 ฟวยจ เซ กซัต เรโฮโบ่อมั เซ ยุม� โฮลฮ
โฮว อาวต ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นึง
เมือง ด่าวติ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ โกะ อื เซ มัฮ อาบีย่า
กวน โกะ อื ไอฮ�

13
อาบี่ยา กซัต เมือง ยูด่า
(1 กซต� 15:1-8)

1 เญอืม เอจี โฮลฮ เยโรโบอ่มั แปน กซัต ละ โม อซิราเอน
กาว ซเตะ เนอึม เมอ� อาบี่ยา โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ โม
ยูด่า เนอึม เซ� 2 อาบี่ยา เซ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซา
เลม ลอวย เนอึม� มอยฮ มะ อื มัฮ มีคายา� มัฮ กวน อุรี
เอน ปุย ยว่ง กิเบ่อา� ติ โฮน อื กซัต อาบี่ยา ไม่ กซัต เยโร
โบ่อมั เซ เกิต กัน ตอซู ปุ แตะ� 3 เญือม เซ กซัต อาบี่ยา
เลือก เอนิ ปุย ละ แปน ตฮนั 400,000 ปุย� ป เลือก อื เซ
เอจี มัฮ ตื โม ป เกง ละ รุป แตะ� กซัต เยโรโบ่อมั เซ เอจี
เลือก โม ตฮนั ป เอจี เกง ละ รุป แตะ 800,000 ปุย เอนิ ละ
ซ รุป อื ปุ แตะ ไม่ อ�ื

4 เญือม เซ โม ตฮนั ลอา มู เซ โฮว รโตฮ ยุ ปุ แตะ นึง บ
ลาวง เอฟราอมิ� กซัต อาบี่ยา เซ โฮว อาวต นึง ตู เซมา
ราอมิ นึง อ�ื โกฮ ชุง นา เซ� กอก อฮั เฮ�ี �โอ เยโรโบ่อมั
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ไม่ โม อซิราเอน� งอ่ต ป อฮั อาึ เฮี เตือง โอยจ เปอะ� 5 โม
เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง� เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน
เอจี ซันญา ดิ อาึง อื ซโตฮ ไม่ กซัต ด่าวติ� นึง ซ เกือฮ แตะ
ด่าวติ ไม่ จัตเจือ อื เซ โฮลฮ ตัตเตียง ลอป โม อซิราเอน�
6 ปัง มัฮ ตอก เซ� เยโรโบ่อมั กวน เนบัต่ ป มัฮ ลุกนอง ซา
โลมอน เซ� เอจี แปน ปุย เลฮ เตียง กซัต ยุฮ แตะ� 7 โนก
ฮา เซ เอจี ไก แม ปุย โอ ลุก โอ โฮรม งอ่น ป พาวม ดิ ไม่ อ�ื
โม เซ เอจี ตอซู เนอึม ปุ แตะ ไม่ เรโฮโบ่อมั กวน กซัต ซา
โลมอน เซ� เรโฮโบอ่มั เซ ปุน คัต เวยีน โตว โม เซ นึง กวน
ดุ ลัง่ อ�ื ไม่ โอ อื ตอน เนอมึ รพาวม�

8 �ปเล่ีย เฮี โม เปะ คิต งอ่ต ลัง่ เปอะ ตอก ซ ยุฮ แตะ
ไลจ ไม่ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว, ป เอจี โฮลฮ จัตเจือ ด่าวติ ตัต
เตียง เซ� โม เปะ โฮวน เปอะ ไม่ ปุ แตะ� ฮุป โมวก ไคร ป
ยุฮ เยโรโบ่อมั อาึง เซ เอจี อาวต ไม่ เปอะ� เอจี เกือฮ เอนิ
เปอะ มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ� 9 โม เปะ เอจี โครฮ โรฮ เปอะ
ซตุ ยุฮ พะจาว ป มัฮ จัตเจือ อาโรน เซ ไม่ โม เลว�ี เกือฮ
โอก ฮา แตะ� เอจี ดุฮ โรฮ เปอะ ปุย ไฮญ เกือฮ แปน ซตุ
รโตง อ�ื เอจี มัฮ เนอึม ยุฮ เปอะ ตอก ยุฮ ปุย ตังเมือง อื
โฮ� ดัฮ ไก ป ปุน โรวก ทไว โมวก โปก ติ ตัว ญุ่ก� แกะ อา
แลฮ ตัว ญุ่ก� ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ ซงะ่ ไล เยอ� โม เปะ
ปุน ดุฮ เอนิ เปอะ ปุย เซ เกือฮ แปน ซตุ ละ ซ รซอฮ อื ละ ป
อฮั เปอะ มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ เซ�

10�ไน โม เอะ นึง อื เฮ�ี ปังเมอ มัฮ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว
ยุฮ ฮุ� โม เอะ เอ ละ โปวฮ โตว พะจาว ยุฮ แตะ เซ� เอะ
ไก ลัง่ ซตุ ป รซอฮ ละ พะจาว ยุฮ ฮุ� ซตุ โม เซ มัฮ จัตเจือ
อาโรน� โม เลวี นึง อ�ื แปน โรฮ ป เรอมึ โม ซตุ เซ� 11 โม
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ซตุ เซ ตอง ลัง่ ทไว ซัตซิง ละ พะจาว ไม่ ป ซออย ฮงาื โค
รยญ ซะ โครยญ บู� แปน โรฮ ลัง่ ป มอง เพรยีง คโนมปัง
ซงะ่ ไล ป ทไว ปุย� ไม่ อาึง อื นึง โตะ ก ลัง อาวต อ�ื แปน
แม โรฮ ป มอง แลน แก ชวง ออม ไคร ไม่ ออม นึง อื ละ ซ
เตี อื ออม เซ เกือฮ ตอก โครยญ บู� โม เอะ ยุฮ ลัง่ ตัม ป
ซตอก พะจาว ยุฮ แตะ ละ แตะ โครยญ เจือ� โม เปะ เอ
ปังเมอ เอจี ละ เอจี โปวฮ เปอะ พะจาว เซ� 12 งอ่ต แลน
โม เปะ เอ� พะจาว เยอ เอจี อาวต ไม่ เอะ� เอจี โฮว โรฮ ลั่
กกา เยอะ� โม ป มัฮ ซตุ ยุฮ พะจาว เยอ� เอจี อาวต โรฮ
นา เฮ�ี เอจี เพรยีง โรฮ ปาึง โตวต ยุฮ แตะ ละ ซ ตอซู แตะ
ไม่ โม เปะ โรฮ� โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ อซิราเอน เนอ� ปัว
เปอะ โอ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ จัตเจือ
ไพรม เปอะ เซ� นึง แจง ลอน โอ เปอะ ซ เป เฟือฮ เอนิ��
อฮั เซ ละ อ�ื

13 เญอืม เซ เยโรโบอ่มั เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ เม่าะ อาึง
งอ่น ละ ซ เกือฮ อื บระ โวก เอญี เลียก ละ โม ยูด่า เซ ลวง
ลัก่เคะ อ�ื โม ตฮนั มู โฮวน นึง อื เซ� ตะ เลียก รุป เน่อมึ
ลวง ลั่กกา อ�ื 14 โม ยูด่า เญือม ชวน อื ซ เลียก รจาวป
เอนิ ปุย ละ แตะ เตือง ลัก่เคะ ลั่กกา แตะ ตอก เซ� โม เซ
เตือง โอยจ อื กอก ปัว พะจาว เรอมึ แตะ� โม ซตุ นึง อื ปาึง
โตวต ยุฮ แตะ� 15 โม ตฮนั ยูด่า เซ รโอง แม โรฮ ไม่ เลียก
รุป แตะ เซ� เญอืม เอจี รโอง อื ตอก เซ เยอ� พะจาว เกือฮ
เนอึม เยโรโบ่อมั ไม่ โม ตฮนั อซิราเอน เซ ไป� เกือฮ อาบี่
ยา ไม่ โม ตฮนั ยูด่า เซ เป� 16 โม อซิราเอน เซ โกฮ ตอ ฮา
โม ยูด่า� พะจาว เกือฮ เนอมึ อมันัต ละ โม ยูด่า เซ� เกือฮ
อื เป� 17 เญือม เซ โม ตฮนั ยุฮ อาบี่ยา เซ� ปุน ยุฮ เนอึม
ยุม ไม่ โม เซ โฮวน� โม ตฮนั เกง ยุฮ โม อซิราเอน เซ ยุม
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เอนิ 500,000 ปุย เอนิ� 18 มัฮ ตอก เซ ตอก ไป โม อซิรา
เอน เญอืม เซ� โม ยูด่า เซ เป เนอมึ เบือ เปิง อื เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม แตะ เซ�

19 โม อาบี่ยา เซ� อาื โม เยโรโบ่อมั เซ� ปุน เป แม โรฮ
บัน่เมือง ตัตเตียง อื เซ งอ่น� บัน่เมือง ป โฮลฮ อื ฮา อื เซ
มัฮ เมือง เบ่ตเอน� เยชานา� ไม่ เอโฟรน� ปุน โรฮ อื ไม่
ยว่ง แตวะๆ อาวต แควน เมือง โม เซ โฮวน ยว่ง� 20 ไน ติ
เจน แปน ลัง่ อาบี่ยา กซัต เตอ� เยโรโบ่อมั เญือะ ปุน โตว
รที แตะ เฟือฮ เอนิ� กังเคะ เอ พะจาว เกือฮ เยโรโบ่อมั เซ
ลอก ป โซะ ลอต เอนิ ยุม�

21 อาบี่ยา เซ ปุน รที แตะ ระ ปุ ปุ� ไก ปรโปวน เญือะ
กาว โรฮ ปาวน ปุย� ไก กวน รเมะ งา่ ลอา ปุย� กวน รโป
วน อื ไก โรฮ กาว โรฮ แลฮ ปุย� 22 โนก ฮา เซ� เมาะ ไล
ลวง ป ยุฮ ป อฮั อาบีย่า เซ เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื ยุฮ อติ
โด่ ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ โครยญ เจือ�

14
อาซา กซัต เมือง ยูด่า

1 เญือม เอจี ยุม กซัต อาบี่ยา เซ� โฮลฮ โฮว อาวต ไม่
จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นึง เมือง ด่าวติ เซ�
ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื เซ มัฮ อาซา กวน โกะ อื ไอฮ�
เจน เซ เมือง ยูด่า อาวต เฮน ฮลอง เอนิ กาว เนอมึ� 2กซัต
อาซา เซ ยุฮ เนอึม ป ปุก รพาวม เยโฮวา พะจาว ทื แตะ
เซ� 3 คัน โฮวน ป โกว ปุย ละ ไว แตะ พะ ยุฮ ปุย ตัง เมือง�
ไม่ คัน ทไว ปุย นึง นาตี ฮลาวง เงอ� ซาวป ยุฮ ไลจ ไม่ อ�ื
ตุฮ ด่อง ซโมะ ซัมคัน นึง อ�ื ฆู โรฮ ซกัง พะอาเชรา เซ โรฮ�
4กซัต อาซา เซ เอจี ซตอก โรฮ โม ยูด่า เกือฮ ซาวป ยุฮ ตอก
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ซ ปุก แตะ รพาวม เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม
แตะ� ไม่ ยุฮ โรฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว เซ โรฮ� 5 เมาะ
ไก คัน ทไว ป อาวต นึง นาตี ฮลาวง นึง เมือง ยูด่า โครยญ
ยว่ง� ไม่ คัน ทไว ปุย ป ซออย ฮงาื โฮวน โดฮ� ยุฮ เนอึม
ไลจ ไม่ อื แกล เอนิ� บัน่เมือง โฮลฮ อื ตัตเตียง เซ อาวต
เฮน ฮลอง เนอึม ฆาื อ�ื 6 ไน ติ เจน เซ� กซัต อาซา ซาวป
โฮว ยุฮ ปอม อาวต ตฮนั นึง เวยีง ป อาวต ไน เคต เมือง
ยูด่า เซ โฮวน โดฮ� มัฮ เบือ เรอึม พะจาว อื เกือฮ โฮลฮ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง ฮา กัน รุป แตะ เซ�

7กซัต อาซา เซ อฮั เฮี ละ โม ยูด่า เซ� �ไมจ โม เอะ โก ดิ
ฆรุง เวยีง โม เฮี เกือฮ ตอน ฮมัน� ไมจ โรฮ ยุฮ นา ก มอง
แตะ แก ป ซ เกิต ละ เมือง อาวต แตะ เซ ราว อ�ื ไมจ โรฮ
ยุฮ ไม่ รเวอืะ เวยีง เซ� ไม่ ควน ซแก อื เกือฮ ตอน โฮ� ปลัฮ
เตะ โม เฮี เยอ เอจี มัฮ คอง เอะ� มัฮ เบือ เอจี ซาวป เอะ ยุฮ
ป ปุก รพาวม เยโฮวา พะจาว ยุฮ ฮุ� เคียง ยุฮ เอะ อื ตอก
เซ พะจาว เอจี เฆีญ เอะ ฮา ป ฆวต รุป ไม่ เยอะ โครยญ ลวง
เอนิ� เอะ โฮลฮ เนอมึ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ฆาื�� อฮั เซ
ละ ปุย� โม เซ ยุฮ เนอมึ อ�ื กัน ยุฮ อื เซ จเลิน เนอมึ ฆาื อื
ปุ ปุ�

8 เญือม เซ กซัต อาซา ไก โม ตฮนั ยุฮ โฮวน� ตฮนั ไน
เจอ ยูด่า ยุฮ อื ไก เอนิ 300,000 ปุย� ไปญ ตื โล ไม่ เพ
ลียฮ� โม ตฮนั ไน เจอ เบ่นยามิน ยุฮ อื ไก โรฮ 280,000
ปุย� ไปญ ตื โล แตวะ ไม่ ทน�ู ตฮนั โม เซ เตือง โอยจ อื
มัฮ ตื โม ตฮนั เกง ละ รุป แตะ�

9 ฟวยจ เซ ไก ปุย เมือง เอทิโอเปีย ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ
เซรา� ปุย เซ เยอ โรวก โม ตฮนั ยุฮ แตะ ละ ฮาวก รุป แตะ
ไม่ โม ยูด่า เซ� เซรา เซ ไก ตฮนั ยุฮ ติ ลัน ปุย เอนิ� ไก
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แม เลาะ รุป เซิก ยุฮ 300 กัน� ฮาวก เนอมึ ไม่ อื ฮอยจ นึง
เวยีง มาเรชา� 10 เญือม เซ กซัต อาซา โอก โฮว รุป เนอึม
ปุ แตะ ไม่ อ�ื โม ตฮนั เตือง ลอา ก บลัฮ อื เซ เด่ีจ เอนิ ติ
แตะ นึง โตะ โลก เซฟาทา ป ไก โบ เวยีง มาเรชา เซ�

11 เญือม เซ กซัต อาซา ไววอน ละ พะจาว ยุฮ แตะ ตอก
เฮ�ี �โอ พะจาว, มัฮ ปะ โน่ง ป เกียฮ เรอึม ป แตวะ เรยีง
เญือม ตอซู อื ไม่ ป ระ เรยีง เงอ� เอะ ปัว ปะ เรอึม แตะ
ปเล่ีย เฮ�ี โอ พะจาว ยุฮ เอะ� เอะ ฮอยจ ตอซู ไม่ โม ตฮนั
โฮวน ลัมเลือ เฮี เบือ มอยฮ ระ ไล ยุฮ เปอะ� เอะ ปัว เปิง
ปะ� ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ยุฮ ฮุ� ปัว ปะ โอ เกือฮ ปุย ปลัฮ
เตะ เฮี ปุน เป เปอะ�� อฮั เซ กซัต อาซา�

12 เญือม เซ พะจาว เกือฮ เนอึม โม เอทิโอเปีย เซ ไป นึง
อาซา ไม่ โม ตฮนั ยูด่า เซ� โม เซ แตกฟุง เนอึม ฆาื อ�ื
13 อาซา ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื อาื แม โม เซ ฮอยจ นึง เวยีง
เกรา� ปุน ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ ตฮนั โม เซ โฮวน� โม เอทิโอ
เปีย เซ ลอต เอนิ ไป ลอป นึง โม อซิราเอน� มัฮ เนอึม พะ
จาว ป เกือฮ โม เซ ไป นึง ตฮนั ยุฮ ปุย ไน แตะ เซ� เญือม
เซ โม ยูด่า ซาวป ซเพระ คาวคอง ยุฮ ตฮนั โม เอทิโอเปีย
เซ� โฮลฮ อื โฮวน� 14 ฟวยจ เซ ตฮนั โม ยูด่า เยอ� โฮว
ซะ เต แม ยว่ง ป อาวต แควน เวยีง เกรา เซ โครยญ ยว่ง�
โฮลฮ แม คาวคอง ป ไก นึง อื โฮวน� มัฮ ฆาื ฮลัต ลัมเลือ
ปุย แควน เซ นึง พะจาว. 15 เญือม เซ โม เซ โฮว ซาวป แม
โรฮ ซะ เต พากัง นา ก เลียง ปุย ซัตซิง ยุฮ แตะ� โฮลฮ แม
ตุย โรวก แกะ ปิ ไม่ อุต โฮวน ตัว� ฟวยจ เซ ลอต เอญี ไม่
อื ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม�

15
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อาซา ยุฮ ไลจ ไม่ ฮุป ทื ปุย
1 เญือม เซ พะจาว เกือฮ ลปุ แตะ เลีฮ อาวต นึง อาซาริ

ยา กวน โอเด่ต� 2 อาซารยิา เซ โฮว เคะ กซัต อาซา เซ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต อาซา� เตือง โม ยูด่า ไม่ โม เบ่นยา
มิน� งอ่ต ป อฮั อาึ เฮี เตือง โอยจ เปอะ เมิฮ� เญอืม อาวต
โม เปะ ซดิ ไม่ พะจาว เยอ� พะจาว เอจี อาวต โรฮ ไม่ โม
เปะ โรฮ� ดัฮ โม เปะ ซาวป เนอึม ยุ พะจาว โฮ� โม เปะ ซ
ยุ เนอมึ เปอะ� ดัฮ โม เปะ ละ โปวฮ พะจาว โฮ� พะจาว ปัง
เมอ ซ ละ โปวฮ โรฮ โม เปะ โรฮ� 3 โม อซิราเอน เอจี เล่ีญ
เนอมึ อาวต อื โนก พะจาว เนอมึ� เญาะ ไก โตว โม ซตุ ยุฮ
ละ แปน อื ป เพอกึ ปุย� เญาะ ไก โตว โรฮ พะทัม โกตไม
ยุฮ� 4 เญือม เอจี เกิต ป ญัก ป นอ ละ อ�ื ปังเมอ ลเตือฮ
แม โรฮ ซาวป เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน แม� เญอืม
ซาวป อื พะจาว ตอก เซ เยอ� โฮลฮ เนอึม ยุ อ�ื 5 เญือม
โอ โม อซิราเอน ซาวป พะจาว เซ ไก โตว ป โฮลฮ โฮว ไมจ
เอญี มวน นึง เมือง อื เซ� มัฮ ฆาื โฮวน ลอน เอนิ ป กอยจ
ป ราวม นึง อื โครยญ โดฮ เอนิ� 6 เอจี ไก เนอึม กัน รกัฮ
ลเฆือฮ นึง� ปุย ปะเทต เฮี เอจี ตอซู ไม่ ปะเทต เซิต� ปุย
เมือง เฮี เอจี ตอซู ปุ แตะ ไม่ เมือง เซิต� เอจี มัฮ พะจาว ป
ญอม เกือฮ ป ญัก ป นอ เกิต ละ อื ตอก เซ� 7 โม เปะ เอ ปัง
เมอ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ�
ปุ เกือฮ ติ เปอะ ชุม รพาวม นึง� เมาะ กัน โฮลฮ เปอะ ยุฮ
เซ ซ แปน เนอึม ลังวนั ละ เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ อาซารยิา
เซ�

8 เญือม ฮมอง กซัต อาซา ลปุง พะจาว ป ซึป อาซารยิา
กวน โอเด่ต ละ แตะ ตอก เซ� โฮลฮ เอนิ รพาวม เรยีง แตะ
เบือ อ�ื เมาะ ฮุป ป ยุฮ ปุย ละ ไว แตะ ป อาวต นึง นาตี ยู
ด่า ไม่ นาตี เบ่นยามิน เนอ� ซาวป เอนิ ยุฮ ไลจ ไม่ อื แกล
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เอนิ� ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ฮุป ไก นึง ยว่ง โฮลฮ แตะ กุม โฮวน
โดฮ ป ไก นึง บลาวง เอฟราอมิ เซ� ฟวยจ เซ เฌาะ เพรยีง
แม โรฮ คัน ทไว ยุฮ พะจาว ป อาวต นึง ลั่กกา วิฮนั ยุฮ อื
เซ�

9 ไก โรฮ โม เอฟราอมิ� โม มะนาเซ ไม่ โม ซิเมโอน โฮว
อาวต โรฮ ไม่ กซัต อาซา นึง ยุ แตะ อาวต เยโฮวา พะจาว
ยุฮ อื ไม่ เซ� โม ปุย โฮวน เซ� เอจี มัฮ ตอ อื ฮา เมือง อซิรา
เอน เซ� เญือม เซ กซัต อาซา เซ� ซาวป กอก โม เซ เกือฮ
ฮอยจ รโจะ ไม่ โม ยูด่า� ไม่ โม เบ่นยามิน เตือง โอยจ อ�ื
10 โม เซ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม เตือง โอยจ
แตะ� เญือม เซ ปุก เคิ ลอวย เนอึม กาว โรฮ พอน นึง กัน
โฮลฮ อาซา แปน กซัต ละ ปุย� 11 ไน ซเงะ เซ� โม เซ โรวก
โรฮ ซัตซิง ป เอจี โฮลฮ แตะ เน่อมึ นึง กัน รุป แตะ เซ� ทไว
โรฮ อื ละ พะจาว. ป โรวก อื ทไว เซ มัฮ โมวก 700 ตัว ไม่
แกะ 7,000 ตัว� 12 เญือม เซ โม เซ ซันญา ดิ อาึง ซ นัปทื
เนอมึ แตะ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม แตะ เซ�
ไม่ รพาวม เตม แตะ เตือง โอยจ อ�ื 13 ดัฮ ไก ป โอ นัปทื
เนอมึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ� ปรเมะ ปรโปวน
ญุ่ก� ป ระ กวนดุ ญุ่ก� ปุย เซ ซ ลอก ตุต ปอ ยุม แตะ เอนิ�
อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 14 โม เซ ซันญา ดิ เนอึม อื ไม่ พะจาว
ไม่ ลเลาะ เรยีง แตะ ตอก เซ เตือง โอยจ แตะ� ฟวยจ เซ
รโอง� ปาึง โตวต ไม่ อ�ื 15 เญือม เซ โม ยูด่า เตือง โอยจ
อ�ื มวน ลัมเลือ รพาวม เบือ โฮลฮ แตะ ซันญา ดิ โอเอฮี ไม่
รพาวม เนอึม แตะ ไม่ ปุ แตะ ตอก เซ� เอจี มัฮ ซันญา อื
ซ นัปทื เนอึม แตะ พะจาว� เญือม ยุฮ อื ตอก เซ พะจาว
อาวต ไม่ อื ฆาื อ�ื โม เซ เยอ โฮลฮ เนอมึ อาวต เฮน อาวต
ฮลอง ฆาื อื โครยญ ลวง�

16 กซัต อาซา เอจี เดียม แม โรฮ อมันัต โญตซัก มาอา
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คา ป มัฮ เยอืะ โกะ แตะ เซ ฮา ตัมแนง แปน อื มะ กซัต�
มัฮ ฆาื ยุฮ อื ฮุป พังไฮะ ลัมเลือ ละ ซ ไว ปุย พะอาเชรา นึง�
กซัต อาซา เซ ฆู แม ฮุป ยุฮ อื เซ เกือฮ ลเลอึม� กิต แม อื
เกือฮ บลวย� ฟวยจ เซ โฮว โตก อื นึง เฆียง โกลง คิตโรน�
17 คัน ทไว ยุฮ ปุย นึง นาตี ฮลาวง เซ ปังเมอ โอ ดิ ยุฮ โอยจ
ไลจ ไม่ อื ฮา เมือง อซิราเอน� ปัง มัฮ ตอก เซ� รพาวม ร
โม่ยฮ กซัต อาซา เซ เนอมึ โรฮ ลัง่ รพาวม ละ พะจาว ไน ติ
เจน แปน แตะ กซัต เซ� 18 กซัต อาซา เซ โรวก โรฮ โอเอฮี
ป ทไว เปือะ แตะ ไม่ ป ทไว โกะ แตะ เซ ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ
พะจาว� ป โรวก อื ทไว เซ มัฮ มาื� ไคร� ไม่ โอเอฮี ไฮญ
โฮวน เจือ โรฮ�

19 เคียง เซ เญาะ ไก โตว กัน รุป ปุย ปุ แตะ นึง� ฮอยจ
ละ เนอมึ งว่ย โรฮ พอน นึง กัน โฮลฮ อาซา แปน กซัต เซ�

16
จีวติ กซัต อาซา ลัก่ ก ลอยจ อื
(1 กซต� 15:16-24)

1 เญือม เอจี ฮอยจ อื เนอึม งว่ย โรฮ แลฮ นึง กัน แปน
อาซา กซัต ละ โม ยูด่า เยอ� เญือม เซ บ่าอาชา กซัต เมือง
อซิราเอน เซ ฮาวก ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง ยูด่า� โฮว ยุฮ
โรฮ ปอม อาวต ตฮนั นึง เวยีง รามา ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย โอ
เญาะ เกียฮ เลียก เกียฮ โอก เคะ กซัต อาซา เมือง ยูด่า เซ�

2ฟวยจ เซ กซัต อาซา ซาวป ซเคระ ไคร มาื ป อาวต นึง วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว เซ� ไม่ ป อาวต อื นึง เญือะ อาวต โกะ แตะ�
เกือฮ ปุย โฮว ตาว อื ละ เบ่นฮาดัต่ กซัต เมือง ซีเรยี� ป
อาวต นึง เมือง ด่ามาซกัต เซ� รโปะ โรฮ มวยญ แตะ ละ
อื ตอก เฮ�ี 3 �ปัว เปอะ เกือฮ อาึ แปน ปุโฮมว ซดิ เปอะ�
ตอก เอจี แปน โรฮ เปือะ เอะ ลอา ปุโฮมว ซดิ ปุ แตะ ไพรม
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อื โรฮ� ปัว โรฮ เปอะ รปั ไคร มาื ป เกือฮ อาึ ละ เปอะ เฮี
โรฮ� ปัว โรฮ ปะ โอ เญือะ โฮมว ไม่ บ่าอาชา กซัต เมือง อซิ
ราเอน เซ� เดอมึ ตฮนั โม เซ ซ โอก เอญี ฮา เมือง อาวต อาึ
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

4 เญือม เซ กซัต เบ่นฮาดัต่ เซ� ญอม เนอึม งอ่ต ป อฮั
กซัต อาซา เซ ละ แตะ� ดวน ฮวันา ตฮนั ยุฮ แตะ โรวก โม
ตฮนั ยุฮ แตะ เซ� เกือฮ อื โฮว ซะ เต เมือง อซิราเอน โฮวน
โดฮ� ปุน กุม เอนิ เมือง อิโยน� เมือง ด่าน� ไม่ เอเบ่น-มา
อมิ� ฮอยจ ละ โม ยว่ง นา ก แฮรน ปุย คาวคอง ยุฮ กซัต
ป อาวต นึง นาตี เจอ นัปทาลี เซ เตือง โอยจ อ�ื 5 เญือม
เอจี ฮมอง กซัต บ่าอาชา ไลลวง เซ เยอ� ลโล่ะ เอนิ ยุฮ แตะ
ปอม อาวต ตฮนั ยว่ง รามา เซ ฆาื อ�ื เมาะ กัน ยุฮ อื เซ รมั
ฟวยจ เอนิ ฆาื อ�ื 6 ฟวยจ เซ กซัต อาซา เกือฮ โม ปรเมะ
ไน โม ยูด่า เซ เตือง โอยจ อื ฮอยจ ซาวป เญื่อฮ ป ยุฮ กซัต
บ่าอาชา นึง ยว่ง รามา เซ� ป มัฮ ซโมะ ไม่ โคะ นึง อ�ื กซัต
อาซา เซ เกือฮ ปุย โรวก โฮว ยุฮ ปอม ตฮนั นึง ยว่ง เกบ่า
นึง อื ไม่ ยว่ง มิซปา�

7 เญือม เซ ฮานานี ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ� ฮอยจ เคะ
อาซา กซัต ยูด่า เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ เอจี เปิง เปอะ กซัต
เมือง ซีเรยี ฮา ซ เปิง แตะ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ�
มัฮ ฆาื เซ ป เบลือฮ โม ตฮนั ยุฮ กซัต ซีเรยี ฮา เปอะ ฆาื อ�ื
8 โม เอทิโอเปีย ไม่ โม ลิเบี่ย เยอ� โฮวน ลัมเลือ เอนิ ตฮนั
ยุฮ เอนิ� ไก เลาะ รุป ยุฮ ไม่ ตฮนั บุก บรอง ยุฮ โฮวน ปุย�
ปัง โฮวน ตอก เซ� เญอืม เปิง ปะ พะจาว เยอ� พะจาว เอจี
เกือฮ เอนิ ปะ เป ปุย โม เซ เอนิ� 9 มัฮ ฆาื มัฮ พะจาว ป
แลน แก ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื เอจี เกือฮ โรฮ เรยีง
แด่น ละ โม ป เนอึม รพาวม ละ แตะ� กัน ยุฮ ปะ โฮน เฮี
นึง อื มัฮ เนอมึ ตอก กัน ยุฮ ปุย งาว โฮ� เคียง เมอ ตอก อื
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เซ� เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ รุป ลอป ไม่
ปุย ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

10 เญือม เซ กซัต อาซา เซ รอก พาวม ฆาื อื นึง ป ซึป
ลปุง พะจาว เซ� เกือฮ เอนิ ปุย โฮมวต คัง ปุย เซ ฆาื อ�ื
โจก แม อื นึง โม่ะเฮลีจ� เญอืม เซ อาซา โคมเฮง คา เคียน
แม โรฮ โม ลัปซด่อน โฮวน ปุย โรฮ�

11 เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต อาซา เน่อมึ เมือ โรง
ฮอยจ ลัก่ ก ลอยจ อ�ื เอจี ไซฮ โรฮ ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ
ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า ไม่ กซัต อซิราเอน� 12 เญือม เอจี
มัฮ อื เนอมึ งว่ย ซไตม นึง กัน แปน อื กซัต เตอ� กซัต อาซา
โซะ เนอมึ โซะ แนม ชวง� ปัง อาวม ป โซะ ตอก เซ� ซาวป
โตว ลัง่ ยุ พะจาว ฆาื อ�ื ซาวป เกือฮ มวต มอ เยื่อ แตะ ฮา
อ�ื 13 ฟวยจ เซ แม ลอา เนอึม กซัต อาซา เซ ยุม� 14 ปุย
โฮว รมอยจ อื นึง อูโมง ป เอจี ปอยจ อาซา เซ อาึง ละ โกะ
แตะ นึง เมือง ด่าวติ� โม ป โฮว รมอยจ เซ อาึง ฆัว ยุม
อาซา เซ นา ก ลัง อาวต อ�ื ดุฮ แม โรฮ ลออยฮ ซออย ฮงาื
นึง อ�ื ไม่ ป ซออย ฮงาื ไฮญ โฮวน เจือ� ตัม ไล กอ ยุฮ ปุย
ป ซออย ฮงาื โฮ� ฟวยจ เซ จอป โรฮ งอ เกือฮ อื ระ รเอ
อปึ� มัฮ เกือฮ อื แปน ควน รไงฮ่ แตะ ยุม อ�ื

17
เยโฮชาฟัต แปน กซัต

1ฟวยจ เซ เยโฮชาฟัต โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อาซา ป มัฮ
เปือะ แตะ เซ� เยโฮชาฟัต เซ ซาวป ตอก ซ ปองกัน แตะ ติ
แตะ ฮา โม อซิราเอน� 2 ซาวป โรฮ เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ
โฮว อาวต นึง ปอม ตฮนั ป ไก นึง เมือง ยูด่า โครยญ โดฮ�
ฮอยจ ละ เมือง นึง นาตี เอฟราอมิ ป เอจี โฮลฮ กซัต อาซา
กุม เซ โรฮ�
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3พะจาว อาวต โรฮ ไม่ เยโฮชาฟัต นึง ยุฮ อื ป ปุก ป ลอก
ตอก เอจี ยุฮ เปือะ อื ป ปุก ป ลอก เญือม แปน โรง แตะ
กซัต โฮ� ญอม โตว นัปทื พะบ่าอนั� 4 เอจี มัฮ ซาวป อื
ตอก ซ นัปทื เนอมึ แตะ พะจาว ทื เปือะ โกะ แตะ� ไม่ เกือฮ
อื ติ แตะ ปุก โกตไม ยุฮ พะจาว� ยุฮ โตว อื ตอก ยุฮ โม อซิ
ราเอน อ�ื 5 เญือม ยุฮ อื ตอก เซ� พะจาว เกือฮ เนอึม บัน่
เมือง ตัตเตียง เยโฮชาฟัต เซ อาวต ตอน ฮมัน ฆาื อ�ื โม ยู
ด่า เซ เตือง โอยจ อื ตัง โคน ตัง โรวก เกือฮ โอเอฮี ป ไก ยุฮ
แตะ ละ กซัต เยโฮชาฟัต เซ� กซัต เซ ลอต แปน ปุย กอย
เตอมึ เนอึม รโอฮ ฆาื อื ไม่ ไก โรฮ โญตซัก อื โรฮ� 6 โฮลฮ
เนอมึ รพาวม เรยีง แตะ นึง ยุฮ แตะ ป ปุก รพาวม พะจาว,
ซาวป เอนิ ยุฮ ไลจ ไม่ คัน ทไว ปุย โอเอฮี นึง นาตี ฮลาวง
เซ� ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ นา ก ไว ปุย พะอาเชรา ติ เมือง ยูด่า เซ
โรฮ�

7 เญอืม เอจี แปน เยโฮชาฟัต เซ กซัต เนอมึ ลอวย นึง อ�ื
ดวน โม ลุกนอง แตะ โฮว ซาวป เพอกึ ตอม ปุย นึง เมือง ป
ไก นึง นาตี โม ยูด่า เซ โครยญ โดฮ� ป ดวน อื โฮว เซ มัฮ
เบ่นฮาอนิ� โอบ่าด่ี� เซคารยิา� เนทันเอน� ไม่ มีคายา�
8 เญือม เซ เยอ� ไก แม โรฮ โม เลวี ซไตม ปุย ไม่ ซตุ ลอา
ปุย� โฮว ดิ โรฮ ไม่ โม เซ โรฮ� มอยฮ โม เลวี ป โฮว เซ มัฮ
เชไมอา� เนทานิยา� เซบ่าดิ่ยา� อาซาเฮน� เชมิราโมต�
เยโฮนาทัน� อาโด่นิยา� โทบี่ยา� ไม่ โทอาโด่นิยา� ป มัฮ
ซตุ นึง อื เซ มัฮ เอลีชามา ไม่ เยโฮรมั� 9 เญือม เซ โม เซ
เตือง โอยจ อื โรวก นังซื โกตไม ยุฮ พะจาว ไม่ แตะ� ซาวป
โฮว เพอกึ ตอม อื ละ ปุย นึง ยว่ง ป ไก นึง เบือง ยูด่า เซ โค
รยญ ยว่ง�

10 เญอืม เซ ปุย ปะเทต ไฮญ ป อาวต รวติ รเวยีง เมือง โม
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ยูด่า เซ� เกิต รพาวม ฮลัต นึง พะจาว ฆาื อ�ื เญาะ โรวต
โตว ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ เยโฮชาฟัต ฆาื อ�ื 11 ปุย ไน โม ฟี
ลิซเตีย งอ่น อ�ื โรวก เอนิ เกือฮ คาวคอง แตะ ไม่ เละ มาื
ละ เยโฮชาฟัต เซ ฆาื อ�ื โม อารปั โรวก โรฮ ทไว ปิ แกะ ยุฮ
แตะ ละ อื โรฮ� แกะ โปก โรวก อื เซ ไก เอนิ 7,700 ตัว� ปิ
โปก นึง อื ไก โรฮ 7,700 ตัว โรฮ�

12 เญือม เซ เยโฮชาฟัต จเลิน เนอึม ฆาื อื ปุ ปุ� ซาวป
โรฮ ยุฮ ปอม อาวต ตฮนั ไม่ นา ก ละ อื คาวคอง ยุฮ แตะ
นึง ยว่ง ป ไก นึง เมือง ยูด่า เซ โฮวน โดฮ� 13ฟวยจ เซ อาึง
เนอมึ คาวคอง โฮวน ยุฮ แตะ นึง ยว่ง เอจี เพรยีง แตะ อาึง
เซ� ไก โรฮ โม ตฮนั เกง เลือ ยุฮ นึง เวยีง เยรูซาเลม โรฮ�
14 คัก เฮี อื มัฮ ไลลวง โม ตฮนั ไน โม ยูด่า เซ ตัม ซฆลาว
ม อาวต โม โกะ อื ไอฮ� ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ อื มัฮ อตั
นา� อตันา เซ ไก แม โรฮ โม ตฮนั เกง เลือ ยุฮ 300,000
ปุย� 15ฟวยจ เซ มัฮ แม เยโฮฮานัน ป แปน โรฮ ฮวันา ละ
โม ตฮนั 280,000 ปุย� 16ฟวยจ เซ มัฮ แม อามัตยา กวน
ซิครี ป แปน โรฮ ฮวันา ละ โม ตฮนั เกง เลือ 200,000 ปุย�
อามัตยา เซ มัฮ ปุย ญอม ทไว ติ แตะ ละ รซอฮ แตะ ละ พะ
จาว. 17 ฮวันา ตฮนั โม เจอ เบ่นยามิน เนอ� มัฮ เอลียาด่า�
ป มัฮ ตฮนั เกง เลือ ติ ปุย โรฮ� เอลียาด่า เซ แปน โรฮ ฮวั
นา ละ โม ตฮนั 200,000 ปุย� ตฮนั โม เซ ไก ตื โล ยุฮ ไม่
ทนู โครยญ โฆะ แตะ� 18 ฟวยจ เซ มัฮ แม เยโฮซาบั่ต�
แปน โรฮ ฮวันา ละ โม ตฮนั 180,000 ปุย� โม ตฮนั ยุฮ อื
เซ ไก ตื เครองึ รุป ยุฮ�

19 ตฮนั โม เซ เยอ� มัฮ โม ป โฮลฮ อาวต ไม่ กซัต นึง
เวยีง เยรูซาเลม� โนก ฮา มู โม เซ อ�ื กซัต เยโฮชาฟัต
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เกือฮ แม โรฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว อาวต นึง ปอม ตฮนั ป
ไก นึง เมือง ยูด่า เซ โฮวน ยว่ง�

18
มีคายา ซตอก รเงอ่มึ อาฮปั
(1 กซต� 22:1-40)

1 เญือม เอจี อาวต เยโฮชาฟัต กซัต เมือง ยูด่า ไม่ กอย
เตอมึ เนอึม รโอฮ แตะ� ไม่ พรุ มอยฮ แตะ ละ ปุย เยอ�
เกือฮ โรฮ ติ แตะ ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ อาฮปั กซัต เมือง อซิรา
เอน นึง เกือฮ อื กวน แตะ เญือะ ไม่ กวน รโปวน กซัต อา
ฮปั เซ� 2 ฟวยจ เซ แม เมาะ ด่าว พอน แลฮ เนอึม� กซัต
เยโฮชาฟัต เซ เลีฮ เคะ กซัต อาฮปั เซ นึง เวยีง ซามาเรยี�
เญือม เซ กซัต อาฮปั รปัคัม อื เตือง โม ตฮนั ป ฮอยจ ไม่
อื เซ� กิน เลียง ปุ แตะ� มอก เอนิ แกะ โมวก ฆาื อื โฮวน
ตัว� เญือม เซ อาฮปั บะ เยโฮชาฟัต เซ โฮว รุป ดิ ไม่ แตะ
ละ ซ โฮลฮ แม แตะ ยว่ง ราโมต นึง นาตี กิเลอตั เซ� 3 เญื
อม เซ อาฮปั ไฮมญ เยโฮชาฟัต ตอก เฮ�ี �ปะ อมั ซ ฮาวก
รุป ดิ โรฮ เปอะ ไม่ อาึ ละ ซ โฮลฮ แม เยอะ ยว่ง ราโมต กิ
เลอตั เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
เยโฮชาฟัต เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี มัฮ ติ ไม่

ปะ� โม ตฮนั ยุฮ อาึ อื เอจี มัฮ โรฮ ตฮนั ยุฮ ปะ โรฮ� อาึ
ซ เรอมึ ฮาวก รุป ดิ ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 4 เยโฮชาฟัต
อฮั แม เฮี ละ อาฮปั เซ� �ไมจ เอะ ไฮมญ พะจาว ละ ฮมั��
อฮั เซ ละ อ�ื

5ฟวยจ เซ กซัต อาฮปั กอก เนอมึ โม ป ซึป ลปุง พะจาว
ฮอยจ โพรม เคะ แตะ ปาวน รอย ปุย� อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ
เอะ โฮว รุป นึง ยว่ง ราโมต แควน กิเลอตั เซ อมั มัฮ ป ปุก�
อมั มัฮ ป โอ ปุก�� อฮั เซ ละ อ�ื โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ
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โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ฮาวก รุป เมิฮ� พะจาว ซ เกือฮ อื ละ โม
เปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

6 เยโฮชาฟัต อฮั เฮ�ี �นา โม เฮี เยอ อมั ไก ลัง่ ป ซึป ลปุง
พะจาว ไฮญ นึง อื ละ ซ ไฮมญ เอะ พะจาว นึง เงอ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

7กซัต อาฮปั เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ไก ลัง่ ติ ปุย ป ซ เกีย
ฮ ไฮมญ เอะ พะจาว นึง อ�ื มัฮ มีคายา กวน อมิลา� อาึ ปัง
เมอ เกละยุ ปุย เซ นึง อฮั ลอป อื ไลลวง ป โอ ไมจ เนิ� ไก
โตว เญอืม อฮั อื ไลลวง ป ไมจ เนิ ติ ชวง�� อฮั เซ� เญอืม
เซ เยโฮชาฟัต อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว ปะ โอ อฮั โอเอฮี ตอก เซ
เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื 8 กซัต อาฮปั กอก ลุกนอง แตะ
ติ ปุย� อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว กอก มีคายา กวน อิมลา เยอ�
เกือฮ ซไจ ฮอยจ นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 9 อาฮปั ไม่ เยโฮ
ชาฟัต เซ ฮาวก งาวม ตื นึง ตังอี คึ ยุฮ แตะ ไม่ จาวป แตะ
เครองึ ไมจ� นา ก งาวม อื เซ มัฮ นึง โตะ รบุฮ ปุฮ ปุย เฮ
งาะ นึง� ซื นา โตะ รเวอืะ เมือง ซามาเรยี เซ� เญอืม เซ โม
ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ปุก กัมลัง ซึป อื ลปุง พะจาว ละ อ�ื
10 ไน โม เซ เยอ ไก ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ เซเด่คียา� มัฮ กวน
เคนาอะนา� ตุย ไร� ยุฮ โด่วง ซัตซิง นึง อ�ื อฮั เฮี ไม่ อ�ื
�พะจาว อฮั เฮ�ี มัฮ เบือ โด่วง เฮี ป ซ ปุน โครฮ โม เปะ โม
ซีเรยี เซ ไม่ ซ ปุน ยุฮ โรฮ เปอะ ไลจ ไม่ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

11 โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ เตือง โอยจ อื อฮั โรฮ เฮี
โรฮ� �ฮาวก ฮอยจ นึง ยว่ง ราโมต แควน กิเลอตั เซ เมิฮ�
โม เปะ ซ เป เปอะ นึง เอจี มอป พะจาว อื ละ โม เปะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

12 ลุกนอง กซัต ป โฮว กอก มีคายา เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �งอ่ต
แลน� เมาะ ป มัฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว ไฮญ เญอ� เอจี อฮั
ตื ป ไมจ ป มวน ละ กซัต ยุฮ เอะ เซ� อฮั อื ซ ไมจ ป ยุ เครา
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ะ ป ฮมอง� ปัว โรฮ ปะ อฮั โรฮ ป ไมจ ป มวน ละ ตอก อฮั
โม เซ อื โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 13 มีคายา ปังเมอ โลยฮ อื
ตอก เฮ�ี �แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ ซ รโฮ
งะ ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ ตอก เซ�� อฮั เซ�

14 เญอืม เอจี เลียก มีคายา เคะ กซัต เตอ� กซัต เซ ไฮมญ
อื ตอก เฮ�ี �มีคายา� ดัฮ เอะ โฮว รุป ไม่ ยว่ง ราโมต แควน
กิเลอตั เซ อมั มัฮ ป ปุก� อมั มัฮ ป โอ ปุก�� อฮั เซ ละ อ�ื
มีคายา โลยฮ ญอ อื ละ อาฮปั เซ ตอก เฮ�ี �ฮาวก รุป เมิฮ�
พะจาว เอจี เกือฮ อื ละ โม เปะ�� ลาวม ซ อฮั เซ ละ อ�ื
15 อาฮปั เซ อฮั แม เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �อาึ เอจี อฮั ละ ปะ
โฮวน โฮน ละ ซ เกือฮ แตะ ปะ อฮั ป เนอึม ละ แตะ เบือ
มอยฮ พะจาว, โม่ อฮั ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 มีคายา โลยฮ แม อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ อื ยุ อาวต เฮยี
อาวต ไฮ โม อซิราเอน นึง บลาวง นึง ฌื ตอก อาวต แกะ โอ
ไก ป เลียง โฮ� พะจาว อฮั เฮ�ี �ปุย โม เฮี เยอ ไก โตว พูนั
ม ยุฮ� พลวย เกือฮ เอญี ไมจ เอญี มวน ฮอยจ เญือะ โกะ
แตะ เตือง ไพ เตือง มัน เมิฮ�� อฮั เซ�� 17 เญือม เซ อา
ฮปั อฮั แม เฮี ละ เยโฮชาฟัต ฆาื อ�ื �อาึ โม่ เอจี ตึน อฮั ละ
เปอะ โอ ปุย เฮี รโฮงะ ป ไมจ ป มวน เนิ เฟือฮ ฮา� มัฮ แนฮ
ป โอ ไมจ ป โอ มวน โน่ง ป อฮั อื เนิ อ�ี� อฮั เซ� 18 มีคา
ยา อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปเล่ีย เฮี ปัว เปอะ งอ่ต ป อฮั พะจาว,
อาึ เอจี ยุ งาวม พะจาว นึง เบือง ก งาวม แตะ นึง เมือง มะ
ลอง� โม เตปด่า ยุฮ อื เซ ชุง ลวง วิ อื งอ่น� ชุง แม ลวง
ดอม อื งอ่น� 19 เญอืม เซ พะจาว อฮั เฮ�ี �มัฮ ปุย ติๆ ป ซ
รชุยจ อาฮปั เกือฮ ฮาวก ยุม นึง ยว่ง ราโมต แควน กิเลอัต
เตอ�� อฮั เซ� เตปด่า อฮั อื ตอก เฮี งอ่น� อฮั แม อื ตอก
เซ งอ่น� 20ฟวยจ เซ ไก แม เตปด่า ติ เลียก ฮอยจ เคะ พะ
จาว. อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ อาึ ป ซ รชุยจ กซัต เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 21 พะจาว อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ซ ยุฮ เปอะ ตอก เมอ��
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อฮั เซ ละ อ�ื เตปด่า เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ โฮว อาวต
นึง ดัก โม ป อฮั ติ แตะ ซึป ลปุง พะจาว ละ อาฮปั เซ� ซ
เกือฮ อฮั ป โอ เนอึม ละ อ�ื� อฮั เซ� เญือม เซ พะจาว
อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว รชุยจ เนอึม โม เซ เมิฮ� ซ ฟวยจ เนอึ
ม เปอะ ยุฮ ตอก อฮั แตะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 22 เคียง มัฮ
อื ตอก เซ� งอ่ต แลน� พะจาว เอจี ดุฮ ลปุ อฮั ป โอ เนอึม
โตะ มวยญ โม ป ซึป ลปุง พะจาว ยุฮ เปอะ เซ� เกือฮ อื อฮั
ป โอ เนอึม ละ ปะ� ญันได่ พะจาว ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง
ฮอยจ ละ ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

23 ฟวยจ เซ เซเด่คียา กวน เคนาอะนา เซ เลียก เดือฮ
ซปะ มีคายา เซ� อฮั เฮี ละ อื ไม่ อ�ื �มัฮ เญือม เมอ โอก
ลปุ พะจาว เซ ฮา อาึ อ�ื ไม่ โฮว รโฮงะ อื โอเอฮี ละ ปะ อา��
อฮั เซ ละ อ�ื 24 มีคายา เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ซ ไก ติ ซเงะ
เญือม ซ โฮลฮ ปะ โซะกิจ ปอ เลียก เม่าะ เอนิ เปอะ ติ แตะ
โตะ ฮอง เงอ� ปะ ซ ยุง เอนิ เปอะ เญือม เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 25 กซัต อาฮปั อฮั เฮี ละ ลุกนอง แตะ� �โฮมวต โรวก
มีคายา เซ� เอญี ตาว ละ อาโมน ป มัฮ จาวเมือง ไม่ โยอตั
ป มัฮ กวน อาึ เซ� 26 เกือฮ คัง ปุย เฮี โตะ คอก� เกือฮ โซม
คโนมปัง ไม่ รอาวม ปลาว โน่ง� ฮอยจ ละ ซเงะ เอญี อาึ
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�� อฮั เซ� 27 เญือม เซ มีคายา
โลยฮ อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �ตัม โฮลฮ เนอมึ ปะ เอญี ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ มัฮ โอ อาึ มัฮ เนอึม ป ซึป ลปุง พะ
จาว,� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ อฮั แม อื ละ ปุย โฮวน เซ
ตอก เฮ�ี �โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ ไมจ เปอะ ไตม อาึง ป
อฮั อาึ เฮ�ี� อฮั เซ�

กซัต อาฮปั ยุม
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28 เญือม เซ กซัต อาฮปั เมือง อซิราเอน ไม่ เยโฮชาฟัต
กซัต เมือง ยูด่า เยอ� ฮาวก รุป ปุ แตะ ไม่ โม ซีเรยี นึง ยว่ง
ราโมต แควน กิเลอัต เซ� 29 อาฮปั อฮั เฮี ละ เยโฮชาฟัต�
�อาึ ซ ปอม ติ แตะ แปน ตฮนั ทัมมด่า� ปะ อา จาวป เค
รองึ กซัต ยุฮ เปอะ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ ปอม
เนอึม ติ แตะ เลียก รุป เนอึม ตอก อฮั แตะ เซ� 30 กซัต
เมือง ซีเรยี เซ อฮั อาึง อื ละ โม ไน ตฮนั บุก เลาะ ยุฮ แตะ
ตอก เฮ�ี �ทัน โตว รุป ไม่ ตฮนั ระ ตฮนั แตวะ ยุฮ โม เซ�
พอง รุป ไม่ กซัต ยุฮ โม อซิราเอน นึง อื โน่ง�� อฮั เซ ละ
อ�ื 31 เญือม ยุ โม ไน ตฮนั เซ เยโฮชาฟัต เตอ� เอจี โคะ
อื มัฮ กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เซ� ริ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื เยโฮชา
ฟัต เซ รโอง เอนิ ฆาื อ�ื พะจาว เรอมึ อ�ื เกือฮ โม ตฮนั เซ
ราึต ฮา อ�ื 32 เญือม ยุ โม ตฮนั บุก เลาะ เซ โอ อื มัฮ กซัต
ยุฮ โม อซิราเอน เนอ� ลเตือฮ เอนิ แม� เญือะ อาื โตว อื
ฆาื อ�ื 33 เญอืม เซ ไก ตฮนั โม ซีเรยี ติ ปุย� โปยญ ซบรอฮ
แลน ตี ยุฮ แตะ� ลอก เอนิ กซัต อาฮปั เซ� ปุก รตา โปลก
ลปิ ไร เฆีญ รน่าวก อ�ื กซัต อาฮปั เซ อฮั เฮี ละ ป คัป เลาะ
ยุฮ แตะ� �อาึ เอจี บัต่ เอจี โซะ โอะ� ลเตือฮ โอก ฮา ก รุป
ปุย เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 34ซเงะ เซ โม เซ รุป เนอมึ รุป แนม
ปุ แตะ� กซัต อาฮปั เซ น่ักเน่ี โอเอฮี โตะ เลาะ รุป ยุฮ แตะ
เซ นา ลัก่ อาวต โม ซีเรยี เซ ฮอยจ ละ ปู พร�ิ เญอืม เอจี ซ
เลียก ซเงะ เอ กซัต อาฮปั เซ ยุม�

19
เยฮู ฮอยจ ซตอก เยโฮชาฟัต

1ฟวยจ เซ เยโฮชาฟัต เอญี โรฮ ลัง่ ไม่ กอ บาึง แตะ ฮอยจ
นึง เญือะ อาวต แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 2 เยฮู กวน ฮานา
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นี ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ� ฮอยจ โรฮ เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปะ อมั แกต เปอะ มัฮ ป ปุก เรอมึ แตะ ปุย ฆอก ปุย เบร�
ไม่ ฮรกั ไฌม โรฮ เปอะ โม ป เกละยุ พะจาว เยอ� กัน ยุฮ
เปอะ ตอก เซ� พะจาว เกือฮ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ฮอยจ
ละ ปะ ฆาื อ�ื 3 ปัง มัฮ ตอก เซ กัน ไมจ เอจี ยุฮ เปอะ ไก
โรฮ งอ่น� เอจี ซาวป โรฮ เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ ฮุป พะอาเชรา
นึง เมือง เฮี เตือง โอยจ อ�ื เอจี มัฮ โรฮ ซาวป เปอะ ตอก
ซ ปุก แตะ รพาวม พะจาว โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

เยโฮชาฟัต เลือก โม ป รเตีฮ รตุม
4 กซัต เยโฮชาฟัต เซ� ปัง อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม�

โฮว ฌุป โฌ ลอป โรฮ โม ลัปซด่อน ยุฮ แตะ โรฮ� โม ลัป
ซด่อน ยุฮ อื เน่อมึ นึง เบเ่ออเชบ่า ลวง ลัก่เซฮ� ฮอยจ โรฮ
ละ บลาวง เอฟราอมิ ลวง ลั่กล่าวง เงอ� นัม แม โรฮ อื
เกือฮ นัปทื เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม แตะ เซ�
5 เมาะ ยว่ง ป อาวต นึง เมือง ยูด่า ไม่ ไก โรฮ ปอม อาวต
ตฮนั นึง อื เอจี ซาวป ดุฮ ปุย ละ แปน อื ป รเตีฮ รตุม ละ
ปุย ยว่ง โม เซ โครยญ โดฮ� 6 เญือม เซ เยโฮชาฟัต อฮั อื
ละ โม ป รเตีฮ รตุม เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ ไมจ เปอะ แฮน
ตอก รเตีฮ แตะ โอเอฮี ละ ปุย� นึง โอ อื มัฮ ยุฮ เปอะ ละ ปุย
ปลัฮเตะ� เอจี มัฮ ยุฮ เปอะ ละ พะจาว. เญือม รเตีฮ เปอะ
โอเอฮี ละ ปุย เยอ� พะจาว เอจี อาวต โรฮ ไม่ เปอะ� 7 มัฮ
เซ ป ไมจ โรฮ เปอะ ฮลัต นึง พะจาว ฆาื อ�ื ไม่ ไมจ เปอะ
แฮน เนอมึ ตอก รเตีฮ แตะ โอเอฮี ละ ปุย� เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เอะ เอ ปุน ยุ ปุน ฮมอง โตว ปุย บ่วก ปุย โจวง� ไม่ ปุย
ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง แตะ� ไม่ ปุย เกือฮ ปุย นนุ แตะ ละ ยุฮ
แตะ กัน โอ ปุก โอ ลอก�� อฮั เซ ละ อ�ื
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8 โนก ฮา เซ แม� เยโฮชาฟัต เลือก โรฮ โม เลวี ไม่ โม
ซตุ งอ่น� เลือก แม โรฮ อื ฮอยจ ละ โม ฮวันา เจอ โม อซิ
ราเอน งอ่น ละ ซ เกือฮ แตะ โม เซ รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ
โม ป ไก พิต โฌวะ ยุฮ ละ ปุ แตะ� ฮอยจ โรฮ ละ โม ป พิต
โกตไม ยุฮ พะจาว. โม ป รเตีฮ รตุม เลือก แตะ เซ� เกือฮ อื
อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม� 9 เญือม เซ เยโฮชาฟัต ซตอก
รเงอ่มึ โม ป เลือก แตะ เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ ไมจ เปอะ ยุฮ
กัน เฮี ไม่ รพาวม ฮลัต แตะ นึง พะจาว. ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่
รพาวม ซืไซ ไม่ เตม รพาวม แตะ นึง� 10 เญือม ฮอยจ รโฮ
งะ โม เอียกปุ เปอะ ตอก พิต ตอก โฌวะ ปุย ละ ปุ แตะ�
กัน ยุฮ ยุม ไม่ ปุ แตะ ญุ่ก� ป พิต โกตไม ยุฮ พะจาว ตอก
ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� เญอืม เซ โม เปะ ไมจ เปอะ ซตอก รเง่
อมึ ไม่ เพอกึ ตอม เปอะ ปุย นึง กัน ลัง ยุฮ อื เญือม ตัตซิน
ปุย ปุ แตะ เซ� เดอมึ ปุย โอ ซ ยุฮ กัน พิต กัน มัป่ ละ พะ
จาว ฆาื อ�ื ดัฮ โม เปะ โอ ยุฮ ละ ปุ แตะ ตอก เซ� พะจาว
ซ เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ โม เปะ ไม่ โม ลัปซด่อน ฆาื
อ�ื ดัฮ โม เปะ ยุฮ กัน ลัง ยุฮ แตะ ตอก เซ โฮ� ซ ไก โตว
พิต ยุฮ เปอะ ฆาื อ�ื

11�อามารยิา ป มัฮ ฮวันา ซตุ อู เอจี แปน ป ไปญ กัน เกว
ไม่ กัน ยุฮ ปุย ละ พะจาว. เซบ่าดิ่ยา กวน อิชมาเอน ป มัฮ
จาวเมือง โม ยูด่า เยอ� เอจี แปน ป ไปญ กัน เกว ไม่ กซัต
ละ เปอะ� โม เลวี เอจี แปน โรฮ โม ป ควป คุม แลน แก ละ
ซ เกือฮ อื ปุย ยุฮ ตัม ป เอจี ตัตซิน ปุย เซ� เกือฮ ติ เปอะ
ยุฮ ไม่ รพาวม เรยีง แตะ� ปัว พะจาว เลีฮ อาวต ไม่ โม ป
ยุฮ กัน ซื กัน ไซ�� อฮั เซ กซัต เยโฮชาฟัต เตอ�
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20
โม ยูด่า เป โม อมัโมน ไม่ โม โมอปั

1 กัง เคะ เอ� โม โมอปั ไม่ โม อมัโมน ไม่ โม เมอูนี งอ่น�
พาวม ดิ ไม่ ปุ แตะ� บะ เอนิ ปุ แตะ� ฮาวก รุป ไม่ เยโฮชา
ฟัต กซัต เมือง ยูด่า�

2 เญือม เซ ไก โรฮ ป ฮอยจ รโฮงะ ละ เยโฮชาฟัต ตอก
เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี ไก โม ตฮนั โฮวน ติ มู� โม เซ ซ ฮอยจ รุป
ปุ แตะ ไม่ ปะ� โม เซ กัมลัง ฮอยจ เน่อมึ ลัก่ เมือง เอโด่ม
บลัฮ ปลัฮ รอาวม ยุม ลัก่เติต� เอจี ปุน กุม โรฮ เมือง ฮาซา
โซน-ทามา โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เอจี มัฮ ยว่ง อฮั ปุย เอน
เกด่ี ไม่� 3 เญอืม เซ เยโฮชาฟัต เกิต รพาวม ฮลัต� ไววอน
ละ พะจาว ฆาื อ�ื เกือฮ โรฮ ปุย ไน เมือง ยูด่า เซ เออปึ ป
โซม แตะ โครยญ โดฮ� 4 เญือม เซ โม ลัปซด่อน ป อาวต
นึง เมือง ไน เคต โม ยูด่า เซ โครยญ โดฮ โฮ� บะ เอนิ ปุ
แตะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม ฆาื อื ละ ซ ไววอน แตะ ปัว
พะจาว เรอมึ แตะ�

5 โม ป ฮอยจ โพรม เซ ไม่ โม ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม
เซ� รโจะ รเจอมึ ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง ควง โคระ นึง วิฮนั เซ�
เญอืม เซ กซัต เยโฮชาฟัต ชุง ลัก่กา โม เซ� 6 ไววอน ละ พะ
จาว ตอก เฮ�ี �โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม
เอะ� ปะ เอจี มัฮ เปอะ ป ตัตเตียง เมือง มะลอง� เอจี ตัต
เตียง โรฮ เปอะ ไม่ ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื ปะ อาวต
เปอะ ไม่ อมันัต คึนัก ยุฮ แตะ� ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ปุน
คัต เวยีน ปะ อา� 7 โอ พะจาว� ปะ มัฮ เนอมึ เปอะ พะจาว
ยุฮ เอะ� เญือม โอก โฮว โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน เปอะ
ฮอยจ ละ เมือง อาวต แตะ ปเล่ีย เฮ�ี ปะ เอจี โครฮ เอนิ
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เปอะ โม ป อาวต ไพรม นึง เมือง เฮี โอก ฮา นา เฮี เอนิ�
ปะ เอจี มอป โรฮ เปอะ ปะเทต เฮี ละ โม จัตเจือ อปัราฮมั ป
มัฮ ปุโฮมว เปอะ เซ� เอจี เกือฮ เนอมึ เปอะ แปน ลอป เอนิ
คอง อ�ื 8 ปุย โม เซ เอจี โฮลฮ เนอึม อาวต นึง อ�ื เอจี ยุฮ
แม โรฮ วิฮนั เฮี ละ แปน อื นา ก ลืลาว ปุย มอยฮ เปอะ�
9 ปุย โม เซ เอจี อฮั โรฮ เฮ�ี �ดัฮ ปะ เกือฮ ป โตะ ป ตอง
ฮอยจ ละ โม เอะ นึง เกือฮ เปอะ เอะ ลอก ตุต แตะ� ปัง มัฮ
กัน รุป ญุ่ก� พาญัต ฆอก ญุ่ก� กัน ไปลญ เออปึ ญุ่ก� โม
เอะ เตือง โอยจ เจอะ ซ โฮว ชุง ดิ ซองนา ปะ นึง วิฮนั นา
ก ลืลาว ปุย มอยฮ เปอะ เฮ�ี ไม่ ซ กอก ปัว ปะ เรอมึ แตะ�
เญอืม เซ ปะ ซ งอ่ต เปอะ ป ปัว เยอะ� ไม่ ซ เรอมึ โรฮ เปอะ
โม เอะ เกือฮ โปน เม่ะมัก่ แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ�

10�ปเล่ีย เฮี โม อมัโมน� โม โมอปั ไม่ โม เอโด่ม เมอ� ซ
ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ โม เอะ� ไพรม อื เญอืม โอก โรง โม จัต
เจือ ไพรม เอะ ฮา เมือง อียปิ โฮ� ปะ เกือฮ เปอะ โตว เลีย
ก รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย โม เซ� เอจี โฮลฮ โฮว คระ เวยี เมือง
อ�ื โฮลฮ โตว ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โม เซ ฆาื อ�ื 11 ปเล่ีย เฮี ปุย
โม เซ แม ลเตือฮ ตอซู ไม่ เอะ� ซ โครฮ แม โม เอะ โอก ฮา
ปลัฮเตะ ป เอจี มอป เปอะ เกือฮ แปน คอง เงอะ เฮ�ี 12 โอ
พะจาว ยุฮ เอะ� ปัว ปะ รเตีฮ เกือฮ โม เซ ลอก ตุต แตะ�
โม เอะ เอ ไก โตว เรยีง แด่น ละ ซ ปุน ตอซู แตะ ไม่ โม ปุย
โฮวน ลัมลอน ป กัมลัง ฮอยจ เซ� ตอก ซ ยุฮ ซ อฮั แตะ ละ
อื ปุ โรฮ ยุง โรฮ� เอะ เอ รกวน ปะ ฮอยจ เรอมึ แตะ โน่ง��
อฮั เซ เยโฮชาฟัต นึง รซอม ไววอน แตะ�

13 ลไล ชุง ลัง่ ปุย ไน โม ยูด่า เซ ซองนา พะจาว ไม่ ปุย
เญือะ แตะ ไม่ กวน เฌือต แตะ นึง ลั่กกา วฮินั เซ� 14 เญื
อม เซ ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต พราวป เอนิ นึง ยาฮาซีเอน
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กวน เซคารยิา� ยาฮาซีเอน เซ ซึป เจือ แตะ เน่อมึ นึง โกะ
อื ฮอยจ ละ จัตเจือ ไพรม แตะ ตอก เฮ�ี ยาฮาซีเอน� เซคา
รยิา� เบ่ไนยา� เยอีเอน� มัตทานิยา� ปุย เซ เยอ มัฮ โม
เลวี ซฆลาวม อาซัป นึง อ�ื ปุย เซ ชุง ซองนา โม ป โพรม
เซ� อฮั เฮ�ี

15�โอ กซัต ไม่ โม ยูด่า ไม่ โม ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม
เตือง โอยจ เปอะ� งอ่ต เมอะ� พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ� �ปุ
เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต� ปุ ชุม รพาวม ฆาื โม ป ระ ป โฮวน เซ�
ไลลวง กัน รุป เปอะ เซ เกว โตว ไม่ โม เปะ� เกว ไม่ พะจาว
โน่ง� 16 ซงา่วป ก ซะ อา โฮว รุป ไม่ โม เซ เยอ เมิฮ� โม ป
ซ รุป ไม่ เปอะ เซ ซ ฮอยจ นึง คระ โตะ เงยีก ซิต� ซ รโตฮ
เปอะ ยุ นึง เดือะ โลก ป ไก บลัฮ ลาึน เวอืฮ เยอูเอน ลวง ลัก่
โอก ซเงะ นึง อ�ื 17 โม เปะ เอ ซ โฮลฮ เปอะ โตว รุป ไอฮ ไม่
เฟือฮ� มัฮ เมาะ ไมจ เปอะ เพรยีง ติ แตะ ไม่ ชุง เปอะ แก
โม เซ โน่ง� โม เปะ ซ โฮลฮ เอนิ เปอะ ยุ นึง ไง่ โกะ แตะ
ไอฮ ตอก เกือฮ พะจาว แตะ เป เยอ� โม เปะ โม ยูด่า ไม่
ปุย เวยีง เยรูซาเลม เมอ� ปุ รงัมะ รพาวม� ปุ ฮลัต� ซงา่
วป ก ซะ อา โฮว ตอซู ไม่ เมิฮ� พะจาว ซ อาวต ไม่ โม เปะ�
� อฮั เซ ละ อ�ื

18 เญือม เซ เยโฮชาฟัต นุ่ม เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�
โม ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื เตือง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ�
นุ่ม โรฮ ซองนา พะจาว นึง ลืลาว แตะ พะจาว โรฮ� 19 ปุย
ไน เจอ โม เลวี ป มัฮ ซฆลาวม โคฮตั นึง อ�ื ไม่ ซฆลาวม
โครา เยอ� โกฮ ชุง เชยี ลืลาว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม
อซิราเอน เซ นึง ลเลาะ เรยีง แตะ�

20 เญือม เอจี ปวยฮ พริ เมือ กซะ งาวป อ�ื โม เซ โอก
โฮว ดิ ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ ฮอยจ ละ ซดิ อื ไม่ ยว่ง เทโค
อา เซ� ลไล โอก โฮว โม เซ เยอ� กซัต เยโฮชาฟัต โกฮ ชุง
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ละ ซตอก รเง่อมึ แตะ โม ป โฮว เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ โม
ยูด่า ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม เมอ� งอ่ต ป อฮั อาึ เฮี เมอะ�
ไมจ เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ�
เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ อาวต ตอน ฮมัน ฆาื� ไมจ โรฮ เปอะ
เจือ ป เอจี อฮั ป ซึป ลปุง พะจาว ละ เปอะ เซ เดอมึ กัน ยุฮ
เปอะ เซ ซ ฟวยจ เนอมึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 21 เญอืม เอจี
ฟวยจ ซิงซา อื โอเอฮี ไม่ โม ลัปซด่อน ตอก เซ� เยโฮชาฟัต
ดวน โม นักโด่นตรี โม นัก รอง ยุฮ แตะ เซ จาวป เครองึ
ซงะ่ ไล� ฟวยจ เซ เกือฮ อื โฮว ลั่กกา โม ตฮนั ยุฮ แตะ�
ไม่ เกือฮ อื เชยี ปุ โฮว ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ทไว รซอม ญัน
ด่ี ละ พะจาว. รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื เซ ไก ลอป โอ
เญาะ ไก ลอยจ�� เกือฮ อื อฮั เซ�

22 เญอืม เชยี โรง โม เซ ลืลาว พะจาว เยอ� พะจาว เกือฮ
เอนิ โม ตฮนั ป ริ เลียก ตอซู ไม่ อื เซ ฆราึง� 23 เญือม เซ
โม ตฮนั อมัโมน ไม่ โม ตฮนั โมอปั เซ เลียก รุป เอนิ ปุ แตะ
ไม่ โม ตฮนั เอโด่ม เซ� ยุม เอนิ ยุฮ อื แกล เอนิ� ฟวยจ เซ
แม ลเตือฮ แม รุป ไฆฮ ไม่ โม โกะ แตะ ไอฮ โรฮ�

24 เญือม เอจี ฮอยจ โม ตฮนั ยูด่า นึง นาตี ฮลาวง นึง
ลาึน เวอืฮ เซ� ป มัฮ นา ก เกียฮ ชวน ปุย โอเอฮี เวอืฮ เซ�
ชวน เอนิ ยุม เฮยีไฮ โม ตฮนั ฮอยจ รุป ไม่ แตะ เซ เตือง
โอยจ อ�ื ตฮนั โม เซ เญือะ ไอม โตว ติ ปุย เนอึม� 25 เย
โฮชาฟัต ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื โฮว ซาวป ซเคระ โรวก คาวคอง
ยุฮ โม เซ� โฮลฮ เนอมึ คาวคอง ยุฮ อื โฮวน ปอ โอ อื เญือะ
โอยจ โรวก� ป โฮลฮ อื เซ มัฮ ซัตซิง� เครองึ เซอกึ� ป โซม
ป ปอน� ไม่ คาวคอง ระ งวยฮ โฮวน เจือ� ปอ เอนิ ซเคระ
อื ลอวย ซเงะ เอนิ� 26 ซเงะ ปาวน นึง อื โม เซ เตือง โอยจ
อื โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง โตะ โลก เบร่าคา ละ ซ ลืลาว อื พะ
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จาว ป เรอมึ แตะ เซ� ปุย ลอต เอนิ อฮั เบร่าคา* ไม่ นา เซ
ฆาื อ�ื ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี

27 ฟวยจ เซ เยโฮชาฟัต เซ นัม แม โม ยูด่า ไม่ โม ปุย
เวยีง เยรูซาเลม เซ โอก เอญี� โกฮ เอญี ดิ ฮอยจ นึง เวยีง
เยรูซาเลม เซ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ นึง เกือฮ พะจาว
อื เป โม ป ตอซู ไม่ อื เซ� 28 เญือม เอจี เอญี อื ฮอยจ โตะ
เวยีง เงอ� โม เซ ฮาวก ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว, เตียต ปุ
ฮาวก พิน ระ พิน แตวะ� ปาึง แม โรฮ โตวต ไม่ อ�ื

29 ปุย โฮวน ปะเทต เตอ ฮมอง โรฮ ตอก เอจี รุป พะจาว
รโตง โม อซิราเอน เซ ไม่ เกือฮ อื โม ป ตอซู ไม่ อื เซ ไป�
โม ป ฮมอง เซ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื 30 กซัต เยโฮ
ชาฟัต โฮลฮ ตัตเตียง เฮน ฮลอง ปุย ฆาื อ�ื พะจาว เกือฮ
เนอึม อื โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ฮา โม ป รุป ไม่ แตะ
เซ โครยญ ลวง เอนิ�

จีวติ เยโฮชาฟัต ลัก่ ก ลอยจ อื
31 เญือม แปน โรง เยโฮชาฟัต กซัต ละ โม ยูด่า เยอ�

อาญุ อื ไก งว่ย โรฮ พอน เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เย
รูซาเลม งา่ โรฮ พอน เนอึม� มอยฮ มะ อื มัฮ อาซูบ่า กวน
ชนิฮ�ิ 32 เยโฮชาฟัต เซ ยุฮ โรฮ ป ปุก รพาวม พะจาว ตอก
เอจี ยุฮ กซัต อาซา ป มัฮ เปือะ โกะ อื เซ� 33 ปัง มัฮ ตอก
เซ� คัน ทไว ป ไก นึง นาตี ฮลาวง เซ ปังเมอ โอ ดิ เญื่อฮ อ�ื
โม ลัปซด่อน นึง อื ญอม โตว นัปทื เนอมึ พะจาว ยุฮ จัตเจือ
ไพรม แตะ เซ�

34 โนก ฮา เซ เมาะ กัน เอจี ยุฮ กซัต เยโฮชาฟัต เน่อมึ
เมือ โรง อื ฮอยจ ละ ลอยจ อ�ื เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื ป

* 20:26 20:26 เบ่ราคา เซ มัฮ อฮั อื ลืลาว ไม่�
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มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน ป มัฮ นังซื ไซฮ เยฮู กวน
ฮานานี นึง อ�ื

35 ติ โฮน อ�ื เยโฮชาฟัต กซัต เมือง ยูด่า เซ รปึน ดิ กัน
ไม่ อาฮตัยา ป มัฮ กซัต เมือง อซิราเอน� กซัต เซ มัฮ เนอึ
ม ปุย ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร� 36 เญือม เซ ปุย ลอา เซ ยุฮ
ดิ โล่ง ระ นึง เอซิโอน-เกเบ่อ ละ ซ เกือฮ อื โฮว นึง ปลัฮ
รอาวม� 37 เญอืม เซ เอลีเอเซอ กวน โด่ด่าวาฮุ ปุย ยว่ง มา
เรชา เยอ� ซึป ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ เยโฮชาฟัต ตอก เฮ�ี
�พะจาว ซ ยุฮ ไลจ ไม่ กัน ยุฮ ปะ� นึง เอจี รปึน ดิ ปะ กัน
ไม่ อาฮตัยา�� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ โล่ง ยุฮ อื เซ ไลจ
เนอมึ� เญาะ เกียฮ โฮว โตว นึง ปลัฮ รอาวม ฆาื อ�ื

21
เยโฮรมั กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 8:16-29)

1 เญือม เอจี ยุม เยโฮชาฟัต เซ� ปุย โฮว รมอยจ อื นา
ก เอจี รมอยจ ปุย โม จัตเจือ ไพรม อื นึง เมือง ด่าวติ� ป
โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ เยโฮชาฟัต เซ มัฮ เยโฮรมั กวน โกะ อื
ไอฮ� 2 เยโฮรมั เซ ไก ปุ รเมะ แลฮ ปุย� มัฮ อาซารยิา� เย
รเีอน� เซคารยิา� อาซารยิาฮู� มีคาเอน� ไม่ เชฟาทิยา�
โม เซ เยอ มัฮ ตื กวน เยโฮชาฟัต� 3 ป มัฮ เปือะ อื เซ เอจี
เกือฮ โรฮ มาื ไคร ไม่ คาวคอง ระ งวยฮ ละ โม กวน แตะ
เซ โฮวน เจือ� เกือฮ แม โรฮ อื ตัตเตียง ตื เมือง ไน เคต ยู
ด่า ป ไก ปอม อาวต ตฮนั นึง อ�ื กัน แปน กซัต เซ ปังเมอ
เกือฮ อื ละ เยโฮรมั นึง มัฮ อื กวน โรง�

4 เญอืม เอจี โฮลฮ เยโฮรมั แปน กซัต รโตง เปือะ แตะ ไม่
เอจี ตอน ฮมัน โรฮ เมือง เตียง อื เซ� ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ โม ปุ
ปุย แตะ เซ เตือง โอยจ อ�ื ไม่ โม จาวไน นึง เมือง ยูด่า เซ
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งอ่น โรฮ� 5 อาญุ เยโฮรมั เซ เญอืม แปน โรง อื กซัต เตอ�
ไก งว่ย ลอา เนอมึ� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม ซเตะ
เนอมึ� 6 เยโฮรมั เซ ยุฮ โรฮ กัน ฆอก กัน เบร� ตอก ยุฮ อา
ฮปั อ�ื ไม่ ตอก ยุฮ โม กซัต ไฮญ ไน โม อซิราเอน โฮ� มัฮ
ฆาื ไอฮ อื กวน เครฮี กซัต อาฮปั เซ แปน ปุย เญือะ แตะ�
กัน ยุฮ อื เซ มัฮ เนอึม ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื
7 ปัง มัฮ ตอก เซ พะจาว ยุฮ โตว โรฮ ไลจ ไม่ จัตเจือ กซัต
ด่าวติ เซ ฆาื อ�ื นึง เอจี ซันญา อื ไม่ ด่าวติ นึง ซ เกือฮ แตะ
จัตเจือ อื เซ โฮลฮ แปน ลอป กซัต�

8 เจน แปน ลัง่ เยโฮรมั กซัต เซ� ปะเทต เอโด่ม เลฮ
เตียง� ลอต โอ เญาะ อาวตฆรมึ นัม ตัตเตียง โม ยูด่า แตะ�
ดุฮ เอนิ กซัต ละ โม โกะ แตะ� 9 เญอืม เซ เยอ เยโฮรมั โอก
โฮว ไม่ โม ฮวันา ตฮนั ยุฮ แตะ� บุก ปุ โฮว เลาะ รุป เซิก ยุฮ
แตะ� โฮว ไม่ อื เตือง โอยจ อื ละ ซ โฮว รุป แตะ ไม่ โม เอ
โด่ม เซ� เญือม เซ โม ตฮนั เอโด่ม เซ แวต เอนิ โม เซ ไคว
อ�ื เญอืม เอจี เติง เมือ ก ซาวม อ�ื เยโฮรมั ไม่ โม ตฮนั ยุฮ
อื เซ ปังเมอ เบลือฮ โรฮ ยุฮ แตะ� 10 เคียง เซ ปะเทต เอ
โด่ม เญาะ อาวต โตว ฆรมึ อมันัต ตัตเตียง โม ยูด่า แตะ�
ลไล เซ เยอ ปุย เมือง ลิปนา เลฮ โรฮ เตียง อื โรฮ� เญาะ
อาวต โตว โรฮ ฆรมึ นัม ตัตเตียง เยโฮรมั แตะ เซ� มัฮ ฆาื
เอจี ละ โปวฮ อื เยโฮวา พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม แตะ เซ�

11 โนก ฮา เซ เยโฮรมั เซ ยุฮ แม โรฮ นา ก ไว ปุย พะจาว
ไฮญ นึง นาตี ฮลาวง เมือง ยูด่า เซ� เอจี มัฮ เอนิ นัม อื ปุย
เวยีง เยรูซาเลม ไม่ โม ยูด่า เกือฮ โอ เนอึม รพาวม ละ พะ
จาว�

12 เญือม เซ เอลียา ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ ไซฮ โจตไม
ฮอยจ ละ เยโฮรมั ฆาื อื ตอก เฮ�ี �เยโฮวา พะจาว ยุฮ ด่า
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วติ จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ ซ เกือฮ ปะ ลอก ตุต แตะ� มัฮ
ฆาื โอ ปะ ยุฮ ตอก เยโฮชาฟัต ป มัฮ เปือะ เปอะ เซ� ไม่
ตอก ยุฮ อาซา กซัต ยูด่า ป มัฮ ตะ เปอะ เซ โรฮ� 13ปะ เอจี
ยุฮ เปอะ ตอก ยุฮ โม กซัต อซิราเอน อ�ื เอจี มัฮ นัม เปอะ
โม ยูด่า ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม เกือฮ โอ เนอึม รพาวม ละ
พะจาว� ตอก เอนิ เอจี นัม โม กซัต จัตเจือ อาฮปั โม อซิ
ราเอน เกือฮ โอ เนอึม รพาวม ละ พะจาว โฮ� ปะ เอจี ยุฮ
โรฮ เปอะ ยุม ไม่ โม ปุ รเมะ โกะ แตะ โรฮ� โม ปุ ปุย เปอะ
เซ ไมจ ลัง่ ฮา ปะ ลัง่� 14 เคียง ยุฮ เปอะ ตอก เซ� พะจาว
ซ เกือฮ เม่ะมัก่ โซะ ลอน ฮอยจ ละ ป มัฮ โม ปุย ไน เปอะ�
ละ กวน เฌือต เปอะ� ไม่ โม ปุย เญือะ เปอะ� ฮอยจ โรฮ
ละ คาวคอง ยุฮ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื 15 ตัว ปะ นึง อ�ื ปะ
ซ โซะ เวยีก โซะ ตู เปอะ� เวยีกตู เปอะ เซ ซ ฮลอ เอนิ โอก
ฆาื ป โซะ นึง เปอะ เซ� ไม่ ซ เซอปึ อื ปุ ปุ โครยญ ซเงะ่��
อฮั เซ รซอม นังซื เซ�

16 ฟวยจ เซ พะจาว โบว รพาวม โม ฟีลิซเตีย ไม่ โม อา
รปั ป อาวต ซดิ ไม่ โม เอทิโอเปีย เซ� เกือฮ อื เกละยุ เยโฮ
รมั ไม่ ฆวต รุป แตะ ไม่ อ�ื 17 โม เซ เตือง โอยจ อื ฮาวก รุป
เนอึม ไม่ โม ยูด่า เซ� เลียก ซะ เต เอนิ เญือะ อาวต กซัต
เซ� โฮมวต แม โรฮ โรวก โม ปรโปวน เญือะ อื ไม่ โม กวน
อื เตือง โอยจ อ�ื มัฮ ลัง่ อาฮตัยา กวน รเคะ อื ติ ปุย โน่ง ป
โฮฮ ลัง่ ละ อ�ื

18 เญือม เอจี ฟวยจ เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ อ�ื พะจาว
เกือฮ เนอึม เยโฮรมั เซ โซะ เวียกตู โอ เญาะ เกียฮ ไฮ�
19 เญือม เอจี ไคว โซะ อื เซ ลอา เนอึม เมอ� เวยีกตู อื เซ
ฮลอ เนอมึ โอก ฆาื โซะ อื เซ� ยุม โซะ ยุม ไซญ เนอมึ ตอก
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เซ� โม ป มัฮ ลุก บัน่ ลัน เมือง อื ปังเมอ โอ จอป งอ ละ ร
ไงฮ่ แตะ ยุม อื ตอก เอจี กอ ยุฮ ปุย อื ละ กซัต ไฮญ ป มัฮ
จัตเจือ ไพรม อื กา เซ�

20อาญุ เยโฮรมั เญอืม แปน โรง อื กซัต เตอ ไก งว่ย ลอา
เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม ซเตะ เนอึม� เญื
อม ยุม อื เซ ไก โตว ป โซะ รพาวม นึง ยุม อื เฟือฮ� โฮว
รมอยจ โรฮ ปุย นึง เมือง ด่าวติ� ปังเมอ โอ อาึง อื นึง โตะ
อูโมง ยุฮ โม กซัต�

22
อาฮตัยา กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 8:25-29; 9:21-28)

1 ปุย เวยีง เยรูซาเลม ดุฮ โรฮ อาฮตัยา กวน รเมะ รเคะ
กซัต เยโฮรมั แปน กซัต ละ แตะ� มัฮ ฆาื เอจี ฮาวก ยุฮ โม
อารปั ยุม ไม่ โม กวน รเมะ เยโฮรมั เซ� โฮฮ ลัง่ กวน รเคะ
เซ ติ ปุย โน่ง�

2 อาญุ อาฮตัยา เญือม แปน โรง อื กซัต เซ ไก งา่ ลอา
เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม ติ เนอึม โน่ง�
มอยฮ มะ อื มัฮ อาทาลิยา กวน กซัต อาฮปั� ปุก มัฮ กวน
โซะ กซัต โอมร�ี

3 อาฮตัยา เซ ยุฮ โรฮ ป ฆอก ป เบร ตอก เอจี ยุฮ จัตเจือ
กซัต อาฮปั อื โฮ� ป เพอกึ อื เกือฮ ยุฮ กัน ฆอก ตอก เซ
เยอ เอจี มัฮ เอนิ มะ โกะ อื ไอฮ� 4 อาฮตัยา เซ ยุฮ เนอึม
ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื มัฮ เอนิ ตอก ยุฮ โม จัต
เจือ กซัต อาฮปั อื เซ� เญือม เอจี ฟวยจ ยุม เปือะ อาฮตั
ยา เซ� โม จัตเจือ กซัต อาฮปั เซ แปน เอนิ ปุ ซิงซา อาฮตั
ยา โอเอฮี ไม่ อ�ื เอจี มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป แปน ควน ไลจ
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โลม ละ โกะ อื ฆาื อ�ื 5 อาฮตัยา เซ ยุฮ เนอึม โอเอฮี ตัม ป
อฮั โม เซ ละ แตะ� ลอต เอนิ โฮว ดิ ไม่ โยรมั กวน กซัต อา
ฮปั ป มัฮ กซัต เมือง อซิราเอน เซ� ละ ซ โฮว รุป อื ปุ แตะ
ไม่ ฮาซาเอน กซัต เมือง ซีเรยี นึง ราโมต กิเลอัต เซ� เญื
อม เซ โม ซีเรยี เยอ ปุน เกือฮ โยรมั เบราะ บัต่� 6 โยรมั เซ
เอญี ฆาื อื ฮอยจ นึง เวยีง ยซิเรเอน ละ ซ เยื่อ อื ก เบราะ ก
บัต่ แตะ ฆาื โฮว รุป แตะ ยว่ง ราโมต เซ�
อาฮตัยา กซัต เมือง ยูด่า ป มัฮ กวน เยโฮรมั เซ โฮว ฌุป

โรฮ โซะ อื นา เซ�

เยฮู ยุฮ ยุม ไม่ อาฮตัยา
(2 กซต� 9:27-29)

7 เญือม โฮว ฌุป อาฮตัยา เซ โซะ โยรมั เซ� พะจาว เอจี
เพรยีง โรฮ อาึง ตอก ซ เกือฮ แตะ อาฮตัยา เซ ไลจ โลม ฆาื
อ�ื ลไล อาวต ลัง่ อาฮตัยา ไม่ โยรมั เซ ไม่ ปุ แตะ� ฮอยจ
เอนิ เยฮู กวน นิมชี เคะ อ�ื เอจี มัฮ ปุย เซ ป เลือก พะจาว
อาึง ละ ซ ยุฮ อื ไลจ ไม่ จัตเจือ กซัต อาฮปั เซ� เญือม เซ
อาฮตัยา ไม่ โยรมั เซ โอก โฮว รโตฮ เอนิ ยุ เยฮู เซ� 8 ลไล
ยุฮ ลัง่ เยฮู ยุม ไม่ จัตเจือ กซัต อาฮปั เซ� รโตฮ ยุ โม ป ระ
ป คาว นึง เมือง ยูด่า ไม่ โม กวน เอียกปุ อาฮตัยา ป ฮอยจ
ดิ ไม่ อาฮตัยา เซ งอ่น� เยฮู ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ โม เซ เตือง
โอยจ อ�ื 9 ฟวยจ เซ โฮว ซาวป แม โรฮ ยุ กซัต อาฮตัยา
เซ� ปุย โฮว รโตฮ ยุ อื นา ก เม่าะ อื ติ แตะ นึง เมือง ซา
มาเรยี� โม ป ยุ เซ โฮมวต เอญี ตาว อื ละ เยฮู� เยฮู เซ
ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ อ�ื เญือม เซ ปุย ปังเมอ โฮว รมอยจ อื ตัม
ไล อ�ื อฮั เฮี ไม่ อ�ื �ปุย เฮี เอจี มัฮ กวนโซะ กซัต เยโฮชา
ฟัต โฮ� เอจี มัฮ เยโฮชาฟัต เซ ป ซาวป เนอมึ แนม ตอก ซ
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ปุก แตะ รพาวม พะจาว โฮ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� เคียง เซ
จัตเจือ เญือะ กซัต อาฮตัยา เซ เญือะ ไก โตว ป เกียฮ แปน
กซัต นึง อ�ื

อาทาลิยา เฆรอืง แปน กซัต
10 เญือม เอจี ฮมอง อาทาลิยา ป มัฮ มะ กซัต อาฮตัยา

เซ ไลลวง ยุม กวน แตะ เซ� โกฮ ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ โม ป มัฮ
จัตเจือ กซัต โม ยูด่า ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื 11 มัฮ ลัง่ โยอตั
ป มัฮ กวน กซัต อาฮตัยา เซ ติ ปุย โน่ง ป ไอม ลัง่ เงอ� มัฮ
ไอม อื เบือ เยโฮเชบ่า กวน รโปวน กซัต เยโฮรมั เซ� นึง
บระ อื ตุย เน่อมึ นึง ลลาึง โม กวน กซัต ป ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่
เซ� เยโฮเชบ่า เซ บระ โฮว เม่าะ โยอตั เซ ไม่ ปุย แลน แก
อื ติ ปุย นึง โตะ ฮอง ก ไอจ ปุย นึง วฮินั ยุฮ พะจาว� ละ โอ
อื ซ เกือฮ อาทาลิยา เซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื เยโฮเชบ่า เซ
มัฮ รนัน กซัต อาฮตัยา� มัฮ ปรโปวน เญือะ เยโฮยาด่า ป
มัฮ ซตุ เซ� 12 เยโฮเชบ่า เซ บระ เลียง โยอตั เซ แลฮ เนอึ
ม� มัฮ ไน ติ เจน โฮลฮ อาทาลิยา เซ แปน กซัต ตัตเตียง
ปุย�

23
ปุย เกือฮ โยอตั แปน กซัต
(2 กซต� 11:4-16)

1 เญอืม เอจี มัฮ อื เนอมึ อาแลฮ นึง อ�ื เยโฮยาด่า ป มัฮ
ซตุ อู� ดุฮ ดิ รซอม ซันญา แตะ ไม่ โม ไน ตฮนั พอน ปุย�
มัฮ อาซารยิา กวน เยโรฮมั� อิชมาเอน กวน เยโฮฮานัน�
อาซารยิา กวน โอเบ่ต� มาอาเซอา กวน อาด่ายา ไม่ เอลีชา
ฟัต กวน ซิคร�ี 2 ปุย โม เซ เยอ โฮว เล่ีป เมือง ยูด่า ละ ซ
เกือฮ แตะ โม เลวี ไม่ โม ฮวันา เจอ อซิราเอน โครยญ เจอ
ฮอยจ โพรม เคะ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 3 เญือม เซ โม
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ป ฮอยจ โพรม นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ เตือง โอยจ อ�ื ดุฮ
ดิ รซอม ซันญา แตะ ไม่ โยอตั กวน กซัต เซ� เญือม เซ เย
โฮยาด่า อฮั เฮี ละ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื �แลน แลน กวน
กซัต เฮี เมอะ� ปเล่ีย ปุย เฮี เยอ ซ โฮลฮ เนอมึ แปน กซัต�
ตอก เนอมึ เอจี ซันญา พะจาว อาึง นึง ซ เกือฮ อื จัตเจือ ด่า
วติ แปน ลอป กซัต โฮ�

4 �ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เฮ�ี โม ซตุ ไม่ โม เลวี ป
ซ โฮลฮ เลียก มอง ญัม ซเงะ ลโล่ะ โอ� ไมจ เปอะ รฆุ ติ
แตะ แปน ลอวย มู� ติ มู อื ไมจ อื มอง โตะ รเวอืะ วิฮนั�
5 ติ มู อื ไมจ อื มอง เญือะ กซัต� ติ มู อื แม ไมจ อื มอง
โตะ รเวอืะ ป อฮั ปุย ลักทัน ไม่� โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ
อื เกือฮ อาวต นึง ควง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� 6 ปุ เกือฮ ปุย
ไฮญ เลียก นึง โตะ วฮินั เซ ติ ปุย เนอึม� มัฮ โม ซตุ ไม่ โม
เลวี เซ โน่ง ป ลัง เลียก นึง อ�ื นึง มัฮ อื ป ลัง รซอฮ นึง
วิฮนั เซ� ไม่ เอจี มัฮ โรฮ อื ป เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่
ไล โรฮ� โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เซ ไมจ เนอึม อื โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง ลปุง ซตอก พะจาว อาึง นึง ไลลวง ไมจ แตะ
อาวต ก พริ เซ� 7 โม เลวี เตือง โอยจ อื ไมจ อื ไปญ เครองึ
รุป ยุฮ แตะ ไม่ อาวต อื รวติ รเวยีง กซัต เซ� ไม่ โฮว ฟวต
อื โครยญ คระ โฮว โครง เอญี อ�ื ดัฮ ไก ปุย ไฮญ ป เลียก
นึง โตะ วฮินั เซ โฮ� ไมจ เอนิ อื ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื

8 เญือม เซ โม เลวี ไม่ โม ยูด่า เตือง โอยจ อื ยุฮ เนอมึ อื
ตัม ป อฮั เยโฮยาด่า ป มัฮ ซตุ เซ ละ แตะ โครยญ เจือ� โม
ป นัม ปุย เซ� ตัง โคน ตัง เกือฮ โม ปุย ไน แตะ ฮอยจ เคะ
เยโฮยาด่า� เตือง โม ป เลียก มอง ญัม ซเงะ ลโล่ะ ไม่ โม ป
โอก อื ฮา มอง แตะ ญัม ซเงะ ลโล่ะ เซ โรฮ� พลวย โตว อื



ปาวน กซัต 23:9 lxix ปาวน กซัต 23:15

เอญี ติ ปุย เนอมึ� 9 เยโฮยาด่า เซ เกือฮ โรฮ เพลียฮ ไม่ โล
ยุฮ ด่าวติ ป แฮรน ปุย อาึง นึง วิฮนั เซ ละ โม ฮวันา ตฮนั
เซ� 10 เกือฮ แม โรฮ โม เซ เตือง โอยจ อื แปน ป มอง โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง กซัต เซ� เกือฮ อื ไปญ เครองึ รุป ยุฮ แตะ
โครยญ โฆะ แตะ� ชุง นึง ลัก่กา วฮินั เซ โครยญ ลวง�

11 ฟวยจ เซ เยโฮยาด่า เซ เกือฮ โรฮ โยอตั กวน กซัต
ไพรม เซ โอก� จาวป วอม กซัต ละ อ�ื มอป โรฮ โกตไม ไล
ลวง กัน ตัตเตียง อื โอเอฮี ป ลัง ซันญา กซัต ละ อ�ื ฟวยจ
เซ เยโฮยาด่า ไม่ โม กวน อื เซ เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ อื นึง
ดุฮ อื แปน กซัต� ฟวยจ เซ ปุย เตือง โอยจ อื อฮั เฮ�ี �ปัว
เกือฮ ลอป กซัต ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง�� อฮั เซ เรยีง�

12 เญือม ฮมอง อาทาลิยา ลอยฮ ตอ โม ลัปซด่อน ไม่ เซี
ยง ลืลาว อื กซัต เซ� โกฮ โฮว เคะ โม ลัปซด่อน เซ ฆาื อื
ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� 13 ยุ โรฮ ชุง กซัต โคระ เซ
ซื นา ด่อง คระ เลียก ปุย โตะ รเวอืะ วิฮนั เซ� โม ฮวันา
ตฮนั ไม่ โม ตฮนั ปาึง โตวต อาวต โรฮ เฆียง กซัต เซ� โม
ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื มวน โมฮ รโอฮ รออง ปาึง โตวต ไม่
อ�ื โม นักรอง นักโด่นตรี เยอ นัม ปุย นึง กัน จอยะ เชยี
ลเบี่ย ปาึง� เญือม เซ อาทาลิยา เซ แจฮ เอนิ เครองึ จาวป
แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ไม่ อ�ื �โม เฮี เอจี เลฮ เตียงๆ�� อฮั
เซ�

14ฟวยจ เซ เยโฮยาด่า ป มัฮ ซตุ เซ ดวน โม ไน ตฮนั ยุฮ
แตะ เตือง โอยจ อื ตอก เฮ�ี �โฮมวต โรวก อาทาลิยา เฮี
โอก โฮว ไม่ ซน่ะ แทว ยุฮ โม ตฮนั เซ� ดัฮ ไก ป ริ เรอมึ อ�ื
ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื ซตุ เซ มัฮ โอ
อื ฆวต เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว. 15 โม เซ
โฮมวต เนอึม อาทาลิยา เซ� โฮว ไม่ อื ฮอยจ ละ เญือะ ยุฮ
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กซัต เซ� ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง โตะ รเวอืะ บรอง�
16ฟวยจ เซ เยโฮยาด่า เซ ซันญา ดิ โอเอฮี รโตง โกะ แตะ

ไม่ โม ลัปซด่อน ไม่ กซัต เซ ละพะจาว� นึง ไลลวง แปน เนอึ
ม แตะ ปุย ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ แตะ� 17 เญอืม เซ โม ลัป
ซด่อน เตือง โอยจ อื โฮว ดิ ฮอยจ นึง วิฮนั ยุฮ พะบ่าอนั�
ยุฮ ไลจ ไม่ วฮินั เซ เตือง คัน ทไว ไม่ ฮุป ยุฮ พะบ่าอนั เซ เตื
อง โอยจ อ�ื ยุฮ แม โรฮ ยุม ไม่ มัตทัน ป มัฮ ซตุ ยุฮ พะบ่า
อนั เซ นึง ลัก่กา คัน ทไว ยุฮ อื เซ�

18 เยโฮยาด่า เซ เกือฮ โรฮ โม ซตุ ไม่ โม เลวี แปน ป แลน
แก วฮินั ไม่ รซอฮ โรฮ อื นึง� มัฮ เกือฮ อื ยุฮ กัน ตัม ป เอจี
มอป ไม ด่าวติ อาึง� ไม่ ตอง อื ทไว ซัตซิง ละ พะจาว ตัม
โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ โฮ� แปน โรฮ โม ป นัม กัน เชยี ไม่ กัน
เลน อื โด่นตรี งอ่น โรฮ� 19 เยโฮยาด่า เซ เกือฮ โรฮ ปุย
มอง โตะ รเวอืะ วิฮนั เซ ละ โอ แตะ ซ เกือฮ ปุย รแอม ไล
เกียฮ เลียก นึง โตะ วฮินั เซ�

20ดวน แม โรฮ โม ไน ตฮนั ยุฮ แตะ ไม่ โม ป ระ ป คาว�
โม จาวไน� ไม่ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ อื ตาว
กซัต เซ เน่อมึ นึง วฮินั ฮอยจ ละ เญือะ กซัต� เกือฮ อื โอก
คระ โตะ รเวอืะ ลวง ก ล่าวง อ�ื ฟวยจ เซ เกือฮ กซัต โย
อตั เซ ฮาวก งาวม นึง เบือง ก งาวม กซัต เซ� 21 เคียง ยุฮ
ปุย ยุม ไม่ อาทาลิยา เซ เวยีง เยรูซาเลม อาวต เฮน อาวต
ฮลอง� โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื ไมจ เปละ มวน พาวม
ฆาื อ�ื

24
โยอตั กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 12:1-16)
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1 เญือม แปน โรง โยอตั กซัต เมือง ยูด่า เซ� อาญุ อื ไก
อาแลฮ เนอึม� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม ร
ปาวน เนอึม� มอยฮ มะ อื มัฮ ซิบี่ยา� มัฮ ปุย ยว่ง เบ่เออ
เชบ่า� 2 กซัต โยอตั เซ ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว ไน ติ เจน
ไอม เยโฮยาด่า ป มัฮ ซตุ เซ� 3 ซตุ เซ ซาวป แม โรฮ ปรโป
วน เญือะ โยอตั เซ ละ อื ลอา ปุย� โยอตั เซ ไก กวน รเมะ
กวน รโปวน ฆาื อื โฮวน�

4 กัง เคะ เอ โยอตั เซ ไก รพาวม ฆวต เพรยีง แม วฮินั ยุฮ
พะจาว. 5กอก โม ซตุ ไม่ โม เลวี ฮอยจ โพรม เคะ แตะ� อฮั
เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โอก โฮว เกป พาซี เน่อมึ นึง โม อซิ
ราเอน ป อาวต ไน เมือง ยูด่า เฮี โครยญ ยว่ง� ละ ซ เฌาะ
เพรยีง เปอะ วฮินั ยุฮ พะจาว ทื แตะ เซ นึง โครยญ เนอมึ�
ไมจ โรฮ เปอะ ซไจ ยุฮ ไม่ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื โม เลวี เซ ปัง
เมอ โอ ซไจ ยุฮ อ�ื

6ฟวยจ เซ กซัต โยอตั เซ กอก แม เยโฮยาด่า ซตุ ระ เซ
ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ เมอยุ โอ เปอะ เกือฮ โม เลวี โฮว
ซาวป เกป พาซี เน่อมึ นึง โม ยูด่า ไม่ ปุย อาวต นึง เวยีง
เยรูซาเลม เมอ� ไลลวง เซ เยอ เอจี มัฮ โรฮ ป เอจี อฮั ไอ
โมเซ กวนไจ ยุฮ พะจาว อาึง นึง ซ เกือฮ อื โม อซิราเอน กัฮ
พาซี ละ ซ เพรยีง แตะ พากัง นา ก อาวต พะจาว เซ นึง��
อฮั เซ�

7 มัฮ ฆาื เอจี ซะ เต โม ลุกนอง กซัต อาทาลิยา ปรโปวน
ฆอก ไล เซ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� เครองึ เมาะ ป โกว ปุย นึง
วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ เอจี ตุย ตื โกว อื ละ ไว แตะ พะบ่าอนั
เซ นึง�

8 เญอืม เซ กซัต โยอตั ดวน ปุย ยุฮ เอปิ ละ อาวต มาื ติ�
ฟวยจ เซ อาึง อื โบ โตะ รเวอืะ วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ ลวง ก
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พริ อ�ื 9 ฟวยจ เซ เกือฮ ปุย โฮว ครอฮ อื ละ โม ยูด่า โค
รยญ โดฮ ไม่ โม ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� มัฮ เกือฮ
อื โม เซ ฮอยจ กัฮ พาซี ละ ซ ทไว อื ละ พะจาว. เอจี มัฮ ยุฮ
อื ตัม ป ดวน ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ พะจาว แตะ ยุฮ เญือม
ซตอก อื ปุย นึง ลาึน เวอืฮ โฮ� 10 เญือม เซ โม ป กวต ป
เฮยีง ไม่ โม ลัปซด่อน ไมจ มวน รพาวม ฆาื อ�ื ฮอยจ กัฮ
เนอึม พาซี เซ ตัม ลัง เกือฮ แตะ ปอ กุม อ�ื ไม่ ดุฮ อื โตะ
เอปิ เซ� 11 โม เลวี ดัฮ เอจี ยุ นาวก เอปิ เซ ซ โรวก โฮว ตาว
อื ละ โม ลุกนอง กซัต ป ลัง แลน แก เอปิ เซ� โม เลคา ไม่
โม กวนไจ ซตุ เซ ซ ฮอย มาื โตะ อ�ื ฟวยจ เซ โฮว ละ แม
อื เบือง ไพรม อ�ื ยุฮ ลอป อื ตอก เซ โครยญ ซเงะ่� โฮลฮ
เนอึม มาื เซ ฆาื อื โฮวน� 12 กซัต โยอตั ไม่ เยโฮยาด่า เซ
มอป มาื เซ ละ โม ไน ชงั ระ ป คิต งอ่ต ไลลวง ยุฮ วฮินั เซ�
ละ ซ เกือฮ อื จัง โม ป มัฮ ชงัไมะ� ชงั ปุน� ชงั ไร� ชงั ไร
ซเงี เซ นึง กัน เพรยีง อื วฮินั ยุฮ พะจาว เซ�

13 โม ป มัฮ ชงั จัง อื เซ เพรยีง เนอึม วิฮนั ยุฮ พะจาว
ฮอยจ ละ ฟวยจ ไมจ อ�ื ไม่ ตอน ฮมัน โรฮ อื ตอก ไพรม
แตะ� 14 เญือม เอจี ฟวยจ อื ยุฮ เพรยีง แตะ วฮินั เซ� มาื
พาซี ป โฮฮ ฮา โกว อื เซ เอญี ตาว แม อื ละ กซัต ไม่ เยโฮ
ยาด่า� เญอืม เซ เยโฮยาด่า เกือฮ แม โรฮ ปุย โกว ไคร มาื
โฮฮ เซ ละ ยุฮ แตะ เชือม โบลง ไม่ เครองึ ป โกว ปุย นึง วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว เญอืม ทไว อื โอเอฮี ละ พะจาว�

ติ เจน ไอม เยโฮยาด่า เซ ปุย ฮอยจ ตอง ลอป ทไว โอเอฮี
นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� 15 เยโฮยาด่า ไอม กวต ไอม ครา
เนอมึ� ยุม เญอืม เอจี ไก อาญุ แตะ ติ รอย ไม่ งว่ย เนอมึ�
16 ปุย โฮว รมอยจ ฆัว ยุม อื นึง เมือง ด่าวติ� มัฮ โรฮ นา ก
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รมอยจ ปุย โม กซัต โรฮ� เยโฮยาด่า เซ มัฮ ปุย ไมจ ลัมเลือ
เอนิ กัน ยุฮ ละ โม อซิราเอน� ไม่ ละ พะจาว� ฮอยจ ละ กัน
ยุฮ อื นึง วฮินั ยุฮ พะจาว โรฮ� มัฮ เซ ป รมอยจ ปุย อื นา
เซ ฆาื อ�ื

17 เญือม เอจี ยุม เยโฮยาด่า เซ� โม จาวไน ไน โม ยูด่า
เยอ ปังเมอ ยุฮ ป ตัง ไล� โฮว ดิ เคะ กซัต� ปัว กซัต เนองึ ป
อฮั แตะ� กซัต เซ เนองึ เนอมึ อ�ื 18 เคียง เซ ปุย ลอต เอนิ
ละ โปวฮ วฮินั ยุฮ เยโฮวา พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม แตะ เซ�
ลอต เอนิ รซอฮ ละ โม พะอาเชรา� ไม่ ไว โรฮ แตะ ฮุป� เญื
อม เซ พะจาว เกือฮ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ โม ยู
ด่า ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม ฆาื พิต มัป่ ยุฮ อื เซ� 19พะจาว
ปังเมอ เกือฮ โรฮ ลัง่ โม ป ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ เคะ อื ละ
ซตอก รเงอ่มึ แตะ โม เซ เกือฮ เอญี แม เคะ พะจาว� ปุย
โม เซ ปังเมอ โอ ญอม เนองึ ป อฮั อ�ื

20ฟวยจ เซ ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต นึง เซคารยิา กวน เย
โฮยาด่า ป มัฮ ซตุ เซ� เซคาริยา เซ โกฮ ชุง ซองนา โม
ลัปซด่อน� อฮั เฮี ละ อื นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� �พะจาว อฮั
เฮี ละ เปอะ� โม เปะ เกียฮ โอ โน่ง เปอะ เญาะ เนอึง ป อฮั
โกตไม ยุฮ พะจาว เมอ� กัน ยุฮ เปอะ ตอก เซ แปน ควน
ไลจ โลม ละ โม โกะ เปอะ ไอฮ� โม เปะ เอจี ละ โปวฮ เนอมึ
เปอะ พะจาว, พะจาว ละ โปวฮ โรฮ โม เปะ ฆาื อื โรฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

21 กซัต โยอตั ไม่ ปุย โม เซ พาวม ดิ เตะ พรอม ละ ซ ยุฮ
แตะ ป โซะ ละ เซคารยิา เซ� ฟวยจ เซ โม ลัปซด่อน แล่น
เนอมึ อื นึง ซโมะ เญอืม อาวต อื โตะ กไน ควง วฮินั ยุฮ พะ
จาว ตัม รซอม ดวน กซัต แตะ เซ� 22กซัต โยอตั เญือะ โตก
โตว ละ กุนมุ่น ป เอจี ยุฮ เยโฮยาด่า ละ โกะ แตะ เซ เฟือฮ
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เอนิ� ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ เซคารยิา ป มัฮ กวน อื เซ� เญือม
เอจี ซ ยุม อ�ื เซคารยิา เซ อฮั เฮ�ี �ปัว พะจาว แก แลน ป
โซะ ยุฮ ปุย เนิ เฮ�ี ปัว พะจาว เกือฮ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ�

23 เญือม เอจี ซ ล่อยญ เนอึม เซ� โม ตฮนั ซีเรยี ฮอยจ
ซะ เต ปะเทต ยูด่า� ฮอยจ เอนิ โรฮ นึง เวยีง เยรูซาเลม�
โฮลฮ เอนิ ยุฮ ยุม ไม่ โม จาวไน นึง อื แกล เอนิ� เมาะ คาว
คอง ป โฮลฮ อื เน่อมึ นึง เมือง ยูด่า เซ� เอญี ตาว อื ละ
กซัต ยุฮ แตะ นึง เวยีง ด่ามาซกัต� 24 โม ตฮนั ซีเรยี ปัง
โอ โฮวน โกะ� พะจาว ปังเมอ เกือฮ โม ตฮนั ยูด่า ป โฮวน
โกะ เซ ไป นึง อ�ื มัฮ ฆาื เอจี ละ โปวฮ อื เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว ทื โม จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� โม ตฮนั ซีเรยี โฮลฮ เนอึ
ม เกือฮ โยอตั เซ ลอก ตุต แตะ� 25 เญอืม เอญี ตฮนั ซีเรยี
เซ� กซัต โยอตั อาวต ไม่ เรยีง โซะ แตะ ฆาื เบราะ บัต่ ลอก
แตะ ฆาื โม เซ� ฟวยจ เซ โม ป มัฮ ลุกนอง อื ลอา ปุย งอ่ต
ตอก ซ โรก แตะ เวน ละ โยอตั� นึง เอจี ยุฮ กซัต เซ ยุม ไม่
กวน เยโฮยาด่า ป มัฮ ซตุ เซ� ฟวยจ เซ โฮลฮ เนอึม ยุฮ
ยุม ไม่ อื นึง เตียง ไอจ อ�ื เญือม เซ ปุย โฮว รปาึง อื นึง
เมือง ด่าวติ� ปังเมอ โอ อาึง อื นึง โตะ อูโมง อาึง ปุย โม
กซัต ไฮญ�

26ป ยุฮ ยุม ไม่ กซัต โยอตั เซ มัฮ ซาบัต่ กวน ชเิมอตั� ชิ
เมอตั เซ มัฮ ปรโปวน โม อมัโมน� ติ ปุย อื มัฮ แม เยโฮซาบั่
ต กวน ชมิรติ� ชมิรติ เซ มัฮ ปรโปวน เมือง โมอปั� 27 เมาะ
ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต โยอตั� ไม่ ไลลวง โม กวน อ�ื ไม่
ไลลวง ป อฮั ปุย อาึง ป ซ เกิต ละ อื โฮวน เจือ� ฮอยจ ละ
ไลลวง กัน เฌาะ เพรยีง อื วฮินั ยุฮ พะจาว เยอ� เอจี ไซฮ
ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต� ป โฮลฮ แปน กซัต
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ฆรอ โยอตั เซ มัฮ อามาซิยา กวน โกะ อื ไอฮ�

25
กซัต อามาซิยา
(2 กซต� 14:1-22)

1 เญือม โฮลฮ โรง อามาซิยา แปน กซัต เตอ� อาญุ อื
ไก งา่ โรฮ พอน เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม
งา่ โรฮ ซไตม เนอึม� มอยฮ มะ อื มัฮ เยโฮอาดิ่น� มัฮ ปุย
เวยีง เยรูซาเลม โรฮ� 2 อามาซิยา เซ ยุฮ โรฮ ป ปุก รพาวม
พะจาว โรฮ� ปังเมอ โอ ยุฮ อื ไม่ รพาวม เตม แตะ� 3 เญื
อม เอจี ยุ อามาซิยา ตอน ฮมัน เมือง อาวต แตะ เซ� ยุฮ
โรฮ ยุม ไม่ ลุกนอง แตะ ป เอจี ยุฮ ยุม ไม่ เปือะ โกะ อื เซ�
4 ปังเมอ โอ ยุฮ ยุม ไม่ โม กวน เฌือต ป ยุฮ แตะ ยุม ไม่ เซ�
นึง ยุฮ อื ตัม โกตไม เอจี ไซฮ ไอ โมเซ อาึง� โกตไม คอ เซ
มัฮ รซอม ดวน พะจาว ปุย� อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุ ยุฮ ยุม ไม่
เปือะ ปุย ฆาื กัน พิต ยุฮ กวน เฌือต อ�ื ปุ โรฮ ยุฮ ยุม ไม่
กวน เฌือต ปุย ฆาื กัน พิต ยุฮ เปือะ อื โรฮ� พิต ปุย ออฮ�
ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ�� อฮั เซ�

5ฟวยจ เซ กซัต อามาซิยา กอก โม เจอ ยูด่า ไม่ เจอ เบ่น
ยามิน ฮอยจ โพรม เคะ แตะ� เกน โม เซ แปน ตฮนั ไม่
เกือฮ อื อาวต ไน เจอ โม โกะ แตะ เซ ตัม เจอ ตัม ซฆลาว
ม อ�ื ดุฮ โรฮ ฮวันา อ�ื แปน ไน พัน งอ่น� ไน ลอยะ นึง
อื งอ่น� โม ป เกน อื เซ มัฮ โม ป ไก อาญุ เคียง งา่ เนอึม
ฮาวก ก ล่าวง� ปุย โม เซ ไก เอนิ ลอวย แซน ปุย เอนิ� มัฮ
ตื โม ตฮนั ป เกง ละ รุป� ไม่ เกียฮ ไปญ โรฮ แตะ โล ไม่ เพ
ลียฮ� 6 โนก ฮา เซ� จัง แม โรฮ โม ตฮนั อซิราเอน ติ แซน
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ปุย เอนิ� โม เซ มัฮ ตื โม ป เกง ละ รุป แตะ� งวยฮ จัง อื
โม เซ ปุก เอนิ มาื ติ รอย ตะลัน�

7 เญือม เซ ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ ปังเมอ ฮอยจ เคะ
กซัต อามาซิยา เซ ติ ปุย� ฮอยจ อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต�
ปัว เปอะ โอ เกือฮ โม ตฮนั อซิราเอน เซ โฮว ไม่ แตะ เฟือ
ฮ เอนิ� มัฮ ฆาื โอ พะจาว อาวต ไม่ โม อซิราเอน ป มัฮ จัต
เจือ เอฟราอมิ เฮ�ี 8 ปะ ตึน ซ โคะ เอนิ เปอะ ติ แตะ ซ ปุน
เป โม ปุย ไฮญ ฆาื อ�ื ญันได่ ป เกือฮ ปุย เป ไม่ เกือฮ อื ไป
ปังเมอ มัฮ พะจาว ติ โน่ง� พะจาว ซ เกือฮ เอนิ ปะ ไป นึง
โม ป รุป ไม่ เปอะ เซ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

9 อามาซิยา อฮั เฮี ละ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ฆาื อ�ื �อาึ
เอจี เกือฮ มาื ละ โม ตฮนั อซิราเอน เซ ติ รอย ตะลัน เอนิ�
ซ ยุฮ แม เยอะ ตอก เมอ เซ�� อฮั เซ� ป ซึป ลปุง พะจาว
เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว เกียฮ เกือฮ แม อื ละ
เปอะ โฮวน ฮา เซ แม�� อฮั เซ ละ อ�ื

10 เญอืม เซ อามาซิยา พลวย เนอมึ โม ตฮนั อซิราเอน ป
เอจี จัง แตะ เซ เอญี ฆาื อื ฮอยจ นึง ยว่ง แตะ� โม ป พลวย
อื เอญี เซ เอญี ไม่ รอก ลัมเลือ เอนิ รพาวม แตะ นึง โม ยู
ด่า เซ ฆาื อ�ื

11กซัต อามาซิยา เซ โฮลฮ รพาวม เรยีง แตะ ปุ ปุ� โรวก
โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว ไม่ อื ฮอยจ นึง โตะ โลก ป อฮั ปุย โลก
กิฮ ไม่� ยุฮ ยุม ไม่ โม เอโด่ม นา เซ ติ ฮมาึน ปุย เอนิ�
12 โฮมวต แม โรฮ โรวก ไอม อื ติ ฮมาึน ปุย เอนิ� เอญี ตาว
อื ฮอยจ นึง ไกญ รองั ติ โดฮ� ฟวยจ เซ น่ากึ โปวฮ อื เน่อมึ
นึง ไกญ รองั เซ� โม เอโด่ม เซ ยุม เนอมึ ฆาื อ�ื

13 โม ตฮนั อซิราเอน ป เอจี พลวย อามาซิยา อื เกือฮ เอญี
ฮอยจ นึง ยว่ง แตะ นึง โอ อื เกือฮ โฮว รุป เนอึม ไม่ แตะ
เซ� แม ลเตือฮ เอนิ รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย ป อาวต นึง เมือง ยู
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ด่า เซ ฆาื อ�ื เน่อมึ นึง เมือง ซามาเรยี ฮอยจ ละ ยว่ง เบ่ต
โฮโรน� ยุฮ แม ยุม ไม่ โม ลัปซด่อน นึง อื 3,000 ปุย� ตุย
แม โรวก คาวคอง ยุฮ อื โฮวน เจือ โรฮ�

14 เญือม เอจี เอญี กซัต อามาซิยา เน่อมึ นึง โฮว รุป อื
ปุ แตะ ไม่ โม เอโด่ม เซ� โรวก โรฮ ป มัฮ ฮุป ไว ปุย เมือง
เอโด่ม เซ ไม่ แตะ� เอญี โบลวง อ�ื นุ่ม ไว อ�ื เกือฮ เอนิ อื
แปน พะจาว ยุฮ แตะ� ตอง แม โรฮ ทไว ป ซออย ฮงาื ละ
อ�ื 15 มัฮ ฆาื เซ ป เปลีฮ พะจาว รพาวม ฮาวก แตะ ละ อื
ฆาื อ�ื เกือฮ โรฮ ป ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ เคะ อื ติ ปุย� ปุย
เซ อฮั เฮี ละ กซัต อามาซิยา เซ� �ปะ เมอยุ ไว เปอะ พะ ยุฮ
ปุย ตัง เมือง� เตือง โอ พะ เซ เกียฮ เรอมึ ป มัฮ ปุย ไน แตะ
เกือฮ โปน ฮา อมันัต ปะ เฟือฮ เอนิ เนอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 ลไล อฮั ลัง่ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ โอเอฮี ละ อ�ื กซัต
เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �อาึ อื ดุฮ ปะ แปน ปุ ซิงซา โอเอฮี
ไม่ แตะ เญือม เมอ� อาวต โฆย ฮา� โต เซ อื ซ เกือฮ ปุย
ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื กา ซ อาวต โฆย อ�ื ป ซึป
ลปุง พะจาว เซ ปังเมอ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี
ยุง ที เยอะ� พะจาว เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ
ไลจ ไม่ ปะ� นึง เอจี ยุฮ ปะ โอเอฮี ตอก เซ� ไม่ โอ โรฮ เปอะ
งอ่ต ลปุง ซตอก อาึ เปอะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

โม ยูด่า ไป นึง โม อซิราเอน
17 ฟวยจ เซ อามาซิยา กซัต เมือง ยูด่า ซิงซา ดิ โอเอฮี

ไม่ ทีปึกซา ยุฮ แตะ� มัฮ งอ่ต อื ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่
โม อซิราเอน� ฟวยจ เซ เกือฮ ปุย โฮว ตาว รซอม แตะ ละ
เยโฮอตั กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เซ� เยโฮอตั เซ มัฮ กวน
เยโฮอาฮตั� เยโฮอาฮตั เซ มัฮ กวน เยฮู� รซอม อื เซ มัฮ
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อฮั อื ตอก เฮ�ี �ตัม มัฮ เนอมึ เปอะ กวน รเมะ เปือะ แตะ�
ฮอยจ รุป ดิ ปุ แตะ�� อฮั เซ�

18 เยโฮอตั กซัต เมือง อซิราเอน เซ ลเตือฮ แม โรฮ รโปะ
รซอม แตะ ละ กซัต อามาซิยา นึง ลปุง ปันฮา แตะ ตอก
เฮ�ี �ติ โฮน อื ไรป กัต นึง เลบ่านอน เนอ รโปะ รซอม แตะ
ละ โคะ โซน ซีด่า ป อาวต นึง บลาวง เลบ่านอน ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ เกือฮ กวน เครฮี เปอะ เซ เอญี แปน ปรโปวน
เญือะ กวน รเมะ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ ไก โรฮ โกะ
พริ นึง ติ ตัว� ฮอยจ บึน เอนิ ไรป กัต เซ ปอ บลวย อื เอนิ�
19ปะ เอจี ปุน เป เนอมึ เปอะ โม เอโด่ม เนอมึ� อวต ลื เอนิ
เปอะ ติ แตะ ฆาื� อาวต ไมจ อาวต มวน ฮา นึง เญือะ ยุฮ
เปอะ� เมอยุ ซาวป ลัง่ เปอะ คิต งอ่ต ปไฮะ ปฮอน ละ ซ
แปน อื ควน ไลจ ยุฮ โกะ เปอะ ไม่ โม ลัปซด่อน ยุฮ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

20กซัต อามาซิยา ปังเมอ โอ ญอม งอ่ต ป อฮั อ�ื เอจี มัฮ
พะจาว ป เกือฮ อื แปน ตอก เซ� นึง ซ เกือฮ อื อามาซิยา
เซ ไป นึง ปุย� มัฮ ฆาื เอจี ไว อื ฮุป พะจาว ป ทื โม เอโด่ม
เซ� 21 เยโฮอตั กซัต เมือง อซิราเอน ฮาวก เนอึม ไม่ ตฮนั
ยุฮ แตะ� กซัต ลอา เซ รุป เนอึม ปุ แตะ ฆาื อื นึง เบ่ตเช
เมต ป อาวต นึง แควน เมือง ยูด่า เซ� 22 เญอืม เซ โม ยูด่า
เซ ไป นึง โม อซิราเอน� โม ตฮนั โม ยูด่า เซ ตอ เอญี ฮอยจ
นึง เญือะ โกะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� 23 เยโฮอตั ปุน โฮม
วต อามาซิยา เซ นึง เบ่ตเชเมต� โรวก อื ไม่ แตะ ฮอยจ
นึง เวยีง เยรูซาเลม� ฟวยจ เซ ฮาวก ยุฮ แม ไลจ ไม่ ฆรุง
เวยีง เยรูซาเลม เซ โฮว ลัง่ เมาะ 400 รเนฮ เอนิ เน่อมึ นึง
รเวอืะ เอฟราอมิ ฮอยจ รเวอืะ โตะ โจง� 24 เมาะ ป มัฮ ไคร
มาื อาวต นึง โตะ วฮินั เซ� ไม่ เครองึ โกว ปุย นึง อื ป โฮลฮ
โม จัตเจือ โอเบ่ตเอโด่ม เซ โซะโกะ ฮรกัซา นึง� ฮอยจ ละ
คาวคอง ป ไก นึง เญือะ กซัต� กซัต เยโฮอตั ตุย โรวก อื ไม่
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แตะ ฮอยจ นึง เวยีง ซามาเรยี เตือง โอยจ อ�ื โฮมวต แม
อื ไม่ ปุย โฮวน ปุย� เกือฮ อื แปน ตัว ปะกัน อ�ื

25 เญือม เอจี ฟวยจ ยุม กซัต เยโฮอตั ป มัฮ กวน เยโฮ
อาฮตั กซัต โม อซิราเอน เนอ� อามาซิยา กซัต โม ยูด่า ป
มัฮ กวน โยอตั เซ ไอม ลัง่ กาว โรฮ พอน เนอมึ� 26 โนก ฮา
เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต อามาซิยา เน่อมึ เมือ โรง
ฮอยจ ละ ลอยจ อ�ื เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไล
ลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า ไม่ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เซ
เตือง โอยจ อ�ื 27 เคียง เมอ โอ อามาซิยา เซ เญาะ เนอึม
รพาวม ละ พะจาว เยอ� ไก โรฮ ปุย อาวต นึง เวยีง เยรูซา
เลม งอ่น งอ่ต เฮยีง แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อ�ื กังเคะ
เอ กซัต เซ ตอ ฆาื อื ฮอยจ นึง เมือง ลาคิต� โม ป เกละยุ อื
เซ ปังเมอ โฮว อาื แม ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง เมือง เซ แม� 28 เญื
อม เอจี ยุม อ�ื ปุย เกือฮ บรอง ตัง โรวก ฆัว ยุม อื เซ� เอญี
รมอยจ อื นึง เวยีง เยรูซาเลม ไม่ จัตเจือ ไพรม อื นึง เมือง
ด่าวติ�

26
กซัต อุตซียา
(2 กซต� 15:1-7)

1ฟวยจ เซ โม ลัปซด่อน ไน โม ยูด่า เตือง โอยจ อื ดุฮ แม
อุตซียา ป มัฮ กวน อามาซิยา เซ แปน กซัต รโตง เปือะ อ�ื
เญือม เซ อุตซียา ไก อาญุ กาว โรฮ แลฮ เนอึม� 2 เญือม
เอจี ฟวยจ ยุม เปือะ อ�ื กซัต อุตซียา ปุน แม เวยีง เอลัต ละ
โม ยูด่า ตอก ไพรม แตะ� เฌาะ เพรยีง แม เวยีง เซ เกือฮ
ตอน ฮมัน�
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3 เญอืม แปน โรง อุตซียา กซัต เตอ� อาญุ อื ไก กาว โรฮ
แลฮ เนอึม� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม รฮอน
โรฮ ลอา เนอึม� มอยฮ มะ อื มัฮ เยโคลียา� มัฮ ปุย เวยีง
เยรูซาเลม� 4 อุตซียา เซ ยุฮ โรฮ ป ปุก รพาวม พะจาว ตอก
เอจี ยุฮ อามาซิยา ป มัฮ เปือะ แตะ โรฮ� 5 ไน ติ เจน ไอม
เซคารยิา ป มัฮ ปุ ซิงซา อื โอเอฮี ไม่ เซ� อุตซียา นัปทื เนอึ
ม พะจาว นึง กอ เพอกึ เซคารยิา อื เกือฮ ฮลัต นึง พะจาว�
ติ เจน ซาวป อื พะจาว เซ� กัน ตัตเตียง อื ปุย จเลิน เนอึม
เบือ อ�ื

6 ติ โฮน อ�ื กซัต อุตซียา โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย�
ลอต โฮว ยุฮ ไลจ ไม่ ฆรุง เวยีง กัต� ฆรุง เวยีง ยปัเน� ไม่
ฆรุง เวยีง อตัชโด่ต� ฟวยจ เซ โฮว ซาวป แม โรฮ ยุฮ ปอม
อาวต ตฮนั นึง นาตี เวยีง อตัชโด่ต เซ� ฮอยจ ละ นา ก
อาวต โม ฟีลิซเตีย โฮวน โดฮ� 7 เญือม โฮลฮ อุตซียา ตอซู
ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย� ไม่ โม อารปั ป อาวต นึง กูบ่าอนั�
ฮอยจ ละ โม เมอูนี เซ� เอจี มัฮ เนอึม พะจาว ป เรอึม รุป
ไม่ อ�ื 8 โม อมัโมน โฮลฮ โรฮ เซีย พาซี ละ กซัต อุตซียา�
กซัต อุตซียา เซ พรุ เนอึม มอยฮ ฆาื อื ละ ปุย� ฮอยจ ละ
ปุย อาวต นึง เมือง อยีปิ เอนิ�

9 โฮฮ ฮา เซ แม� อุตซียา ยุฮ แม โรฮ ปอม อาวต ตฮนั นึง
เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ เกือฮ อื เวยีง เซ อาวต ตอน ฮมัน�
ยุฮ แม โรฮ อื นึง ราว รเวอืะ เวยีง ป อฮั ปุย รเวอืะ โจง ฆรุง
ไม่ เซ� ไม่ ราว รเวอืะ โตะ โลก นึง อ�ื ฮอยจ ละ นา ก รบอ่ก
ฆรุง เวยีง นึง อื ติ โดฮ� 10 ยุฮ แม โรฮ ปอม อาวต ตฮนั นึง
ลาึน เวอืฮ� ซาวป โรฮ ปอยจ ซโมะ ระๆ ละ ดุง แตะ รอาวม
นึง อื โฮวน โดฮ� มัฮ ฆาื โฮวน ซัตซิง ยุฮ อื เน่อมึ นึง มู ป
อาวต อื นึง ตู เตียม� ฮอยจ ละ มู ป อาวต อื นึง เตะ ลโล
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วง� กซัต เซ มัฮ ปุย ฮรกั ลัมเลือ กัน ซมา ลโลวง โอเอฮี�
ไก แม โรฮ โม กวนไจ ยุฮ ละ ยุฮ ชจิ นา ก ไมจ เตะ� ไม่ โม
ป มอง แลน แก โคะ อะงุน นึง รปึม�

11 โฮฮ ฮา เซ แม� อุตซียา ไก แม โรฮ โม ตฮนั ยุฮ โฮวน
ปุย� เลคา ป มอง โจต เซน โม ตฮนั ยุฮ อื มัฮ เยอีเอน ไม่
มาอาเซอา� ป มัฮ ฮวันา แลน แก โม เซ มัฮ ฮานันยา� มัฮ
โรฮ ป เรอึม กซัต ติ ปุย� 12 โม ไน ตฮนั ยุฮ อื ไก เอนิ ไม่
ปุ แตะ 2,600 ปุย� มัฮ ตื โม ตฮนั เกง ละ รุป แตะ� 13 โม
ตฮนั ไฮญ ยุฮ อื ป โฮลฮ โม ไน ตฮนั โม เซ ควป คุม แลน แก
เยอ� ไก เอนิ ไม่ ปุ แตะ 307,500 ปุย เอนิ� ปุย โม เซ เตื
อง โอยจ อื เกง ตื ละ รุป� เอจี มัฮ ปุย โม เซ ป เรอึม กซัต
เญือม โฮว รุป อื ไม่ ปุย เยอ� 14 กซัต อุตซียา เซ เพรยีง
โรฮ อาึง โล� เพลียฮ� วอม ไร� ลปิ ไร� ทน�ู ไม่ ซโมะ ละ
โม ตฮนั ยุฮ แตะ� ซโมะ เซ โกว อื ละ วตั แตะ นึง ซลิง�
15 เกือฮ แม โรฮ โม ไน ชงั ยุฮ แตะ ยุฮ ควน โปยญ ปุย ตี
ทนู ไม่ ควน วตั ปุย ซโมะ ระ� มัฮ โปยญ อื เน่อมึ นึง ราว
ฆรุง ก มอง ปุย แก โอเอฮี นึง ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม เซ� ไม่
โครยญ โจง อ�ื มัฮ ละ ซ โปยญ อื โม ป ฮอยจ รุป ไม่ แตะ
นึง อ�ื อุตซียา เซ พรุ เฮอื เนอึม มอยฮ ปุ ปุ� อมันัต อื ไม่
รที อื ระ เนอมึ� มัฮ เบือ เรอมึ พะจาว อ�ื

อุตซียา ลอก ตุต แตะ ฆาื อวต อื ติ แตะ
16 เญอืม เอจี อาวต อุตซียา ไม่ ระ อมันัต ระ รที แตะ ตอก

เซ� อวต ลื ติ แตะ ฆาื อ�ื กัน ยุฮ อื ตอก เซ แปน ควน ไลจ
โลม โกะ อื ไอฮ� มัฮ ฆาื โอ อื เนอมึ รพาวม ละ เยโฮวา พะ
จาว ทื แตะ� เลียก ตอง ไอฮ ทไว ป ซออย ฮงาื นึง คัน ทไว
โตะ กไน วฮินั ยุฮ พะจาว. 17 เญือม เซ อาซารยิา ป มัฮ ซตุ
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อู ปังเมอ เลียก อาื ดิ อื ไม่ โม ซตุ ไฮญ รเตะ ปุย� ซตุ โม เซ
มัฮ ตื โม ป เรยีง รพาวม นึง รซอฮ แตะ ละ พะจาว. 18 เลีย
ก คัต เวยีน กซัต อุตซียา เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� มัฮ
โตว กัน ลัง ยุฮ ปะ เฟือฮ เอนิ ไลลวง ตอง ทไว ป ซออย ฮงาื
ละ พะจาว เฮ�ี มัฮ กัน ลัง ยุฮ โม ซตุ โม ป มัฮ กวน เฌือต
อาโรน เซ ไอฮ� นึง เอจี มัฮ อื โม ป ซงะ่ ไล ละ ซ ตอง แตะ
ทไว ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว� ปัว ปะ โอก ฮา ฮอง ซัมคัน เฮี
เมิฮ� ปะ เอจี เลฮ เนอึม เปอะ เตียง� เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ
โตว รปั โญตซัก แตะ เน่อมึ นึง พะจาว เยโฮวา ฆาื อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื

19 เญอืม เซ อุตซียา ฮาวก รพาวม ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื ปุก
ลัง่ ลไล ไปญ อื โดง งอ ละ ซ ทไว อื ป ซออย ฮงาื ราว คัน
เซ� ลไล ฮาวก รพาวม อื ละ โม ซตุ ตอก เซ� เกิต พราวป
เอนิ เบราะ ลาวต นึง แด่ อื ซองนา โม ซตุ ป อาวต กไน วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว เซ� มัฮ เอนิ นึง เฆียง คัน ตอง ปุย ทไว ป
ซออย ฮงาื เซ� 20 เญือม เซ อาซารยิา ฮวันา ซตุ เซ ไม่ โม
ซตุ ไฮญ นึง อ�ื ยุ เนอึม เกิต เบราะ ลาวต นึง แด่ กซัต อุต
ซียา เซ� ซตุ โม เซ ญุยฮ เอนิ กซัต เซ เกือฮ โอก พราวป
เอนิ ฮา วฮินั ฆาื อ�ื กซัต เซ ซไจ เอนิ โอก ไอฮ ฆาื เกือฮ พะ
จาว แตะ ลอก ตุต ตอก เซ�

21 กซัต อุตซียา ลอก เนอึม ลาวต เซ ฮอยจ ละ ยุม แตะ
เอนิ� เคียง ลอก อื ลาวต เซ� แปน ปุย โอ เญือะ ซงะ่ ไล ฆาื
อ�ื เญาะ โฮลฮ โตว โฮว นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ฆาื อ�ื โฮลฮ
อาวต โน่ง นึง เญือะ ติ ลัง� ป แลน แก เญือะ กซัต เซ ไม่ ป
ตัตเตียง โม ลัปซด่อน รโตง อื มัฮ โยทัม กวน โกะ อื ไอฮ�

22 โนก ฮา เซ� เมาะ ป ยุฮ ป อฮั กซัต อุตซียา เซ เน่อมึ
เมือ โรง อื ฮอยจ ลัก่ ลอยจ อ�ื เอจี ไซฮ อซิยา ป ซึป ลปุง พะ
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จาว ป มัฮ กวน อามอต อาึง โครยญ เจือ� 23 เญอืม เอจี ยุม
อื อุตซียา เซ� โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ�
ปุย โฮว รมอยจ ฆัว ยุม อื นึง รมอยจ ยุฮ โม กซัต� ปังเมอ
โอ อาึง ฆัว ยุม อื เซ นึง โตะ อูโมง ยุฮ โม กซัต นึง มัฮ อื ป
ลอก ลาวต� ฟวยจ เซ ป โฮลฮ ตัตเตียง ปุย รโตง อื มัฮ โย
ทัม กวน โกะ อื ไอฮ�

27
โยทัม กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 15:32-38)

1 เญือม แปน โรง โยทัม กซัต เตอ� อาญุ อื ไก งา่ โรฮ
พอน เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม กาว โรฮ
แลฮ เนอึม� มอยฮ มะ อื มัฮ เยรูชา� มัฮ กวน รโปวน ซา
โด่ก� 2 กซัต โยทัม ยุฮ โรฮ ป ปุก รพาวม พะจาว ตอก เอจี
ยุฮ อุตซียา ป มัฮ เปือะ โกะ อื เซ� ปังเมอ โอ ลู เลียก ทไว โอ
เอฮี นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ตอก ยุฮ เปือะ แตะ� ปัง มัฮ ตอก
เซ� โม ลัปซด่อน เนอ ยุฮ แนฮ ลัง่ กัน พิต กัน มัป่ ลัง่� 3 โย
ทัม เซ เฌาะ ยุฮ โรฮ รเวอืะ ฆรุง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ ลวง ก
ล่าวง อ�ื เฌาะ โก โคระ แม โรฮ ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม นา
ก อฮั ปุย โอเฟน ไม่� 4 โนก ฮา เซ แม� โฮว ซาวป แม โรฮ
ตัง ยว่ง โฮวน โดฮ นึง บลาวง เมือง ยูด่า� ยุฮ แม โรฮ ปอม
อาวต ตฮนั นึง อ�ื ไม่ ควน มอง ปุย แก โอเอฮี เน่อมึ โตะ
เพระด่าวก เซ โรฮ�

5 โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ กซัต ยุฮ โม อมัโมน� ปุน เป แม โรฮ
อ�ื ไน เนอึม เซ� โม อมัโมน โฮลฮ เอนิ เกือฮ มาื ละ กซัต
โยทัม ติ รอย ตะลัน เอนิ� ไม่ เฮงาะ ซาลี 75,000 ทัง� เฮ
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งาะ บ่าเล แม 75,000 ทัง โรฮ� โฮลฮ เอนิ เกือฮ อื ตอก เซ
เตือง เนอมึ ลอา เนอมึ ลอวย นึง อื โรฮ�

6 กซัต โยทัม ปุน เนอึม รที แตะ ระ ปุ ปุ� มัฮ เบือ ยุฮ อื
โอเอฮี ตอก ปุก อื รพาวม เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ�

7 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั โยทัม เซ� ตอก ไล
ลวง กัน รุป อื ไม่ ปุย� ฮอยจ ละ ไล ตอก ยุฮ อื กัน� เอจี ไซฮ
ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า ไม่ โม อซิ
ราเอน เซ� 8 เญือม โฮลฮ โรง อื แปน กซัต เตอ� อาญุ อื
ไก งา่ โรฮ พอน เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม
กาว โรฮ แลฮ เนอมึ� 9 เญอืม เอจี ยุม อื โยทัม� โฮลฮ โฮว
รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นึง เมือง
ด่าวติ� ฟวยจ เซ ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ อาฮตั กวน
โกะ อื ไอฮ�

28
อาฮตั กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 16:1-20)

1 เญือม โฮลฮ โรง อาฮตั แปน กซัต เตอ� อาญุ อื ไก งา่
เนอมึ� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม กาว โรฮ แลฮ เนอึ
ม� อาฮตั เซ ยุฮ โตว ป ปุก รพาวม พะจาว, เฮยีน โตว ป
ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ จัตเจือ แตะ เซ� 2 ปังเมอ ยุฮ อื ตอก ยุฮ โม
กซัต เมือง อซิราเอน อ�ื เอจี ซาวป เอนิ โล ฮุป พะบ่าอนั
เซ โฮวน ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย ไว� 3 โฮฮ ฮา เซ� อาฮตั เอจี
ตอง โรฮ ทไว ป ซออย ฮงาื นึง คัน ป อาวต นึง โตะ โลก ฮนิ
โนม เซ� เอจี ตอง โรฮ ทไว โม กวน รเมะ โกะ แตะ ละ ฮุป
ไม่ อ�ื กัน ฆอก ยุฮ อื เซ เอจี มัฮ เอนิ ตอก กัน ฆอก เอจี ยุฮ
โม ปุย โฮวน เมือง ป เอจี โฮลฮ พะจาว โครฮ โอก ฮา เมือง
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อาวต อื นึง ซองนา โม อซิราเอน โฮ� 4 อาฮตั เอจี ทไว แม
โรฮ ซัตซิง ไม่ ป ซออย ฮงาื นึง คัน ป ไก นึง นาตี ฮลาวง�
ไม่ นึง ไกญ บลาวง ไฮญ� ไม่ นึง เน่อมึ โคะ เกลอมึ ฮละ โค
รยญ โดฮ�

5 เคียง เมอ ยุฮ กซัต อาฮตั ป ฆอก ป เบร ตอก เซ� เย
โฮวา พะจาว ยุฮ อื เกือฮ กซัต นึง เมือง ซีเรยี ฮอยจ รุป ปุ
แตะ ไม่ อ�ื กซัต อาฮตั เซ ไป เนอมึ นึง โม ซีเรยี ฆาื อ�ื โม
ซีเรยี โรวก แม โรฮ โม ลัปซด่อน ยุฮ กซัต อาฮตั เซ โฮวน
ปุย� ฮอยจ นึง เมือง ด่ามาซกัต� ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ
แม กซัต อาฮตั เซ ไป นึง กซัต เมือง อซิราเอน แม� โม
ตฮนั ยุฮ อื โฮลฮ เอนิ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ โฮวน ปุย� 6 โม ตฮนั
ยุฮ เปคา กวน เรมาลิยา กซัต เมือง อซิราเอน เซ� ปุน ยุฮ
เอนิ ยุม ไม่ โม ตฮนั ยูด่า ติ แซน ไปล ลอา ฮมาึน ปุย ไน ติ
ซเงะ เซ โน่ง� โม ตฮนั ยุม เซ มัฮ ตื โม ป เอจี เกง ละ รุป
แตะ ไม่ อ�ื มัฮ ฆาื เอจี ละ โปวฮ ตื โม เซ เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� 7 ไก ตฮนั เกง เลือ ไน โม
อซิราเอน ติ ปุย� มัฮ ซิคร�ี ปุย เซ ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ มาอาเซ
อา กวน กซัต อาฮตั เซ� ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ อตัซรคัีม ป แลน
แก เญือะ กซัต เซ� ไม่ เอนคานา ป มัฮ ซลอง ไง่ กซัต นึง อื
โรฮ� 8 โม อซิราเอน โฮมวต เนอมึ โรวก โม ยูด่า เกือฮ โฮว
แปน ครา แตะ เตือง มัฮ อื เอียกปุ โม โกะ แตะ ลอา แซน
ปุย เอนิ� เตือง โม ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ปุย� เตือง กวน
รเมะ กวน รโปวน อ�ื ไม่ คาวคอง อื โฮวน� โรวก อื ไม่ แตะ
ฮอยจ นึง เวยีง ซามาเรยี�

9 นึง เวยีง ซามาเรยี เซ ไก โรฮ ป ซึป ลปุง พะจาว นึง ติ
ปุย� มอยฮ อื มัฮ โอเด่ต� ปุย เซ โฮว เคะ โม ตฮนั ป เอญี
ฮอยจ นึง เวยีง ซามาเรยี เซ� โอเด่ต เซ อฮั เฮี ละ โม เซ�
�งอ่ต แลน� เยโฮวา พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ เอจี
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เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ โม ยูด่า� มัฮ เซ ป เกือฮ พะ
จาว อื ไป นึง โม เปะ ฆาื อ�ื โม เปะ ปังเมอ ยุฮ เอนิ เปอะ ยุม
ไม่ โม ยูด่า เซ ไม่ รพาวม ซวก โฮฮ ซวก วฮิ แตะ� 10 ปเล่ีย
เฮี โม เปะ เอจี โฆง แม เปอะ โคมเฮง คาเคียน โม ยูด่า� ไม่
ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ เตือง ปรเมะ ปรโปวน อ�ื เอจี ตะ
เปอะ เกือฮ แปน ครา แตะ� อมั มัฮ โคะ เปอะ โม โกะ แตะ
โอ ไก พิต มัป่ ยุฮ ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ เซ� 11 งอ่ต
ป อฮั อาึ ละ เปอะ เฮี เมิฮ� โม ป โฮมวต เปอะ โรวก เกือฮ
แปน ครา แตะ เซ� มัฮ เอนิ โม เอยีกปุ โกะ เปอะ ไอฮ� ไมจ
แม เปอะ ตาว เกือฮ เอญี� ตัม โอ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� พะ
จาว ซ ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก รพาวม แนม ละ โม เปะ
ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

12 เญือม เซ ไก แม โรฮ ฮวันา โม อซิราเอน งอ่น� มัฮ
อาซารยิา กวน โยฮานัน� เบ่เรคิยา กวน เมซินเลโมต� เย
ฮซิคิยา กวน ชนัลุม� มัฮ แม อามาซา กวน ฮตัไล� ปุย โม
เซ โกฮ ชุง คัต เวยีน โรฮ ป ยุฮ ป อฮั โม ตฮนั ป เอญี เน่
อมึ โฮว รุป แตะ เซ โรฮ� 13 อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย เอจี โรวก
เปอะ ละ ซ ตะ เปอะ เกือฮ แปน ครา แตะ เซ� ปุ โรวก ไม่
เปอะ ฮอยจ นา เฮี เฟือฮ เอนิ� มัป่ พิต เอจี ยุฮ เอะ ละ พะ
จาว ป ซ แปน ควน รอก พาวม อื เกือฮ เอะ ลอก ตุต แตะ
เซ เอจี โฮวน� โม เปะ ซ บุ แม เปอะ มัป่ พิต เซ เกือฮ โฮวน
ฮา ไพรม แตะ แม�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 เญือม เซ โม ตฮนั เซ ละ เนอึม โม ป โฮมวต แตะ ไม่
คาวคอง ป โฮลฮ ป ปุน แตะ เซ ฆาื อื ซองนา โม ฮวันา อซิ
ราเอน� ไม่ ซองนา โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อ�ื 15 โม ฮวั
นา อซิราเอน ปาวน ปุย เซ โกฮ ซาวป เอนิ ตุย เครองึ เซอกึ
โรวก โม ตฮนั เน่อมึ นึง เมือง โฮว ซะ เต แตะ เซ� เกือฮ
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โม ป โอ ไก เครองึ เซอกึ เซ จาวป อ�ื เกือฮ โรฮ เกิป ละ อ�ื
จัต แม โรฮ ป โซม ป ปอน ละ อ�ื ดุฮ โรฮ ลออยฮ กาวก นึง
ก เบราะ ก บัต่ อ�ื โม ป ชุมเรยีง นึง อ�ื เกือฮ อื ฮาวก บุก
บรงั� ตาว อื เกือฮ เอญี แม ฮอยจ เคะ คระ เฌือต แตะ นึง
เวยีง เยรโีค� ป อฮั ปุย เวยีง โคะ อนิทพลัม ไม่ เซ� ฟวยจ
เซ โม โกะ อื ลอต แม โกฮ เอญี ฮอยจ นึง เวยีง ซามาเรยี�

กซัต อาฮตั ปัว กซัต เมือง อตัซีเรยี เรอมึ แตะ
16ฟวยจ เซ กซัต อาฮตั เซ เกือฮ ปุย โฮว ตาว รซอม แตะ

ละ กซัต เมือง อตัซีเรยี� นึง ปัว อื กซัต เซ เรอึม แตะ�
17 มัฮ ฆาื ฮอยจ ซะ เต แม โม เอโด่ม โม ยูด่า� ไม่ โฮม
วต โรฮ อื เกือฮ โฮว แปน ครา แตะ งอ่น� 18 โม ฟีลิซเตีย
เยอ เอจี ฮอยจ ซะ เต โรฮ โม ยว่ง ป อาวต นึง ตู เตียม�
ไม่ นึง เนเกป นาตี เมือง ยูด่า เซ� โม ยว่ง ป ปุน เป อื เซ
มัฮ เบ่ตเชเมต� ไอยาโลน� เกเด่โรต� ซะ เต แม โรฮ ยว่ง
โซโค� ทิมนา� กิมโซ ไม่ ยว่ง แตวะๆ นึง อื โรฮ� โม ฟีลิซ
เตีย เซ ลอต เอนิ อาวต นึง อ�ื 19 อาฮตั กซัต เมือง ยูด่า
เซ เนอึม โตว รพาวม ละ พะจาว. เอจี นัม โรฮ โม ยูด่า เซ
ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร ละ พะจาว� มัฮ ฆาื เซ ป เกือฮ พะจาว
เม่ะมัก่ ฮอยจ ละ โม ยูด่า เซ ฆาื อ�ื 20 เญือม เซ ทิกลัต-ปิ
เลเซอ กซัต เมือง อตัซีเรยี เซ ฮอยจ เนอึม เคะ อ�ื ปังเมอ
โอ เรอมึ อ�ื ทัมฮา เมอ ซ เรอมึ อ�ื เลาะ แม รพาวม ตุก อื
เซ เกือฮ ระ ฮา ไพรม แตะ� 21กซัต อาฮตั เซ เกือฮ แม โรฮ
ไคร มาื ป อาวต นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ ละ อ�ื ไม่ ป ไก อื
นึง เญือะ อาวต โกะ แตะ� ฮอยจ ละ ป ไก อื นึง เญือะ ยุฮ
โม จาวไน เซ� ปังเมอ โอ ไก ป มัฮ ละ อื เฟือฮ เอนิ�

22 เญือม อาวต เนอึม กซัต อาฮตั ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
แตะ ตอก เซ� โฮว ละ โอ แตะ เกือฮ ติ แตะ เนอึม รพาวม
ละ พะจาว ฆาื อ�ื 23 ทไว เอนิ ซัตซิง ละ พะ ยุฮ ปุย เมือง
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ซีเรยี� ป เอจี ไป แตะ นึง เญือม รุป แตะ ไม่ อื เซ� อฮั เฮี
ไม่ อ�ื �พะจาว ทื ปุย เมือง ซีเรยี เซ เอจี เรอึม เนอึม กซัต
ซีเรยี เซ เกือฮ เป นึง รุป แตะ� อาึ ทไว โรฮ ซัตซิง ยุฮ แตะ
ละ� พะ โม เฮี ตึน ซ เรอมึ โรฮ อาึ โรฮ�� อฮั เซ� กัน ยุฮ อื
ตอก เซ ปังเมอ แปน เอนิ ควน เกิต ป โตะ ป ตอง ละ โกะ อื
ฆาื อ�ื ฮอยจ ละ เมือง อาวต อื โรฮ�

24 เญือม เซ กซัต อาฮตั เซ ซาวป ซเคระ เครองึ โกว ปุย
นึง วฮินั ยุฮ พะจาว� แปฮ อื เกือฮ ไก แปน ไซจ แปน ไซจ
แตะ� ฟวยจ เซ ซอง เอนิ รเวอืะ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� ซาวป
แม ยุฮ คัน ทไว นึง เวยีง เยรูซาเลม โฮวน โดฮ� 25 ซาวป
แม โรฮ ยุฮ คัน ทไว นึง นาตี ฮลาวง ไน เมือง ยูด่า โครยญ
ยว่ง� ละ ซ ตอง อื ทไว ป ซออย ฮงาื ละ พะ ไฮญ� มัฮ ฆาื
โอเอฮี ตอก เซ ป เปลีฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม อื
เซ รพาวม ฮาวก แตะ ละ อื ฆาื อ�ื

26 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต อาฮตั เซ เน่
อมึ เมือ โรง อื ฮอยจ ละ ลอยจ อ�ื เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง
นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า� ไม่ โม อซิราเอน เตือง
โอยจ อ�ื 27 เญอืม เอจี ยุม อื กซัต อาฮตั เซ โฮลฮ โฮว อาวต
ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นึง เวยีง เยรู
ซาเลม� ปังเมอ โอ อาึง อื นึง โตะ อูโมง อาึง ปุย โม กซัต�
ฟวยจ เซ ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ เฮเซคียา กวน โกะ
อื ไอฮ�

29
เฮเซคียา กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 18:1-3)

1 เญอืม แปน โรง เฮเซคียา กซัต ละ โม ยูด่า เซ� อาญุ อื
ไก งา่ โรฮ พอน เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม
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งา่ ซไตม เนอึม� มะ อื มัฮ อาบี่ยา ป มัฮ กวน เซคารยิา�
2 เฮเซคียา เซ ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว ตอก ยุฮ ด่าวติ ป
มัฮ จัตเจือ ไพรม อื โฮ�

เฮเซคียา เฌาะ เพรยีง วฮินั ยุฮ พะจาว
3 เนอึม โฮลฮ โรง เฮเซคียา แปน กซัต มัฮ เอนิ เคิ เมือ

โรง นึง อ�ื เฮเซคียา เซ โฮว โปฮ แม รเวอืะ วิฮนั ยุฮ พะ
จาว, ไม่ เฌาะ เพรยีง แม อื รเวอืะ โม เซ เกือฮ ไมจ� 4กอก
โรฮ โม ซตุ ไม่ โม เลว�ี เกือฮ อื ฮอยจ โพรม เคะ แตะ นึง
ควง วฮินั เซ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื 5 เญอืม เซ อฮั เฮี ละ
อ�ื �โม เปะ โม เลวี เตือง โอยจ เปอะ� งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี
ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล� ไมจ โรฮ เปอะ
เกือฮ วฮินั ยุฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม เปอะ แปน
ป ซงะ่ ไล โรฮ� เมาะ โอเอฮี ป โอ ซงะ่ ไล โตะ กไน วฮินั เซ�
ไมจ เปอะ ตุย โอก ฮา วฮินั เซ� 6 โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ
เญาะ เนอึม โตว รพาวม ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ� เอจี
ยุฮ เนอมึ ป ฆอก ป เบร ละ อ�ื เอจี ละ โปวฮ เนอมึ พะจาว,
เอจี พัต นา แตะ ฮา วิฮนั ยุฮ อ�ื ไม่ เอจี ลัก่เคะ โรฮ แตะ
ลัก่ อื โรฮ� 7 เอจี ซอง เนอึม รเวอืะ วิฮนั เซ� ออม นึง วิ
ฮนั เนอ เอจี เกือฮ อื ญึ่ต� ป ซออย ฮงาื ไม่ คอง ทไว ไฮญ
เญอ� ปุ โรฮ เญาะ ตอง ทไว อื นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ทื โม อซิ
ราเอน เซ เฟือฮ เอนิ� 8 มัฮ ฆาื เซ ป เปลีฮ พะจาว รพาวม
ฮาวก แตะ ละ เมือง ยูด่า ไม่ เวยีง เยรูซาเลม ฆาื อ�ื กัน
ยุฮ พะจาว ตอก เซ เอจี แปน เนอมึ ควน ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆ
ราึง ปุย นึง� แปน แม โรฮ ป โฮลฮ ปุย โฮว โบ โล่ ญวยฮ
ตอก เอจี โฮลฮ เปอะ ยุ นึง ไง�่ ฮมอง นึง ฮยวก แตะ เซ�
9 มัฮ ฆาื โอเอฮี ตอก เซ ป ยุม โม มะเปือะ เอะ ฆาื อื นึง กัน
รุป เปอ� โม ปรโปวน เญือะ อะ ไม่ กวน รเมะ กวน รโปวน
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เนอะ� เอจี โฮลฮ โฮว แปน ครา ปุย ฆาื อื โรฮ� 10ปเล่ีย เฮี
อาึ เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ ซ ซันญา ดิ แตะ โอเอฮี ไม่
เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� เดอมึ พะจาว โอ เญือะ ซ
เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ โม เอะ ฆาื อ�ื 11 โม เปะ ป มัฮ
กวน เนอะ� ปุ เญือะ ซลัฮ นึง กัน ลัง ยุฮ เปอะ� พะจาว เอจี
มัฮ เลือก อื โม เปะ เกือฮ ชุง ซองนา แตะ ละ ซ รซอฮ เปอะ
ละ อ�ื ไม่ นัม โรฮ เปอะ ปุย ไฮญ นึง กัน ลืลาว พะจาว� มัฮ
โรฮ เกือฮ อื โม เปะ แปน ป ตอง ทไว ป ซออย ฮงาื ละ แตะ
โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

12-14 เญอืม เซ โม เลวี ป อาวต นา เซ เยอ มัฮ โม เฮ�ี เน่
อมึ นึง ซฆลาวม โคฮตั� มัฮ มาฮตั กวน อามาไซ� ไม่ โยเอน
กวน อาซารยิา� เน่อมึ นึง ซฆลาวม เมรารี มัฮ คีต กวน อปั
ด่ี� ไม่ อาซารยิา กวน เยฮาเลเลน� เน่อมึ นึง ซฆลาวม เก
อโชน มัฮ โยอา กวน ซิมมา� ไม่ เอเด่น กวน โยอา� เน่อมึ
นึง ซฆลาวม เอลีซาฟัน มัฮ ชมิรี ไม่ เยอูเอน� เน่อมึ นึง ซฆ
ลาวม อาซัป มัฮ เซคารยิา ไม่ มัตทานิยา� เน่อมึ นึง ซฆ
ลาวม เฮมาน มัฮ เยฮูเอน ไม่ ชเิมอ�ี เน่อมึ นึง ซฆลาวม เย
ดู่ทุน มัฮ เชไมอา ไม่ อุตซีเอน� โม เซ ไก ตื รพาวม ฆวต ยุฮ
กัน�

15 ปุย โม เซ ซาวป รโจะ โม เลวี ไฮญ เซ� ฟวยจ เซ เกือฮ
แม โรฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล ละ พะจาว� ยุฮ เนอมึ อื ตัม
รซอม ดวน กซัต แตะ� เกือฮ เนอมึ โรฮ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ
แปน ป ซงะ่ ไล ตัม ป อฮั โกตไม ยุฮ พะจาว เซ� 16 โม ซตุ
เซ เลียก แม ฮอยจ โตะ ฮอง กไน วฮินั ยุฮ พะจาว ละ เกือฮ
อื วฮินั เซ แปน ป ซงะ่ ไล� เมาะ ป โอ ซงะ่ ไล ป อาวต โตะ
กไน วฮินั เซ� ตุย โรวก อื ฮอยจ นึง ควง วฮินั เซ� โม เลวี
เซ ยวก แม โฮว โปวฮ อื นึง โกลง คิตโรน� 17 ซเงะ เพรยีง
โรง อื วฮินั ยุฮ พะจาว ละ เกือฮ อื แปน ป ซงะ่ ไล เซ� ปุก
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เอนิ เคิ ติ ซเงะ ติ นึง อ�ื เญอืม เอจี ฮอยจ อื ซเงะ ซเตะ นึง
อ�ื กัน เพรยีง อื วิฮนั เซ เอจี ฟวยจ ฮอยจ ละ คระ เลียก
ปุย ฮอยจ ละ วฮินั เซ� ฟวยจ เซ แม ซเตะ ซเงะ� ปุก เคิ ติ
ซเงะ กาว โรฮ แลฮ นึง อ�ื กัน เพรยีง อื วฮินั เซ ฟวยจ เนอึ
ม ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื

18 ฟวยจ เซ โม เลวี เซ เลียก รโฮงะ อื ละ กซัต เฮเซคี
ยา ตอก เฮ�ี �โม เอะ เอ เอจี ฟวยจ เพรยีง เงอะ วิฮนั ยุฮ
พะจาว เซ� ไม่ เกือฮ เยอะ แปน ป ซงะ่ ไล เยอ� เตือง คัน
ตอง ปุย ทไว ซัตซิง นึง� ไม่ เครองึ ป โกว ปุย ละ คัน เซ�
ฮอยจ ละ โตะ อาวต คโนมปัง ซัมคัน ทไว ปุย� ไม่ เครองึ ป
โกว ปุย ละ โตะ เซ� 19 เมาะ โอเอฮี ป ไก นึง วิฮนั ยุฮ พะ
จาว ป เอจี โปวฮ เตีย เฮยี ไฮ เยอื กซัต อาฮตั นึง โอ อื เนอมึ
รพาวม ละ พะจาว เซ� โม เอะ เอจี เฌาะ เพรยีง แม เยอะ
เกือฮ แม โรฮ แปน ป ซงะ่ ไล โรฮ� ปเล่ีย เฮี เอจี อาวต นึง
ลัก่กา คัน ทไว ยุฮ พะจาว เซ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

20 ปวยฮ พริ เซ กซัต เฮเซคียา โกฮ เมือ กซะ งาวป ลัง่
อ�ื กอก โม ป ระ ป คาว นึง เวยีง เซ ฮอยจ โพรม ไม่ แตะ�
ลอต เอนิ ฮาวก ดิ ไม่ อื นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� 21 โรวก
โมวก โปก ไม่ แตะ อาแลฮ ตัว� แกะ โปก อาแลฮ ตัว� กวน
แกะ แม อาแลฮ ตัว� มัฮ แม โรฮ ปิ โปก อาแลฮ ตัว� ซัต
ซิง โม เซ เยอ แปน ควน โตฮ อื โม จัตเจือ กซัต ไม่ โม ยูด่า
ฮา มัป่ ยุฮ อื เซ เตือง โอยจ อ�ื แปน โรฮ ควน เกือฮ อื วฮินั
ยุฮ พะจาว เซ แปน ป ซงะ่ ไล โรฮ� กซัต เฮเซคียา ดวน โรฮ
โม ซตุ ป มัฮ จัตเจือ อาโรน เซ ทไว ซัตซิง โม เซ นึง คัน ทไว
ยุฮ พะจาว โรฮ� 22 โม ซตุ มอก เนอึม โมวก โปก เซ รกา�
ฟวยจ เซ มอก แม แกะ โปก ไม่ กวน แกะ� ฮนัม ซัตซิง โม
เซ โครยญ ตัว อื ซพรอต แม อื นึง คัน ทไว เซ� 23 เญือม
เอจี ฟวยจ ยุฮ อื ตอก เซ� ตุย แม โรฮ โม ปิ นึง อ�ื ตาว อื
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ฮอยจ ละ กซัต ไม่ โม ป ฮอยจ โพรม เซ� ละ ซ เกือฮ อื ยอ่ง
เตะ แตะ ราว ปิ โม เซ� 24ฟวยจ เซ โม ซตุ โฮว มอก ปิ เซ�
ฮนัม ปิ เซ โทก อื ราว คัน ทไว เซ นึง เกือฮ อื แปน ควน โตฮ
โม อซิราเอน ติ แตะ ฮา มัป่ เตือง โอยจ อ�ื เอจี มัฮ กซัต ป
ดวน ปุย มอก ตอง ทไว ซัตซิง ละ พะจาว เตือง ตัว อื ตอก
เซ� ไม่ ทไว โรฮ อื ควน โตฮ โม อซิราเอน ติ แตะ ฮา มัป่ เซ
เตือง โอยจ อ�ื

25กซัต เฮเซคียา เซ เกือฮ โรฮ โม เลวี แปนปอาวต รซอฮ
นึง วฮินั ยุฮ พะจาว. เกือฮ อื โกว ชา� พิน ระ� ไม่ พิน แตวะ
ป ไก นึง วฮินั เซ ตัม ดวนกซัต ด่าวติ อ�ื เอจี มัฮ รซอมดวน
พะจาว ป ซึป กาต ไม่ นาทัน ป ซึป ลปุง พะจาว โฮ� 26 โม
เลวี ชุง ไปญ เคืองโด่นตรี ยุฮ ด่าวติ เซ� โม ซตุ นึง อื ไปญ
โตวต ยุฮ แตะ�

27 เญอืม เซ เฮเซคียา ดวน ปุย ตอง ทไว ซัตซิง ป ลัง ทไว
ปุย นึง ราว คัน เซ� เน่อมึ เญือม ตอง โรง อื ป ทไว แตะ
เซ� โม ป ไปญ เคืองโด่นตรี เซ เลน โด่นตรี ยุฮ แตะ โค
รยญ เจือ� ไม่ โม ป เชยี เซ� โม ป ไปญ โตวต ปาึง แม โรฮ
โตวต ยุฮ แตะ โรฮ� 28 เมาะ โม ป อาวต นา เซ นุ่ม ติ แตะ
ไว พะจาว� เชยี ดิ ลืลาว พะจาว ไม่ ปุ แตะ� โม ป เลน โด่น
ตรี เซ เลน แนฮ อ�ื ฮอยจ ละ ฟวยจ ตอง อื ทไว โอเอฮี ละ
พะจาว�

29 เญือม เอจี ฟวยจ กัน ยุฮ อื เซ� กซัต เฮเซคียา ไม่ โม
เซ เตือง โอยจ อื ชุง นึง มะ ฆราวง แตะ� นุ่ม ติ แตะ นึง ลื
ลาว แตะ พะจาว� 30 เญอืม เซ กซัต เฮเซคียา ไม่ โม จาวไน
เซ เกือฮ โม เลวี เชยี ลืลาว พะจาว ตัม รซอม เชยี ยุฮ กซัต
ด่าวติ ไม่ รซอม เชยี ยุฮ อาซัป ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� โม
เซ เชยี เนอึม ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� นุ่ม ติ แตะ ลืลาว
พะจาว ไม่ อ�ื
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31 ฟวยจ เซ กซัต เฮเซคียา อฮั เฮี ละ โม ลัปซด่อน�
�ปเล่ีย เฮี โม เปะ เอจี ซงะ่ ไล เปอะ ละ พะจาว. ไมจ เปอะ
เลียก ซดิ� โรวก ทไว ซัตซิง ละ พะจาว,� อฮั เซ ละ อ�ื เญื
อม เซ โม ลัปซด่อน โรวก เนอึม อื ตอก เซ� ทไว โรฮ ควน
ญันด่ี ไม่ พะจาว งอ่น� ไก แม งอ่น ป โรวก ซัตซิง ละ ซ ตอง
แตะ ทไว เตือง ตัว อื ละ พะจาว นึง รพาวม ฆวต ทไว โกะ อื
ไอฮ เซ�

32 ซัตซิง ป โรวก โม ลัปซด่อน ตอง ทไว ละ พะจาว เตือง
ตัว อื เซ มัฮ โมวก โปก อาลแฆลฮ ตัว� แกะ โปก ติ รอย ตัว�
กวน แกะ แม ลอา รอย ตัว� 33 โนก ฮา เซ� ซัตซิง โรวก อื
ทไว ตอก ไฮญ เญอ มัฮ แม โมวก โปก แลฮ รอย ตัว� แกะ
ลอวย เปือน ตัว เอนิ� 34 เญือม เซ ซตุ ป รซอฮ ละ พะจาว
นา เซ ปังเมอ โอ ดิ โฮวน ป เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล
นึง อ�ื กา เฆียง เกือฮ โม ซตุ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล เตื
อง โอยจ อ�ื จัมเปน โม เลวี เรอมึ ฮอยจ ละ ฟวยจ กัน เซ�
กา เซ โม เลวี เซ เอจี ที รพาวม นึง เกือฮ อื ติ แตะ แปน ปุย
ซงะ่ ไล ฮา โม ซตุ� 35 โนก ฮา ซัตซิง ป ตอง อื ทไว ละ พะ
จาว เตือง ตัว อื เซ� โม ซตุ เซ ไมจ แม อื ตอง ทไว ลออยฮ
ซัตซิง ทไว โม ลัปซด่อน ละ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว
โรฮ� ไมจ แม โรฮ อื เรฮ รอาวม อะงุน นึง ซัตซิง ตอง ปุย
ทไว ละ พะจาว เตือง ตัว อื เซ โรฮ� มัฮ ตอก เซ ตอก เฌาะ
ไก แม โรฮ ตอก รซอฮ ปุย ละ พะจาว นึง วฮินั เนอ�

36 เญือม เซ กซัต เฮเซคียา ไม่ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ
อื ไมจ มวน ดิ รพาวม นึง ยุ อื มัฮ พะจาว ป เรอึม กัน เซ�
เกือฮ ไกลจ ฟวยจ โครยญ เจือ�

30
กัน ชลอง ปุย กัน เลียง ฌาว
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1กซัต เฮเซคียา ตอม มวยญ แตะ ละ โม อซิราเอน ไม่ โม
ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื รโปะ โจตไม ฮอยจ ละ โม เอฟราอมิ ไม่
โม มะนาเซ� ละ ซ เกือฮ โรฮ อื โม เซ โฮว ชลอง กัน เลียง
ฌาว� ละ ซ นัปทื อื เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ�
นึง วฮินั ยุฮ อื ป ไก นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� 2 กา เซ กซัต
เฮเซคียา ไม่ โม จาวไน ยุฮ อ�ื เตือง โม ลัปซด่อน นึง เวยีง
เยรูซาเลม เซ เตือง โอยจ อ�ื เอจี ซิงซา ดิ ซ ชลอง แตะ
กัน เลียง ฌาว ไม่ ปุ แตะ� โตกโลง ซ ชลอง อื นึง เคิ ลอา
นึง อ�ื 3 ป โอ โม เซ เตือง โอยจ อื โฮลฮ ชลอง กัน เลียง
ฌาว ตัม เวลา ไพรม อื เซ� มัฮ ฆาื โอ โม ซตุ ป เอจี เกือฮ
ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล เซ โฮวน ปอ เกียฮ ยุฮ ดิ แตะ กัน
เซ� โม ลัปซด่อน ป ฮอยจ โพรม นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ ปุ
โรฮ โฮวน โรฮ� 4 ไลลวง เฌาะ อื เวลา ซ โพรม แตะ เซ�
ปุก ตื รพาวม อื เตือง กซัต ฮอยจ ละ โม ลัปซด่อน ป ฮอยจ
โพรม เซ เตือง โอยจ อ�ื 5 โตกโลง เนอึม โฮว รโฮงะ อื ละ
โม อซิราเอน โครยญ โดฮ� เน่อมึ นึง เบ่เออเชบ่า� ฮอยจ
ละ เมือง ด่าน นึง อ�ื มัฮ เกือฮ อื ฮอยจ ตื นึง เวยีง เยรูซา
เลม เซ ละ ซ ชลอง อื กัน เลียง ฌาว ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
โม อซิราเอน เซ� เมาะ บุน เอจี ฟวยจ อ�ื มัฮ ฆาื โอ โม
อซิราเอน เซ เญาะ ฮอยจ ชลอง โฮวน กัน เซ ตัม ลัง ฮอยจ
แตะ ตอก เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง โกตไม โฮ�

6 โม ป โฮว รโฮงะ รซอม เซ ละ โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า
เยอ� โรวก เอนิ โจตไม ป มัฮ รซอม กซัต ไม่ รซอม โม ลุก
นอง อื เซ ละ ปุย� รซอม ไก นึง โจตไม เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
�โม เปะ โม อซิราเอน ป โฮฮ ลัง่ เตือง โอยจ เปอะ ป โปน
ฮา อมันัต กซัต เมือง อตัซีเรยี เซ� ไมจ เปอะ เอญี เคะ เย
โฮวา พะจาว ยุฮ อปัราฮมั� ยซิฮกั� ยาโคป� เดอมึ พะจาว
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ซ เอญี โรฮ เคะ เปอะ� 7 ไมจ เปอะ โตว ยุฮ ตอก เอจี ยุฮ
จัตเจือ ไพรม เปอะ ไม่ โม เอียกปุ เปอะ นึง กัน โอ อื เนอึม
รพาวม ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม อื เซ� พะจาว
เอจี เกือฮ เนอมึ โม เซ ไลจ โลม ฆาื อื ตอก เอจี ยุ เปอะ เซ�
8ปเล่ีย เฮี เญาะ ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ติ แตะ ลึง รพาวมตอก
โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ� ไมจ เปอะ ญอม มอป ติ แตะ ละ
พะจาว, ไม่ โฮว โรฮ เปอะ ฮอยจ นึง วิฮนั ยุฮ อ�ื เอจี มัฮ
นา เซ นา ก เมีญ พะจาว อื ซัมคัน โอ เญาะ ไก ลอยจ� ไมจ
เปอะ ลืลาว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ นา เซ� เดอมึ
พะจาว โอ เญาะ ซ เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ เปอะ ฆาื
อ�ื 9 ดัฮ โม เปะ ญอม แม เอญี เคะ พะจาว โฮ� โม ป โฮม
วต โรวก กวน เฌือต เปอะ ไม่ เอียกปุ ตุเจอ เปอะ ละ เกือฮ
อื โฮว แปน ครา แตะ เซ� ซ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง อ�ื ซ
พลวย โรฮ อื เกือฮ เอญี เคะ เปอะ ฮอยจ นึง บัน่เมือง เฮ�ี
มัฮ เบือ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ เซ ป ปุน เลียก พาวม
โซะ ไง่ เนอึม นึง ปุย� ดัฮ โม เปะ ญอม แม เอญี เคะ พะ
จาว เซ โฮ� พะจาว เซ ซ รปัคัม แม โม เปะ�� อฮั เซ รซอม
นังซื เซ�

10 โม ป โฮว รโฮงะ รซอม เซ เยอ� โฮว เนอมึ โครยญ ยว่ง
ป ไก นึง นาตี เอฟราอมิ� นาตี อาวต โม มะนาเซ� ฮอยจ
ละ นึง นาตี เซบู่ลุน โรฮ� เญือม ฮมอง โม ป อาวต นา เซ
ไลลวง เซ เยอ ปังเมอ เคียต โฮว โบ โล่ ญวยฮ อ�ื 11 เญอืม
เซ ปังเมอ ไก โรฮ ปุย ไน เจอ โม อาเชอ� เจอ มะนาเซ� ไม่
เจอ เซบูลุ่น งอ่น� โม เซ เยอญอม โรฮ งอ่ต ป อฮั อ�ื ฮอยจ
โรฮ ฆาื อื นึง เวยีง เยรูซาเลม� 12 เญอืม เซ พะจาว ยุฮ โรฮ
กัน ระ ไล นึง เมือง ยูด่า โรฮ� เกือฮ โรฮ โม เซ ไก รพาวม
ติ โดฮ ไม่ ปุ แตะ ละ ซ ปุน ยุฮ เนอมึ อื ตัม รซอม ดวน กซัต
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เฮเซคียา ไม่ โม จาวไน เซ� ตัม ป อฮั พะจาว อาึง เซ�
13 เญือม เซ โม ป ฮอยจ โพรม นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ

โฮวน เนอมึ ไม่ ปุ แตะ� โม เซ ชลอง ดิ โซม คโนมปัง โอ ไก
เจือ เซ ไม่ ปุ แตะ นึง เคิ ลอา เซ� 14 โม เซ โฮว ซาวป ยุฮ
ไลจ ไม่ คัน ทไว ป ไก นึง เวยีง เยรูซาเลม� คัน ทไว ปุย ซัต
ซิง งอ่น� คัน ทไว ปุย ป ซออย ฮงาื งอ่น� โฮว โปวฮ อื นึง
ฮอง โกลง คิตโรน เตือง โอยจ อ�ื

15 เญือม เอจี ฮาวก เคิ ลอา กาว โรฮ ปาวน ซาวม เมอ�
โม เซ เตือง โอยจ อื มอก กวน แกะ ละ ซ ชลอง แตะ กัน
เลียง ฌาว เซ� โม ซตุ ไม่ โม เลวี งอ่น อื โซะกิจ ฆาื โอ แตะ
ดิ เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล� ลอต เอนิ ซาวป โรฮ เกือฮ
ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ เกียฮ ตอง โรฮ
ทไว ซัตซิง ฆาื อื นึง โตะ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� 16 โม เซ เยอ
ยุฮ กัน นึง วิฮนั เซ ตัม กัน ลัง ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ ยุฮ
อื ตัม โกตไม เอจี ไซฮ ไอ โมเซ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ โฮ�
โม เลวี เยอ เกือฮ ฮนัม ซัตซิง ป ทไว ปุย เซ ละ ซตุ� ซตุ เซ
ซพรอต แม โรฮ ฮนัม เซ นึง คัน ทไว� 17 ไน โม ป ฮอยจ
ชลอง กัน เลียง ฌาว เซ ไก ปุย โฮวน ป โอ ดิ เกือฮ ติ แตะ
แปน ป ซงะ่ ไล นึง อ�ื โม เซ โฮลฮ โตว มอก ไอฮ อื กวน
แกะ ทไว แตะ เซ� มัฮ เซ ป มอก โม เลวี แกะ เซ รโตง อื
ฆาื อ�ื ไม่ ลอต เกือฮ อื แปน ป ซัมคัน ละ พะจาว. 18-19 ไน
โม ป ฮอยจ โพรม เซ ป โอ ดิ ซงะ่ ไล นึง อื โฮวน ลัก่ มัฮ
แตะ โม เอฟราอมิ� โม มะนาเซ� โม อติซาคา ไม่ โม เซบู่
ลุน� ปุย โม เซ เอจี โซม ปอน โตะ มอก ปุย นึง กัน ชลอง
กัน เลียง ฌาว เซ ตัม โอ อื ปุก ไล แตะ ฆาื อ�ื มัฮ เซ ป ไว
วอน กซัต เฮเซคียา เพือ โม เซ ฆาื อื ตอก เฮี เยอ� �โอ เย
โฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม เอะ� เอจี มัฮ ปะ ป ตึก
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นึง ไมจ แตะ� ปัว ปะ ยวก พิต โฌวะ ยุฮ โม ป ฮอยจ ไววอน
ละ เปอะ ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ เฮี โครยญ โฆะ ปุย� ปัง โอ
โม เฮี ดิ เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล ญุ่ก�� อฮั เซ ละ
อ�ื 20พะจาว งอ่ต เนอึม รซอม ไววอน เฮเซคียา เซ� ยวก
เนอมึ พิต โฌวะ ยุฮ โม ลัปซด่อน เซ� เกือฮ โตว อื ลอก ตุต
แตะ ฆาื อ�ื

21 เญือม เซ โม ลัปซด่อน ไน โม อซิราเอน ชลอง เนอึม
โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ เซ ไม่ ปุ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม
อาแลฮ ซเงะ� ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� โม เลวี ไม่ โม
ซตุ เซ เชยี ดิ ลืลาว พะจาว ไม่ ปุ แตะ� ไม่ รโพ อื นึง เคือง
โด่นตรี เกือฮ เรยีง โครยญ ซเงะ่�

22 เญอืม เซ กซัต เฮเซคียา ลื โรฮ โม เลวี ป เกียฮ นัม โม
ลัปซด่อน นึง กัน ลืลาว อื พะจาว ตอก ปุก อ�ื
โม ปุย โฮวน เซ โซม ปอน เนอมึ ป ทไว แตะ นึง กัน ชลอง

เลียง ฌาว ยุฮ แตะ เซ อาแลฮ ซเงะ� ทไว แม โรฮ ซัตซิง
ละ ซ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว นึง ญันด่ี แตะ นึง เยโฮ
วา ป มัฮ พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� 23ฟวยจ เซ โม
ป ฮอยจ โพรม เซ โตกโลง ดิ ไม่ ปุ แตะ ละ ซ ชลอง แม แตะ
กัน เลียงฌาว เซ อาแลฮ ซเงะ แม� โม เซ เฌาะ ชลอง เนอึ
ม แม อื ตอก เซ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 24 เญือม เซ
กซัต เฮเซคียา เซ เกือฮ โมวก โปก ละ ป โพรม เซ ติ เปือน
ตัว� แกะ แม อาแลฮ เปือน ตัว ละ ซ เกือฮ อื โม ลัปซด่อน
เซ เลียง ปุ แตะ นึง อ�ื โม จาวไน นึง เมือง ยูด่า เซ เกือฮ
โรฮ โมวก โปก ติ เปือน ตัว� แกะ แม ติ ฮมาึน ตัว ละ โม ลัป
ซด่อน ฮอยจ โพรม เซ โรฮ� โม ป มัฮ ซตุ อู โฮลฮ โรฮ เกือฮ
ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล โฮวน ปุย� 25 โม ลัปซด่อน ไน โม ยู
ด่า เซ เตือง โอยจ อ�ื ไม่ โม ซตุ โม เลว�ี ไม่ ปุย ป ฮอยจ เน่
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อมึ นึง โม อซิราเอน ลวง ลัก่ล่าวง อ�ื ฮอยจ ละ โม ปุย ตัง
เมือง ป อาวต นึง บัน่เมือง ยุฮ อ�ื เตือง เมือง อซิราเอน ไม่
เมือง ยูด่า นึง อื โรฮ� อาวต ตื ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ�
26 ปุย ติ เวยีง เยรูซาเลม เมอ อาวต ตื ไม่ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� มัฮ ฆาื โอ กัน ตอก เซ เญาะ ไก นึง เวยีง เยรูซาเลม
เฟือฮ เอนิ� เน่อมึ เญือม แปน ซาโลมอน กวน ด่าวติ กซัต
ฮอยจ ละ เญอืม เซ� 27ฟวยจ เซ โม ซตุ ไม่ โม เลวี เซ โกฮ
ชุง ไววอน ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ โม ลัปซด่อน เซ� เญือม
เซ รซอม ไววอน อื เซ ฮอยจ เนอึม ละ ก อาวต พะจาว นึง
เมือง มะลอง� พะจาว ฮมอง อ�ื ปุก รพาวม อ�ื

31
กซัต เฮเซคียา เกือฮ ปุย ทื เนอมึ พะจาว

1 เญอืม เอจี ฟวยจ ชลอง อื กัน เลียง ฌาว เซ� โม อซิรา
เอน ป ฮอยจ โพรม เซ โกฮ โฮว ฮอยจ นึง เมือง ป อาวต นึง
นาตี โม ยูด่า เซ� ตุฮ ด่อง ซโมะ ซัมคัน เกือฮ บลวย� ฆู แม
ซกัง อาเชรา เซ เกือฮ ลเลอมึ เตือง โอยจ อ�ื เมาะ คัน ทไว
ป ไก นึง นาตี ฮลาวง เคต ก อาวต โม ยูด่า ไม่ เบ่นยามิน�
ฮอยจ ละ ก อาวต โม เอฟราอมิ ไม่ ก อาวต โม มะนาเซ เตื
อง โอยจ อ�ื ยุฮ ตื ไลจ ไม่ อื แกล เอนิ� ฟวยจ เซ โม อซิ
ราเอน เตือง โอยจ อื เซ โกฮ เอญี ฮอยจ ละ เญือะ ละ ยว่ง
อาวต โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน�

เฮเซคียา เมกไม กัน ลัง ยุฮ โม ซตุ ไม่ โม เลวี
2 กซัต เฮเซคียา เซ รฆุ โม ซตุ ไม่ โม เลวี เลีฮ แปน มู

แปน มู อ�ื เมกไม โรฮ กัน ลัง ยุฮ อื ละ อ�ื เกือฮ อื ยุฮ กัน
เกว ไม่ กัน ตอง ทไว ซัตซิง งอ่น� ยุฮ กัน เกว ไม่ ป ทไว ปุย
ละ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว งอ่น� แปน โรฮ โม ป
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ทไว รซอม ญันด่ี แตะ ไม่ ลืลาว อื พะจาว งอ่น� มัฮ ตื กัน
ป เกว ไม่ โตะ กไน ควง วฮินั เซ� 3 กซัต เฮเซคียา เซ โกว
แม โรฮ ซัตซิง ยุฮ โกะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ตอง ทไว ละ
พะจาว โครยญ ซะ โครยญ บู โครยญ ซเงะ ลโล่ะ� ไม่ เญื
อม ฮาวก เคิ� ไม่ เญอืม ไก กัน ชลอง ไฮญ นึง อื โรฮ� เอจี
มัฮ ยุฮ อื ตัม ป เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง โกตไม ยุฮ พะจาว เซ�
4 โนก ฮา เซ ดวน แม โรฮ โม ลัปซด่อน ป อาวต นึง เวยีง
เยรูซาเลม เซ โรวก ทไว โอเอฮี ป ลัง เกือฮ แตะ ละ โม ซตุ
ไม่ โม เลวี เซ� เดอมึ โม เซ ซ เกียฮ รซอฮ ละ พะจาว ไม่ ซ
ปุน ไปญ โรฮ อื โกตไม ยุฮ อื เกือฮ ตอน ฮมัน โรฮ� 5 เญอืม
เอจี โอก กซัต รซอม แตะ ละ ปุย ตอก เซ เยอ� โม อซิราเอน
เนอ โรวก เนอมึ ทไว โอเอฮี ยุฮ แตะ ฆาื อื โฮวน เจือ� โรวก
ทไว เฮงาะ โคระ� รอาวม อะงุน โคระ� ลออยฮ กาวก� โกะ
แฮ� ไม่ เปลิ โอเอฮี ไฮญ ป ซมา อื นึง รปึม ยุฮ แตะ โฮวน
เจือ� โนก ฮา เซ� โอเอฮี เมาะ ป ไก ยุฮ แตะ กาว ปุน เนอ
ทไว แม โรฮ อื ติ ปุน โครยญ เจือ� 6 โม อซิราเอน ไม่ โม ยู
ด่า ป อาวต นึง ยว่ง ป ไก นึง เมือง ยูด่า เซ โฮว ตาว โมวก
ไม่ แกะ ยุฮ แตะ ป ทไว อื ติ ปุน ไน กาว ปุน เซ� โนก ฮา เซ
คาวคอง ไฮญ ยุฮ อื ป โฮว ทไว อื ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ
เซ� โรวก โรฮ รโจะ อื แปน กองๆ แตะ� 7 เญือม โรวก โรง
ปุย ทไว โอเอฮี ละ พะจาว เซ� ปุก เคิ ลอวย นึง อ�ื ปุย ทไว
แนฮ อื ตอก เซ ฮอยจ ละ เคิ อาแลฮ เดอมึ ฟวยจ� 8 กซัต
เฮเซคียา ไม่ โม ลุกนอง อ�ื เญอืม เอจี ยุ อื ป ทไว ปุย แปน
กองๆ อื ตอก เซ� ลืลาว พะจาว ฆาื อ�ื ปิฮ โรฮ มุ่น ละ โม
อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน พะจาว เซ�

9กซัต เฮเซคียา ไฮมญ ไลลวง ป ทไว ปุย แปน กองๆ อื เซ
นึง โม ซตุ ไม่ โม เลว�ี 10 เญอืม เซ อาซารยิา ฮวันา ซตุ� ป
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มัฮ จัตเจือ ซาโด่ก เซ โลยฮ อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �เคียง
ฮอยจ ตาว โม ลัปซด่อน ป ทไว แตะ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เฮ�ี
เญาะ วติ โตว ป โซม ป ปอน ละ โม เอะ เอ� โฮฮ ลัง่ ฮา โซม
เมอะ ป ไก ยุฮ ฮุ เฮ�ี ตอก เอจี ยุ เปอะ เฮ�ี มัฮ เนอึม เบือ
ปิฮ พะจาว มุ่น ละ โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11ฟวยจ เซ กซัต เฮเซคียา ดวน แม ปุย เพรยีง ฮอง นึง
วฮินั ยุฮ พะจาว ละ ซ เกือฮ ปุย ละ โอเอฮี ป ทไว ปุย เซ นึง�
ปุย เพรยีง เนอมึ อื ตอก เซ� 12 เญอืม เซ ปุย โฮว ตาว เนอึ
ม ป ทไว แตะ เซ นึง อื ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� เตือง ป ทไว อื
ติ ปุน ไน กาว ปุน เซ ไม่ ป ทไว อื ตอก ไฮญ� ฮวันา โม เลวี
ป แลน แก ป ทไว ปุย เซ มัฮ โคนานิยา� ป เรอึม อื มัฮ ชิ
เมอ�ี มัฮ ปุ โกะ อื ไอฮ� 13 โม ป เรอึม ปุย ลอา เซ มัฮ เยฮี
เอน� อาซาซิยา� นาฮตั� อาซาเฮน� เยรโีมต� โยซาบัต่�
เอลีเอน� อิชมาคิยา� มาฮตั ไม่ เบ่ไนยา� ปุย โม เซ เตือง
โอยจ อื เอจี มัฮ โม ป เลือก กซัต เฮเซคียา ไม่ อาซารยิา ฮวั
นา ซตุ เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน ป แลน แก กัน เซ�

14 โคเร กวน อิมนา โม เลวี ป มัฮ ฮวันา โม ป มอง โตะ
รเวอืะ วิฮนั ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ� แปน โรฮ ป แลน แก
คาวคอง ทไว ปุย ละ พะจาว� แปน โรฮ ฮวันา ป รฆุ คาว
คอง ป ทไว พเิซต ปุย ละ พะจาว ไม่ โอเอฮี ป เมีญ ปุย แปน
ป ซัมคัน� 15 โม เลวี ไฮญ ป เรอึม อื นึง กัน เซ นึง โครยญ
ยว่ง ก อาวต โม ซตุ เซ มัฮ เอเด่น� มินยามิน� เยชูอา�
เชไมอา� อามารยิา� ไม่ เชคานิยา� ปุย โม เซ เรอึม เนอึม
อื ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� โม เซ รฆุ เนอมึ ป ลัง โฮลฮ โม เลวี
เซ ละ อ�ื ตัม มู ตัม ซฆลาวม อ�ื เตือง ป ระ ป แตวะ ตอก
ปุ แตะ�

16 ปัง มัฮ ตอก เซ� โม ป เอจี โจต ปุย เซน อื ละ ยุฮ กัน
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นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ตัม มู ตัม ซฆลาวม อ�ื เมาะ ปรเมะ ป
เอจี ไก อาญุ อื เคียง ลอวย เนอมึ ฮาวก ก ล่าวง ป ลัง เลียก
นึง วฮินั ยุฮ พะจาว, เญาะ จัมเปน โตว เกือฮ ไก รโตง นึง ป
แจก ปุย เซ� นึง เอจี โฮลฮ อื รโตง แตะ นึง กัน ยุฮ แตะ นึง
วฮินั เซ� 17 โม ซตุ อู ลัง ยุฮ กัน ตัม มู ตัม ซฆลาวม แตะ�
โม เลวี ป เอจี ไก อาญุ เคียง งา่ เนอึม ฮาวก ก ล่าวง เงอ�
ลัง ยุฮ กัน ตัม มู ตัม เวน โม โกะ แตะ ไอฮ� 18 โม เซ เยอ
โฮลฮ โจต เซน แตะ เตือง ปรโปวน เญือะ แตะ� เตือง กวน
รเมะ กวน รโปวน แตะ� ฮอยจ ละ โม ป อาวต ไม่ อื เตือง
โอยจ อ�ื มัฮ เบือ เนอึม รพาวม โม เซ ละ เกือฮ อื ติ แตะ
แปน ปุย ซงะ่ ไล ละ ยุฮ แตะ กัน เซ�

19 โม ซตุ ป เมีญ ปุย มัฮ จัตเจือ อาโรน� เตือง โม ป อาวต
นึง ยว่ง อาวต แตะ� ไม่ ป อาวต อื นึง นาตี เลียง แตะ ซัตซิง
เงอ� เอจี ไก โม ป เมกไม ปุย ละ แจก แตะ ป ลัง โฮลฮ โม
เซ ละ อื โครยญ โฆะ ปรเมะ เซ� ละ โม เลวี ป เอจี โจต เซน
แตะ� เอจี ไก โรฮ โม ป ลัง แจก โอเอฮี ละ ตอก เซ โรฮ�

20 กซัต เฮเซคียา เซ เอจี เนอึม รพาวม ละ เยโฮวา พะ
จาว ทื แตะ� ยุฮ โรฮ ป ปุก ป ลอก เล่ีป เมือง ยูด่า เอนิ�
21 เมาะ กัน ยุฮ กซัต เฮเซคียา ละ รโพ แตะ วฮินั ยุฮ พะจาว
เซ� ไม่ กัน เนองึ แตะ โกตไม ไม่ ลปุง ซตอก พะจาว แตะ�
เอจี ยุฮ อื ไม่ ฆวต ซาวป แตะ ยุ พะจาว ทื แตะ ไม่ รพาวม
เนอมึ แตะ� กัน ยุฮ อื เซ จเลิน เนอมึ เบือ อ�ื

32
โม อตัซีเรยี ริ ปุน เวยีง เยรูซาเลม
(2 กซต� 18:17-35; อซย� 36:1-22)
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1 เญือม เอจี ฟวยจ กัน ยุฮ กซัต เฮเซคียา ป ยุฮ อื ไม่
รพาวม เนอึม แตะ เซ� เซนนาเคอรปิ กซัต เมือง อตัซีเรยี
ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เมือง ยูด่า� เกือฮ เอนิ ตฮนั ยุฮ แตะ
แวต เวยีง ป ไก ปอม อาวต ตฮนั นึง นาตี ยูด่า เซ โครยญ
เวยีง� แกต ติ แตะ เป ฆาื อ�ื 2 เญือม เอจี ยุ เฮเซคียา ซ
ฮอยจ รุป เซนนาเคอรปิ เวยีง เยรูซาเลม ตอก เซ� 3 เฮเซคี
ยา ไม่ โม ลุกนอง อ�ื ไม่ โม ตฮนั เกง เลือ ยุฮ อ�ื โตกโลง
ดิ เกลาะ รอาวม ปลาึฮ ป ปัต ก พริ เวยีง เซ ฮา อ�ื ละ โอ
อื ซ เกือฮ โม อตัซีเรยี โฮลฮ โกว รอาวม ป ไก โบ เวยีง เยรู
ซาเลม เซ� 4 โม ลัปซด่อน เรอึม โรฮ เกลาะ รอาวม เซ ไม่
อื โฮวน ปุย โรฮ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื �เกือฮ กซัต อตัซีเรยี เซ
โฮลฮ โกว รอาวม โฮวน เฮี ละ เมอ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
5 กซัต เฮเซคียา เฌาะ เพรยีง ฆรุง เวยีง ก เอจี เญื่อฮ อื เซ
เกือฮ ตอน� ยุฮ โรฮ ปอม นา ก มอง ตฮนั แก โอเอฮี ราว
ฆรุง เวยีง เซ� ยุฮ แม ฆรุง เวยีง เซ ลวง ก พริ อื ติ จัน แม�
เฌาะ บุ แม โรฮ ฆรุง นา ก เทอมึ ปุย เตะ นึง เมือง ด่าวติ
เซ� ยุฮ แม โรฮ โล� เพลียฮ� โฮวน โรฮ�

6 เกือฮ โม ลัปซด่อน นึง เวยีง เซ อาวต ตื ฆรมึ โม ไน
ตฮนั� กอก โรฮ อื ฮอยจ โพรม โบ โตะ รเวอืะ เมือง� เญอืม
เซ เกาะ โลม รพาวม อื ตอก เฮ�ี 7 �ไมจ เปอะ อาวต ตอน
อาวต ฮมัน� ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม
แตะ� ปุ ฮลัต� ปุ ชุม รพาวม ฆาื ยุ เปอะ กซัต อตัซีเรยี ไม่
โม ตฮนั โฮวน ยุฮ อื เซ� ป อาวต ไม่ เอะ เอ� ระ แม อมันัต
ฮา โม เซ แม� 8 โม เซ ไก เรยีง แด่น ตัม เนะซองั โน่ง� โม
เอะ ปังเมอ ไก เยโฮวา พะจาว ยุฮ ฮุ� พะจาว ยุฮ ฮุ เซ เอจี
อาวต ไม่ เอะ� ซ เรอึม โรฮ รุป รโตง เอะ โรฮ�� อฮั เซ ละ
อ�ื เญือม เซ โม ลัปซด่อน โฮลฮ รพาวม เรยีง แตะ เบือ ป
อฮั กซัต ละ แตะ เซ�
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9 กัง เคะ เอ� เญือม อาวต ลัง่ กซัต เซนนาเคอรปิ ไม่ โม
ตฮนั ยุฮ แตะ นึง เมือง ลาคิต เตอ� เกือฮ โม ลุกนอง แตะ
โฮว ตาว รซอม แตะ ฮอยจ ละ กซัต เฮเซคียา ไม่ โม ยูด่า นึง
เวยีง เยรูซาเลม เซ� 10 รซอม เซนนาเคอรปิ เซ มัฮ อฮั อื
ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอ มัฮ โคะ เปอะ ติ แตะ โฮลฮ เปิง เมอ�
มัฮ เมอ ป เรยีง รพาวม เปอะ ละ ญอม ลัง่ แตะ อาวต นึง
เวยีง เยรูซาเลม เตือง แวต ปุย อื ตอก เฮ�ี 11 เฮเซคียา เซ
เคียต อฮั เฮี ละ เปอะ� �เยโฮวา พะจาว ยุฮ เอะ ซ เรอมึ เอะ
เกือฮ โปน ฮา กซัต เมือง อตัซีเรยี�� อฮั เซ ละ เปอะ� ญัน
ได่ มัฮ เยอื จุ อื โม เปะ เกือฮ ยุม นึง ไปลญ แตะ� โม่ มัฮ อ�ื
12 โม่ มัฮ เฮเซคียา เซ ป เอจี โฆง ยุฮ ไลจ ไม่ คัน ทไว ยุฮ
พะจาว ป ไก นึง นาตี ฮลาวง เซ� โนก ฮา เซ เอจี ดวน แม
โม ยูด่า ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอ ไมจ
เปอะ นุ่ม ไว พะจาว ซองนา คัน ทไว เฮี ติ โดฮ โน่ง� ไมจ
โรฮ เปอะ ตอง ทไว โอเอฮี นึง คัน ติ โดฮ เซ โรฮ�� เอจี อฮั
เซ ละ เปอะ�

13 �โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง� เอจี เป อาึ ไม่ โม จัต
เจือ ไพรม เมอะ ปุย เมือง ไฮญ โฮวน เมือง เงอ� มัฮ ปะ
เทต เมอ ติ ติ ป เอจี โฮลฮ พะจาว ทื อื เรอึม ปอ เอนิ ปุน
เป อื อมันัต อาึ อ�ื 14 เมาะ บัน่เมือง ป เอจี โคะ พะจาว ยุฮ
แตะ ปุน เรอมึ แตะ� เอจี ไป ตื นึง โม เอะ ตื� พะจาว ยุฮ อื
เซ ปุน เรอึม โตว อื เฟือฮ� โม เปะ เอ เกียฮ โคะ โน่ง เปอะ
พะจาว ทื แตะ ซ ปุน เรอึม เนอึม แตะ เมอ� 15 ปุ เกือฮ เฮ
เซคียา เซ ปุน ไม่ญ เปอะ นึง โอเอฮี ตอก เซ� ปุ โรฮ เกือฮ จุ
เปอะ� ปุ เจือ เฟือฮ เอนิ� ดิ ไก โตว ติ บัน่ ติ เมือง เนอมึ ป
เรอึม พะจาว ทื อื รุป ไม่� ปอ เอนิ ปุน ตอซู อื เกือฮ อื โปน
ฮา อมันัต อาึ ไม่ อมันัต จัตเจือ เยอะ� พะจาว ทื โม เปะ เซ
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โฮว ละ โอ แตะ ซ ปุน เรอมึ โม เปะ เกือฮ โปน ฮา อมันัต อาึ
เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 โม ลุกนอง กซัต เมือง อตัซีเรยี เซ เพียก แฮม ลัมเลือ
เอนิ พะจาว เยโฮวา� เพียก แฮม โรฮ เฮเซคียา ป มัฮ กวน
ไจ อื เซ โรฮ� 17กซัต ยุฮ อื เซ ไซฮ นังซื เพยีก แฮม เยโฮวา
พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ ตอก เฮ�ี �พะจาว ทื ปุย ปลัฮ
เตะ โฮวน เมือง เงอ เอจี โอ ปุน เรอมึ ปุย ไน แตะ เกือฮ โปน
ฮา อมันัต อาึ ตอก ออฮ� พะจาว ทื เฮเซคียา เซ แจง โรฮ
โอ อื ซ ปุน เรอมึ ปุย ไน แตะ เกือฮ โปน ฮา อมันัต อาึ ตอก
เซ โรฮ�� อฮั เซ� 18 เญือม เซ โม ลุกนอง กซัต เซ รโอง
เรยีง� อฮั โอเอฮี นึง ลปุง โม ฮบีรู เซ ละ เกือฮ แตะ โม ป
อาวต นึง ราว ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม เซ ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื มัฮ
โคะ อื ติ แตะ ซ ปุน ซะ เต เวยีง เซ� 19 โม เซ เพียก แฮม
พะจาว ทื ปุย เวยีง เยรูซาเลม เซ ตอก เพยีก แฮม แตะ พะ
จาว ทื ปุย ปลัฮเตะ ป ลวน ปุย นึง โกะ แตะ ไอฮ�

พะจาว เรอมึ เฮเซคียา
20ฟวยจ เซ กซัต เฮเซคียา ไม่ อซิยา ป ซึป ลปุง พะจาว�

ป มัฮ กวน อามอต เซ� ไววอน ปัว พะจาว เรอึม แตะ นึง
ไลลวง เซ� 21 เญือม เซ พะจาว ดวน เอนิ เตปด่า เลีฮ ติ�
เกือฮ อื ยุฮ ยุม ไม่ โม ตฮนั ยุฮ กซัต อตัซีเรยี เซ� ไม่ โม ฮวั
นา ตฮนั ยุฮ อื โรฮ� เญือม เซ กซัต อตัซีเรยี เซ โกฮ เอญี
ฮอยจ นึง เมือง แตะ ฆาื อ�ื ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ นึง ปุย�
ฮาวก นึง วฮินั ยุฮ พะ ทื โกะ แตะ� ยุม นา เซ� มัฮ เอนิ โม
กวน โกะ อื ไอฮ ป ยุฮ ยุม ไม่ นึง วจิ เจอ�

22 มัฮ ตอก เซ ตอก เรอึม พะจาว กซัต เฮเซคียา ไม่ ปุย
เวยีง เยรูซาเลม เซ� เกือฮ เนอึม อื โปน ฮา อมันัต เซนนา
เคอรปิ กซัต เมือง อตัซีเรยี เซ� โปน โรฮ ฮา โม ป ฆวต รุป
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ไม่ แตะ โครยญ ลวง โรฮ� โฮลฮ เนอึม อาวต เฮน อาวต
ฮลอง ฆาื อ�ื 23 เญอืม เซ ไก โฮวน ปุย ป ฮอยจ ทไว โอเอฮี
ละ พะจาว ฆาื อื นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� โรวก แม โรฮ
คองควน ละ กซัต เฮเซคียา เซ� เคียง เซ โฮว ไป นา ปุย
โฮวน เมือง เงอ� อวต ลื เฮเซคียา ไม่ นัปทื โรฮ แตะ ฆาื อ�ื

กซัต เฮเซคียา โซะ
(2 กซต� 20:1-3; อซย� 38:1-22)

24ฟวยจ เซ กซัต เฮเซคียา โซะ เชยีน ลัมเลือ เอนิ� เอจี
ซเปี เนอึม ยุม� ไววอน ฆาื อื ละ พะจาว. เญือม เซ พะจาว
โลยฮ อื ละ อ�ื เปลีฮ โรฮ เคืองไม ซัมคัน ละ ซ แปน อื ควน
ยุง เฮเซคียา เซ ซ ไฮ โซะ แตะ เซ� 25 เฮเซคียา เซ ปังเมอ
โอ เปลีฮ รพาวม ญันด่ี แตะ นึง พะจาว เบือ ไฮ โซะ แตะ
เซ� เกียฮ ฮุน� เญือม เซ พะจาว เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ
ละ อ�ื เตือง โม ยูด่า� ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม โรฮ� 26 กัง
เคะ เอ� กซัต เฮเซคียา ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม เซ ญอม
เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ตุเตียม� พะจาว เญาะ เกือฮ โตว โม
ลัปซด่อน ลอก ตุต แตะ ติ เจน แปน เฮเซคียา เซ กซัต ฆาื
อ�ื

ลัก่ ก ลอยจ จีวติ เฮเซคียา
(2 กซต� 20:12-19; อซย� 39:1-8)

27 กซัต เฮเซคียา เซ แปน ปุย กอย เตอมึ เนอึม รโอฮ�
ยุฮ เอนิ ฮอง ละ แฮรน แตะ ไคร มาื� แกว ไมจ� ป ซออย
ฮงาื� ไม่ โล� ฮอยจ ละ คาวคอง ไฮญ ยุฮ อื โครยญ เจือ�
28 ยุฮ แม เกอมึ ระ ละ อาึง แตะ เฮงาะ� รอาวม อะงุน�
ลออยฮ กาวก� ยุฮ แม โรฮ โฮง ละ อาวต ซัตเลียง คอง ดู่
แตะ� ฮอยจ ละ คอก แกะ� 29 ตัง แม โรฮ ยว่ง โคระ โฮวน



ปาวน กซัต 32:30 cvi ปาวน กซัต 33:1

ยว่ง� คอง เลียง อื ป มัฮ แกะ� ปิ� โมวก ยุฮ อื ไก โฮวน มู�
มัฮ เนอมึ เบือ ปิฮ พะจาว มุ่น ละ อ�ื

30 เอจี มัฮ กซัต เฮเซคียา เซ ป เกลาะ โตะ เลีฮ รอาวม
ปลาึฮ กิโฮน เนอ� เกือฮ รอาวม เซ แม ปัต โอก ลัก่ เมือง
ด่าวติ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อ�ื เมาะ กัน ยุฮ กซัต เฮเซคี
ยา เซ จเลิน เนอมึ ปุ ปุ� 31 ไลลวง ฮอยจ ไฮมญ ป มัฮ กวน
ไจ กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน ซกิ ซัมคัน ป เกิต ป ไก ละ เมือง อซิ
ราเอน นึง เฮเซคียา เซ� พะจาว พลวย แลน กซัต เฮเซคี
ยา เซ ยุฮ อฮั อื ตัม รพาวม โกะ แตะ� มัฮ พลวย อื ตอก เซ
ละ ซ ลอง แตะ แลน ตอก คิต ตอก งอ่ต เฮเซคียา เซ โอเอฮี
โตะ รพาวม แตะ โครยญ เจือ�

กซัต เฮเซคียา ยุม
32 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต เฮเซคียา� ไม่

ตอก ทไว อื ติ แตะ ละ พะจาว� เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื
เกว ไม่ ป ยุ บลอง อซิยา ป ซึป ลปุง พะจาว� กวน อามอต
เซ� ไม่ นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต เมือง ยูด่า ไม่ เมือง อซิรา
เอน เซ� 33 เญือม เอจี ยุม เฮเซคียา เซ โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่
โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นึง เบือง รมอยจ
ปุย จัตเจือ ด่าวติ ลวง ลัก่ล่าวง อ�ื เญอืม ยุม อื เซ� โม ยูด่า
ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม รไงฮ่ ยุม อื เซ เกือฮ อื รโอฮ รอตั�
ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ มะนาเซ กวน โกะ อื ไอฮ�

33
มะนาเซ กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 21:1-18)

1 เญือม โฮลฮ โรง มะนาเซ แปน กซัต เตอ� อาญุ อื ไก
กาว โรฮ ลอา เนอึม� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซา
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เลม รฮอน โรฮ พอน เนอมึ� 2กซัต เซ ยุฮ ลัมเลือ ป ฆอก ป
เบร ละ แลนพะจาว อ�ื มัฮ เอนิ ตอก กัน ฆอก ยุฮ ปุย โฮวน
เมือง ป โฮลฮ พะจาว โครฮ เกือฮ โอก ฮา เมือง อื ซองนา
โม อซิราเอน เซ� 3 กซัต มะนาเซ เฌาะ ยุฮ แม คัน ทไว นึง
นาตี ฮลาวง ป เอจี ยุฮ เฮเซคียา ป มัฮ เปือะ อื เซ ไลจ ไม่�
ยุฮ แม คัน ทไว ปุย โอเอฮี นึง ละ พะบ่าอนั� ยุฮ แม ฮุป
พะอาเชรา� ซาวป แม โรฮ นุ่ม ไว เคิ� ซเงะ� ซโมยญ� ไม่
นัปทื อื โอเอฮี โม เซ� 4 ยุฮ แม โรฮ คัน ทไว ละ พะ ไฮญ นึง
วฮินั ยุฮ พะจาว ป มัฮ นา ก เอจี อฮั พะจาว อาึง ตอก เฮ�ี
�เยรูซาเลม เฮี ซ แปน ลอป ก ลืลาว ปุย มอยฮ อาึ นึง��
อฮั เซ� 5 โนก ฮา เซ กซัต มะนาเซ ยุฮ แม คัน ละ ทไว แตะ
โอเอฮี ละ เคิ� ซเงะ� ซโมยญ แม� ยุฮ เอนิ อื นึง ควง วฮินั
ยุฮ พะจาว เซ เตือง ลอา คัก อ�ื 6ฟวยจ เซ ตอง แม ทไว โม
กวน รเมะ แตะ ละ พะ ทื แตะ เซ นึง โตะ โลก ฮนิโนม� โกว
แม โรฮ คูบ่า� กทา กทอง� โฮม มอ พี� ไม่ ตีนัง แม โฮวน
เจือ� กัน ยุฮ อื เซ มัฮ เนอึม ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว, มัฮ
โรฮ ควน เกือฮ พะจาว เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ฆาื อื โรฮ�

7 ฮุป ป แกะ ซลัก ปุย เซ โฮว โบลวง แม โรฮ อื นึง โตะ วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว� เอจี มัฮ วฮินั เซ ป อฮั พะจาว ละ กซัต ด่า
วติ ไม่ กซัต ซาโลมอน ป มัฮ กวน อื เซ ตอก เฮี เยอ� �เอจี
มัฮ วิฮนั เฮี ไม่ เวยีง เยรูซาเลม เฮ�ี ป เอจี เลือก อาึ อาึง
ลลาึง นาตี อาวต โม อซิราเอน เตือง กาว โรฮ ลอา เจอ อ�ื
อาึ ซ เกือฮ แปน ก ลืลาว ปุย มอยฮ แตะ นึง� 8 ดัฮ โม อซิ
ราเอน ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อาึ อาึง� ไม่ ยุฮ อื ตัม โกตไม เอจี
เกือฮ อาึ ไอ โมเซ ซึป ละ อื โฮ� อาึ ซ ญอม โตว เกือฮ ปุย
ปุน โครฮ โม อซิราเอน โอก ฮา เมือง เอจี เกือฮ แตะ อาึง
ละ จัตเจือ ไพรม อื เซ�� อฮั เซ พะจาว เยอ� 9 ปัง มัฮ ตอก
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เซ� กซัต มะนาเซ เอจี นัม เอนิ โม ยูด่า ไม่ ปุย เวยีง เยรูซา
เลม เกือฮ อื ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว� กัน ฆอก ยุฮ อื
เซ โฮฮ เอนิ แม ฮา กัน ฆอก เอจี ยุฮ ปุย เมือง ป เอจี โครฮ
พะจาว โอก ซองนา โม อซิราเอน เซ แม�

10 พะจาว เอจี ซตอก รเง่อมึ กซัต มะนาเซ ไม่ โม ลัป
ซด่อน ยุฮ อ�ื โม เซ ปังเมอ โอญอม งอ่ต ป อฮั อ�ื 11 เญอืม
เซ พะจาว เกือฮ เอนิ โม ฮวันา ตฮนั เมือง อตัซีเรยี ฮอยจ
ซะ เต เมือง ยูด่า เอนิ� ปุน โฮมวต เอนิ กซัต มะนาเซ� มัก่
อื นึง คอ เม่ต� ปุก แม อื นึง โม่ะเฮลีจ� เมือะ ปุ เอญี อื
ฮอยจ นึง เวยีง บ่าบีโ่ลน� 12 เญอืม เอจี เกิต ป โซะ ป ไซญ
ละ อื ตอก เซ เยอ� กซัต เซ เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม ซองนา
พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� ไม่ กอก อื ปัว เยโฮวา พะ
จาว ทื แตะ เรอึม แตะ� 13 เญือม ไววอน อื ตอก เซ� พะ
จาว งอ่ต ฮมอง ป ปัว อ�ื เกือฮ แม โรฮ อื โฮลฮ เอญี ตัต
เตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม แม� เญอืม เซ กซัต มะนาเซ
ยุง ที มัฮ เนอมึ เยโฮวา พะจาว ฆาื อ�ื

14ฟวยจ เซ กซัต มะนาเซ เฌาะ บุ ฆรุง ลวง ก พริ เมือง
ด่าวติ� ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อื เกือฮ ฮลาวง ฮา ไพรม
แตะ� เฌาะ โก อื เน่อมึ นึง โตะ โลก โบ รอาวม ปลาึฮ กิ
โฮน เซ� ฮอยจ ละ ก อฮั ปุย โตะ รเวอืะ กะ ไม่� ฮอยจ โรฮ
ละ นึง นาตี โอเฟน โรฮ� ดวน แม โรฮ โม ฮวันา ตฮนั ยุฮ
แตะ เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ อาวต นึง ยว่ง ป ไก ปอม ตฮนั
นึง เมือง ยูด่า เซ โครยญ โดฮ�

15 กซัต มะนาเซ ตุย แม โรฮ ฮุป พะ ป ทื ปุย ตัง เมือง�
ไม่ ฮุป แกะ ซลัก ยุฮ โกะ แตะ เซ� เกือฮ อื โอก ฮา วฮินั ยุฮ
พะจาว. เมาะ ไก คัน ทไว ยุฮ อื นึง บลาวง ก อาวต วฮินั ยุฮ
พะจาว เซ นึง� ฮอยจ ละ ป ไก อื นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ เตื
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อง โอยจ อ�ื โฮว โปวฮ อื ก พริ เมือง� 16 เฌาะ เพรยีง แม
โรฮ คัน ทไว ยุฮ พะจาว เซ� ทไว แม โรฮ ซัตซิง นึง อื ละ พะ
จาว� ละ รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่� ทไว แม โรฮ อื ไม่ โอ
เอฮี ละ แปน อื ควน ญันด่ี แตะ นึง พะจาว� ดวน แม โรฮ
โม ยูด่า นัปทื เนอึม เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน
เซ� 17 ปัง มัฮ ตอก เซ� โม ลัปซด่อน โฮว ทไว ลัง่ ซัตซิง นึง
นาตี ฮลาวง ลัง่� ปังเมอ มัฮ ทไว อื ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
แตะ ติ โตน โน่ง�

18 โนก ฮา เซ� เมาะ ป ยุฮ ป อฮั กซัต มะนาเซ� รซอม ไว
วอน อื ละ พะจาว ยุฮ แตะ� ไม่ ป อฮั ป มวยญ โม ป ซึป ลปุง
เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน ละ อื ญุ่ก� เอจี ไซฮ ตื ปุย
อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต เมือง อซิราเอน� 19 ตอก
ไววอน กซัต มะนาเซ ละ พะจาว� ไม่ ตอก โลยฮ พะจาว
รซอม ไววอน อ�ื ไลลวง กัน พิต มัป่ ยุฮ อ�ื ไลลวง โอ อื
เนอึม รพาวม ละ พะจาว� ตอก ยุฮ อื คัน ทไว นึง นาตี ฮ
ลาวง เซ� ไม่ ตอก โบลวง อื ซกัง อาเชรา ไม่ ยุฮ อื ฮุป ตอก
ไฮญ กา เฆียง เฌาะ อื รพาวม แตะ เซ� เอจี ไซฮ โรฮ ปุย
อาึง นึง นังซื ยุฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว โรฮ� 20 เญือม เอจี
ยุม อื กซัต มะนาเซ โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม
แตะ� ปุย รมอยจ ฆัว ยุม อื เซ นึง โตะ ควง เญือะ โกะ อื
ไอฮ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ อาโมน ป มัฮ กวน โกะ
อื เซ ไอฮ�

อาโมน กซัต เมือง ยูด่า
21 เญือม โฮลฮ โรง อาโมน แปน กซัต เตอ� อาญุ อื ไก

งา่ โรฮ ลอา เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม ลอา
เนอึม� 22 กซัต อาโมน เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะ
จาว อ�ื มัฮ เอนิ กัน ฆอก ตอก เอจี ยุฮ มะนาเซ ป มัฮ เปือะ
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อื เซ� ซาวป โรฮ นัปทื ฮุป ป เอจี นัปทื เปือะ โกะ แตะ เซ โค
รยญ เจือ โรฮ� 23มะนาเซ ป มัฮ เปือะ อื เซ ญอม ลัง่ เกือฮ
ติ แตะ แปน ปุย ตุเตียม ละ พะจาว ลัง่� อาโมน เซ ปังเมอ
โอ ญอม เฟือฮ เอนิ� ยุฮ แนฮ ป ฆอก ป เบร โฮวน ปุ ปุ�

24 ฟวยจ เซ โม ลุกนอง กซัต อาโมน เซ พาวม ดิ เตะ
พรอม ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อ�ื โฮลฮ เนอึม ยุฮ ยุม ไม่
กซัต อาโมน เซ นึง เญือะ อาวต อ�ื 25 โม ลัปซด่อน ไน โม
ยูด่า นึง อื ปังเมอ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม ป ยุฮ ยุม ไม่ กซัต อา
โมน เซ� ฟวยจ เซ ดุฮ แม โรฮ โยซียา ป มัฮ กวน อาโมน
เซ แปน กซัต รโตง เปือะ อ�ื

34
โยซียา กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 22:1-20)

1 เญือม โฮลฮ โรง โยซียา แปน กซัต ละ โม ยูด่า เยอ�
อาญุ อื ไก ซเตะ เนอึม โน่ง� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซา
เลม งว่ย โรฮ ติ เนอึม� 2 โยซียา เซ ยุฮ ป ปุก รพาวม พะ
จาว. เฮยีน กัน ไมจ ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ จัตเจือ แตะ เซ� เกือฮ
โตว อื แพก ฮา อื เฟือฮ�

3 เนอึม ซเตะ นึง กัน ตัตเตียง อื ปุย เซ� โยซียา เซ นมุ
ลัง่� ซาวป ตอก ซ รโจะ ดิ แตะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว ป
มัฮ พะจาว ทื ด่าวติ จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� เนอมึ กาว ลอา
นึง อ�ื ตังตอ ติ แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ คัน ทไว ปุย โอ
เอฮี นึง นาตี ฮลาวง เซ� ไม่ ซกัง ยุฮ พะอาเชรา� ไม่ ฮุป
แกะ ซลัก� ฮุป โล ปุย ป ไก นึง เวยีง เยรูซาเลม ไม่ เมือง ยู
ด่า เตือง โอยจ อ�ื 4 โยซียา เซ ดวน โรฮ ปุย เญื่อฮ คัน ไว
ปุย บ่าอนั ไม่ คัน ตอง ปุย ป ซออย ฮงาื ซองนา โกะ แตะ เซ
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เอนิ� โม เซ ตุฮ เนอมึ ฮุป อาเชรา ไม่ ฮุป พะ ไฮญ เซ เกือฮ
บลวย� ฟวยจ เซ ครวย อื นึง โตะ รมอยจ โม ป กอ ไว ฮุป
เซ� 5 โยซียา ตอง โรฮ ซองั ซตุ ยุม นึง คัน ยุฮ ซตุ เซ ละ
ฮุป โม เซ� มัฮ ยุฮ อื ละ ซ เกือฮ อื ปุย เมือง ยูด่า ไม่ เวยีง
เยรูซาเลม แปน แม ปุย ซงะ่ ไล เบือ ป ยุฮ อื เซ� 6 ยุฮ โรฮ
อื ตอก เซ ฮอยจ ละ แควน ยว่ง อาวต เจอ มะนาเซ� เจอ เอ
ฟราอมิ� เจอ ซิเมโอน ฮอยจ นึง เจอ นัปทาลี ลวง ลัก่ล่าวง
อ�ื ฮอยจ โรฮ ละ ยว่ง ฮงั โฮวน โดฮ� 7 เญื่อฮ คัน ทไว นึง อื
ไม่ ซกัง อาเชรา� ตุฮ โรฮ ฮุป ไว ปุย เกือฮ บลวย� ยุฮ ไลจ
ไม่ คัน ตอง ปุย ป ซออย ฮงาื เล่ีป เมือง อซิราเอน� ฟวยจ
เซ เอญี ฮอยจ เวยีง เยรูซาเลม�

8 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม กาว ซเตะ นึง กัน แปน โยซียา
กซัต เซ� เอจี ฟวยจ รซัฮ รโซก อื เมือง แตะ ไม่ วฮินั นึง อ�ื
ฟวยจ เซ โยซียา เกือฮ แม ปรเมะ ลอวย ปุย โฮว เพรยีง นา
ก ไลจ วฮินั ยุฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ เซ� ปุย ลอวย เซ
มัฮ ชาฟัน ป มัฮ กวน อาซาลิยา ติ� มาอาเซอา ป มัฮ จาว
เมือง ติ� ไม่ โยอา ป มัฮ กวน โยอาฮตั ป มัฮ เลคา ยุฮ อ�ื
9 ปุย โม เซ ฮอยจ เคะ ฮนิคียา ป มัฮ ฮวันา ซตุ� โรวก เกือฮ
มาื ทไว ปุย ละ อ�ื มาื เซ เอจี มัฮ ป เกป โม เลวี ป มอง ญัม
นึง โตะ รเวอืะ วฮินั ยุฮ พะจาว เน่อมึ นึง โม มะนาเซ� โม เอ
ฟราอมิ ไม่ โม อซิราเอน ป อาวต ลัง่ นึง เมือง แตะ โครยญ
เจอ อ�ื ไม่ โม ยูด่า ไม่ เบ่นยามิน ไม่ ป อาวต เวยีง เยรูซา
เลม เตือง โอยจ อ�ื 10 ฮินคียา เซ มอป แม มาื เซ ละ โม
ชงั ระ ป เพรยีง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� 11 โม เซ ลอต เกือฮ อื
ละ โม ป มัฮ ชงัไมะ ไม่ ชงัปุน ละ ซ รวี อื ซโมะ เพรยีง ปุย
อาึง ไม่ แปล ไม่ โน่วก โอเอฮี โครยญ เจือ� กา เซ โม กซัต
ไพรม เมือง ยูด่า เตอ เอจี ซลัฮ ซโลง นึง เพรยีง แตะ วฮินั
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เซ� เซ ป โฮวน ไลจ อื ฆาื อื ตอก เซ�
12 โม ป ยุฮ กัน เซ ซืไซ ไม่ เนอมึ รพาวม แตะ เตือง โอยจ

อ�ื ป กุม กัน เซ มัฮ โม เลวี ปาวน ปุย� มัฮ ยาฮตั ไม่ โอบ่า
ด่ี� ปุย ลอา เซ� มัฮ ซฆลาวม โม เมราร�ี มัฮ แม เซคาริ
ยา ติ ไม่ เมชูลัม มัฮ ซฆลาวม โม โคฮตั นึง อ�ื โม เลวี ตึน
เกง นึง เลน แตะ เคืองโด่นตรี เตือง โอยจ แตะ� 13 โม เลวี
ไฮญ เญอ แปน ป กุม โม ป เราะ เครองึ งอ่น� แปน ป กุม
โม ป ยุฮ กัน ไฮญ งอ่น� แปน เลคา งอ่น� งอ่น อื แปน ป
มอง ญัม โตะ รเวอืะ วฮินั เซ�

ปุย รโตฮ ยุ พะทัม โกตไม
14 ติ ซเงะ อื ลไล โอก อื มาื แฮรน ปุย กไน วฮินั เซ� ฮิน

คียา ป มัฮ ฮวันา ซตุ เซ รโตฮ ยุ นังซื โกตไม ยุฮ พะจาว ติ
ปอ� มัฮ โกตไม เกือฮ พะจาว ละ ไอ โมเซ ไพรม อ�ื 15 ฮิน
คียา อฮั อื ละ ชาฟัน ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี รโตฮ ยุ นังซื โกตไม
เฮี นึง วฮินั�� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ ลอต เกือฮ อื ละ ชา
ฟัน� 16 ชาฟัน เซ มัฮ เลคา ยุฮ กซัต� โรวก นังซื เซ ละ
กซัต ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี ป ดวน เปอะ เอะ ยุฮ เซ�
เอะ กัมลัง ยุฮ ฮุ ปเล่ีย เฮ�ี 17มาื อาวต นึง วฮินั ยุฮ พะจาว
เซ เอะ เอจี มอป ละ โม ไนชงั ระ ไม่ โม ป ยุฮ กัน�� อฮั เซ
ละ อ�ื 18 ชาฟัน เซ อฮั แม เฮ�ี �ฮินคียา เกือฮ นังซื เนิ ติ
ปอ�� อฮั เซ ละ กซัต� ลอต ลาว นังซื เซ ละ อ�ื กซัต เซ
งอ่ต อ�ื

19 กซัต เซ เญือม ฮมอง อื ลปุง ไก นึง นังซื โกตไม ยุฮ
พะจาว เซ แจฮ ไอฮ เครองึ เซอกึ แตะ ฆาื อ�ื 20 กอก ปุย
เอญี เคะ แตะ งอ่น� ป กอก อื เซ มัฮ ฮินคียา ไม่ อาฮิคัม
ป มัฮ กวน ชาฟัน ไม่ อปัโด่น ป มัฮ กวน มีคา ไม่ ชาฟัน ป
มัฮ เลคา ยุฮ อื ไม่ อาซายา กวนไจ ยุฮ อ�ื 21 อฮั เฮี ละ อ�ื
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�ไมจ เปอะ โฮว ไฮมญ พะจาว เนิ รโตง อาึ ไม่ รโตง โม ป
อาวต ลัง่ นึง เมือง อซิราเอน ไม่ เมือง ยูด่า เฮ�ี ไฮมญ ที
ไลลวง ป ไก นึง นังซื ป รโตฮ ปุย ยุ เฮ�ี พะจาว ตึน ซ ฮาวก
รพาวม เนอึม ละ เอะ นึง โอ จัตเจือ ไพรม เอะ ยุฮ ตัม ลปุง
ซตอก อื อาึง� ยุฮ โตว อื โครยญ เจือ ตัม รซอม ไซฮ ปุย
อาึง นึง นังซื เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

22 ฮินคียา ไม่ ป โฮว ไม่ อื เซ โฮว เนอึม เคะ ปรโปวน ติ
ปุย ตัม ดวน กซัต เซ แตะ โฮว� ปรโปวน เซ มัฮ ฮุนด่า� มัฮ
ป ซึป ลปุง พะจาว� อาวต นึง เยรูซาเลม มู ลอา นึง อ�ื ปร
เมะ เญือะ อื มัฮ ชนัลุม ป มัฮ กวน โทฮตั� มัฮ โรฮ กวนโซะ
ฮะซรา� ชนัลุม เซ มัฮ ป แลน แก เครองึ เซอกึ ป ยุฮ กัน
นึง วฮินั เซ� โม ป ฮอยจ เซ อู ไลลวง อื ละ ฮุนด่า ตัม ไล อ�ื
23 ฮุนด่า เซ อฮั เฮ�ี �เยโฮวา พะจาว ทื โม อซิราเอน เกือฮ
โม เปะ โรวก รซอม แตะ ละ ปรเมะ ป ดวน โม เปะ ฮอยจ
เซ ตอก เฮ�ี 24 �พะจาว อฮั เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง
ฮอยจ เนอึม ละ เมือง เฮี ไม่ โม ลัปซด่อน นึง อ�ื ไลลวง ป
ตึก นึง โซะ แตะ ป ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื เฮ�ี ซ เกิต เนอึม
ละ ปุย ตอก เอจี ลาว ปุย อื ละ เปอะ เซ� 25 ปุย โม เฮี ญอม
โตว เกือฮ อาึ ตัตเตียง แตะ� ลาวม ซ ทไว โอเอฮี ละ พะ
ไฮญ� เอจี มัฮ เกือฮ อื อาึ ฮาวก รพาวม ละ แตะ นึง ป ยุฮ
ป อฮั แตะ โครยญ เจือ� รพาวม ฮาวก อาึ ละ เวยีง เยรูซา
เลม เฮี ตอก เอนิ รเออปึ งอ โฮ� ไก โตว ป ปุน เกือฮ ญึ่ต
เตอ� 26 รโตง กซัต เมือง ยูด่า นึง อื ปังเมอ ไมจ เปอะ อฮั
ละ อื ตอก เฮ�ี อาึ ป มัฮ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว เมือง อซิรา
เอน อฮั เฮี ละ เปอะ� ปะ เอจี งอ่ต เปอะ รซอม ไซฮ ปุย อาึง
นึง นังซื เฮ�ี 27 ปะ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ตุเตียม� นึง ญอม
เปอะ ไอฮ ป อฮั อาึ� เญอืม ฮมอง เปอะ ป ซ เกิต ละ เยรูซา
เลม ไม่ ละ ปุย นึง อ�ื เอจี แจฮ เปอะ ไอฮ เครองึ แตะ ไม่
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เยอืม เปอะ นึง ตุก รพาวม แตะ ซองนา อาึ� อาึ เอจี ฮมอง
เงอะ รซอม ไววอน เปอะ เซ� 28 ไน ติ เจน ไอม ลัง่ ปะ อา�
อาึ ซ เกือฮ โตว ป โตะ ป ตอง เซ ฮอยจ ละ เยรูซาเลม� อาึ
ซ เกือฮ ปะ ฮอยจ เคะ จัตเจือ ไพรม เปอะ� ปะ ซ ยุม ไมจ
ยุม มวน เปอะ� ป โซะ เซ ซ ไก กังเคะ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ
โตว ยุ�� อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว เยอ�� โม ป ฮอยจ เคะ
ฮุนด่า เซ โรวก รซอม เซ ละ กซัต โยซียา ฆาื อ�ื

โยซียา เกือฮ ปุย ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ พะจาว
(2 กซต� 23:1-20)

29 เญอืม เอจี ฮมอง อื รซอม เซ� โยซียา กอก โม ป กวต
ป เฮยีง นึง เมือง ยูด่า ไม่ เวยีง เยรูซาเลม ฮอยจ เคะ แตะ�
30ฮาวก ดิ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เตือง โม ซตุ ไม่ โม เลวี ไม่ โม
ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เตือง ป ระ ป แตวะ� กซัต เซ ลาว
นังซื ลปุง ซันญา ป เอจี ยุ ปุย นึง วฮินั เซ เกือฮ ปุย ฮมอง
ซโตฮ อื โครยญ มวยญ� 31กซัต เซ ชุง โบ ด่อง ก ลัง อาวต
แตะ ซองนา พะจาว. ซันญา อาึง ซ ทื เนอมึ แตะ พะจาว ไม่
ซ ยุฮ โรฮ อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ไม่ โกตไม ยุฮ อ�ื
ฮอยจ นึง รพาวม รโม่ยฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ไม่ ซ ยุฮ โรฮ
แตะ ตัม ลปุง ซันญา พะจาว อาึง ไม่ ปุย ป ไก นึง นังซื ติ ปอ
เซ� 32 เญือม เซ เกือฮ โม ป อาวต นึง เยรูซาเลม เซ ไม่ โม
เบ่นยามิน ซันญา อาึง อื ละ ซ ยุฮ แตะ ตอก เซ เตือง โอยจ
อ�ื ฟวยจ เซ โม ป อาวต นึง เยรูซาเลม เซ ยุฮ เนอมึ อื ตัม
ลปุง ซันญา แตะ อาึง ไม่ พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม แตะ เซ�
33 โยซียา ยุฮ เนอมึ ไลจ ไม่ ฮุป พะ โอเอฮี ป เกละ พะจาว ยุ
ติ เมือง อซิราเอน เซ� เกือฮ ปุย อาวต เมือง อซิราเอน เซ
ทื เนอึม พะจาว ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ ปุย� ไน ติ เจน ไอม
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โยซียา เซ โม เซ ทื เนอมึ เยโฮวา พะจาว ป ทื จัตเจือ ไพรม
แตะ เซ�

35
กซัต โยซียา ชลอง กัน เลียง ฌาว
(2 กซต� 23:21-23)

1ฟวยจ เซ กซัต โยซียา ชลอง ไลลวง กัน โซม เลียง ฌาว
นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ แปน อื ควน ทไว โญตซัก ละ พะ
จาว. เญอืม มอก ปุย แกะ ละ ชลอง แตะ กัน เซ� ปุก ฮาวก
เคิ ติ กาว โรฮ ปาวน ซาวม� 2 กซัต โยซียา เซ เมกไม แม
โรฮ กัน ละ โม ซตุ ตัม กัน ลัง ยุฮ อ�ื นนุ แม รพาวม อื เกือฮ
เรยีง ละ ซ แปน อื ป รซอฮ นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� 3 ละ
โม เลวี ป เอจี ทไว ติ แตะ ละ รซอฮ แตะ ละ พะจาว, ไม่ เอจี
มัฮ โรฮ อื คู เพอกึ โม อซิราเอน เนอ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ฮติ
ซัมคัน เซ ไมจ เปอะ อาึง นึง วฮินั ยุฮ ซาโลมอน กวน ด่าวติ
เซ� โม เปะ เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว กลอม ไป กลอม มา
ฮติ เซ� ปเล่ีย เฮี ปังเมอ ไมจ ลัง่ เปอะ รซอฮ ละ เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ แตะ� ไม่ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อื โรฮ� 4 ไมจ
เปอะ เพรยีง ติ แตะ ละ ยุฮ แตะ กัน ตัม กัน ลัง ยุฮ แตะ ตัม
เจอ ตัม ซฆลาวม เปอะ� ตอก เอจี อฮั ด่าวติ กซัต ยุฮ โม
อซิราเอน อาึง� ไม่ ตอก ป เอจี อฮั ซาโลมอน ป มัฮ กวน อื
เซ โรฮ�

5�ไมจ เปอะ รฆุ ปุ แตะ อาวต แปน มูๆ แตะ� ไม่ ชุง เปอะ
นึง นาตี ซงะ่ ซงอม เซ แปน ไล แตะ� ละ ซ โฮลฮ เปอะ เรอึ
ม โม อซิราเอน ป มัฮ เอียกปุ เปอะ เซ โครยญ เจอ โครยญ
ซฆลาวม อ�ื 6 ไมจ เปอะ มอก กวน แกะ ละ ชลอง เปอะ กัน
เลียง ฌาว เซ� ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่
ไล� ไม่ เพรยีง โรฮ เปอะ กัน เซ รโตง โม เอียกปุ อซิราเอน
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เปอะ เซ� เดอมึ ซ ปุน ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ป
เอจี เกือฮ อื ไอ โมเซ ซึป ละ อื โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7ฟวยจ เซ กซัต โยซียา เกือฮ ซัตซิง ยุฮ แตะ ละ ปุย� มัฮ
เกือฮ อื ปุย โกว นึง กัน ชลอง แตะ กัน เลียง ฌาว เซ เตือง
โอยจ อ�ื ป เกือฮ อื เซ มัฮ กวน ปิ กวน แกะ 30,000 ตัว�
โมวก โปก แม 3,000 ตัว�

8 โม ลุกนอง กซัต เซ เกือฮ แม โรฮ ซัตซิง ยุฮ แตะ ละ โม
ลัปซด่อน� ไม่ โม ซตุ� ไม่ โม เลวี โรฮ� ฮวันา โม ป ยุฮ กัน
นึง วิฮนั เซ มัฮ ฮินคียา� เซคารยิา� ไม่ เยฮีเอน� โม เซ
มอป โรฮ กวน ปิ กวน แกะ 2,600 ตัว� ไม่ โมวก โปก 300
ตัว ละ เกือฮ อื โกว อื นึง กัน เลียง ฌาว เซ� 9 ป มัฮ โม ฮวั
นา โม เลวี เยอ� มัฮ โคนานิยา ไม่ ปุ อื ลอา ปุย ป มัฮ เชไม
อา ไม่ เนทันเอน� โนก ฮา เซ มัฮ แม ฮาชาปิยา� เยอเีอน�
ไม่ โยซาบัต่� ปุย โม เซ เกือฮ โรฮ กวน ปิ กวน แกะ ละ โม
เลวี เซ 5,000 ตัว� ไม่ โมวก โปก 500 ตัว� ละ เกือฮ อื โกว
อื นึง กัน เลียง ฌาว เซ�

10 เญือม เอจี ฟวยจ เพรยีง อื กัน ชลอง แตะ กัน เลียง
ฌาว เซ� โม ซตุ ไม่ โม เลวี เยอ� ตัง โคน ตัง ชุง นาตี ก ลัง
ยุฮ โกะ แตะ กัน เตือง ไพ เตือง มัน� ตัม ป อฮั กซัต ละ แตะ
เซ� 11ฟวยจ มอก ปุย แกะ ปิ โม เซ� โม ซตุ อู ตุย ซพรอต
ฮนัม อื เซ นึง คัน ทไว� โม เลวี เซ ปอฮ ฮกั ซัตซิง มอก ปุย
เซ� 12 ซัตซิง ป โกว อื ละ ซ ตอง แตะ ทไว นึง อื เซ� ทอ
เนาะ โน่ง อื ละ ซ รฆุ อื ละ โม ลัปซด่อน เซ� ตัม เจอ ตัม ซฆ
ลาวม อ�ื มัฮ เกือฮ อื แปน ป ตอง อื ทไว ละ พะจาว ตอก
เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ โฮ� 13 โม เลวี
เซ กา แม โรฮ แกะ โกว แตะ ละ กัน เลียง ฌาว เซ นึง งอ
ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว� โตะ ซัมคัน นึง อื เซ โตวง แม โรฮ
อื นึง โตะ เดือง ไม่ โตะ มอคัง� ฟวยจ เซ ซไจ แม แจก โตะ
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ละ โม ลัปซด่อน� 14 ฟวยจ เซ โม เลวี เซ เพรยีง โรฮ โตะ
เซ ละ โม โกะ แตะ ไม่ ละ โม ซตุ ป มัฮ จัตเจือ อาโรน เซ�
มัฮ ฆาื โจน ลัมเลือ เอนิ กัน ละ โม ซตุ เซ� โม เซ โฮลฮ ยุฮ
กัน ฮอยจ เมือ ก ซาวม อื นึง จัมเปน อื ตอง ทไว เตือง ตัว
อื งอ่น� ตอง ทไว ป มัฮ ลออยฮ อื งอ่น�

15 โม นักโด่นตรี นักรอง โม เลวี ป มัฮ ซฆลาวม อาซัป
เซ� เลียก อาวต นึง นาตี กัน ลัง ยุฮ โม โกะ แตะ ไอฮ เตือง
ไพ เตือง มัน� มัฮ ยุฮ อื ตอก ป เอจี อฮั ด่าวติ อาึง� มัฮ โรฮ
ตัม ป อฮั อาซัป� เฮมาน� ไม่ เยดู่ทุน เซ โรฮ� เยดู่ทุน เซ
มัฮ โรฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ซไม กซัต ด่าวติ เซ� โม ป มอง
ญัม นึง โตะ รเวอืะ วิฮนั เซ โครยญ โดฮ โฮ� จัมเปน โตว
ละ เอนิ กัน ไปญ แตะ เซ ฆาื อ�ื นึง เอจี เพรยีง โรฮ เอยีกปุ
โม เลวี ป ลัง ไมจ แตะ เพรยีง รโตง อื โรฮ�

16 ไน ซเงะ เซ โม เซ เตือง โอยจ อื เพรยีง เนอมึ กัน ชลอง
แตะ กัน เลียง ฌาว เซ� ตอง โรฮ ทไว โอเอฮี นึง คัน ทไว
ยุฮ พะจาว เซ� ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั กซัต โยซียา เซ ละ
แตะ โครยญ เจือ� 17 โม ลัปซด่อน ไน โม อซิราเอน เนอ�
อาวต โรฮ นา เซ ละ ชลอง แตะ กัน เซ อาแลฮ ซเงะ� โซม
ดิ โรฮ คโนมปัง โอ ไก เจือ ไม่ อื โรฮ� 18 เน่อมึ เจน ไอม
ลัง่ ซามูเอน ป ซึป ลปุง พะจาว โฮ� เญาะ ไก โตว กัน ชลอง
ปุย กัน เลียง ฌาว นึง ไน โม อซิราเอน ป ระ อื เมาะ โฮน เฮี
เยอ� โม กซัต อซิราเอน ป ไก กา โยซียา เซ ไก โตว ติ ปุย
เนอึม ป เกือฮ ปุย ชลอง กัน เลียง ฌาว ตอก ยุฮ โยซียา อื
เซ� เอจี มัฮ ชลอง ดิ อื ไม่ โม ซตุ� โม เลว�ี โม ยูด่า� ไม่ โม
อซิราเอน� ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม เตือง โอยจ อ�ื 19 เญอืม
เซ ปุก เนอมึ กาว ซเตะ นึง กัน โฮลฮ โยซียา แปน กซัต�
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กซัต โยซียา ยุม
(2 กซต� 23:28-30)

20 เญอืม เอจี ฟวยจ รโซก รเงอ่มึ โยซียา วฮินั ยุฮ พะจาว
เยอ� กซัต เนโค นึง เมือง อยีปิ ฮาวก รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย นึง
เมือง คันเคมิต นึง โกลง ยูฟะเรตี� เญือม เซ กซัต โยซียา
โฮว คัต เวยีน อ�ื 21 กซัต เมือง อียปิ เซ เกือฮ กวนไจ แตะ
โฮว ตาว รซอม แตะ ละ โยซียา เซ ตอก เฮ�ี �โอ กซัต เมือง
ยูด่า� กัน ยุฮ อาึ เฮี เกวคอง โตว ปะ เฟือฮ� อาึ มัฮ โตว
ฮาวก รุป เยอะ ไม่ ปะ� มัฮ ฮาวก รุป ไม่ โม ป รุป ไม่ โม โกะ
แตะ ไอฮ� อาึ เอจี มัฮ ดวน พะจาว เยอะ เกือฮ ซไจ โฮว รุป
ไม่ โม เซ� พะจาว เซ ซ เรอึม โรฮ อาึ โรฮ� ปัว ปะ โอ คัต
เวยีน แตะ ฮา กัน เซ� เดอมึ พะจาว เซ โอ ซ ยุฮ ไลจ โลม
ละ โกะ เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

22 ปัง มัฮ ตอก เซ� โยซียา เซ ราึต โตว ฆาื อ�ื งอ่ต โตว
เซียง พะจาว ป ฮอยจ เน่อมึ นึง กซัต เนโค เซ� เคียต ปอม
ติ แตะ แปน ปุย ไฮญ� เลียก รุป เนอมึ ไม่ อื นึง เตะ ลโลวง
เมกิตโด่ เซ� 23ลไล รุป อื เซ� ตฮนั โม อยีปิ เซ โปยญ กซัต
โยซียา เซ นึง ทนู ยุฮ แตะ� เญือม เซ โยซียา อฮั เฮี ละ โม
ลุกนอง แตะ� �ตาว อาึ อื เกือฮ โอก ฮา นา เฮี เมิฮ� อาึ
เอจี เรยีง ลอน โซะ เบราะ บัต่ เตอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 24 โม
ลุกนอง อื เซ ยวก อื โอก ฮา เลาะ รุป เซิก ป บุก อื เซ� อาึง
อื นึง เลาะ รุป เซิก กัน ลอา ยุฮ กซัต เซ ไอฮ� เอญี ไม่ อื
ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ยุม เนอึม นา เซ� ฟวยจ เซ
ปุย โฮว รปาึง อื นึง โตะ อูโมง ยุฮ โม กซัต ไอฮ� โม ยูด่า ไม่
ปุย เวยีง เยรูซาเลม เตือง โอยจ อื เยอืม ยุม อื เซ�

25 เยเรมี ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ� รดุฮ รซอม โฆว แตะ
โยซียา เซ� รซอม โฆว อื เซ ลอต เอนิ แปน ป โกว โม อซิรา
เอน เตือง ปรเมะ ปรโปวน ฮอยจ ปเล่ีย� โครยญ โตก แตะ
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ละ โยซียา เซ� เกือฮ เอนิ อื แปน ตอก รติ โกลง ละ แตะ
กัน เยอืม อื ยุม โยซียา เซ� รซอม เซ เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง
นังซื รซอม โฆว�

26-27 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต โยซียา เซ�
เน่อมึ เมือ โรง ฮอยจ ลัก่ ก ลอยจ อ�ื ตอก กัน ทไว อื ติ แตะ
ละ พะจาว ไม่ กัน ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ อ�ื เอจี ไซฮ ตื ปุย
อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า
เตือง โอยจ อ�ื

36
เยโฮอาฮตั กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 23:31-35)

1ฟวยจ เซ โม ลัปซด่อน ไน โม ยูด่า เยอ ดุฮ แม โรฮ เยโฮ
อาฮตั กวน โยซียา เซ แปน กซัต นึง เวยีง เยรูซาเลม รโตง
เปือะ โกะ อ�ื 2 เญอืม โฮลฮ โรง เยโฮอาฮตั แปน กซัต เตอ�
อาญุ อื ไก งา่ โรฮ ลอวย เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เย
รูซาเลม ลอวย เคิ โน่ง� 3 ฟวยจ เซ เนโค กซัต เมือง อียปิ
เปอ� ทอต เยโฮอาฮตั เซ ฮา กัน แปน อื กซัต นึง เวยีง เย
รูซาเลม� บัง่คัป แม โรฮ โม ยูด่า เซีย พาซี ละ แตะ นึง มาื
100 ตะลัน� ไม่ ไคร ติ ตะลัน� 4 ฟวยจ เซ กซัต เนโค เซ
ดุฮ แม โรฮ เอลียาคิม ป มัฮ เอียกระ เยโฮอาฮตั เซ แปน
กซัต ละ โม ยูด่า ไม่ ปุย เวยีง เยรูซาเลม รโตง โกะ อื เซ�
ปุก แม โรฮ มอยฮ โคระ ละ เอลียาคิม เซ� อฮั เยโฮยาคิม
ละ อ�ื เยโฮอาฮตั เซ ปังเมอ โฮมวต โรวก อื ไม่ แตะ ฮอยจ
นึง เมือง อยีปิ�

เยโฮยาคิม กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 23:36-24:7)
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5 เญือม โฮลฮ โรง เยโฮยาคิม แปน กซัต เตอ� อาญุ อื
ไก งา่ โรฮ พอน เนอมึ� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซา
เลม กาว โรฮ ติ เนอึม� กซัต เยโฮยาคิม เซ ยุฮ ป ฆอก ป
เบร ละ แลน เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ อื เซ� 6 เญอืม เซ เน
บูคั่ตเนซา กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน เซ ฮาวก รุป ปุ แตะ ไม่ กซัต
เยโฮยาคิม เซ� โฮลฮ เอนิ โฮมวต ดุฮ เฮลีจ นึง อ�ื โรวก อื
ไม่ แตะ ฮอยจ นึง เวยีง บ่าบี่โลน� 7 เนบู่คัตเนซา เซ โรวก
แม โรฮ คาวคอง นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ ไม่ เครองึ โกว ปุย
นึง อื งอ่น� เอญี อาึง อื นึง เญือะ ยุฮ แตะ นึง เวยีง บ่าบี่
โลน เซ�

8 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต เยโฮยาคิม เซ
เตือง โอยจ อ�ื เตือง ไลลวง กัน ป เกละ พะจาว ยุ ไม่ กัน
ฆอก กัน เบร ยุฮ อ�ื เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไล
ลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ
เซ ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ เยโฮยาคิน กวน โกะ อื เซ
ไอฮ�

เยโฮยาคิน กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 24:8-17)

9 เญอืม โฮลฮ โรง เยโฮยาคิน แปน กซัต เตอ� อาญุ อื ไก
กาว ซเตะ เนอึม� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม ลอวย
เคิ ไปล กาว ซเงะ โน่ง� เยโฮยาคิน เซ ยุฮ โรฮ ป ฆอก ป เบร
ละ แลน พะจาว อ�ื 10 เญอืม เอจี เติง เวลา เมือ แลง เงอ�
กซัต เนบู่คัตเนซา โฮมวต โรวก กซัต เยโฮยาคิน เซ ฮอยจ
นึง เวยีง บ่าบีโ่ลน� โรวก แม โรฮ อื ไม่ คาวคอง ไมจๆ ป ไก
นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� ฟวยจ เซ เนบู่คัตเนซา เซ ดุฮ แม
โรฮ เซเด่คียา แอนระ เยโฮยาคิน เซ แปน กซัต ละ โม ยูด่า
นึง เวยีง เยรูซาเลม�
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เซเด่คียา กซัต เมือง ยูด่า
(2 กซต� 24:18-20; ยรม� 52:1-3)

11 เญือม แปน โรง เซเด่คียา กซัต เตอ� อาญุ อื ไก งา่
โรฮ ติ เนอึม� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม กาว
โรฮ ติ เนอึม� 12 เซเด่คียา เซ ยุฮ โรฮ ป ฆอก ป เบร ละ
แลน เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ เซ� ญอม โตว เกือฮ
ติ แตะ ตุเตียม ละ ซ งอ่ต แตะ ลปุง พะจาว ป ซึป เยเรมี
ละ แตะ เซ� 13 เซเด่คียา เซ เลฮ เตียง กซัต เนบู่คัตเนซา
ป เอจี เกือฮ อื ซม่อต ซบัน่ ติ แตะ เบือ มอยฮ พะจาว ละ ซ
เนอมึ รพาวม อื ละ โกะ อื เซ� เกือฮ โรฮ รพาวม แตะ ลึง�
ญอม โตว ลเตือฮ แม เคะ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน
เซ� 14 โนก ฮา เซ โม ฮวันา ไน โม ยูด่า� ไม่ โม ซตุ� ฮอยจ
ละ โม ลัปซด่อน นึง อ�ื เนอึม โตว รพาวม ละ พะจาว ติ ตื
เนอมึ� โม เซ เฮยีน ป ฆอก ป เบร ยุฮ ปุย เมือง ไฮญ นึง ไว
แตะ ฮุป เซ� วฮินั ยุฮ พะจาว นึง เยรูซาเลม ป เกือฮ พะจาว
อื แปน ป ซัมคัน� โม เซ เอจี เกือฮ เอนิ อื แปน ป รแอม ไล
ฆาื อ�ื

15 เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ จัตเจือ ไพรม อื เซ เอจี เกือฮ
ลอป ป ซึป ลปุง แตะ เซ ฮอยจ ซตอก รเง่อมึ อ�ื มัฮ เบือ
เลียก พาวม อื นึง ป มัฮ ปุย ไน แตะ เซ� ไม่ โอ โรฮ อื ฆวต
เกือฮ วฮินั ก อาวต มอยฮ แตะ เซ ไลจ เยอื ไอฮ พาวม แตะ�
16 โม เซ ปังเมอ โล่ ญวยฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะจาว� ไม่
เพยีก แฮม อื ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่ ลปุง ซึป อื เซ� ปอ เอนิ
เปลีฮ พะจาว รพาวม ฮาวก แตะ ละ โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ
เซ� โจน โอ เอนิ ปุย เญาะ ไก ตอก โปน เฟือฮ�

ยูด่า โฮลฮ โฮว แปน ครา
(2 กซต� 25:1-2; ยรม� 52:3-27)
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17 เญือม เซ พะจาว เกือฮ เอนิ กซัต นึง เมือง บ่าบี่โลน
ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ โม เซ ฆาื อ�ื ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ โม ปรเมะ
นมุ ไน โม ยูด่า เซ� ฮอยจ โรฮ ละ โม ป อาวต อื นึง โตะ วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว เซ� โม เซ เญาะ เลียก พาวม โซะ ไง่ โตว
นึง โม ป ระ ป ตุ กวนดุ ป กวต ปรเมะ ปรโปวน ป โซะ ป กอ
ติ ตื เนอึม� พะจาว มอป ตื เอนิ อื ละ โม เซ เตือง โอยจ
อ�ื 18 เมาะ เครองึ โกว ปุย นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เตือง ป ระ
ป แตวะ อ�ื ไม่ คาวคอง ซัมคัน ป ไก โตะ วิฮนั เซ� ฮอยจ
ละ คอง ระ งวยฮ ป ไก นึง เญือะ อาวต กซัต ไม่ โม จาวไน
นึง อ�ื ตุย โรวก อื ฮอยจ นึง เวยีง บ่าบี่โลน เตือง โอยจ อ�ื
19 ฟวยจ เซ โตก แม วิฮนั เซ ไม่ เญือะ ไมจๆ นึง อื เตือง
โอยจ อ�ื เญื่อฮ แม ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม� เมาะ โอเอฮี ป
ไมจๆ นึง เวยีง เซ� เญื่อฮ อื เกือฮ ไลจ แกล เอนิ�

20 โม ป โอ ปุย โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ เยอ� โรวก แม อื เกือฮ
โฮว แปน ครา นึง เวยีง บ่าบี่โลน แม� โม ปุย โรวก อื เซ
เกือฮ อื โฮว แปน ป ยุฮ กัน ละ แตะ ไม่ ละ โม กวน เฌือต
ลุกลัน แตะ เซ� ฮอยจ ละ ซไม โฮลฮ โม เปอเซีย ตัตเตียง
บัน่เมือง� 21 โอเอฮี ไล เซ เอจี มัฮ เนอมึ เกิต อื ตัม ลปุง พะ
จาว ป เอจี เกือฮ อื เยเรมี อฮั อาึง เกว ไม่ ไลลวง ตอก อฮั
อื โฮ� �ปลัฮเตะ ซ ฮงั เยอื แปน อาลแฆลฮ เนอึม อื เอนิ�
เอจี มัฮ โรก แตน อื เวลา ลัง เกือฮ ปุย อื ลโล่ะ นึง โอ โม เซ
เกือฮ ปลัฮเตะ ลโล่ะ เนอมึ ตัม ลัง ลโล่ะ อ�ื� อฮั เซ�

22ฟวยจ เซ กซัต ไซรตั โฮลฮ แปน กซัต เมือง เปอเซีย�
กา เฆียง ไคว อื ติ เนอึม แปน อื กซัต เซ� พะจาว โบว
รพาวม อื นึง ซ เกือฮ แตะ โอเอฮี เกิต ตัม ป อฮั เยเรมี อาึง�
กซัต เซ เกือฮ ปุย โฮว ครอฮ ไลลวง เซ ละ ปุย เล่ีป เมือง
เตียง แตะ เซ� เกือฮ โรฮ ปุย ไซฮ อื แปน นังซื ตอก เฮ�ี
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23 �เฮี มัฮ ลปุง ไซรตั กซัต ระ เมือง เปอเซีย� เยโฮวา
ป มัฮ พะจาว กุม เมือง มะลอง เอจี มอป เมือง ปุย ติ ปลัฮ
เตะ ละ อาึ เตือง โอยจ อ�ื เอจี เกือฮ โรฮ อาึ ยุฮ วิฮนั ละ
แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม ไน เมือง ยูด่า� โม เปะ เตือง โอยจ
เปอะ เมาะ ป มัฮ ปุย ไน พะจาว เซ� ปัว เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เปอะ อาวต ไม่ เปอะ� เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เซ เมิฮ�� อฮั
เซ รซอม กซัต เซ�
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