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ลอา กซัต
พะทัม 2 กซัต มัฮ ป ซึป ไลลวง โม กซัต เน่อมึ นึง ไลลวง

อื นึง 1 กซัต เซ� เอจี ไก ลอา คัก� คัก รกา อื มัฮ ไลลวง
ลอา ปะเทต เน่อมึ เมาะ 850 เนอมึ กา เกิต พะเยซู นึง ปลัฮ
เตะ ฮอยจ ละ เจน ไลจ เมือง ซามาเรยี� ปุก 721 เนอมึ กา
เกิต พะเยซู� คัก ลอา นึง อื เกว ไม่ เมือง ยูด่า เคียง เวลา เซ
ฮอยจ ละ เญอืม เลียก ยุฮ เนบู่คัตเนซา กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน
ไลจ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม� ปุก 586 เนอึม กา เกิต พะเยซู�
พะทัม เฮี ลอยจ นึง ไลลวง เกด่าลิยา ป มัฮ จาวเมือง เตียง
เมือง ยูด่า ฆรมึ อมันัต โม บ่าบี่โลน เซ� พะทัม เฮี เกือฮ
โรฮ เอะ ยุง ตอก โฮลฮ กซัต เยโฮยาคิน โปน ฮา อาวต แตะ
โตะ คอก นึง เมือง บ่าบี่โลน เซ�
ป โตะ ป ตอง ป เกิต ละ โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า ตอก

เซ มัฮ ฮอยจ ละ อื ฆาื โอ กซัต โม เซ ไม่ โม ลัปซด่อน ยุฮ อื
เนอมึ รพาวม ละ พะจาว� เคียง เซ โม ยวิ งอ่ต ลอป ไลลวง
ไลจ เวยีง เยรูซาเลม เซ ฮอยจ ละ เจน ปเล่ีย เฮ�ี มัฮ เมีญ
อื มัฮ ป ตึก นึง โซะ แตะ ป เกิต ละ จัตเจือ แตะ เซ�
ป ซึป ลปุง พะจาว ป ระ มอยฮ นึง พะทัม 2 กซัต เฮี มัฮ

เอลีชา� เอจี มัฮ ป ยุฮ กัน รโตง เอลียา โฮ�

กซัต อาฮตัยา ยุม
1 เญือม เอจี ฟวยจ ยุม กซัต อาฮปั เปอ� ปุย โมอปั เลฮ

เตียง โม อซิราเอน� 2 เญือม เซ กซัต อาฮตัยา ดุฮ เน่อมึ
นึง ฆรุง ดัต่ฟะ เญือะ ก อาวต แตะ นึง เวยีง ซามาเรยี� โซะ
ลัมเลือ เอนิ� อาฮตัยา เซ เกือฮ ปุย โฮว ไฮมญ ซ ไฮ แตะ
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ไม่ โอ แตะ ไฮ นึง บ่าอนัเซบุ่น ป มัฮ พะจาว ยุฮ ปุย เมือง เอ
โครน เซ� 3 เตปด่า พะจาว ปังเมอ อฮั อื ละ เอลียา ป มัฮ โม
ทิตชบี่ เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โกฮ โฮว เกือฮ ติ เปอะ รโตฮ
ยุ ป มัฮ กวนไจ กซัต เมือง ซามาเรยี เซ� ฟวยจ เซ ไมจ แม
เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �นึง เมือง อซิราเอน เนอ อมั มัฮ
โอ อื ไก พะจาว นึง� เกียฮ โฮว ไฮมญ โน่ง เปอะ โอเอฮี นึง
บ่าอนัเซบุ่น ป มัฮ พะจาว ยุฮ ปุย เมือง เอโครน เซ เมอ�
4 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ ฆาื อ�ื ปะ
เญือะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว เลีฮ ฮา เตียง เอจี ฮาวก ไอจ เปอะ
เซ� ปะ แจง ซ ยุม เปอะ�� ปะ ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�� อฮั
เซ เตปด่า เซ� เอลียา โฮว อฮั เนอมึ อื ละ อ�ื

5 เญอืม เอจี เอญี โม กวนไจ อื เซ ฮอยจ เคะ อ�ื กซัต เซ
ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ เมอยุ ไกลจ เอญี เปอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 6 โม เซ โลยฮ อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �โม เอะ เอ
รโตฮ ยุ ปรเมะ ติ ปุย� ปุย เซ อฮั โอเอฮี ละ เอะ ตอก เฮ�ี
�เอญี ฮอยจ เคะ กซัต ยุฮ เปอะ เซ เมิฮ� อฮั เฮี ละ� พะ
จาว อฮั เฮี ละ เปอะ� นึง เมือง อซิราเอน อมั มัฮ โอ อื ไก
พะจาว นึง� เกียฮ โฮว ไฮมญ โน่ง เปอะ โอเอฮี นึง บ่าอนัเซ
บุ่น ป มัฮ พะจาว ยุฮ ปุย เมือง เอโครน เซ เมอ� เคียง มัฮ
อื ตอก เซ� ปะ เญือะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว เลีฮ ฮา เตียง เอจี
ฮาวก ไอจ เปอะ เซ� ปะ แจง ซ ยุม เปอะ�� อฮั เซ ละ ปะ
ปุย เซ เยอ�� 7 กซัต เซ ไฮมญ แม โม เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�ปุย อฮั เปอะ รโฮงะ โอเอฮี ละ แตะ เซ มัฮ ตอก เมอ ฮุน
ฮงั อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 8 โม เซ โลยฮ อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี
�ปุย เซ เยอ จาวป ลปิ ฮาึก� โจต แม โม่ะฮุต ฮกั นึง ญวย
แตะ ไม่ อ�ื� อฮั เซ โม เซ เยอ� เญือม เซ กซัต เซ อฮั เฮ�ี
�ปุย เซ เยอ มัฮ เอลียา ปุย ยว่ง ทิตชบี่ เซ�� อฮั เซ�

9 ฟวยจ เซ กซัต เซ ดวน ไน ตฮนั โฮว ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ
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รฮอน ปุย� เกือฮ อื โฮว เคะ เอลียา เซ� เญือม เซ เอลียา
เยอ งาวม นึง ไกญ บลาวง� ป มัฮ ไน ตฮนั เซ อฮั เฮี ละ เอลี
ยา� �ปะ ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ� กซัต ดวน ปะ เลีฮ
ฮา นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 10 เอลียา ปังเมอ อฮั เฮี ละ อ�ื
�ดัฮ อาึ มัฮ เนอมึ ป ซึป ลปุง พะจาว โฮ� อาึ ปัว งอ เลีฮ เน่
อมึ มะลอง ละ ซ ฮะ อื ปะ ไม่ ตฮนั ยุฮ เปอะ เตือง รฮอน อื
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ เยอ งอ เลีฮ เนอึม เน่อมึ มะ
ลอง� ฮะ เนอมึ ยุฮ ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื เอนิ�

11ฟวยจ เซ กซัต เซ ดวน แม ไน ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว ไม่ โม
ตฮนั รฮอน ปุย ติ มู แม� ปุย เซ โฮว อฮั โรฮ เฮี ละ เอลียา�
�ปะ ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ� กซัต ดวน ปะ เลีฮ ด่วน
เอนิ ฮา นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 12 เอลียา โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�ดัฮ อาึ มัฮ เนอมึ ป ซึป ลปุง พะจาว โฮ� อาึ ปัว งอ เลีฮ เน่
อมึ มะลอง ละ ซ ฮะ อื ยุฮ ปะ ไม่ ตฮนั ยุฮ เปอะ เตือง รฮอน
เปอะ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ เยอ งอ เลีฮ เนอมึ เน่
อมึ มะลอง� ฮะ เนอึม ยุฮ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื 13 ฟวยจ
เซ กซัต ดวน แม ไน ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว ไม่ ตฮนั รฮอน ปุย
แม� แปน ลอวย มู เตือง เซ� ปุย เซ ชุง นึง มะ ฆราวง แตะ
ซองนา เอลียา เซ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื �ปะ ป มัฮ เนอึม ป ซึป
ลปุง พะจาว เยอ� ปัว ปะ เกือฮ ลัง่ จีวติ อาึ ไอม ไม่ โม กวน
ไจ ยุฮ ฮุ เฮี เตือง รฮอน ปุย อื เฮ�ี ปัว ปะ เลียก พาวม โซะ
ไง่ นึง แตะ� 14 งอ เน่อมึ นึง มะลอง เงอ เอจี เลีฮ ฮะ ยุฮ
ไน ตฮนั เซ ลอา ปุย ไม่ ตฮนั ยุฮ อื เตือง มู อ�ื ปเล่ีย นึง อื
เฮี ปัว ปะ เกือฮ จีวติ แตะ ไอม� ปัว เปอะ เลียก พาวม โซะ
ไง่ นึง แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 15ฟวยจ เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว
เลีฮ อฮั เฮี ละ เอลียา� �เลีฮ โฮว ไม่ เมิฮ� ทัน โตว เกือฮ ติ
เปอะ ฮลัต นึง โม เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญอืม เซ เอลียา เลีฮ
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เนอึม ไม่ ปุย เซ ฮอยจ เคะ กซัต� 16 เอลียา เซ อฮั เฮี ละ
กซัต� �พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ กวน
ไจ แตะ โฮว ไฮมญ บ่าอนัเซบุ่น ป มัฮ พะจาว ยุฮ ปุย เมือง
เอโครน เซ� เญอืม ยุฮ เปอะ ตอก เซ เยอ� เอจี มัฮ โรฮ บึน
อฮั เปอะ พะจาว โอ ไก ละ แตะ นึง เมือง อซิราเอน ละ ซ
ไฮมญ เปอะ โอเอฮี นึง อ�ื เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปะ เญือะ
ซ โฮลฮ เปอะ โตว เลีฮ ฮา เตียง เอจี ฮาวก ไอจ แตะ เซ� ปะ
แจง ซ ยุม เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 ฟวยจ เซ กซัต เซ ยุม เนอึม� ตอก เนอึม อฮั พะจาว
อื ตอก เอจี เกือฮ อื เอลียา อฮั ละ อื เซ� ฟวยจ เซ ป แปน
กซัต รโตง อื มัฮ โยรมั ป มัฮ ปุ โกะ อื ไอฮ� เญือม เซ ปุก
เญอืม เอจี โฮลฮ เยโฮรมั กวน เยโฮชาฟัต แปน กซัต ละ โม
ยูด่า ลอา เนอมึ� ป โฮลฮ โยรมั แปน กซัต ฆาื อื มัฮ ฆาื โอ
กซัต อาฮตัยา เซ ไก กวน รเมะ� 18 เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั
กซัต อาฮตัยา เซ เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง
กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื

2
เอลียา ฮาวก เมือง มะลอง

1 กังเคะ เอ เญือม เอจี เติง เวลา ซ เกือฮ พะจาว เอลียา
ฮาวก เมือง มะลอง นึง กาื บังบอย� เอลียา ไม่ เอลีชา โอก
โฮว ดิ เน่อมึ นึง ยว่ง กิละกัน� 2 เอลียา อฮั เฮี ละ เอลีชา�
�ปะ อาวต นา เฮี เยอ� พะจาว เอจี ดวน อาึ โฮว ฮอยจ ยว่ง
เบ่ตเอน�� อฮั เซ ละ อ�ื เอลีชา อฮั เฮ�ี �แจง ไอม พะจาว
ตอก ออฮ� ไม่ แจง ไอม ปะ ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ โอ ซ
รกัฮ ติ แตะ ฮา ปะ ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ
โฮว ดิ ฆาื อื ฮอยจ ยว่ง เบ่ตเอน�

3 ไก โม ป ซึป ลปุง พะจาว ติ มู ป อาวต ยว่ง เบ่ตเอน เซ�
โอก โฮว เคะ เอลีชา� อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั ยุง เปอะ ซเงะ
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เนาะ เฮี ซ ตุย พะจาว ปอคู ยุฮ เปอะ ฮา เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื �ยุง เงอะ แอฮ� เอะ ปังเมอ โอ เญือะ ไมจ อู ลอก อ�ื�
อฮั เซ ละ อื เอลีชา เซ� 4 เอลียา อฮั เฮ�ี �เอลีชา� ปะ อาวต
นา เฮี เยอ� พะจาว เอจี ดวน แม อาึ โฮว ฮอยจ เมือง เยรี
โค�� อฮั เซ ละ อ�ื เอลีชา อฮั เฮ�ี �แจง ไอม พะจาว ตอก
ออฮ� ไม่ แจง โรฮ ไอม ปะ ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ โอ ซ
รกัฮ ติ แตะ ฮา ปะ ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื โฮว ดิ เนอึ
ม ฆาื อื ฮอยจ นึง เมือง เยรโีค�

5 นึง เมือง เยรโีค ไก โรฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว นึง ติ มู�
โม เซ โฮว เคะ เอลีชา� อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั ยุง เปอะ ซเงะ
เนาะ เฮี ซ ตุย พะจาว ปอคู ยุฮ เปอะ ฮา เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื �ยุง เงอะ แอฮ� เอะ ปังเมอ โอ เญือะ ไมจ อู ลอก อ�ื�
อฮั เซ เอลีชา เซ�

6 เญอืม เซ เอลียา อฮั เฮ�ี �ปะ อาวต นา เฮี เยอ� พะจาว
ดวน แม อาึ โฮว ฮอยจ นึง โกลง จอแด่น�� อฮั เซ ละ อ�ื
เอลีชา อฮั เฮ�ี �แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ� ไม่ แจง โรฮ
ไอม ปะ ตอก ออฮ� อาึ แจง โอ ซ รกัฮ ติ แตะ ฮา ปะ ตอก
เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย ลอา เซ โฮว แนฮ ไม่ ปุ แตะ�

7 โม ป ซึป ลปุง พะจาว รฮอน ปุย เซ โฮว ฟวต โรฮ ปุย
ลอา เซ� เญอืม เอจี ฮอยจ อื นึง โกลง จอแด่น เซ ปุย รฮอน
เซ ชุง แก อื เน่อมึ ก ซไง อ�ื 8 เอลียา ปอยจ ลปิ ฮอป แตะ�
ปอ อ�ื ปุฮ รอาวม นึง อ�ื รอาวม เซ รกัฮ เอนิ ฮา ปุ แตะ�
แปน คระ ละ อ�ื ปุย ลอา เซ โฮลฮ เตือง นึง เตะ ซออฮ�

9 เญอืม เอจี ฮอยจ อื บลัฮ โกลง ลัก่เติต เตอ� เอลียา อฮั
อื ละ เอลีชา ตอก เฮ�ี �กา ซ ตุย พะจาว อาึ ฮา เปอะ อมั ไก
ป ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ ละ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื เอลีชา
อฮั เฮ�ี �ปัว อมันัต อาวต นึง ปะ เซ ฮอยจ ละ อาึ ลอา เตะ
ปะ เซ แม�� อฮั เซ ละ อ�ื
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10 เอลียา อฮั เฮ�ี �ญัก เนอมึ ป ปัว ปะ เซ� ดัฮ ปะ ยุ อาึ
ลไล ตุย พะจาว อาึ ฮา เปอะ ซ โฮลฮ เนอมึ เปอะ� ดัฮ เปอะ
โอ ยุ โฮ ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 ปุย ลอา เซ อู ดิ ปุ โฮว ไม่ ปุ แตะ� เญือม เซ ฮอยจ
พราวป เลาะ รเออปึ ไม่ งอ ละ� ไม่ บรอง รเออปึ ไม่ งอ เลีย
ก รกัฮ เอนิ ปุย ลอา เซ โอก ฮา ปุ แตะ� เอลียา ฮาวก เอนิ
ไม่ กาื บังบอย ฮอยจ นึง เมือง มะลอง� 12 เญือม เซ เอลี
ชา ยุ อ�ื อฮั เฮ�ี �เปือะ� เปือะ� เลาะ รุป เซิก ไม่ โม ตฮนั
บรอง ยุฮ โม อซิราเอน�� อฮั เซ เรยีง� เคียง เซ เอลีชา
เญือะ ยุ โตว เอลียา�
เญือม เซ แจฮ เอนิ ลปิ โกะ แตะ เลีฮ ลอา� 13ฟวยจ เซ

ตุย ลปิ ฮอป ยุฮ เอลียา ป ดุฮ ฮา อื เซ� เอญี ชุง ไม่ อื เฆียง
โกลง จอแด่น� 14 ไปญ ลปิ ป ดุฮ ฮา เอลียา เซ� ปุฮ รอาวม
นึง อ�ื อฮั เฮ�ี �พะจาว ยุฮ เอลียา อาวต ก เมอ�� อฮั เซ
ไม่ อ�ื เญือม ปุฮ อื รอาวม โกลง เซ� รอาวม เซ รกัฮ เอนิ
ฮา ปุ แตะ แปน คระ ละ อ�ื โฮลฮ เตือง โกลง เซ ฆาื อ�ื

15 โม ป ซึป ลปุง พะจาว ป อาวต เมือง เยรโีค เซ มอง แก
อ�ื อฮั เฮ�ี �อมันัต ยุฮ เอลียา เอจี อาวต นึง เอลีชา�� อฮั
เซ ละ ปุ แตะ� โฮว เคะ อ�ื นุ่ม เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ
นึง นัปทื อ�ื 16 อฮั เฮี ละ อ�ื �ไน โม เอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
เปอะ ไก รฮอน ปุย ป ระ เรยีง ระ แด่น นึง อ�ื เกือฮ โม เซ
โฮว ซาวป ปอคู ยุฮ เปอะ� เมอ เตือง อื ลปุ พะจาว เอจี ตุย
โรวก อื ไม่ ละ อื อาึง โตะ โลก ตัม ฆุง ติ โดฮ ยุง่�� อฮั เซ
ละ อ�ื เอลีชา โลยฮ อ�ื �ปุ เกือฮ โฮว�� อฮั เซ�

17 โม เซ อฮั เลาะ อฮั ลาึน อื ละ อื ตอก เซ� กังเคะ เอ
เญือม เอจี เตือ อื นึง ฮมอง แตะ เกือฮ เนอึม อื โฮว� ปุย
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รฮอน เซ โฮว ซาวป เนอึม ซาวป แนม อื ลอวย ซเงะ� ปัง
เมอ โอ ยุ อ�ื 18ฟวยจ เซ เอญี แม เคะ เอลีชา นึง เมือง เยรี
โค นึง มอง เอลีชา อื นา เซ� เอลีชา อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี
ตึน อฮั โอ โฮว ละ เปอะ� โม่ อฮั�� อฮั เซ ละ อ�ื

รอาวม ฆอก เปียน แปน รอาวม ไมจ
19 ไก ปรเมะ เมือง เยรโีค งอ่น� ฮอยจ อฮั เฮี ละ เอลีชา�

�จาวไน� นาตี อาวต ยว่ง เอะ เฮี ไมจ มวน เนอึม� ปังเมอ
โอ รอาวม นึง อื ไมจ� ป ซมา ลโลวง ปุย ไมจ โตว โรฮ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 20 เอลีชา อฮั เฮ�ี �โรวก กลอง โคระ เนิ
ติ� ดุฮ โรวก กิฮ นึง�� อฮั เซ� ตาว เนอึม อื ละ อื ตอก
เซ� 21 เอลีชา โฮว ฮอยจ นึง เดือะ โกลง ยว่ง เซ� โทก
กิฮ เซ นึง อ�ื อฮั เฮี ไม่ อ�ื �พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ� อาึ
เอจี เกือฮ รอาวม เฮี ไมจ� เฆิม เฮี เญือะ ซ เกือฮ โตว แปน
ควน ยุม ปุย� ป ซมา ลโลวง ปุย ซ ไมจ ฆาื อ�ื� อฮั เซ เอลี
ชา เซ� 22 รอาวม เซ ลอต เอนิ แปน รอาวม ไมจ ฮอยจ ละ
ซเงะ เนาะ เฮ�ี ตอก เนอมึ ป อฮั เอลีชา เซ�

โม ป เพยีก แฮม เอลีชา
23 ฟวยจ เซ เอลีชา ฮาวก เน่อมึ นา เซ ฮอยจ ยว่ง เบ่ต

เอน� ลไล โฮว อื เซ ไก โม กวน เบลีย เมาะ บุฮ ยวก โฮวน
ปุย โอก ฮา ยว่ง แตะ� เญอืม รโตฮ อื ยุ เอลีชา เพยีก แฮม
อ�ื �ตะ กวต ฮวัลัน� ฮาวก แปฮ ก ฮลาวง อ�ื ตะ กวต ฮวั
ลัน� ฮาวก แปฮ ก ฮลาวง อ�ื� รโอง อฮั แนฮ เซ ละ เอลี
ชา เซ� 24 เอลีชา แมฆี แก ที โม เซ� โปง ป ฆอก ละ โม เซ
เบือ มอยฮ พะจาว. ฟวยจ เซ ไก เครฮี โกวน ลอา ตัว โอก
เน่อมึ เพระด่าวก� ดัม เอนิ ไปจ กวน เบลีย โม เซ� เบราะ
บัต่ เอนิ ยุฮ อื รปาวน โรฮ ลอา ปุย เอนิ� 25 เอลีชา โฮว เน่
อมึ นา เซ ฮอยจ นึง บลาวง คาระเมน� ลอต เอญี ฮอยจ
เวยีง ซามาเรยี�
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3
กัน รุป ปุย ปุ แตะ นึง เมือง โมอปั

1 เญอืม เอจี มัฮ อื เนอมึ กาว โรฮ ซเตะ นึง กัน แปน เยโฮ
ชาฟัต กซัต เมือง ยูด่า เยอ� โยรมั ป มัฮ กวน อาฮปั โฮลฮ
แปน กซัต เมือง อซิราเอน� โยรมั เซ โฮลฮ ตัตเตียง เมือง
แตะ กาว ลอา เนอึม โน่ง� 2 ยุฮ โรฮ ป ฆอก ละ พะจาว ปัง
เมอ ฌักแฟน โรฮ ฮา มะเปือะ แตะ เญี่ยะ� เอจี เญื่อฮ โรฮ
โปวฮ ซกัง ซโมะ ป ยุฮ เปือะ แตะ ละ บ่าอนั โฮ� 3 ปังเมอ
ฆวต ยุฮ ลัง่ ป ฆอก ตอก ยุฮ กซัต เยโรโบ่อมั ไพรม อ�ื มัฮ
นัม อื โม อซิราเอน เกือฮ ยุฮ ป พิต� ญอม โตว เกือฮ ติ
แตะ ซไง ฮา ตอก เอจี ยุฮ เยโรโบอ่มั อื เซ�

4 กซัต เมชา เมือง โมอปั มัฮ ป เลียง แกะ� โครยญ เนอึ
ม กซัต เซ จัมเปน ตาว กวน แกะ ละ กซัต เมือง อซิราเอน ติ
แซน ตัว� เกือฮ โรฮ ฮาึก แกะ ละ อื ตา ติ แซน ตัว โรฮ นึง
อาวต อื ฆรมึ อมันัต อ�ื 5 เญือม เอจี ยุม กซัต อาฮปั เปอ
กซัต เมชา เซ เลฮ เตียง กซัต เมือง อซิราเอน� (ตาว โตว
ป ลัง ตาว แตะ ละ อื ตอก ไพรม แตะ�� 6 เญือม เซ กซัต
โยรมั โอก เน่อมึ นึง เวยีง ซามาเรยี� กอก ตฮนั ยุฮ แตะ
รโจะ เตือง โอยจ อ�ื 7 ตอม มวยญ แตะ ละ กซัต เยโฮชา
ฟัต เมือง ยูด่า� อฮั เฮ�ี �กซัต เมือง โมอปั เลฮ เตียง อาึ�
อมั ซ ญอม เปอะ โฮว ไม่ เอะ ละ ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อ�ื� อฮั
เซ� กซัต เซ โลยฮ อ�ื �ซ โฮว ไม่ เปอะ� อาึ เอจี มัฮ ติ ไม่
ปะ� โม ตฮนั ยุฮ อาึ เอจี มัฮ โรฮ ตฮนั ยุฮ ปะ� บรอง ยุฮ
อาึ อื มัฮ โรฮ บรอง ยุฮ ปะ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

8 �เอะ ไมจ โฮว คระ เมอ แล�� อฮั เซ เยโฮชาฟัต เซ�
โยรมั เซ โลยฮ อ�ื �โฮว คระ ลาึน เมือง เอโด่ม�� อฮั เซ
ละ อ�ื 9 เญือม เซ กซัต โยรมั ไม่ กซัต เมือง ยูด่า ไม่ กซัต
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เมือง เอโด่ม โฮว ดิ ไม่ ปุ แตะ� เญือม เอจี โฮว อื ไม่ ตฮนั
ยุฮ แตะ คระ รบ่อก รแบ่ก อาแลฮ ซเงะ เอ� เญือะ ไก โตว
รอาวม ละ ญุ อ�ื ละ ซัตซิง โฮว อื ไม่ ปุ โรฮ ไก� 10 กซัต โย
รมั เซ อฮั เฮ�ี �ตัง เจือ โน่ง เมอ� ญัก ป เกิต ละ เอะ กซัต
ลอวย เฮ�ี พะจาว อมั มัฮ ซ มอป อื เอะ ละ กซัต เมือง โม
อปั แล�� อฮั เซ ละ ปุโฮมว แตะ�

11 เยโฮชาฟัต ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ป ซึป ลปุง พะจาว นา
เฮี อมั มัฮ โอ อื ไก ติ ปุย เนอึม ละ ซ เกือฮ เอะ อื ไฮมญ โอ
เอฮี ละ แตะ นึง พะจาว เยอ�� อฮั เซ� ไก ฮวันา ตฮนั ติ
ปุย� มัฮ ป อาวต ไม่ กซัต โยรมั เซ� โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอ
ลีชา ป มัฮ กวน ชาฟัต อาวต นา เฮ�ี เอจี มัฮ ปุย เซ ป แปน
ป เรอึม เอลียา ไพรม อ�ื� อฮั เซ� 12 เยโฮชาฟัต อฮั เฮ�ี
�ลปุง พะจาว แจง อาวต อื ไม่ ปุย เซ�� อฮั เซ� กซัต ลอวย
เซ โฮว เคะ เอลีชา ฆาื อ�ื

13 เอลีชา เญือม ยุ อื ฮอยจ โยรมั กซัต อซิราเอน เคะ
แตะ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ เมอ ป เกว เอะ ลอา ปุ แตะ นึง
อ�ื เอญี ซาวป ไฮมญ ฮมอง นึง โม ป ซึป ลปุง พะ ทื โม มะ
เปือะ เปอะ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื โยรมั อฮั เฮ�ี �มัฮ โตว
ตอก ไฮญ� เอจี มัฮ พะจาว ป ฆวต เกือฮ โม เอะ กซัต เตือง
ลอวย เยอะ เฮี ไป นึง เมือง โมอปั เปอ�� อฮั เซ� 14 เอลีชา
อฮั เฮ�ี �มัฮ โอ อาึ นัปทื กซัต เยโฮชาฟัต เมือง ยูด่า เฮ�ี
แจง ไอม พะจาว ป รซอฮ อาึ ละ� ป มัฮ พะจาว กุม ตฮนั
มะลอง ตอก ออฮ� อาึ แจง โอ เญือะ ซ ปุน แลน นา เปอะ
เฟือฮ เอนิ� 15 ปัง มัฮ ตอก เซ� ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ ซาวป
ป เกียฮ เตียต พิน ระ เนิ ติ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ ซาวป
เนอมึ อ�ื ลไล เตียต ปุย เซ พิน ระ ยุฮ แตะ เซ� อมันัต ยุฮ
พะจาว เลีฮ อาวต เอนิ นึง เอลีชา� 16 อฮั เฮี ฆาื อ�ื �พะ
จาว อฮั เฮี ละ เปอะ� �ไมจ เปอะ กาวง ฮอง รอาวม โตะ
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โลก ซออฮ เฮี เกือฮ เอนิ เล่ีป อ�ื 17 ปัง โอ เปอะ ยุ ฮอยจ
เฮละ ฮอยจ กาื� โตะ โลก เฮี ซ นาวก ละ เปอะ นึง รอาวม�
โม เปะ ไม่ คอง เลียง เปอะ เตือง บรอง เตือง บรงั ยุฮ เปอะ
ซ โฮลฮ ตื ญุ อ�ื� อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว. 18 โอเอฮี เซ มัฮ
ลัง่ ป เยอื ละ พะจาว. ซ มอป โรฮ เมือง โมอปั ละ เปอะ ไม่
อื โรฮ� 19 เวยีง ป ไก ฆรุง นึง ไม่ ยว่ง ระ โครยญ ยว่ง ซ ปุน
ยตึ เปอะ� โคะ ไมจๆ นึง อื ซ โฮลฮ เปอะ ฆู โครยญ โฆง อ�ื
นัมโม่ นึง อื ซ โฮลฮ เปอะ เทอมึ� ชจิ ไมจๆ นึง อื ซ วตั โรฮ
เปอะ ซโมะ นึง เกือฮ ไลจ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ เอลีชา�

20 ปวยฮ พริ เซ� ปุก เวลา กอ ทไว ปุย โอเอฮี ละ พะจาว
เมือ กซะ อ�ื เญือม เซ รอาวม ฮอยจ เนอมึ� ปัต เน่อมึ ลัก่
เมือง เอโด่ม� โตะ โลก อาวต อื เซ นาวก เอนิ นึง รอาวม�

21 เญือม เอจี ฮมอง ปุย เมือง โมอปั ซ ฮอยจ ตอซู กซัต
ลอวย ไม่ แตะ เซ� กอก ปรเมะ เมือง แตะ โอก โฮว แปน
ตฮนั� เกือฮ อื ฮอยจ มอง เคต เมือง แตะ เน่อมึ นึง โม ตะ
กวต ฮอยจ ละ กวนดุ เมาะ ป เอจี เกียฮ ไปญ อื เครองึ ตฮนั
เตือง โอยจ อ�ื 22 ปวยฮ พริ เญือม เอจี โกฮ โม โมอปั เซ�
ชวน โตะ โลก โอก รอาวม เซ เน่อมึ ก อาวต แตะ� ซครกั
ละ อื ตอก ฮนัม ฆาื รฌิญ ซเงะ นึง อ�ื โคะ อื มัฮ ฮนัม ฆาื
อ�ื 23 อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ตึต แตะ� ฮนัม� โม ตฮนั ฮอยจ
เซ ตึน ซ มัฮ รุป อื ไอฮ ปุ แตะ� เอจี มัฮ มอก อื ไอฮ ปุ แตะ
ยุม แกล ยุง่� โม เอะ ปุย โมอปั เตือง โอยจ เจอะ เฮ�ี เลีฮ
ตุย แปฮ คาวคอง ไมจ ยุฮ อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 24 โม เซ
เลีฮ เนอึม ฮอยจ ก อาวต ตฮนั โม อซิราเอน เซ ฆาื อ�ื เญื
อม ฮอยจ อื นา เซ โม อซิราเอน โกฮ ตอซู เอนิ ปุ แตะ ไม่
อ�ื โม โมอปั เซ ลเตือฮ ตอ แม ฆาื อ�ื โม อซิราเอน อาื แม
อื ฮอยจ นึง เมือง อื โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื โฮวน� 25 ยุฮ ไลจ ไม่
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เวยีง ยุฮ อื โฮวน โดฮ� ตุย ซโมะ ติ ปุย ติ โม่ว โครยญ โฆะ
แตะ� วตั อื นึง ชจิ ไมจ ยุฮ อื โครยญ เบือง อื ปอ นาวก อ�ื
เทอมึ โรฮ นัมโม่ ยุฮ อ�ื ฆู โคะ ไมจๆ นึง เมือง อ�ื มัฮ ลัง่
เวยีง คีฮะเรเซต โน่ง ป อาวต ลัง่ ฆุม แตะ� ไก ควน โปยญ
ซโมะ ระ ยุฮ� โปยญ เวยีง เซ นึง อ�ื

26 เญือม ยุ กซัต เมือง โมอปั มัฮ แตะ นัม ไป เยอ� โอก
โฮว ฆาื อื ไม่ ตฮนั ไปญ วจิ ยุฮ แตะ อาแลฮ รอย ปุย� ริ
โอก ลวง อาวต กซัต เมือง เอโด่ม� ปังเมอ โอ ปุน โอก ยุฮ
แตะ� 27 เญอืม เซ กซัต เซ ตุย โรวก กวน รเมะ โรง แตะ ป
ลัง แปน กซัต ฆรอ แตะ� มอก ตอง ทไว อื ละ พะ ทื แตะ
ราว ฆรุง เวยีง เซ� เญือม ชวน ตฮนั อซิราเอน ป ยุฮ กซัต
เซ เกิต รพาวม ฮลัต รพาวม ฮอ ฆาื อ�ื เอญี ฆาื อื ฮอยจ
เมือง โกะ แตะ�

4
เอลีชา เรอมึ แมฮงั ติ ปุย

1 ไก แมฮงั ติ� ปรเมะ เญือะ อื มัฮ โรฮ ปุย ไน โม ป ซึป
ลปุง พะจาว ติ มู� ปรโปวน เซ ฮอยจ เคะ เอลีชา� อฮั เฮี ละ
อ�ื �ปรเมะ เญือะ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ เอจี ยุม�
ปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ตอก นัปทื อื พะจาว. ปเล่ีย เฮี กุม มาื
ป รมะ อื นึง เซ� ซ ฮอยจ ตุย กวน รเมะ อาึ เกือฮ แปน ครา
แตะ เตือง ลอา อื ละ ซ เกือฮ อื ฟวยจ นึง รมะ เปือะ อื เซ��
อฮั เซ แมฮงั เซ�

2 เอลีชา อฮั เฮ�ี �ซ เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ ละ แตะ ตอก
เมอ� เมอ ป ไก ลัง่ เญือะ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื �ไก โตว
โอเอฮี ยุฮ� มัฮ ลออยฮ กาวก ติ ปัง แตวะ โน่ง ป ไก ลัง่ ยุฮ
ฮู�� อฮั เซ ปรโปวน เซ� 3 เอลีชา อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว
เคะ ปุ ยว่ง เปอะ� ซาวป ปัว เวยี ฮมวน ม่าวง นึง ไม่ ปัง ไม่
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โดง โอเอฮี� ปัว เอนิ โฮวน เมาะ โฮลฮ เปอะ� 4 ฟวยจ เซ
เลียก ไม่ ฮอยจ กไน เญือะ เปอะ ไม่ กวน เปอะ เซ� ซอง
รเวอืะ เญือะ เปอะ ไม่� ลเล ลออยฮ ยุฮ เปอะ เซ โตะ โดง
โตะ ฮมวน โม เซ� เมาะ ป เอจี นาวก อื อาึง โน่ง ติ โดฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื

5 แมฮงั เซ เอญี ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ� เลียก โตะ เญือะ
ไม่ กวน แตะ� ซอง รเวอืะ ไม่ แตะ� กวน อื เซ โรวก โดง
โรวก ฮมวน เซ ฮอยจ ละ มะ แตะ� มะ อื ลเล แนฮ ลออยฮ
เซ เน่อมึ โตะ ปัง ยุฮ แตะ� 6 เญอืม เอจี นาวก โอยจ ฮมวน
ไม่ โดง ไม่ ปัง โม เซ� มะ อื อฮั เฮ�ี �ตาว แม เนิ ติ�� อฮั
เซ ละ กวน แตะ� �เอจี นาวก โอยจ� เญือะ ไก โตว�� อฮั
เซ กวน อ�ื เญือม เซ ลออยฮ เซ อาวต เอนิ� เญือะ โอก
โตว�

7 แมฮงั เซ โฮว รโฮงะ อื ละ เอลีชา ป ซึป ลปุง พะจาว
เซ� เอลีชา เซ อฮั เฮ�ี �โฮว โชะ ลออยฮ เซ� โรก รมะ
เปอะ นึง� ป โฮฮ อื ฮา โรก เปอะ รมะ แตะ นึง เซ� โซม ดิ
ไม่ กวน เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

เอลีชา ไม่ ปุย ยว่ง ชูเนม
8 ไก ปรโปวน กอย ติ� อาวต ยว่ง ชูเนม� ติ ซเงะ อื เอ

ลีชา ฮอยจ ยว่ง เซ� ปรโปวน เซ กอก อื โซม เญือะ แตะ�
เคียง เซ เยอ เญือม เอจี ฮอยจ แม อื ยว่ง เซ กอ วฮิ โซม
เญือะ เซ ฆาื อ�ื 9ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ ปรเมะ เญือะ แตะ�
�ปรเมะ ป กอ ฮอยจ เคะ เอะ เฮี อาึ ยุง เงอะ มัฮ อื ปุย ซัม
คัน ยุฮ พะจาว� 10 ไมจ เอะ ยุฮ ฮอง ไอจ แตวะ ละ อื นึง จัน
ฮลาวง เญือะ แตะ ติ ฮอง� ซ อาึง เตียง นึง ติ ไม่ โตะ ไซฮ
นังซื ไม่ ตังอี ไม่ ออม ติ� เญือม เอจี ฮอยจ แม อื เคะ เอะ
เซ� เกือฮ เอนิ ไอจ โตะ ฮอง เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ
ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ�
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11 ติ ซเงะ อื เอลีชา ฮอยจ นา เซ� ฮาวก ไอจ โตะ ฮอง ยุฮ
ปุย ละ แตะ เซ� 12อฮั เฮี ละ เกฮะซี ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ�
�กอก ปรโปวน ยว่ง ชูเนม เซ เกือฮ ฮอยจ นา เฮี เมอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื 13 ปรโปวน เซ ฮอยจ เนอึม เคะ อ�ื เอลีชา
เกือฮ เกฮะซี เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ เอจี ตุก พาวม เปอะ นึง
เอะ ตอก เฮี โฮวน เจือ� เมอ ป ซ เกือฮ เปอะ เอะ ยุฮ ละ
แตะ นึง อ�ื อมั ซ เกือฮ เปอะ เอะ โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ
ละ กซัต� โต เซ อมั ซ เกือฮ เปอะ เอะ ลปุง ตัง แตะ ไม่ ฮวั
นา ตฮนั ระ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปรโปวน เซ โลยฮ อ�ื �แปน
โตว ป ติ� อาึ เอจี กุม เอจี ปอ โอเอฮี ยุฮ ฮุ� อาึ โฮวน โรฮ
โม เอยีกปุ คระ เฌือต ป อาวต ไม่ เยอะ นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ
อ�ื

14 เอลีชา ไฮมญ แม กวนไจ แตะ เซ� �มัฮ เมอ ป ซ เกือฮ
อื เอะ ยุฮ ละ แตะ�� อฮั เซ� เกฮะซี อฮั เฮ�ี �ปรโปวน เซ
ดิ ไก โตว กวน รเมะ ติ เนอมึ� ปรเมะ เญือะ อื เอจี กวต ไม่
อ�ื� อฮั เซ�

15 เอลีชา เซ อฮั เฮ�ี �กอก แม ปรโปวน เซ เอญี นา เฮ�ี�
อฮั เซ� เญือม ฮอยจ ชุง อื โบ โตะ รเวอืะ เซ เอลีชา อฮั เฮี
ละ อ�ื 16 �ซัมติ เมาะ เมือ ปเล่ีย เฮี ปะ ซ โฮลฮ เปอะ โอม
กวน รเมะ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปรโปวน เซ อฮั เฮ�ี �จาว
ไน� ป ซึป ลปุง พะจาว� ปุ จุ อาึ อ�ื� อฮั เซ�

17 กังเคะ เอ ปรโปวน เซ โรวก เนอึม� เญือม เอจี ไคว อื
ติ เนอึม เกิต เนอึม กวน รเมะ ตอก เอจี อฮั เอลีชา เซ ละ
อ�ื

18 เญือม เอจี ระ บุย โรฮ กวนดุ เซ� ติ ซเงะ อื โอก โฮว
เคะ เปือะ แตะ โตะ ชจิ� อาวต ไม่ โม ป มัก เฮงาะ� 19กวน
ดุ เซ อฮั เฮี ละ เปือะ แตะ� �โซะ ไกญ เญอะ� โซะ ไกญ
เญอะ�� อฮั เซ� เปือะ อื อฮั เฮี ละ กวนไจ แตะ� �โอม
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โรวก เอญี ตาว ละ มะ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 20 โอม เนอึม
โรวก อ�ื กวนดุ เซ ไอจ เญือะ ดึม มะ แตะ ฮอยจ ละ งอ่น
ซเงะ� ลอต เอนิ ยุม� 21 มะ อื โอม โรวก อื ฮาวก จัน ฮลา
วง อ�ื อาึง อื นึง เตียง ไอจ เอลีชา เซ� ฟวยจ เซ โอก ฮา อ�ื
ซอง รเวอืะ ไม่ อ�ื 22 ปรโปวน เซ กอก ปรเมะ เญือะ แตะ�
อฮั เฮ�ี �เกือฮ กวนไจ เปอะ ฮอยจ เคะ อาึ ติ ปุย� เกือฮ
โรวก บรงั ไม่ แตะ ติ ตัว� ไมจ อาึ โฮว รปิ เคะ เอลีชา ป ซึป
ลปุง พะจาว เซ� ฟวยจ เซ ซ เอญี แม เอนิ เนอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 23ปรเมะ เญือะ อื เซ อฮั เฮ�ี �เนาะ เฮี มัฮ โตว ซเงะ
ล่อยญ เคิ� ซเงะ ลโล่ะ ปุ มัฮ อ�ื เมอยุ ฆวต โฮว เปอะ เคะ
อ�ื� อฮั เซ� �แปน โตว ป ติ� ปุ ตุก พาวม ฆาื�� อฮั เซ
ปรโปวน เซ�

24 เญอืม เซ เกือฮ ปุย ฮตั อาึง ควน บุก นึง ตัง โฆระ บรงั
เซ� อฮั เฮี ละ กวนไจ แตะ เซ� �เมือะ บรงั เกือฮ ไกลจ
เมาะ เกียฮ ไกลจ เปอะ ยุฮ ฮู� ดัฮ อาึ โอ อฮั เกือฮ ไน่ ละ
เปอะ ปุ เกือฮ ไน่�� อฮั เซ� 25 เญือม เซ โอก โฮว เนอึม
ฮอยจ นึง บลาวง คาระเมน ก อาวต เอลีชา เซ� เอลีชา
ชวน อื เน่อมึ ก ซไง อ�ื อฮั เฮี ละ เกฮะซี ป มัฮ กวนไจ
แตะ� �ตึต แตะ� ปรโปวน ยว่ง ชูเนม เอจี ซ ฮอยจ� 26ตอ
โฮว รชงึ� ไฮมญ กอ บาึง โกะ อื ไม่ ปรเมะ เญือะ อื ไม่ กวน
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื เกฮะซี โฮว ไฮมญ เนอมึ อื ตอก เซ� ปร
โปวน เซ โลยฮ อ�ื �กอ โรฮ� แปน โตว ป ติ�� อฮั เซ�

27 เญือม เอจี ฮอยจ อื เคะ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ นุ่ม โบ
อ�ื ไปญ ชวง อื ไม่ อ�ื เกฮะซี ฮอยจ ริ วุยฮ เตะ อ�ื เอลี
ชา คัต อ�ื �ปุ วุยฮ� มัฮ อาวต อื ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม
แตะ� พะจาว ปังเมอ เม่าะ ไลลวง เซ ฮา อาึ� รโฮงะ โตว
อื เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื 28 ปรโปวน เซ อฮั เฮ�ี �จาวไน� อาึ
ปัว โตว กวน รเมะ แตะ นึง ปะ� เอจี อฮั ละ เปอะ โอ เปอะ
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ไมจ จุ อาึ เกือฮ ซโอว พาวม นึง โอเอฮี ป โอ เกียฮ แปน�
โม่ อฮั�� อฮั เซ ละ อ�ื

29 เอลีชา ซตอก กวนไจ แตะ ตอก เฮ�ี �ซไจ ฆาึน ลปิ ดา
เปอะ เซ� ปุก ไม่ ญวย เปอะ� ตุย โรวก โคะ ฆิ ยุฮ อาึ เฮี
ตอ โฮว ไม่� ดัฮ เปอะ รโตฮ ยุ ปุย นึง คระ ทัน โตว ลโล่ะ
ไฮมญ กอ บาึง อ�ื ดัฮ ปุย ไฮมญ โกะ เปอะ ปุ โรฮ โลยฮ ละ
อ�ื อาึง โคะ ฆิ ยุฮ อาึ เฮี นึง นา กวนดุ เซ� โฮว เมิฮ�� อฮั
เซ ละ กวนไจ แตะ เซ�

30ฟวยจ โฮว เกฮะซี เซ มะ กวนดุ เซ อฮั เฮี ละ เอลีชา�
�แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ� ไม่ แจง ไอม ปะ ตอก ออฮ�
อาึ แจง โรฮ โอ ซ เอญี ฮา เปอะ ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ� เอ
ลีชา โฮว ไม่ ปรโปวน เซ ฆาื อ�ื

31 เกฮะซี ฮอยจ รกา� อาึง เนอึม โคะ ฆิ เซ นึง นา กวน
ดุ เซ� ไก โตว เซียง โอเอฮี� รซอฮ โตว เฟือฮ� เกฮะซี แม
ฆาื อื ฮอยจ เคะ เอลีชา� อฮั เฮ�ี �กวนดุ เซ โปวะ โตว ฆาื
อ�ื� อฮั เซ�

32 เญือม เอจี ฮอยจ อื เญือะ เซ เอลีชา ยุ เอจี ยุม กวนดุ
เซ� ไอจ นึง เตียง ก กอ ไอจ โกะ อื เซ� 33 เลียก กไน ฮอง
เซ� ซอง รเวอืะ ไม่ แตะ� อาวต โน่ง ไม่ กวนดุ เซ� ไววอน
ละ พะจาว. 34 เญอืม เซ ไอจ รเคอปึ ราว กวนดุ เซ นึง เตียง
เซ� มวยญ อื ติต มวยญ กวนดุ เซ� ไง่ อื ติต ไง่ อ�ื เตะ
อื ติต เตะ อ�ื เญือม ไอจ อื ราว อื ตอก เซ เนะซองั กวนดุ
เซ ซโอว ปุ ปุ� 35 เอลีชา โกฮ โฮว ไป โฮว มา โตะ ฮอง เซ�
ฟวยจ เซ ไอจ แม ราว อื ติ โฮน แม� กวนดุ เซ ม่อยฮ อา
แลฮ เตะ� ฟวยจ เซ ไบลญ ไง่ แตะ ลอต โกฮ ไอม�

36 เอลีชา กอก เกฮะซี เอญี เคะ แตะ� ดวน อื กอก มะ
กวนดุ เซ� เญือม เอจี ฮอยจ มะ อื เอลีชา อฮั เฮี ละ อ�ื
�เฮ�ิ กวน รเมะ เปอะ� โรวก ไม่ เปอะ�� อฮั เซ� 37 ปรโป
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วน เซ นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ โบ ชวง เอลีชา� ฟวยจ เซ
ยวก โรวก กวน แตะ เซ โอก ไม่ อ�ื

เปลิ โม่ะโรฮ ป ออป
38 เอลีชา เอญี ฮอยจ ยว่ง กิละกัน� เญือม เซ ปุก เญือม

โซะ ไปลญ เออปึ ปุย นึง เมือง เซ� ลไล เพอกึ ตอม อื โม ป
ซึป ลปุง พะจาว ติ มู เซ อฮั เฮี ละ กวนไจ แตะ� �ตุย เดือง
ระ ติ� โกยฮ ป โซม ละ โม เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

39 โม เซ โอก โฮว ซาวป พักเญือ นึง เพระด่าวก ติ ปุย�
ยุ เปลิ โม่ะโรฮ ติ เจือ� เปฮ อ�ื ปุก รตุง ซอง� ลเบล โรวก
อ�ื เญือม เอจี ฮอยจ อื ซวย ดุฮ อื โตะ เดือง� ไก โตว ป
ยุง เปลิ ป มัฮ ป มอยฮ อ�ื 40 เญอืม เอจี ไซญ อื ชาวก อื ละ
ปุย� ปุย โม เซ เมือต จิม แลน อื อฮั เฮี ละ เอลีชา� �ปอคู�
โตะ เดือง เฮี ไก ป ออป ปอ ยุม ปุย นึง�� อฮั เซ� ไก โตว ป
โรวต โซม ฆาื อ�ื 41 เอลีชา อฮั เฮ�ี �ตาว แปง เนิ เญีย่ะ��
อฮั เซ� เญือม ตาว ปุย แปง ละ อื เอลีชา ดุฮ อื โตะ เดือง
เซ� อฮั เฮ�ี �ชาวก แม ละ ปุย เกือฮ โซม อื เมิฮ�� อฮั เซ�
ปุย ชาวก เนอมึ อ�ื เญอืม เอจี โซม อื เญือะ แปน โตว ป ติ
ละ อ�ื

เอลีชา เลียง ปุย ติ รอย
42 ติ ซเงะ อื ไก ปรเมะ ติ� ฮอยจ เน่อมึ ยว่ง บ่าอนัชาลิ

ชา โรวก คโนมปัง บ่าเล โคระ งา่ โม่ว� โรวก อื ไม่ เฮงาะ
โคระ แปน ซเนียง แตะ งอ่น ตาว อื ละ ป ซึป ลปุง พะจาว�
เอลีชา ดวน กวนไจ แตะ จัต อื ละ ปุย อาวต ไม่ แตะ เซ�
43 กวนไจ อื เซ ไฮมญ อ�ื �โอเอฮี เมาะ เฮี อมั ซ ปอ โซม
ปุย แปน รอย อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื เอลีชา อฮั เฮ�ี �จัต ละ อื
เมิฮ� เกือฮ โซม อ�ื พะจาว เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม เฮี ซ
โฮลฮ โซม อื โครยญ โฆะ แตะ� เญอืม เอจี ฟวยจ โซม อื ซ
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โฮฮ ลัง่�� อฮั อื ตอก เซ�� 44 เญอืม เซ จัต เนอมึ อื ละ อ�ื
โซม อื ปอ ซัก แตะ� โฮฮ เนอึม ลัง่� ตอก เอจี อฮั พะจาว
อาึง ละ อ�ื

5
พะจาว เกือฮ นาอามัน ไฮ ลาวต

1 ไก ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ นาอามัน� มัฮ ฮวันา ตฮนั ระ
เมือง ซีเรยี� มัฮ ปุย ระ ไกญ ติญ มอยฮ ไม่ มัฮ แตะ ปุย ปุก
รพาวม กซัต� ปุย นัปทื อื นึง โกว พะจาว อื ละ เกือฮ แตะ
โม ตฮนั ซีเรยี เกียฮ เป ปุย� มัฮ ตฮนั เกง เนอึม ปังเมอ
ลอก ลาวต�

2 เญือม โฮว รุป โม ตฮนั ซีเรยี ติ โฮน อื โฮมวต โรวก ป
เครฮี แตวะ เมือง อซิราเอน ติ ปุย� ปุย เซ โฮลฮ แปน กวน
ไจ ปรโปวน เญือะ นาอามัน เซ� 3 ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ
แมเลียง แตะ� �ปอเลียง เงอะ เฮ�ี มัฮ ฮอยจ อื เคะ ป ซึป
ลปุง พะจาว ป อาวต นึง เวยีง ซามาเรยี โฮ� แจง ซ ไฮ อื
ยุฮ ลาวต อื เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4นาอามัน เซ โฮว รโฮงะ ป อฮั ป เครฮี เมือง อซิราเอน เซ
ละ กซัต ยุฮ แตะ� 5 กซัต เซ ดวน นาอามัน โฮว เคะ กซัต
เมือง อซิราเอน ฆาื อ�ื เกือฮ โรฮ อื โรวก นังซื รโปะ แตะ
ละ อ�ื นาอามัน โฮว เนอึม ฆาื อ�ื โรวก มาื ไม่ แตะ ลอวย
ฮมาึน แทป ไม่ ไคร แลฮ เปือน แทป ไม่ เครองึ เซอกึ ไมจ
กาว จุม� 6 รซอม นังซื รโปะ อื ละ กซัต เมือง อซิราเอน เซ
มัฮ ตอก เฮ�ี �นังซื เฮี มัฮ ควน ลัปลอง มัฮ อาึ ป เกือฮ นา
อามัน ป มัฮ กวนไจ อาึ เฮี ฮอยจ เคะ เปอะ ละ ซ เกือฮ ปะ
เรอมึ เกือฮ ลาวต อื ไฮ�� อฮั เซ�

7 กซัต เมือง อซิราเอน เมือต แลน นังซื เซ แจฮ ไอฮ ลปิ
แตะ ฆาื อื นึง ตุก รพาวม แตะ� อฮั เฮ�ี �ตังฮลัก โน่ง ป
ยุฮ ป อฮั ละ อาึ เมอ� ปุย เฮี เกียฮ เกือฮ โน่ง ปุย ฮอยจ เคะ
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อาึ ละ ซ ไฮ ลาวต แตะ ตอก เฮี เมอ� อมั มัฮ แกต อื อาึ มัฮ
พะจาว� อมั มัฮ แกต อื อาึ ไก อมันัต ปุน เกือฮ ปุย ยุม งอ่น
ไอม งอ่น� เอจี ที นึง เซ มัฮ ซาวป อื ตอก ซ รเจ แตะ ไม่ อาึ
อ�ื� อฮั เซ กซัต เซ� 8 เญือม ฮมอง เอลีชา ป ซึป ลปุง พะ
จาว เซ ไลลวง แจฮ กซัต เมือง อซิราเอน ลปิ แตะ ตอก เซ�
ตอม มวยญ แตะ ละ อื ตอก เฮี ฆาื อ�ื �เมอยุ ตุก รพาวม
เปอะ ปอ แจฮ เปอะ ลปิ แตะ ตอก เซ� เกือฮ ปุย เซ ฮอยจ
เคะ อาึ เฮ�ี เดอมึ ซ ยุง อื ไก เนอึม ป ซึป ลปุง พะจาว นึง
เมือง อซิราเอน เฮ�ี� อฮั เซ เอลีชา เซ� 9 เญือม ฮมอง นา
อามัน ไลลวง เซ เยอ โฮว เอนิ ไม่ บรอง ไม่ เลาะ รุป เซิก ยุฮ
แตะ ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ เญือะ เอลีชา เซ� 10 เอลีชา เกือฮ
กวนไจ ยุฮ แตะ โอก อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว ฮาวม ติ เปอะ นึง
โกลง จอแด่น อาแลฮ โฮน� ลาวต เปอะ เซ ซ ไฮ ไมจ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

11 เญอืม ฮมอง นาอามัน ป อฮั อื ละ แตะ เซ โอก โฮว ฆาื
อื ไม่ ฮาวก รพาวม แตะ� อฮั เฮ�ี �ลวง เญี่ยะ อื อาึ แกต
ปุย เซ ซ โอก ชุง โบ แตะ ไม่ กอก อื ปัว นึง มอยฮ เยโฮวา
พะจาว ยุฮ แตะ ไม่ ยอ่ง โรฮ อื เตะ แตะ ราว นา ก โซะ อาึ
เฮี ละ ซ เกือฮ อื ไฮ� 12 โกลง อาบ่านา ไม่ โกลง ฟาปา ป
อาวต เมือง ด่ามาซกัต แจง ไมจ อื ฮา โกลง เมือง อซิราเอน
โครยญ โกลง อ�ื ดัฮ ซ ไฮ เบือ รอาวม โฮ เอญี ฮาวม นึง
โกลง โม เซ โม่ ซ แปน�� อฮั เซ� ลเตือฮ ติ แตะ โฮว ฮา
อ�ื โฮว ไม่ ฮาวก รพาวม ซาวม ไง่ แตะ�

13 โม กวนไจ นาอามัน เซ เลียก เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�จาวไน� ป ซึป ลปุง พะจาว เซ� มัฮ ดวน อื ปะ ยุฮ ป ญัก ป
นอ ติ เจือ ตึน ซ ญอม เปอะ ยุฮ� เมาะ ดวน อื ปะ ฮาวม ติ
แตะ บไ่ด่ะ โฮว เปอะ ละ ไมจ แตะ ลอง แลน ยุฮ ละ ซ เกือฮ
เปอะ ติ แตะ ไฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 14 นาอามัน เซ เลีฮ เนอึ
ม ฆาื อื ฮอยจ โตะ โกลง จอแด่น เซ� ชตึ เนอึม ติ แตะ อา
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แลฮ โฮน ตัม ดวน ป ซึป ลปุง พะจาว แตะ ยุฮ เซ� เญือม
เซ เนะซองั อื ไมจ ฆาื อื ตอก เอนิ เนะซองั กวนดุ โฮ� ไฮ
ไมจ เอนิ ฆาื อ�ื

15ฟวยจ เซ เอญี เคะ เอลีชา ฆาื อื ไม่ โม กวนไจ แตะ เตื
อง โอยจ อ�ื ชุง ซองนา อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปเล่ีย เฮี อาึ ยุง
เงอะ โอ พะจาว เนอึม ไก ก ไฮญ� มัฮ ไก อื นึง เมือง อซิ
ราเอน โน่ง� ฆวต ปัว เปอะ ไอฮ ป เกือฮ ป กอยฮ อาึ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮี ละ เปอะ เญี่ยะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 16 เอ
ลีชา เซ อฮั เฮ�ี �แจง ไอม พะจาว ป รซอฮ อาึ ละ เซ ตอก
ออฮ� อาึ แจง โรฮ โอ ซ รปั ป เกือฮ เปอะ ละ แตะ ตอก เซ
โรฮ�� อฮั เซ� ปัง ปัว เลาะ ปัว ลาึน อื รปั อื ญอม โตว ไอฮ
อ�ื

17 นาอามัน อฮั เฮ�ี �ดัฮ เปอะ โอ รปั โฮ ปัว เปอะ เกือฮ
เนิ ติ เจือ� ปัว เตะ เมือง เปอะ ลอา รตัง ลอ ละ ซ โรวก
ฮอยจ เมือง แตะ�* เน่อมึ ปเล่ีย โฮว ไป นา เยอ อาึ ป มัฮ
กวนไจ เปอะ เฮี เญือะ ซ ทไว โตว โอเอฮี ละ พะจาว ไฮญ
โนก ฮา เยโฮวา� ปัง มัฮ ตอง ทไว โอเอฮี ญุ่ก� ปุ เญาะ ซ
ยุฮ� 18 อาึ ปัว พะจาว โอ ทื แตะ นึง โอเอฮี ติ เจือ เฮ�ี เญื
อม เลียก ดิ ไม่ กซัต ยุฮ แตะ นึง เวอืต ยุฮ พะรมิโมน ละ ซ
ไว อ�ื ดัฮ กซัต เซ น่ักเน่ี เตะ อาึ อาึ ตึน ซ จัมเปน โรฮ นุ่ม
ไม่ อ�ื ปัว พะจาว โอ ทื แตะ นึง เซ�� อฮั เซ ละ เอลีชา�
19 เอลีชา อฮั เฮ�ี �เอญี ไมจ เอญี มวน เมิฮ�� อฮั เซ ละ
อ�ื นาอามัน เอญี เนอมึ�

20 เญอืม เอจี เอญี โม เซ เมาะ โล่ว โฮ� เกฮะซี ป มัฮ กวน
ไจ เอลีชา เซ งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ปอเลียง
อาึ เคียต โอ ไอฮ ป ติ ป เตอื เน่อมึ นึง นาอามัน ปุย ซีเรยี

* 5:17 5:17 เจน เซ ปุย งอ่น อื แกต ติ แตะ ไมจ ไว พะจาว นึง เตะ เมือง
อซิราเอน เซ โน่ง� มัฮ เซ ป ปัว อื โรวก เตะ เซ ฆาื อ�ื
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เซ� โคะ เกือฮ โน่ง เอญี เยอื เตือง เซ เมอ� แจง ไอม พะ
จาว ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ ซ โฮว อาื เยอะ ปัว โอเอฮี เน่
อมึ นึง ปุย เซ งอ่น�� อฮั เซ โตะ รพาวม แตะ�

21ฟวยจ เซ เกฮะซี โกฮ โฮว อาื เนอมึ อ�ื เญอืม ชวน นา
อามัน ตอ ปุย โฮว อาื แตะ ตอก เซ เลีฮ ฆาื อื ฮา เลาะ ยุฮ
แตะ� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เมอ ฮอยจ อฮั เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 22 เกฮะซี เซ โลยฮ อ�ื �ไก โตว ป ไฮญ เญอ� มัฮ
ดวน ปอเลียง เงอะ อาึ โฮว อาื โม เปะ� ปเล่ีย เฮี ฮอยจ โม
ป ซึป ลปุง พะจาว เคะ อื เน่อมึ นึง บลาวง เอฟราอมิ ลอา
ปุย� ดวน อาึ โฮว อาื ปัว มาื ละ อ�ื เมาะ ติ ตะลัน ไม่ เค
รองึ ลอา จุม� อฮั เซ ละ เปอะ ปอเลียง เงอะ�� อฮั เซ�

23นาอามัน อฮั เฮ�ี �ปัง ปัว อื ติ โน่ง โรวก เอนิ ละ อื ลอา
ตะลัน�� อฮั เซ� อฮั เลาะ อฮั ลาึน อื ละ อ�ื เกฮะซี โรวก
เนอมึ อื ฆาื อ�ื เพาะ อื ละ อื ไมจ นึง ฮาื ลอา� เกือฮ อื ละ อื
ไม่ เครองึ ไมจ ลอา จุม� เกือฮ กวนไจ โกะ แตะ เอญี ตาว อื
ละ อื เกือฮ โฮว กา เกฮะซี เซ ลอา ปุย� 24 เญอืม เอจี ฮอยจ
อื ชวง บลาวง อาวต เอลีชา เซ เกฮะซี ตุย โอเอฮี เซ ฮา กวน
ไจ ลอา เซ� โรวก ไอฮ แฮรน อื เญือะ โกะ แตะ ไอฮ� เกือฮ
กวนไจ ยุฮ นาอามัน เซ เอญี� 25 ฟวยจ เอญี โม เซ� โกะ
อื เลียก ชุง ซองนา เอลีชา ป มัฮ ปอเลียง แตะ เซ� เอลีชา
ไฮมญ อ�ื �เกฮะซี� เอญี เปอะ เน่อมึ ก เมอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื เกฮะซี โลยฮ อ�ื �อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ โฮว โตว นา
ออฮ นา เอฮี ติ โดฮ เนอมึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

26 เอลีชา อฮั เฮ�ี �เญอืม เลีฮ ปุย เซ ฮา เลาะ ยุฮ แตะ ละ
อู แตะ ไม่ ปะ เซ� ลปุ อาึ โม่ อาวต โรฮ ไม่ เปอะ� ปุก โตว
ป ยุฮ ปะ เซ� เวลา ปเล่ีย มัฮ โตว เวลา ปุก ละ ไอฮ ปะ มาื
ไม่ เครองึ เซอกึ ไม่ รปึม อะงุน รปึม กาวก ไม่ แกะ ไม่ โมวก
ไม่ กวนไจ รเมะ รโปวน เปอะ� 27 ไลลวง ลาวต ฆอก ป ลอก
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นาอามัน เซ ซ ลอก ปะ ฆาื อ�ื ซ ฮอยจ ละ จัตเจือ เปอะ เฆี
ยง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม โอก เก
ฮะซี ฮา เญือะ เอลีชา เซ� เอจี อาวม เอนิ เตอมึ ลาวต ละ
แตะ� ฮกั อื ปิญ เอนิ ตอก เตีย เปลาะ โฮ�

6
ม่อย ป ตอยฮ ราว รอาวม

1 ไก โม ป ซึป ลปุง พะจาว ติ มู� มัฮ ป กอ เฮยีน ดิ ไม่ เอ
ลีชา� ติ โฮน อื โม เซ อฮั เฮี ละ เอลีชา� �แลน เมิฮ� เญือะ
อาวต ดิ เอะ ไม่ ปะ เฮี ซไกป ลอน� เญือะ ซ กุป โตว เอะ�
2 ปัว เปอะ เกือฮ เอะ เลีฮ ฮอง โกลง จอแด่น� เอะ ซ ฆู โรวก
โคะ ติ ปุย ติ โฆง� ฟวยจ เซ ซ ยุฮ ก อาวต แตะ นึง�� อฮั
เซ ละ อ�ื เอลีชา โลยฮ อ�ื �โฮว ฆู เมิฮ�� อฮั เซ�

3 ติ ปุย อื อฮั เฮ�ี �ปัว เปอะ โฮว ดิ ไม่ เอะ ป มัฮ กวนไจ
ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื �โฮว ญุ่ก เซ�� อฮั เซ� 4 โฮว
เนอึม ไม่ อ�ื เญือม เอจี ฮอยจ อื โบ โกลง จอแด่น เซ ฆู ดิ
โคะ ไม่ ปุ แตะ� 5ลไล ฆู ปุย ติ อื โคะ เซ ม่อย ยุฮ อื ฆอฮ ฮา
ครอง อ�ื ดุฮ โตะ รอาวม� ปุย เซ อฮั เฮ�ี �จาวไน� อาึ ซ
ยุฮ ตอก เมอ� ม่อย เซ มัฮ ม่อย เวยี เยอะ นึง ปุย�� อฮั เซ
ละ อ�ื 6 เอลีชา ไฮมญ อ�ื �ดุฮ ซื นา เมอ เนาะ ออ�� อฮั
เซ ละ อ�ื ปุย เซ โร อื ละ อ�ื เอลีชา กิต โคะ แตวะ ละ อื
ติ� น่ากึ อื โตะ รอาวม ซื นา ก ดุฮ ม่อย เซ� ม่อย เซ ตอยฮ
เอนิ� 7 เอลีชา อฮั เฮ�ี �ตุย เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ
ตุย เนอมึ อ�ื

พะจาว เกือฮ โม ตฮนั ซีเรยี จัก
8 ติ โฮน อื กซัต เมือง ซีเรยี ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม อซิ

ราเอน� ปึกซา ดิ อื ไม่ โม ฮวันา ตฮนั ยุฮ แตะ� เญือม
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เซ ตะ เลียก ตัง เอนิ ไคะ ยุฮ แตะ ติ โดฮ� 9 เอลีชา ป ซึป
ลปุง พะจาว ตอม มวยญ แตะ ละ กซัต เมือง อซิราเอน ฆาื
อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เพรยีง ติ แตะ� ปุ เกือฮ โม ตฮนั
ยุฮ เปอะ เฌาะ ติ แตะ ฮา คระ เซ� โม ซีเรยี กัมลัง ซ ฮอยจ
คระ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 10กซัต เมือง อซิราเอน เมือต เกือฮ
ปุย โฮว โพก แลน อื มัฮ เนอึม ตอก อฮั เอลีชา อื เซ� เอลี
ชา เอจี กอ รโฮงะ อื ละ อื ตอก เซ โฮวน โฮน� กซัต เซ ปุน
เกือฮ เนอึม ปะเทต อาวต แตะ เซ โปน ฮา โม ป ฮอยจ รุป
ไม่ แตะ เซ เบือ อื โครยญ โฮน�

11 เญอืม เอจี เกิต ลอป โอเอฮี ตอก เซ ละ อ�ื กซัต เมือง
ซีเรยี รอก พาวม ฆาื อ�ื กอก โม ฮวันา ตฮนั ยุฮ แตะ�
ไฮมญ อื นึง อ�ื �ไน มู เอะ เฮี มัฮ ปุย นึง อื ป พาวม ดิ ไม่
กซัต เมือง อซิราเอน�� อฮั เซ ละ อ�ื 12 ไก ฮวันา ตฮนั ติ
ปุย โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� ไน โม เอะ เฮี ไก โตว ติ ปุย
เนอมึ ป พาวม ดิ ไม่ อ�ื มัฮ เอลีชา ป ซึป ลปุง พะจาว เมือง
อซิราเอน เซ� ปุย เซ เกียฮ รโฮงะ โอเอฮี ป บระ ปะ อู นึง
ฮอง ไอจ เปอะ ละ กซัต เซ โครยญ เจือ�� อฮั เซ ละ อ�ื

13 กซัต เมือง ซีเรยี เซ ดวน ปุย โฮว ซาวป อื ฆาื อ�ื อฮั
เฮ�ี �โฮว ซาวป แลน ก อาวต ปุย เซ� ดัฮ เปอะ เอจี ยุ อาึ ซ
เกือฮ ปุย โฮว โฮมวต�� อฮั เซ ละ อ�ื ไก ป โลยฮ ละ กซัต
เซ ตอก เฮ�ี �เอลีชา เซ อาวต ยว่ง โด่ทัน�� อฮั เซ ละ อ�ื
14ฟวยจ เซ กซัต เซ ดวน ตฮนั โฮว ติ มู ระ� ไก เตือง ตฮนั
เลาะ ตฮนั บรอง� โฮว แวต เอนิ ยว่ง เซ เมือ ก ซาวม อ�ื

15 ปวยฮ พริ เซ กวนไจ ยุฮ เอลีชา โกฮ โฮว ซาวป แลน
โอเอฮี� ชวน ตฮนั โฮวน ไม่ บรอง ไม่ เลาะ อาวต เอนิ รวติ
ยว่ง เซ� เอญี อฮั เฮี ละ เอลีชา ฆาื อ�ื �จาวไน� เอะ ซ ยุฮ
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ตอก เมอ แล�� อฮั เซ� 16 เอลีชา อฮั เฮ�ี �ปุ ฮลัต ฆาื�
โม ป อาวต ไม่ เอะ เอ โฮวน ฮา โม เซ แม�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 เญือม เซ เอลีชา ไววอน� อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว, ปัว
เปอะ เกือฮ ไง่ อื ซเปีย เดอมึ ซ เกียฮ ยุ โอเอฮี�� อฮั เซ�
พะจาว เกือฮ เนอึม ไง่ กวนไจ อื เซ เกียฮ ยุ โอเอฮี� เมือต
แก อื ยุ บรอง งอ ไม่ เลาะ รุป เซิก งอ อาวต รวติ เอลีชา ปอ
นาวก อื ยุฮ บลาวง เซ เอนิ�

18 เญือม ยุ อื เลียก โม ซีเรยี ซดิ ไม่ แตะ เซ เอลีชา ไว
วอน แม� อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว, เกือฮ โม เฮี จัก ตื ไง�่� อฮั
เซ ละ พะจาว. พะจาว เกือฮ เนอมึ อื จัก ตัม ป ปัว อื เซ�

19 เญือม เซ เอลีชา โฮว เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �คระ โฮว
โม เปะ เฮี ปุก โตว� ยว่ง ฮอยจ เปอะ ปุ โรฮ ปุก� โฮว ไม่
อาึ อ�ื อาึ ซ ตาว โม เปะ ฮอยจ ละ ปุย ซาวป โม เปะ เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ ฟวต อ�ื เอลีชา ตาว อื ฮอยจ นึง เวยีง
ซามาเรยี�

20 เมือต เอจี เลียก โตะ เวยีง เซ เอลีชา อฮั เฮ�ี �โอ พะ
จาว, ปัว เปอะ เกือฮ ไง่ อื ซเปีย แม เดอมึ ซ เกียฮ ยุ แม โอ
เอฮี�� อฮั เซ ละ พะจาว� พะจาว เกือฮ เนอึม อื ซเปีย�
เมือต แก แลน อื มัฮ กไน เวยีง ซามาเรยี ก อาวต อื เซ�

21 เญือม ยุ กซัต เมือง อซิราเอน โม เซ เยอ� ไฮมญ เอ
ลีชา ตอก เฮ�ี �เปือะ� อมั ซ เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ ยุม ไม่��
อฮั เซ ละ อ�ื 22 เอลีชา โลยฮ อ�ื �ปุ ยุฮ ยุม ไม่ เฟือฮ เอนิ�
เญือม โฮว รุป เปอะ ไม่ ปุย� ดัฮ เปอะ โฮมวต โรวก โม ป
ไป นึง แตะ เซ� อมั ซ ยุฮ เปอะ ยุม ไม่� ฮา เซ ซาวป ป โซม
ป ปอน ละ ฮา อ�ื เกือฮ โซม� ตุย รอาวม ละ� เกือฮ ญุ
อ�ื ฟวยจ เซ เกือฮ เอญี เคะ กซัต ยุฮ แตะ�� อฮั เซ เอลี
ชา เซ� 23 กซัต เมือง อซิราเอน เลียง เนอึม โม เซ� ยุฮ ป
คึ ป นัก ละ อ�ื เญือม เอจี ฟวยจ โซม ฟวยจ ปอน อื เกือฮ
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อื เอญี เคะ กซัต ยุฮ แตะ� เคียง เซ โม ตฮนั ซีเรยี เญือะ
เลียก ตอซู โตว ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน� เญือะ ซะ เต โตว
เมือง อ�ื

โม ซีเรยี ฮอยจ แวต เมือง ซามาเรยี
24 กัง เคะ เอ� เบ่นฮาดัต่ กซัต ยุฮ โม ซีเรยี เยอ โรวก โม

ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ อื ฮาวก แวต เวยีง ซา
มาเรยี� 25 เญือม เซ เวยีง ซามาเรยี เกิต กัน ไปลญ เออปึ
ปุย นึง ฆาื อ�ื ไกญ บรงั ติ ติ อี ปุย โชะ เอนิ อื ละ ปุ แตะ
รเตะ เชเคน� เอจี พริ เมาะ บลัฮ ลิต เตอ� ปุย โชะ เอนิ อื
ละ ปุ แตะ พอน เชเคน เอนิ� 26ลไล ฮาวก ไร กซัต เมือง อซิ
ราเอน นึง ราว ฆรุง เวยีง เงอ� ไก ปรโปวน ติ ปุย ฮอยจ อฮั
เฮี ละ กซัต� �โอ กซัต� ป มัฮ จาวไน ยุฮ อาึ� ปัว ปะ เรอึ
ม แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 27 กซัต เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ
พะจาว โอ เรอมึ เปอะ โฮ� อาึ ซ เกียฮ เรอมึ ปะ ตอก เมอ�
อมั มัฮ โคะ เปอะ อาึ เฮี ไก ลัง่ เฮงาะ รโกะ ไม่ รอาวม อะงุน
ยุฮ� 28 มัฮ เมอ ป ตุก เปละ นัน พาวม เปอะ นึง อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื ปรโปวน เซ โลยฮ อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �ซเงะ โฮ
ไก ปรโปวน ติ อฮั เฮี ละ อาึ� �ตุย มอก กวน เปอะ เซ โซม
ปอน ดิ ไม่ ปุ แตะ ซเงะ เนาะ เฮ�ี ดัฮ เอจี มัฮ ซงา่วป โฮ�
ซ มอก ดิ โซม ปอน กวน อาึ แม�� อฮั เซ เนิ� 29 เญอืม เซ
อาึ มอก เนอึม โกยฮ ปอน กวน แตะ เซ ไม่ อ�ื เญือม เอจี
ปวยฮ แม พริ ติ อื อาึ อฮั ละ ปุย เซ ตอก เฮ�ี �ตุย แม กวน
ปะ เซ มอก ดิ โซม ปอน�� อฮั เซ ละ� ปุย เซ ปังเมอ เม่า
ะ กวน แตะ เซ�� อฮั เซ ละ กซัต ปรโปวน เซ เยอ� 30 เญื
อม เอจี ฮมอง กซัต ป อฮั ปรโปวน เซ� กซัต เซ แจฮ เอนิ
เครองึ จาวป แตะ ลไล อาวต แตะ นึง ฆรุง เวยีง เซ� โม ลัป
ซด่อน ป อาวต โบ ฆรุง เวยีง เซ ยุ เอนิ จาวป กซัต ยุฮ แตะ
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เครองึ ฮาื ฆัน กไน เครองึ ไมจ แตะ เซ� 31 กซัต เซ อฮั เฮี
ไม่ อ�ื �ตัม โอ อาึ เกือฮ ปุย โฮลฮ กิต ไกญ เอลีชา กวน ชา
ฟัต ซเงะ เนาะ เฮ�ี ปัว พะจาว เกือฮ อาึ ลอก ตุต แตะ โฮฮ
ฮา เซ แม�� อฮั เซ กซัต เซ�

32 เญอืม เซ เอลีชา อาวต นึง เญือะ โกะ แตะ� โม ป กวต
ป เฮยีง ไน โม อซิราเอน อาวต โรฮ ไม่ อื นา เซ โฮวน โรฮ�
เญอืม เซ กซัต ดวน กวนไจ แตะ โฮว รกา แตะ� กา ซ ฮอยจ
กวนไจ กซัต เซ เอลีชา อฮั เฮี ละ โม ป กวต ป อาวต ไม่ แตะ
เซ� �ป ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ อาึ อื เอจี เกือฮ ปุย ฮอยจ ละ ซ กิต
อื ไกญ อาึ� แลน เมิฮ� เตะ เอจี ฮอยจ เนอึม� ไมจ เปอะ
ซอง รเวอืะ ไม่ แตะ� ซแก แม เกือฮ ตอน โฮ� ปุ เกือฮ เลีย
ก� ป มัฮ กซัต เซ เอจี โฮว ฟวต โรฮ ลัก่เคะ อ�ื� อฮั เซ เอ
ลีชา� 33 ลไล โอ เอลีชา ดิ เตือน ลอยจ ลปุง เงอ� กวนไจ
กซัต เซ ฮอยจ เนอมึ� ป มัฮ กซัต เซ ฮอยจ โรฮ ไม่ อ�ื กซัต
เซ อฮั เฮ�ี �มัฮ พะจาว ป เกือฮ เม่ะมัก่ ตอก เฮี ฮอยจ ละ
เอะ เอ� เอะ ซ มอง แม พะจาว ละ เมอ�� อฮั เซ�

7
1 เอลีชา โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ งอ่ต ลปุง พะจาว.

พะจาว อฮั เฮ�ี ซงา่วป เมาะ เวลา ปเล่ีย นึง โตะ รเวอืะ เมือง
ซามาเรยี เฮี ญอต แปง ติ แป เยอ ปุย ซ โชะ อื ติ เชเคน
โน่ง� เฮงาะ บ่าเล ติ ทัง แตวะ ซ มัฮ แม ติ เชเคน โน่ง��
อฮั เซ� 2 ไก ฮวันา ตฮนั ป ซดิ ไม่ กซัต ติ ปุย อฮั เฮี ละ เอ
ลีชา เซ� �เกียฮ แปน โตว ตอก เซ� ปัง โทก โซ แม พะ
จาว เฮงาะ รโกะ เน่อมึ มะลอง ป อฮั ปะ เซ แจง โอ อื ซ เกีย
ฮ แปน เนอ�� อฮั เซ ละ อ�ื เอลีชา เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�ปะ ซ โฮลฮ เปอะ ยุ นึง ไง่ โกะ แตะ ไอฮ� ปังเมอ โอ เปอะ
ซ โฮลฮ โซม�� อฮั เซ ละ อ�ื
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3 เญือม เซ ไก ปุย ลาวต ปาวน ปุย� อาวต ดิ นึง ก พริ
โตะ รเวอืะ เลียก ปุย โตะ เวยีง� อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �เอะ
อาวต แนฮ นา เฮี ฮอยจ ละ ยุม แตะ ละ เมอ� 4 ปัง เลียก
อาวต โตะ เมือง มัฮ ยุม นึง ไปลญ แตะ� ปัง อาวต เตอะ นา
เฮี มัฮ โรฮ ยุม โรฮ� ไมจ เอะ โฮว ฮา ฮอยจ นึง ไคะ อาวต
โม ซีเรยี เซ� ดัฮ โม เซ ยุฮ ยุม ไม่ โม เอะ โฮ ตึน มัฮ ไอฮ
ยุม ติ เซ� ดัฮ ลเวือง เอะ ไอม โฮ เอะ เกียฮ ไอม โรฮ เบือ
อื โรฮ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 5 โม เซ เยอ โกฮ โฮว เนอึม
ไม่ ปุ แตะ ฮอยจ นึง ไคะ อาวต โม ซีเรยี เซ เญือม เอจี ปู
พร�ิ เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง ไคะ อาวต โม ซีเรยี เซ เญือะ
ยุ โตว ปุย อาวต นา เซ ติ ปุย เนอมึ� 6 มัฮ ฆาื เอจี เกือฮ พะ
จาว โม ตฮนั ซีเรยี เซ ฮมอง เซียง ฮอยจ รุป ปุย โม โกะ แตะ
เซ� ฮมอง เซียง เลาะ รุป เซิก� เซียง โฮว บรอง� เซียง โฮว
โม ตฮนั โฮวน� โม ตฮนั ซีเรยี เซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื
�งอ่ต แลน เมอะ� กซัต เมือง อซิราเอน เอจี จัง โม กซัต
ยุฮ โม ฮติไท ไม่ กซัต ยุฮ โม อียปิ ฮอยจ รุป ไม่ โม เอะ��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 7 โม ตฮนั ซีเรยี โกฮ ตอ เนอึม ฆาื อื ปู
เซ� ละ เยอื เอนิ พากัง อาวต แตะ ไม่ บรอง ไม่ บรงั นึง ตอ
แตะ ไอม เตือง โอยจ แตะ� 8 เญอืม เอจี ฮอยจ โม ป ลาวต
เซ เฆียง ไคะ อาวต โม ตฮนั เซ� เลียก เอนิ ฮอยจ โตะ กไน
พากัง อาวต อื เซ ติ� โซม ญุ ดิ ไม่ ปุ แตะ� ซาวป ซเคระ
ไคร มาื ยุฮ โม เซ ไม่ เครองึ เซอกึ อื โฮว เม่าะ อ�ื ฟวยจ เซ
เอญี แม ฮอยจ โตะ พากัง ยุฮ โม เซ ติ แม� ตุย แม โรฮ เค
รองึ เซอกึ อาวต กไน อ�ื ฟวยจ เซ โฮว เม่าะ แม โรฮ อ�ื

9ฟวยจ เซ โม ป ลาวต เซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ป ยุฮ เอะ
เฮี มัฮ โตว ป ปุก เฟือฮ� เนาะ เฮี มัฮ ซเงะ ยุ เอะ ป ไมจ
ป มวน� ดัฮ เอะ อาวต โฆย ไม่ มอง แตะ ฮอยจ ละ ปวยฮ
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พริ โฮ� เอะ ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื เคียง มัฮ อื ตอก เซ�
ไมจ เอะ เอญี รโฮงะ� ไมจ เกือฮ โม ป อาวต นึง เญือะ ยุฮ
กซัต เซ ฮมอง ปเล่ีย เฮี เอนิ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 10 โม เซ
เอญี รโฮงะ เนอมึ อื ละ ป มอง ญัม นึง โตะ รเวอืะ เมือง เซ
ตอก เฮ�ี �เอะ เอจี โฮว ฮอยจ นึง ไคะ อาวต โม ซีเรยี เซ ปัง
เมอ โอ เญือะ ยุ เญือะ ฮมอง ปุย นึง ติ เนอึม� บรอง ยุฮ อื
ไม่ บรงั ไม่ เตน อาวต อื ไก ตื ลัง่ นา เซ ตื�� อฮั เซ ละ อ�ื
11 เญือม เซ ป มอง ญัม เซ รโอง กอก อฮั อื ละ โม ป อาวต
โตะ กไน เวยีง เซ� ปุย ซึป ตอ แม อื ละ ปุ แตะ ฮอยจ นึง
เญือะ อาวต กซัต แม� 12 กซัต เซ โกฮ เน่อมึ ไอจ แตะ ฆาื
อื เมือ ก ซาวม อ�ื อฮั เฮี ละ ป มัฮ กวนไจ แตะ� �ซ อฮั อาึ
ละ เปอะ� โม ตฮนั ยุฮ โม ซีเรยี เฮี มัฮ ไก แพน ยุฮ อื ติ เจือ
ละ ซ รุป แตะ ไม่ เอะ� ยุง ชุมเช เอะ นึง ไปลญ เออปึ เปอะ�
โม เซ ตึน ซ มัฮ โฮว เม่าะ อื ติ แตะ โตะ เพระด่าวก ไม่ อฮั อื
ตอก เฮ�ี �ดัฮ โม เซ เอจี โอก ฮา เมือง อาวต แตะ โฮ� เอะ
ซ โฮมวต ไอม เอนิ เนอะ� ฟวยจ เซ ซ เลียก ยตึ เอนิ เมือง
อ�ื� ตึน ซ มัฮ อฮั อื เซ�� 13 ป มัฮ กวนไจ ยุฮ อื ติ ปุย อฮั
เฮี ละ อ�ื �ปัง มัฮ ตอก ออฮ ตอก เอฮี� เมือง เฮี เอจี มัฮ
แนฮ นัม ไลจ ติ เซ� เกือฮ เอะ ตาว ปุย เกือฮ โฮว ไม่ บรอง
ป โฮฮ ลัง่ อื เซ เมาะ พอน ตัว� เกือฮ โฮว แลน แลน อ�ื เต
อมึ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อ�ื ดัฮ ยุม โฮ ตึน ยุม ไอฮ ตอก โม
อซิราเอน ป เอจี ยุม เซ�� อฮั เซ กวนไจ กซัต เซ� 14 กซัต
เซ เกือฮ เนอึม ปุย โฮว อาื แลน โม ตฮนั ยุฮ โม ซีเรยี เซ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว แก แลน เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ
โฮว เนอึม ไม่ บรอง ไม่ เลาะ รุป เซิก ลอา กัน� 15 โฮว อาื
อื ฮอยจ โกลง จอแด่น� ไน ติ เจน คระ โฮว อื เซ� โม เซ ยุ
เฮยี ไฮ เครองึ เซอกึ ไม่ เคืองไมะ เคืองมื ป โปวฮ โม ตฮนั
ซีเรยี เซ นึง พราวป ลอน ตอ แตะ� ฟวยจ เซ โม ป โฮว เซ
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เอญี รโฮงะ อื ละ กซัต�
16ฟวยจ เซ โม ลัปซด่อน เวยีง ซามาเรยี เซ โกฮ ตอ โฮว

ฮอยจ นึง ไคะ อาวต โม ตฮนั ซีเรยี เซ� ตุย คาวคอง นึง อ�ื
เญอืม เซ ญอต แปง เงอ โชะ เนอมึ อื ละ ปุ แตะ ติ แป ติ เช
เคน โน่ง� เฮงาะ บ่าเล ติ ทัง แตวะ โชะ เนอึม อื ติ เชเคน
โน่ง� ตอก เนอึม เอจี อฮั พะจาว อาึง� 17 เญือม เซ เยอ
กซัต เซ แตง ตัง โรฮ ไน ตฮนั ป ซดิ ลอป ไม่ แตะ เซ เกือฮ
อื แปน ป มอง โตะ รเวอืะ� โม ลัปซด่อน เนอ โจฮ บึน เอนิ
ปุ โฮว ป มอง โตะ รเวอืะ เซ ปอ ยุม เอนิ อ�ื โอเอฮี ไล เซ�
เกิต เนอึม ตอก เอจี อฮั ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง ละ อื ซเงะ
เญือม เลีฮ กซัต ฮอยจ เคะ เอลีชา โฮ� 18 ตอก เนอึม โรฮ
เอจี อฮั เอลีชา อื ละ กซัต เซ เญอืม อฮั อื ตอก เฮี โฮ� �ซงา่
วป เมาะ เวลา ปเล่ีย เฮี นึง โตะ รเวอืะ เมือง ซามาเรยี เยอ
ญอต แปง ติ แป เยอ ปุย ซ โชะ อื ติ เชเคน โน่ง� เฮงาะ
บ่าเล ติ ทัง แตวะ ซ มัฮ แม ติ เชเคน โน่ง�� ตอก อฮั อื เซ
โฮ� 19 เญือม อฮั เอลีชา อื ตอก เซ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ยุฮ
กซัต ติ ปุย เอจี โลยฮ อื ละ เอลีชา ตอก เฮ�ี �เกียฮ แปน
โตว ตอก เซ� ปัง โทก โซ แม พะจาว เฮงาะ รโกะ เน่อมึ มะ
ลอง� ป อฮั ปะ เซ แจง โอ อื เกียฮ แปน เนอ�� ฟวยจ เซ
ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ตึน เอจี โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ปะ
ซ โฮลฮ เปอะ ยุ นึง ไง่ แตะ ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ โซม��
เอจี อฮั เซ ละ อ�ื 20 โอเอฮี ไล เซ เยอ เอจี เกิต เนอมึ ละ อื
ตอก อฮั อื ซ เกิต เซ นึง โฮลฮ เนอมึ โม ลัปซด่อน เซ บึน ปุ
โฮว ปุย เซ นึง โตะ รเวอืะ เมือง เซ� ปุย เซ ยุม เนอึม ตอก
เซ ฆาื อ�ื

8
ปรโปวน โม ชูเนม โฮลฮ แม คาวคอง ไพรม แตะ
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1 ติ โฮน อื เอลีชา อฮั อื ละ ปรโปวน เอจี เกือฮ แตะ กวน
อื เซ โกฮ ไอม แม เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โอก โฮว ฮา นา
เฮี เตือง ครอปครวั เปอะ เซ� โฮว อาวต ก ไฮญ เญอ� พะ
จาว ซ เกือฮ เมือง เฮี เกิต ไปลญ เออปึ นึง อาแลฮ เนอึม
เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื 2 ปรโปวน เซ โฮว เนอึม ฆาื อื ตัม ป
อฮั ป ซึป ลปุง พะจาว ละ แตะ เซ� โกฮ โฮว เตือง ครอป
ครวั แตะ ฮอยจ นึง เมือง ฟีลิซเตีย� อาวต นา เซ อาแลฮ
เนอึม เอนิ� 3 เญือม เอจี ล่อยญ เนอึม อาแลฮ นึง อื เซ�
ปรโปวน เซ โกฮ เอญี ฮา เมือง ฟีลิซเตีย เซ� เอญี ละ ซ ปัว
แม อื เญือะ ยุฮ แตะ ไม่ นาตี ไพรม แตะ นึง กซัต ยุฮ แตะ
เซ� 4 เญอืม เซ กซัต เตอ ปุก ลไล อู อื ไม่ เกฮะซี ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ เอลีชา เซ� กซัต เซ ฆวต ฮมอง ไลลวง กัน ซัมคัน
ป ยุฮ เอลีชา เซ โครยญ เจือ อ�ื 5 ลไล รโฮงะ เกฮะซี ไล
ลวง ตอก เกือฮ เอลีชา กวนดุ รเมะ เซ โกฮ ไอม เมอ� ป มัฮ
มะ กวนดุ รเมะ เซ ฮอยจ เอนิ โรฮ นา เซ ละ ซ ปัว แม แตะ
เญือะ อาวต ไพรม แตะ ไม่ นาตี ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ นึง กซัต
เซ ตอก ไพรม อ�ื เญอืม เซ เกฮะซี อฮั อื ละ กซัต ตอก เฮ�ี
�โอ กซัต ป มัฮ จาวไน ยุฮ อาึ� เอจี มัฮ ปรโปวน เฮี ป อู อาึ
ละ เปอะ เซ� เอจี มัฮ เอนิ เฮี กวน อื ป เกือฮ เอลีชา อื โกฮ
ไอม เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 6 เญือม เซ กซัต ไฮมญ แม ไล
ลวง อื นึง ปรโปวน เซ� ปรโปวน เซ รโฮงะ เนอึม อื ละ อื
ตัม เนอึม อ�ื ฟวยจ เซ กซัต เซ อฮั เฮี ละ ลุกนอง แตะ ติ
ปุย� �ไมจ เปอะ รแม่ คาวคอง ยุฮ ปรโปวน เฮี ละ อ�ื เตื
อง งวยฮ ป ซมา ลโลวง นึง อื ไน ติ เจน อาแลฮ เนอมึ โอ อื
อาวต เซ�� อฮั เซ ละ ลุกนอง แตะ เซ�

ฮาซาเอน โฮลฮ แปน กซัต เมือง ซีเรยี
7 เอลีชา โฮว ฮอยจ นึง เมือง ด่ามาซกัต� เญือม เซ เบ่น

ฮาดัต่ กซัต เมือง ซีเรยี เยอ โซะ� ไก โรฮ ป รโฮงะ ละ อื
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ฮอยจ ป ซึป ลปุง พะจาว นา เซ เยอ� 8 เญือม เซ เบ่นฮา
ดัต่ อฮั เฮี ละ ฮาซาเอน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ� �ไมจ เปอะ
โฮว เคะ ป ซึป ลปุง พะจาว ละ ซ ไฮมญ เปอะ นึง พะจาว เซ
ตอก เฮ�ี �ป โซะ อาวม อาึ เฮ�ี อมั ซ ไฮ� อมั โอ ซ ไฮ��
ไฮมญ นึง อื ตอก เซ� โรวก โรฮ ป เกือฮ ป กอยฮ เปอะ ละ
โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 9 ฮาซาเอน โฮว เนอมึ เคะ เอลีชา เซ�
โรวก เนอึม ป เกือฮ ป กอยฮ แตะ ละ อ�ื ป โรวก อื เซ มัฮ
คาวคอง ไมจ ป ไก เมือง ด่ามาซกัต เซ โฮวน เจือ� ปอ เอนิ
ตัง อุต โรวก รปาวน ตัว เอนิ� เญือม เอจี ฮอยจ อื เคะ เอ
ลีชา เซ ชุง ลัก่กา อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เบ่นฮาดัต่ กซัต เมือง
ซีเรยี ป มัฮ โรฮ ตอก กวน เปอะ เซ ดวน อาึ โฮว ไฮมญ ซ ไฮ
โซะ แตะ นึง ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 10 เอลีชา เซ โลยฮ อื ตอก
เฮ�ี �เอญี รโฮงะ ละ กซัต เซ ตอก เฮี เมิฮ� �ปะ แจง ซ ไฮ
โซะ เปอะ�� อฮั เซ ละ� ญันได่ พะจาว ปังเมอ เอจี เกือฮ
อาึ ยุง แจง แน ซ ยุม อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 11 เญือม เซ เอลี
ชา แลน นา ฮาซาเอน เซ ปอ เอนิ ญาญี อ�ื ฟวยจ เซ เอลี
ชา เยอืม� 12 ฮาซาเอน ไฮมญ อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี �จาวไน�
เมอยุ เยอืม เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื เอลีชา โลยฮ อ�ื �อาึ
เตอ เอจี ยุง ไลลวง กัน ฆอก ไล ป ซ ยุฮ ปะ ละ โม อซิราเอน
เซ� ปะ ซ โตก เปอะ ปอม อาวต ตฮนั ยุฮ อ�ื โม ปรเมะ นมุ
นึง อื ปะ ซ ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ นึง วจิ� โม กวนดุ แตวะๆ นึง อื
ปะ ซ บอยฮ เปอะ ไม่ เตะ ปอ ยุม อ�ื โม ปรโปวน โรวก กวน
แตะ ปะ ซ ซเรฮี เอนิ เปอะ เวยีก อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 13 ฮา
ซาเอน เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ เฮี มัฮ
เมาะ เซาะ แตวะ ติ� อมั เงา่ะ ซ ปุน ยุฮ ฮุ กัน ระ ไล ตอก เซ
เยอ�� อฮั เซ� เอลีชา โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว เอจี
เปลีฮ อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี ปะ ซ โฮลฮ เปอะ แปน กซัต ละ ซ
ตัตเตียง เปอะ โม ซีเรยี�� อฮั เซ ละ อ�ื 14ฟวยจ เซ ฮาซา
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เอน โกฮ เอญี ฮา เอลีชา� เอญี ฮอยจ เคะ กซัต เบ่นฮาดัต่
เซ� ป มัฮ กซัต ยุฮ อื เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �อฮั อื ละ เปอะ
ตอก เมอ เอลีชา เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื ฮาซาเอน เซ โลยฮ
อื ตอก เฮ�ี �เอลีชา เซ อฮั ปะ แจง ซ ไฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
15 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อี ฮาซาเอน เซ ตุย พรุ ฮอป กซัต
เซ ชตึ อื นึง รอาวม� ฟวยจ เซ ดุป มวยญ มาึฮ กซัต เซ นึง
อื ปอ ยุม เอนิ กซัต เซ� ฟวยจ เซ ฮาซาเอน เนอ แปน กซัต
รโตง อ�ื

เยโฮรมั กซัต เมือง ยูด่า
16 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม พอน นึง กัน แปน โยรมั กวน

กซัต อาฮปั กซัต เมือง อซิราเอน เนอ� เยโฮรมั กวน เยโฮ
ชาฟัต โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ เมือง ยูด่า โรฮ� 17 อาญุ อื
เญือม โฮลฮ โรง อื แปน กซัต เซ ไก งว่ย โรฮ ลอา เนอึม�
ตัตเตียง โรฮ ปุย นึง เยรูซาเลม ซเตะ เนอมึ� 18 เยโฮรมั เซ
ยุฮ โรฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อื ตอก เอจี ยุฮ กซัต
เมือง อซิราเอน อื โฮ� มัฮ โรฮ ตอก เอจี ยุฮ จัตเจือ อาฮปั อื
เซ นึง ไอฮ อื กวน กซัต อาฮปั เซ แปน ปุย เญือะ แตะ โรฮ�
19 ปัง มัฮ ตอก เซ พะจาว ยุฮ โตว ไลจ ไม่ โม ยูด่า ฆาื อ�ื
นึง โตก แตะ ละ ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ� นึง เอจี ซัน
ญา อื ซ เกือฮ แตะ จัตเจือ ด่าวติ เซ แปน กซัต โอ เญาะ ไก
ลอยจ โรฮ�

20 ลไล แปน เยโฮรมั เซ กซัต เตอ� โม เอโด่ม เลฮ เตียง
ป อฮั อ�ื เญือะ ญอม โตว อาวต ฆรมึ นัม ตัตเตียง โม ยูด่า
เซ� เลือก ไอฮ กซัต ละ โม โกะ แตะ ไอฮ� 21ฟวยจ เซ เย
โฮรมั โอก ไม่ เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ� ฮอยจ ตอซู ไม่ โม เอ
โด่ม นึง ยว่ง ซาอ�ี โม เอโด่ม เซ ปุน แวต เอนิ โม ตฮนั ยุฮ
โม เยโฮรมั เซ� เมือ ก ซาวม อื เยโฮรมั ไม่ โม ฮวันา ตฮนั
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บุก เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื งอ่น เนอ ตอซู ไม่ โม เซ ปอ เกียฮ
โอก แตะ� ลอต เอญี� โม ตฮนั ยุฮ อื แตก ฟุง� ตัง โคน ตัง
เอญี ยว่ง แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� 22 โม เอโด่ม ลอต เนอมึ
โฮลฮ รกัฮ ติ แตะ ฮา โม ยูด่า ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี วงั
เซ เยอ เมือง ลิปนา นึง อื รกัฮ โรฮ ติ แตะ ฮา โม ยูด่า โรฮ�

23 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต เยโฮรมั โค
รยญ เจือ เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ
โม ยูด่า� 24ฟวยจ เซ เยโฮรมั เซ ยุม� โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่
โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื ไม่ จัตเจือ อื นึง
เมือง ด่าวติ� ป โฮลฮ แปน กซัต รโตง อื มัฮ อาฮตัยา ป มัฮ
กวน โกะ อื ไอฮ�

อาฮตัยา กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 22:1-6)

25 เญือม เอจี มัฮ อื เนอมึ กาว โรฮ ลอา นึง กัน โฮลฮ โย
รมั กวน อาฮปั แปน กซัต เมือง อซิราเอน เนอ� อาฮตัยา
กวน เยโฮรมั แปน โรฮ กซัต ตัตเตียง โม ยูด่า โรฮ� 26อาญุ
อาฮตัยา เญือม โฮลฮ อื แปน กซัต เซ ไก งา่ โรฮ ลอา เนอึ
ม� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ ติ เนอึม โน่ง� มะ
กซัต อาฮตัยา เซ มัฮ อาทาลิยา� มัฮ โรฮ กวนโซะ โอมรี
กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เซ โรฮ� 27 กซัต อาฮตัยา เซ ยุฮ โรฮ
ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อื ตอก เอจี ยุฮ จัตเจือ โม อา
ฮปั ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว โรฮ� อาฮตัยา เซ มัฮ โรฮ กวน
พา กซัต อาฮปั ไม่ อ�ื มัฮ เซ ป ยุฮ อื ป ฆอก ป เบร ฆาื อ�ื

28 กซัต อาฮตัยา เซ เรอึม ดิ ปุ แตะ ไม่ กซัต โยรมั เมือง
อซิราเอน� โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ ฮาซาเอน กซัต โม ซีเรยี เซ
นึง ราโมต กิเลอตั� กซัต โยรมั เบราะ บัต่ โรฮ นา ก โฮว รุป
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แตะ เซ� 29ฟวยจ เซ กซัต โยรมั เอญี เยื่อ เบราะ แตะ เซ
นึง ยว่ง ยซิเรเอน� อาฮตัยา เลีฮ ฌุป อื นึง เมือง เซ ฆาื อ�ื

9
ปุย ดุฮ เยฮู แปน กซัต ยุฮ อซิราเอน

1ฟวยจ เซ เอลีชา ป ซึป ลปุง พะจาว เซ กอก แม ปุย ไน
โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ฮอยจ เคะ แตะ ติ ปุย� อฮั เฮี
ละ อ�ื �ไปญ โรวก ปัง อาวต ลออยฮ เฮี ไม่ เปอะ เพรยีง ติ
เปอะ โฮว� ฟวยจ เซ โฮว ไม่ ฮอยจ นึง ยว่ง ราโมต กิเลอั
ต� 2 ดัฮ เปอะ เอจี ฮอยจ นา เซ โฮ� ซาวป แก ป มัฮ เยฮู
เยอ� เยฮู เซ มัฮ กวน เยโฮชาฟัต� มัฮ โรฮ กวนโซะ นิม
ซี เซ� ดัฮ เปอะ เอจี ยุ โฮ บะ โรวก ลลาึง ปุโฮมว อ�ื เลีย
ก ไม่ ฮอยจ โตะ กไน ฮอง� 3ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เรฮ ลออ
ยฮ อาวต โตะ ปัง ยุฮ เปอะ เซ นึง ไกญ เยฮู เซ� อฮั เฮี ละ
ไม่ อ�ื �พะจาว เอจี ดุฮ ปะ แปน กซัต ยุฮ โม อซิราเอน��
อฮั เซ ละ� ฟวยจ เซ ปะ อา โปฮ รเวอืะ เซ โกฮ ตอ โฮว� ปุ
ลบลี�� อฮั เซ ละ อื เอลีชา�

4 ปรเมะ นมุ ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ โกฮ โฮว เนอึ
ม ฮอยจ นึง ราโมต กิเลอัต เซ� 5 เญือม เอจี ฮอยจ อื นา
เซ� ปุก เญอืม โพรม โม ฮวันา ตฮนั เซ ไม่ ปุ แตะ� ปุย นมุ
เซ อฮั เฮี ละ เยฮู� �จาวไน� อาึ ไก ป ฆวต รโฮงะ ด่วน ละ
เปอะ�� อฮั เซ� เยฮู เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ โฮว เปอะ เคะ
ปุย นึง อื ไน โม เอะ เฮ�ี� อฮั เซ� ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�อาึ มัฮ โฮว เคะ ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 6 ฟวยจ เซ ปุย ลอา
เซ ลอต เลียก ดิ ฮอยจ โตะ กไน ฮอง� ป ซึป ลปุง พะจาว
นมุ เซ เรฮ เนอึม ลออยฮ เซ นึง ไกญ อ�ื อฮั เฮี ละ อื ไม่
อ�ื �เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน อฮั เฮี ละ เปอะ� �อาึ
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เอจี ดุฮ ปะ แปน กซัต ตัตเตียง ปุย ไน แตะ ป มัฮ โม อซิรา
เอน เฮ�ี 7 ปะ ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ จาวไน ยุฮ แตะ ป มัฮ
กซัต จัตเจือ อาฮปั เซ เดอมึ อาึ ซ เกือฮ เยเซเบ่น เซ ลอก
ตุต แตะ� นึง ยุฮ อื ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง อาึ เซ ไม่ กวนไจ
ยุฮ ฮุ เตือง โอยจ อ�ื 8 เอจี มัฮ ฆาื เซ ป ไมจ โม จัตเจือ อา
ฮปั เซ ยุม ฆาื อ�ื อาึ ซ เกือฮ เนอึม โม ปรเมะ ไน จัตเจือ
อื เซ ยุม เตือง ป ระ ป ตุ กวนดุ ไม่ ป กวต� เตือง โม ป มัฮ
ครา ไม่ โม ป โอ มัฮ ครา เซ เตือง โอยจ อ�ื 9 ซ เกือฮ เอนิ
ตอก จัตเจือ เยโรโบอ่มั กวน เนบัต่ เซ� ไม่ จัตเจือ บ่าอาชา
กวน อาฮยีา เซ� 10 เยเซเบ่น เซ ซ โฮลฮ เซาะ กุก โตะ อื นึง
นาตี ยว่ง ยซิเรเอน� เญือะ ซ โฮลฮ โตว ปุย รมอยจ�� อฮั
เซ�� ฟวยจ เซ ป ซึป ลปุง พะจาว เซ โปฮ รเวอืะ ลอต ตอ�

11 เญือม เอจี โอก เยฮู ฮอยจ เคะ ปุโฮมว แตะ ป มัฮ โม
ฮวันา ตฮนั ระ เซ� โม เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �โม่ ไมจ ตื ป
ยุ เคราะ ตื ป ฮมอง เปอ� เกียฮ ฮอยจ โน่ง ปุย เงา่ะ เซ เคะ
เปอะ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื เยฮู เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โม
เปะ เอจี ยุง เปอะ ปุย เซ เยอ� ป อฮั ป มวยญ อื ตึน เอจี
ยุง โรฮ เปอะ� โม่ เปอะ ยุง�� อฮั เซ ละ อ�ื 12 โม เซ โลยฮ
อื ตอก เฮ�ี �เอะ ยุง โตว� ปัว เปอะ รโฮงะ ละ เอะ�� อฮั
เซ� เยฮู เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย เซ มัฮ ฮอยจ รโฮงะ อื ป อฮั
พะจาว ละ อาึ� อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี ดุฮ ปะ แปน กซัต ละ โม
อซิราเอน�� อฮั เซ เนิ ปุย เซ เยอ�� 13 เญือม เซ โม ตฮนั
เซ เตือง โอยจ อื ซไจ เอนิ ปอยจ ลปิ แตะ� ตุม อื นึง โบง
ก โบฮ ลัง่ อ�ื เกือฮ เยฮู เซ บึน ปุ ฮาวก อ�ื ฟวยจ เซ โม
เซ ปาึง โตวต� รโอง อฮั เฮี ไม่ อ�ื �มัฮ เยฮู ป แปน กซัต
เตอ�� อฮั เซ�
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เยฮู ยุฮ ยุม ไม่ โยรมั
14ฟวยจ เซ เยฮู ซาวป ตอก ซ โฮลฮ แตะ ยุฮ ยุม ไม่ กซัต

โยรมั� โม ตฮนั อซิราเอน เตือง โอยจ อื อาวต ลัง่ นึง รา
โมต กิเลอัต เซ นึง รุป อื ปุ แตะ ไม่ ฮาซาเอน กซัต เมือง
ซีเรยี เซ� 15 กซัต โยรมั ปังเมอ เอญี เยื่อ ก เบราะ ก บัต่
แตะ นึง ยว่ง ยซิเรเอน ฆาื รุป แตะ ไม่ โม ซีเรยี เซ� เยฮู
อฮั เฮี ละ ปุ โฮมว แปน แตะ ตฮนั เซ� �ดัฮ โม เปะ มัฮ เนอึ
ม ปุย ไน อาึ โฮ� ปุ เกือฮ ไก ติ ปุย เนอึม ป บระ โอก เน่อมึ
ราโมต กิเลอัต เฮี ละ ซ โฮว รโฮงะ อื ละ ปุย ยว่ง ยซิเรเอน
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 16 ฟวยจ เซ เยฮู โอก โฮว ไม่ เลาะ รุป
เซิก ยุฮ แตะ� ฮอยจ นึง ยว่ง ยซิเรเอน เซ นึง อาวต กซัต
โยรมั ลโล่ะ นา เซ� เญือม เซ อาฮตัยา กซัต เมือง ยูด่า ปุก
เญือม โฮว แลน อื โซะ กซัต โยรมั เซ�

17 เญือม เซ ไก ตฮนั มอง ญัม ติ ปุย อาวต นึง ก มอง
ปุย แก โอเอฮี นึง ยว่ง ยซิเรเอน เซ ก ฮลาวง อ�ื ชวน โรฮ
ฮอยจ เยฮู เซ ไม่ ปุโฮมว แตะ ติ มู� อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อาึ ชวน
ฮอยจ ปุย ติ มู�� อฮั เซ ปุย เซ� กซัต โยรมั อฮั เฮ�ี �เกือฮ
ตฮนั บุก บรอง โฮว ไฮมญ แลน ติ ปุย� �อมั มัฮ ฮอยจ ไมจ
ฮอยจ มวน เปอะ�� � เกือฮ อฮั เซ ละ อ�ื 18ป ดวน อื โฮว
เซ โฮว เนอึม ฮอยจ เคะ เยฮู เนอึม� อฮั เฮี ละ อ�ื �กซัต
อฮั เฮี ละ เปอะ� �อมั มัฮ ฮอยจ ไมจ ฮอยจ มวน เปอะ��
อฮั เซ ละ เปอะ�� เยฮู เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เกว โตว ไม่
ปะ ไลลวง เซ เยอ� โฮว ฟวต อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื เญอืม
เซ ตฮนั มอง ญัม เซ อฮั เฮี ละ กซัต โยรมั� �ป ดวน เปอะ
โฮว เซ เอจี ฮอยจ เคะ โม เซ ปังเมอ โอ เญือะ แม�� อฮั เซ
ละ อ�ื 19 เญอืม เซ กซัต โยรมั ดวน แม ตฮนั บุก บรอง ยุฮ
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แตะ โฮว ติ ปุย แม� ตฮนั โฮว เซ โฮว อฮั โรฮ เฮี ละ เยฮู
โรฮ� � �ปะ อมั มัฮ ฮอยจ ไมจ ฮอยจ มวน เปอะ�� อฮั เซ
ละ เปอะ กซัต เตอ�� เยฮู โลยฮ โรฮ อื ตอก เฮ�ี �เกว โตว
ไม่ ปะ ไลลวง เซ เยอ� ลเตือฮ โฮว ฟวต อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ
อ�ื 20ฟวยจ เซ ตฮนั มอง ญัม เซ รโฮงะ แม อื ละ กซัต เซ
ตอก เฮ�ี �ตฮนั ดวน เปอะ โฮว เซ เอจี ฮอยจ เนอมึ เคะ โม
เซ ปังเมอ โอ เญือะ ลเตือฮ แม� ฮงั ซ มัฮ เยฮู กวน นิมซี ป
คัป เลาะ เซ� ชวน นึง ไกลจ ลัมเลือ คัป อื เลาะ ยุฮ แตะ��
อฮั เซ ละ กซัต ยุฮ แตะ�

21 กซัต โยรมั อฮั เฮ�ี �เพรยีง เลาะ รุป เซิก ยุฮ อาึ เนิ
ไมจ�� อฮั เซ� โม ตฮนั ยุฮ อื เซ เพรยีง เนอึม อื ละ อ�ื
ฟวยจ เซ โยรมั กซัต ยุฮ โม อซิราเอน ไม่ อาฮตัยา กซัต ยุฮ
โม ยูด่า เซ บุก ปุ โฮว เลาะ รุป เซิก ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ เตือง
ไพ เตือง มัน� โฮว เคะ เยฮู เซ� รโตฮ ยุ อื นึง รปึม ยุฮ นา
โบ่ต ปุย ยว่ง ยซิเรเอน เซ� 22 เญือม เอจี ยุ โยรมั เยฮู เซ
อฮั เฮี ละ อ�ื �เยฮู ปะ อมั ฮอยจ ไมจ ฮอยจ มวน เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื เยฮู เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ซ เกียฮ ไมจ เกีย
ฮ มวน ลัง่ ตอก เมอ� เญอืม โฮวน ลัมเลือ ลัง่ กัน โอ เนอมึ
ละ พะจาว� กัน ทื พี ไว ฮุป ตอก เอจี นัม เยเซเบ่น ป มัฮ มะ
ปะ เซ ปุย ยุฮ ฮู�� อฮั เซ ละ อ�ื 23 ฟวยจ เซ โยรมั โตวก
เยยีง โม่ะ เมือะ รบุม บรอง ยุฮ แตะ ลเตือฮ ตอ แม� อฮั เฮี
ละ กซัต อาฮตัยา ไม่ อ�ื �อาฮตัยา� โม เฮี เอจี มัฮ ตอซู อื
เอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 เญอืม เซ เยฮู เซ ววยฮทนู ยุฮ แตะ โปยญ โยรมั นึง อ�ื
ลอก เอนิ ลวง ลัก่เคะ อื ลล่อน เอนิ ฮอยจ ละ ไกญพาวม อ�ื
ฆลาื เอนิ โตะ เลาะ รุป เซิก บุก แตะ เซ� ลอต ยุม� 25 เยฮู
อฮั เฮี ละ บิต่คา ป มัฮ ตฮนั เรอึม แตะ เซ� �ยวก เอนิ น่าึ
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ก ป ยุม เซ นึง เตะ ป มัฮ นาตี ยุฮ นาโบ่ต ไพรม อื เซ� โม่
เปอะ ไตม ลัง่ เญือม บุก ดิ เอะ ลอา เลาะ ไม่ โฮว ดิ ไม่ ปุ
แตะ นึง โฮว ฟวต เตอะ อาฮปั ป มัฮ เปือะ อื ไพรม อื โฮ�
พะจาว เอจี ญวต ตุต ละ อื ตอก เฮ�ี 26�โฆะเน่ิ อี อาึ เอจี ยุ
ปัต ฮนัม นาโบ่ต ไม่ ฮนัม กวน เฌือต อื นึง ยุฮ ปุย ยุม ไม่�
อาึ ซ โรก โรฮ เวน ละ ปะ นึง เตะ ตอง เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ
อื พะจาว เยอ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ยวก โปวฮ ฆัว ยุม โย
รมั เฮี นึง เตะ นา เซ เมิฮ� เกือฮ เนอึม แปน ตอก เอจี อฮั
พะจาว อาึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

เยฮู ยุฮ ยุม ไม่ อาฮตัยา
(4 กซต� 22:7-9)

27 เญือม เอจี ยุ อาฮตัยา ป มัฮ กซัต เมือง ยูด่า โอเอฮี
ตอก เซ� โกฮ ตอ โฮว คระ เมือง เบ่ตฮกักัน ฆาื อ�ื เยฮู เซ
โกฮ โฮว อาื โรฮ อ�ื เยฮู อฮั เฮี ละ ตฮนั ยุฮ แตะ เซ� �ยุฮ
เอนิ ยุม ไม่ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม ตฮนั ยุฮ อื เซ โปยญ
เนอึม ปุย เซ ลไล อาวต อื นึง เลาะ ยุฮ แตะ� ปุก เญือม
ฮอยจ อื นึง บลาวง อฮั ปุย กูน ไม่ นึง โบ ยว่ง อปิเลอมั เซ�
กซัต อาฮตัยา เซ ตอ ลัง่ โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง เมกิตโด่� ลอต
เอนิ ยุม นา เซ� 28ฟวยจ เซ ป มัฮ โม กวนไจ ยุฮ อื ตุย โรวก
ฆัว ยุม อื เซ ดุฮ อื โตะ เลาะ รุป ยุฮ แตะ� เอญี ไม่ อื ฮอยจ
นึง เวยีง เยรูซาเลม� โฮว รมอยจ อื โตะ อูโมง เอจี รมอยจ
ปุย โม ป มัฮ จัตเจือ อื ไพรม อื นึง เมือง ด่าวติ เซ� 29 เญื
อม โฮลฮ โรง อาฮตัยา แปน กซัต ละ โม ยูด่า เยอ� เญือม
เซ โยรมั กวน กซัต อาฮปั เอจี โฮลฮ แปน กซัต ละ โม อซิรา
เอน กาว โรฮ ติ เนอมึ�

เยเซเบ่น ยุม
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30 เญือม เอจี ฮอยจ เยฮู นึง ยว่ง ยซิเรเอน เนอ� เยเซ
เบ่น เอจี ฮมอง โรฮ ไลลวง ป ยุฮ เยฮู เซ� แงฮ่ เฮลาะ ไง่
แตะ� เพรยีง แม อาึง ฮาึก แตะ� มอง แก โอเอฮี เน่อมึ
นึง นาตัง เญือะ อาวต แตะ เซ� 31 เญือม เอจี ยุ อื ฮอยจ
เยฮู นึง โตะ รเวอืะ ฆรุง เญือะ อาวต แตะ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปะ อา เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ จาวไน ยุฮ แตะ ตอก เอจี ยุฮ ซิ
มรี อื โฮ� ฮอยจ เปอะ นา เฮี อมั มัฮ ฮอยจ ไมจ ฮอยจ มวน
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 32 เยฮู งนั อื ชวน อาวต อื โตะ นา
ตัง เซ� อฮั เฮี ฆาื อ�ื �มัฮ ปุย ป พาวม ดิ ไม่ อาึ อ�ื มัฮ
ปุย ติ ติ�� อฮั เซ� ไก โม จาวไน ป มัฮ กวนไจ นึง เญือะ
กซัต เซ ลอา ลอวย ปุย� เดือะ โรฮ แก เยฮู เซ เน่อมึ นึง
นาตัง โรฮ� 33 เญือม เซ เยฮู อฮั เฮ�ี �น่าึก เอนิ เยเซเบ่น
เซ เน่อมึ โตะ นาตัง เซ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย โม เซ น่าึ
ก เนอึม เอนิ อ�ื เญือม เซ ฮนัม เยเซเบ่น เซ พราึฮ เอนิ
ฮอยจ นึง เดีญ เญือะ อื เซ� ดังเดือต โรฮ ฮอยจ นึง บรอง
เมือะ เลาะ ยุฮ เยฮู เซ� เยฮู เกือฮ แม บรอง เซ โจฮ เยเซ
เบ่น เซ โรฮ� 34ฟวยจ เซ เยฮู เซ ลอต เลียก โซม เลียก ญุ
โตะ เญือะ อาวต กซัต เซ� ฟวยจ เซ อฮั เฮี ละ ปุย� �โฮว
รปาึง แปฮ ปรโปวน เอจี ลอก ป ตึก นึง โซะ แตะ เซ เมิฮ�
ดัฮ งอ่ต ที โฮ เอจี มัฮ โรฮ กวน กซัต โรฮ�� อฮั เซ ละ ปุย�
35 เญอืม เอจี ริ โม เซ โฮว รปาึง เงอ� ยุ ลัง่ ลโลก ไกญ อื ไม่
ฮละ เตะ ฮละ ชวง อื โน่ง� 36 เอญี รโฮงะ อื ละ เยฮู� เยฮู
อฮั เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี ไล เซ มัฮ เนอึม เกิต อื ตอก ป เอจี
อฮั พะจาว อาึง� เอจี เกือฮ กวนไจ แตะ ป มัฮ เอลียา ยว่ง
ทิตชบี่ เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �เยเซเบ่น ซ โฮลฮ เซาะ กุก โตะ
อื นึง นาตี ยว่ง ยซิเรเอน� 37 เนะซองั เยเซเบ่น เซ เฮยี ไฮ
เยอื เอนิ ตอก เอยีง ซัตซิง นึง กัง เด่น กัง ปอย นา เซ โฮ�
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มัฮ เกือฮ อื ปุย โอ เญือะ เกียฮ อฮั ป ยุม เซ มัฮ เยเซเบ่น��
อฮั เซ พะจาว��

10
เยฮู ยุฮ ยุม ไม่ จัตเจือ อาฮปั

1กซัต อาฮปั ไก กวน เฌือต นึง เวยีง ซามาเรยี อาลแฆลฮ
ปุย� เยฮู รโปะ โรฮ โจตไม ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ โม จาวไน ไม่
โม ป ระ ป คาว� ไม่ โม ป แลน แก กวน เฌือต กซัต ป อาวต
นึง เวยีง ซามาเรยี เซ� รซอม นึง โจตไม เซ มัฮ อฮั อื ตอก
เฮ�ี 2 �งอ่ต แลน� ป มัฮ กวน เฌือต เญือะ กซัต เซ เอจี
อาวต ไม่ โม เปะ� โม เปะ เอ ไก แม บรอง� เลาะ รุป เซิก
ยุฮ เปอะ� ไก ตื ไม่ ปอม อาวต ตฮนั ไม่ เครองึ รุป อื โค
รยญ เจือ� ดัฮ เปอะ เอจี โฮลฮ รปั โจตไม เฮี โฮ� 3 ไมจ
เปอะ เลือก อาึง กวน กซัต เซ� เกือฮ แปน กซัต ฆรอ เปือะ
แตะ� เลือก ป ไมจ นึง อื ฮา ปุย ไฮญ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ
โอก โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม เอะ เฮี ละ ซ ปองกัน เปอะ กซัต
ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 เญือม เซ โม ป ระ ป คาว ไม่ โม จาวไน นึง เมือง ซามา
เรยี เซ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ แตะ�
�กซัต โยรมั ไม่ กซัต อาฮตัยา ปุน รุป โตว ไม่ เยฮู เซ� เอะ
ซ ปุน รุป ปุ แตะ ไม่ ตอก เมอ�� อฮั เซ� 5 ฮวันา ตฮนั
ระ ป แลน แก เญือะ กซัต เซ ไม่ จาวเมือง ไม่ โม ป ระ ป
คาว ฮอยจ ละ โม ป แลน แก กวน เฌือต กซัต เซ� ดวน ปุย
โฮว รโฮงะ อื ละ เยฮู ฆาื อื ตอก เฮ�ี �โม เอะ เตือง โอยจ
เจอะ ซ แปน กวนไจ ปุย โจฮ เปอะ� โอเอฮี เมาะ ป ดวน
เปอะ เอะ ยุฮ� เอะ ซ ญอม ยุฮ ละ เปอะ โครยญ เจือ� เอะ
เญือะ ซ ซาวป โตว ปุย ออฮ ปุย เอฮี เกือฮ แปน แม กซัต
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ละ แตะ� ปัว เปอะ ยุฮ ตอก ฆวต ยุฮ โกะ แตะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 6ฟวยจ เซ เยฮู ไซฮ แม โจตไม ละ อ�ื แปน โจตไม โฮน
ลอา นึง อ�ื รซอม นังซื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี �ดัฮ โม เปะ มัฮ
ไม่ อาึ ไม่ เนอึง เนอึม เปอะ ป อฮั อาึ โฮ� ไมจ เปอะ ตาว
ไกญ โม ป มัฮ จัตเจือ กซัต ยุฮ เปอะ เซ� โฮว ตาว ละ อาึ
นึง ยว่ง ยซิเรเอน ซงา่วป เมาะ เวลา เมือ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ
ละ อ�ื โม ป มัฮ กวน เฌือต กซัต อาฮปั เตือง อาลแฆลฮ อื
เซ อาวต ไม่ โม ป แลน ป แก แตะ ป มัฮ โม ป ระ ป คาว นึง
เวยีง ซามาเรยี เซ เน่อมึ เญือม แตวะ แตะ� 7 เญือม เอจี
ฮอยจ โจตไม ยุฮ เยฮู ละ อื ตอก เซ� โม เซ โฮมวต เอนิ ยุฮ
ยุม ไม่ กวน เฌือต กซัต อาฮปั เซ เตือง อาลแฆลฮ อื เซ�
กิต แม ไกญ อ�ื ฟวยจ เซ อาึง อื โตะ เปียต� โฮว ตาว อื
ละ เยฮู นึง เวยีง ยซิเรเอน� 8 เญือม เซ ไก ป เอญี รโฮงะ
ละ เยฮู ตอก เฮ�ี �ป มัฮ ไกญ โม กวน กซัต อาฮปั เซ เอจี
โรวก ปุย ฮอยจ นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื เยฮู อฮั เฮ�ี �โฮว
กอง อาึง นึง โตะ รเวอืะ เมือง เซ เกือฮ แปน ลอา กอง� ละ
อาึง นา เซ ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ� อฮั เซ ละ อ�ื

9 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อี เยฮู โอก โฮว ฮอยจ นึง โตะ
รเวอืะ เมือง เซ� อฮั อื ละ โม ลัปซด่อน ป อาวต นา เซ เตื
อง โอยจ อื ตอก เฮ�ี �ป ซาวป ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ กซัต
โยรมั เซ มัฮ อาึ เฮี ไอฮ� โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ พิต เปอะ
โตว นึง� ปัง มัฮ ตอก เซ� มัฮ ปุย ป ยุฮ ยุม ไม่ โม เฮี เยอ�
10 เมาะ ป อฮั พะจาว อาึง เกว ไม่ ไลลวง จัตเจือ เญือะ กซัต
อาฮปั โฮ� เอจี เกิต เนอึม ตอก อฮั อื เซ โครยญ เจือ� พะ
จาว เอจี ยุฮ เนอมึ อื ตอก เอจี อฮั แตะ อาึง ละ เอลียา ป มัฮ
ป ซึป ลปุง แตะ เซ โครยญ เจือ�� อฮั เซ� 11 เยฮู ยุฮ เนอึ
ม ยุม ไม่ จัตเจือ กซัต อาฮปั เมาะ ป อาวต ลัง่ อื นึง เวยีง
ยซิเรเอน เซ เตือง โอยจ อ�ื เตือง โม ตฮนั ระ ยุฮ อื ไม่ โม ปุ
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โฮมว ซดิ อ�ื ฮอยจ โรฮ ละ โม ซตุ ยุฮ อ�ื ยุฮ ตื ยุม ไม่ อ�ื
เกือฮ โตว อื โฮฮ ติ ปุย เนอมึ�

12 ฟวยจ เซ เยฮู โกฮ โฮว แม ฮอยจ นึง เวยีง ซามาเรยี
แม� เญือม โฮว อื นึง คระ เซ ฮอยจ นึง ยว่ง ป เลียง แกะ
ติ โดฮ� นา เซ ปุย อฮั เบ่ต-เอเคต ไม่ อ�ื 13 เญือม เซ เยฮู
รโตฮ ยุ ป มัฮ คระ เฌือต อาฮตัยา ป มัฮ กซัต ยุฮ โม ยูด่า
เซ� เยฮู เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอ มัฮ เปอะ ปุย��
อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ เยอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โม เอะ เฮี มัฮ
คระ เฌือต กซัต อาฮตัยา� โม เอะ มัฮ ซ โฮว ฮอยจ นึง เวยีง
ยซิเรเอน� โฮว ฌุป โฌ ป มัฮ กวน เยเซเบ่น เซ ไม่ โกะ เนะ
คระ เฌือต ไฮญ กซัต เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 14 เยฮู ดวน
โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮมวต โรวก โม เซ ฆาื อ�ื ตฮนั ยุฮ อื เซ
โฮมวต เนอึม โม เซ� ฟวยจ เซ โฮว ยุฮ ยุม ไม่ อื โบ นัมโม่
ยว่ง เบ่ต-เอเคต เซ� เญือะ เกือฮ โตว อื ไอม ติ ปุย เนอึม�
ป ยุฮ อื ยุม ไม่ เซ ไก รปาวน โรฮ ลอา ปุย�

15 เญือม เอจี โอก เยฮู ฮา นา เซ� โฮว รโตฮ ยุ โยนาดัป่
กวน เรคัป นึง คระ� ปุย เซ มัฮ โฆง อื โฮว เคะ เยฮู เซ� เญื
อม เซ เยฮู รปัคัม อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ อมั เนอึม รพาวม
เปอะ ละ อาึ ตอก เนอมึ รพาวม อาึ ละ ปะ โรฮ�� อฮั เซ ละ
อ�ื �เนอึม แอฮ�� อฮั เซ โยนาดั่ป เปอ� เยฮู อฮั เฮี ละ
อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� ซนาว เตะ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
ปุย เซ ซนาว เนอมึ อ�ื เยฮู ลอต โตวก อื ฮาวก นึง เลาะ ยุฮ
แตะ� 16 เญือม เซ กซัต เยฮู อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว ดิ ไม่ อาึ
เฮ�ี ซ เกือฮ ปะ ยุ นึง ไง่ แตะ เมาะ เรยีง รพาวม อาึ ละ พะ
จาว เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย ลอา เซ ลอต เนอมึ โฮว ดิ ไม่
ปุ แตะ� 17 เญอืม เอจี ฮอยจ แม อื นึง เวยีง ซามาเรยี เยอ�
เยฮู เซ ยุฮ แม ยุม ไม่ โม ป มัฮ จัตเจือ กซัต อาฮปั เมาะ ป
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อาวต อื นึง เวยีง เซ เตือง โอยจ อ�ื โอเอฮี ไล เซ เยอ มัฮ
เนอึม ตอก เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ เอลียา ป ซึป ลปุง พะ
จาว เซ โครยญ เจือ�

เยฮู ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ไว ฮุป พะบ่าอนั
18ฟวยจ เซ เยฮู โพรม ไม่ โม ลัปซด่อน นึง เมือง เซ เตือง

โอยจ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �กซัต อาฮปั เอจี รซอฮ โรฮ ละ พะ
บ่าอนั เญี่ยะๆ� อาึ อื ปังเมอ ซ รซอฮ เยอะ ละ โฮฮ ฮา เซ
แม� 19 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เปอะ ซาวป กอก โม ซึป
ลปุง พะบ่าอนั เซ เตือง โอยจ อ�ื กอก ไม่ โม ซตุ ยุฮ อื ฮอยจ
โรฮ ไม่ โม ป นัปทื พะบ่าอนั เซ เตือง โอยจ อื โรฮ� ปุ เกือฮ
คัต ติ ปุย เนอึม� อาึ ซ ตอง เงอะ ซัตซิง ระ ไล ละ พะบ่า
อนั เฮ�ี ดัฮ ไก ป โอ ฮอยจ เจอ จัมเปน ยุฮ ยุม ไม่ โกะ อ�ื�
เคียต อฮั เซ ละ ปุย� ญันได่� เยฮู เซ มัฮ ไก แพน ยุฮ อื ละ
ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ โม ป ไว พะบ่าอนั เซ� 20 เยฮู อฮั เฮี ละ
ปุย� �ไมจ เปอะ พัต อาึง ซเงะ ละ ปุย ติ ซเงะ ละ ซ เกือฮ
เปอะ ปุย ฮอยจ นึง กัน ชลอง ระ แตะ พะบ่าอนั เฮ�ี� อฮั เซ
ละ อ�ื โม เซ พัต เนอึม อื ละ ปุย� 21 เยฮู เซ เกือฮ เนอึม
ปุย โฮว ครอฮ อื เล่ีป เมือง อซิราเอน เซ ละ ซ เกือฮ แตะ โม
ป ทื พะบ่าอนั เซ ฮอยจ ไว พะ ยุฮ แตะ เซ เตือง โอยจ แตะ�
ปุย โม เซ ฮอยจ เนอมึ เตือง โอยจ แตะ� วติ โตว ติ ปุย เนอึ
ม� เลียก อาวต นึง โตะ วฮินั ยุฮ พะบ่าอนั เซ ปอ นาวก อื
เล่ีป อื เอนิ� 22 เยฮู อฮั แม เฮี ละ ซตุ ป มอง แลน แก เค
รองึ จาวป ปุย เญือม ไว แตะ พะบ่าอนั เซ� �ฮอย เมิฮ เค
รองึ จาวป ปุย เญือม ไว แตะ พะบ่าอนั เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
ปุย เซ ฮอย เนอึม เกือฮ โม เซ จาวป อ�ื 23 ฟวยจ เซ เยฮู
เลียก โตะ วฮินั ยุฮ พะบ่าอนั เซ� เลียก ดิ ไม่ โยนาดัป่ กวน
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เรคัป� เยฮู อฮั เฮี ละ โม ป อาวต โตะ วฮินั เซ� �ซาวป กวต
แลน ซโตฮ เมอะ เกือฮ โม ป นัปทื พะบ่าอนั อาวต นึง โน่ง
นา เฮี เยอ� ปุ เกือฮ โม ป นัปทื เยโฮวา อาวต นึง�� อฮั เซ
ละ ปุย� 24ฟวยจ เซ เยฮู ไม่ โยนาดัป่ เปอ มอก เนอมึ ตอง
ทไว ซัตซิง ละ พะบ่าอนั เซ� กา เซ เยฮู เอจี เกือฮ โม ตฮนั
ยุฮ แตะ อาวต อาึง ก พริ รเตะ ปุย� อฮั โรฮ เฮี ละ อ�ื �ไมจ
เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โม เฮี เตือง โอยจ อ�ื ดัฮ ไก ป พลวย
ปุย เกือฮ ไอม เมอ ซ โฮลฮ เอนิ ยุม รโตง ปุย พลวย แตะ
เซ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื 25 เญือม เอจี ฟวยจ ตอง อื โอเอฮี
เซ� เยฮู อฮั อื ละ ฮวันา ตฮนั ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โม เฮี เตือง โอยจ อ�ื ปุ เกือฮ เบ
ลือฮ ติ ปุย เนอมึ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ เลียก ยุฮ เนอมึ ยุม
ไม่ อื เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ ยวก น่าึก อื ก พริ วฮินั เซ�
ฟวยจ เซ เลียก แม นึง นา ก ไก คัน ทไว ปุย โอเอฮี ละ พะ
บ่าอนั เซ แม� 26 ตุย โรวก ซกัง ซัมคัน อาวต นึง โตะ วฮินั
ยุฮ พะบ่าอนั เซ� โฮว ตอง อ�ื 27 ยุฮ แม โรฮ ไลจ ไม่ ซโมะ
ซัมคัน ยุฮ บ่าอนั เซ ฮอยจ ละ วฮินั อาวต อื เซ� ยุฮ เอนิ อื
เกือฮ แปน โตะ ซวม ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮี เอนิ�

28 มัฮ ตอก เซ ตอก ยุฮ เยฮู ไลจ ไม่ กัน ทื ปุย บ่าอนั นึง
เมือง อซิราเอน เนอ� 29 ปัง มัฮ ตอก เซ� เยฮู ญอม โตว ล
เตือฮ ติ แตะ ฮา มัป่ ป เอจี ยุฮ เยโรโบ่อมั กวน เนบัต่ เซ�
นึง เกือฮ อื โม อซิราเอน ยุฮ โรฮ มัป่ ฆาื โฮว ไว อื ฮุป โมวก
ไคร ป อาวต นึง เมือง เบ่ตเอน ไม่ เมือง ด่าน โฮ� 30ฟวยจ
เซ พะจาว อฮั เฮี ละ เยฮู� �ปะ เอจี ยุฮ เนอึม เปอะ ละ จัต
เจือ เญือะ อาฮปั เซ โครยญ เจือ ตอก ฆวต เกือฮ อาึ เปอะ
ยุฮ ละ อื เซ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� จัตเจือ ปะ ซ โฮลฮ แปน
กซัต เมือง อซิราเอน ฆาื อื ปาวน เจน ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื
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31 กัง เคะ เอ เยฮู ปังเมอ ซลัฮ นึง แตะ� ยุฮ โตว อื ตัม ปุก อื
โกตไม ยุฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน ไม่ เตม รพาวม
แตะ� ฮา ซ ยุฮ แตะ ตอก เซ� ยุฮ แม อื ตัม กัน พิต มัป่ ยุฮ
เยโรโบอ่มั ป เอจี นัม โรฮ โม อซิราเอน ยุฮ มัป่ เซ�

32 เญือม เซ พะจาว เกือฮ โรฮ ปลัฮเตะ เมือง อซิราเอน
เซ โลต ติ แตะ ซไกป ปุ ปุ ฆาื อ�ื กซัต ฮาซาเอน เมือง ซีเรยี
เยอ รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง อซิราเอน เซ� 33 ปุน เนอึม
เมือง อื ป อาวต อื บลัฮ โกลง จอแด่น เซ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
เตือง โอยจ อ�ื เน่อมึ นึง อาโรเออ โบ โกลง อาโนน ลวง
ลัก่เซฮ� ฮอยจ ละ นาตี กิเลอัต ไม่ บ่าชนั ลวง ลัก่ล่าวง อ�ื
เอจี มัฮ นา ก อาวต โม กาต ไม่ โม รูเบ่น ไม่ โม มะนาเซ เซ�
34 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง กัน เอจี ยุฮ เยฮู เซ� ไม่ ไลลวง
เมาะ ระ อมันัต อื เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง
กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เซ� 35 เญอืม เอจี ยุม อื กซัต เยฮู เซ
โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ
อื นึง เวยีง ซามาเรยี� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ เยโฮ
อาฮตั กวน โกะ อื เซ ไอฮ� 36 กซัต เยฮู โฮลฮ ตัตเตียง โม
อซิราเอน นึง เวยีง ซามาเรยี เซ งา่ โรฮ ซเตะ เนอมึ�

11
อาทาลิยา กซัต รโปวน เมือง ยูด่า
(4 กซต� 22:10-23:21)

1 เญอืม เอจี ฮมอง อาทาลิยา ป มัฮ มะ กซัต อาฮตัยา เซ
ไลลวง ยุฮ ปุย ยุม ไม่ กวน แตะ เซ� โกฮ ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ ป
มัฮ จัตเจือ กซัต เมือง ยูด่า ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื 2 มัฮ ลัง่ โย
อตั ป มัฮ กวน กซัต อาฮตัยา เซ ติ ปุย โน่ง ป ไอม ลัง่ เงอ�
มัฮ ไอม อื เบือ เยโฮเชบ่า กวน รโปวน กซัต โยรมั เซ� นึง
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บระ อื ตุย เน่อมึ นึง ลลาึง โม กวน กซัต ป ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่
เซ� เยโฮเชบ่า เซ มัฮ รนัน กซัต อาฮตัยา� บระ โฮว เม่า
ะ โยอตั เซ ไม่ ปุย แลน แก อื นึง โตะ ฮอง ก ไอจ ปุย นึง วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว ละ ซ โอ อื เกือฮ อาทาลิยา เซ โฮลฮ ยุฮ ยุม
ไม่ อ�ื 3 เยโฮเชบ่า บระ เลียง โยอตั เซ นึง โตะ วฮินั ยุฮ พะ
จาว เซ แลฮ เนอมึ� มัฮ ไน ติ เจน โฮลฮ อาทาลิยา เซ แปน
กซัต ตัตเตียง โม ยูด่า�

4 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม อาแลฮ นึง อ�ื เยโฮยาด่า ป
มัฮ ซตุ ดวน โรฮ โม ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง
กซัต� ไม่ โม ตฮนั ป มอง แลน แก เญือะ อาวต กซัต เซ�
ฮอยจ เคะ แตะ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว. ซันญา ดิ โอเอฮี ไม่ อ�ื
เกือฮ โรฮ โม เซ ดุฮ อาึง รซอม ซันญา แตะ นึง วฮินั ยุฮ พะ
จาว เซ� ฟวยจ เซ เปลีฮ โรฮ โยอตั กวน กซัต อาฮตัยา เซ
เกือฮ โม เซ ยุ อ�ื 5 เยโฮยาด่า อฮั เฮี ละ โม ตฮนั เซ� �ซเงะ
ลโล่ะ ป ซ ฮอยจ เฮ�ี โม เปะ ป ซ เลียก มองญัม ไมจ เปอะ
รฆุ ปุ แตะ แปน ลอวย มู� ติ มู อื ไมจ อื มอง เญือะ กซัต�
6 ติ มู อื ไมจ อื มอง นึง โตะ รเวอืะ วฮินั อฮั ปุย ซู ไม่� ติ มู
อื ไมจ อื อาวต นึง รเวอืะ ลัก่เคะ ก อาวต ป มองญัม ไฮญ
เซ� 7 โม ป มองญัม ซเงะ ลโล่ะ ป กัมลัง โอก ฮา มอง แตะ
เตือง ลอา มู อื เซ เกือฮ แม มอง วฮินั ป อาวต กซัต โคระ
เซ ปอ รวติ เอนิ อ�ื 8 โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ ไมจ เปอะ
ไปญ เครองึ รุป ยุฮ แตะ� ไมจ เปอะ โฮว ฟวต กซัต เซ โค
รยญ คระ โฮว โครง เอญี อ�ื ดัฮ ปุย ไฮญ เลียก ซดิ โบ อื
โฮ� ไมจ เปอะ ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ ปุย เซ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

9 โม ไน ตฮนั เซ ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั เยโฮยาด่า ป มัฮ
ซตุ เซ ละ แตะ โครยญ เจือ� ตัง โคน ตัง เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ
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แตะ ฮอยจ เคะ เยโฮยาด่า เตือง โม ตฮนั ป เลียก มองญัม
ซเงะ ลโล่ะ ไม่ โม ป โอก อื ฮา มอง แตะ ญัม ซเงะ ลโล่ะ เซ
โรฮ� 10 ซตุ เซ เกือฮ โรฮ เพลียฮ ไม่ โล ยุฮ ด่าวติ ป แฮรน
ปุย อาึง นึง วฮินั เซ ละ โม ตฮนั� 11 โม ตฮนั ป มอง โซะโกะ
ฮรกัซา นึง กซัต เซ ไปญ เนอึม เครองึ รุป ยุฮ แตะ เซ� ชุง
ลวง ลัก่กา วฮินั เซ โครยญ ลวง� อาวต โรฮ รวติ โยอตั เซ
โรฮ� 12ฟวยจ เซ เยโฮยาด่า เซ เกือฮ โรฮ โยอตั กวน กซัต
อาฮตัยา เซ โอก� จาวป วอม กซัต ละ อ�ื มอป โรฮ พะทัม
โกตไม ยุฮ พะจาว ละ อ�ื ฟวยจ เซ เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ อื
นึง ดุฮ อื แปน กซัต� ครอฮ แม โรฮ อื ละ ปุย� ฟวยจ เซ
โม เซ เตือง โอยจ อื ดิฮ เตะ แตะ� อฮั เฮี ไม่ อื เรยีง� �ปัว
เกือฮ ลอป กซัต ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง�� อฮั เซ ละ อ�ื

13 เญือม ฮมอง อาทาลิยา เซียง โม ตฮนั ป โซะโกะ ฮรกั
ซา นึง กซัต ไม่ เซียง โม ลัปซด่อน เซ� โกฮ โฮว เคะ โม ลัป
ซด่อน เซ ฆาื อื นึง วฮินั ยุฮ พะจาว. 14 ยุ โรฮ ชุง กซัต โคระ
เซ ซื นา ด่อง คระ เลียก ปุย โตะ รเวอืะ วฮินั เซ ตัม ปซี ปซา
กอ ยุฮ ปุย ไพรม อ�ื ยุ โรฮ อาวต โม ตฮนั เซ แปน ไล แตะ
ไม่ ชุง อื ปาึง โตวต ยุฮ แตะ เฆียง กซัต โคระ เซ โรฮ� ยุ โรฮ
อาวต โม ลัปซด่อน เซ ไม่ มวน โมฮ รโอฮ รออง แตะ ไม่ ปาึง
อื โตวต ยุฮ แตะ โรฮ� เญอืม เซ อาทาลิยา เซ แจฮ เอนิ เค
รองึ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ไม่ อ�ื �โม เฮี เอจี เลฮ เตียงๆ��
อฮั เซ� 15 ฟวยจ เซ เยโฮยาด่า ป มัฮ ซตุ เซ ดวน โม ไน
ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื เซ ตอก เฮ�ี �โฮมวต โรวก อา
ทาลิยา เฮ�ี โอก โฮว ไม่ ซน่ะ แทว ยุฮ โม ตฮนั เซ� ดัฮ ไก
ป ริ เรอมึ เมอ ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
ซตุ เซ มัฮ โอ อื ฆวต เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ อาทาลิยา เซ นึง
วฮินั ยุฮ พะจาว. 16 โม เซ เยอ โฮมวต เนอมึ อาทาลิยา เซ�
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โฮว ไม่ อื นึง คระ เลียก บรอง ฮอยจ ละ เญือะ ยุฮ กซัต เซ�
ยุฮ ยุม ไม่ อื นา เซ�

17 ฟวยจ เซ เยโฮยาด่า เกือฮ กซัต ไม่ โม ลัปซด่อน ซัน
ญา อาึง โอเอฮี ไม่ พะจาว นึง ไลลวง แปน เนอึม แตะ ปุย
ยุฮ พะจาว. เกือฮ โรฮ โม ลัปซด่อน ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่
กซัต ยุฮ แตะ เซ โรฮ� 18ฟวยจ เซ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ
อื โฮว ดิ ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ พะบ่าอนั เซ� ยุฮ ไลจ ไม่ วฮินั
เซ เตือง คัน ทไว ไม่ ฮุป ยุฮ พะบ่าอนั เซ เตือง โอยจ อ�ื ยุฮ
โรฮ ยุม ไม่ มัตตัน ป มัฮ ซตุ ยุฮ พะบ่าอนั เซ นึง ลัก่กา คัน
ทไว ยุฮ อื เซ� ฟวยจ เซ เยโฮยาด่า เซ เกือฮ โรฮ ปุย มอง
ญัม ละ ซ แลน แก อื วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� 19ดวน แม โม ไน
ตฮนั ยุฮ แตะ ไม่ โม ตฮนั ป มอง แลน แก โซะโกะ ฮรกัซา
นึง กซัต เซ� เตือง โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เกือฮ อื ตาว
กซัต เซ เน่อมึ นึง วฮินั ฮอยจ ละ เญือะ กซัต� เกือฮ อื เลีย
ก คระ โตะ รเวอืะ ป อฮั ปุย โตะ รเวอืะ ตฮนั มอง กซัต ไม่�
ฟวยจ เซ กซัต โยอตั เซ ฮาวก งาวม นึง เบือง ก งาวม กซัต
เซ� 20 เคียง ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อาทาลิยา นึง เญือะ กซัต เซ�
บัน่เมือง อาวต เฮน อาวต ฮลอง� โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ
อื ไมจ เปละ มวน พาวม ฆาื อ�ื 21 โยอตั เซ โฮลฮ แปน กซัต
เน่อมึ เญือม ไก อาญุ แตะ อาแลฮ เนอมึ�

12
โยอตั กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 24:1-14)

1 เญอืม แปน โรง โยอตั กซัต เตอ� ปุก เนอมึ อาแลฮ นึง
กัน แปน เยฮู กซัต ละ โม อซิราเอน� โยอตั เซ โฮลฮ ตัต
เตียง ปุย นึง เยรูซาเลม รปาวน เนอมึ� มอยฮ มะ อื มัฮ ซิบี่
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ยา� มัฮ ปุย ยว่ง เบ่เออเชบ่า� 2 กซัต โยอตั เซ ยุฮ ป ปุก
รพาวม พะจาว ไน ติ เจน โฮลฮ เยโฮยาด่า ป มัฮ ซตุ เซ เพ
อกึ ตอม แตะ� 3 ปัง มัฮ ตอก เซ ปังเมอ โอ ดิ เญื่อฮ คัน นึง
นาตี ฮลาวง เซ� โม ลัปซด่อน โกว ลัง่ คัน ทไว เซ ละ ซ ทไว
แตะ ซัตซิง ไม่ ป ซออย ฮงาื นึง อื ละ ป ทื แตะ�

4 กซัต โยอตั อฮั เฮี ละ โม ป มัฮ ซตุ เซ� �มาื ป โรวก
ปุย ทไว นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ อื เซ� มาื เซีย ปุย
พาซี ละ เรอมึ อื วฮินั ญุ่ก� มาื ซันญา ปุย ทไว นึง โกะ แตะ
ญุ่ก� มาื ทไว ปุย นึง รพาวม ฆวต ทไว แตะ ญุ่ก� ไมจ เปอะ
แฮรน อาึง นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว� 5 มาื โฮลฮ โม ซตุ เน่อมึ
นึง ป ทไว แตะ โอเอฮี รโตง อื เซ� ไมจ โม ซตุ โซะโกะ อาึง
นึง� ละ ซ เกือฮ อื ปุย เฌาะ เพรยีง วฮินั เซ นึง นา ก ไมจ
อื เพรยีง�� อฮั เซ�

6 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม งา่ โรฮ ลอวย นึง กัน โฮลฮ โย
อตั เซ แปน กซัต เตอ� โม ซตุ เซ ปังเมอ โอ ดิ แปน เฌาะ
เพรยีง วิฮนั เซ เฟือฮ� 7 เคียง มัฮ อื ตอก เซ กซัต โยอตั
กอก เยโฮยาด่า ไม่ โม ซตุ ไฮญ ฮอยจ ฆาื อื เคะ แตะ� อฮั
เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เกียฮ โอ โน่ง เปอะ ดิ เพรยีง วฮินั ยุฮ พะ
จาว เมอ� เฆิม เฮี เยอ ปุ เญือะ ไปญ ไอฮ มาื โซะโกะ เปอะ
นึง เซ� มอป เอนิ ละ โม ป เพรยีง วฮินั เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
8 โม ซตุ เซ โตกโลง เนอึม ยุฮ อื ตอก เซ� เญือะ ไปญ โตว
มาื เซ� วฮินั เซ ปุ โรฮ เญาะ โฮลฮ เพรยีง อื นึง โกะ แตะ
ไอฮ ฆาื อ�ื

9ฟวยจ เซ เยโฮยาด่า ป มัฮ ซตุ เซ ตุย โรฮ เอปิ ติ� ตอฮ
แม รเดือป เอปิ เซ เกือฮ อื ไก โตะ� ฟวยจ เซ อาึง เอปิ เซ
นึง เฆียง คัน ทไว ลวง ดอม อื ละ เญือม เลียก อื โตะ วฮินั
เซ� โม ซตุ ป ชุง มอง โตะ รเวอืะ วฮินั เซ ซ ดุฮ มาื ฮอยจ
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ทไว ปุย นึง วฮินั เซ เตือง โอยจ อื นึง โตะ เอปิ เซ� 10 เญื
อม เอจี ยุ อื ไก มาื โตะ เอปิ เซ โฮวน เนอ� ซ เกือฮ เลคา
ยุฮ กซัต ไม่ ฮวันา ซตุ แฆ เมาะ ไก มาื เซ� เญือม เอจี ยุง
อื เมาะ ไก นัมนัก มาื เซ อาึง อื โตะ ฮาื� ฟวยจ เซ เวอืน
โมยญ ฮาื เซ� 11 มาื เอจี ฟวยจ แฆ อื เซ ซ มอป อื ละ โม
ไนชงั ระ� โม เซ เยอ ซ เกือฮ แม อื ละ โม ป มัฮ ชงัไมะ ไม่
ชงั กอ ซัง� 12 เกือฮ โรฮ อื ละ ชงั เพรยีง ซโมะ ไม่ ชงั โก
ซโมะ เซ� กัฮ แม งวยฮ โคะ� งวยฮ ซโมะ เอจี พัฮ ปุย ละ
เพรยีง แตะ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� ไม่ ละ ไมจ อื ไจ ป เกว ไม่
วิฮนั เซ ตอก ไฮญ โฮวน เจือ� 13 มาื ป โรวก ปุย ทไว นึง
วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ ปังเมอ โอ โกว อื ละ ซ ยุฮ แตะ กลอง
เชือม มาื นึง� ไม่ มิต ญัป ควน ญัป ปุย กอย นึง ออม� ไม่
โตวต� ไม่ โอเอฮี ไฮญ ป กอ ยุฮ ปุย นึง ไคร นึง มาื เซ� ยุฮ
โตว อื นึง มาื เซ ติ เจือ เนอึม� 14 มัฮ โกว อื มาื เซ ละ โม
ชงั ไม่ รวี แตะ โอเอฮี ละ ยุฮ อื วิฮนั เซ นึง โน่ง� 15 โม ป
มัฮ ซตุ เซ เกือฮ โตว โรฮ โม ป ไปญ มาื เซ ยุฮ บัน่ชี ตอก ไจ
แตะ มาื นึง เอจี ยุฮ โม เซ กัน ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� 16 มาื
ป โฮลฮ โม ซตุ เน่อมึ นึง โม ป ฮอยจ โตฮ ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ
แตะ ไม่ โม ป ทไว ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต เซ� ปุ โรฮ อาึง อื
นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ นึง มัฮ อื ป ลัง ละ โม ซตุ เซ�

17 เญือม เซ ฮาซาเอน ป มัฮ กซัต ยุฮ ปุย เมือง ซีเรยี
เยอ� ฮาวก รุป ปุย เมือง กัต ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ� ปุน เป โรฮ
ปุย เมือง กัต เซ โรฮ� ฟวยจ เซ ตะ แม โฮว รุป ปุ แตะ ไม่
ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม แม� 18 โยอตั กซัต เมือง ยูด่า เยอ
ซาวป โรฮ รโจะ คาวคอง ไมจๆ ป เอจี ทไว โกะ แตะ ละ พะ
จาว ไม่ คาวคอง ไมจ ป เอจี ทไว กซัต เยโฮชาฟัต� กซัต
โยรมั� ไม่ กซัต อาฮตัยา� ป มัฮ กซัต กา โกะ อื เซ� ตุย
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โรฮ อื ไม่ ไคร ป อาวต โตะ วิฮนั เซ ไม่ นึง เญือะ กซัต เตื
อง โอยจ อ�ื โฮว ตาว อื ละ ฮาซาเอน กซัต เมือง ซีเรยี เซ
ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ กซัต ฮาซาเอน เซ โกฮ เอญี โรฮ ฆาื อื ฮา
เวยีง เยรูซาเลม�

19 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต โยอตั เซ� เอจี
ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า เซ�
20 ไก โรฮ ลุกนอง กซัต โยอตั งอ่น ซาวป ตอก ซ ตอซู แตะ
ไม่ โยอตั เซ� โฮลฮ เนอึม ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง เญือะ อาวต อื
นา ก เทอมึ ปุย เตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม ลวง ลัก่ โอก ซเงะ�
ปุก คระ เลีฮ ปุย นึง ยว่ง ซินลา เซ� 21 ป ยุฮ ยุม ไม่ กซัต
โยอตั เซ มัฮ โยซาคา กวน ชิเมอตั� ไม่ เยโฮซาบัต่ กวน โช
เมอ� ปุย โฮว รมอยจ กซัต โยอตั เซ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม อื
นึง เมือง ด่าวติ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ อามาซิยา
กวน โกะ อื ไอฮ�

13
เยโฮอาฮตั กซัต อซิราเอน

1 เญอืม เอจี มัฮ อื เนอมึ งา่ โรฮ ลอวย นึง กัน แปน โยอตั
กวน กซัต อาฮตัยา เซ กซัต นึง เมือง ยูด่า เยอ� เยโฮอาฮตั
กวน เยฮู โฮลฮ โรฮ แปน กซัต เมือง อซิราเอน โรฮ� ตัต
เตียง โรฮ ปุย นึง เวยีง ซามาเรยี กาว โรฮ อาแลฮ เนอึม�
2 เยโฮอาฮตั เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื ตอก
โรฮ มัป่ พิต ยุฮ เยโรโบ่อมั กวน เนบัต่ ป เอจี นัม โม อซิรา
เอน เกือฮ ยุฮ มัป่ ตอก โกะ แตะ เซ� เยโฮอาฮตั ญอม โตว
เปียน ติ แตะ ฮา กัน พิต มัป่ ยุฮ แตะ เซ� 3 เญอืม ยุฮ อื โอ
เอฮี ตอก เซ� พะจาว เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ โม อซิรา
เอน ฆาื อ�ื มอป เอนิ โม อซิราเอน เซ ฆาื อื ละ ฮาซาเอน
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กซัต เมือง ซีเรยี ไม่ เบ่นฮาดัต่ ป มัฮ กวน อื เซ� เป เลิง โม
อซิราเอน ฆาื อ�ื 4 ฟวยจ เซ เยโฮอาฮตั เซ ไววอน ละ พะ
จาว ฆาื อ�ื พะจาว งอ่ต โรฮ รซอม ไววอน อื นึง ยุ อื โฮลฮ
กซัต เมือง ซีเรยี เซ โคมเฮง คาเคียน โม อซิราเอน เซ โค
รยญ เจือ� 5พะจาว โพต โรฮ ปุย ติ ปุย ละ ซ เกือฮ อื เรอมึ
โม อซิราเอน เซ� เกือฮ โปน ฮา อมันัต โม ซีเรยี เซ� โม อซิ
ราเอน โฮลฮ เนอมึ แม อาวต นึง เญือะ นึง ม่า อาวต ไพรม
แตะ เบือ อ�ื 6 โม อซิราเอน ปังเมอ โอ ลัง่ ดิ เคราะ ยุฮ แตะ
มัป่� ตอก เอจี เกือฮ เยโรโบ่อมั แตะ ยุฮ มัป่ เซ� ยุฮ แนฮ
ลัง่ อื ปุๆ ฮุป พะอาเชรา ป อาวต นึง เวยีง ซามาเรยี เซ ไก
แนฮ ลัง่ ตอก ไพรม แตะ� 7 กซัต เยโฮอาฮตั เซ เญือะ ไก
โตว ตฮนั ยุฮ โฮวน� ป ไก ลัง่ เซ มัฮ ตฮนั บุก บรอง รฮอน
ปุย� ไม่ เลาะ รุป เซิก กาว กัน� ไม่ ตฮนั ติ ฮมาึน ปุย โน่ง
ป ไก ลัง่ ยุฮ อ�ื มัฮ ฆาื เอจี ยุฮ กซัต เมือง ซีเรยี ยุม ไม่�
โฮลฮ เอนิ บึน โม ตฮนั ยุฮ อื ตอก เอนิ บึน ปุย เตะ รกาื โฮ�

8 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต เยโฮอาฮตั
เซ ฮอยจ ละ ไลลวง เมาะ ระ อมันัต อื เซ� เอจี ไซฮ ตื ปุย
อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เซ โครยญ
เจือ� 9 เญือม เอจี ยุม กซัต เยโฮอาฮตั เซ โฮลฮ โฮว รโจะ
ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นึง เวยีง ซา
มาเรยี� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ เยโฮอตั กวน โกะ อื
ไอฮ�

เยโฮอตั กซัต เมือง อซิราเอน
10 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม งว่ย โรฮ อาแลฮ นึง กัน แปน

โยอตั กซัต เมือง ยูด่า เยอ� เยโฮอตั ป มัฮ กวน กซัต เยโฮ
อาฮตั เซ โฮลฮ โรฮ แปน กซัต เมือง อซิราเอน โรฮ� ตัต
เตียง ปุย นึง เวยีง ซามาเรยี กาว โรฮ แลฮ เนอมึ� 11 เยโฮ



2 กซัต 13:12 lii 2 กซัต 13:17

อตั ยุฮ โรฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื ญอม โตว
เปียน ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ เยโรโบ่อมั กวน เนบัต่ ป เอจี
นัม โม อซิราเอน ยุฮ มัป่ ตอก โกะ แตะ เซ� เยโฮอตั ยุฮ
แนฮ ลัง่ อื ตอก เซ� 12 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั
กซัต เยโฮอตั เซ ฮอยจ ละ ไลลวง เมาะ ระ อมันัต อื ไม่ ไล
ลวง รุป อื อามาซิยา กซัต เมือง ยูด่า เซ� เอจี ไซฮ ตื ปุย
อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน� 13 เญื
อม เอจี ยุม เยโฮอตั เซ โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม
แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นา ก รมอยจ ปุย กซัต นึง เมือง
ซามาเรยี เซ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ เยโรโบ่อมั (ที
2), มัฮ กวน โกะ อื เซ ไอฮ�

เอลีชา ยุม
14 เญอืม เอจี ซ ยุม เอลีชา ป ซึป ลปุง พะจาว เซ โซะ เชยี

น เนอมึ� เญือม เซ เยโฮอตั กซัต เมือง อซิราเอน เนอ โฮว
ฌุป โซะ เอลีชา เซ� เยอืม ละ เอลีชา เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�เปือะ� เปือะ� เอจี มัฮ เนอึม ปะ ป มัฮ ตอก เลาะ รุป เซิก
ไม่ ตฮนั บรอง ยุฮ โม อซิราเอน เนอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 15 เญื
อม เซ เอลีชา อฮั เฮ�ี �ตุย ทนู ยุฮ เปอะ ไม่ ตี อื เมอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื กซัต เยโฮอตั เซ ตุย เนอึม อื ละ อ�ื 16 เอลี
ชา อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ววยฮ ทนู ยุฮ เปอะ เซ�� อฮั เซ� เญื
อม เซ กซัต ววยฮ เนอึม อ�ื เอลีชา เซ อาึง แม เตะ แตะ
ราว เตะ กซัต เซ� 17 อฮั เฮี ละ กซัต เซ ไม่ อ�ื �ไมจ เปอะ
โปฮ นาตัง ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื กซัต เซ
โปฮ เนอึม อื ละ อ�ื ฟวยจ เซ อฮั แม เฮ�ี �โปยญ ทนู เซ
เมิฮ�� กซัต เซ โปยญ เนอึม อ�ื ฟวยจ เซ เอลีชา เซ อฮั
เฮ�ี �ปะ มัฮ เปอะ ตอก ตี ยุฮ พะจาว ป ซ เป โม ซีเรยี โฮ�
ปะ ซ เป เปอะ โม ซีเรยี เซ นึง เมือง อาเฟก เซ เตือง โอยจ
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อ�ื� 18ฟวยจ เซ เอลีชา เซ อฮั แม เฮี ละ กซัต เซ� �ตี ยุฮ
เปอะ เซ ปุฮ แม ลังเตะ นึง เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื กซัต เซ
ปุฮ เนอมึ ลังเตะ นึง ตี ยุฮ แตะ เซ ลอวย เตะ� ฟวยจ เซ ล
โล่ะ อ�ื 19 เอลีชา เซ รอก พาวม ฆาื อื นึง กซัต เซ� อฮั เฮี
ละ อื ฆาื อ�ื �ลัง ปุฮ เปอะ พอน แลฮ เตะ เดอมึ เปอะ ซ เป
ลอป โม ซีเรยี เซ� ปเล่ีย เฮี ซ โฮลฮ เปอะ เป โม ซีเรยี เซ
ลอวย โฮน โน่ง ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

20ฟวยจ อฮั อื เซ เอลีชา ลอต เอนิ ยุม� ปุย โฮว รมอยจ
อ�ื โม ตฮนั ยุฮ โม โมอปั เปอ กอ ฮาวก ซะ เต โม อซิรา
เอน เวลา เมือ แลง โครยญ เนอมึ� 21 ไก ติ โฮน เญอืม โฮว
โปวฮ ปุย ป ยุม ติ ปุย� โม ป โฮว โปวฮ ป ยุม เซ ชวน ฮอยจ
โม ตฮนั ยุฮ โม โมอปั เซ เคะ แตะ� โม เซ เยอ น่ากึ เอนิ โกะ
ป ยุม เซ นึง โตะ ก รมอยจ ปุย เอลีชา นึง ฮลัต ลอน แตะ�
เญือม เอจี ลอก โกะ ป ยุม เซ ซองั เอลีชา เยอ� ป ยุม เซ
โกฮ ไอม แม เอนิ� ลอต เอนิ โกฮ ชุง�

22 ฮาซาเอน ป มัฮ กซัต นึง เมือง ซีเรยี เยอ โฮลฮ เนอึม
โคมเฮง คาเคียน โม อซิราเอน ไน ติ เจน เญือม มัฮ เยโฮ
อาฮตั กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เซ� 23 พะจาว ปังเมอ เลียก
พาวม โซะ ไง่ นึง อ�ื แม เรอมึชวย ตูเตอมึ อื เบือ โตก แตะ
ละ รซอม เอจี ซันญา แตะ ไม่ อปัราฮมั� ยซิฮกั ไม่ ยาโคป�
มัฮ เซ ป โอ อื ดิ ยุฮ ไลจ ไม่ อื ฆาื อ�ื ไม่ โอ อื ดิ โปวฮ เกือฮ
โฮว ซไง ฮา โกะ แตะ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี

24 เญือม เอจี ยุม ฮาซาเอน ป มัฮ กซัต นึง เมือง ซีเรยี
เซ� ป แปน กซัต ฆรอ อื เซ มัฮ เบ่นฮาดัต่ ป มัฮ กวน โกะ อื
ไอฮ� 25 ฟวยจ เซ เยโฮอตั ป มัฮ กวน กซัต เยโฮอาฮตั เซ
ปุน แม โรฮ เมือง เมาะ ป เอจี ชะ ลู ฮาซาเอน ฮา เปือะ โกะ
แตะ เน่อมึ นึง เบ่นฮาดัต่ กวน ฮาซาเอน เซ� เยโฮอตั เซ เป
เนอมึ เบ่นฮาดัต่ เซ นึง รุป แตะ โทน ลอวย โฮน เอนิ� ยว่ง



2 กซัต 14:1 liv 2 กซัต 14:6

อาวต โม อซิราเอน โฮวน โดฮ เซ โฮลฮ แม อื ตอก ไพรม
แตะ แม�

14
อามาซิยา กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 25:1-26:2)

1 เญอืม เอจี มัฮ อื เนอมึ ลอา นึง กัน โฮลฮ เยโฮอตั กวน
กซัต เยโฮอาฮตั เซ แปน กซัต เมือง อซิราเอน เนอ� อามา
ซิยา กวน กซัต โยอตั เตอ โฮลฮ โรฮ แปน กซัต เมือง ยูด่า
โรฮ� 2 เญือม โฮลฮ โรง อื แปน กซัต เซ อาญุ อื ไก งา่ โรฮ
พอน เนอมึ� ตัตเตียง ปุย นึง เยรูซาเลม งา่ โรฮ ซไตม เนอึ
ม� มอยฮ มะ อื มัฮ เยโฮอาดิ่น� มัฮ ปุย นึง เวยีง เยรูซา
เลม โรฮ� 3 กซัต อามาซิยา เซ ยุฮ โรฮ ป ปุก รพาวม พะ
จาว โรฮ� ปังเมอ โอ ดิ ปุน ยุฮ อื เมาะ ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ จัต
เจือ ไพรม อื เซ� มัฮ โรฮ ยุฮ อื ตอก เอจี ยุฮ โยอตั ป มัฮ
เปือะ โกะ แตะ เซ โรฮ� 4 ป มัฮ คัน นึง นาตี ฮลาวง เซ ไก
แนฮ ลัง่� นึง โอ อื ดิ เญื่อฮ� โม ลัปซด่อน เนอ โฮว ทไว
ลัง่ ซัตซิง ไม่ ป ซออย ฮงาื นึง คัน ทไว เซ ลัง่� 5 เญอืม เอจี
ยุ อามาซิยา เซ เอจี อาวต โอเอฮี ฆรมึ อมันัต แตะ โครยญ
เจือ เยอ� ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม ลุกนอง แตะ� เอจี มัฮ โม ป
ยุฮ ยุม ไม่ เปือะ โกะ อื เซ� 6 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 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�
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7 กซัต อามาซิยา เซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ตฮนั ยุฮ โม เอโด่ม
ติ ฮมาึน ปุย เอนิ นึง โตะ โลก กิฮ� ปุน กุม โรฮ เมือง เซลา
เญอืม โฮว รุป แตะ เซ� เมือง เซ เยอ ปุย ลอต เอนิ อฮั โยก
เทเอน ไม่ อื ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี 8 ฟวยจ เซ กซัต อามาซิ
ยา เซ เกือฮ ปุย โฮว ตาว รซอม แตะ ละ เยโฮอตั กซัต ยุฮ
โม อซิราเอน� เยโฮอตั เซ มัฮ กวน เยโฮอาฮตั� เยโฮอาฮตั
เซ มัฮ กวน กซัต เยฮู� รซอม อื เซ มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ตัม
มัฮ เปอะ กวน รเมะ เปือะ แตะ ฮอยจ รุป ดิ ปุ แตะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 9 เยโฮอตั กซัต เมือง อซิราเอน ลเตือฮ แม โรฮ รโปะ
รซอม แตะ ละ กซัต อามาซิยา นึง ลปุง ปันฮา แตะ ตอก
เฮ�ี �ติ โฮน อ�ื ไรป กัต นึง เลบ่านอน เนอ รโปะ รซอม
แตะ ละ โคะ โซน ซีด่า ป อาวต นึง บลาวง เลบ่านอน เซ
ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เกือฮ กวน เครฮี เปอะ เซ เอญี แปน
ปรโปวน เญือะ กวน รเมะ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญอืม เซ ไก
โรฮ โกะพริ นึง ติ ตัว� ฮอยจ บึน เอนิ ไรป กัต เซ ปอ บลวย
อื เอนิ� 10 ปะ เอจี ปุน เป เนอึม เปอะ โม เอโด่ม เนอึม�
อวต ลื เอนิ เปอะ ติ แตะ ฆาื� เกือฮ ปอ ละ เปอะ� เอจี พรุ
เอจี เฮอื มอยฮ เปอะ เมาะ เซ เยอ� อาวต ไมจ อาวต มวน
ฮา นึง เญือะ ยุฮ เปอะ� เมอยุ ซาวป ลัง่ เปอะ คิต งอ่ต ปไฮะ
ปฮอน ป ซ แปน ควน ไลจ ยุฮ โกะ เปอะ ไม่ โม ลัปซด่อน ยุฮ
เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 กซัต อามาซิยา เซ ปังเมอ โอ งอ่ต ป อฮั อ�ื เยโฮอตั
เซ ฮาวก เนอมึ ฆาื อื ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ� กซัต ลอา เซ รุป
เนอึม ปุ แตะ ฆาื อื นึง เบ่ตเชเมต ป อาวต นึง แควน เมือง
ยูด่า เซ� 12 เญือม เซ โม ยูด่า เซ ไป นึง โม อซิราเอน� โม
ตฮนั ยุฮ โม ยูด่า เซ ตอ เอญี ฮอยจ นึง เญือะ โกะ แตะ เตื
อง ไพ เตือง มัน� 13 เยโฮอตั โฮมวต อามาซิยา เซ นึง ยว่ง
เบ่ตเชเมต� ฟวยจ เซ ฮาวก ยุฮ แม โรฮ ไลจ ไม่ ฆรุง เวยีง
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เยรูซาเลม เซ� โฮว ลัง่ เมาะ ปาวน รอย รเนฮ เอนิ เน่อมึ
นึง รเวอืะ เอฟราอมิ ฮอยจ ละ รเวอืะ โตะ โจง� 14 เมาะ ป
มัฮ ไคร มาื อาวต นึง โตะ วฮินั เซ ไม่ เครองึ โกว ปุย นึง อ�ื
ฮอยจ ละ ป อาวต อื นึง เญือะ กซัต เตอ� กซัต เยโฮอตั เซ
ตุย โรวก อื ไม่ แตะ ฮอยจ นึง เวยีง ซามาเรยี เตือง โอยจ
อ�ื โฮมวต แม อื ไม่ ปุย โฮวน� เกือฮ อื แปน ตัว ปะกัน อ�ื

15 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต เยโฮอตั ไม่
ไลลวง เมาะ ระ อมันัต อ�ื ฮอยจ ละ ไลลวง รุป อื ไม่ อามา
ซิยา กซัต โม ยูด่า เซ� เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ
ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื 16 เญือม เอจี
ยุม เยโฮอตั เซ� โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย
โฮว รมอยจ อื นึง ก รมอยจ ปุย กซัต นึง เมือง ซามาเรยี�
ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ เยโฮอตั เซ มัฮ เยโรโบ่อมั (ที 2),
มัฮ กวน โกะ อื ไอฮ�

17 เญือม เอจี ฟวยจ ยุม เยโฮอตั กซัต เมือง อซิราเอน
เซ� อามาซิยา กซัต ยุฮ โม ยูด่า ไอม ลัง่ กาว โรฮ พอน เนอึ
ม� 18 เมาะ ไลลวง กัน ไฮญ ป ยุฮ กซัต อามาซิยา เซ เอจี
ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า เตื
อง โอยจ อ�ื 19 ไก โรฮ ปุย อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม งอ่น�
ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ กซัต อามาซิยา� กซัต
เซ ตอ โฮว อาวต ฆาื อื นึง เมือง ลาคิต� โม ป เกละยุ อื เซ
โฮว อาื แม ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง เมือง เซ แม� 20 เญือม เอจี
ยุม อื ปุย เกือฮ บรอง ตัง โรวก ฆัว ยุม อื เซ� เอญี รมอยจ
อื นึง เวยีง เยรูซาเลม ไม่ จัตเจือ ไพรม อื นึง เมือง ด่าวติ�
21 โม ลัปซด่อน ไน โม ยูด่า เตือง โอยจ อื ดุฮ แม อุตซียา*

* 14:21 14:21 นึง คอ 21 เซ ตัม ลปุง ฮบีรู อฮั อาซารยิา ไม่ อ�ื
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ป มัฮ กวน อื เซ แปน กซัต รโตง เปือะ แตะ� เญอืม เซ อุต
ซียา เซ ไก อาญุ กาว โรฮ แลฮ เนอมึ� 22 เญอืม เอจี ฟวยจ
ยุม เปือะ อื เซ กซัต อุตซียา ปุน แม เมือง เอลัต ละ โม ยู
ด่า ตอก ไพรม แตะ� เฌาะ เพรยีง แม เมือง เซ เกือฮ ตอน
ฮมัน�

เยโรโบอ่มั (ที 2) กซัต เมือง อซิราเอน
23 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม กาว โรฮ พอน นึง กัน โฮลฮ

อามาซิยา กวน โยอตั แปน กซัต เมือง ยูด่า เยอ� เยโรโบ่
อมั กวน เยโฮอตั โฮลฮ แปน กซัต ละ เมือง อซิราเอน� ตัต
เตียง ปุย นึง เวยีง ซามาเรยี รปาวน โรฮ ติ เนอึม� 24 เยโร
โบ่อมั (ที 2) เซ ยุฮ ป ฆอก ละ แลน พะจาว อ�ื ญอม โตว
เปียน ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ เยโรโบ่อมั กวน เนบัต่ ป เอจี
นัม โม อซิราเอน ยุฮ มัป่ ตอก โกะ แตะ เซ� 25 เยโรโบอ่มั (ที
2) เซ ปุน แม โรฮ นาตี เมือง อซิราเอน เน่อมึ นึง เงยีก ฮามั
ต ลวง ลั่กล่าวง� ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม ยุม ลวง ลัก่เซฮ�
ตอก เอจี อฮั เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ อาึง� เน่
อมึ นึง ป ซึป ลปุง แตะ ติ ปุย� ปุย เซ มัฮ โยนา กวน อามิต
ไท� ปุย เมือง กัต-เฮเฟอ เซ� 26 พะจาว เซ ยุ เนอึม อาวต
โม อซิราเอน ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ ไม่ เม่ะมัก่ ซักคระ
แตะ เตือง ป มัฮ ครา เตือง ป โอ มัฮ ครา นึง อ�ื ไก โตว ป
เรอึม ติ ปุย เนอึม� 27พะจาว เซ ปังเมอ โอ โรฮ ตะ ยุฮ ไม่
โม อซิราเอน เซ ปอ ไลจ ปอ ไฆร เอนิ อื ฮา ปลัฮเตะ เฮ�ี พะ
จาว โพต แม โรฮ เยโรโบ่อมั (ที 2) เซ ละ แปน อื ป เรอึม
อ�ื

28 โนก ฮา เซ เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั เยโรโบ่อมั เซ�
ฮอยจ ละ ไลลวง เมาะ ระ อมันัต อื นึง กัน รุป แตะ ไม่ ตอก
ปุน แม อื เมือง ด่ามาซกัต ไม่ เมือง ฮามัต ละ โม อซิราเอน



2 กซัต 14:29 lviii 2 กซัต 15:7

เซ� เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม
อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื 29 เญือม เอจี ยุม เยโรโบ่อมั (ที
2) เซ โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ ป มัฮ กซัต
เมือง อซิราเอน เซ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ เซคาริ
ยา กวน โกะ อื ไอฮ�

15
อุตซียา กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 26:3-23)

1 เญอืม เอจี มัฮ อื เนอมึ งา่ โรฮ อาแลฮ นึง กัน โฮลฮ เย
โรโบ่อมั (ที 2) เซ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน เนอ� เญือม
เซ อุตซียา กวน อามาซิยา โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ยุฮ โม ยูด่า
โรฮ� 2อาญุ อุตซียา เญอืม แปน โรง อื กซัต เซ ไก กาว โรฮ
แลฮ เนอึม� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม รฮอน
โรฮ ลอา เนอึม� มอยฮ มะ อื มัฮ เยโคลียา� มัฮ ปุย เวยีง
เยรูซาเลม� 3 อุตซียา เซ ยุฮ โรฮ ป ปุก รพาวม พะจาว ตอก
เอจี ยุฮ อามาซิยา ป มัฮ เปือะ อื เซ โรฮ� 4 ปังเมอ โอ ดิ
เญื่อฮ คัน ทไว ปุย โอเอฮี นึง นาตี ฮลาวง เซ� โม ลัปซด่อน
เนอ โฮว ทไว ลัง่ ซัตซิง ไม่ ป ซออย ฮงาื นึง คัน เซ ลัง่�

5 กังเคะ เอ� พะจาว เกือฮ อุตซียา เซ ลอก ลาวต� ฮอยจ
ละ ยุม อื เอนิ� ติ เจน โซะ อื เซ โฮลฮ อาวต โน่ง นึง เญือะ
ติ ลัง� ป แปน ป ตัตเตียง โม ลัปซด่อน ไม่ แลน แก อื เญือะ
อาวต กซัต เซ ฆรอ อื มัฮ โยทัม กวน โกะ อื เซ ไอฮ� 6 โนก
ฮา เซ� เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั อุตซียา เซ เอจี ไซฮ ตื ปุย
อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื
7 เญอืม ยุม อุตซียา เซ� โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม
แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นา ก รมอยจ ปุย กซัต นึง เมือง
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ด่าวติ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ โยทัม กวน โกะ อื เซ
ไอฮ�

เซคารยิา กซัต เมือง อซิราเอน
8 เญือม เอจี มัฮ อื เนอมึ งว่ย โรฮ ซเตะ นึง กัน แปน อุต

ซียา กซัต เมือง ยูด่า เยอ� เซคารยิา กวน เยโรโบ่อมั โฮลฮ
โรฮ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน โรฮ� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง
ซามาเรยี แลฮ เคิ� 9 เซคาริยา เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ
แลน พะจาว อื ตอก ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม แตะ โฮ� ญอม
โตว เปียน ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ เยโรโบ่อมั กวน เนบัต่ ป
เอจี นัม โม อซิราเอน ยุฮ มัป่ ตอก โกะ แตะ เซ� 10 เญือม
เซ ชนัลุม กวน ยาเบ่ต เตอ� ซาวป รโจะ ปุย ละ ซ ตอซู แตะ
ไม่ เซคารยิา เซ� ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ อื ซองนา โม ลัปซด่อน
เอนิ� ลอต เอนิ แปน กซัต รโตง อ�ื 11 โนก ฮา เซ� เมาะ
ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต เซคารยิา เซ เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง
นึง นังซื เกว ไม่ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน� 12 ไลลวง
เซ มัฮ เนอมึ เกิต อื ตัม ป เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ กซัต เยฮู
ตอก เฮี โฮ� �กวน เฌือต ปะ ซ โฮลฮ แปน กซัต ละ โม อซิ
ราเอน ฮอยจ ละ ปาวน เจน ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

ชนัลุม กซัต เมือง อซิราเอน
13 เญอืม เอจี มัฮ อื เนอมึ งว่ย โรฮ ซไตม นึง กัน โฮลฮ อุต

ซียา แปน กซัต เมือง ยูด่า เยอ� ชนัลุม กวน ยาเบ่ต โฮลฮ
โรฮ แปน กซัต เมือง อซิราเอน โรฮ� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง
เวยีง ซามาเรยี ติ เคิ โน่ง� 14 ฟวยจ เซ เมนาเฮม กวน กา
ด่ี ฮาวก เน่อมึ ยว่ง ทีระซา ฮอยจ นึง เมือง ซามาเรยี เซ�
เลียก ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ กซัต ชนัลุม เซ� ลอต โรฮ แปน กซัต
รโตง อื โรฮ� 15 โนก ฮา เซ� เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต
ชนัลุม ไม่ ไลลวง เญอืม บะ อื ปุย เลฮ เตียง กซัต ไพรม เซ�
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เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิ
ราเอน� 16 เญือม เซ เมนาเฮม เมอ โอก เน่อมึ ยว่ง ทีระซา
โฮว ซะเต เวยีง ทิปซา ไม่ ยว่ง ป อาวต แควน เซ เล่ีป อ�ื นึง
โอ ปุย เวยีง เซ โปฮ รเวอืะ เวยีง แตะ ละ� เญอืม ยุ อื ปรโป
วน โรวก ลัง่ กวน แตะ� ซเรฮี เอนิ เวยีก อื โครยญ โฆะ อ�ื

เมนาเฮม กซัต เมือง อซิราเอน
17 เญอืม เอจี มัฮ อื เนอมึ งว่ย โรฮ ซไตม นึง กัน โฮลฮ อุต

ซียา แปน กซัต ละ โม ยูด่า เยอ� เมนาเฮม กวน กาด่ี โฮลฮ
โรฮ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน โรฮ� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง
ซามาเรยี กาว เนอึม� 18 เมนาเฮม เซ ยุฮ โรฮ ป ฆอก ป
เบร ละ แลน พะจาว อ�ื ติ เจน แปน อื กซัต เซ ญอม โตว
เปียน ติ แตะ ฮา กัน ฆอก เอจี ยุฮ เยโรโบ่อมั กวน เนบัต่
ป เอจี นัม โม อซิราเอน ยุฮ มัป่ ตอก โกะ แตะ เซ� 19 เญื
อม เซ ทิกลัต-ปิเลเซอ กซัต เมือง อตัซีเรยี เยอ� ฮาวก ละ
ซ ตอซู แตะ ไม่ โม อซิราเอน� กซัต เมนาเฮม เซ เกือฮ เอนิ
มาื ละ อื 1,000 ตะลัน เอนิ ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ โฮลฮ ลัง่
เตียง เมือง แตะ เซ� 20 เมนาเฮม เซ ซาวป เกป มาื ไม่ ไกป
นิป อื โม ป กอย ไน โม อซิราเอน โครยญ โฆะ อ�ื ตุย มาื
ยุฮ อื ติ ปุย รฮอน เชเคน ละ ซ เกือฮ อื ละ กซัต อตัซีเรยี
เซ� ฟวยจ เซ กซัต นึง เมือง อตัซีเรยี เซ ลอต เอญี ฮอยจ
นึง เมือง อาวต โกะ แตะ� 21 โนก ฮา เซ� เมาะ ไลลวง ป
ยุฮ ป อฮั กซัต เมนาเฮม เซ เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ไล
ลวง กซัต ยุฮ โม อซิราเอน� 22 เญอืม เอจี ยุม อ�ื โฮลฮ โฮว
รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื
มัฮ เปคาฮยิา กวน โกะ อื ไอฮ�

เปคาฮยิา กซัต เมือง อซิราเอน
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23 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม รฮอน นึง กัน โฮลฮ อุตซียา
แปน กซัต เมือง ยูด่า เยอ� เปคาฮยิา กวน เมนาเฮม โฮลฮ
โรฮ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน โรฮ� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง
ซามาเรยี ลอา เนอึม� 24 เปคาฮิยา เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร
ละ แลน พะจาว อ�ื ญอม โตว เปียน ติ แตะ ฮา กัน ฆอก
เอจี ยุฮ เยโรโบ่อมั กวน เนบัต่ ป เอจี นัม โรฮ โม อซิราเอน
ยุฮ มัป่ ตอก โกะ แตะ เซ� 25 ฟวยจ เซ เปคา กวน เรมาลิ
ยา ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ยุฮ อื เซ� รโจะ ดิ ปุ แตะ ไม่ โม กิเลอั
ต รฮอน ปุย ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ กซัต เปคาฮิยา เซ� โฮลฮ
เนอึม ยุฮ ยุม ไม่ กซัต เซ ไม่ อาระโกป ไม่ อารเีอ นึง ปอม
อาวต ตฮนั นึง เญือะ กซัต นึง เมือง ซามาเรยี เซ� เญือม
เอจี โฮลฮ อื ยุฮ ยุม ไม่ กซัต เซ� เปคา เซ ลอต เอนิ แปน
กซัต รโตง อ�ื 26 เมาะ ไลลวง กัน ไฮญ ยุฮ กซัต เปคาฮิยา
เซ เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื เกว ไม่ ไลลวง กซัต ยุฮ โม
อซิราเอน�

เปคา กซัต เมือง อซิราเอน
27 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม รฮอน โรฮ ลอา นึง กัน โฮลฮ

อุตซียา แปน กซัต นึง เมือง ยูด่า เยอ� เปคา กวน เรมาลิ
ยา โฮลฮ โรฮ แปน กซัต นึง เมือง อซิราเอน� ตัตเตียง ปุย
นึง เวยีง ซามาเรยี งา่ เนอึม� 28 กซัต เปคา เซ ยุฮ โรฮ ป
ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื ญอม โตว เปียน ติ แตะ ฮา
กัน ฆอก เอจี ยุฮ เยโรโบ่อมั กวน เนบัต่ ป เอจี นัม โม อซิ
ราเอน ยุฮ มัป่ ตอก โกะ แตะ เซ� 29 ลไล แปน ลัง่ เปคา เซ
กซัต เมือง อซิราเอน เนอ� ทิกลัต ปิเลเซอ กซัต เมือง อตั
ซีเรยี ฮาวก ยตึ เอนิ เมือง อโิยน� เอเบ่น-เบต่มาอาคา� ยา
โนอา� คาเด่ต� ไม่ ฮาโซ� โนก ฮา เซ ปุน แม นาตี กิเลอั
ต ไม่ กาลิลี ฮอยจ ละ นาตี โม นัปทาลี เตือง โอยจ อ�ื ปุย
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อาวต นึง ยว่ง โม เซ เยอ โรวก อื ไม่ แตะ ฮอยจ นึง เมือง อตั
ซีเรยี เซ� 30ฟวยจ เซ โฮเชยา กวน เอลา เยอ ซาวป รโจะ
ปุย ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ เปคา กวน เรมาลิยา เซ� ฟวยจ เซ
โฮลฮ เนอึม ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื โฮเชยา เซ ลอต เอนิ แปน กซัต
รโตง อ�ื เญือม แปน โรง โฮเชยา กซัต เมือง อซิราเอน เซ
ปุก เญอืม เอจี แปน โยทัม กวน อุตซียา เซ กซัต งา่ เนอมึ�
31 เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต เปคา โฮฮ ฮา เซ เยอ เอจี
ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื เกว ไม่ ไลลวง กซัต ยุฮ โม อซิรา
เอน�

โยทัม กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 27:1-9)

32 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม ลอา นึง กัน โฮลฮ เปคา กวน
เรมาลิยา เซ แปน กซัต เมือง อซิราเอน เนอ� โยทัม กวน
อุตซียา โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ เมือง ยูด่า โรฮ� 33 เญือม
โฮลฮ โรง อื แปน กซัต เซ เอจี ไก อาญุ งา่ โรฮ พอน เนอึ
ม� ฟวยจ เซ โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม กาว
โรฮ แลฮ เนอึม� มอยฮ มะ อื มัฮ เยรูชา กวน รโปวน ซา
โด่ก� 34 กซัต โยทัม เซ ยุฮ โรฮ ป ปุก รพาวม พะจาว ตอก
เอจี ยุฮ อุตซียา ป มัฮ เปือะ อื เซ โฮ� 35 ปังเมอ โอ โรฮ ดิ
เญื่อฮ คัน นึง นาตี ฮลาวง เซ� โม ลัปซด่อน โฮว ทไว ลัง่
ซัตซิง ไม่ ป ซออย ฮงาื นึง คัน ทไว เซ ลัง่� โยทัม เซ เฌาะ
ยุฮ โรฮ รเวอืะ วฮินั ยุฮ พะจาว ลวง ก ล่าวง อ�ื 36 โนก ฮา
เซ� เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต โยทัม เซ� เอจี ไซฮ ตื ปุย
อาึง นึง นังซื เกว ไม่ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า� 37ซไม แปน
โยทัม กซัต เตอ� พะจาว โกว โรฮ เรซีน กซัต เมือง ซีเรยี
ไม่ กซัต เปคา กวน เรมาลิยา เซ เกือฮ อื ฮอยจ รุป ปุ แตะ
ไม่ โม ยูด่า� มัฮ โฮน รกา นึง อ�ื 38 เญือม เอจี ยุม อื กซัต
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โยทัม โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว
รมอยจ อื นา ก รมอยจ ปุย กซัต นึง เมือง ด่าวติ เซ� ฟวยจ
เซ ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ อาฮตั กวน โกะ อื ไอฮ�

16
อาฮตั กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 28:1-27)

1 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม กาว โรฮ อาแลฮ นึง กัน โฮลฮ
เปคา กวน เรมาลิยา แปน กซัต เตอ� อาฮตั กวน โยทัม
โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ โม ยูด่า โรฮ� 2 เญือม เซ อาญุ อื
ไก งา่ เนอึม� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม กาว
โรฮ แลฮ เนอมึ� อาฮตั เซ ยุฮ โตว ป ปุก รพาวม เยโฮวา ป
มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ เซ� ตอก โตว ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ จัตเจือ
ไพรม อื เซ� 3 ปังเมอ ยุฮ อื ตอก ยุฮ โม กซัต เมือง อซิรา
เอน อ�ื โฮฮ ฮา เซ แม เอจี ตอง โรฮ ทไว กวน แตะ เซ ละ
พะ ทื แตะ� กัน ยุฮ อื ตอก เซ มัฮ เนอึม กัน ฆอก ตอก ป
เอจี ยุฮ ปุย โฮวน เมือง ป เอจี โฮลฮ พะจาว โครฮ โอก ซอง
นา โม อซิราเอน เซ� 4 โฮฮ ฮา เซ อาฮตั เซ ทไว แม โรฮ ซัต
ซิง ไม่ ป ซออย ฮงาื นึง คัน ทไว ป ไก นึง นาตี ฮลาวง เซ ไม่
นึง ไกญ บลาวง ไฮญ� ไม่ เน่อมึ โคะ อฮั ปุย ซัมคัน โครยญ
โดฮ�

5 ฟวยจ เซ เรซีน กซัต เมือง ซีเรยี ไม่ เปคา กวน เรมาลิ
ยา กซัต เมือง อซิราเอน เซ ฮาวก ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย เวยีง
เยรูซาเลม� กซัต ลอา เซ เยอ แวต เอนิ เวยีง เซ เอน� ปัง
เมอ โอ โรฮ ดิ ปุน เป อาฮตั เซ� 6 โฮน เซ เยอ� เรซีน กซัต
เมือง ซีเรยี ปุน แม เมือง เอลัต ละ โม เอโด่ม ตอก ไพรม
แตะ แม� โครฮ เอนิ โม ยูด่า โอก ฮา อ�ื เกือฮ แม โม เอ
โด่ม ฮอยจ อาวต นึง อื ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี
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7 เญอืม เซ กซัต อาฮตั เกือฮ ปุย โฮว ตาว รซอม แตะ ละ
ทิกลัต ปิเลเซอ กซัต เมือง อตัซีเรยี เซ ฆาื อ�ื รซอม อื เซ
อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ กวนไจ ปุย โจฮ ยุฮ เปอะ� ปัว ปะ ฮาวก
เรอึม แตะ เกือฮ โปน ฮา กซัต โม ซีเรยี ไม่ กซัต ยุฮ โม อซิ
ราเอน เฮ�ี นึง ฮอยจ ตอซู โม เฮี อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื 8กซัต
อาฮตั เซ ตุย โรฮ ไคร มาื ป อาวต นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ไม่ ป
อาวต นึง เญือะ ยุฮ กซัต เซ� เกือฮ ปุย โฮว ตาว อื ละ กซัต
เมือง อตัซีเรยี เซ� 9 เญือม เซ กซัต เมือง อตัซีเรยี งอ่ต
เนอมึ ป อฮั อ�ื โรวก เอนิ ตฮนั ยุฮ แตะ ฮาวก ตอซู เอนิ ไม่
เมือง ด่ามาซกัต ฆาื อ�ื ปุน เอนิ เมือง เซ เอนิ� โฮมวต แม
โม ลัปซด่อน นึง อ�ื เกือฮ อื โฮว แปน ครา เซีญ นึง เมือง
คีรา� ยุฮ แม โรฮ ยุม ไม่ กซัต เรซีน เซ โรฮ�

10 เญอืม เอจี โฮว กซัต อาฮตั ฮอยจ นึง เวยีง ด่ามาซกัต
ละ ซ โฮว แตะ เคะ ทิกลัต-ปิเลเซอ เยอ� ยุ โรฮ คัน ทไว นึง
เวยีง ด่ามาซกัต เซ ติ� รโปะ เอนิ ตัวยัง่ คัน ทไว เซ ละ อุรี
ยา ป มัฮ ซตุ� ละ เกือฮ อื ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ โครยญ เจือ�
11ฟวยจ เซ อุรยีา ป มัฮ ซตุ เซ ยุฮ เนอึม คัน ทไว ตอก ตัว
ยัง่ ป รโปะ กซัต อาฮตั เซ ละ แตะ โครยญ เจือ� อุรยีา เซ
ซไจ เอนิ ยุฮ คัน ทไว โคระ เซ กา เอญี กซัต อาฮตั เน่อมึ
นึง เวยีง ด่ามาซกัต เซ� 12 เญือม เอจี เอญี กซัต เซ ยุ โรฮ
เอจี ฟวยจ คัน ทไว เซ โรฮ� เลียก ทไว เอนิ โอเอฮี นึง อ�ื
13ตอง ทไว ซัตซิง นึง อื เตือง ตัว อื ไม่ ป โซม ป ปอน ไฮญ�
โทก แม โรฮ รอาวม อะงุน นึง อ�ื ฮนัม ซัตซิง ป ทไว อื ละ
รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เซ ซพรอต แม โรฮ อื นึง คัน
โคระ เซ� 14 คัน ทไว ไร ซเงี ไพรม ป อาวต ซองนา พะจาว
ลัก่กา วฮินั� เฌาะ อื ฮา เบือง ไพรม อ�ื อาึง แม อื นึง ลวง
เฆียง คัน ทไว โคระ เซ ลวง ก ล่าวง อ�ื
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15ฟวยจ เซ กซัต อาฮตั อฮั อื ละ อุรยีา ป มัฮ ซตุ เซ ตอก
เฮ�ี �คัน ทไว ระ ป ยุฮ โคระ อาึ เฮ�ี ไมจ เปอะ โกว ละ ตอง
แตะ ทไว ซัตซิง นึง ละ พะจาว� ไม่ ทไว โรฮ เปอะ เฮงาะ
รโกะ นึง โครยญ ซะ โครยญ บู� ปัง มัฮ คอง ตอง ทไว ยุฮ
กซัต� ไม่ เฮงาะ รโกะ ทไว อื ญุ่ก� ปัง มัฮ คอง ตอง ทไว โม
ลัปซด่อน ญุ่ก� ฮอยจ ละ รอาวม อะงุน ทไว อ�ื ไมจ เปอะ
โกว คัน ระ เซ ละ� ฮนัม ซัตซิง ฮอยจ ทไว ปุย เซ ไมจ โรฮ
เปอะ ซพรอต นึง คัน เซ โรฮ� คัน ทไว ป ยุฮ ปุย นึง ไร ซเงี
นึง อื เซ ปังเมอ ซ โกว อาึ ละ แปน อื ก ไฮมญ แตะ พะจาว
นึง�� อฮั เซ� 16 อุรยีา ป มัฮ ซตุ เซ ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั
กซัต อาฮตั เซ ละ แตะ โครยญ เจือ�

17 เญือม เซ กซัต อาฮตั บลาึฮ อาง รอาวม ป อาวต ราว
เลาะ ไร ซเงี เซ� เญื่อฮ แม เลาะ อาวต อ�ื ฟวยจ เซ บลาึฮ
แม โรฮ อาง รอาวม ป อาวต นึง ตัง โฆระ ฮุป โมวก ไร ซเงี
เซ� อาึง อื ราว ซโมะ ดี� 18 เฌาะ แม โรฮ ฮนั ป โบลวง ปุย
ก งาวม คึ ยุฮ กซัต เซ โอก ฮา วิฮนั เซ� ปิต แม โรฮ คระ
โกว กซัต ละ เลียก แตะ นึง วฮินั เซ ฆาื อาื อื รพาวม กซัต
เมือง อตัซีเรยี เซ� 19 โนก ฮา เซ� เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั
กซัต อาฮตั เซ โครยญ เจือ� เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป
มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า เซ� 20 เญือม เอจี ยุม อื โฮลฮ
โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ปุย โฮว รมอยจ อื นา ก
รมอยจ ปุย กซัต นึง เมือง ด่าวติ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ
อื มัฮ เฮเซคียา กวน โกะ อื ไอฮ�

17
โฮเชยา กซัต เมือง อซิราเอน
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1 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม กาว ลอา นึง กัน แปน อาฮตั
กซัต เมือง ยูด่า เยอ� โฮเชยา กวน เอลา โฮลฮ โรฮ แปน
กซัต เมือง อซิราเอน� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง ซามาเรยี
ซไตม เนอึม� 2 โฮเชยา เซ ยุฮ โรฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน
พะจาว อ�ื ปังเมอ ฌักแฟน ลัง่ ฮา กซัต เมือง อซิราเอน ป
ไก กา โกะ อื เซ�

3 เญือม เซ แชมาเนเซอ กซัต ระ เมือง อตัซีเรยี ฮอยจ
รุป ไม่ กซัต โฮเชยา เซ� โฮเชยา ญอม แปน ป อาวต ฆรมึ
อมันัต อ�ื จัมเปน เซีย พาซี ละ กซัต ระ เซ ฆาื อ�ื 4 กัง
เคะ เอ โฮเชยา เลฮ เตียง กซัต เมือง อตัซีเรยี เซ� เญือะ
เซีย โตว พาซี ละ อื ตัม ป ลัง เกือฮ แตะ โครยญ เนอึม�
ตอม มวยญ แตะ ละ โซ ป มัฮ กซัต เมือง อยีปิ ปัว อื ฮอยจ
เรอึม แตะ� แชมาเนเซอ เญือม ฮมอง อื ไล เซ โฮมวต โฮ
เชยา ฆาื อ�ื คัง อื โตะ คอก� 5 เญือม เซ กซัต เมือง อตั
ซีเรยี เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ เลียก ซะ เต เมือง อซิราเอน�
โม ตฮนั เซ ฮอยจ แวต เอนิ เวยีง ซามาเรยี� เญือะ เกือฮ
โตว ปุย เกียฮ โอก เกียฮ เลียก ไน ติ เจน ลอวย เนอมึ เอนิ�
6 เญอืม เอจี ไคว อื ซไตม เนอมึ แปน โฮเชยา กซัต เมือง ซา
มาเรยี เซ� ตฮนั เมือง อตัซีเรยี ปุน เลียก ซะ เต เวยีง เซ�
โฮมวต โรวก โม อซิราเอน ฮอยจ เมือง โกะ แตะ� เกือฮ อื
อาวต นาตี ฮาลา งอ่น� อาวต โบ โกลง ฮาโบ่ นึง นาตี โกซัน
งอ่น� อาวต โรฮ นึง นาตี อาวต โม มีเด่ีย งอ่น�

โม อซิราเอน แตกฟุง ฆาื มัป่ ยุฮ แตะ
7ป ไลจ โลม โม อซิราเอน ฆาื อื ตอก เซ มัฮ ฆาื ยุฮ อื มัป่

พิต ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� เอจี มัฮ พะจาว เซ ป ตาว
อื โอก ฮา เมือง อียปิ ไพรม อ�ื ไม่ เกือฮ อื โปน ฮา อมันัต
ฟาโร ป มัฮ กซัต เมือง เซ� โม อซิราเอน ปังเมอ นัปทื เยอื
แม พะ ไฮญ ฮา อ�ื 8 ยุฮ โรฮ อื ตัม ปซี ปซา ยุฮ โม ป เอจี
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โครฮ พะจาว โอก ซองนา แตะ ไม่ ยุฮ โรฮ อื ตัม ไล โคระ ป
เอจี นัม กซัต แตะ ยุฮ เซ� 9 บระ แนฮ ยุฮ โอเอฮี ป โอ ไมจ
นึง เลฮ แตะ เตียง เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� ซาวป ยุฮ คัน
นึง นาตี ฮลาวง ละ ซ โกว แตะ โครยญ ยว่ง� เน่อมึ นึง ยว่ง
แตวะ ฮอยจ ละ เวยีง ระ� 10 ลบุ่ฮ โรฮ ซโมะ ซัมคัน� ยุฮ
แม ซกัง อาเชรา ละ ซ ไว แตะ โครยญ ไกญ บลาวง ไม่ โค
รยญ เน่อมึ โคะ ป อฮั ปุย อื ซัมคัน� 11 ตอง ป ซออย ฮงาื
นึง คัน ป ไก นึง นาตี ฮลาวง ละ พะ ตัง โน่ง เซ� ตอก เอจี
ยุฮ ปุย โฮวน เมือง ป เอจี โฮลฮ พะจาว โครฮ โอก ซองนา
อ�ื ยุฮ แนฮ ป ฆอก ป เบร โฮวน เจือ� มัฮ แนฮ ตอก ซ
เกือฮ อื พะจาว รอก พาวม นึง แตะ ฆาื อ�ื 12 พะจาว เอจี
อฮั อาึง อื ตอก เฮ�ี �ปุ ยุฮ ฮุป ละ ซ ไว เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื โม เซ ปังเมอ ยุฮ แนฮ ลัง่ อ�ื 13 พะจาว เกือฮ โม ป
ซึป ลปุง แตะ ไม่ โม ป ยุง โอเอฮี ลัก่กา แตะ ฮอยจ เคะ โม
อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า� เกือฮ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ
ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ เปอะ� ไมจ เปอะ โฮก ลปุง
เนองึ ป อฮั อาึ� ตัม ลปุง ซตอก อาึ ป เอจี ไก นึง โกตไม ยุฮ
ฮุ โครยญ คอ อ�ื อาึ เอจี ดวน โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เนองึ
ป อฮั แตะ เซ� เกือฮ โรฮ โกตไม ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ โม เปะ
เน่อมึ นึง โม ป ซึป ลปุง แตะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ
ละ อื พะจาว�

14 โม เซ ปังเมอ โอ งอ่ต อ�ื เกือฮ แนฮ รพาวม แตะ ลึง
ตอก จัตเจือ ไพรม แตะ ป โอ อาึง รพาวม แตะ นึง เยโฮวา
พะจาว ยุฮ แตะ เซ� 15 โกตไม ยุฮ พะจาว ไม่ ลปุง ซันญา
อื อาึง ละ จัตเจือ ไพรม อื เซ โม เซ เอจี ละ โปวฮ โอยจ อ�ื
ไอฮ โตว ลปุง ซตอก รเง่อมึ อื ป เกือฮ อื ละ แตะ� เกือฮ
รพาวม แตะ ติต นึง ฮุป โอเอฮี ป โอ ไก ป มัฮ� โกะ อื ลอต
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โรฮ แปน ป โอ ไก ป มัฮ ฆาื อ�ื เฮยีน โรฮ ปุย ตังเมือง ป
อาวต รวติ รเวยีง แตะ� ปัง ซตอก พะจาว โอ ยุฮ อื ตอก ยุฮ
ปุย โม เซ อ�ื ยุฮ แนฮ ลัง่ อ�ื

16 โม เซ เอจี ละ โปวฮ ลปุง ซตอก เยโฮวา พะจาว ยุฮ
แตะ ละ แตะ เตือง โอยจ อ�ื เอจี ยุฮ ฮุป กวน โมวก ลอา
ตัว� ยุฮ โรฮ ซกัง อาเชรา� นุ่ม โรฮ ไว ซโมยญ ไม่ อ�ื ไว
โรฮ ฮุป บ่าอนั� 17 ตอง โรฮ ทไว กวน รเมะ กวน รโปวน
แตะ ละ ฮุป โม เซ� ซาวป ซโปก ซักซี นึง โฮม เฮยีน คู เฮยี
น บ่า� พลวย ติ แตะ ยุฮ ลอป ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว. เซ
ป รอก พาวม พะจาว ละ อื ฆาื อ�ื

18 เคียง ยุฮ อื ตอก เซ พะจาว ฮาวก รพาวม เนอมึ ฮาวก
รพาวม แนม ละ โม อซิราเอน� โครฮ เอนิ อื โอก โปน ฮา
ไง่ ซลอง แตะ ฆาื อ�ื มัฮ เมือง ยูด่า โน่ง ป โอ พะจาว โครฮ
โอก เกอ� 19 ปัง มัฮ โม ยูด่า ปุ โรฮ เนองึ ป อฮั โกตไม ยุฮ เย
โฮวา พะจาว ยุฮ แตะ เซ� เฮยีน โรฮ ปซี ปซา โคระ ป โรวก
โม อซิราเอน เกือฮ ปุย ยุฮ� 20พะจาว เอจี ละ โปวฮ โม อซิ
ราเอน ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ ป โซะ เกิต ละ อ�ื เกือฮ
ปุย เมือง ไฮญ โฮลฮ เลียก ซะ เต เมือง อ�ื ฮอยจ ละ เกือฮ
อื โอก โปน ฮา ไง่ ซลอง แตะ�

21กา เซ พะจาว เอจี เกือฮ โม อซิราเอน รกัฮ ฮา โม ยูด่า�
โม เซ เกือฮ เยโรโบอ่มั ป มัฮ กวน เนบัต่ แปน กซัต ยุฮ แตะ
ฆาื อ�ื เยโรโบ่อมั เซ นัม โม อซิราเอน เกือฮ ละ โปวฮ พะ
จาว. เกือฮ อื ยุฮ ป ฆอก ป เบร ลัมเลือ เอนิ� 22 โม อซิรา
เอน ยุฮ แนฮ ป พิต ตอก ยุฮ เยโรโบ่อมั อื เซ� ญอม โตว
ละ โปวฮ อ�ื 23ฮอยจ ละ เกือฮ พะจาว อื โอก เกือฮ โปน ฮา
ไง่ ซลอง แตะ� ยุฮ เนอึม อื ละ อื ตอก เอจี เกือฮ แตะ โม
ป ซึป ลปุง แตะ ซตอก รเงอ่มึ อาึง ละ อื โฮ� โม อซิราเอน
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โฮลฮ เนอมึ ปุย โรวก โอก ฮา เมือง อ�ื ลอต โฮว แปน ครา
ปุย นึง เมือง อตัซีเรยี ฮอยจ ปเล่ีย�

ปุย ไฮญ ฮอยจ อาวต เมือง อซิราเอน
24 เญอืม เซ กซัต ระ เมือง อตัซีเรยี เซ โรวก ปุย เมือง บ่า

บีโ่ลน งอ่น� ไม่ โม คูทา� โม อปัวา� โม ฮามัต� ไม่ โม เซฟ
าระวาอมิ เกือฮ อื อาวต นึง ยว่ง โม ซามาเรยี รโตง โม อซิ
ราเอน� โม เซ ฮอยจ อาวต เนอึม นึง อ�ื โฮลฮ เนอึม ยว่ง
อาวต โม ซามาเรยี เซ แปน คอง แตะ� 25 เญอืม อาวต โรง
ปุย โม เซ นึง เมือง เซ ยุง โตว นัปทื พะจาว เฟือฮ� พะจาว
เกือฮ รเวยี ซิงโต ฮอยจ ลลาึง อ�ื ซิงโต เซ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย
งอ่น� 26 ไก ป โฮว รโฮงะ ละ กซัต ระ เมือง อตัซีเรยี� อฮั
เฮี ละ อ�ื �ปุย เกือฮ เปอะ อาวต นึง นาตี เมือง ซามาเรยี
โครยญ ยว่ง เซ ยุง โตว โกตไม ยุฮ พะจาว ทื เมือง เซ� พะ
จาว เซ เอจี เกือฮ รเวยี ซิงโต ฮอยจ ยุฮ ยุม ไม่ อื งอ่น� ฆาื
โอ อื ยุง โกตไม ยุฮ อื เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 กซัต ระ เซ ดวน ปุย ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ซาวป ซตุ ป โฮม
วต โม เปะ โรวก เน่อมึ นึง เมือง ซามาเรยี เซ ติ ปุย� เกือฮ
เอญี อาวต แม นึง เมือง แตะ เซ� ละ ซ เพอกึ อื ปุย เกือฮ
ยุง โกตไม ยุฮ พะจาว ยุฮ ปุย เมือง เซ�� อฮั เซ� 28 ยุฮ เนอึ
ม อื ตอก เซ� ไก ซตุ ป โฮมวต ปุย โรวก เน่อมึ นึง เมือง ซา
มาเรยี ติ ปุย� ปุย เซ เอญี อาวต นึง ยว่ง เบ่ตเอน� เพอกึ
เนอมึ ปุย เกือฮ ยุง ตอก ซ ไมจ อื นัปทื พะจาว.

29 ปัง มัฮ ตอก เซ� ปุย ตังเมือง ป อาวต นึง ซามาเรยี เซ
ยุฮ ลัง่ ฮุป พะ ทื แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน� อาึง ฮุป เซ
นึง คัน ป อาวต นึง นาตี ฮลาวง ป เอจี ยุฮ โม โกะ แตะ เซ�
ยุฮ อื ตอก เซ โครยญ ยว่ง อาวต แตะ� 30 ปุย เมือง บ่าบี่
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โลน ยุฮ ฮุป พะ ซุโคตเบโ่นต� ปุย เมือง คุต ยุฮ โรฮ ฮุป พะ
เนอกัน� ปุย เมือง ฮามัต ยุฮ ฮุป พะอาชิมา� 31 ปุย เมือง
อปัวา ยุฮ โรฮ ฮุป พะนิปฮตั ไม่ ฮุป พะทาระทัก� ปุย เมือง
เซฟาระวาอมิ ตอง ทไว กวน แตะ ละ พะอตัรมัเมเลก ไม่
พะอานัมเมเลก ป มัฮ พะ ทื ปุย เมือง โกะ อ�ื 32 ปุย โม เซ
นัปทื โรฮ พะจาว ไม่ อ�ื เลือก ไอฮ ปุย ไน โม โกะ แตะ เกือฮ
อื แปน ซตุ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว นึง คัน ป ไก นึง นาตี ฮลา
วง โฮวน โดฮ เซ� 33 นัปทื พะจาว ไม่ อ�ื ปังเมอ นัปทื โรฮ
พะ ยุฮ โกะ แตะ เซ ไอฮ ไม่ ยุฮ อื ตัม ปซี ปซา เมือง ไพรม
โกะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�

34 โม เซ ยุฮ แนฮ โอเอฮี ตอก เซ ฮอยจ ปเล่ีย� นัปทื เนอึ
ม โตว พะจาว. เนอึง โตว ลปุง ซตอก อื อาึง� เครองึ โตว
นึง โกตไม ยุฮ อ�ื เอจี มัฮ โกตไม เซ ป เกือฮ พะจาว ละ จัต
เจือ ยาโคป ป อฮั อื อซิราเอน ไม่ เซ� 35 ไพรม อื พะจาว
เอจี ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ อื ซโตฮ� ซตอก อาึง อื ตอก เฮ�ี
�ปุ นัปทื พะจาว ไฮญ เญอ� ปุ นุ่ม ไว� ปุ รซอฮ ละ� ปุ โรฮ
ทไว ซัตซิง ละ� 36 ฮา เซ ไมจ เปอะ เนองึ ป อฮั อาึ ป มัฮ เย
โฮวา ป ตาว โม เปะ โอก ฮา เมือง อยีปิ เบือ อมันัต ระ แตะ
ไม่ รที เรยีง แตะ� ไมจ เปอะ นุ่ม ไว อาึ ไม่ ทไว เปอะ โอ
เอฮี ยุฮ แตะ ละ อาึ� 37 ไมจ เปอะ ยุฮ ลอป ตัม โกตไม ยุฮ
ฮุ ตัม ป เอจี ไซฮ อาึ อาึง ละ เปอะ� ไม่ ลปุง ซตอก อาึ อาึง
ละ เปอะ โครยญ เจือ� ปุ นัปทื พะจาว ไฮญ เฟือฮ เอนิ�
38 ไมจ เปอะ โตว เบีย ลปุง ซันญา เอะ อาึง ไม่ ปุ แตะ� ปุ
นัปทื พะจาว ไฮญ เฟือฮ เอนิ� 39 ไมจ เปอะ ฮลัต นึง เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ ไม่ นัปทื เนอึม เปอะ� อาึ ซ เกือฮ โม
เปะ โปน ฮา โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ เปอะ โครยญ โฆะ อ�ื�
อฮั เซ ละ อื พะจาว�
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40 โม เซ ปังเมอ โอ งอ่ต อ�ื ยุฮ แนฮ ป พิต ตัม ป เอจี
กอ ยุฮ ไพรม แตะ เซ� 41 ปุย ตังเมือง ป ฮอยจ อาวต นา
เซ เคียต โรฮ นัปทื พะจาว ปังเมอ นัปทื โรฮ ฮุป โอเอฮี ไม่
อ�ื โม กวน อื ไม่ โม กวนโซะ อื ยุฮ แนฮ อื ตอก เซ ฮอยจ
ปเล่ีย�

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

1 เญอืม เอจี มัฮ อื เนอมึ ลอวย นึง กัน โฮลฮ โฮเชยา กวน
เอลา แปน กซัต เมือง อซิราเอน เนอ� เฮเซคียา กวน กซัต
อาฮตั โฮลฮ โรฮ แปน กซัต เมือง ยูด่า� 2 เญือม โฮลฮ โรง
เฮเซคียา แปน กซัต เซ อาญุ อื ไก งา่ โรฮ พอน เนอมึ� ตัต
เตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม งา่ โรฮ ซไตม เนอึม� มะ อื
มัฮ อาบี่ยา ป มัฮ กวน เซคารยิา� 3 เฮเซคียา เซ ยุฮ ป ปุก
รพาวม พะจาว ตอก ยุฮ ด่าวติ ป มัฮ จัตเจือ ไพรม อื โฮ�
4 คัน ทไว ป ยุฮ ปุย นึง นาตี ฮลาวง โฮวน โดฮ เซ เญื่อฮ อ�ื
ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ซโมะ ทื ปุย ไม่ ซกัง พะอาเชรา เซ� ซโอยญ
ไร ซเงี ยุฮ ไอ โมเซ ไพรม อื โฮ เอจี ไก ป เตี ป ซออย ฮงาื ละ
นึง ทื อื แปน ป ซัมคัน� เฮเซคียา โปวก อื เกือฮ ดุต บลวย
เอนิ� อฮั เนฮุตทัน ไม่ ซโอยญ เซ�*

5 เฮเซคียา อาึง เนอึม รพาวม แตะ นึง เยโฮวา พะจาว
ยุฮ โม อซิราเอน� กซัต เมือง ยูด่า เตือง โอยจ อื ไก โตว ติ
เนอมึ ป เมาะ อ�ื ปัง มัฮ ป ไก กา อื ญุ่ก� ป ไก รเคะ อื ญุ่ก�
6 เนอมึ ลอป รพาวม ละ พะจาว, รโจะ ลอป รพาวม แตะ ไม่
อ�ื ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ โครยญ
* 18:4 18:4 มัฮ อฮั อ�ื �มัฮ เยอื ไร ซเง�ี ไม่�
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เจือ� 7 พะจาว อาวต ไม่ อื ฆาื อ�ื ยุฮ กัน ตอก ออฮ ตอก
เอฮี ญุ่ก กัน เซ จเลิน โครยญ เจือ� เญือะ โฮลฮ โตว อาวต
ฆรมึ อมันัต กซัต ระ เมือง อตัซีเรยี� ปุน เกือฮ ติ แตะ เบ
ลือฮ ฮา อ�ื 8 เป แม โรฮ โม ฟีลิซเตีย เน่อมึ นึง ยว่ง แตวะ
ฮอยจ ละ เวยีง ระ นึง อ�ื ฮอยจ โรฮ ละ เวยีง กาซา ไม่ นาตี
เวยีง เซ�

9 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม ปาวน นึง กัน ตัตเตียง เฮเซคี
ยา เมือง ยูด่า เยอ� ปุก เนอึม อาแลฮ นึง กัน โฮลฮ โฮเชย
า เตียง เมือง อซิราเอน� เญือม เซ แชมาเนเซอ กซัต ระ
เมือง อตัซีเรยี เซ ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน นึง
เวยีง ซามาเรยี� แวต เอนิ เวยีง เซ� 10 เญือม เอจี แวต อื
เวยีง เซ ไคว ลอวย เนอมึ เมอ� โม อตัซีเรยี ปุน เวยีง ซามา
เรยี เซ� ปุก เนอึม แลฮ นึง กัน ตัตเตียง เฮเซคียา เมือง ยู
ด่า� แปน เนอึม ซไตม ละ โฮเชยา เซ� 11 กซัต ระ เมือง
อตัซีเรยี เซ โครฮ โรวก โม อซิราเอน โฮว ไม่ แตะ เกือฮ อื
แปน ครา แตะ� เกือฮ อื อาวต นาตี ฮาลา งอ่น� เกือฮ อื
อาวต โบ โกลง ฮาโบ่ นึง นาตี โกซัน งอ่น� อาวต ยว่ง โม
มีเด่ีย งอ่น� 12 โม อซิราเอน เนอึง โตว ป อฮั เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ แตะ� พิต แนฮ ละ พะจาว นึง โอ อื ยุฮ ตัม ลปุง
ซันญา แตะ อาึง ไม่ พะจาว� โอเอฮี เมาะ ป ดวน ไอ โมเซ
ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว แตะ ยุฮ เซ� โม เซ ยุฮ โตว อื ตัม
เซ� งอ่ต โตว ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ� มัฮ เซ ป
เป เมือง อตัซีเรยี อื ฆาื อ�ื

13 เญอืม เอจี ฮอยจ อื เนอมึ กาว โรฮ ปาวน โฮลฮ เฮเซคี
ยา เตียง เมือง ยูด่า เซ� เซนนาเคอรปิ กซัต เมือง อตัซีเรยี
ฮอยจ ตอซู โรฮ ปุ แตะ ไม่ เมือง ยูด่า� ปุน ตื อื เวยีง ไก
ฆรุง ยุฮ อื เซ� 14 เญอืม เซ เฮเซคียา กซัต เมือง ยูด่า รโปะ
รซอม แตะ ละ เซนนาเคอรปิ เญือม อาวต ลัง่ อื เมือง ลา
คิต� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี พิต เตอะ� ปัว เปอะ เกือฮ ตฮนั
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ยุฮ เปอะ เอญี ฮา เอะ� โอเอฮี เมาะ ป ฆวต ไอฮ เปอะ อาึ ซ
ญอม เกือฮ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื กซัต เมือง อตัซีเรยี
คนัป อื เกือฮ มาื ละ แตะ 300 ตะลัน ไม่ ไคร งว่ย ตะลัน�
15 เฮเซคียา เกือฮ มาื ป อาวต นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ละ อื ฆาื
อื ไม่ มาื ป ไก นึง เญือะ กซัต เซ เตือง โอยจ อ�ื 16 ไคร ป
อปั โกะ อื รเวอืะ วฮินั นึง เซ ไม่ ไคร ป อปั อื ด่อง วฮินั นึง�
ปอฮ เกือฮ อื ละ กซัต เมือง อตัซีเรยี เตือง โอยจ อ�ื

โม อตัซีเรยี ริ ปุน เวยีง เยรูซาเลม
(อซย� 36:1-22; 4 กซต� 32:1-19)

17 กังเคะ เอ กซัต ระ เมือง อตัซีเรยี เซ เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ
แตะ โอก ฮา เมือง ลาคิต ฮาวก ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม�
ป นัม ตฮนั เซ มัฮ จาวไน ระ ฮา ปุย นึง อื ลอวย ปุย� เญื
อม เอจี ฮอยจ อื ชุง ลโล่ะ อาวต เฆียง นัมเมือง โอก ฮา ตุง
ก ล่าวง เซ� ปุก คระ โฮว ปุย นา ก ซัก ปุย เครองึ� 18 กอก
กซัต เฮเซคียา โอก เคะ แตะ เน่อมึ นา เซ� เญือม เซ ไก
ลอวย ปุย ป โอก ลปุง ไม่ อ�ื มัฮ เอลียาคิม ป มัฮ กวน ฮนิคี
ยา ติ� (ปุย เซ มัฮ ไกญ กัน เญือะ กซัต�� มัฮ โรฮ เชปนา
ป มัฮ เลคา ยุฮ กซัต ติ ไม่ โยอา ป มัฮ กวน อาซัป ป มัฮ ไน
ทะเบี่ยน ยุฮ อื ติ�

19 ฮวันา ตฮนั ระ เซ อฮั เฮี ละ ปุย ลอวย เซ� ไมจ เปอะ
รโฮงะ รซอม เฮี ละ เฮเซคียา เซ� กซัต ระ ป มัฮ กซัต เมือง
อตัซีเรยี ฆวต ไฮมญ โม เปะ ตอก เฮ�ี �โม เปะ มัฮ เมอ ป
มัฮ ตัว เปิง เปอ� 20 อฮั เปอะ ติ แตะ เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต�
อมั มัฮ แกต เปอะ ติ แตะ เกียฮ เป ปุย เบือ ดัก ปลาว แตะ
เซ� เญือม โรวต เปอะ เลฮ เตียง อาึ ตอก เซ มัฮ ปุย ป ระ
พาวม เปอะ ไม่ อ�ื 21 โม เปะ แกต เปอะ ติ แตะ เกียฮ เปิง
เมือง อียปิ� ปังเมอ มัฮ เยอื ตอก โกว ปุย ไรป ลโล ตัง โคะ
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ฆิ แตะ โฮ� ลโล เซ ซ โบวก� ซ แม บวก แม เตะ โกะ อ�ื
โม ป ริ เปิง ฟาโร ป มัฮ กซัต เมือง อียปิ เซ ซ มัฮ ตื ตอก
เซ� 22 ดัฮ เปอะ อฮั ติ แตะ เปิง เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ�
ซ เกียฮ เปิง เปอะ ตอก เมอ� คัน ทไว ปุย โอเอฮี ละ พะจาว
เซ ป โก นึง นาตี ฮลาวง เซ� เฮเซคียา เซ โม่ เอจี เญื่อฮ อ�ื
ฟวยจ เซ เคียต แม เกือฮ โม เปะ โฮว ไว นึง คัน ทไว ป ไก
นึง เยรูซาเลม เซ ติ โดฮ โน่ง�

23 �จาวไน ยุฮ อาึ ป มัฮ กซัต เมือง อตัซีเรยี ฆวต เกือฮ
โม เปะ โตกโลง ไม่ แตะ ตอก เฮ�ี เอะ ซ เกือฮ บรอง ละ
เปอะ ลอา เปือน ตัว ดัฮ แนฮ ไก ปุย ละ ซ บุก แตะ บรอง โม
เซ โฮ� 24 ปัง มัฮ ฮวันา ตฮนั ตึก นึง แตวะ แตะ ไน โม เอะ
เฮี ติ ปุย โน่ง� โม เปะ แจง โอ เปอะ ซ เป เยอ� ปัง ซโอว
รพาวม เปอะ ไม่ ตฮนั บุก บรอง โม อยีปิ ไม่ เลาะ รุปเซิก ยุฮ
อ�ื แจง โรฮ โอ โม เซ ซ เกียฮ เรอึม เปอะ� 25 โฮฮ ฮา เซ
อมั มัฮ แกต เปอะ โอ มัฮ พะจาว ป ดวน อาึ ฮอยจ ยุฮ ไลจ
ไม่ เมือง เฮ�ี อมั มัฮ แกต เปอะ อาึ ฮอยจ ตัม รพาวม โกะ
แตะ ไอฮ� เอจี มัฮ เอนิ พะจาว ป ดวน อาึ ฮอยจ ยุฮ ไลจ
ไม่ เมือง เฮ�ี� อฮั เซ ปุย เซ�

26 เญือม เซ เอลียาคิม ไม่ เชปนา ไม่ โยอา อฮั เฮี ละ ฮวั
นา ตฮนั เซ� �จาวไน� ปัว เปอะ ลปุง ไม่ เอะ นึง ลปุง อา
รมั� เอะ ยุง เงอะ ลปุง เซ� ปัว เปอะ โอ โกว ลปุง ฮบีรู�
ฮมอง ปลาว โม ป อาวต นึง ฆรุง ลัก่เคะ เอะ ป อฮั เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

27 ฮวันา ตฮนั เซ อฮั เฮ�ี �อมั มัฮ แกต เปอะ ลปุง เฮี
ฮอยจ ละ โกะ เปอะ ไม่ กซัต ยุฮ เปอะ โน่ง� เอจี มัฮ โรฮ
ฮอยจ อื ละ โม ป งาวม นึง ฆรุง เซ โรฮ� โม เซ ซ โฮลฮ โซม
เอยีง ญุ นาวม โกะ แตะ ตอก โม เปะ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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28 เญือม เซ ฮวันา ตฮนั ระ เซ ชุง อฮั เฮี นึง ลปุง ฮบีรู
เรยีง ปอ ฮมอง ปุย ซไง อ�ื �ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง กซัต ระ
ป มัฮ กซัต อตัซีเรยี� 29 กซัต เซ อฮั เฮี ละ เปอะ� ปุ เญือะ
เกือฮ เฮเซคียา จุ เปอะ� นึง โอ อื ซ เกียฮ เรอึม โม เปะ
เกือฮ โปน ฮา อมันัต อาึ� 30 ปุ งอ่ต ลปุง ดวน อื โม เปะ
เปิง พะจาว เซ� ปัง อฮั อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �พะจาว แจง
ซ เกือฮ อื เอะ โปน� แจง โอ อื ซ เกือฮ กซัต อตัซีเรยี ปุน
เมือง เฮี เยอ�� ปัง อฮั เซ ละ เปอะ ปุ เจือ�

31 �ปุ งอ่ต เฟือฮ เอนิ ป อฮั เฮเซคียา เซ� กซัต ระ เมือง
อตัซีเรยี ดวน โม เปะ โอก ฮา เมือง เปอะ ละ ซ ฮอยจ เปอะ
เคะ อ�ื ดวน โม เปะ ญอม ละ แตะ โครยญ เจือ� ดัฮ เปอะ
ญอม โฮ โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ ญุ รอาวม นัมโม่ ยุฮ โกะ แตะ
ไอฮ� โฮลฮ เปอะ โซม เปลิ อะงุน เปลิ เม นึง รปึม ยุฮ โกะ
แตะ ไอฮ� 32 ฮอยจ ละ ซ ฮอยจ ตุย อื โรวก โม เปะ โฮว
ฮอยจ นึง เมือง ไฮญ ป รดู โรฮ เมือง โกะ เปอะ ไอฮ� มัฮ
เมือง โฮวน เฮงาะ รโกะ นึง� ไก โรฮ รปึม อะงุน รปึม กาวก
นึง� โกะ แฮ ไก ตื นึง อ�ื ดัฮ เปอะ ญอม ซ ยุม เปอะ โตว�
ซ ไอม เปอะ ฆาื�� อฮั เซ ละ อ�ื
ฮวันา ตฮนั เซ อฮั แม เฮ�ี �ปัง อฮั เฮเซคียา พะจาว ซ

เกือฮ โม เปะ โปน ญุ่ก� เญือม อฮั อื เซ มัฮ จุ อื โม เปะ�
ปุ งอ่ต� 33 อมั ไก พะจาว เมือง ปุย ไฮญ ป ปุน เกือฮ เมือง
แตะ โปน ฮา อมันัต กซัต อตัซีเรยี� 34พะ เมือง ฮามัต ไม่
พะ เมือง อาระปัต โฮ� ปเล่ีย เฮี อาวต ก เมอ� พะ เมือง
เซฟาระวาอมิ ไม่ พะ เมือง เฮนา ไม่ เมือง อฟิา มัฮ อาวต อื
ก เมอ� พะ โม เซ อมั ไก ป ปุน เกือฮ เมือง ซามาเรยี โปน
ฮา อมันัต อาึ อ�ื 35พะ ทื เมือง ปุย โม เซ ไก โตว ติ เนอึม
ป ปุน เกือฮ เมือง แตะ โปน ฮา อาึ อ�ื พะเยโฮวา ซ เกียฮ
เกือฮ เวยีง เยรูซาเลม โปน ฮา อมันัต อาึ ตอก เมอ� แจง
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โอ อื ซ เกียฮ เกือฮ โปน เนอ�� อฮั เซ ฮวันา ตฮนั เซ�
36 ปุย โฮวน เซ อาวต โฆย แนฮ ตัม ดวน เฮเซคียา แตะ�

ไก โตว ป โลยฮ ละ อื ติ ปุย เนอมึ�
37ฟวยจ เซ เอลียาคิม กวน ฮนิคียา ป ควป คุม แลน แก

เญือะ กซัต เซ� ไม่ เชปนา ป มัฮ เลคา� ไม่ โยอา กวน อา
ซัป ป ไปญ นังซื ซัมคัน ยุฮ กซัต เซ� เลียก เคะ เฮเซคียา�
แจฮ ปุ เอญี เครองึ โกะ แตะ นึง ตุก รพาวม แตะ� รโฮงะ
ป อฮั ฮวันา ตฮนั เซ ละ อื โครยญ เจือ�

19
เฮเซคียา เกือฮ ปุย โฮว เคะ อซิยา
(อซย� 37:1-7)

1กซัต เฮเซคียา เญอืม ฮมอง อื โอเอฮี ตอก เซ เยอ� แจฮ
เอนิ เครองึ แตะ ฆาื อ�ื จาวป เครองึ ฮาื ฆัน� เลียก นึง วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว. 2 ดวน โรฮ เอลียาคิม ป ควป คุม แลน แก
เญือะ กซัต เซ� ไม่ เชปนา ป มัฮ เลคา� ไม่ โม ซตุ ระ โฮว
เคะ อซิยา ป มัฮ กวน อามอต� โม เซ จาวป ปุ โฮว เครองึ
ฮาื ฆัน โครยญ โฆะ แตะ� 3 เกือฮ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ซเงะ
เนาะ เฮี มัฮ ซเงะ ตึก นึง โซะ แตะ� ปุย เพยีก แฮม ลัมเลือ
เอะ ไม่ ญวต อื พิต เนิ� เอะ ตอก เอนิ มะปโกวน ซ เกิต กวน
โฮ� ปังเมอ โอ ไก เรยีง ละ ซ เกือฮ อื เกิต� 4กซัต เมือง อตั
ซีเรยี เอจี เกือฮ ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ แตะ ฮอยจ พามัต ดู่แค
วน พะจาว ป ไอม ลอป เซ� เมอ เตือง อื พะจาว ยุฮ เปอะ
เอจี ฮมอง ลปุง พามัต อื เซ ไม่ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต ฆาื อื
ยุง่� ไมจ เปอะ ไววอน เพือ ปุย ไน เอะ ป ไอม ลัง่ อ�ื� อฮั
เซ รซอม รโปะ เฮเซคียา ละ อซิยา เซ�

5 เญอืม ฮมอง อซิยา รซอม เฮเซคียา ตอก เซ� รโปะ โรฮ
รซอม แตะ ละ อื ตอก เฮ�ี 6 �พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ� ปุ
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ฮลัต นึง โอเอฮี ป ฮมอง เปอะ เซ� มัฮ ลปุง เพียก แฮม โม
กวนไจ กซัต อตัซีเรยี อาึ� 7 อาึ ซ เกือฮ รพาวม ตัง เจือ ละ
กซัต เซ� ซ เกือฮ ฮมอง คราว โอเอฮี ติ เจือ� เญือม เซ ซ
เอญี ฆาื อื เมือง โกะ แตะ� อาึ ซ เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ กซัต
เซ นึง เมือง อื เซ�� อฮั เซ ลปุง พะจาว เยโฮวา ป ซึป อซิ
ยา เซ�

กซัต อตัซีเรยี พระ แม ปุย ติ โฮน
(อซย� 37:8-13)

8 เญือม ฮมอง ฮวันา ตฮนั ระ เซ โอก เอญี กซัต ยุฮ แตะ
ฮา เมือง ลาคิต เซ� เอญี ฆาื อื ฮา เวยีง เยรูซาเลม� โฮว
เคะ อื นา ก รุป อื ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง ลิปนา�

9 เญอืม เซ กซัต ระ เมือง อตัซีเรยี เซ ฮมอง คราว ซ ฮอยจ
รุป ตฮนั เมือง อียปิ โม โกะ แตะ� ป นัม ตฮนั อียปิ เซ มัฮ
ทีระฮะคา ป มัฮ กซัต เมือง เอทิโอเปีย� กซัต ระ เซ รโปะ
นังซื ละ เฮเซคียา ป มัฮ กซัต เมือง ยูด่า ฆาื อ�ื อฮั เฮี รซอม
นังซื เซ� 10 �ปุ เกือฮ พะจาว เปิง เปอะ เซ ปุน จุ เปอะ นึง
อฮั อื อาึ โอ ซ ปุน เวยีง เยรูซาเลม เซ� 11 ตึน ซ เอจี ฮมอง
เปอะ ป ยุฮ กซัต เมือง อตัซีเรยี ไพรม อ�ื ตอก ยุฮ อื ไลจ ไม่
เมือง ปุย โครยญ เมือง เงอ� ปะ อมั มัฮ แกต โรฮ เปอะ ติ
แตะ ซ โปน� 12 จัตเจือ อาึ ไพรม อื เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง ปุย
โฮวน เมือง ตอก เมือง โกซัน� เมือง ฮารนั� เมือง เรเซป ไม่
ปุย เมือง เอเด่น ป อาวต นาตี เทนอตัซา โฮ� พะ ทื เมือง
โม เซ เกียฮ เรอมึ โตว ปุย ไน แตะ ติ ตื เนอมึ เมอ� 13กซัต
เมือง ฮามัต� กซัต เมือง อาระปัต� กซัต เมือง เซฟาระวา
อมิ ไม่ กซัต เมือง เฮนา ไม่ อฟิา อาวต บุย ก เมอ ปเล่ีย เฮ�ี
โม่ เอจี ไฆร โอยจ โม เซ เยอ�� อฮั เซ รซอม นังซื รโปะ อื
เซ�
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เฮเซคียา ไววอน
(อซย� 37:14-35)

14 เญือม เอจี โฮลฮ อื รปั นังซื รโปะ ปุย ละ แตะ เซ เฮ
เซคียา ลาว อ�ื ฟวยจ เซ เลียก โตะ วฮินั ยุฮ พะจาว. ไลฮ
นังซื เซ ซองนา พะจาว. 15 ไววอน ปัว อื นึง พะจาว ตอก
เฮ�ี �โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� ปะ งาวม เปอะ
นึง เบือง ก งาวม คึนัก ยุฮ แตะ ราว เตปด่า ไก โพรยจ เซ�
มัฮ ปะ โน่ง ป มัฮ พะจาว เนอึม� ปุน ตัตเตียง เปอะ ปุย
ปลัฮเตะ โครยญ ปะเทต� ปะ ยุฮ เปอะ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะ
ลอง� 16 โอ พะจาว, ปัว ปะ งอ่ต ฮมอง ป อฮั ปุย ละ เอะ เซ�
ปัว เปอะ แก แลน โอเอฮี ป เกิต ละ เอะ เฮ�ี ปัว เปอะ งอ่ต
ลปุง เซนนาเคอรปิ ตอก พามัต ดู่แควน อื ปะ ป มัฮ พะจาว
ป ไอม ลอป เซ�

17�โอ พะจาว, ไลลวง ยุฮ โม กซัต อตัซีเรยี ไลจ ไม่ เมือง
โฮวน เมือง เซ เอะ ยุง เงอะ มัฮ อื ป เนอึม� เอจี มัฮ กซัต
เซ ป เกือฮ เมือง โฮวน เมือง เซ แปน เมือง ฮงั เงอ� 18 เอจี
ยวก เนอมึ โปวฮ พะ ทื อื โตะ งอ เกือฮ อื ไลจ แกล� นึง โอ
อื มัฮ พะจาว เนอึม� มัฮ โคะ ไม่ ซโมะ โน่ง� มัฮ ป ปอยจ
ป ลวน ปุย นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ� 19 โอ เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ เอะ� ปัว เปอะ เกือฮ เอะ โปน ฮา อมันัต อื เดอมึ
ปุย ปลัฮเตะ โครยญ ปะเทต ซ ยุง มัฮ ปะ เยโฮวา พะจาว
เนอมึ ติ โตน โน่ง�� อฮั เซ เฮเซคียา เซ�

ป อฮั ป มวยญ อซิยา
20 เญือม เซ อซิยา กวน อามอต รโปะ มวยญ แตะ ละ เฮ

เซคียา ตอก เฮ�ี เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ อซิราเอน อฮั เฮี
ละ เปอะ� �อาึ เอจี ฮมอง เงอะ รซอม ไววอน เปอะ นึง ไล
ลวง เซนนาเคอรปิ ป มัฮ กซัต เมือง อตัซีเรยี เซ� 21พะจาว
อฮั โรฮ อื ละ กซัต เซนนาเคอรปิ เซ ตอก เฮ�ี เวยีง เยรูซา
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เลม มัฮ ตอก กวน เครฮี อาึ� ซ โล่ ญวยฮ ปะ� ซ งุฮ่เงฮ่
ไกญ แตะ ละ เปอะ ลัก่เคะ เปอะ� 22 เออ เซนนาเคอรปิ�
มัฮ ปุย ป เคียต ปะ พามัต ดู่แควน เนอ� มัฮ ปุย ป ซาวป
ลอป ปะ เพียก ไม่ อวต เปอะ ติ แตะ ละ อ�ื เอจี มัฮ เพียก
เปอะ พะจาว ซงะ่ ซงอม ยุฮ โม อซิราเอน� 23 เอจี เกือฮ
เปอะ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ เซ อฮั เลาะ อฮั ลาึน ลปุง
พามัต อาึ� เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ ปุน ฮาวก ฮอยจ นึง ไกญ
บลาวง เลบ่านอน ฮอยจ นึง เปือง โม ตึก นึง ฮลาวง แตะ�
อฮั เปอะ ติ แตะ เป เบือ โฮวน เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ� เอจี
อฮั เปอะ ติ แตะ ปุน ฆู โคะ โซน ซีด่า ตึก นึง ฮลาวง แตะ
ไม่ โคะ ฆิ รจวง ป ไมจๆ อ�ื อฮั โรฮ เปอะ ติ แตะ ฮอยจ นึง
น่อง ตึก นึง ซไง แตะ ไม่ ตึก นึง ไมจ อ�ื 24 อวต โรฮ เปอะ
เกียฮ ฮอยจ แตะ โฮวน เมือง ละ ซ กาวง เปอะ นัมโม่ นึง ละ
ซ ญุ แตะ� อฮั เปอะ ติ แตะ ไฮจ ยุฮ โกลง เมือง อียปิ นึง
บึน ลอป ตฮนั โฮวน ยุฮ เปอะ โกลง เซ�

25�อมั มัฮ โอ เปอะ ฮมอง� เอจี มัฮ อาึ ป เพรยีง อาึง โอ
เอฮี เฮี เน่อมึ เจน ไพรม โฆะ ลัง่� เอจี มัฮ อาึ ป แกต ป รเน
อาึง เน่อมึ ไพรม อ�ื ปเล่ีย อาึ เอจี เกือฮ เนอึม เกิต ตอก
อฮั แตะ อาึง เซ� อาึ เอจี เกือฮ ปะ เญื่อฮ เวยีง ตอน ปอ
แปน อื กอง ซโมะ ปลาว� 26 ปุย นึง เวยีง โม เซ เญือะ ไก
โตว อมันัต� โฮลฮ อาวต ไม่ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง แตะ ไม่
อ�ื ปุย โม เซ มัฮ ตอก อื ไรป จัว ป อาวต นึง กังเด่น กังปอย
โฮ� ตอก โรฮ ไรป จัว กวยฮ นึง พรงั เญือะ โฮ� เญือม ฮ
ลาึก กอยจ อื ไรป เซ ตูไต ฮอยจ ละ ยุม แตะ�

27 �อาึ ยุง โรฮ ไลลวง ปะ โครยญ เจือ� ยุง เญือม โกฮ
เปอะ ไม่ เญอืม งาวม เปอะ� ยุง โรฮ เญอืม โฮว เญอืม เอญี
เปอะ� อาึ ยุง เมาะ ฮาวก รพาวม เปอะ นึง เกละ เปอะ ยุ
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อาึ� 28 อาึ เอจี ฮมอง โอยจ เจอะ ตอก ฮาวก รพาวม เปอะ
ไม่ ตอก อวต ลอน เปอะ ติ แตะ� อาึ ซ มัก่ มาึฮ เปอะ นึง
คอ ยุฮ แตะ� ซ ดุฮ บัง่เฮยีน นึง รบุม เปอะ ตอก บรอง โฮ�
อาึ ซ เกือฮ ปะ ลเตือฮ แม เอญี นึง คระ ฮอยจ เปอะ เซ��
อฮั เซ ละ กซัต เซนนาเคอรปิ พะจาว เยอ�

29 อซิยา อฮั แม เฮี ละ เฮเซคียา� �มัฮ ตอก เฮี ป ซกิ ซัม
คัน ละ เปอะ นึง ซ ยุง เปอะ มัฮ ป อฮั อาึ เฮี ป เนอมึ� เนอึ
ม เอฮี โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ โซม เฮงาะ กวยฮ ไอฮ� ซัมติ
ซ โฮลฮ ลัง่ เปอะ โซม ตอก เซ โรฮ� ซัมลอน นึง อื ซ โฮลฮ
เปอะ ซมา� โฮลฮ แม เปอะ มัก แปน ไล แตะ� เตือง เฮงาะ
เตือง เปลิ อะงุน ยุฮ เปอะ เซ ละ ซ โซม ซ ญุ เปอะ� 30 โม ป
โฮฮ ลัง่ ไน โม ยูด่า ซ จเลิน ยุฮ แตะ ตอก โคะ ป ซาึต แรฮ
แตะ โด่ะ โฮ� ซ เกลอึม เปลิ ยุฮ แตะ� 31 ปุย เวยีง เยรูซา
เลม ซ ไก โรฮ ลัง่ งอ่น ป โฮฮ อ�ื นึง บลาวง ซีโยน แจง ซ
ไก โม ป โปน ฮา ยุม แตะ นึง อ�ื พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง
เรยีง รพาวม ละ ซ ยุฮ แตะ โอเอฮี เซ�� อฮั เซ�

32พะจาว อู แม ลอก กซัต เมือง อตัซีเรยี ตอก เฮ�ี �กซัต
เซ ซ โฮลฮ โตว เลียก นึง เมือง เฮ�ี โฮลฮ โตว โปยญ อื นึง
ทนู ยุฮ แตะ� ไก โตว ติ เนอึม ตฮนั ป ซ โฮลฮ เลียก นึง
เมือง เฮี ไม่ เครองึ รุป แตะ� ซ โฮลฮ โตว โรฮ เทอมึ เตะ โบ
ฆรุง อื ละ ซ โปยญ อื นึง ซโมะ� 33ฮอยจ เน่อมึ คระ ออฮ ซ
โฮลฮ โรฮ เอญี คระ เซ� แจง โอ อื ซ โฮลฮ เลียก นึง เวยีง
เฮ�ี 34 อาึ ซ เฆีญ เมือง เฮี เบือ ฮนั แตะ นึง โญตซัก โกะ
แตะ� มัฮ โรฮ เบือ โตก เกอะ ละ ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
แตะ เซ�� เอจี มัฮ เอนิ อาึ ป มัฮ พะจาว ป อฮั เซ เยอ�

35 ฟวยจ เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว โฮว เลียก ลลาึง พากัง
อาวต ตฮนั โม อตัซีเรยี� ยุฮ ยุม ไม่ อื 185,000 ปุย เอนิ�
ปวยฮ พริ เซ เญือม เอจี โกฮ ปุย เน่อมึ ไอจ แตะ ยุ เอนิ โม
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ป ยุม โฮวน เซ� 36 กซัต เซนนาเคอรปิ ไม่ โม ป ไอม ลัง่ เซ
แม ฆาื อื ฮอยจ เมือง นีนะเว� ลอต อาวต นา เซ�

37 ติ ซเงะ อ�ื เซนนาเคอรปิ เซ ฮาวก นึง เวอืต ละ ซ ไว
แตะ พะนิซโรก ยุฮ แตะ� เญือม เซ กวน รเมะ อื ลอา ปุย
ป มัฮ อตัรมัเมเลก ไม่ ชาเรเซอ ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง วจิ ลไล
ไว อื ฮุป เซ� ฟวยจ เซ ลอต ตอ ฮอยจ นึง เมือง อะรารตั�
ฟวยจ เซ กวน ไฮญ อื ติ ปุย ป มัฮ เอซาฮตัโด่น แปน กซัต
ฆรอ เปือะ แตะ เซ�

20
กซัต เฮเซคียา โซะ
(อซย� 38:1-8)

1 ฟวยจ เซ กซัต เฮเซคียา โซะ เชยีน ลัมเลือ เอนิ� เอจี
ซเปี เนอึม ยุม� อซิยา กวน อามอต ป ซึป ลปุง พะจาว เซ
โฮว ฌุป โรฮ โซะ อ�ื อฮั โรฮ เฮี ละ อ�ื �พะจาว อฮั เฮี ละ
เปอะ� ไมจ เปอะ เพรยีง ติ แตะ ไม่ คิต ไล เปอะ โอเอฮี ไน
เญือะ ยว่ง บัน่เมือง อาวต เปอะ เฮ�ี เกือฮ แปน ป ลแฆลป�
ปะ เอจี ซ ยุม เปอะ� เญือะ ซ ไฮ เปอะ โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื
2 เญือม ฮมอง เฮเซคียา รซอม ตอก เซ เยอ� ลเตือฮ ติ
แตะ นา ลัก่ ชวง เดีญ� ไววอน ละ พะจาว ตอก เฮ�ี 3 �โอ
พะจาว, ปัว ปะ โตก ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ เนอึม รพาวม ยุฮ
เปอะ เฮ�ี อาึ ยุฮ ลอป กัน ละ ปะ ไม่ รพาวม ซืไซ ซงะ่ ซงอม
แตะ โครยญ เจือ�� อฮั เซ ละ พะจาว. ฟวยจ เซ เฮเซคียา
เซ เยอืม เนอมึ เยอืม แนม� 4กา ซ โอก โฮว อซิยา โปน ฮา
ควง เญือะ ยุฮ กซัต เซ� พะจาว อฮั แม เฮี ละ อซิยา เซ�
5 �ไมจ เปอะ แม รโฮงะ แม ละ เฮเซคียา ป มัฮ ฮวันา ยุฮ
ปุย ไน อาึ เซ ตอก เฮ�ี เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ทื ด่าวติ จัต
เจือ เปอะ เซ อฮั เฮี ละ เปอะ� อาึ เอจี ฮมอง เงอะ รซอม
ไววอน เปอะ เซ� เญือม ราื รบวต เปอะ เซ อาึ เอจี ยุ โรฮ
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โฮะ� งอ่ต แลน� อาึ ซ เกือฮ ปะ ไฮ� ลอวย ซเงะ แม ปะ ซ
ฮาวก เปอะ ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ อาึ� 6 อาึ ซ บุ แม จีวติ เปอะ
เกือฮ ลัง่ ไอม แม กาว โรฮ พอน เนอมึ� อาึ ซ เรอมึ โรฮ ปะ
ไม่ เรอึม โรฮ โฮะ เวยีง เฮ�ี ซ เกือฮ โปน ฮา อมันัต กซัต
เมือง อตัซีเรยี� อาึ ซ เฆีญ เญอะ เวยีง เฮี เบือ ฮนั แตะ นึง
โญตซัก โกะ แตะ� มัฮ โรฮ เบือ ฮนั เนอะ นึง ด่าวติ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ แตะ เซ โรฮ�� อฮั เซ� 7ฟวยจ เซ อซิยา อฮั แม
เฮี ละ ปุย� �เกือฮ ปุย ตุย เปลิ เม ซออฮ ติ แมน� ฟวยจ เซ
เกือฮ อาึง อื นึง โตะ มวยญ ปาวม อื เซ เดอมึ ซ ไฮ ไมจ��
อฮั เซ ละ อ�ื ปุย ยุฮ เนอมึ อื ละ อื ตอก เซ�

8 เญอืม เซ เฮเซคียา อฮั แม เฮี ละ อซิยา เซ� �มัฮ เมอ ป
ซกิ ซัมคัน นึง อื ป ซ เปลีฮ ที พะจาว นึง ซ เกือฮ เนอมึ อื อาึ
ไฮ เยอ� ไม่ ซ โฮลฮ โฮะ ฮาวก นึง วฮินั ไน ซเงะ ลอวย นึง อื
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 9 อซิยา เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �พะ
จาว เซ ซ เกือฮ เนอึม ป ซกิ ซัมคัน ฮอยจ ละ เปอะ นึง มัฮ
พะจาว เซ ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง ลปุง ซันญา แตะ อาึง โค
รยญ เจือ� ป ซกิ ซัมคัน ยุฮ อื เซ มัฮ เฮ�ี พะจาว ซ เกือฮ ปุ
โรม นึง นาลิกา กอยจ เซ โฮว ลัก่กา แตะ ละ เปอะ ฮอยจ ละ
กาว ลลัก่� โต เซ ซ เกือฮ แม ปุ โรม อื แม ลัก่เคะ แตะ กาว
ลลัก่ โรฮ� ปะ ฆวต ยุ เปอะ ตอก เมอ นึง อ�ื เลือก แลน ติ
เจือ�� อฮั เซ ละ อ�ื 10 เฮเซคียา เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ซ
โฮว ปุ โรม นาลิกา เฮี ลัก่กา แตะ มัฮ ป เยอื ลัง่� ฮา เซ เยอ
เกือฮ ปุ โรม อื แม แม ลัก่เคะ แตะ ฮา อื ฮอยจ ละ กาว ลลัก่
เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 11ฟวยจ เซ อซิยา ป ซึป ลปุง พะจาว
เซ ไววอน ปัว อื นึง พะจาว. พะจาว เกือฮ เนอึม ปุ โรม นึง
นาลิกา กอยจ ยุฮ กซัต อาฮตั เซ แม ลัก่เคะ แตะ กาว ลลัก่
เนอมึ� เอจี ที นึง เซ ซ ไฮ โซะ อ�ื

กวนไจ กซัต ฮอยจ เน่อมึ บ่าบี่โลน
(อซย� 39:1-8)
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12 เญือม เซ เมโรดัก่บ่าลาดัน่ ป มัฮ กวน บ่าลาดัน่ กซัต
บ่าบีโ่ลน เนอ ดวน โรฮ กวนไจ ยุฮ แตะ ฮอยจ เคะ เฮเซคียา
นึง ฮมอง อื โอ เฮเซคียา เซ กอ� มัฮ เกือฮ อื โรวก ป รโปะ
แตะ เซ ไม่ โจตไม ยุฮ แตะ ละ อ�ื 13 กซัต เฮเซคียา รปัคัม
ไมจ มวน โม เซ� ตาว โรฮ อื เกือฮ ยุ ก ละ แตะ คาวคอง
ไมจ ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ป มัฮ ไคร มาื ไม่ ป ซออย ฮงาื
ซออฮ� ฮอยจ ละ ลออยฮ ซออย ฮงาื ป ตึก นึง ไมจ แตะ�
เกือฮ แม โรฮ อื ยุ เครองึ รุป ยุฮ แตะ เซ โครยญ เจือ� โอ
เอฮี เมาะ ป แฮรน อื อาึง นึง นา ก แฮรน แตะ คาวคอง ยุฮ
แตะ เซ� ไก โตว ติ เจือ เนอึม ป โอ อื เปลีฮ เกือฮ โม เซ ยุ
อู� 14ฟวยจ เซ อซิยา ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ฮอยจ เคะ กซัต
เฮเซคียา� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �โม เฮี มัฮ ฮอยจ อื เน่อมึ ก
เมอ� เมอ ป ไฮมญ อื นึง เปอะ ติ ติ�� อฮั เซ ละ อ�ื กซัต
เฮเซคียา เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โม เฮี มัฮ โม ป ฮอยจ เน่
อมึ นึง เมือง บ่าบี่โลน ก ซไง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 15 อซิยา
เซ ไฮมญ แม อื ตอก เฮ�ี �มัฮ เมอ ติ ติ ป ยุ อื นึง เญือะ เฮี
เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื เฮเซคียา เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เมาะ
โอเอฮี อาวต นึง เญือะ ยุฮ ฮุ เฮ�ี ไม่ ป อาวต อื นึง ก อาึง
เงอะ คาวคอง ไมจ ยุฮ แตะ เซ� ไก โตว ติ เจือ เนอึม ป โอ
อาึ เปลีฮ ละ อ�ื� อฮั เซ เฮเซคียา�

16ฟวยจ เซ อซิยา อฮั แม เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �ไมจ เปอะ งอ่ต
ลปุง พะจาว ป ฮอยจ ละ เปอะ เฮ�ี 17 �งอ่ต แลน เมอะ�
เอจี ซ เติง เวลา อ�ื เมาะ ป มัฮ คาวคอง ไมจ ป อาวต นึง
เญือะ ยุฮ เปอะ เฮี ฮอยจ ละ คาวคอง ป ซเพระ โม จัตเจือ
ไพรม เปอะ อาึง เซ เอจี ซ โรวก ปุย ฮอยจ นึง เวยีง บ่าบี่
โลน� เญือะ ซ โฮฮ โตว ติ เจือ เนอึม�� อฮั เซ ละ เปอะ
พะจาว เยอ� 18 ปัง มัฮ โม จัตเจือ โกะ เปอะ ไอฮ ซ โรวก
ปุย โฮว เซฮ นึง เมือง บ่าบี่โลน ละ ซ เกือฮ อื แปน กวนไจ
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เญือะ กซัต�� อฮั เซ ละ อ�ื 19ฟวยจ เซ เฮเซคียา เซ โลยฮ
โรฮ อื ตอก เฮ�ี �ลปุง พะจาว ป อฮั เปอะ เนิ เซ มัฮ เนอึม
ป ไมจ� ไม่ มัฮ แตะ ป ปุก ป ลอก�� อฮั เซ� เฮเซคียา มัฮ
งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ดัฮ แนฮ บัน่เมือง เฮี
อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไน ติ เจน ไก ลัง่ จีวติ อาึ เฮี โฮ� อาึ
อื เกือฮ มวน ละ แตะ�� มัฮ งอ่ต อื ตอก เซ�

20 เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั เฮเซคียา� ไม่ ไลลวง เมาะ ระ
อมันัต อ�ื ฮอยจ ละ ไลลวง ทัมโลป กาวง อื ไม่ อูโมง ละ ซ
เกือฮ อื รอาวม ฮอยจ ละ เวยีง เยรูซาเลม เซ� เอจี ไซฮ ตื
ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า� 21 เญือม
เอจี ยุม เฮเซคียา เซ� โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม
แตะ� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ มะนาเซ กวน โกะ อื
ไอฮ�

21
มะนาเซ กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 33:1-20)

1 เญือม โฮลฮ โรง มะนาเซ แปน กซัต เมือง ยูด่า เยอ�
ปุก เญือม ไก อาญุ อื กาว โรฮ ลอา เนอึม� โฮลฮ แปน ป
ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม รฮอน โรฮ พอน เนอึม�
มอยฮ มะ อื มัฮ เฮปซีบ่า� 2 กซัต มะนาเซ ยุฮ ลัมเลือ ป
ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื มัฮ เอนิ ตอก กัน ฆอก ยุฮ
โม เมือง ปุย ป โฮลฮ พะจาว โครฮ เกือฮ โอก ฮา เมือง แตะ
เญอืม เกือฮ อื โม อซิราเอน เลียก อาวต นึง โฮ� 3 กซัต มะ
นาเซ เฌาะ ยุฮ แม คัน ทไว นึง นาตี ฮลาวง ป เอจี ยุฮ เฮ
เซคียา ป มัฮ เปือะ อื เซ ไลจ ไม่� ยุฮ แม โรฮ คัน ทไว ปุย
โอเอฮี นึง ละ พะบ่าอนั� ยุฮ แม โรฮ ฮุป พะอาเชรา เซ แม
ตอก เอจี ยุฮ อาฮปั กซัต เมือง อซิราเอน อื โฮ� โฮฮ ฮา
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เซ ซาวป แม ไว โอเอฮี ป อาวต นึง มะลอง แม โฮวน เจือ�
4ฟวยจ เซ ยุฮ แม โรฮ คัน ทไว ปุย โอเอฮี ละ พะ ยุฮ ปุย ตัง
เมือง 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 เยอ ยุฮ แม คัน
ทไว แตะ โอเอฮี นึง� ละ โอเอฮี ป อาวต นึง มะลอง� ยุฮ
เอนิ อื นึง ควง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ เตือง ลอา คัก อ�ื 6 โนก
ฮา เซ ตอง แม ทไว กวน รเมะ แตะ ละ ป ทื แตะ เซ� โกว
แม โรฮ คู บ่า� โฮม ไม่ มอ พี แม โฮวน เจือ� กัน ยุฮ อื เซ
มัฮ เนอึม ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว, มัฮ โรฮ ควน เกือฮ พะ
จาว เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ฆาื อื โรฮ� 7 ฮุป พะอาเชรา
ป แกะ ซลัก ปุย เซ� โฮว โบลวง แม อื นึง โตะ วฮินั ยุฮ พะ
จาว� เอจี มัฮ วฮินั เซ ป อฮั พะจาว ละ กซัต ด่าวติ ไม่ กซัต
ซาโลมอน ป มัฮ กวน อื เซ ตอก เฮี โฮ� �เอจี มัฮ เวยีง เยรู
ซาเลม เฮี ไม่ วฮินั เฮี ป เอจี เลือก อาึ อาึง ลลาึง นาตี อาวต
โม อซิราเอน เตือง กาว โรฮ ลอา เจอ อ�ื อาึ ซ เกือฮ แปน
ก ลืลาว ลอป ปุย มอยฮ แตะ นึง� 8 ดัฮ โม อซิราเอน ยุฮ
ตัม ลปุง ซตอก อาึ อาึง� ไม่ ยุฮ อื ตัม โกตไม เอจี เกือฮ อาึ
ละ ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ อาึ โฮ� อาึ ซ ญอม โตว เกือฮ ปุย
ปุน โครฮ โม อซิราเอน โอก ฮา เมือง เอจี ซันญา แตะ อาึง
ละ จัตเจือ อื เซ�� อฮั เซ พะจาว เยอ� 9 ปัง มัฮ ตอก เซ�
โม ยูด่า เยอ ญอม โตว เนองึ ป อฮั พะจาว เฟือฮ� กซัต มะ
นาเซ เอจี นัม เอนิ ปุย เกือฮ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว
โฮฮ เอนิ ฮา เมือง ปุย ป โครฮ พะจาว โอก ซองนา โม อซิรา
เอน เซ แม�

10ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ โม กวนไจ ป ซึป ลปุง แตะ อฮั
เฮ�ี 11 �มะนาเซ กซัต เมือง ยูด่า ยุฮ ลัมเลือ ป ฆอก ป เบร
โฮวน เจือ� กัน ยุฮ อื เซ ฆอก เอนิ โฮฮ ฮา กัน ฆอก เอจี ยุฮ
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โม อาโมไร โฮ� ฮุป ยุฮ อื โฮวน เจือ เซ� แปน โรฮ ควน นัม
โม ยูด่า ยุฮ มัป่ ฆาื อ�ื 12 เคียง เมอ ยุฮ อื ตอก เซ� อาึ ป
มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน ซ เกือฮ ป โตะ ป ตอง
ฮอยจ นึง เยรูซาเลม ไม่ ยูด่า� เมาะ โม ป เอจี ฮมอง ไล
ลวง เฮ�ี ซ เงอตึ เนอึม ฆาื อ�ื 13 อาึ ซ รเตีฮ เวยีง เยรูซา
เลม เกือฮ ลอก ตุต แตะ ตอก เอจี ยุฮ ฮุ ละ เวยีง ซามาเรยี
โฮ� ไม่ ตอก ยุฮ ฮุ ละ อาฮปั กซัต เมือง อซิราเอน ไม่ โม จัต
เจือ อื โฮ� อาึ ซ พัก ซ บ่วต แม โรฮ โฮะ เวยีง เยรูซาเลม
เกือฮ ซงะ่ ตอก เญอืม บ่วต ปุย เชอืม ไม่ ลอต อื รเคอปึ โฮ�
14 อาึ ซ รน่ัก เกอะ ปุย ไน แตะ ป โฮฮ ลัง่ อื เซ� ซ มอป
เปอะ เกือฮ อาวต ฆรมึ อมันัต โม ป ฮอยจ รุป ไม่ อื เซ� ซ
เกือฮ โฮลฮ โฮว แปน ครา อ�ื ซ เกือฮ โรฮ ปุย ซะ เต เมือง
อาวต อื ไม่ ชะลู อื คาวคอง อื เตือง โอยจ อ�ื 15 ป โฮลฮ อื
แปน ตอก เซ ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื ยุฮ อื ป ฆอก ป เบร ละ อาึ ไม่
ยุฮ อื ควน รอก พาวม เมอะ� เน่อมึ เญอืม โอก โรง จัตเจือ
ไพรม อื ฮา เมือง อียปิ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี มัฮ เซ ป
เปลีฮ อาึ รพาวม ฮาวก แตะ ละ อื ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว
เยอ�

16 ติ เจือ อื แม ป ยุฮ กซัต มะนาเซ เยอ� เอจี ยุฮ โรฮ ยุม
ไม่ ปุย โอ ไก พิต ไก โฌวะ ปอ นาวก เอนิ ตะโบรก นึง เวยีง
เยรูซาเลม นึง ฮนัม� โนก ฮา เอจี นัม อื โม ยูด่า ยุฮ มัป่
ซองนา พะจาว เยอ� โกะ อื ยุฮ ลัมเลือ เอนิ ป ฆอก ป เบร
ตอก เซ� 17 เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั ไฮญ กซัต มะนาเซ� ไม่
ไลลวง กัน พิต มัป่ ยุฮ อื โฮวน เจือ เซ� เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง
นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า� 18 เญือม เอจี ยุม
อื กซัต มะนาเซ โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ�
ปุย โฮว รมอยจ อื นึง โตะ รปึม เญือะ อื ก อฮั ปุย รปึม อุต
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ซา ไม่� ป โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ อาโมน กวน โกะ อื
ไอฮ�

อาโมน กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 33:21-25)

19 เญือม เอจี ไก อาญุ อาโมน งา่ โรฮ ลอา เนอึม เมอ�
โฮลฮ โรฮ แปน กซัต ละ โม ยูด่า โรฮ� ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง
เยรูซาเลม ลอา เนอึม� มอยฮ มะ อื มัฮ เมชุนเลเมต� มัฮ
กวน รโปวน ฮารุต ปุย ยว่ง โยตบ่า� 20 กซัต อาโมน เซ ยุฮ
ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื มัฮ เอนิ กัน ฆอก ตอก
เอจี ยุฮ มะนาเซ ป มัฮ เปือะ อื เซ โรฮ� 21 เฮยีน เอนิ ปิม โอ
ไมจ ยุฮ เปือะ แตะ เซ โครยญ เจือ� ซาวป โรฮ นัปทื ฮุป ไว
เปือะ แตะ เซ โรฮ� 22 เอจี ละ โปวฮ เอนิ เยโฮวา พะจาว ป
นัปทื โม จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� เญือะ โฮว โตว นึง คระ ยุฮ
พะจาว เฟือฮ�

23ฟวยจ เซ โม ลุกนอง กซัต อาโมน เซ รโจะ ดิ ปุ แตะ ละ
ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ กซัต ยุฮ แตะ เซ� โฮลฮ เนอึม ยุฮ ยุม
ไม่ กซัต อาโมน เซ นึง เญือะ อาวต อ�ื 24 โม ลัปซด่อน ไน
โม ยูด่า นึง อื ปังเมอ ยุฮ แม โรฮ ยุม ไม่ โม ป ตอซู ไม่ กซัต
อาโมน เซ โรฮ� ฟวยจ เซ ดุฮ แม โรฮ โยซียา กวน กซัต อา
โมน เซ แปน กซัต รโตง เปือะ แตะ เซ�

25 เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั ไฮญกซัต อาโมน เซ� เอจี ไซฮ
ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า� 26 เญอืม
เอจี ยุม กซัต อาโมน เซ� ปุย โฮว รมอยจ อื นึง โตะ รปึม ยุฮ
อุตซา� ป แปน กซัต ฆรอ อื มัฮ โยซียา กวน โกะ อื ไอฮ�

22
โยซียา กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 34:1-28)
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1 เญอืม โฮลฮ โรง โยซียา แปน กซัต เตอ� เดอมึ ไก อาญุ
ซเตะ เนอึม โน่ง� โฮลฮ โรฮ ตัตเตียง ปุย นึง เยรูซาเลม
งว่ย โรฮ ติ เนอึม� มอยฮ มะ อื มัฮ เยด่ีด่า� มัฮ กวน ร
โปวน อาด่ายา ปุย ยว่ง โบ่ตคัต เซ� 2 กซัต โยซียา เซ ยุฮ
เนอมึ ป ปุก รพาวม พะจาว. มัฮ โรฮ โฮว อื นึง คระ ไมจ ยุฮ
ด่าวติ ป มัฮ จัตเจือ ไพรม แตะ เซ โรฮ� เกือฮ โตว ติ แตะ
แพก คระ ยุฮ อื เซ� ปัง มัฮ ลวง วิ ญุ่ก� ลวง ดอม ญุ่ก�

3 เญือม เอจี มัฮ อื เนอมึ กาว โรฮ ซเตะ นึง กัน โฮลฮ โย
ซียา เซ แปน กซัต เตอ� ดวน ชาฟัน ป มัฮ เลคา ยุฮ แตะ
โฮว นึง วฮินั ยุฮ พะจาว. ชาฟัน เซ มัฮ กวน อาซาลิยา� ปุก
มัฮ กวนโซะ เมชุนลัม� อฮั เฮี ละ อ�ื 4 �ไมจ เปอะ โฮว เคะ
ฮินคียา ป มัฮ ฮวันา ซตุ เซ� ละ ซ เกือฮ เปอะ เมีญ แลน
เมาะ ไก มาื ป อาวต นึง วิฮนั เซ� มาื เซ เอจี มัฮ มาื เกป
ป มอง โตะ รเวอืะ วฮินั เซ เน่อมึ นึง โม ลัปซด่อน� 5 เกือฮ
โรฮ เกือฮ มาื เซ ละ โม ไน ชงั ระ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว เซ ละ
ซ เกือฮ อื ละ โม ป ยุฮ กัน นึง กัน ซอมแซม อื วฮินั เซ� 6ป
มัฮ โม ชงั ไมะ� ชงั ปุน� ชงั กอซัง� ละ ซ กัฮ อื งวยฮ โคะ�
งวยฮ ซโมะ เพรยีง ปุย ละ ซอมแซม แตะ วิฮนั เซ นึง โค
รยญ เจือ� 7 โม ป กุม กัน นึง วฮินั เซ มัฮ เนอึม ปุย ซืไซ�
เญือะ จัมเปน เปอะ โตว ซาวป แม กวต แลน บัน่ชี ยุฮ อ�ื�
อฮั เซ กซัต เซ�

8ฟวยจ เซ ฮนิคียา ป มัฮ ฮวันา ซตุ เซ อฮั เฮี ละ ชาฟัน ป
มัฮ เลคา ยุฮ กซัต เซ� �อาึ อื รโตฮ ยุ นังซื โกตไม นึง โตะ
วฮินั ยุฮ พะจาว เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ ฮนิคียา เกือฮ
นังซื โกตไม เซ ละ ชาฟัน� ชาฟัน เซ ลาว อ�ื 9 ฟวยจ เซ
เอญี รโฮงะ แม โรฮ อื ละ กซัต โยซียา ตอก เฮ�ี �เอะ โม ป
มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮี เอจี ฟวยจ ซเพระ เยอะ มาื นึง วฮินั
ยุฮ พะจาว เซ� เอจี มอป โรฮ ละ โม ไน ชงั ระ ป ยุฮ กัน นึง
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วฮินั เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 10ฟวยจ เซ ชาฟัน อฮั แม เฮี ละ
กซัต� �ฮินคียา ป มัฮ ฮวันา ซตุ เซ เกือฮ แม โรฮ นังซื ละ
อาึ ติ มวน�� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ ชาฟัน ลาว นังซื เซ
ละ กซัต โยซียา เซ�

11 เญอืม เอจี ฮมอง กซัต รซอม นึง นังซื โกตไม เซ� แจฮ
เอนิ ลปิ แตะ ฆาื อ�ื 12ฟวยจ เซ ดวน แม ฮนิคียา ป มัฮ ฮวั
นา ซตุ เซ� ไม่ อาฮคัิม กวน ชาฟัน� ไม่ อกัโบ่ กวน มีคายา�
ไม่ ชาฟัน ป มัฮ เลคา ยุฮ แตะ� ไม่ อาซายา ป มัฮ กวนไจ
แตะ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื 13 �ไมจ เปอะ โฮว ไฮมญ แลน พะ
จาว ละ อาึ ไม่ ละ โม ยูด่า เฮี เตือง โอยจ อื เกว ไม่ รซอม ป
ไก นึง นังซื เฮ�ี พะจาว อฮั ติ แตะ ซ เปลีฮ รพาวม ฮาวก
แตะ ละ โม เอะ� มัฮ ฆาื โอ โม จัตเจือ ไพรม เอะ งอ่ต ลปุง
ป ไก นึง นังซื เฮ�ี ไม่ โอ อื ยุฮ ตัม ป ไซฮ ปุย อาึง� ตัม ป
ดวน อื เอะ ยุฮ เซ โครยญ เจือ�� อฮั เซ กซัต เซ�

14 ฮนิคียา� ไม่ อาฮคัิม� ไม่ อกัโบ่� ไม่ ชาฟัน� ไม่ อาซา
ยา เยอ� โกฮ โฮว เนอมึ เคะ ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย� มัฮ
ปรโปวน� มอยฮ อื มัฮ ฮุนด่า� มัฮ ปรโปวน เญือะ ชนัลุม�
ชนัลุม เซ มัฮ กวน ทิกวา� ปุก มัฮ กวนโซะ ฮารฮตั� มัฮ โม
ป ซเพระ ซแน่ม เครองึ เซอกึ ซตุ นึง วฮินั� (เญือม เซ ปร
โปวน เซ เยอ อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม มู ลอา นึง อ�ื� โม
ป ฮอยจ เซ อู ดิ ไม่ ปรโปวน เซ นา เซ� 15 เญือม เซ ปรโป
วน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เนอ
อฮั เฮี ละ เปอะ� �ไมจ เปอะ เอญี อฮั ละ ปรเมะ ป ดวน โม
เปะ โฮว เคะ อาึ เซ ตอก เฮ�ี 16 พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ�
งอ่ต แลน� อาึ ซ เกือฮ เนอมึ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ เวยีง
เยรูซาเลม ไม่ ปุย อาวต นึง อ�ื ตัม รซอม นึง นังซื ป เอจี
โฮลฮ กซัต เมือง ยูด่า ลาว เซ� 17 มัฮ ฆาื เอจี ละ โปวฮ โม
เซ อาึ� ไม่ เอจี ตอง อื ทไว ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไฮญ
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โรฮ� โม เซ ซาวป แนฮ ยุฮ ควน รอก พาวม อาึ นึง ยุฮ แตะ
กัน ตอก เซ� เซ ป ซ เปลีฮ อาึ รพาวม ฮาวก แตะ ฆาื อื
ละ ปุย เมือง เฮี เยอ� รพาวม ฮาวก อาึ เซ เญาะ เกียฮ ญึ่ต
โตว� 18 ละ กซัต ยุฮ โม ยูด่า ป ดวน โม เปะ โฮว ไฮมญ พะ
จาว เซ� ปังเมอ ไมจ โม เปะ รโฮงะ ละ อื ตอก เฮ�ี เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน อฮั เฮี ละ เปอะ� 19 ปะ เกือฮ
เปอะ โตว รพาวม แตะ กอ บุ่ง� ญอม เปอะ เกือฮ ติ แตะ
แปน ปุย ตุเตียม เบือ เอจี ฮมอง เปอะ ลปุง เซ� เญอืม เอจี
ฮมอง เปอะ ตอก ซ เกือฮ อาึ เมือง เฮี ไลจโลม ปอ ฮงั อ�ื ไม่
เกือฮ ปุย นึง อื ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ เซ� ปะ แจฮ เอนิ
เปอะ ลปิ แตะ� ไม่ เยอืม เปอะ ฆาื� อาึ เอจี ยุ เอจี ฮมอง
โรฮ โฮะ ป ยุฮ ปะ เซ� 20 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ ซ รโจะ
ปะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ� ปะ ซ โฮลฮ ลัง่ ปุย รมอยจ
เปอะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ยุ
ป โตะ ป ตอง ป ซ เกือฮ อาึ ฮอยจ ละ ปุย เมือง เฮี เฟือฮ��
อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว เยอ�� เญือม เซ� โม เซ เอญี รโฮ
งะ เนอมึ รซอม เซ ละ กซัต เซ�

23
โยซียา นัม ปุย เอญี เคะ พะจาว
(4 กซต� 34:29-33)

1ฟวยจ เซ กซัต โยซียา กอก โม ป ระ ป คาว ไน โม ยูด่า
ไม่ โม ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม� เกือฮ อื ฮอยจ โพรม
เคะ แตะ� 2 เญือม เซ บะ แม ปุย ฮาวก ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ
พะจาว แม� โม ป ฮาวก ไม่ อื เซ มัฮ โม ซตุ� โม ป ซึป ลปุง
พะจาว� ไม่ โม ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม� ฮอยจ โรฮ
ละ โม ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื ฮาวก ตื ไม่ อื เตือง ป ระ ป ตุ
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กวนดุ ป กวต� เญือม เซ กซัต โยซียา ลาว นังซื ลปุง ซัน
ญา ยุฮ พะจาว ป ยุ ปุย นึง โตะ วิฮนั เซ ละ อื นึง ลเลาะ
เรยีง แตะ� 3 กซัต เซ ชุง โบ ด่อง� ซันญา แม โรฮ โอเอฮี
ไม่ พะจาว นึง ซ เนอึง แตะ ป อฮั อ�ื ไม่ ซ โซะโกะ ฮรกัซา
โรฮ แตะ นึง โกตไม ยุฮ อื ฮอยจ ละ ลปุง ซตอก อื อาึง เซ�
ฮอยจ นึง ไกญ เปละ ไกญ พาวม แตะ เตือง โอยจ อ�ื อฮั
เนอมึ ติ แตะ ซ ยุฮ อื ตัม รซอม ซันญา ป ไก นึง นังซื เซ โค
รยญ เจือ� ปัง มัฮ โม ลัปซด่อน เซ เตือง โอยจ อื ซันญา
โรฮ อื ตอก เซ โรฮ�

4ฟวยจ เซ กซัต โยซียา ดวน โรฮ ฮนิคียา ป มัฮ ฮวันา ซตุ
เซ ไม่ โม ซตุ ระ ไม่ ป มอง โตะ รเวอืะ วฮินั เซ� เกือฮ อื ตุย
เครองึ โกว ปุย ละ พะบ่าอนั� พะอาเชรา ไม่ ป โกว ปุย ละ ไว
แตะ โอเอฮี ป ไก นึง มะลอง เซ เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ อื โอก
ฮา โตะ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� ฟวยจ เซ เกือฮ ปุย โฮว ตอง
อื ก พริ เวยีง เยรูซาเลม นึง โบ โตะ โลก คิตโรน� ป มัฮ จะ
ไม่ ครมั เครองึ ตอง อื เซ� โรวก แม อื ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ต
เอน� 5 โม ซตุ ป เอจี ดุฮ กซัต ยุฮ โม ยูด่า เซ ละ ซ เกือฮ
อื ตอง ทไว ป ซออย ฮงาื นึง คัน อาวต นึง นาตี ฮลาวง นึง
เมือง ยูด่า� ฮอยจ ละ โม ป อาวต อื นึง รวติ รเวยีง เมือง เย
รูซาเลม เมอ� กซัต โยซียา เซ เอจี ทอต อื โอก โอยจ� ทอต
แม โรฮ อื ไม่ โม ซตุ ป แปน ป ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะบ่า
อนั� ไม่ โม ป ทไว โอเอฮี ละ ซเงะ� เคิ� ไม่ ซโมยญ� ฮอยจ
ละ โอเอฮี ป ไก นึง มะลอง เตือง โอยจ อื เซ� 6 ฟวยจ เซ
ตุย แม โรฮ ฮุป พะอาเชรา เซ เกือฮ อื โอก ฮา วฮินั ยุฮ พะ
จาว, ตาว อื ฮอยจ นึง โบ โกลง คิตโรน ก พริ เวยีง เยรูซา
เลม เซ� ตอง เอนิ อื นา เซ� ตุฮ แม อื เกือฮ บลวย� ฟวยจ
เซ โฮว ครวย อื โตะ รมอยจ ปุย ทัมมด่า� 7ฟวยจ เซ กซัต
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โยซียา ยุฮ แม โรฮ ไลจ ไม่ เญือะ อาวต โม ปรเมะ ปรโปวน
ป ยุฮ กัน คึต กัน ไรม นา ก ไว ปุย ฮุป เซ� ไม่ มัฮ อื นา ก
ไตญ ปุย เครองึ เซอกึ ละ โกว ปุย ละ ไว แตะ พะอาเชรา
เซ� 8 กซัต เซ ดวน เนอึม โม ซตุ โอก ฮา ยว่ง นึง เมือง ยู
ด่า เซ โครยญ ยว่ง เกือฮ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม เตือง
โอยจ อ�ื ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ คัน ทไว อื โอเอฮี นึง นาตี ฮลาวง
เซ� เอจี มัฮ นา ก โฮว ซาวป โม ซตุ ตอง ทไว ป ซออย ฮงาื
นึง เซ� เน่อมึ นึง ยว่ง เกบ่า ลวง ลัก่ล่าวง� ฮอยจ ละ ยว่ง
เบ่เออเชบ่า ลวง ลัก่เซฮ� ยุฮ แม โรฮ ไลจ ไม่ คัน ฮลาวง ป
อาวต โบ โตะ รเวอืะ ป อฮั ปุย รเวอืะ จาวเมือง โยชูวา ไม่�
คัน เซ ปุก อาวต ลวง วิ คระ เลียก ปุย โตะ รเวอืะ เมือง นึง
อ�ื 9 โม ซตุ ป กอ มอง ทไว โอเอฮี นึง คัน ไก นึง นาตี ฮลา
วง เซ� ดิ เกือฮ โตว อื ฮาวก รซอฮ นึง คัน ทไว ปุย โอเอฮี
ละ พะจาว ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� โม เซ เยอ ปัง
เมอ โฮลฮ โรฮ โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ ตอก โม ซตุ ไฮญ
โรฮ�

10ฟวยจ เซ กซัต โยซียา ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ โทเฟต ป อาวต
โตะ โลก ฮินโนม เซ� โทเฟต เซ มัฮ ก โฮว ไว ปุย พะ ยุฮ
ปุย ตัง เมือง� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ อื ปุย โอ เญือะ
ตอง ทไว กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ ละ พะโมเลก เซ�
11ฟวยจ เซ เฌาะ แม โรฮ บรอง ป เอจี ทไว กซัต ยุฮ โม ยู
ด่า ละ ซเงะ� เกือฮ อื โอก ฮา นา เซ� บรอง เซ อาวต นึง
คระ เลียก ปุย นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว, อาวต นึง เฆียง ฮอง
อาวต นาทัน เมเลก ป มัฮ จาวไน เซ� เลาะ ฮอยจ ทไว ปุย
ละ ซเงะ เซ� กซัต โยซียา เซ ตอง เอนิ อื เตือง โอยจ อ�ื
12 คัน ทไว ป ยุฮ โม กซัต ยูด่า นึง ดัต่ฟะ ราว โตะ ฮอง คัก
ฮลาวง ยุฮ กซัต อาฮตั เซ� ไม่ คัน ทไว ยุฮ กซัต มะนาเซ
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นึง ควง วฮินั ยุฮ พะจาว เตือง ก พริ กไน อื เซ� ตุฮ โรฮ อื
ปอ บลวย อ�ื ฟวยจ เซ ครมั อื เซ ไรฮ โฮว โปวฮ อื นึง ฮอง
โกลง คิตโรน� 13ฟวยจ เซ โยซียา ยุฮ แม โรฮ ไลจ ไม่ คัน
ทไว ป อาวต บลัฮ เวยีง เยรูซาเลม ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� ไม่
เกือฮ อื แปน ป รแอม ไล� คัน ทไว เซ อาวต ฆรมึ บลาวง
กาวก นึง อ�ื คัน เซ มัฮ คัน ยุฮ กซัต ซาโลมอน ละ พะอตั
ทาโรต ป ทื โม ไซด่อน� พะเคโมต ป ทื โม โมอปั� ไม่ พะ มิ
นโคม ป ทื โม อมัโมน เซ� พะ โม เซ� มัฮ ป รแอม ลัมเลือ
ละ พะจาว� 14 ตุฮ โรฮ ด่อง ซโมะ ซัมคัน เกือฮ บลวย� ฆู
แม ซกัง อาเชรา เกือฮ ลเลอมึ เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ โฮว
โปวฮ แม ซองั ปุย นึง เบือง อื ละ ซ เกือฮ อื แปน ป รแอม
ไล�

15ฟวยจ เซ โยซียา ยุฮ แม โรฮ ไลจ ไม่ คัน ทไว อาวต นึง
นาตี ฮลาวง ยว่ง เบ่ตเอน แม� คัน เซ เอจี มัฮ ป ยุฮ เยโร
โบ่อมั กวน เนบัต่ ป เอจี นัม โม อซิราเอน ยุฮ มัป่ ตอก โกะ
แตะ เซ� โยซียา เซ ตุฮ คัน เซ ปอ บลวย อ�ื ฟวยจ เซ ตอง
แม ซกัง อาเชรา เกือฮ ฮะ ล่อยญ เอนิ� 16 เญือม ยุ กซัต
โยซียา โตะ อูโมง รมอยจ ปุย ป ยุม นึง บลาวง เซ� ดวน
ปุย ตุย ซองั ป ยุม อาวต นึง อ�ื ฟวยจ เซ เกือฮ ปุย ตอง
อื นึง คัน ทไว เซ ละ ซ เกือฮ อื คัน เซ แปน ป รแอม ไล ฆาื
อ�ื โอเอฮี ตอก เซ เอจี เกิต เนอึม ตัม ป อฮั พะจาว อาึง�
ตอก เอจี เกือฮ อื ป ซึป ลปุง แตะ รโฮงะ อาึง ไลลวง เซ โฮ�
17ฟวยจ เซ กซัต โยซียา อฮั แม เฮ�ี �อูโมง ป ชวน อาึ เซิต
มัฮ เบือง รมอยจ ปุย แล�� อฮั เซ� ปุย ยว่ง เบ่ตเอน เซ
โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ โตะ อูโมง รมอยจ ปุย ป ซึป
ลปุง พะจาว นึง� ปุย เซ เยอ มัฮ โม ยูด่า� เมาะ ป ซ ยุฮ ปะ
ละ คัน ทไว นา เฮ�ี ปุย เซ เอจี รโฮงะ อาึง อื โครยญ เจือ��
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อฮั เซ ละ อ�ื 18 โยซียา เซ อฮั แม เฮี ฆาื อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก
เซ โฮ� ละ อาึง นา เซ เมิฮ� ทัน โตว เกือฮ ปุย เฌาะ ซองั
อ�ื� อฮั เซ� โม เซ ละ เนอมึ อ�ื ซองั ป ซึป ลปุง พะจาว ป
ฮอยจ เน่อมึ เมือง ซามาเรยี เซ ละ โรฮ อื นา เซ� 19 เมาะ
ป มัฮ คัน ทไว นึง นาตี ฮลาวง ป อาวต นึง แควน เมือง ซา
มาเรยี โครยญ ยว่ง� ป ยุฮ โม กซัต อซิราเอน เซ อาึง เงอ�
กซัต โยซียา ซาวป ยุฮ ไลจ ไม่ อื แกล� เอจี มัฮ โอเอฮี โม
เซ ป ววั ละ พะจาว ไม่ แปน อื ควน ฮาวก รพาวม อ�ื กซัต
โยซียา ซาวป เนอึม ยุฮ ไลจ ไม่ อื ตอก ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ป
อาวต อื นึง ยว่ง เบ่ตเอน เซ� 20 ยุฮ แม ยุม ไม่ ซตุ ป รซอฮ
นึง คัน ทไว อาวต นึง นาตี ฮลาวง เซ� มอก เอนิ อื ราว คัน
โกว อื เซ� คัน ทไว เซ โตก แม โรฮ ซองั ปุย นึง อ�ื ฟวยจ
เซ เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม�

ไล ชลอง ปุย กัน เลียง ฌาว
(4 กซต� 35:1-19)

21ฟวยจ เซ กซัต โยซียา อฮั แม เฮี ละ โม ลัปซด่อน เตือง
โอยจ อ�ื �ไมจ เปอะ ชลอง แม ไลลวง กัน โซม เลียง ฌาว
เปอะ ไม่ ปุ แตะ� ละ ซ แปน อื ควน ทไว โญตซัก ละ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ� ตอก เอจี ไซฮ ปุย อื อาึง นึง นังซื เกว
ไม่ ลปุง ซันญา ยุฮ อื โฮ�� อฮั เซ� 22 เน่อมึ เจน ไก ป รเตีฮ
รตุม ละ โม อซิราเอน เนอ� ดิ กอ ไก โตว เญือม ชลอง ปุย
อื ตอก ยุฮ แตะ โฮน เฮี เยอ� ปัง มัฮ เญอืม เอจี ไก กซัต ยุฮ
โม อซิราเอน ญุ่ก� กซัต ยุฮ โม ยูด่า ญุ่ก� ปุ โรฮ ดิ เมาะ
โฮน เฮ�ี 23 เญือม เอจี มัฮ อื เนอมึ กาว ซเตะ นึง กัน แปน
โยซียา กซัต เตอ� เกือฮ เนอมึ ปุย ชลอง กัน เลียง ฌาว เซ
นึง เวยีง เยรูซาเลม� ละ ซ แปน อื ควน ทไว โญตซัก ละ พะ
จาว.
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กัน ไฮญ ป ยุฮ โยซียา
24 โนก ฮา เซ แม� กซัต โยซียา เซ เอจี โครฮ โรฮ โม ป

มัฮ โฮม ไม่ ตีนัง โอก ฮา เยรูซาเลม ไม่ ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื
ยุฮ แม โรฮ ไลจ ไม่ ฮุป พะ ป ทื ปุย ไม่ โอเอฮี ป รแอม ละ
พะจาว นึง อื โครยญ เจือ� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ อื
ปุย ยุฮ ตัม ป เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื โกตไม ป เอจี ยุ ฮนิ
คียา ป มัฮ ฮวันา ซตุ นึง โตะ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� 25 เมาะ ป
เอจี โฮลฮ แปน กซัต กา โยซียา เซ� ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป
ปุน รซอฮ เนอมึ แนม ละ พะจาว ฮอยจ นึง ไกญ เปละ ไกญ
พาวม� ฮอยจ นึง เรยีง แด่น แตะ� ไม่ ปุน ยุฮ โรฮ แตะ ตัม
โกตไม เอจี ไซฮ ไอ โมเซ อาึง เมาะ โยซียา เซ� ปัง มัฮ ป
โฮลฮ แปน กซัต ฟวยจ เซ� ปุ โรฮ ไก ติ ปุย เนอึม ป เมาะ
อ�ื 26 ปัง มัฮ ตอก เซ พะจาว ปังเมอ โอ เปียน ป ตะ แตะ
ยุฮ ฆาื อื ละ โม ยูด่า เซ� มัฮ ฆาื ยุฮ กซัต มะนาเซ ป ววั
รพาวม อ�ื มัฮ เซ ป จัมเปน อื เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ
อื ฆาื อ�ื 27พะจาว อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อาึ ซ เกือฮ โรฮ โม ยูด่า
ลอก ตุต แตะ� ซ โครฮ โอก โฮว โปน ไง่ ซลอง แตะ ตอก
เอจี ยุฮ ละ โม อซิราเอน โฮ� อาึ ซ ละ ซ โปวฮ เวยีง เยรู
ซาเลม เตือง มัฮ อื เมือง เอจี เลือก แตะ อาึง เซ� ซ ละ ซ
โปวฮ โรฮ วิฮนั เซ เตือง มัฮ อื นา ก เอจี อฮั ฮะ ติ แตะ ซ
เกือฮ มอยฮ แตะ อาวต ลอป นึง เซ�� อฮั เซ พะจาว�

กซัต โยซียา ยุม
(4 กซต� 35:20-27)

28 โนก ฮา เซ� เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต โยซียา เซ
โครยญ เจือ� เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไลลวง กซัต
ยุฮ โม ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื 29 เญือม มัฮ ลัง่ โยซียา กซัต
เตอ� กซัต เนโค เมือง อียปิ เปอ� ฮาวก ไม่ โม ตฮนั ยุฮ
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แตะ ฮอยจ นึง โกลง ยูฟะเรตี ละ ซ ฮาวก เรอึม อื กซัต อตั
ซีเรยี� กซัต โยซียา เซ โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ อื ฆาื อ�ื เญือม
รุป อื ปุ แตะ เซ� กซัต เนโค โฮลฮ เอนิ ยุฮ ยุม ไม่ กซัต โยซี
ยา นึง เมือง เมกิตโด่� 30 เญือม เซ โม ลุกนอง อื ตัง โรวก
ฆัว ยุม โยซียา เซ นึง เลาะ รุป เซิก� เอญี ไม่ อื ฮอยจ นึง
เวยีง เยรูซาเลม� โฮว รมอยจ อื นึง โตะ อูโมง ยุฮ โกะ อื
ไอฮ� โม ลัปซด่อน เนอ เลือก แม โรฮ เยโฮอาฮตั กวน โยซี
ยา เซ แปน กซัต ละ แตะ�

เยโฮอาฮตั กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 36:1-4)

31 เญือม โฮลฮ โรง เยโฮอาฮตั แปน กซัต เตอ� อาญุ อื
ไก งา่ โรฮ ลอวย เนอึม� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรู
ซาเลม ลอวย เคิ� มอยฮ มะ อื มัฮ ฮามุทัน� มัฮ กวน รโป
วน เยเรมี� มัฮ ปุย เมือง ลิปนา เซ� 32 เยโฮอาฮตั เซ ยุฮ
ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื มัฮ เอนิ กัน ฆอก ตอก
เอจี ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม อื เซ� 33 กัง เคะ เอ เยโฮอาฮตั เซ
โฮลฮ เนโค กซัต เมือง อยีปิ โฮมวต โจก อื นึง โม่ะเฮลีจ นึง
เมือง รปิลา ป อาวต นาตี ฮามัต เซ� เญือะ เกือฮ โตว อื ตัต
เตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม� โฮฮ ฮา เซ เยอ� บัง่คัป แม
โม ยูด่า เซีย พาซี ละ แตะ นึง มาื ติ รอย ตะลัน� ไคร แม ติ
ตะลัน� 34ฟวยจ เซ กซัต เนโค ดุฮ แม เอลียาคิม กวน โย
ซียา เซ แปน กซัต ละ โม ยูด่า รโตง เปือะ อื เซ� เปียน แม
โรฮ มอยฮ เอลียาคิม เซ� อฮั เยโฮยาคิม ละ อ�ื เยโฮอาฮตั
เซ ปังเมอ โรวก อื ไม่ แตะ ฮอยจ นึง เมือง อยีปิ� ลอต เอนิ
ยุม นา เซ�

เยโฮยาคิม กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 36:5-8)
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35 กซัต เยโฮยาคิม เซ ซาวป เนอึม เกป พาซี เน่อมึ นึง
โม ลัปซด่อน ตัม โซมกวน อื ไม่ ป ไก ยุฮ ปุย โครยญ เญือะ�
ละ ซ เกือฮ อื ละ กซัต เมือง อยีปิ ตัม เมาะ ดวน อื ปุย เกือฮ
ละ แตะ เซ�

36 เญือม โฮลฮ โรง เยโฮยาคิม แปน กซัต เตอ� อาญุ อื
ไก งา่ โรฮ พอน เนอึม� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรู
ซาเลม กาว โรฮ ติ เนอมึ� มอยฮ มะ อื มัฮ เซบิด่่า� กวน ร
โปวน เปด่ายา ปุย ยว่ง รูมา� 37 กซัต เยโฮยาคิม เซ ยุฮ ป
ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื มัฮ เอนิ กัน ฆอก ตอก เอจี
ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม อื โครยญ โฆะ อ�ื

24
1 เญอืม มัฮ ลัง่ เยโฮยาคิม กซัต เตอ� เนบู่คัตเนซา กซัต

เมือง บ่าบีโ่ลน เนอ ฮาวก ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ยูด่า� กซัต เย
โฮยาคิม โฮลฮ เอนิ อาวต ฆรมึ อมันัต อื ลอวย เนอมึ ฆาื อ�ื
กัง เคะ เอ เลฮ แม โรฮ เตียง อ�ื 2พะจาว ตาว เอนิ โม บ่าบี่
โลน� โม ซีเรยี� โม โมอปั ไม่ โม อมัโมน เกือฮ อื ฮอยจ ซะ
เต เมือง ยูด่า ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ โลม ละ อื ตัม ป เอจี เกือฮ
พะจาว ป ซึป ลปุง แตะ อฮั อาึง ละ ปุย โฮ� 3 มัฮ พะจาว ป
ดวน ปุย โม เซ ฮอยจ ยุฮ ตอก เซ เยอ� ละ ซ เกือฮ อื โครฮ
โม ยูด่า เซ โอก โฮว ปอ โปน เอนิ อื ฮา ไง่ ซลอง แตะ� ฆาื
กัน ฆอก กัน เบร โฮวน เจือ ป เอจี ยุฮ มะนาเซ เซ� 4 เตือง
กัน ยุฮ อื ยุม ไม่ ปุย โอ ไก พิต ไก โฌวะ เซ นึง เอจี เกือฮ อื
ฮนัม ปุย โอ ไก พิต เซ ปัต เล่ีป เวยีง เยรูซาเลม� มัฮ ฆาื เซ
ป โอ พะจาว ญอม ยวก พิต โฌวะ ยุฮ มะนาเซ เซ ฆาื อ�ื

5 โนก ฮา เซ� เมาะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั กซัต เยโฮยาคิม
เซ โครยญ เจือ เยอ� เอจี ไซฮ ตื ปุย อาึง นึง นังซื ป มัฮ ไล
ลวง กซัต ยุฮ โม ยูด่า เตือง โอยจ อ�ื 6 เญือม เอจี ยุม อื
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โฮลฮ โฮว รโจะ ดิ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม แตะ� ป โฮลฮ แปน
กซัต ฆรอ อื มัฮ เยโฮยาคิน กวน โกะ อื ไอฮ�

7 เคียง เซ กซัต เมือง อยีปิ เปอ เญือะ ซาวป โตว โอก โฮว
รุป ไม่ ปุย� มัฮ ฆาื เอจี โฮลฮ กซัต บ่าบีโ่ลน เซ กุม แม เมือง
ป เอจี โฮลฮ โกะ อื กุม เซ� มัฮ เอนิ เน่อมึ นึง โกลง เมือง
อยีปิ เซ ฮอยจ ละ โกลง ยูฟะเรตี เอนิ�

เยโฮยาคิน กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 36:9-10)

8 เญือม โฮลฮ โรง เยโฮยาคิน แปน กซัต เตอ� อาญุ อื
ไก กาว ซเตะ เนอึม� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซา
เลม ลอวย เคิ� มอยฮ มะ อื มัฮ เนฮุชะทา� มัฮ กวน รโป
วน เอนนาทัน ปุย เวยีง เยรูซาเลม� 9 เยโฮยาคิน เซ ยุฮ ป
ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อ�ื มัฮ เอนิ กัน ฆอก ตอก เอจี
ยุฮ เปือะ โกะ อื โครยญ เจือ เอนิ�

10 เญือม เซ โม ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ เนบู่คัตเนซา กซัต บ่า
บีโ่ลน เซ โรวก ตฮนั ยุฮ แตะ� ฮาวก แวต เอนิ เวยีง เยรูซา
เลม เซ� 11 ลไล แวต ลัง่ โม ตฮนั เวยีง เซ เยอ� เนบู่คัตเน
ซา ฮาวก โรฮ ฮอยจ นา เซ โรฮ� 12 เญือม เซ เยโฮยาคิน
กซัต โม ยูด่า เซ ญอม เอนิ อาวต ฆรมึ อมันัต กซัต บ่าบีโ่ลน
เซ� เตือง มะ โกะ แตะ� ไม่ โม ลุกนอง แตะ� ฮอยจ ละ โม
ป ยุฮ กัน นึง เญือะ ยุฮ อื เซ โครยญ โฆะ อ�ื กซัต บ่าบีโ่ลน
เซ โฮมวต โรฮ โรวก กซัต เยโฮยาคิน ไม่ อ�ื เญือม เซ ปุก
เญือม เอจี โฮลฮ เนบู่คัตเนซา เซ แปน กซัต ซเตะ เนอึม�
13 โรวก โรฮ คาวคอง ไมจ ป อาวต นึง วฮินั ยุฮ พะจาว, ไม่
คาวคอง ป อาวต นึง เญือะ กซัต� ไม่ โอเอฮี ป ยุฮ ซาโลม
อน นึง ไคร ป ไก กไน วิฮนั เซ� เญื่อฮ อื กิต แม โรวก อื
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แปน ไซจๆ อื โครยญ เจือ� ตอก เนอมึ เอจี อฮั พะจาว อาึง
โฮ� 14 เนบู่คัตเนซา เซ โรวก แม โรฮ โม ป อาวต นึง เวยีง
เยรูซาเลม เซ� เกือฮ อื โฮว แปน ครา แตะ� โม ป โรวก อื
เซ มัฮ โม จาวไน ไม่ โม ตฮนั เกงๆ� ฮอยจ ละ โม ชงั ไมะ�
ชงั ปุน� ไม่ ชงั ไร เตือง โอยจ อ�ื ป โรวก อื ไม่ แตะ เซ ไก
เอนิ ติ ฮมาึน ปุย� โม ป โอ อื โรวก เซ มัฮ ลัง่ โม ป ตุก ป
ญัก นึง อื โน่ง� 15 โรวก โรฮ เยโฮยาคิน เซ� ไม่ มะ อื ไม่
โม ปรโปวน เญือะ อ�ื โม ลุกนอง อ�ื ตฮนั เกง ยุฮ อ�ื ไม่
โม จาวไน ยุฮ อ�ื เกือฮ อื โฮว แปน ครา แตะ นึง เวยีง บ่าบี่
โลน เซ� 16 โม ป โฮมวต อื โรวก เกือฮ โรฮ แปน ครา แตะ
เซ มัฮ โม ตฮนั เกง ละ รุป แตะ 7,000 ปุย� ไม่ ชงั ไมะ� ชงั
ปุน� ชงั ไร 1,000 ปุย� โม เซ มัฮ โอยจ โม ป ระ เรยีง ระ
แด่น ป โปง ไม่ แปน แตะ ตฮนั� 17 เนบู่คัตเนซา เซ ดุฮ แม
โรฮ มัตทานิยา แอนระ เยโฮยาคิน เซ แปน กซัต ละ โม ยู
ด่า� ปุก แม โรฮ มอยฮ โคระ อ�ื อฮั เซเด่คียา ละ อ�ื

เซเด่คียา กซัต เมือง ยูด่า
(4 กซต� 36:11-14)

18 เญอืม โฮลฮ โรง เซเด่คียา แปน กซัต เตอ� อาญุ อื ไก
งา่ โรฮ ติ เนอึม� โฮลฮ ตัตเตียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม
กาว โรฮ ติ เนอึม� มอยฮ มะ อื มัฮ ฮามุทัน� กวน เยเรมี
ปุย เมือง ลิปนา� 19 เซเด่คียา เซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน
พะจาว อ�ื มัฮ เอนิ กัน ฆอก ตอก เอจี ยุฮ กซัต เยโฮยาคิ
ม อื โฮ โครยญ เจือ� 20 มัฮ ฆาื กัน ฆอก ตอก เซ ป ฮาวก
รพาวม พะจาว ละ ปุย เวยีง เยรูซาเลม ไม่ โม ยูด่า ฆาื อ�ื
ปอ เอนิ ไกฮ อื โม เซ เกือฮ โอก โปน ฮา ไง่ ซลอง โกะ แตะ
เอนิ�
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เวยีง เยรูซาเลม เญื่อฮ ไลจ
(4 กซต� 36:15-21; ยรม� 52:3-30)
กัง เคะ เอ� กซัต เซเด่คียา เลฮ เตียง ป อฮั เนบู่คัตเน

ซา กซัต เมือง บ่าบี่โลน เซ� 1 เนบู่คัตเนซา เซ โรวก เอนิ
โม ตฮนั ยุฮ แตะ ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ ปุย เวยีง เยรูซา
เลม ฆาื อ�ื แวต เอนิ เวยีง เซ� โก แม เตะ แปน แปน โม
อื ละ ซ เกือฮ อื แปน ก โปยญ แตะ เวยีง เซ นึง� เญือม
เซ ปุก เญือม เอจี โฮลฮ เซเด่คียา เซ แปน กซัต ซไตม เนอึ
ม ไปล กาว เคิ ไม่ กาว ซเงะ� 2 โม เซ เยอ แวต เอนิ เวยีง
เซ ฮอยจ ละ โฮลฮ เซเด่คียา แปน กซัต กาว โรฮ ติ เนอึม�
3 เญือม เอจี มัฮ อื วนัที ซไตม เคิ ปาวน� เนอึม กาว โรฮ ติ
เซ� เวยีง เยรูซาเลม โซะ เนอึม ไปลญ เออปึ ปุย นึง� โม
ลัปซด่อน เญือะ ไก โตว ป โซม ป ปอน เฟือฮ เอนิ� 4 เญอืม
เซ ฆรุง เวยีง เซ เญื่อฮ� โม ตฮนั นึง อื โกฮ ตอ ฆาื อื ซาวม
เซ� ตอ โอก คระ โตะ รเวอืะ ซน่ะ ฆรุง ก พริ ไม่ ฆรุง กไน
ป ปุก คระ ไก รปึม ยุฮ กซัต เซ� เตือง อาวต โม ตฮนั บ่าบี่
โลน เซ รวติ เวยีง เซ� กซัต เซเด่คียา เซ โกฮ ตอ โรฮ โฮว
ดิ นึง คระ อาราบ่า� 5 เญอืม เซ โม ตฮนั ยุฮ โม บ่าบีโ่ลน เซ
โฮว อาื อ�ื เครอปึ อื นึง ลโลวง โบ เมือง เยรโีค� เมาะ โม ป
มัฮ ตฮนั ยุฮ เซเด่คียา เซ แตกฟุง เฮยีไฮ โครยญ โฆะ แตะ�
6 โม ตฮนั บ่าบี่โลน เซ โฮมวต โรวก เซเด่คียา เซ� ฟวยจ
เซ เอญี ตาว อื ละ กซัต ยุฮ แตะ นึง ยว่ง รปิลา� กซัต เนบู่
คัตเนซา เซ รเตีฮ อื เกือฮ ลอก ตุต แตะ นา เซ� 7 ยุฮ โรฮ
ยุม ไม่ โม กวน เซเด่คียา เซ ซองนา โกะ อื เอนิ� ฟวยจ เซ
กัว แม ซลอง ไง่ เซเด่คียา เซ เกือฮ จัก� ดุฮ แม เฮลีจ นึง
อ�ื ฟวยจ เซ โรวก อื ฮอยจ นึง เวยีง บ่าบี่โลน�
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โม ยูด่า โฮลฮ โฮว แปน ครา
8 เญอืม เอจี โฮลฮ เนบูคั่ตเนซา แปน กซัต บ่าบีโ่ลน กาว

ซไตม เนอมึ ไปล พอน เคิ ไม่ อาแลฮ ซเงะ เอ� เนบู่ซาระดัน่
ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ กซัต� ไม่ แปน โรฮ อื ป ซิงซา ดิ
โอเอฮี ไม่ อื เซ� โฮลฮ เลียก ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ ฮอยจ นึง
เวยีง เยรูซาเลม� 9 โตก วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� โตก โรฮ อื ไม่
เญือะ กซัต เซ� ฮอยจ ละ เญือะ ไมจ ไมจ นึง อื เตือง โอยจ
อ�ื 10 โม ตฮนั บ่าบี่โลน เตือง โอยจ อื ป อาวต อื ไม่ ฮวันา
ตฮนั ระ ยุฮ กซัต เซ ยุฮ เอนิ ไลจ ไม่ ฆรุง เวยีง เยรูซาเลม
ไคว อ�ื 11 โม ลัปซด่อน ป โฮฮ ลัง่ โตะ กไน เวยีง เซ ไม่ โม
ป เอจี บระ ตอ โฮว อาวต ไม่ กซัต บ่าบี่โลน เซ� โรวก เอนิ
เนบู่ซาระดัน่ เกือฮ โฮว แปน ครา นึง เมือง บ่าบี่โลน เตือง
โอยจ อ�ื 12 โม ป โอ อื โรวก ไม่ แตะ เซ� มัฮ ลัง่ โม ป ตุก
ป ญัก นึง อ�ื ละ ซ เกือฮ อื ยุฮ ม่า ยุฮ รปึม ละ แตะ�

13 ด่อง โช ไร ซเงี ป อาวต นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ� ไม่
อาง รอาวม ระ� เตือง เลาะ ควน อาวต อาง รอาวม แตวะ
เซ� โม บ่าบี่โลน เซ ปุฮ อื เกือฮ บลวย แปน ไซจ แปน ไซจ
แตะ� ฟวยจ เซ โรวก อื ฮอยจ นึง เวยีง บ่าบีโ่ลน� 14 โรวก
โรฮ อื ไม่ โดง� ไม่ ควน ชาวก จะ� ไม่ มิตญัป ควน ญัป ปุย
กอย นึง ออม� ฮอยจ ละ เชือม ควน อาวต ป ซออย ฮงาื�
ไม่ เครองึ ไฮญ ป โกว ปุย นึง วฮินั ป ยุฮ ปุย นึง ไร ซเงี เซ�
15 โรวก โรฮ อื ไม่ โดง อาวต รฆุ งอ� ไม่ เชอืม โบลง� เมาะ
ป ยุฮ ปุย นึง ไคร นึง มาื เยอ� ป มัฮ ฮวันา ตฮนั เซ โรวก ตื
อ�ื 16ป มัฮ ด่อง โช ลอา โฆง นึง อื เซ� ไม่ อาง รอาวม ระ�
ไม่ เลาะ ควน อาวต อาง รอาวม แตวะ ป ยุฮ ซาโลมอน นึง
ไร ซเง�ี ไม่ อาึง อื นึง วฮินั เซ� โฮวน ลัมเลือ เอนิ นัมนัก�
ปอ เอนิ โอ ปุย เญือะ เกียฮ แฆ เมาะ ไก อ�ื 17 ด่อง โช ติ ติ
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โฆง เซ ฮลาวง กาว โรฮ ซเตะ รเนฮ� ฮุป เตีย ไร ซเงี ป อาึง
อื นึง เปือง ด่อง โช เซ ฮลาวง เอนิ ลอวย รเนฮ� ฮุป เตีย เซ
เพาะ แม โรฮ อื นึง ตาไค ไร ซเงี เล่ีป อ�ื ตาึก แม โรฮ ฮุป
เปลิ ทัปทิม ไร ซเงี นึง อื ไคว อ�ื ฮุป เตีย นึง ด่อง ลอา โฆง
เซ� ยุฮ อื เกือฮ ตอก ปุ แตะ โครยญ เจือ�

18 ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ กซัต เมือง บ่าบี่โลน เซ� โฮมวต
โรวก เซไรอา ป มัฮ ฮวันา ซตุ� ไม่ เซฟันยา ป มัฮ ซตุ เรอึ
ม อื เซ� โฮมวต แม โรวก อื ไม่ ป แลน แก วฮินั เซ ลอวย
ปุย� 19 โฮมวต แม โรวก อื ไม่ ฮวันา ตฮนั ระ ติ ปุย� ไม่ โม
ป มัฮ ทีปึกซา ยุฮ กซัต พอน ปุย� ไม่ จาวไน ป เกว ไม่ กัน
เกน ตฮนั ติ ปุย� ฮอยจ ละ โม ป ระ ป คาว ไฮญ แม ลแฆลฮ
ปุย� เมาะ ป ยุ ลัง่ แตะ โตะ เวยีง เซ� 20 เนบู่ซาระดัน่ เซ
โรวก เนอึม โม เซ ฮอยจ ละ กซัต เมือง บ่าบี่โลน นึง ยว่ง ริ
ปลา� 21กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โม เซ
เตือง โอยจ อื นึง ยว่ง รปิลา เมือง ฮามัต เซ�
มัฮ ตอก เซ ตอก โฮลฮ โม ยูด่า โอก ฮา เมือง แตะ ละ โฮว

แปน แตะ ครา ปุย เยอ�
เกด่าลิยา จาวเมือง ยูด่า
(ยรม� 40:5-41:18)

22กซัต เนบู่คัตเนซา เมือง บ่าบีโ่ลน เซ ดุฮ แม เกด่าลิยา
แปน จาวเมือง ยูด่า ละ ซ เกือฮ อื ตัตเตียง โม ป โอ แตะ
โรวก โฮว แปน ครา แตะ เซ� เกด่าลิยา เซ มัฮ กวน อาฮิ
คัม� ปุก มัฮ กวนโซะ ชาฟัน� 23 โม ตฮนั ยูด่า ป อาวต ก
ไฮญ นึง อ�ื เตือง โม ฮวันา ยุฮ อ�ื เญือม เอจี ฮมอง อื ไล
ลวง ดุฮ กซัต บ่าบี่โลน เซ เกด่าลิยา แปน จาวเมือง นึง ยู
ด่า เซ� ฮอยจ เคะ เกด่าลิยา ฆาื อื นึง ยว่ง มิซปา� ฮวันา
อื เซ มัฮ อิชมาเอน กวน เนทานิยา� มัฮ แม โยฮานัน กวน
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คาเรอา� เซไรอา กวน ทันฮูเมต ยว่ง เนโทฟา� ไม่ ยาอา
ซันยา ปุย เมือง มาอาคา� 24 เญือม เซ เกด่าลิยา ซันญา
ซโตฮ โอเอฮี ละ ป ฮอยจ เคะ แตะ เซ ตอก เฮ�ี �ทัน โตว
เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต นึง โม จาวไน เมือง บ่าบีโ่ลน เฮ�ี อาวต
ริ โซม ริ ไอฮ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่ ญอม เปอะ อาวต ฆรมึ อมั
นัต กซัต บ่าบีโ่ลน เซ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� แจง ซ โฮลฮ
เปอะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง เงอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 เญือม เอจี ฮาวก เคิ อาแลฮ นึง เนอมึ เซ เยอ� อชิมา
เอน เซ ปังเมอ ฮอยจ ยุฮ ยุม ไม่ เกด่าลิยา เซ� ฮอยจ ดิ ไม่
ปรเมะ กาว ปุย� ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม ยูด่า ฮอยจ ละ โม บ่าบี่
โลน ป อาวต ดิ ไม่ อื นึง มิซปา เซ� อิชมาเอน เซ มัฮ กวน
เนทานิยา กวนโซะ เอลีชามา เซ� มัฮ โรฮ จัตเจือ กซัต ไม่
อ�ื 26ฟวยจ เซ โม ยูด่า เซ เตือง ป ระ ป ตุ กวนดุ ป กวต�
ฮอยจ ละ ฮวันา ตฮนั เซ� ตอ โฮว อาวต เมือง อยีปิ ฆาื ฮลัต
แตะ นึง โม บ่าบี่โลน เซ�

เยโฮยาคิน โอก ฮา คอก
(ยรม� 52:31-34)

27 ไน เนอมึ โฮลฮ โรง เอวนิ-เมโรดัก่ แปน กซัต บ่าบีโ่ลน
เนอ� กซัต เซ เลียก พาวม นึง เยโฮยาคิน กซัต เมือง ยูด่า
เซ� พลวย อื โอก ฮา คอก� เญอืม เซ ปุก เคียง เอจี โฮมวต
ปุย โรวก เยโฮยาคิน 37 เนอมึ� ซเงะ เซ ปุก วนัที 27 เคิ 12
นึง อ�ื 28 กซัต เซ ลปุง ไมจ มวน ไม่ เยโฮยาคิน เซ� เกือฮ
แม โรฮ โญตซัก ละ อื ฮลาวง ฮา กซัต เมือง ไฮญ ป โฮลฮ ดิ
แปน ครา ไม่ โกะ อื นึง เมือง บ่าบีโ่ลน เซ โรฮ� 29 เยโฮยาคิ
น เซ โฮลฮ แม โรฮ ปอยจ เครองึ จาวป ปุย ละ แตะ ป มัฮ
เครองึ จาวป โม ป ตุต เซ� โฮลฮ เอนิ อาวต ดิ โซม ดิ ไม่
กซัต บ่าบี่โลน เซ ติ เจน ไอม แตะ เอนิ� 30 โอเอฮี เมาะ ป
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จัมเปน ละ อ�ื กซัต เซ เกือฮ อื ละ อื โครยญ เจือ� โครยญ
ซเงะ่� ฮอยจ ละ ลอยจ จีวติ อ�ื
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