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2 ซามูเอน
พะทัม ลอา ซามูเอน มัฮ ป ซึป ไลลวง ป ไก นึง ติ ซามู

เอน� เอจี มัฮ ไลลวง กซัต ด่าวติ เญอืม แปน อื กซัต� โบ่ต
1 ฮอยจ ละ โบ่ต 4 มัฮ ไลลวง แปน อื กซัต นึง เมือง เฮป
โรน ก เซฮ นึง อ�ื โบ่ต 5-24 มัฮ ไลลวง แปน อื กซัต เตียง
เมือง อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื มัฮ เญอืม อาวต อื นึง เวยีง
เยรูซาเลม�
ไลลวง ด่าวติ เฮี มัฮ ไลลวง ตอก จัมเปน อื ตอซู ไม่ โม ป

เกละยุ แตะ เตือง ปุย ตังเมือง ไม่ ปุย ไน เมือง อซิราเอน�
เอะ ยุ มัฮ ด่าวติ ปุย ตอน เนอมึ รพาวม เจือ นึง พะจาว� ไม่
มัฮ อื ปุย ปุน ทไว เนอมึ ติ แตะ ละ พะจาว ทื แตะ เซ� ลุกจุ
ไพเมือง อื นัปทื เนอมึ ด่าวติ เซ ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ�
ปัง โฮวน กัน ไมจ ยุฮ ด่าวติ เซ� เอะ ยุ โรฮ ไก อื ติ ติ เลีฮ

เญือม ซวก อื ไม่ เญือม ญอม อื ยุฮ กัน พิต ระ ลัมเลือ นึง
อาื อื กัมกุยฮ ฆอก โตะ รพาวม แตะ� ตอก ออฮ ตอก เอฮี
ญุ่ก� เญอืม โร นาทัน พิต ยุฮ อื เซ� ด่าวติ รโซะ ติ แตะ ไม่
รพาวม เนอึม แตะ� ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุ เตียม� รปั ตุต
เกือฮ พะจาว แตะ ลอก�
จีวติ กซัต ด่าวติ เซ มัฮ ป ซัมคัน ละ โม อซิราเอน ปอ เอนิ

ไตม ลอป อ�ื กังเคะ เอ เญอืม เกิต เม่ะมัก่ ซักคระ ละ อื โม
อซิราเอน กอ ปัว พะจาว เกือฮ กซัต โคระ ละ แตะ ตอก ด่า
วติ� กอ อฮั �จัตเจือ ด่าวติ� ละ นึง ฆวต โฮลฮ อื กซัต ป
ไก ซลิต ซโลม ตอก ด่าวติ โฮ�
ด่าวติ เกิต กา ฮอยจ เกิต พะเยซู นึง ปลัฮเตะ ด่าว 1000

เนอมึ�

ด่าวติ ฮมอง ยุม ซาอุน
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1 เญือม เอจี ฟวยจ ยุม ซาอุน เซ ปุก เญือม เอญี ด่าวติ
เน่อมึ เป แตะ โม อามาเลก นึง กัน รุป แตะ� ด่าวติ ลโล่ะ
นึง ยว่ง ซิกลัก เซ ลอา ซเงะ� 2 เญอืม เอจี มัฮ อื ซเงะ ลอวย
นึง อ�ื ฮอยจ ปรเมะ เน่อมึ นึง ไคะ ยุฮ ซาอุน ติ ปุย� ปุย เซ
โฆง จาวป เครองึ แฌฮ� กาวป อาึง รกาื นึง ไกญ แตะ นึง
เคียต อื เกือฮ ติ แตะ ตุก รพาวม� เญอืม เอจี ฮอยจ อื เคะ
ด่าวติ เซ� ปุย เซ นุ่ม ไว ด่าวติ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� 3 ด่า
วติ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ปะ ฮอยจ เปอะ เน่อมึ ลัก่ เมอ��
อฮั เซ� ปุย เซ โลยฮ อ�ื �อาึ ตอ เน่อมึ นึง ไคะ ยุฮ โม อซิ
ราเอน�� อฮั เซ�

4 ด่าวติ ไฮมญ แม อื ตอก เฮ�ี �มัฮ เมอ ป เกิต ละ ปุย
นา เซ เยอ� รโฮงะ แลน ละ อาึ เฮี เมอะ�� อฮั เซ� ปุย เซ
โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี โม ตฮนั ยุฮ เอะ เอจี ตอ ตื�
เอจี โฮวน ลัมเลือ ป ยุม นึง กัน รุป แตะ เซ� ซาอุน ไม่ โย
นาทัน ป มัฮ กวน อื เซ เอจี ยุม ตื โรฮ�� อฮั เซ�

5 ด่าวติ ไฮมญ แม ปุย เซ ตอก เฮ�ี �ปะ ยุง เปอะ นึง เมอ
เอจี ยุม ซาอุน ไม่ โยนาทัน เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

6 ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เญอืม อาวต เตอะ นึง บลาวง
กินโบอ่า เซ อาึ ตอ รโตฮ ยุ ซาอุน เซ� ชุง ฆิ เพลียฮ ยุฮ แตะ
นึง โซะ ป อาวม แตะ� เญือม เซ เลาะ รุป เซิก ไม่ โม ตฮนั
บุก บรอง ยุฮ อื เซ เอจี เลียก ซดิ ปุๆ� 7 เญอืม เอจี แมฆี อ�ื
กซัต ซาอุน เซ ชวน อาึ� เดือะ เอนิ กอก อาึ� อาึ โลยฮ ละ
อื ตอก เฮ�ี �เมอ ยุฮ เปอะ นึง อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ� 8 กซัต
เซ ไฮมญ อาึ ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ เปอะ ปุย�� อฮั เซ เนิ� อาึ
โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ โม อามาเลก�� อฮั เซ ละ�
9 กซัต เซ อฮั เฮี ละ อาึ� �เลียก ซดิ โบ อาึ เฮ�ี อาึ เอจี โซะ
ลอน ป อาวม เมอะ� มัฮ แนฮ เมาะ ไอม คา ติ แตะ� ยุฮ
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เอนิ แปฮ ยุม ไม่ อาึ เฮ�ี� อฮั เซ เนิ� 10 อาึ เลียก เนอึม
ฮอยจ โบ อ�ื ยุฮ เนอึม เอนิ ยุม ไม่� นึง เอจี ยุ แตะ มัฮ อื
นัม ยุม� ฟวยจ เซ อาึ ปอยจ วอม ซัมคัน นึง ไกญ อ�ื ปอยจ
โรฮ เบล ฮา เตะ อ�ื อาึ โรวก ฮอยจ นา เฮ�ี ละ ซ เกือฮ แตะ
ละ ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ ปรเมะ เซ�

11 เญือม เซ ด่าวติ ไม่ โม ป อาวต ไม่ อื เซ แจฮ เอนิ เค
รองึ เซอกึ แตะ� นึง โซะ ลอน รพาวม แตะ� 12 ปุย โม เซ
เยอืม เตือง มู แตะ ไม่ เออปึ อื ป โซม แตะ ฮอยจ ละ เมือ
กปู อ�ื นึง โซะ รพาวม อื ฆาื ยุม ซาอุน ไม่ โยนาทัน ป มัฮ
กวน อื ไม่ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน พะจาว เซ� มัฮ ฆาื ยุม
ปุย โฮวน เซ นึง กัน รุป แตะ เซ�

13 ด่าวติ ไฮมญ แม ปรเมะ นมุ ฮอยจ รโฮงะ โอเอฮี เซ
ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ เปอะ ปุย เมือง เมอ�� อฮั เซ� ปุย เซ
โลยฮ อ�ื �อาึ มัฮ โม อามาเลก� มัฮ ฮอยจ อาวต นึง เมือง
โม เปะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 14 ด่าวติ อฮั อื ละ ปุย เซ ตอก
เฮ�ี �ปะ เกียฮ โรวต โน่ง เปอะ กอยฮ เตะ แตะ ละ ยุฮ แตะ
ยุม ไม่ กซัต ป เอจี เลือก พะจาว อาึง เซ เมอ�� อฮั เซ�

15 ฟวยจ เซ ด่าวติ กอก ตฮนั ยุฮ แตะ เซ เอญี เคะ แตะ
ติ ปุย� อฮั เฮี ละ อ�ื �โรวก แปฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ เมิฮ��
อฮั เซ� ตฮนั เซ โฮว ยุฮ เนอมึ ยุม ไม่ ปุย เซ� 16กา ยุฮ ปุย
ยุม ไม่ อื เซ� ด่าวติ อฮั อื ละ ปุย เซ ตอก เฮ�ี �ป จัมเปน ปะ
ยุม ฆาื อื ตอก เฮี เอจี มัฮ ฆาื โกะ เปอะ ไอฮ� เอจี โอก เอนิ
เน่อมึ นึง มวยญ โกะ เปอะ ไอฮ อฮั เปอะ ติ แตะ ยุฮ ยุม ไม่
กซัต ป เอจี เลือก พะจาว อาึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

รซอม เยอืม ด่าวติ
17 เญือม เซ ด่าวติ เยอืม ไม่ รซอม อื เยอืม แตะ นึง โซะ

รพาวม อื ฆาื ยุม ซาอุน ไม่ โยนาทัน เซ� 18 ไม่ ดวน โรฮ อื
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ปุย เพอกึ รซอม เยอืม เซ ละ โม ยูด่า โรฮ� รซอม เยอืม อื
เซ เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง นังซื ยาชา� อฮั อื ตอก เฮ�ี

19 �โอ อซิราเอน� ปะ เอจี ไลจ โญต เซีย ซัก เปอะ� ป
มัฮ ปุย เกง เลือ ยุฮ เปอะ� เอจี ยุม เนอึม นึง บลาวง ฮลา
วง เซ�

20 �ปุ รโฮงะ ไลลวง เฮี ละ ปุย เมือง กัต� ปุ ปะกัต นึง
คระ โฮว ปุย นึง เมือง อตัเคโลน� เดอมึ ปรโปวน ฟีลิซเตีย
โอ ซ มาวก ลอน ฆาื� ไม่ โอ ปรโปวน ป โอ ยุง พะจาว ซ
ฟวยจ พาวม นึง�

21 �เออ บลาวง กินโบ่อา� ปัว รอาวม รน่ะ โอ เญาะ ราื
นึง เปอะ� นาตี นึง เมือง เซ ปุ โรฮ เญาะ เกือฮ ลุก ป ซมา
ลโลวง นึง� โล ยุฮ ปุย ระ เรยีง เซ� เอจี เฮยี ไฮ ไม่ รแอม
แตะ นึง ฮนัม� โล ยุฮ ซาอุน เซ� เญาะ ไก โตว ป ตา ลออ
ยฮ นึง�

22 �ทนู ยุฮ โยนาทัน แมน ลัมเลือ� ซาอุน ไม่ วจิ ยุฮ ซา
อุน ลอก โครยญ เตะ� ป ยุม โกวต ทนู เซ เอจี โฮวน� ป
ไลจ โกวต วจิ เซ เอจี โฮวน โรฮ� 23 เอจี โฮวน ป ฮรกั ซาอุน
ไม่ โยนาทัน เซ� ปัง ยุม ปัง ไอม รกัฮ โตว ฮา ปุ แตะ� ปุย
ลอา เซ ไกลจ โฮว ฮา โปว กลัง ลอง� ไม่ ระ เรยีง ระ แด่น
อื ฮา ซิงโต�

24 �โอ ปรโปวน ไน โม อซิราเอน� ไมจ เปอะ โฮว โฆว ซา
อุน นึง เอจี จาวป ฟุต อื โม เปะ นึง บว่ตชุ โคระ โซะ ซครกั�
ไม่ เอจี แงฮ่ ฆัว อื โม เปะ นึง ไคร ไมจ�

25 �เฮฮ� เฮฮ� ปรเมะ ป เกง เลือ� เอจี เยอื เนอึม ยุม
นึง กัน รุป� ป ระ เรยีง ระ แด่น เอจี แปน โอยจ โรฮ ป ไป�
โยนาทัน เอจี ยุม เนอึม� ไอจ เฮยี เยอื นึง ไกญ บลาวง�
26 โอ เอยีกระ โยนาทัน� อาึ ชนั แนฮ แฮะ โตก ละ ปะ� ปะ
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มัฮ เปอะ ควน มวน รพาวม อาึ� รพาวม ฮรกั เปอะ ซัมคัน
เนอมึ� ระ เอนิ ฮา รพาวม ฮรกั ยุฮ โม ปรโปวน�

27�โม ปรเมะ ป เกง เลือ� เอจี เยอื เนอมึ ยุม นึง กัน รุป�
เครองึ รุป ไมจ ยุฮ อื เซ� เอจี ไลจ ไฆร โอยจ เนอึม�� อฮั
เซ นึง รซอม เยอืม แตะ ด่าวติ เตอ�

2
ด่าวติ แปน กซัต เมือง ยูด่า

1 เญือม เอจี ฟวยจ ไลลวง เซ เยอ� ด่าวติ ไฮมญ พะจาว
ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว� ปะ อมั ซ เกือฮ เปอะ อาึ ฮาวก อาวต
นึง นาตี ยูด่า เซ ติ ยว่ง�� อฮั เซ� พะจาว โลยฮ อื ละ อ�ื
�โฮว เมิฮ�� อฮั เซ� ด่าวติ ไฮมญ แม อ�ื �ซ เกือฮ เปอะ
อาึ โฮว นึง ยว่ง เมอ นึง อ�ื� อฮั เซ� พะจาว โลยฮ อ�ื
�โฮว นึง เมือง เฮปโรน เนอ�� อฮั เซ� 2 ด่าวติ โกฮ โฮว
เนอึม ฆาื อื นึง เมือง เฮปโรน เซ� โฮว ไม่ ปรโปวน เญือะ
แตะ เตือง ลอา อ�ื ป มัฮ อาฮิโนอมั ปุย ยว่ง ยซิเรเอน ไม่
อาบี่กายนิ ปุย ยว่ง คาระเมน ป มัฮ ปรโปวน เญือะ นาบัน่
ไพรม อื โฮ� 3 ด่าวติ เกือฮ โรฮ โม ลุกนอง แตะ เซ โฮว ไม่
แตะ โครยญ โฆะ อ�ื เกือฮ อื โฮว เตือง เญือะ เตือง ม่า เตื
อง กวน เตือง เฌือต แตะ� ละ ซ โฮว อาวต อื นึง ยว่ง ซดิ
ไม่ เฮปโรน เซ� 4 เญือม เซ ปุย เมือง ยูด่า ฮอยจ นึง เมือง
เฮปโรน เซ� เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ ด่าวติ เซ ละ ซ ดุฮ อื เกือฮ
แปน กซัต ยุฮ แตะ�
ด่าวติ เญอืม ฮมอง อื เอจี รมอยจ ปุย ยว่ง ยาเบ่ต กิเลอตั

เซ ซาอุน เนอ� 5 เกือฮ ปุย ตาว รซอม ฆาื อื ละ ปุย ยว่ง เซ�
รซอม เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ โม เปะ
เตือง โอยจ เปอะ นึง เอจี ปุน เปลีฮ เนอึม เปอะ กัน นัปทื
แตะ ละ ซาอุน ป มัฮ กซัต ยุฮ เปอะ� ไม่ เอจี รมอยจ โรฮ
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เปอะ ยุม อื เซ� 6 ปัว เนอมึ พะจาว เปลีฮ รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน� ไม่ รพาวม ซืไซ ยุฮ แตะ ละ เปอะ� อาึ ซ เปลีฮ โรฮ
กัน ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ แตะ ละ โม เปะ นึง เอจี ฟวยจ ยุฮ โม
เปะ กัน เซ� 7 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปัว โม เปะ อาวต ไม่
เรยีง รพาวม แตะ� ทัน โตว ฮลัต เตีจ ฆาื� ปัง เอจี ยุม ซา
อุน ป มัฮ กซัต ยุฮ เปอะ เซ� โม จัตเจือ ยูด่า เอจี เลือก โรฮ
อาึ ละ ซ แปน เนอะ กซัต ยุฮ อ�ื� อฮั เซ รซอม ด่าวติ เตอ�

ด่าวติ รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย ยุฮ ซาอุน
8 เญอืม เซ อปัเนอ กวน เนอ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ยุฮ ซาอุน

เซ� โกฮ โฮว ดิ ไม่ อติโบ่เชต ป มัฮ กวน กซัต ซาอุน เซ�
เตือง โกลง จอแด่น ฮอยจ ยว่ง มาฮะนาอมิ� 9 เญือม เอจี
ฮอยจ อื นา เซ ดุฮ อติโบ่เชต เซ เกือฮ แปน กซัต ละ ปุย นึง
นาตี กิเลอัต เซ� ไม่ ละ โม อาเชอ� ไม่ ปุย ยว่ง ยซิเรเอน�
โม เอฟราอมิ ไม่ โม เบ่นยามิน� ไม่ โม อซิราเอน ไฮญ เตือง
โอยจ อ�ื 10 เญือม แปน อติโบ่เชต กวน ซาอุน เซ กซัต ละ
โม อซิราเอน� อาญุ อื ไก รปาวน เนอึม� โฮลฮ แปน กซัต
ละ โม อซิราเอน ลอา เนอมึ� โม จัตเจือ ยูด่า ปังเมอ มัฮ ด่า
วติ กซัต ยุฮ อ�ื 11 เวลา โฮลฮ ด่าวติ แปน กซัต ละ โม ยูด่า
นึง เมือง เฮปโรน เซ ไก อาแลฮ เนอมึ ไม่ บลัฮ�

12 เญือม เซ อปัเนอ กวน เนอ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อติโบ่เชต
กวน ซาอุน เซ� โอก ฮา ยว่ง มาฮะนาอมิ เซ� โฮว ฮอยจ
นึง เมือง กิเบ่โอน� 13 ป มัฮ โยอปั กวน เซรุยา ไม่ โม ตฮนั
ยุฮ ด่าวติ เซ โกฮ โฮว โรฮ� รโตฮ ยุ ปุย โม เซ นึง โบ นอง
นึง เมือง กิเบ่โอน เซ� ปุย โม เซ งาวม นึง เฆียง นอง เซ�
อาวต เฆียง ลัก่เอฮี อื ติ มู� อาวต เฆียง ลัก่เติต อื ติ มู�
14 อปัเนอ อฮั อื ละ โยอปั เซ ตอก เฮ�ี �เกือฮ โม ป นมุ ลัง่
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เฮี เตือง ลอา ก บลัฮ อื ลอง แลน รุป ปุ แตะ แปน กู แปน กู
แตะ� เอะ ซ มอง แลน�� อฮั เซ� โยอปั เซ โลยฮ อ�ื �ลอง
แลน เกือฮ รุป เซ�� อฮั เซ�

15 เญือม เซ ตฮนั โม เซ โกฮ รุป เนอึม ตัม เอจี เมีญ ปุย
แตะ เซ� โม เบ่นยามิน ป มัฮ บลัฮ ลัก่ อติโบ่เชต กวน ซา
อุน เซ ไก กาว โรฮ ลอา ปุย� โม ป มัฮ บลัฮ ลัก่ ด่าวติ เซ
ไก โรฮ กาว โรฮ ลอา ปุย� 16 ปุย โม เซ ตัง โคน ตัง โฮมวต
ไกญ ปุ รุป แตะ เซ� บรุก บวก พราวก ปุ แตะ นึง วจิ แตะ�
ยุม เอนิ เตือง โอยจ แตะ� ปุย ลอต ปุก มอยฮ นา เซ อฮั เฮ
นคัต ฮตัซูรมิ* ไม่ อ�ื มัฮ ป ไก นึง เมือง กิเบโ่อน เซ� 17 ปุย
ลอา มู เซ ลอต รุป ปุ แตะ� กัน รุป ปุย ปุ แตะ ซเงะ เซ เรยีง
เนอึม เรยีง แนม� อปัเนอ ไม่ โม อซิราเอน เซ ไป นึง โม
ตฮนั ยุฮ ด่าวติ เซ�

18 กวน เซรุยา เตือง ลอวย อื อาวต ตื นา เซ� ป มัฮ โย
อปั� อาบี่ไช ไม่ อาซาเฮน� อาซาเฮน เซ มัฮ ปุย เลียน ตอ
ตอก จัก ปอยฮ โฮ� 19 อาซาเฮน ตอ โฮว อาื อปัเนอ เซ�
เญาะ แก โตว ลวง วิ ลวง ดอม แตะ เฟือฮ เอนิ� 20 อปัเนอ
เซ แมฆี แลน อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ อมั มัฮ เปอะ อาซา
เฮน�� อฮั เซ� อาซาเฮน โลยฮ อ�ื �มัฮ ฮะ�� อฮั เซ�
21อปัเนอ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปุ อาื อาึ อ�ื ไมจ เปอะ โฮว อาื
โม ตฮนั เซ ติ ปุย� ละ ซ โฮลฮ เปอะ ยุฮ ไม่ อื ไม่ ตุย เปอะ
โรวก เครองึ เซอกึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื อาซาเฮน ปังเมอ โฮว
อาื แนฮ อปัเนอ เซ� 22 อปัเนอ อฮั แม อื ละ อาซาเฮน เซ
ติ โฮน ตอก เฮ�ี �ปุ เญาะ อาื อาึ อ�ื ปุ เกือฮ อาึ โฮลฮ ยุฮ
ยุม ไม่ เปอะ� ฟวยจ เซ อาึ อมั เญาะ ซ โรวต ยุ ปุ แตะ ไม่
เอยีกระ เปอะ ป มัฮ โยอปั เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 23 อาซาเฮน
เซ ปังเมอ โอ ญอม ลเตือฮ แม� อปัเนอ เซ ซนาว เพลียฮ

* 2:16 2:16 มัฮ อฮั อื �ซนัม วจิ ลอม� ไม่�
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ลัก่เคะ แตะ บวก เวียก อาซาเฮน นึง อ�ื ลล่อน เอนิ โพต
ลัก่เคะ อ�ื ยุม เอนิ นา เซ� ปุย ไฮญ เมาะ ป ฮอยจ นา เซ
เญือม ยุ อื ยุม อาซาเฮน เซ ลโล่ะ เอนิ ฆาื อ�ื

24 เญอืม เซ โยอปั ไม่ อาบีไ่ช ปังเมอ โฮว อาื แนฮ อปัเนอ
เซ� เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง ตู อมัมา เอจี เลียก ซเงะ เอ�
ตู อมัมา เซ ไก ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ละ ยว่ง กียา� ปุก คระ
โฮว ปุย นึง ลาึน เวอืฮ เมือง กิเบโ่อน� 25 เญอืม เซ โม เบ่น
ยามิน โฮว รโจะ โบ อปัเนอ เซ แปน มู แตะ� โฮว อาวต นึง
ไกญ บลาวง ติ โดฮ� 26 เญือม เซ อปัเนอ กอก ไฮมญ โย
อปั ตอก เฮ�ี �เอะ อมั มัฮ ซ รุป แนฮ ปุ แตะ� อมั มัฮ โอ
เปอะ งอ่ต ลัก่ ก ลอยจ อื ซ แปน แนฮ อื ควน เกละ เอะ ยุ
ปุ แตะ ฆาื อ�ื เอะ มัฮ ปุย อาวต นึง เมือง ติ� ซ เล่ีญ แม
เมาะ เมอ กา ซ คัต เปอะ ปุย ยุฮ แตะ เกือฮ โอ เญาะ อาื
เอะ เอ�� อฮั เซ� 27 โยอปั เซ กอก โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �แจง
ไอม พะจาว ตอก ออฮ� มัฮ โอ ปะ อู ไลลวง รุป เซ รกา� ปุย
ยุฮ อาึ แจง โรฮ เอจี ลเตือฮ อื แม ฮา โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ
อุ เน่อมึ รเอฮ ซะ ลัง่ ตอก เซ โรฮ�� 28 เญอืม เซ โยอปั ปาึง
โตวต ยุฮ แตะ� ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย ยุฮ แตะ ลโล่ะ ฮา กัน
อาื แตะ โม อซิราเอน เซ� กัน รุป อื ปุ แตะ เซ ลโล่ะ เอนิ
อ�ื

29ฟวยจ เซ อปัเนอ โกฮ เอญี นึง คระ แควน อาราบ่า เซ
ติ ซาวม บวยฮ� โม เซ เตือง โกลง จอแด่น ลอต โฮว ตัม
โตะ โลก บิต่โรน เซ� ลอต แม โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง มาฮะนา
อมิ� 30 โยอปั เอญี โรฮ เน่อมึ โฮว อาื แตะ อปัเนอ เซ� เญื
อม เอจี รโจะ อื ปุย ยุฮ แตะ เกือฮ อาวต ดิ ติ โดฮ โฮ� เญื
อม เอจี เมีญ อ�ื โม ตฮนั ยุฮ ด่าวติ เซ วติ กาว โรฮ ซไตม
ปุย� โนก ฮา อาซาเฮน เซ� 31 โม ตฮนั ยุฮ ด่าวติ ปังเมอ
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เอจี โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม เบ่นยามิน ไม่ ปุย ยุฮ อปัเนอ เซ
ลอวย รอย ไปล ลแฆลฮ ปุย เอนิ� 32 โม เซ ยวก ปุ เอญี โกะ
ยุม อาซาเฮน เซ ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม� เอญี รมอยจ
อื นึง โตะ อูโมง ยุฮ เปือะ อื นา เซ� โยอปั ไม่ ปุย ยุฮ อื เซ
โฮว นึง คระ ติ ซาวม บวยฮ� ซเปีย ละ อื เญอืม ฮอยจ อื นึง
เมือง เฮปโรน�

3
1 โม ป อาวต บลัฮ ลัก่ ซาอุน ไม่ โม ป อาวต บลัฮ ลัก่ ด่า

วติ เซ� กอ รุป แนฮ ปุ แตะ� โม ด่าวติ เซ ตอน ฮมัน ไม่ เป
แนฮ อื ปุ ปุ� โม ซาอุน เซ ปังเมอ ไป แนฮ ปุ ปุ�

กวน รเมะ ด่าวติ
2 กวน รเมะ ด่าวติ ป ไก อื นึง เมือง เฮปโรน เนอ� ไก

แลฮ ปุย� กวน โรง อื มัฮ อมัโนน� มัฮ กวน อื ไม่ อาฮิโน
อมั ปุย ยว่ง ยซิเรเอน� 3 กวน ลอา อื เซ มัฮ คีเลอัป� มัฮ
กวน อื ไม่ อาบี่กายนิ ป มัฮ ปรโปวน เญือะ นาบัน่ ปุย เมือง
คาระเมน ไพรม อื โฮ� กวน ลอวย อื มัฮ อปัซาโลม� มัฮ
กวน อื ไม่ มาอาคา� มาอาคา เซ มัฮ กวน รโปวน ทันไม ป
มัฮ กซัต เมือง เกชู� 4 กวน ปาวน อื เซ มัฮ อาโด่นียา� มัฮ
กวน อื ไม่ ฮกักิต� กวน พอน อื เซ มัฮ เชฟาทิยา� มัฮ กวน
อื ไม่ อาบี่ตัน� 5 กวน แลฮ อื เซ มัฮ อติเรอัม� มัฮ กวน อื
ไม่ เอก-ลา� กวน รเมะ โม เซ อื มัฮ ตื ป เกิต นึง เมือง เฮป
โรน เซ�

อปัเนอ เลียก ดิ ไม่ โม ด่าวติ
6 เญอืม ไก กัน รุป โม ด่าวติ ไม่ โม ซาอุน ปุ แตะ เซ� ปุย

ไน โม ซาอุน เซ มัฮ อปัเนอ ป เกือฮ ติ แตะ ไก อมันัต ระ ปุ
ปุ อู� 7 ซาอุน เซ ไก ปรโปวน แตวะ เญือะ ติ� มอยฮ อื มัฮ
รติซปา กวน ไอยา� อติโบ่เชต เซ อฮั อื ละ อปัเนอ เซ ตอก
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เฮ�ี �ปะ เมอยุ เลียก ไอจ เปอะ ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ
เปือะ เกอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 8 อปัเนอ เซ รอก ลัมเลือ พาวม
นึง อติโบ่เชต ฆาื ป อฮั อื เซ� อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ปะ อมั มัฮ
แกต เปอะ อาึ มัฮ ปุย ไล โกะ เอยีง ตอก เซ� อมั มัฮ แกต
เปอะ อาึ ฆวต พาวม ไม่ โม ยูด่า เซ� อาึ เอจี เปลีฮ ลอป มัฮ
แตะ ปุย เนอึม รพาวม ละ ซาอุน ป มัฮ เปือะ เปอะ เซ� ไม่
โม เอยีกปุ คระ เฌือต อ�ื อาึ เอจี เฆีญ ลอป โรฮ โม เปะ ละ
โอ ซ เกือฮ เปอะ ไป นึง ด่าวติ เซ� ซเงะ เนาะ เฮี ปะ เคียต
โน่ง เปอะ ซาวป งอ่ต ตอก ซ เติ แตะ อาึ นึง ไลลวง ปรโป
วน เซ เมอ� 9-10พะจาว เอจี ซันญา อาึง อื ละ ด่าวติ นึง ซ
ตุย อื อมันัต ไม่ กัน ตัตเตียง ซาอุน เซ ไม่ จัตเจือ อ�ื ไม่ ซ
เกือฮ อื ด่าวติ เซ โฮลฮ แปน กซัต ละ โม อซิราเอน ไม่ โม
ยูด่า� ด่าวติ เซ ซ ตัตเตียง ปุย เน่อมึ นึง ยว่ง ด่าน ลอยจ
กล่าวง� ฮอยจ นึง เบ่เออเชบ่า ลอยจ ก เซฮ� ปเล่ีย เฮี ตัม
โอ อาึ เกือฮ ไลลวง เซ เกิต เนอึม ตอก อฮั อื เซ� เกือฮ อาึ
ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 11 อติโบ่เชต เซ
โรวต โตว โลยฮ อื ติ มวยญ เนอึม� มัฮ ฆาื ฮลัต ลัมเลือ อื
นึง อปัเนอ เซ�

12 เญอืม เซ อปัเนอ เกือฮ ปุย โฮว อฮั อื ฆรอ แตะ ละ ด่า
วติ ตอก เฮ�ี �เมือง เฮี มัฮ ปุย ป ซ ตัตเตียง เงอ� ปัว เปอะ
ซันญา ดิ อาึง ไม่ อาึ เฮี เมิฮ� ฟวยจ เซ อาึ ซ อฮั ละ โม อซิ
ราเอน� ซ เกือฮ มัฮ บลัฮ ลัก่ ปะ เตือง โอยจ แตะ�� อฮั
เซ� 13 ด่าวติ โลยฮ อ�ื �แปน� อาึ ซ ซันญา ดิ อาึง ไม่ ปะ�
อาึ ปังเมอ ไก ป ฆวต อฮั ละ เปอะ ติ เจือ ตอก เฮ�ี เญอืม ซ
ฮอยจ เปอะ เคะ อาึ อื ไมจ เปอะ โรวก มีคัน กวน ซาอุน เซ
ฮอยจ เคะ อาึ ละ ฮมั� ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตอก เซ ปะ ซ โฮลฮ
เปอะ โตว ยุ นา อาึ�� อฮั เซ� 14ฟวยจ เซ ด่าวติ เกือฮ ปุย
โฮว อู รซอม แตะ ละ อติโบ่เชต ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ รแม่
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แม มีคัน ปรโปวน เญือะ อาึ เซ เนิ� นึง เอจี ฟวยจ กัฮ อาึ
งวยฮ อื นึง เปือง ฮกั นา ก ปุก ตะลมัง ปรเมะ โม ฟีลิซเตีย
เซ ติ รอย ปุย เอนิ�� อฮั เซ� 15 อติโบ่เชต เซ เกือฮ เนอึม
ปุย โฮว ตุย มีคัน เซ ฮา ปรเมะ เญือะ อื ป มัฮ ปันทีเอน�
ปันทีเอน เซ มัฮ กวน ลาอติ� 16 ปันทีเอน เซ โฮว อาื เยอืม
ลัก่เคะ ปรโปวน เญือะ แตะ เซ ติ เจน คระ� ฮอยจ ละ ฮอยจ
อื นึง ยว่ง บ่าฮูรมิ� อปัเนอ ปังเมอ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี แปฮ
ฮา�� อฮั เซ� ปุย เซ เอญี เนอมึ�

17 อปัเนอ ปึกซา ดิ โอเอฮี ไม่ โม ป ระ ป คาว ไน โม อซิรา
เอน เซ ตอก เฮ�ี �เอจี เล่ีญ เนอมึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ด่าวติ
เซ แปน กซัต ยุฮ แตะ� 18 ปเล่ีย เฮี เอจี มัฮ เนอึม เญือม
เคริ ดอม อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ ป อฮั พะจาว
เซ ตอก เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ เซ
เรอึม โม อซิราเอน เกือฮ โปน ฮา อมันัต โม ฟีลิซเตีย เซ�
ไม่ เกือฮ โปน ฮา โม ป เกละยุ อื เซ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั
เซ�� 19 อปัเนอ อฮั โรฮ อื ละ โม เบ่นยามิน ตอก เซ โรฮ�
ฟวยจ เซ โฮว ฮอยจ นึง เมือง เฮปโรน� รโฮงะ อื ละ ด่าวติ
โครยญ เจือ ป ฆวต ยุฮ โม เบ่นยามิน ไม่ โม อซิราเอน เซ�

20 อปัเนอ เญือม เลียก อื เคะ ด่าวติ นึง เมือง เฮปโรน
เซ� เลียก ดิ ไม่ ปุ โฮมว แตะ งา่ ปุย� ด่าวติ รปัคัม อื ไม่
เลียง อื นึง ป โซม ป ปอน� 21 เญือม เซ อปัเนอ อฮั อื ละ
ด่าวติ ตอก เฮ�ี �อาึ ซ เอญี เญอะ� ซ เอญี ซาวป รโจะ โม
อซิราเอน ละ ซ เกือฮ เยอะ ฮอยจ เคะ ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ ฮุ
ละ ซ โฮลฮ ปุย โม เซ ซันญา ดิ โอเอฮี ไม่ ปะ� ไม่ ซ เกือฮ
ปะ โฮลฮ ตัตเตียง บัน่เมือง เตือง โอยจ อ�ื เตอมึ เมาะ ฆวต
ตัตเตียง เปอะ�� อฮั เซ� ด่าวติ เซ โปง อปัเนอ เกือฮ เอญี
ไมจ เอญี มวน� อปัเนอ เซ โกฮ เอญี เนอมึ�
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โยอปั ยุฮ ยุม ไม่ อปัเนอ
22 เญอืม เซ โม ตฮนั ยุฮ ด่าวติ เอญี เน่อมึ โฮว รุป แตะ�

โฮลฮ โรวก โอเอฮี ไม่ แตะ โฮวน� อปัเนอ ปังเมอ โอ เญาะ
อาวต ไม่ ด่าวติ นึง เมือง เฮปโรน เซ� นึง เอจี โปง ด่าวติ อื
เอญี ไมจ เอญี มวน� 23 เญือม เอจี เอญี โยอปั ไม่ โม ตฮนั
อาวต ไม่ แตะ เซ� ไก ป รโฮงะ ละ โยอปั เซ ตอก เฮ�ี �อปั
เนอ กวน เนอ เซ เอจี โฮลฮ เลียก เคะ กซัต ด่าวติ� ปเล่ีย
เฮี เอจี เอญี� กซัต ด่าวติ เอจี โปง อื เกือฮ เอญี ไมจ เอญี
มวน�� อฮั เซ� 24 โยอปั เลียก เคะ กซัต เซ ฆาื อ�ื อฮั เฮี
ละ อ�ื �โอ กซัต� ปะ เกียฮ ยุฮ โน่ง เปอะ โอเอฮี ตอก เซ
เมอ� งอ่ต แลน� อปัเนอ เซ เอจี เลียก เคะ ปะ� ปะ เมอ
ยุ พลวย เปอะ เกือฮ เอญี เญอ� ปเล่ีย เอจี เบลือฮ เอนิ ยุฮ
แตะ ฆาื อ�ื 25ปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ไลลวง อปัเนอ เซ� มัฮ
ฆวต ฮอยจ จุ อื ปะ� มัฮ ฆวต ยุ อื คระ โฮว คระ เอญี เปอะ�
ไม่ ฆวต ยุ อื ป ยุฮ ป อฮั เปอะ โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

26 เญือม เอจี ฟวยจ เลียก อื เคะ กซัต ด่าวติ เซ� โยอปั
ดวน ปุย โฮว อาื กอก อปัเนอ เซ ละ แตะ� ปุย โม เซ โฮว
กอก เนอึม อปัเนอ เซ เน่อมึ นึง นัมโม่ ยว่ง ซีรา� ด่าวติ
ปังเมอ โอ ยุง อื ไลลวง เซ� 27 เญือม เอจี เอญี อปัเนอ เซ
ฮอยจ นึง เมือง เฮปโรน เนอ� โยอปั โรวก อปัเนอ เซ โฮว
คระ เฆียง โตะ รเวอืะ เมือง เซ� เคียต เกือฮ ติ แตะ ฮงั ซ
ไก ป บระ อฮั ละ อ�ื เญือม เอจี ฮอยจ อื นา เซ� โยอปั ปัง
เมอ บวก เอนิ เวยีก อปัเนอ เซ� ยุม เอนิ� ป ยุฮ โยอปั เซ
เอจี มัฮ โรก อื เวน ฆรอ อาซาเฮน ป มัฮ ปุ แตะ เซ� 28 กัง
เคะ เอ เญือม เอจี ยุง ด่าวติ ไลลวง เซ อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อาึ
ไม่ บัน่เมือง ยุฮ ฮุ ไก โตว พิต ยุฮ ฮุ ซองนา พะจาว เฟือฮ
เอนิ นึง โอ เยอะ ยุ ฮมอง เญือม ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อปัเนอ เซ�
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29 ปัว เกือฮ มัป่ ตุต เซ ฮอยจ ละ โยอปั เซ ไม่ โม จัตเจือ อื
โครยญ เจน ปุย� ปัว เกือฮ ปุย ไน ซฆลาวม อื โอ ดุต ลอก
เบราะ ลอก ลาวต� ไม่ ป ไอฮ โคะ ฆิ ฆาื คาโด่ แตะ� ไม่ ยุม
อื นึง กัน รุป แตะ ไม่ วติ โซม ม่อยญ จัน อ�ื� อฮั เซ� 30 มัฮ
ตอก เซ ตอก โรก โยอปั ไม่ อาบี่ไช ปุ โยอปั เซ เวน ละ อปั
เนอ เยอ� มัฮ ฆาื เอจี ยุฮ อื ยุม ไม่ อาซาเฮน ป มัฮ ปุ อื เซ
เญือม รุป ปุย ปุ แตะ นึง ยว่ง กิเบ่โอน โฮ�

31 ฟวยจ เซ ด่าวติ อฮั อื ละ โยอปั ไม่ ปุย เตือง โอยจ อื
ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ แจฮ เครองึ เซอกึ แตะ เตือง โอยจ
เปอะ� ไมจ เปอะ ตุย เฟีย บ่วตชุ ฮาื ฆัน� ไม่ ไมจ เปอะ
เยอืม ยุม อปัเนอ เซ�� อฮั เซ� เญือม เซ กซัต ด่าวติ โฮว
ฟวต โม ป กลอม โกะ ยุม อปัเนอ เซ� 32 ปุย รมอยจ อปัเนอ
นึง เมือง เฮปโรน� เญือม เซ กซัต เซ เยอืม นึง รมอยจ เซ
เรยีง� โม ลัปซด่อน เยอืม โรฮ ไม่ อ�ื 33ฟวยจ เซ กซัต ด่า
วติ รซอม เยอืม แตะ นึง โซะ รพาวม แตะ นึง ยุม อปัเนอ�
อฮั เฮ�ี
�อมั โปง ไม่ อปัเนอ ยุม ตอก ยุม ปุย งาว เซ� 34 อปัเนอ

มัฮ โตว ยุม อื ไม่ โจก ปุย เตะ ชวง แตะ ตอก ป ตุต โฮ� มัฮ
ยุม อื ตอก ยุม ปุย ซองนา ปุย ฆอก ปุย เบร โฮ�� อฮั เซ�
ฟวยจ เซ ปุย โฮวน เซ เยอืม แม อปัเนอ เซ ฆาื อ�ื 35 ไน

ติ ซเงะ เซ โม ลัปซด่อน ดวน แนฮ ด่าวติ เซ โซม� ด่าวติ
ปังเมอ ซันญา ซโตฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ตัม โซม เมอะ ไน กา
เลียก ซเงะ เนาะ เฮ�ี เกือฮ อาึ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ
เน่อมึ นึง พะจาว ฆาื อื เมิฮ�� อฮั เซ� 36 โม ลัปซด่อน เญื
อม เอจี ยุ อื โอเอฮี ตอก เซ เอจี ปอ โรฮ นึง พาวม อ�ื เมาะ
กัน ยุฮ กซัต เซ มัฮ ตื ป ปุก รพาวม อ�ื 37 เญอืม เซ โม ลัป
ซด่อน ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เอจี ยุง โรฮ อื โอ กซัต
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ด่าวติ เซ ฆวต เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ อปัเนอ เซ� 38 กซัต เซ
อฮั อื ละ โม ลุกนอง แตะ เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ อมั มัฮ โอ
เปอะ ยุง� ซเงะ เนาะ เฮี ป มัฮ จาวไน ไม่ มัฮ อื ปุย ซัมคัน
ยุฮ โม อซิราเอน เซ เอจี ยุม เนอมึ� 39 อาึ ปัง มัฮ กซัต เอจี
เลือก พะจาว อาึง� ซเงะ เนาะ เฮี เอจี อาวม โรฮ ชุมเรยีง
แตะ� โม กวน รเมะ เซรุยา เซ มัฮ ป กอ บุ่ง ลอน รพาวม�
นัปทื โตว อาึ� ปัว พะจาว เกือฮ ปุย ยุฮ ป พิต ตอก เซ ลอก
ตุต แตะ ตัม กัน พิต ยุฮ อื เซ เมิฮ�� อฮั เซ�

4
อติโบ่เชต ยุฮ ปุย ยุม ไม่

1อติโบ่เชต กวน ซาอุน เซ� เญอืม ฮมอง อื ยุฮ ปุย ยุม ไม่
อปัเนอ นึง เมือง เฮปโรน เซ ฮลัต เตีจ โรฮ ฆาื อื ปอ ฮรมั
เตะ ชวง แตะ� โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื โตวฮ ฆราึง โรฮ
ฆาื อ�ื 2 อติโบ่เชต เซ ไก ฮวันา ตฮนั ยุฮ ลอา ปุย� มัฮ ฮวั
นา ป โฮว ซะ เต ปุย� มอยฮ อื มัฮ บ่าอานา ไม่ เรคัป� ปุย
ลอา เซ มัฮ กวน รมิโมน ปุย ยว่ง เบ่เอโรต เจอ เบ่นยามิน�
ยว่ง เบเ่อโรต เซ ตัม เมีญ ปุย อื มัฮ โรฮ ไน เคต เจอ เบ่นยา
มิน� 3 ไพรม อื ปุย ยว่ง เบเ่อโรต เซ มัฮ ตอ อื โฮว อาวต นึง
ยว่ง กิตทาอมิ� ลอต อาวต นา เซ ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี

4 (โยนาทัน ป มัฮ กวน ซาอุน เซ ไก โรฮ กวน ติ� มอยฮ
อื มัฮ เมฟีโบ่เชต� เญือม ไก อาญุ อื พอน เนอมึ ปุก เญือม
ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ซาอุน ไม่ โยนาทัน เซ� ไลลวง เซ ไก โรฮ ป
ฮอยจ อู ละ ปุย ยว่ง ยซิเรเอน เซ� เญอืม เซ ปุย แลน กวน
ดุ เซ โอม กวนดุ เซ โกฮ ตอ พราวป ไม่ อ�ื ลไล ตอ อื เซ
กวนดุ เซ ดุฮ ฮา เตะ อ�ื ลอต เอนิ แปน ปุย คาโด่��
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5 ติ โฮน อื เรคัป ไม่ บ่าอานา ป มัฮ กวน รมิโมน เนอ� โอก
โฮว เคะ อติโบ่เชต� ฮอยจ นึง เญือะ อื เซ เมือ งอ่น ซเงะ�
ปุก เญือม ปุน อติโบ่เชต เซ ไอจ นึง ลโล่ะ แตะ� 6 ปรโปวน
มอง โตะ รเวอืะ เญือะ อื เซ ไฆญ โรฮ ฆาื โซะ ไมญ แตะ�
นึง ฆาื แตะ เฮงาะ ซาลี� ลอต ปุน ไอจ� เรคัป ไม่ บ่าอานา
เซ บระ เลียก ฮอยจ โตะ เญือะ เซ ฆาื อ�ื

7 ปุย ลอา เซ เลียก ฮอยจ โตะ ฮอง ไอจ อติโบ่เชต เซ�
ปุก ลไล ไอจ อื นึง เตียง ไอจ แตะ� ปุย ลอา เซ ยุฮ ยุม ไม่
อติโบ่เชต เซ� ฟวยจ เซ กิต ไกญ อ�ื โรวก ไกญ อื เซ โกฮ
เอญี ไม่ อื นึง คระ อาราบ่า� ซาวม ซเงะ เซ ปุย ลอา เซ โฮว
เอนิ นึง คระ ติ ซาวม บวยฮ� 8 ปุย ลอา เซ โรวก ไกญ อติ
โบ่เชต เซ เอญี ตาว อื ละ กซัต ด่าวติ นึง เมือง เฮปโรน เซ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ ปัว ตาว ไกญ อติโบ่เชต กวน ซาอุน เซ
ละ เปอะ� นึง มัฮ ซาอุน เซ ป เกละยุ ปะ ไม่ ฆวต ยุฮ อื ยุม
ไม่ เปอะ� ซเงะ เนาะ เฮี พะจาว เอจี เกือฮ ปะ โฮลฮ โรก
เวน ละ กซัต ซาอุน เซ� ไม่ โม จัตเจือ อ�ื� อฮั เซ�

9-11 ด่าวติ เซ ปังเมอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ไพรม อื เอจี ไก
ติ ปุย ป ฮอยจ อู ไลลวง ยุม ซาอุน เนิ เญอืม อาวต เตอะ นึง
ยว่ง ซิกลัก โฮ� ปุย เซ มัฮ แกต อื ติ แตะ ซ โฮลฮ ลังวนั
แตะ เบือ อ�ื อาึ โฮมวต เอนิ ยุฮ ยุม ไม่� เอจี มัฮ เซ ลัง
วนั ป เกือฮ อาึ ละ อ�ื นึง กัน ฮอยจ รโฮงะ อื รซอม เซ เนิ�
โม เปะ ปุย ฆอก ปุย เบร� เอจี เซอปึ แม เปอะ ฮา ปุย เซ�
เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ ปุย โอ ไก พิต ลไล ไอจ อื นึง เญือะ โกะ
แตะ ไอฮ� พะจาว ป เกือฮ อาึ โปน เม่ะมัก่ แตะ โครยญ
เจือ� แจง ไอม ตอก ออฮ� อาึ แจง ซ ยุฮ ยุม ไม่ โม เปะ ละ
ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ รโตง อื ตอก เซ โรฮ� ไม่ ซ
เกือฮ เยอะ โม เปะ ไฆร เอนิ ฮา ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ�
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12 เญือม เซ ด่าวติ ดวน โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว ยุฮ ยุม ไม่
เรคัป ไม่ บ่าอานา เซ� เกือฮ อื กิต เตะ ชวง อ�ื เคิง โกะ อื
นึง โคะ โบ นอง นึง เมือง เฮปโรน เซ� ฟวยจ เซ โม เซ ตุย
ไกญ อติโบ่เชต เซ โฮว รมอยจ อื นึง ก รมอยจ ปุย อปัเนอ
นึง เมือง เฮปโรน เซ�

5
ด่าวติ โฮลฮ แปน กซัต

1 เญือม เซ โม อซิราเอน โครยญ เจอ อื โฮว ฮอยจ เคะ
ด่าวติ นึง เมือง เฮปโรน� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เอะ โครยญ
โฆะ โอะ มัฮ โรฮ เนะ ติต ซองั เบือน ไม่ ปะ โรฮ� 2 ไพรม อื
เญอืม แปน ซาอุน กซัต ยุฮ โม เอะ เอ� ปะ เอจี โฮลฮ เปอะ
แปน ป นัม ละ โม อซิราเอน เญอืม โฮว รุป อื เซิก� พะจาว
เอจี อฮั ปะ ซ โฮลฮ แปน ป นัม ปุย ไน แตะ ตอก ป เลียง
แกะ โฮ ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ แปน กซัต ป ตัตเตียง อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื 3 เญอืม เซ โม ป ระ ป คาว ไน โม อซิราเอน เซ ฮอยจ
โรฮ เคะ ด่าวติ นึง เมือง เฮปโรน เซ� ด่าวติ ซันญา อาึง โอ
เอฮี ไม่ อื ซโตฮ ซองนา พะจาว. ปุย โม เซ เรฮ ลออยฮ นึง
ไกญ ด่าวติ เซ� ดุฮ อื เกือฮ แปน กซัต ยุฮ แตะ�

4 เญือม แปน โรง ด่าวติ กซัต เซ อาญุ อื ไก งว่ย เนอึม�
เวลา โฮลฮ อื แปน กซัต เซ เตือง โอยจ อื ไก รปาวน เนอมึ�
5 แปน ป ตัตเตียง โม ยูด่า นึง เมือง เฮปโรน อาแลฮ เนอึ
ม ไปล แลฮ เคิ� แปน แม ป ตัตเตียง โม ยูด่า ไม่ โม อซิรา
เอน เตือง โอยจ อื นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ งว่ย โรฮ ลอวย
เนอมึ�

6 ติ โฮน อื กซัต ด่าวติ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื ฮาวก ไม่ ปุ แตะ
ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ โม เยบุ่ต ป อาวต ลัง่ นึง เวยีง เยรู
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ซาเลม� โม เยบุ่ต เซ แกต ด่าวติ โอ ซ ปุน เลียก กไน เวยีง
แตะ เซ� อฮั เฮี ละ ด่าวติ ฆาื อ�ื �ปะ ปุน เลียก เปอะ โตว
โตะ เวยีง เฮี เฟือฮ เอนิ� ปัง ไก ลัง่ โม ป จัก นึง ไม่ ป คาโด่
โน่ง ซ ปุน เฆีญ ลัง่ เวยีง เฮี ฮา ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 7 ด่าวติ
ปังเมอ ปุน เลียก ซะ เต ลัง่ เวยีง ตอน ยุฮ โม เซ ป อฮั ปุย
ซีโยน ไม่� ปุย ลอต เอนิ อฮั เมือง ด่าวติ ไม่ เมือง ซีโยน เซ
ฆาื อ�ื

8 ซเงะ เซ ด่าวติ อฮั เฮ�ี �ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก ป ฆวต เป
โม เยบุ่ต เซ ไมจ อื ฮาวก คระ โตะ ตอ รอาวม เดอมึ ซ โฮลฮ
ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ป จัก ไม่ โม ป คาโด่ เซ� โม เซ มัฮ ป
ตึก นึง เกละ อาึ ยุ�� อฮั เซ ด่าวติ เตอ� มัฮ เซ ป กอ อฮั
ปุย เฮี ฆาื อ�ื �โม ป จัก ไม่ โม ป คาโด่ ซ โฮลฮ โตว เลียก
นึง เญือะ ยุฮ กซัต�� อฮั เซ ปุย�

9ฟวยจ เป อื เวยีง เซ ด่าวติ ลอต เอนิ อาวต นึง อ�ื อฮั
เมือง ด่าวติ ไม่ อ�ื โก ตึก นึง เวยีง เซ โฮวน� เน่อมึ นึง ก
เทอมึ ปุย เตะ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ กไน ปุ ปุ� 10 ด่าวติ
เซ ระ อมันัต ปุ ปุ นึง อาวต พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ไม่�

11ฟวยจ เซ ฮีรมั ป มัฮ กซัต เมือง ไทระ เกือฮ โม ป โฮว
ฆรอ ลปุง ตัง แตะ โฮว เคะ ด่าวติ� เกือฮ โคะ โซน ซีด่า ละ
ด่าวติ โฮวน� เกือฮ โรฮ โม ป มัฮ ชงัไมะ ไม่ ชงัปุน ฮอยจ
เคะ อ�ื โม เซ ยุฮ เญือะ คึนัก ละ ด่าวติ ติ ลัง� 12 เญือม
เอจี ยุ อื ยุฮ ปุย โอเอฮี ตอก เซ เยอ� ด่าวติ ยุง แจง แน เอนิ
มัฮ พะจาว ป ดุฮ แตะ เกือฮ แปน กซัต ตอน ฮมัน ละ โม อซิ
ราเอน� มัฮ เนอมึ พะจาว ป เกือฮ บัน่เมือง อื จเลิน นึง เลีย
ก พาวม อื นึง โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ เซ�

กวน รเมะ ด่าวติ ป เกิต นึง เวยีง เยรูซาเลม
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13 กัง เคะ เอ เญือม เอจี เฌาะ อื ติ แตะ เน่อมึ นึง เมือง
เฮปโรน เซ� ด่าวติ ไอฮ แม ปรโปวน เญือะ แตะ นึง เวยีง
เยรูซาเลม เซ งอ่น� โฮลฮ โรฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ
โฮวน� 14 กวน รเมะ ด่าวติ ป เกิต นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ
มัฮ ปุย โม เฮ�ี มัฮ ชมัมุอา� โชบัป่� นาทัน� ซาโลมอน�
15 อปิฮา� เอลีชูอา� เนเฟก� ยาเฟีย� 16 เอลีชามา� เอลี
ยาด่า� ไม่ เอลีเฟเลต�

ด่าวติ เป โม ฟีลิซเตีย
17 โม ฟีลิซเตีย เญอืม ฮมอง อื โฮลฮ ด่าวติ แปน กซัต ละ

โม อซิราเอน เซ� บะ ปุ แตะ ฮาวก ซาวป โฮมวต ด่าวติ เซ
ฆาื อ�ื กซัต ด่าวติ ปังเมอ เอจี ฮมอง เอนิ อื ไลลวง เซ� เลีฮ
ซาวป อาวต ฆาื อื นึง ปอม ตฮนั ตอน ฮมัน ติ โดฮ� 18 โม
ฟีลิซเตีย เซ ฮาวก ฮอยจ นึง โตะ โลก เรฟาอมิ� รฆุ ปุ แตะ
อาวต เล่ีป นา เซ� 19 เญือม เซ ด่าวติ ไววอน ไฮมญ อื นึง
พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว� อาึ อมั ปุก ละ ฮาวก รุป ปุ
แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ แล� ดัฮ ฮาวก รุป ไม่ โฮ� ปะ อมั ซ
เกือฮ เปอะ อาึ เป�� อฮั เซ� พะจาว โลยฮ อื ละ อ�ื �ฮาวก
เมิฮ� อาึ ซ เกือฮ ปะ เป�� อฮั เซ� 20 เญอืม เซ กซัต ด่าวติ
ฮาวก เนอึม ฮอยจ นึง นาตี บ่าอนั เปราซิม� รุป ปุ แตะ ไม่
โม ฟีลิซเตีย เซ� เป เนอึม อ�ื อฮั เฮี ฆาื อ�ื �พะจาว เอจี
เกือฮ เนอึม ป รุป ไม่ เยอะ แตก เฮยี แกล เอนิ� ตอก เอนิ
รอาวม ระ ป โครฮ โรวก โฮ�� อฮั เซ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ�
ปุย ลอต เอนิ ปุก มอยฮ นา เซ� อฮั บ่าอนั เปราซิม ไม่ อ�ื
21 โม ฟีลิซเตีย เซ ตอ� โปวฮ ฮุป ไว แตะ นา เซ� กซัต ด่า
วติ ไม่ โม ลุกนอง อื ซาวป ซเพระ โฮว โปวฮ ฮุป ยุฮ อื เซ�

22ฟวยจ เซ โม ฟีลิซเตีย เซ ฮาวก แม ฮอยจ นึง โตะ โลก
เรฟาอมิ เซ ติ โฮน� รฆุ แม ปุ แตะ อาวต เล่ีป นา โม เซ�
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23 เญือม เซ ด่าวติ ไฮมญ แม พะจาว นึง อ�ื พะจาว โลยฮ
อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ทัน โตว เญาะ ฮาวก ตอซู นา เซ� ไมจ
เปอะ โฮว โอก เน่อมึ ลวง ลัก่เคะ อ�ื เลียก รุป ไม่ เน่อมึ ร
เตือป ก ไก น่อง โคะ ครุย เซ� 24 เญือม เอจี ฮมอง เปอะ
ลอยฮ โอเอฮี ตอก ลอยฮ โฮว โม ตฮนั นึง ลลาึง ปุยจ โคะ
ครุย โม เซ� ไมจ เปอะ เลียก รุป เอนิ ไม่� นึง เอจี มัฮ อื อาึ
ป โฮว ลั่กกา เปอะ ละ ซ รุป แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ รโตง
เปอะ�� อฮั เซ พะจาว.

25 กซัต ด่าวติ ยุฮ เนอึม อื ตัม ป ซตอก พะจาว ละ แตะ
เซ โครยญ เจือ� ปุน โครฮ เนอมึ โม ฟีลิซเตีย เซ เกือฮ ตอ
เน่อมึ นึง นาตี เกบ่า เซ� ฮอยจ นึง เมือง เกเซอ�

6
ด่าวติ โรวก ฮติ ลปุง ซันญา

1 กซัต ด่าวติ เลือก แม โม ตฮนั ลอวย ฮมาึน ปุย� ป มัฮ
ตฮนั ป เกง ฮา ปุย ไน โม อซิราเอน� เกือฮ อื รโจะ ไม่ ปุ
แตะ� 2 เญือม เซ กซัต ด่าวติ เซ โกฮ โฮว ไม่ ปุย ยุฮ แตะ
ฮอยจ นึง บ่าอาเล นึง เมือง ยูด่า เซ� ละ ซ เกือฮ อื โฮว ตุย
ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เน่อมึ นา เซ� ป มัฮ ฮติ อฮั ปุย
มอยฮ อื ตัม มอยฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ป อาวต นึง ก
ไก ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ เซ� 3 ปุย โม เซ ตุย เนอึม ฮติ ยุฮ
พะจาว เซ เน่อมึ นึง เญือะ อาบี่นาดั่ป ป อาวต นึง บลาวง
เซ� ตัง โรวก อื นึง เลาะ โคระ ติ� อุตซา ไม่ อาฮิโย ป มัฮ
กวน อาบีน่าดัป่ เซ แปน ป คัป ปุ โฮว เลาะ โคระ เซ� 4 อาฮิ
โย แปน ป โฮว ลัก่กา ฮติ เซ� 5 เญอืม เซ ด่าวติ ไม่ โม อซิรา
เอน เตือง โอยจ อื จอยะ เชยี ไม่ ฟอน ลัม อื เมาะ ไก เรยีง
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แด่น แตะ ละ ซ รโพ อื โญตซัก พะจาว. ดิฮ ปุ โฮว ครางึ ไม่
รมัมะนา ไม่ ชา� เตียต พิน ระ พิน แตวะ ไม่ เชยี แตะ เซ�

6 เญอืม เอจี ฮอยจ โม เซ นึง รบุฮ ปุฮ เญือะ นาโคน เฮงาะ
ยุฮ แตะ� โมวก ป ตัง โรวก ฮติ ยุฮ พะจาว เซ โคะ ซดุฮ� รยุ่
เอนิ ยุฮ ฮติ เซ� เญอืม เซ อุตซา โคะ กอยฮ เตะ แตะ� โฮม
วต เอนิ ฮติ เซ� 7 พะจาว รอก รพาวม นึง อุตซา ฆาื ไปญ
อื ฮติ เซ� ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื เญือม เซ ฆลาื ยุม เอนิ
เฆียง ฮติ เซ� 8 เญือม เซ ด่าวติ รอก พาวม ฆาื ยุฮ พะจาว
ยุม ไม่ อุตซา เซ� ปุย ลอต อฮั เปเรตอุตซา* ไม่ นา เซ ฆาื
อื ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี

9 ซเงะ เซ ด่าวติ ฮลัต โรฮ ฆาื อื นึง พะจาว, อฮั เฮ�ี �อาึ
ซ เกียฮ โรวก ฮติ ยุฮ พะจาว เฮี ไม่ แตะ ตอก เมอ เซ�� อฮั
เซ� 10 เญอืม เซ ด่าวติ โรวต โตว โรวก ฮติ เซ ไม่ แตะ ฆาื อื
ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ปังเมอ โฮว ละ อาึง ฮติ เซ นึง
เญือะ โอเบ่ตเอโด่ม ป มัฮ ปุย ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง กัต�
11 ฮติ ยุฮ พะจาว เซ อาวต นึง เญือะ ยุฮ โอเบ่ตเอโด่ม เซ
ฆาื อื ลอวย เคิ� ไน ติ เจน อาวต ฮติ เซ นึง เญือะ เซ� พะ
จาว ปิฮ มุ่น ละ เญือะ โอเบ่ตเอโด่ม เซ เบือ อ�ื

12 ไก ป ฮอยจ รโฮงะ ละ กซัต ด่าวติ เซ ตอก เฮ�ี �พะ
จาว เอจี ปิฮ เนอมึ มุ่น ละ เญือะ โอเบ่ตเอโด่ม เซ ไม่ โอเอฮี
ยุฮ อื โครยญ เจือ� เบือ อาวต ฮติ ยุฮ พะจาว เซ เญือะ อ�ื�
อฮั เซ� เญือม เซ ด่าวติ บะ ปุย โฮว ตุย ฮติ ยุฮ พะจาว เซ
เน่อมึ นึง เญือะ โอเบ่ตเอโด่ม เซ ฆาื อื ไม่ รพาวม ไมจ มวน
แตะ� ตาว อื ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 13 เญือม เอจี
โกฮ โฮว โม ป กลอม ฮติ ยุฮ พะจาว เซ แลฮ รเดือง เงอ�

* 6:8 6:8 นึง ลปุง ฮบีรู เปเรตอุตซา เซ มัฮ อฮั อื �ตุต ยุฮ อุตซา� ไม่�
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ด่าวติ เกือฮ อื ลโล่ะ ทไว โมวก โปก นา เซ ติ� ไม่ กวน โมวก
โกลยญ ติ ตัว� 14 ด่าวติ จาวป ลปิ เอโฟต ปลาว� ฟอน ลัม
ไม่ อื เมาะ ไก เรยีง แด่น แตะ ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน ทไว
แตะ โญตซัก ละ พะจาว. 15 เญือม เซ ด่าวติ ไม่ โม อซิรา
เอน โฮลฮ เนอึม ตุย โรวก ฮติ ยุฮ พะจาว เซ ฮอยจ นึง เยรู
ซาเลม ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ไม่ เซียง รโอง แตะ ไม่
เซียง ปาึง ปุย โตวต�

16 เญอืม เอจี ซ เลียก ปุย ไม่ ฮติ ยุฮ พะจาว เซ ฮอยจ นึง
โตะ เมือง เซ� มีคัน ป มัฮ กวน รโปวน ซาอุน เซ แก โอเอฮี
เน่อมึ โตะ นาตัง� ชวน กซัต ด่าวติ ปุก ลไล ฟอน ลัม ไม่
เตน อื ปุ โฮว ละ ซ ทไว อื โญตซัก ละ พะจาว. เรยีง โอ ปุก
รพาวม อื ป ยุฮ ด่าวติ เซ� 17 ปุย โม เซ เลียก อาึง ฮติ ยุฮ
พะจาว เซ นึง เบือง อื กไน พากัง ป โบลวง ด่าวติ อาึง ละ
อื เซ� เญือม เซ ด่าวติ ตอง ทไว โอเอฮี เตือง ตัว อื ละ พะ
จาว, ไม่ ทไว อื ซัตซิง ละ ซ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่� 18 เญื
อม เอจี ฟวยจ ตอง อื ทไว โอเอฮี ละ พะจาว เซ� กซัต ด่าวติ
ปิฮ มุ่น ละ ปุย เตือง โอยจ อื เบือ มอยฮ พะจาว ป กุม ตฮนั
มะลอง� 19 จัต คโนมปัง ละ โม อซิราเอน เซ โครยญ โฆะ
อ�ื เกือฮ อื ละ อื ติ ปุย ติ โม่ว� ไม่ โตะ กา ติ ปุย ติ ไซจ�
ไม่ อะงุน ซออฮ ติ ปุย ติ แฮลป� ฟวยจ เซ โม ลัปซด่อน เซ
เอญี นึง เญือะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�

20 เญือม เซ ด่าวติ เอญี ปิฮ โรฮ มุ่น ละ ครอปครวั เญือะ
โกะ แตะ ไอฮ� มีคัน กวน รโปวน ซาอุน เซ โอก เคะ ด่าวติ
เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ซเงะ เนาะ เฮี กซัต ยุฮ โม อซิราเอน
โฮลฮ เนอึม โญตซัก ระ ลัมเลือ แตะ� เอจี ปอยจ เอนิ เค
รองึ เซอกึ แตะ ซองนา กวนไจ รโปวน แตะ ตอก ปุย รมันา
โฮ�� อฮั เซ� 21 กซัต ด่าวติ โลยฮ อื ละ มีคัน เซ ตอก เฮ�ี
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�อาึ มัฮ ฟอน เจิง เงอะ ละ ซ ทไว แตะ โญตซัก ละ พะจาว,
นึง เอจี เลือก อื อาึง อาึ เกือฮ แปน ป ระ ฮา เปือะ ปะ ไม่
โม จัตเจือ อื เซ� ไม่ เอจี ดุฮ อื อาึ แปน กซัต ยุฮ โม อซิรา
เอน ป มัฮ ปุย ไน พะจาว เซ� มัฮ เซ ป ซ เกือฮ แนฮ อาึ
ติ แตะ มวน โมฮ รโอฮ รออง ฆาื อื ซองนา พะจาว ยุฮ แตะ
เซ� 22 อาึ ซ เรจี ลัง่ ติ เตียม โฮฮ ฮา เซ แม� ละ ซ เปลีฮ
มัฮ แตะ ปุย ตุ ปุย เตียม� ไลลวง กวนไจ รโปวน อฮั เปอะ
เซ ปังเมอ ซ ทื อาึ มัฮ ปุย ไก โญต ไก ซัก�� อฮั เซ ละ อ�ื
23 มีคัน กวน ซาอุน เซ มัฮ ปุย โอ ไก กวน เฟือฮ ฮอยจ ละ
ลอยจ จีวติ อ�ื

7
ลปุง ซันญา พะจาว อาึง ละ ด่าวติ

1 กซัต ด่าวติ อาวต ไมจ อาวต มวน นึง เญือะ ยุฮ แตะ�
นึง เอจี เกือฮ พะจาว อื โปน ฮา โม ป ฆวต ตอซู ไม่ อื โค
รยญ โฆะ อ�ื 2 เญือม เซ ด่าวติ กอก นาทัน ป ซึป ลปุง พะ
จาว เอญี เคะ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �แลน เมิฮ� อาึ
อาวต นึง เญือะ คึนัก ยุฮ ปุย นึง โคะ โซน ซีด่า ตอก เฮ�ี
ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เยอ ปังเมอ อาวต เยอื ลัง่ นึง
พากัง บ่ได่ะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 นาทัน อฮั เฮ�ี �พะจาว อาวต ดิ ไม่ ปะ� ไก รพาวม
ฆวต ยุฮ เปอะ ตอก ออฮ ยุฮ ตอก เซ เมิฮ�� อฮั เซ นาทัน
เซ�

4 ซาวม เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ เอนิ ละ นาทัน� อฮั เฮ�ี
5�ไมจ เปอะ โฮว เคะ ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ อาึ เซ� ไมจ เปอะ
ซึป ลปุง อาึ ละ อื ตอก เฮ�ี ปะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ยุฮ วฮินั
ละ อาึ� 6 เน่อมึ เญอืม เกือฮ โรง อาึ ปุย โปน ฮา เมือง อยีปิ
ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี อาึ อาวต โตว นึง วฮินั� อาึ โฮว
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ไป โฮว มา นึง พากัง� 7 ติ เจน โฮว อาึ ไม่ โม อซิราเอน เนอ
อาึ ดวน โตว โม ไกญกอ ยุฮ อื ยุฮ วฮินั ละ แตะ นึง โคะ โซน
ซีด่า ติ ชวง เนอมึ� บรมั โตว ปุย ยุฮ ละ แตะ�

8 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เปอะ อฮั ละ ด่าวติ ป มัฮ
กวนไจ อาึ เซ ตอก เฮ�ี อาึ มัฮ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง�
อาึ เอจี โซวต ปะ เน่อมึ นึง กังเด่น ก เลียง ปะ แกะ โฮ� ละ
ซ เกือฮ เปอะ แปน ป ตัตเตียง โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน
อาึ เฮ�ี 9อาึ ตึน อาวต ลอป ไม่ เปอะ โครยญ คระ โฮว โครง
เอญี เปอะ� อาึ เอจี เกือฮ ปะ เป โม ป ฆวต ตอซู ไม่ เปอะ
เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ เกือฮ ปะ พรุ มอยฮ ปอยฮ โด่วง ตอก
โม ป ระ ป คาว นึง ปลัฮเตะ� 10-11 อาึ เอจี เลือก อาึง นาตี
อาวต โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ เฮ�ี มัฮ เกือฮ อาวต
นึง อ�ื เคียง ดุฮ อาึ โม ป รเตีฮ รตุม ละ โม อซิราเอน ป มัฮ
ปุย ไน แตะ เซ� เอจี โฮลฮ ปุยไฮะ ปุยฮอน คัม คุย� เฆิม เฮี
อาึ เญือะ ซ เกือฮ โตว แปน ตอก เซ� ซ เกือฮ อาวต ไมจ
โซม ญุ่ก� อาึ ซันญา อาึง ละ เปอะ ซ เกือฮ ปะ โปน ฮา โม
ป คัม ป คุย เปอะ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ เกือฮ เญือะ เปะ พรุ
ฮแพร ตอน ฮมัน�

12 �เญือม เอจี ยุม เปอะ ไม่ โฮว รโจะ เปอะ ไม่ โม จัต
เจือ ไพรม แตะ� อาึ ซ เกือฮ กวน เปอะ แปน กซัต ติ ปุย�
ซ เกือฮ โรฮ บัน่เมือง ยุฮ อื ตอน ฮมัน� 13 มัฮ กวน เปอะ
เซ ป ซ ยุฮ วฮินั ละ อาึ อ�ื อาึ ซ เกือฮ โฮลฮ ตัตเตียง บัน่
เมือง ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ� บัน่เมือง เซ ซ ไก ลอป โอ เญาะ
ไก ลอยจ� 14 อาึ ซ แปน เปือะ อ�ื โกะ อื ซ แปน โรฮ กวน
อาึ� เญอืม ยุฮ อื ป พิต อาึ ซ เฟียต เตอะ ตอก เฟียต เปือะ
กวน แตะ โฮ� 15 รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ ฮุ ปังเมอ โอ ซ
ตุย ฮา อื ตอก เอจี ตุย แตะ ฮา ซาอุน โฮ� อาึ เอจี ทอต เนอึ
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ม ซาอุน เซ ฮา แปน อื กซัต ละ ซ เกือฮ แตะ ปะ แปน ฆรอ
อ�ื 16 เญือะ เปะ ไม่ บัน่เมือง ยุฮ เปอะ ซ ไก ลอป โอ เญาะ
ไก ลอยจ ซองนา อาึ� ซ ไฆร โตว ติ ชวง�� อฮั เซ พะจาว.

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

รซอม ไววอน ยุฮ ด่าวติ
18 ฟวยจ เซ ด่าวติ เลียก นึง พากัง� งาวม ซองนา พะ

จาว. ไววอน อฮั เฮ�ี
�โอ พะจาว เยโฮวา� อาึ ไม่ เญือะ เญะ เอ โปง โตว ไม่

โฮลฮ แตะ ป ไมจ ป ญุ่ก ป โพต ปะ เนิ� 19 ปเล่ีย เอจี อฮั
แม เปอะ ติ แตะ ซ ยุฮ ป ระ ไล ฮา เซ แม� โอ พะจาว เยโฮ
วา� เอจี ซันญา เปอะ อาึง ไลลวง เญือะ เญะ ฮอยจ เฆียง
เฮี แม� เอจี เกือฮ เปอะ อาึ ป มัฮ ปุย ทัมมด่า ยุง โอเอฮี
เฮ�ี

20�โอ พะจาว เยโฮวา� อาึ ซ เกียฮ อฮั แม ละ เปอะ ตอก
เมอ� ปะ ยุง เปอะ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� 21 เญอืม ยุฮ
เปอะ กัน ระ ไล เฮี เอจี มัฮ ยุฮ เปอะ ตัม รพาวม แตะ� มัฮ
ตัม ป คิต ป งอ่ต โกะ เปอะ ไอฮ� เอจี เกือฮ เปอะ อาึ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ เปอะ ยุง ไล เฮ�ี

22 �โอ พะจาว เยโฮวา� ปะ ระ เนอึม เปอะ� ไก โตว ติ
เนอมึ ป ตอก ปะ อา� ไก โตว พะจาว ไฮญ โนก ฮา ปะ ตอก
เอจี ฮมอง เงอะ เน่อมึ ไพรม อ�ื 23 เมือง ปุย ปลัฮเตะ เอ
ไก โตว ป ตอก อื เมือง อซิราเอน เนอ� นึง มัฮ อื เมือง โตฮ
เปอะ โอก ฮา แปน อื ครา เซีญ ปุย ละ ซ แปน อื ปุย ไน
เปอะ� กัน ระ ไล ป ยุฮ เปอะ ละ ปุย ไน แตะ เซ ปอ เอนิ เง
อตึ ปุย นึง� เอจี เกือฮ มอยฮ เปอะ พรุ เฮอื ละ ปุย ติ ปลัฮ
เตะ� เอจี โครฮ โรฮ เปอะ ปุย ไฮญ โอก ซองนา ปุย ไน เปอะ
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เซ เตือง พะจาว ทื อื ไม่ อ�ื 24 โอ พะจาว, ปะ เอจี เกือฮ เนอึ
ม เปอะ โม อซิราเอน โฮลฮ แปน ปุย ไน แตะ โอ เญาะ ไก
ลอยจ� เอจี แปน โรฮ เปอะ พะจาว ยุฮ อ�ื

25 �โอ พะจาว เยโฮวา� ปัว เปอะ ยุฮ เนอึม ตัม ลปุง ซัน
ญา เปอะ อาึง ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี ฮอยจ
ละ เญือะ เญะ เตือง เญือะ อะ ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก
ลอยจ� 26 ดัฮ เปอะ ยุฮ เนอึม ตอก เซ� มอยฮ เปอะ ซ พรุ
ซ เฮอื ละ ปุย เบือ อื โครยญ เจือ ปุย� ปุย ซ อฮั ลอป อื ตอก
เฮี เบือ อ�ื �พะจาว กุม ตฮนั มะลอง มัฮ พะจาว ทื โม อซิ
ราเอน�� ซ อฮั อื ตอก เซ� จัตเจือ ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
เปอะ ซ ตอน ฮมัน เบือ อื ซองนา เปอะ�

27 �โอ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ทื
โม อซิราเอน� ปะ เอจี เปลีฮ เปอะ โอเอฮี เฮี ละ อาึ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ เปอะ� เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ ซ เกือฮ บัน่เมือง
ยุฮ ฮุ ตอน ฮอยจ ละ จัตเจือ เยอะ เฆียง เฮ�ี เซ ป โรวต อาึ
ไววอน ตอก เฮี ฆาื อ�ื 28 โอ พะจาว เยโฮวา� ปะ มัฮ เนอึ
ม เปอะ พะจาว. ปะ ยุฮ ลอป เปอะ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ
อาึง� เอจี เกือฮ เปอะ ลปุง ซันญา ระ ไล เฮี ละ อาึ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ เปอะ� 29 อาึ ปัว เปอะ ปิฮ มุ่น ละ เญือะ เญะ
ฮอยจ ละ จัตเจือ เยอะ เฆียง เฮี ละ ซ อาวต ลอป ไม่ ปะ โอ
เญาะ ไก ลอยจ� โอ พะจาว เยโฮวา� เอจี มัฮ ปะ ไอฮ ป อฮั
อาึง ตอก เซ เยอ� กุนมุ่น ยุฮ เปอะ แจง ซ อาวต ไม่ เญือะ
เญะ เบือ อื โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ นึง รซอม ไววอน
แตะ ด่าวติ เตอ�

8
ด่าวติ ไม่ ตฮนั ยุฮ อื เป ปุย
(3 กซต� 18:1-13)
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1 กัง เคะ เอ ด่าวติ โอก โฮว ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย�
เป เนอมึ อ�ื ปุน เมือง เมเทกฮมัมา ฮา อ�ื

2 ด่าวติ เป โรฮ โม โมอปั� เกือฮ โม เซ ไอจ ลังเตะ เตือง
มู อ�ื แนต อื นึง โม่ะ ติ เซน� ตา ลอา เจน โม่ะ เซ เกือฮ อื
ยุม� ตา ติ เจน โม่ะ เซ เกือฮ อื ไอม� เคียง เซ เมือง โมอปั
ญอม แปน เมือง อาวต ฆรมึ อมันัต ด่าวติ� โฮลฮ โรฮ เซีย
พาซี ละ อื ฆาื อ�ื

3 โนก ฮา เซ ด่าวติ ตอซู ปุ แตะ ไม่ ฮาดัต่เอเซอ ป มัฮ
กวน เรโฮป กซัต เมือง โซบ่า� เญือม เซ ปุก เญือม ริ ฮา
ดัต่เอเซอ ตัตเตียง แม เมือง เอจี โฮลฮ ไพรม แตะ ป ไก โบ
โกลง ยูฟะเรตี ลวง ก ล่าวง อ�ื 4 ด่าวติ เป อ�ื ปุน เลาะ
รุป เซิก ยุฮ อื ฮา อื ติ เปือน กัน� ปุน โรฮ ตฮนั บุก บรอง
อาแลฮ เปือน ปุย� ปุน โรฮ ตฮนั โฮว นึง ชวง แตะ ลอา ฮ
มาึน ปุย� บรอง ยุฮ อื ละ อาึง อื ติ รอย ตัว โน่ง� โนก ฮา
เซ ตอยฮ ซนัก โจว อื เกือฮ อื โอ เญาะ เกียฮ โฮว�

5 เญือม เซ โม ซีเรยี ป อาวต เมือง ด่ามาซกัต ริ ฮอยจ
เรอึม ฮาดัต่เอเซอ ป มัฮ กซัต เมือง โซบ่า เซ� ด่าวติ ยุฮ
ยุม ไม่ ตฮนั ยุฮ อื ลอา ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย� 6 ลอต
เอนิ เกือฮ ตฮนั ยุฮ โกะ แตะ อาวต นึง เมือง ด่ามาซกัต�
โม ซีเรยี ลอต แปน ป อาวต ฆรมึ อมันัต อ�ื เซีย โรฮ พาซี
ละ อ�ื พะจาว เกือฮ ด่าวติ เป โครยญ คระ โฮว โครง เอญี
แตะ� 7 ด่าวติ เซ โรวก โรฮ โล ไคร ป ไปญ โม ลุกนอง ฮาดัต่
เอเซอ เซ� ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 8 ตุย โรฮ โรวก ไร
ซเงี เน่อมึ นึง เมือง เบท่า ไม่ เมือง เบโ่รไท เซ โฮวน� เมือง
ลอา เซ มัฮ เมือง เตียง ฮาดัต่เอเซอ เซ�

9 โทอิ ป มัฮ กซัต เมือง ฮามัต เซ� เญือม ฮมอง อื เอจี
เป ด่าวติ โม ตฮนั ยุฮ ฮาดัต่เอเซอ เซ� 10 ดวน เอนิ โยรมั
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กวน รเมะ แตะ เซ โฮว รโฮงะ รพาวม ญันด่ี แตะ ละ ด่าวติ
เซ ฆาื อ�ื นึง เอจี เป ด่าวติ ฮาดัต่เอเซอ เซ� มัฮ ฆาื เอจี
ไตป รุป ฮาดัต่เอเซอ เซ ปุ แตะ ไม่ โทอิ เซ� โยรมั เซ โฮลฮ
โรวก เครองึ มาื� เครองึ ไคร ไม่ ไร ซเงี ยุฮ อื ละ ซ เกือฮ
อื ละ ด่าวติ� 11-12 โอเอฮี โม เซ เยอ กซัต ด่าวติ เอจี โรวก
ทไว อื ละ พะจาว. โนก ฮา เซ มาื ไคร ป โฮลฮ อื เน่อมึ นึง
เมือง เอจี เป แตะ ป มัฮ เมือง เอโด่ม� โมอปั� อมัโมน� ฟี
ลิซเตีย� ไม่ อามาเลก เซ� เอจี โรวก โรฮ ทไว อื เตือง โอยจ
อ�ื คาวคอง ป โฮลฮ อื เน่อมึ นึง ฮาดัต่เอเซอ ป มัฮ กวน
เรโฮป กซัต เมือง โซบ่า เซ� เอจี ทไว โรฮ อื งอ่น�

13กซัต ด่าวติ เซ โฮว ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เมือง เอโด่ม นึง โตะ
โลก กิฮ เซ� ยุม ยุฮ อื 18,000 ปุย� เญือม เอจี เอญี อื ด่า
วติ พรุ เนอมึ มอยฮ ฆาื อื ละ ปุย ฮา ไพรม แตะ ปุๆ� 14กซัต
ด่าวติ เซ ตัง ไคะ อาวต ตฮนั ยุฮ แตะ เล่ีป เมือง เอโด่ม เซ
เอนิ� ปุย เมือง เซ โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมันัต กซัต ด่าวติ เซ
เตือง โอยจ แตะ� พะจาว เอจี เกือฮ เนอึม ด่าวติ โฮลฮ เป
ปุย โครยญ คระ โฮว โครง เอญี อ�ื

โม ลุกนอง กซัต ด่าวติ
(3 กซต� 18:14-17)

15 ด่าวติ โฮลฮ เนอึม ตัตเตียง เมือง อซิราเอน เซ เตือง
โอยจ อ�ื ยุฮ เนอึม ป ปุก ป ลอก ไม่ ป ซื ป ไซ ละ ปุย ไน
บัน่เมือง ยุฮ แตะ เซ โครยญ โฆะ อ�ื 16 โยอปั กวน เซรุยา
แปน ฮวันา ตฮนั ยุฮ อ�ื เยโฮชาฟัต กวน อาฮิลุต แปน ป
โซะโกะ ฮรกัซา นึง นังซื ซัมคัน ยุฮ อ�ื 17 ซาโด่ก กวน อาฮิ
ทุป ไม่ อาฮิเมเลก กวน อาบี่ยาทา แปน ซตุ� เซไรอา แปน
เลคา ยุฮ อ�ื 18 เบไ่นยา กวน เยโฮยาด่า แปน ฮวันา ตฮนั ป
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มอง โซะโกะ ฮรกัซา นึง กซัต� โม ป มัฮ กวน รเมะ ด่าวติ
เซ ไอฮ แปน ปุ ซิงซา* อื โอเอฮี ไม่�

9
ด่าวติ ไม่ เมฟีโบ่เชต

1 ฟวยจ เซ ด่าวติ ไฮมญ ปุย ตอก เฮ�ี �อมั ไก ลัง่ งอ่น
จัตเจือ เญือะ ซาอุน เนอ� ดัฮ ไก อาึ ฆวต เปลีฮ รพาวม
เลียก พาวม แตะ ละ� นึง โตก แตะ ละ โยนาทัน�� อฮั เซ�

2 ไก ติ ปุย ป มัฮ กวนไจ เญือะ ซาอุน� มอยฮ อื มัฮ ซีบ่า�
ปุย กอก อื เกือฮ ฮอยจ เคะ ด่าวติ ฆาื อ�ื เญอืม เอจี ฮอยจ
อื ด่าวติ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ อมั มัฮ เปอะ ซีบ่า�� อฮั เซ ละ
อ�ื �มัฮ ฮะ�� อฮั เซ ซีบ่า เซ�

3 กซัต เซ ไฮมญ อ�ื �อมั ไก ลัง่ งอ่น จัตเจือ เญือะ ซา
อุน เนอ� ดัฮ ไก อาึ ฆวต ยุฮ ป ไมจ ละ ตัม ป เอจี ซันญา
แตะ อาึง ซองนา พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื ซีบ่า อฮั เฮ�ี �ไก
ลัง่ ติ ปุย� มัฮ กวน โยนาทัน� มัฮ ปุย คาโด่ เตือง ลอา ก
บลัฮ แตะ�� อฮั เซ� 4 �ปุย เซ อาวต ก เมอ�� อฮั เซ ด่า
วติ เตอ� �อาวต นึง เญือะ มาคี ป มัฮ กวน อมัมีเอน� มัฮ
ยว่ง โลเด่บ่า�� อฮั เซ ซีบ่า เซ� 5 ด่าวติ เกือฮ ปุย โฮว ฆาื
อื ฮอยจ ยว่ง โลเด่บ่า เซ� โฮว กอก อื เน่อมึ นึง เญือะ มาคี
เซ�

6 เญอืม เซ เมฟีโบ่เชต ป มัฮ กวน โยนาทัน เซ ฮอยจ เนอึ
ม� มัฮ กวนโซะ ซาอุน� เมฟีโบ่เชต เซ นุ่ม ไว ด่าวติ ปอ จิ
ไกญ แตะ เตะ� ด่าวติ อฮั เฮ�ี �เมฟีโบ่เชต�� อฮั เซ ละ
อ�ื �เมอ อฮั เปอะ เนิ อ�ี� อฮั เซ เมฟีโบ่เชต เซ� 7 ด่าวติ
อฮั เฮ�ี �ทัน โตว ฮลัต นึง อาึ� อาึ โตก ละ โยนาทัน ป มัฮ
เปือะ เปอะ� ฆวต ยุฮ ป ไมจ ละ ปะ ฆาื อ�ื อาึ ซ เกือฮ นาตี
* 8:18 8:18 ตัม ลปุง ฮบีรู นึง คอ 18 เฮี เอจี มัฮ ติ มวยญ ไม่ ป อฮั ปุย ซตุ
ไม่�
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ยุฮ ซาอุน ป มัฮ ตะ เปอะ ละ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื ซ เกือฮ
ปะ โซม ลอป นึง เญือะ เญะ ไม่ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 8 เมฟี
โบ่เชต เซ นุ่ม แม ไว อ�ื �อาึ มัฮ ปุย โอ ไมจ� มัฮ เยอื ตอก
เซาะ ยุม โฮ� เลียก พาวม บุย เปอะ นึง อาึ เมอ� โปง โตว
อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

9 เญอืม เซ ด่าวติ กอก แม ซีบ่า ป มัฮ กวนไจ ยุฮ ซาอุน เซ
เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี ยุฮ เญือะ ซาอุน อาึ
เอจี มอป ละ เมฟีโบ่เชต ป มัฮ กวนโซะ ปอเลียง ไพรม เปอะ
โครยญ เจือ� 10 ซ เกือฮ ปะ ไม่ กวน เปอะ ไม่ กวนไจ เปอะ
ยุฮ ชจิ ยุฮ รปึม ละ อ�ื ไมจ เปอะ ตาว ป โซม ป ปอน โฮลฮ
เปอะ ละ กวนโซะ ปอเลียง ไพรม เปอะ เฮี เดอมึ ซ โฮลฮ ป
โซม ป ปอน แตะ นึง อ�ื เมฟีโบ่เชต เซ ซ โฮลฮ โซม ลอป
นึง เญือะ เญะ นึง อ�ื� อฮั เซ ด่าวติ เตอ� ซีบ่า เซ ไก กวน
รเมะ กาว โรฮ พอน ปุย� ไก กวนไจ งา่ ปุย� 11 ซีบ่า เซ อฮั
เฮี ละ ด่าวติ� �อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ซ ยุฮ โอเอฮี โค
รยญ เจือ ตัม ป ดวน เปอะ อาึ ยุฮ�� อฮั เซ� เคียง เซ เมฟี
โบ่เชต โซม ดิ ไม่ ด่าวติ นึง เญือะ กซัต ตอก กวน กซัต โฮ�

12 เมฟีโบ่เชต ไก กวน รเมะ แตวะ ติ� มอยฮ อื มัฮ มีคา�
กวน ซีบ่า ไม่ กวนไจ อื ลอต รซอฮ ละ เมฟีโบ่เชต เซ เตือง
โอยจ อ�ื 13 เมฟีโบ่เชต ลอต อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม�
มัฮ ปุย คาโด่ เตือง ลอา ก บลัฮ ชวง แตะ� โฮลฮ โซม ลอป
เญือะ กซัต ด่าวติ ฆาื อ�ื

10
โม อมัโมน ไม่ โม ซีเรยี ไป
(3 กซต� 19:1-19)

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

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

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

6 โม อมัโมน เญือม เอจี ยุง อื เกละ ด่าวติ ยุ แตะ ตอก
เซ� ดวน เอนิ ปุย โฮว จัง โม ซีเรยี ป อาวต นึง เมือง เบ่ตเร
โฮป� ไม่ เมือง โซบ่า� เกือฮ อื แปน ตฮนั โฮว นึง ชวง แตะ
ลอา ฮมาึน ปุย� จัง โรฮ ปุย นึง เมือง โทป ติ ฮมาึน ไปล
ลอา เปือน ปุย� ไม่ กซัต เมือง มาอาคา ไม่ ตฮนั ยุฮ อื ติ
เปือน ปุย� 7 เญือม เอจี ฮมอง ด่าวติ ไลลวง เซ� ดวน เอนิ
โยอปั ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื โอก โฮว รุป ปุ แตะ
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ไม่ อ�ื 8 โม ตฮนั อมัโมน เซ โอก โฮว เด่ีจ ติ แตะ นึง ฮอง
คระ เลียก ปุย นึง เมือง รปับ่า� ป มัฮ เมือง ระ ยุฮ อื เซ�
โนก ฮา เซ โม ตฮนั ซีเรยี ไม่ ปุย เมือง โทป ไม่ เมือง มาอา
คา เซ อาวต นึง กัง เด่น ก พริ เมือง เซ�

9 โยอปั เญือม ยุ อื ซ เลียก รจาวป ปุย แตะ เตือง ลัก่กา
ลัก่เคะ แตะ ตอก เซ� เลือก เอนิ โม ตฮนั ป เกง ละ รุป แตะ
ละ ซ เกือฮ อื โฮว รุป ไม่ โม ซีเรยี เซ� 10มอป โรฮ โม ตฮนั
ไฮญ ป โฮฮ ลัง่ อื เซ อาวต ไน บัง่คัป อาบี่ไช ป มัฮ ปุ แตะ
เซ� อาบี่ไช เซ จัต โรฮ โม ตฮนั โม เซ� เกือฮ อื รุป ปุ แตะ
ไม่ โม อมัโมน เซ� 11 โยอปั ซตอก อาึง อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ
เปอะ ยุ ซ เป โม ซีเรยี เซ เอะ โฮ� ไมจ เปอะ โฮว เรอมึ เอะ�
ดัฮ โม อมัโมน เซ ซ เป โม เปะ โฮ� เอะ ซ โฮว เรอมึ โม เปะ�
12 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตอน ฮมัน ไม่ เรยีง รพาวม เปอะ�
ไมจ เอะ เกือฮ ติ แตะ มัฮ กวน รเมะ เปือะ แตะ� ไมจ เอะ
รุป ละ ซ เรอึม เมอะ ปุย ไน แตะ ไม่ บัน่เมือง เกือฮ พะจาว
ละ แตะ เฮ�ี ปัว เกือฮ แปน ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว,� อฮั
เซ� 13 เญือม เซ โยอปั เลียก รุป เนอมึ ปุ แตะ ไม่ โม ซีเรยี
เซ� แตก เฮยี ยุฮ อื ตอ แกล เอนิ� 14 โม อมัโมน เญือม ยุ
อื ตอ โม ซีเรยี ตอก เซ� ตอ โรฮ ฆาื อื ฮา อาบี่ไช เซ� แม
เลียก โตะ เวยีง� โยอปั เญอืม เอญี อื เน่อมึ รุป แตะ โม อมั
โมน เซ ลอต เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม�

15 โม ตฮนั ซีเรยี เญอืม ยุ อื ไป แตะ นึง โม อซิราเอน ตอก
เซ� ซาวป แม รโจะ ปุ แตะ ฆาื อื เกือฮ อาวต ติ โดฮ� 16 เญื
อม เซ กซัต ฮาดัต่เอเซอ ดวน ปุย โฮว กอก โม ตฮนั ซีเรยี ป
อาวต บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ ฮอยจ เคะ
แตะ� โม เซ ฮอยจ รโจะ เนอึม นึง ยว่ง เฮลัม� ฮาดัต่เอ
เซอ เซ เกือฮ โชบัก่ แปน ฮวันา ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ
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อ�ื 17 เญือม เอจี ฮมอง กซัต ด่าวติ ไลลวง เซ เยอ� ซาวป
รโจะ ตฮนั โม อซิราเอน ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ อื เตื
อง โกลง จอแด่น เซ ไม่ แตะ� ฮอยจ นึง ยว่ง เฮลัม เซ� โม
ซีเรยี เซ เอจี จัต อาึง ตฮนั ยุฮ แตะ ละ ซ รุป อื ปุ แตะ ไม่
ด่าวติ� รุป เนอึม ปุ แตะ นา เซ� 18 เญือม เซ โม ซีเรยี ตอ
ฮา โม อซิราเอน� ด่าวติ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่
ปุย คัป เลาะ รุป เซิก ยุฮ โม ซีเรยี เซ อาแลฮ รอย ปุย� ไม่
โม ตฮนั บุก บรอง นึง อื ปาวน ฮมาึน ปุย� โฮลฮ โรฮ ยุฮ
ยุม ไม่ โชบัก่ ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ยุฮ อื นึง นา ก รุป อื ปุ แตะ
เซ� 19 โม กซัต ไฮญ เมาะ ป อาวต ฆรมึ อมันัต กซัต ฮาดัต่
เอเซอ เซ� เญือม ยุ อื ไป แตะ นึง โม อซิราเอน ตอก เซ�
ญอม โรฮ เกือฮ โม อซิราเอน เตียง แตะ� เคียง เซ โม ซีเรยี
เซ ลอต ฮลัต� เญาะ โรวต โตว เรอึม โม อมัโมน เซ เฟือฮ
เอนิ�

11
ด่าวติ ไม่ บัต่เชบ่า

1 เญอืม เอจี เติง เวลา เมือ แลง เงอ� โม กซัต ไม่ โม ตฮนั
ยุฮ อื กอ โอก โฮว ละ ซ รุป อื ปุ แตะ ไม่ ปุย� เญือม เซ ด่า
วติ เกือฮ โยอปั ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว เตือง โอยจ อ�ื โม เซ
โฮว เป เมือง อมัโมน� ฮอยจ แวต แม เวยีง รปับ่า นึง อ�ื
ด่าวติ ปังเมอ อาวต ลัง่ นึง เวยีง เยรูซาเลม�

2 ติ ซเงะ อื เญือม เอจี ซ ปู พริ อี ด่าวติ โกฮ เน่อมึ ฆักเฆี
แตะ� ฮาวก โฮว ไป โฮว มา นึง พรงั เญือะ แตะ� เญือม
โฮว ไป โฮว มา อื นา เซ ชวน ฮาวม ปรโปวน นึง เญือะ โกะ
แตะ ติ ปุย� ปรโปวน เซ มัฮ ปุย ไมจ ลัมเลือ� 3 ด่าวติ เกือฮ
ปุย โฮว ไฮมญ ฮมอง ป มัฮ ป มอยฮ ปรโปวน เซ ฆาื อ�ื เญื
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อม เอจี เอญี อื ปุย เซ รโฮงะ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ปุย เซ มัฮ
บัต่เชบ่า� เปือะ อื มัฮ เอลีอมั� เอจี มัฮ ปรโปวน เญือะ อุ
รอีา ป มัฮ โม ฮติไท�� อฮั เซ ละ อ�ื 4 ด่าวติ ดวน ปุย โฮว
กอก ปรโปวน เซ เอญี เคะ แตะ� เญือม เอจี ฮอยจ อื ด่า
วติ ไอจ ดิ ไม่ อ�ื เญือม เซ ปุก เอนิ เญือม เอจี เกือฮ ปรโป
วน เซ ติ แตะ ซงะ่ ไล ตัม ป กอ ยุฮ แตะ โครยญ เคิ� ฟวยจ
เซ ปรโปวน เซ เอญี เญือะ แตะ� 5 กังเคะ เอ ยุง ติ แตะ�
รโปะ มวยญ แตะ ละ ด่าวติ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ
เอจี โรวก เกอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

6 ด่าวติ ดวน ปุย โฮว เคะ โยอปั ฆาื อ�ื เกือฮ อื อฮั เฮ�ี
�เกือฮ อุรอีา ป มัฮ โม ฮติไท เซ เอญี เคะ อาึ�� อฮั เซ ละ
โยอปั� เกือฮ เนอมึ อื เอญี เคะ อ�ื 7 เญอืม เอจี ฮอยจ อื ด่า
วติ ไฮมญ อื นึง ไลลวง กอ บาึง โม โยอปั ไม่ โม ตฮนั เตือง
โอยจ อ�ื ไฮมญ โรฮ ไลลวง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ กัน รุป ปุย
ปุ แตะ เซ� 8 เญือม เซ ด่าวติ อฮั เฮี ละ อุรอีา เซ� �เอญี
ดะ เอญี ฮาวม� ลโล่ะ นึง เญือะ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื อุรี
อา เซ โอก ฮา เญือะ กซัต เซ� กซัต เซ ดวน ปุย โฮว ตาว ป
ปละ ป ซาึต แตะ ฮอยจ นึง เญือะ อ�ื 9 อุรอีา เซ ปังเมอ ไอจ
เยอื ไม่ กวนไจ ยุฮ อื นึง โตะ รเวอืะ เญือะ กซัต เซ� เอญี
โตว ฮอยจ เญือะ โกะ แตะ เฟือฮ�

10 ไก ป อู ละ ด่าวติ โอ ปุย เซ เอญี ไอจ นึง เญือะ แตะ
เซ� ด่าวติ กอก อื เอญี เคะ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เอจี
มัฮ เอญี เปอะ เน่อมึ นึง โฮว แตะ ซไง� เมอยุ โอ เปอะ เอญี
ไอจ นึง เญือะ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 อุรอีา โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ตฮนั โม อซิราเอน ไม่ โม ยู
ด่า เตือง โอยจ อื โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย� โยอปั ป มัฮ จาว
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ไน ยุฮ ฮุ ไม่ ปุโฮมว อื ไอจ ตื นึง พากัง ไอฮ พาวม แตะ นึง
กังเด่น� ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว อาวต โรฮ ไม่ อื นา
เซ� อาึ อมั ซ ปุก ละ เอญี โซม เอญี ไอฮ แฮะ นึง เญือะ โกะ
แตะ� อมั มัฮ ป ปุก ซ เอญี ไอจ ซไบ่ อาึ ไม่ ปรโปวน เญือะ
แตะ� แจง โอ อื ปุก เกอ� แจง ไอม ปะ ตอก ออฮ อาึ แจง
โรฮ โอ ซ ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ�� อฮั เซ ละ ด่าวติ�

12 ด่าวติ อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ ไอจ แม นา เฮี ติ ซาวม�
ซงา่วป ซ เกือฮ แม ปะ โฮว�� อฮั เซ ละ อ�ื อุรอีา อาวต
ลัง่ นึง เยรูซาเลม ฆาื อื ซเงะ เซ ฮอยจ ละ ซเงะ โคระ แม�
13 ด่าวติ เกือฮ อื โซม ญึม ไม่ แตะ นึง เญือะ แตะ� คนัป อื
ญุ ไปล ปอ ญุ่ยจ อ�ื ซาวม เซ อุรอีา เซ ปังเมอ โอ ลัง่ เอญี
นึง เญือะ แตะ� ไอจ เยอื นึง ซัต ยุฮ แตะ ไม่ กวนไจ กซัต
ตอก ไพรม แตะ�

14 ปวยฮ พริ เซ ด่าวติ ไซฮ อาึง โจตไม ละ โยอปั� รโปะ
อื นึง อุรอีา เซ� 15 รซอม นังซื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี �เญอืม รุป
เปอะ เกือฮ อุรอีา อาวต นึง มู โฮว รกา ปุย� นึง นา ก เรยีง
รุป ปุย ฮา ก ไฮญ� เญือม เซ เกือฮ ปุย ไฮญ ราึต ฮา� เด
อมึ ปุย ซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่�� อฮั เซ รซอม นังซื เซ�

16 เญอืม ฮอยจ อุรอีา นา เซ ตฮนั ยุฮ โยอปั แวต ลัง่ เวยีง
รปับ่า เซ� โยอปั ยุง นา ก อาวต โม ตฮนั เกง ฮา ปุย นึง อ�ื
เกือฮ อุรอีา เลียก ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย นา เซ ฆาื อ�ื 17 เญอืม
เซ โม ป อาวต กไน เวยีง เซ โอก ฮา เวยีง แตะ ละ ซ ตอซู อื
ปุ แตะ ไม่ ตฮนั ยุฮ โยอปั� โม ตฮนั ยุฮ โยอปั ยุม งอ่น� อุ
รอีา เซ ยุม โรฮ�

18 เญือม เซ โยอปั เกือฮ ปุย โฮว รโฮงะ ไลลวง รุป ปุย ปุ
แตะ เซ ละ ด่าวติ� 19 โยอปั ซตอก อาึง ป เอญี อู รซอม ละ
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ด่าวติ เซ ตอก เฮ�ี �ดัฮ เปอะ เอจี รโฮงะ ไลลวง รุป ปุย ปุ
แตะ ละ อ�ื กซัต เซ ตึน ซ รอก พาวม ฆาื อ�ื 20 ตึน ซ ไฮมญ
ปะ ตอก เฮ�ี �เมอยุ เลียก เปอะ ซดิ ลอน ไม่ เวยีง เซ ละ ซ
รุป เปอะ� อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง ซ โปยญ ปุย เปอะ เน่อมึ นึง
ฆรุง เซ นึง ตี เยอ� 21 อมั มัฮ โอ เปอะ ไตม ตอก ยุม อาบี่
มาเลก ป มัฮ กวน กิเด่โอน โฮ� มัฮ ปรโปวน ป แล่น อื นึง
ซโมะ ครติ ปุย เฮงาะ ออ� แล่น อื เน่อมึ นึง ฆรุง เวยีง เท
เบ่ต� โม่ เปอะ ไตม� เมอยุ เลียก เปอะ ซดิ ลอน โบ ฆรุง
ตอก เซ�� ตึน ซ อฮั เซ ละ เปอะ� ดัฮ เอจี อฮั อื ละ เปอะ
ตอก เซ ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ� �อุรอีา ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ
เซ เอจี ยุม โรฮ ไม่ อ�ื� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�� อฮั เซ�

22 ป เอญี อู ละ ด่าวติ เซ� เญือม เอจี ฮอยจ อ�ื รโฮงะ
เนอมึ โอเอฮี ป ดวน โยอปั แตะ เซ อฮั โครยญ เจือ� 23 ปุย
เซ อฮั อื ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี �ป ตอซู ไม่ เอะ เซ เรยีง ฮา
เอะ� โอก ฮา เวยีง แตะ ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ เอะ� เอะ ครปั
แม เยอะ ฮอยจ โบ รเวอืะ ฆรุง เวยีง อื เซ� 24 เญือม เซ ไก
ป โปยญ ปุย เน่อมึ นึง ฆรุง เซ นึง ตี ทนู งอ่น� กวนไจ ยุฮ
เปอะ ยุม งอ่น� อุรอีา กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ ยุม โรฮ ไม่ อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื

25 ด่าวติ อฮั อื ละ ป เอญี รโฮงะ ละ แตะ เซ ตอก เฮ�ี
�เกือฮ โยอปั อาวต ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� ปุ เกือฮ ตุก
ลอน รพาวม ฆาื อ�ื เญอืม รุป ปุย ปุ แตะ ตึน ยุม งอ่น ไอม
งอ่น� เกือฮ โฮว ละ เรยีง แตะ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ เมือง เซ
ฮอยจ ละ ปุน อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

26 บัต่เชบ่า เญือม ฮมอง อื ยุม ปรเมะ เญือะ แตะ ตอก
เซ เยอืม ฆาื อื แปน วงั อ�ื 27 เญือม เอจี ฟวยจ ไล เยอื
ม อื เซ� ด่าวติ เกือฮ ปุย โฮว ตุย ปรโปวน เซ ฮอยจ เญือะ
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แตะ� ลอต ไอฮ อื แปน ปรโปวน เญือะ แตะ� กังเคะ เอ
เญือม เอจี เติง เวลา อ�ื ปรโปวน เซ ไก กวน� กวน อื เซ
รเมะ� ป ยุฮ ด่าวติ เซ ปังเมอ โอ ปุก รพาวม พะจาว เฟือฮ
เอนิ�

12
นาทัน เติ ด่าวติ

1ฟวยจ เซ พะจาว ดวน นาทัน ฮอยจ ซึป ลปุง แตะ ละ ด่า
วติ� เญือม เอจี ฮอยจ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไก ปุย ลอา อาวต
ยว่ง ติ� ติ ปุย อื กอย� ติ ปุย อื ตุกญัก� 2 ปุย กอย เซ
โฮวน โมวก โฮวน แกะ ยุฮ� 3 ป ตุก เซ ไก โตว โอเอฮี ยุฮ�
ไก แกะ ชงั แตวะ ยุฮ ติ ป โฮลฮ อื นึง รวี แตะ� เซ โน่ง ป ไก
ยุฮ อ�ื เลียง อ�ื แกะ เซ อาวต ดิ ไม่ ปุย เซ ไม่ กวน อ�ื ปุย
เซ เกือฮ เอนิ ป โซม ป ปอน โกะ แตะ ละ แกะ ยุฮ แตะ เซ
งอ่น� เกือฮ โรฮ อื ญุ รอาวม นึง จอก ยุฮ โกะ แตะ� เกือฮ
อื ไอจ นึง เญือะ ดึม แตะ� ฮรกั เอนิ อื ตอก ฮรกั อื กวน ร
โปวน โกะ แตะ ไอฮ�

4 �ไก ติ ซเงะ เญือม ฮอยจ แคก เลือ นึง เญือะ ป กอย
เซ� ป กอย เซ ปังเมอ ฮลักกอ แกะ โมวก เญือะ โกะ แตะ�
ฆวต มอก โตว อื ละ พรี แตะ โซม ละ ป ฮอยจ เซ� โฮว ตุย
แกะ ชงั ยุฮ ปุย ตุก เซ ฮา อ�ื มอก� พรี อื ละ ป ฮอยจ เคะ
แตะ เซ�� อฮั เซ นาทัน เนอ�

5 ด่าวติ เมือต เอจี ฮมอง ไลลวง ปุย กอย เซ รอก ลัมเลือ
รพาวม นึง ปุย เซ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ นาทัน� �ปุย เซ โซม
กวน ไม่ ยุม แตะ เอนิ� แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ� 6แจง
ไมจ อื โรก ละ ปุย เซ ปาวน เตะ เอนิ นึง โอ อื เลียก พาวม
นึง ปุย เฟือฮ�� อฮั เซ ด่าวติ เตอ�
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7 นาทัน อฮั เฮี ละ ด่าวติ� ปุย เซ เอจี มัฮ เอนิ ปะ เฮ�ี
ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั เยโฮวา พะจาว ยุฮ อซิราเอน� อฮั
เฮี ละ เปอะ� อาึ เอจี เลือก ปะ แปน กซัต เมือง อซิราเอน�
เอจี เกือฮ ปะ โปน ฮา อมันัต ยุฮ ซาอุน� 8 อาึ เอจี เกือฮ
บัน่เมือง ยุฮ อื ละ เปอะ เตือง ปรโปวน แตวะ เญือะ อื โฮวน
ปุย� อาึ เอจี เกือฮ ปะ ตัตเตียง โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า เตื
อง โอยจ อ�ื โอเอฮี เมาะ เซ ดัฮ โอ ดิ ปอ ละ เปอะ อาึ ปุน
เกือฮ ลัง่ ละ เปอะ โฮวน ฮา เซ� 9 เมอยุ พลิฮ บึน เปอะ ลปุง
อาึ นึง ยุฮ เปอะ ป ฆอก ป เบร ละ อาึ อ�ื ปะ เอจี ยุฮ เปอะ
ยุม ไม่ อุรอีา เญือม โฮว รุป อ�ื เอจี เกือฮ เปอะ โม อมัโมน
ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื เอจี ตุย แม เปอะ ปรโปวน เญือะ อ�ื 10 เคียง
ยุฮ เปอะ ตอก เซ โม จัตเจือ โกะ เปอะ ซ ไก ป ยุฮ ปุย ยุม
ไม่ นึง วจิ งอ่น โครยญ เจน ปุย� นึง พลิฮ บึน เปอะ อาึ ไม่
เอจี ตุย เปอะ ปรโปวน เญือะ อุรอีา ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน
ปุย เญือะ โกะ แตะ�

11�อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื อาึ ซ เกือฮ ปุย ไน เญือะ
โกะ เปอะ ไอฮ เกือฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ เปอะ� อาึ ซ
ตุย ปรโปวน เญือะ เปอะ ฮา เปอะ ซองนา เปอะ งอ่น� ซ
เกือฮ ปรเมะ ป มัฮ คระ เฌือต โกะ เปอะ ไอฮ ฮา เปอะ� ซ
ไอฮ เปงๆ เอนิ อื ซองนา ปุย� 12 ปะ เอจี ยุฮ เปอะ ป พิต
ไม่ เม่าะ เปอะ พิต แตะ เซ� อาึ ซ เกือฮ ป ฆอก เฮี เกิต ละ
เปอะ ก เปงๆ อื ซองนา โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื� อฮั
เซ ลปุง พะจาว ซึป นาทัน เซ�

13 ด่าวติ อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี ยุฮ เนอึม ป พิต ละ พะจาว.
เอจี ระ เนอึม มัป่ ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ� นาทัน อฮั เฮ�ี �พะจาว
เอจี ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ เปอะ� ซ ยุม เปอะ โตว ฆาื อ�ื
14 ปัง มัฮ ตอก เซ เญือม ยุฮ เปอะ โอเอฮี ตอก เซ เอจี มัฮ
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พลิฮ บึน เปอะ พะจาว. กวน รเมะ เปอะ ป เอจี เกิต เซ ซ
ยุม ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 15 ฟวยจ เซ นาทัน เอญี ฮอยจ
นึง เญือะ โกะ แตะ�
ฟวยจ เอญี นาทัน เซ� พะจาว เกือฮ เนอึม กวน ด่าวติ

ป เกิต เน่อมึ นึง ปุย เญือะ อุรอีา เซ โซะ� 16 เญือม โซะ อื
ด่าวติ ปัว พะจาว เกือฮ อื ไฮ� เออปึ อาวป ฆาื อ�ื เมือ ก
ซาวม อื ไอจ ลังเตะ� ไอจ โตว นึง เตียง ไอจ แตะ� 17 โม
ป ยุฮ กัน เญือะ อื เซ ชุง โบ อ�ื ฆวต เกือฮ อื โกฮ เน่อมึ ลัง
เตะ เซ� ด่าวติ ญอม โตว โกฮ� ญอม โตว โซม ไม่ ปุย�

18 เญือม เอจี ไก อื อาแลฮ ซเงะ เอ� ยุม กวนงกั เซ�
กวนไจ ยุฮ ด่าวติ โรวต โตว รโฮงะ อื ละ อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ
แตะ� �เญอืม ไอม ลัง่ กวนดุ เซ ญอม โตว งอ่ต ป อฮั เอะ�
ดัฮ เอะ ซ รโฮงะ ยุม กวนงกั เซ ละ อ�ื โฮว ละ โอ แตะ ซ
ญอม ไอฮ ป อฮั ฮะ� ซ ยุฮ ป โซะ ฆาื อื ละ โกะ แตะ ยุง่��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

19 เญือม เซ ด่าวติ ชวน รแซป โม กวนไจ แตะ เซ ไม่ ปุ
แตะ ตอก เซ� แกต อื มัฮ เอจี ยุม กวนดุ เซ ฆาื อ�ื ไฮมญ
อ�ื �อมั เอจี ยุม เนอมึ กวนงกั เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื �ยุม��
อฮั เซ โม เซ�

20 เญือม เซ ด่าวติ โกฮ เน่อมึ ไอจ แตะ ลังเตะ� ฮาวม�
ดะ ลออยฮ� ลโปลฮ เครองึ เซอกึ แตะ� โฮว ไววอน นึง
พากัง ยุฮ พะจาว. เญอืม เอจี เอญี แม อื นึง เญือะ แตะ เซ
ดวน ปุย ตาว ป โซม ป ปอน ละ แตะ� ปุย ตาว เนอมึ ป โซม
ละ อ�ื โซม เนอมึ อ�ื

21 โม กวนไจ อื ไฮมญ อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี �เมอยุ ยุฮ เปอะ
โอเอฮี ตอก เฮ�ี เญือม ไอม ลัง่ กวนดุ เซ ปะ เออปึ เปอะ
อาวป� เยอืม เปอะ ไม่� เญือม เอจี ยุม อื ปะ โกฮ โซม
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เปอะ� เอะ คาว โตว ไจ เยอะ ป ยุฮ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

22 ด่าวติ โลยฮ อ�ื �เนอึม� เญือม ไอม ลัง่ อื อาึ เออปึ
อาวป� เยอืม เนอมึ เมอะ� อาึ แกต พะจาว ซ เลียก พาวม
นึง แตะ ฆาื อ�ื แกต ซ เกือฮ อื ไอม� 23ปเล่ีย เฮี เคียง เอจี
ยุม อื ซ เออปึ แม ละ เมอ� อาึ อมั เกียฮ เกือฮ โกฮ ไอม แม
เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� เฆียง เฮี อาึ ซ โฮว โรฮ ก อาวต โกะ อ�ื
โกะ อื ปังเมอ โอ เญือะ เกียฮ แม ฮอยจ เคะ อาึ�� อฮั เซ
ด่าวติ เตอ�

24 ฟวยจ เซ ด่าวติ เกาะ โลม รพาวม บัต่เชบ่า ป มัฮ ปร
โปวน เญือะ แตะ เซ� เญือม เอจี ยุ แม อื ปุ แตะ ปรโปวน
เซ โรวก แม� เญือม เกิต กวน อื เซ� รเมะ� ด่าวติ ปุก
มอยฮ อ�ื อฮั ซาโลมอน ละ อ�ื พะจาว ฮรกั กวนดุ เกิต
เซ� 25 เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ นาทัน นึง ฮรกั แตะ กวน
ดุ เซ� เกือฮ นาทัน ปุก มอยฮ โคระ ละ อื ติ� เกือฮ อื อฮั
เยด่ีดิย่า ละ อ�ื เบือ ฮรกั พะจาว อ�ื

ด่าวติ โฮลฮ กุม เมือง รปับ่า
(3 กซต� 20:1-3)

26 เญือม เซ โยอปั รุป ลัง่ ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง รปับ่า ป
มัฮ เมือง ระ ยุฮ โม อมัโมน เซ� เอจี มัฮ นัม โฮลฮ เลียก
กุม เมือง เซ� 27 โยอปั ดวน ปุย โฮว อู รซอม แตะ� อฮั อื
ละ กซัต ด่าวติ ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี โฮลฮ รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย
นึง เมือง รปับ่า� เอจี ปุน เลียก กุม นัมโม่ ยุฮ อ�ื 28 ปเล่ีย
เฮี ปัว ปะ ฮอยจ รโจะ ตฮนั ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื ไม่ จัต
เปอะ เกือฮ แวต เมือง เฮี ฮอยจ ละ เป เปอะ� ดัฮ เปอะ โอ
ยุฮ ตอก เซ โฮ� ดัฮ อาึ เลียก กุม เมือง เซ� ปุย กอก ปลาว
รโฮงะ มอยฮ อาึ นึง อื โน่ง�� อฮั เซ� 29 เญือม เซ ด่าวติ
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เกือฮ เนอึม โม ตฮนั ยุฮ แตะ รโจะ ปุ แตะ� เกือฮ อื โฮว
ฮอยจ นึง เมือง รปับ่า เลียก ตอซู ปุ แตะ ไม่ อ�ื โฮลฮ เนอึ
ม กุม เมือง เซ� 30 ด่าวติ โฮลฮ โรฮ ตุย โรวก วอม ไคร ป
จาวป โม กซัต อมัโมน เซ� วอม ไคร เซ นัมนัก เอนิ เมาะ
งว่ย โรฮ ปาวน กิโล� เอจี ปดัป่ ปด่า ปุย นึง แกว ไมจ� ปุย
โม เซ จาวป วอม เซ นึง ไกญ กซัต ด่าวติ� เญือม เซ ด่า
วติ โฮว ซาวป ตุย ซเพระ โอเอฮี นึง เมือง เซ� โฮลฮ เนอึม
อื โฮวน เจือ� 31 โม ลัปซด่อน ป อาวต ลัง่ เมือง เซ เยอ�
เกือฮ อื แปน ป ยุฮ กัน โซะ ละ แตะ� มัฮ เกือฮ อื ยุฮ กัน
เลือ โคะ� ปวก เตะ� ฆู โคะ� ยุฮ เตะ ตอง� เมาะ ป มัฮ ยว่ง
อาวต นึง เมือง อมัโมน ยุฮ ตื อื ละ อื ตอก เซ� ฟวยจ เซ
ด่าวติ โกฮ เอญี ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซา
เลม�

13
อมัโนน ไม่ ทามัน

1 อปัซาโลม ป มัฮ กวน รเมะ กซัต ด่าวติ เซ ไก รนัน ติ
ปุย� มัฮ ปุย ไมจ นา ซา ฮกั� ปเครฮี เซ มอยฮ อื มัฮ ทา
มัน� ติ โฮน อื อมัโนน ป มัฮ กวน รเมะ ด่าวติ เซ ติ ปุย อ�ื
ฮรกั ทามัน เซ� ฆวต ไอฮ อ�ื 2 อมัโนน เซ แปน เอนิ โซะ
ละ อื นึง แกต อื ติ แตะ โอ โฮลฮ ทามัน เซ� ยุง โตว ตอก ซ
เกียฮ โฮลฮ แตะ ซดิ ไม่ อื นึง มัฮ ลัง่ ทามัน เซ ปเครฮี ม่อง
ลัง่� 3 อมัโนน เซ ไก โรฮ ปุโฮมว ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ โย
นาดัป่� มัฮ กวน ชิเมอา� ชิเมอา เซ มัฮ เอยีกตุ ด่าวติ เซ�
โยนาดัป่ เซ มัฮ ปุย เฮยีง ลัมเลือ� 4 โยนาดัป่ เซ ไฮมญ อมั
โนน เซ ตอก เฮ�ี �ปะ ป มัฮ กวน กซัต เตอ� มัฮ เมอ ป เฟี
ยก ดาวม ลอป เปอะ ฆาื อื โครยญ ซเงะ่ เอ� ปะ เกียฮ โอ
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โน่ง เปอะ รโฮงะ ละ อาึ เมอ�� อฮั เซ� อมัโนน เซ โลยฮ
อ�ื �อปัซาโลม ปุ อาึ ไก รนัน ติ ปุย มอยฮ ทามัน� อาึ ไก
ลัมเลือ รพาวม นึง ทามัน เซ�� อฮั เซ� 5 โยนาดัป่ อฮั เฮี
ละ อ�ื �เคียต เกือฮ ติ เปอะ แปน ป โซะ ละ� เญือม เอจี
ฮอยจ แลน เปือะ เปอะ ปะ เคียต อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �ปัว
เปอะ เกือฮ ทามัน เซ ฮอยจ ตาว ป โซม ป ไอฮ เนิ� เกือฮ
ฮอยจ เพรยีง ป โซม เนิ นา เฮี เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ ยุ� ไม่ ซ
โฮลฮ อื เทาะ ป โซม เซ เนิ�� เคียต อฮั ละ อื ตอก เซ�� อฮั
เซ� 6 อมัโนน เซ เคียต เนอมึ ไอจ ตอก ไอจ ป โซะ โฮ� เญื
อม เซ กซัต ด่าวติ ฮอยจ แลน อ�ื อมัโนน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปัว เปอะ เกือฮ ทามัน เซ ฮอยจ ยุฮ คโนม ซองนา อาึ นา
เฮ�ี ละ ซ โฮลฮ อื เทาะ คโนม เซ ละ อาึ�� อฮั เซ�

7 เญือม เซ ด่าวติ ดวน เนอึม ปุย โฮว รโฮงะ อื ละ ทา
มัน เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว ฮอยจ เญือะ อมัโนน ป มัฮ
เอียกระ เปอะ เซ� ไม่ ไมจ เปอะ เพรยีง ป โซม ละ ซ เกือฮ
เปอะ โซม อื นา เซ�� อฮั เซ� 8ทามัน โฮว เนอมึ ฮอยจ เคะ
อมัโนน เซ� ยุ ไอจ ลัง่ อื นา ก ไอจ แตะ� ทามัน เซ ตุย แปง
ยุฮ คโนม นึง อื ละ เอยีกระ แตะ เซ ซองนา อ�ื ฟวยจ เซ กา
คโนม เซ นึง งอ� 9ทามัน เซ ชาวก คโนม เซ เน่อมึ โตะ มอ
คัง ซองนา เอยีกระ แตะ เซ� อมัโนน ปังเมอ โอ ญอม โซม
อ�ื อฮั เฮี ละ ทามัน เซ� �เกือฮ ปุย ไฮญ โอก ฮา นา เฮี เตื
อง โอยจ แตะ�� อฮั เซ� ปุย โม เซ โอก เนอมึ� 10 อมัโนน
อฮั อื ละ ทามัน เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เลียก ตาว คโนม
เซ ละ อาึ ฮอยจ โตะ ฮอง กไน เฮี เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ เทาะ
คโนม เซ ละ อาึ�� อฮั เซ� ทามัน เลียก ตาว เนอึม คโนม
ยุฮ แตะ เซ ละ อื โตะ ฮอง กไน เซ� 11 เญอืม เอจี เลียก ตาว
ทามัน คโนม ละ อื ซดิ ละ ซ เกือฮ อื โซม ตอก เซ� อมัโนน
เซ โฮมวต เอนิ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เลียก ไอจ ดิ ไม่ เอียกระ
เปอะ เฮ�ี� อฮั เซ� 12ทามัน โลยฮ อื ละ อ�ื �แปน โตว เอี
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ยกระ� ปัว เปอะ โอ คนัป อาึ เฟือฮ เอนิ� โอเอฮี ตอก เฮี ปุย
ยุฮ โตว อื ละ ปุ แตะ เฟือฮ เอนิ ไน โม อซิราเอน เนอ� ปัว
เปอะ โอ ยุฮ ป คึต ตวยฮ ลอน ตอก เซ� 13อาึ ซ เกียฮ เม่าะ
กัน โซะกิจ แตะ เซ ฮา ปุย ก เมอ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ปะ
ซ แปน เปอะ ปุย ไลจ มอยฮ ไน โม อซิราเอน เฮี ฆาื อ�ื ฮา
เซ มัฮ ปัว เปอะ นึง กซัต เซ� ตึน โอ โรฮ ซ ฮลักกอ อาึ ฮา
เปอะ�� อฮั เซ� 14 อมัโนน เซ ปังเมอ โอ ญอม งอ่ต ป อฮั
ทามัน เซ� อาวม ระ เรยีง แตะ ฮา อ�ื คนัป เอนิ ไอฮ พาวม
ไม่ อ�ื

15ฟวยจ เซ อมัโนน เตือ นึง ทามัน เซ ไม่ เกละ ลัมเลือ อื
ยุ� เกละ เอนิ ยุ อื โฮฮ ฮา เญอืม ฮรกั อื เซ แม� อมัโนน เซ
อฮั เฮี ละ อ�ื �โอก ตอ แปฮ ฮา นา เฮ�ี� อฮั เซ� 16ทามัน
เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปุ อฮั ตอก เซ เอียกระ� กัน โครฮ
เปอะ อาึ โอก เฮี มัฮ เอนิ กัน พิต ระ ฮา ป เอจี ยุฮ เปอะ เนิ
เซ�� อฮั เซ� อมัโนน เซ ปังเมอ โอ ญอม งอ่ต ป อฮั ทา
มัน เซ� 17 อมัโนน กอก กวนไจ ซดิ ยุฮ แตะ เซ อฮั เฮี ละ
อ�ื �ไมจ เปอะ โครฮ ปรโปวน เฮี เกือฮ โอก ก พร�ิ ฟวยจ
เซ ซอง รเวอืะ ฮา� ซแก ไม่ อ�ื� อฮั เซ� 18 กวนไจ ซดิ ยุฮ
อมัโนน เซ โครฮ เนอึม ทามัน เกือฮ โอก� ฟวยจ เซ ซอง
รเวอืะ ซแก อื ไม่ อ�ื ทามัน เซ จาวป ลปิ ลัง่ เตะ ดา ติ�
ตอก ลปิ กอ จาวป ป มัฮ กวน เครฮี กซัต โฮ� 19 กาวป อาึง
จะ นึง ไกญ แตะ� แจฮ ลปิ ดา แตะ เซ ไม่ อ�ื ดุป นา แตะ
เยอืม ปุ โฮว ไม่ อ�ื

20 อปัซาโลม ป มัฮ เอียกระ อื เซ เมือต เอจี ยุ ทามัน
เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �อมัโนน ป มัฮ เอียกระ เปอะ เซ อมั มัฮ
เอจี ไอฮ พาวม อื ไม่ ปะ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ รอก ลอน พาวม
ฆาื� ปัง มัฮ ตอก ออฮ ตอก เอฮี� เอจี มัฮ โรฮ เอียกระ
เปอะ ป มัฮ กวน ติ เปือะ ไม่ เปอะ โรฮ� ปุ รโฮงะ ไลลวง เซ
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ละ ปุย เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ� ป มัฮ ทามัน เซ อาวต โฆย
นึง เญือะ อปัซาโลม ป มัฮ เญือะ เอียกระ แตะ เซ ไม่ ไลจ
รพาวม แตะ� 21 เญือม เอจี ฮมอง กซัต ด่าวติ ไลลวง เซ
รอก ลัมเลือ พาวม ฆาื อ�ื 22 อปัซาโลม เกละ ลัมเลือ ยุ อมั
โนน เซ ฆาื ไอฮ พาวม อื ไม่ ทามัน ป มัฮ ปุ แตะ เซ� ลอต
เอนิ โอ เญาะ ลปุง ไม่ อ�ื

อปัซาโลม โรก เวน ละ อมัโนน
23ฟวยจ เซ แม ลอา เนอมึ� อปัซาโลม จัต กัน กิน เลียง

ญัป ฮาึก แกะ ยุฮ แตะ นึง ยว่ง บ่าอนัฮาโซ� ป อาวต ซดิ ไม่
นาตี โม เอฟราอมิ เซ� เญือม เซ อปัซาโลม กอก โรฮ กวน
รเมะ กซัต ด่าวติ เซ โครยญ โฆะ อื ฮอยจ เคะ แตะ นา เซ�
24 อปัซาโลม โฮว เคะ กซัต ด่าวติ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ซเงะ
เนาะ เฮี อาึ ไก กัน ชลอง กัน ญัป แตะ ฮาึก แกะ ยุฮ แตะ�
ปัว ปะ ไม่ โม กวนไจ ยุฮ เปอะ ฮอยจ เคะ แตะ นึง กัน เซ��
อฮั เซ� 25กซัต ด่าวติ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �กวน� มัฮ อื ญุ่ก�
แปน โตว ป ติ� ปัง โอ โฮว เตือง โอยจ แตะ� แปน ปลาว ป
ญัก ละ เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� อปัซาโลม ปัว เลาะ ปัว ลาึน
แนฮ อื โฮว� กซัต ด่าวติ ปังเมอ โอ ลัง่ ญอม โฮว� ปิฮ มุ่น
ละ อื โปง อื โฮว ไมจ มวน� 26 อปัซาโลม อฮั แม เฮี ละ อ�ื
�ดัฮ เนอมึ โกะ เปอะ โอ เกียฮ โฮว� ปัว เปอะ เกือฮ อมัโนน
ป มัฮ เอยีกระ เกอะ โฮว ไม่ เยอะ�� อฮั เซ� กซัต เซ ไฮมญ
อ�ื �เมอยุ ฆวต เกือฮ เปอะ อมัโนน เซ โฮว เยอ�� อฮั เซ�
27 อปัซาโลม ปัว เลาะ ปัว ลาึน แม อื โฮว� เญอืม เซ ด่าวติ
เกือฮ เนอึม อมัโนน เซ ไม่ กวน รเมะ ไฮญ แตะ โฮว ไม่ อื
เตือง โอยจ อ�ื

28ฟวยจ เซ อปัซาโลม อฮั อื ละ โม กวนไจ แตะ ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ มอง แลน ที โฮ� ดัฮ เปอะ เอจี ยุ ญุ่ยจ อมัโนน
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เซ นึง ไปล อะงุน โฮ� ดัฮ อาึ เอจี อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี
�ปุฮ อมัโนน เซ�� ดัฮ อาึ อฮั เซ ละ เปอะ โฮ� โม เปะ ไมจ
เปอะ เลียก ยุฮ เอนิ ยุม ไม่� ปุ ฮลัต นึง เฟือฮ เอนิ� อาึ โม่
เอจี อฮั ละ เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ อาวต ไม่ เรยีง
รพาวม แตะ�� อฮั เซ� 29 ป มัฮ กวนไจ อื เซ ยุฮ เนอึม อื
ละ อมัโนน ตอก เซ� ตัม ป อฮั อปัซาโลม ละ แตะ เซ� โม
กวน กซัต ปุย ไฮญ นึง อื ตัง โคน ตัง โกฮ ตอ เอญี� บุก ปุ
เอญี ลอ ยุฮ แตะ ติ ปุย ติ ตัว�

30 ลไล เอญี โม กวน กซัต เซ นึง คระ อา ไก ป ฮอยจ อฮั
ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี �อปัซาโลม เอจี ยุฮ ยุม ไม่ กวน รเมะ
ปะ เตือง โอยจ อ�ื เญาะ โฮฮ โตว ติ ปุย เนอมึ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 31 เญือม เซ กซัต เซ โกฮ ชุง แจฮ เครองึ เซอกึ แตะ�
วตั เอนิ ติ แตะ ลังเตะ� โม กวนไจ อาวต ไม่ อื เซ แจฮ โรฮ
เครองึ เซอกึ แตะ� 32 โยนาดัป่ กวน รเมะ ชิเมอา ป มัฮ เอี
ยกตุ ด่าวติ เซ ปังเมอ อฮั เฮ�ี �โอ กซัต� ปัว เปอะ โอ คาว
ไจ พิต� กวน เปอะ ยุม เนอมึ โตว เตือง โอยจ แตะ� มัฮ อมั
โนน โน่ง ป ยุม เมอ� มัฮ ตัม ป คิต อปัซาโลม โตะ รพาวม
แตะ� อปัซาโลม เซ ตึน ไก รพาวม ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ อมัโนน
เซ เน่อมึ เญือม ไอฮ พาวม อมัโนน เซ ไม่ ทามัน ป มัฮ ปุ
แตะ เซ� 33 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปัว ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ
แตะ เฮี โอ ตุก ลอน รพาวม ฆาื� นึง อฮั ปุย กวน เปอะ ยุม
เอนิ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ เนอมึ อมัโนน เซ โน่ง ป ยุม เมอ��
อฮั เซ�

34อปัซาโลม เซ ปังเมอ ลอต เอนิ ตอ� เญอืม เซ โม ตฮนั
มองญัม แก โอเอฮี ชวน ปุย โฮวน ติ มู เลีฮ ฌื นึง คระ เมือง
โฮโรนาอมิ� ลอต เอนิ โฮว รโฮงะ อื ละ กซัต เซ� 35 โยนาดั่
ป อฮั อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �แก เมอะ� โม กวน รเมะ
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เปอะ กัมลัง เอญี นึง คระ� เอจี ซ ฮอยจ� เอจี มัฮ เนอึม
ป เนอึม ตอก เอจี อฮั อาึ อื ละ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
36 เมาะ ลอยจ ลปุง โยนาดั่ป เซ� โม กวน กซัต ด่าวติ เซ
ฮอยจ เนอึม ไม่ เยอืม แตะ� กซัต เซ เยอืม โรฮ� โม กวน
ไจ กซัต เซ เยอืม โรฮ เตือง มู แตะ ไม่ โน่วก ฆุ กุ กอน แตะ�

37 อปัซาโลม โฮว เคะ ทันไม กวน อมัมีฮุต ป มัฮ กซัต
เมือง เกชู� ด่าวติ เซ ปังเมอ เยอืม ยุม อมัโนน กวน แตะ
เซ เล่ีญ� 38 อปัซาโลม เซ ตอ โฮว อาวต นึง เมือง เกชู เซ
ลอวย เนอมึ� 39 เมาะ ไฮ โซะ รพาวม อื นึง ยุม อมัโนน เซ�
กซัต ด่าวติ ตุก แม รพาวม ไม่ ซฆลอย อื อปัซาโลม เซ�

14
โยอปั งอ่ต ตอก ซ เกือฮ แตะ อปัซาโลม เอญี

1 เญอืม เซ โยอปั ป มัฮ กวน เซรุยา ยุง อื ซฆลอย ลัมเลือ
กซัต ด่าวติ อปัซาโลม เซ� 2 โยอปั ดวน ปุย โฮว กอก ปร
โปวน ละ แตะ ติ ปุย เน่อมึ นึง เมือง เทโคอา� ปรโปวน เซ
มัฮ ปุย เฮยีง ยุง� โยอปั อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว ปะ เคียต แปน
ปุย เยอืม ป ยุม� เคียต จาวป เครองึ ตอก เครองึ จาวป ปุย
เญือม เยอืม แตะ ป ยุม โฮ� ทัน โตว ดะ ลออยฮ ซัต ฮาึก
เปอะ เฟือฮ เอนิ� เคียต เกือฮ ติ เปอะ ตอก ปรโปวน เอจี
เล่ีญ เยอืม ป ยุม นึง โซะ รพาวม แตะ โฮ� 3ฟวยจ เซ ไมจ
เปอะ เลียก เคะ กซัต เซ ไม่ อฮั เปอะ รซอม โอเอฮี ละ ตัม ป
ดวน อาึ แตะ อฮั�� อฮั เซ� เญือม เซ โยอปั เพอกึ ไลลวง
ป ไมจ ปรโปวน เซ อฮั ละ กซัต เซ�

4 ปรโปวน เซ เลียก เนอึม เคะ กซัต เซ� นุ่ม ไว อื ปอ
จิ ไกญ แตะ เตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� ปัว ปะ เรอึม
แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 5 กซัต เซ โลยฮ อ�ื �เมอ ป ฆวต
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เกือฮ เปอะ อาึ เรอึม แตะ นึง อ�ื� อฮั เซ� ปรโปวน เซ
โลยฮ อ�ื �อาึ มัฮ แมฮงั� ตุก เกอะ ไม่� ปรเมะ เญือะ อะ
เอจี ยุม� 6 อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ� อาึ ไก กวน รเมะ ลอา
ปุย� โฮว รเจ ไม่ ปุ แตะ นึง ชจิ� ไก โตว ป อาวต นา เซ ละ
ซ รกอฮ แตะ� กวน เนอะ ติ ปุย อื เซ ปุฮ ปุย ติ อื เซ ยุม
เอนิ ยุฮ อ�ื 7 ปเล่ีย เฮี โม เอียกปุ คระ เฌือต เตอะ ฮอยจ
ฆาื อื เคะ อาึ เตือง มู แตะ� อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ มอป
ปุย ยุฮ ยุม ไม่ เอยีกระ แตะ เซ ละ เอะ� ละ ซ โรก เวน รโตง
เอยีกระ อื ป เอจี ยุฮ อื ยุม ไม่ เซ�� อฮั เซ เนิ� ดัฮ ยุฮ เนอึ
ม อื ตอก เซ� มัฮ เอนิ ยุฮ อื ไลจ ไม่ ควน ซโอว รพาวม อาึ
เมาะ ไก ลัง่ อื เซ� มัฮ โรฮ โอ อื เญาะ เกือฮ ปรเมะ เญือะ
อาึ ไก มอยฮ� ไม่ โอ อื เกือฮ ไก จัตเจือ นึง ปลัฮเตะ เฮี เฟือ
ฮ เอนิ�� อฮั เซ ปรโปวน เซ�

8 กซัต เซ อฮั อื ละ ปรโปวน เซ ตอก เฮ�ี �เอญี ฮา นึง
เญือะ เปอะ เมิฮ� ไลลวง อฮั เปอะ เซ ซ เรอมึ ปะ นึง�� อฮั
เซ�

9 ปรโปวน เซ อฮั แม อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �โอ กซัต�
ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� เญือม รเตีฮ เปอะ ไลลวง เซ ป มัฮ มัป่
ตุต นึง อื เซ เกือฮ ฮอยจ ละ อาึ ไม่ โม จัตเจือ เญือะ เญะ
เมิฮ� เญือะ เปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ ฮุ ปุ เกือฮ มัป่ ตุต เซ ฮอยจ
ละ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�

10 กซัต เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ป อฮั ลัง่ โอ
เอฮี ละ เปอะ ไมจ เปอะ ตาว ปุย เซ ฮอยจ ละ อาึ เฮ�ี ฟวยจ
เซ ปุย เญาะ โรวต โตว ฮอยจ ซุกซัก ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื 11 ปรโปวน เซ อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� ปัว ปะ
ซันญา เบือ มอยฮ พะเยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ เซ�
ละ โอ เปอะ ซ เกือฮ โม เอยีกปุ คระ เฌือต เตอะ ยุฮ แม ยุม
ไม่ กวน อาึ ติ นึง กัน โรก อื เวน รโตง กวน เอจี ยุม เมอะ
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เซ�� อฮั เซ� กซัต เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �แจง ไอม พะจาว ตอก
ออฮ� กวน ปะ เซ แจง โรฮ โอ ซ ไลจ� ปัง มัฮ ฮาึก ไกญ อื
ติ เงยีง ปุ โรฮ ซ ดุฮ ลังเตะ ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ�

12ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� อาึ
ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� อาึ ฆวต ปัว แม อฮั โอเอฮี ละ ปะ
ป มัฮ จาวไน ยุฮ แตะ ติ เจือ แม�� อฮั เซ� กซัต เซ อฮั เฮี
ละ อ�ื �อฮั เมิฮ�� อฮั เซ�

13 ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� ปะ เมอยุ งอ่ต
เปอะ ตอก ซ ยุฮ แตะ ป พิต ละ ป มัฮ ปุย ไน พะจาว เซ�
เญอืม อฮั เปอะ โอเอฮี ตอก เซ เอจี มัฮ เอนิ ญวต เปอะ พิต
ละ โกะ แตะ ไอฮ� นึง โอ เปอะ เกือฮ กวน แตะ ป เอจี ตอ
เซ โฮลฮ เอญี อาวต แม นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ� 14 เอะ เตื
อง โอยจ เจอะ มัฮ ตื ป ซ ยุม� ตอก โรฮ รอาวม เอจี เฆรฮ
นึง ลังเตะ โอ ปุย เญาะ เกียฮ เชยีต โฮ� พะจาว ฆวต เกือฮ
โตว ปุย ไลจ จีวติ ติ ปุย เนอึม� มัฮ งอ่ต อื ตอก ซ เกือฮ
แตะ ปุย เอจี รกัฮ ฮา เมือง อาวต แตะ เซ เกียฮ ซดิ แม ไม่
โกะ แตะ� 15 โอ กซัต� ป ฮอยจ ปัว อาึ ปะ เรอมึ แตะ นึง ไล
ลวง เฮี ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื ฮอยจ พระ ลอป โม ลัปซด่อน เซ อาึ�
ละ ซ เกือฮ อื อาึ ฮลัต เตีจ� อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ�
อาึ มัฮ ซโอว พาวม ไม่ ซ เรอมึ ปะ อาึ นึง ไลลวง ป ปัว เยอะ
เฮ�ี 16 อาึ แกต โรฮ ปะ งอ่ต รซอม ปัว อาึ นึง เปอะ� ไม่ ซ
เรอึม เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา อมันัต โม ป ฆวต ยุฮ ยุม ไม่
เยอะ เตือง อาึ� เตือง กวน เนอะ ละ ซ รกัฮ อื เอะ ฮา เมือง
ป เกือฮ พะจาว ละ ปุย ไน แตะ เซ� 17 อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
เปอะ งอ่ต โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ปัว เกือฮ ลปุง กซัต
ยุฮ ฮุ เซ แปน ควน โปน อาึ ป ฆอก�� อาึ อฮั เซ โตะ รพาวม
แตะ� นึง มัฮ ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ ฮุ เซ ป ตอก เอนิ เตปด่า
ยุฮ พะจาว โฮ� ละ ซ ยุง แตะ เมาะ ตัง ป ไมจ ไม่ ป ฆอก ฮา
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ปุ แตะ� ปัว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ อาวต ลอป ไม่
เปอะ�� อฮั เซ�

18ฟวยจ เซ กซัต เซ โลยฮ แม อื ละ ปรโปวน เซ ตอก เฮ�ี
�เมาะ ป ซ ไฮมญ อาึ ปะ นึง อื ปะ ปุ เม่าะ ติ เจือ เนอึม��
อฮั เซ ละ อ�ื ปรโปวน เซ อฮั เฮ�ี �ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ
ปัว เปอะ อฮั เนิ เมิฮ�� อฮั เซ� 19 กซัต เซ ไฮมญ อื ตอก
เฮ�ี �ไลลวง เซ อมั มัฮ โยอปั ป ดวน ปะ อฮั ฮา�� อฮั เซ�
ปรโปวน เซ โลยฮ แม อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต ป มัฮ จาวไน

ยุฮ ฮุ� แจง ไอม ปะ ตอก ออฮ� อาึ แจง โรฮ โอ ซ เกียฮ เม่า
ะ โอเอฮี ฮา เปอะ ติ เจือ เนอมึ� เอจี มัฮ เนอมึ โยอปั ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ ป ดวน อาึ อฮั ตอก เซ เยอ� เอจี เพอกึ
เนอมึ ไลลวง เซ ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี 20 ป ยุฮ
โยอปั อื ตอก เซ ฆาื อ�ื มัฮ เกือฮ อื ไลลวง เซ แปน ป ไมจ
ป ญุ่ก� ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ มัฮ เนอมึ เปอะ ป ไก ซติ พัน
ญา� ตอก เอนิ เตปด่า ยุฮ พะจาว โฮ� นึง ยุง เนอึม เปอะ
โอเอฮี ป เกิต นึง ปลัฮเตะ เฮี โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

21 ฟวยจ เซ กซัต เซ อฮั อื ละ โยอปั เซ ตอก เฮ�ี �อาึ
เอจี โตกโลง เนอมึ เกือฮ ละ เปอะ ตัม ป ปัว เปอะ เซ� ไมจ
เปอะ โฮว ตุย อปัซาโลม กวน รเมะ อาึ เซ� เกือฮ ฮอยจ นา
เฮี เมิฮ�� อฮั เซ� 22 เญอืม เซ โยอปั นุ่ม ไว กซัต ด่าวติ เซ
ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� รโฮงะ รพาวม ญันด่ี แตะ ละ อื ตอก
เฮ�ี �โอ กซัต ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� ซเงะ เนาะ เฮี อาึ เอจี ยุง
เงอะ เปลีฮ ปะ รพาวม เลียก พาวม แตะ นึง อาึ อ�ื นึง เอจี
เกือฮ เนอึม เปอะ โอเอฮี เนิ ตัม ป ปัว อาึ นึง เปอะ�� อฮั
เซ� 23 โยอปั โกฮ โฮว เนอึม ฮอยจ นึง เมือง เกชู เซ� ไม่
เกือฮ อื อปัซาโลม เซ เอญี ไม่ แตะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซา
เลม� 24 กซัต เซ ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เกือฮ
อปัซาโลม เซ เอญี อาวต นึง เญือะ โกะ อื ไอฮ� ปุ เกือฮ เอญี
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เลียก เคะ อาึ�� อฮั เซ� อปัซาโลม เซ เอญี อาวต เนอมึ ฆาื
อื นึง เญือะ โกะ อื ไอฮ� โฮลฮ โตว เลียก ฮอยจ ก อาวต
กซัต เซ�

อปัซาโลม ฮอยจ เคะ เปือะ แตะ
25 ปุย ติ เมือง อซิราเอน เซ� ไก โตว ป ไมจ ฮุนฮงั นาตา

นึง อื เมาะ อปัซาโลม ติ ปุย เนอมึ� เน่อมึ นึง ไกญอ�ื ฮอยจ
นึง ชวง อ�ื ไก โตว ตอก โฮลฮ ปุย เติ เญี่ยะ เนอึม� 26 มัฮ
ปุย เกลอมึ ฮาึก� โฮลฮ ญัป ฮาึก แตะ ติ เนอมึ ติ โฮน� เญื
อม เอจี อาวม อื เชยีน ฮาึก แตะ เซ ญัป อื ฆาื อ�ื ฮาึก ญัป
อื เซ ติๆ โฮน เนอ แฆ อื ไก เอนิ พามัน เมาะ ลอา กิโล ไม่
บลัฮ ตัม กิโล โกว ปุย นึง เญือะ กซัต� 27อปัซาโลม ไก กวน
รเมะ ลอวย ปุย� ไก กวน รโปวน ติ ปุย มอยฮ อื มัฮ ทามัน�
มัฮ ปุย ไมจ นา ซา ฮกั�

28 อปัซาโลม เอจี อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ ลอา เนอึ
ม� ดิ โฮลฮ โตว เลียก เคะ กซัต เซ ติ โฮน เนอมึ� 29ฟวยจ
เซ อปัซาโลม ดวน ปุย โฮว กอก โยอปั ละ แตะ� ตะ เกือฮ
อื โฮว อู ไม่ กซัต เซ ฆรอ โกะ แตะ� โยอปั เซ ปังเมอ โอ
ญอม ฮอยจ เคะ อ�ื ฟวยจ เซ ดวน แม ปุย โฮว กอก อื ติ
โฮน แม� โยอปั เซ ญอม โตว ลัง่ ฮอยจ เคะ อ�ื 30 อปัซา
โลม เซ อฮั อื ละ กวนไจ แตะ ตอก เฮ�ี �งอ่ต เมอะ� ชจิ ยุฮ
โยอปั เซ อาวต เฆียง ชจิ ยุฮ อาึ� นึง ชจิ ยุฮ อื เซ ซมา เฮ
งาะ บ่าเล นึง อ�ื ไมจ เปอะ โฮว โตก ชจิ ยุฮ อื เซ นึง งอ��
อฮั เซ� โม กวนไจ อปัซาโลม เซ โฮว โตก เนอึม ชจิ ยุฮ โย
อปั เซ� 31 เญือม เซ โยอปั โกฮ โฮว ฆาื อื เคะ อปัซาโลม
นึง เญือะ อ�ื โฮว อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ เกือฮ เปอะ โม กวน
ไจ ยุฮ แตะ โตก เฮงาะ ชจิ ยุฮ อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 32 อปั
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ซาโลม โลยฮ อื ละ โยอปั เซ ตอก เฮ�ี �งอ่ต แลน� อาึ เอจี
ดวน ปุย โฮว กอก ปะ เกือฮ ฮอยจ นา เฮี ละ ซ เกือฮ ปะ โฮว
เลียก เคะ กซัต เซ ไม่ อฮั เปอะ ละ อื ตอก เฮ�ี �เมอยุ เกือฮ
เปอะ อาึ เอญี ฮา เมือง เกชู เยอ� มัฮ อาวต ลัง่ เงอะ นา เซ
ไมจ เดียก เนิ�� ลัง อฮั เปอะ ละ อื ตอก เซ� ปเล่ีย เฮี ไมจ
เปอะ เกือฮ อาึ โฮลฮ เลียก เคะ กซัต เซ� ดัฮ อาึ ไก พิต ยุฮ
โฮ� เกือฮ เอนิ กซัต เซ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ เฮ�ี� อฮั เซ� 33 โยอปั
เซ ลอต เลียก รโฮงะ ไลลวง อปัซาโลม เซ ละ กซัต� กซัต
เซ กอก โรฮ อื เลียก เคะ แตะ ฆาื อ�ื อปัซาโลม เซ เลียก
เนอมึ เคะ อ�ื นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ ลัก่กา กซัต เซ� กซัต
เซ ฮงาึต โรฮ อปัซาโลม เซ�

15
อปัซาโลม ฆวต ชะ ลู กัน แปน กซัต

1 กัง เคะ เอ อปัซาโลม เพรยีง อาึง เลาะ รุป เซิก ไม่ บรอง
ละ โกะ แตะ� เกือฮ แม โรฮ โม ตฮนั โฮว ลัก่กา แตะ รฮอน
ปุย� 2 อปัซาโลม กอ โกฮ เมือ กซะ งาวป อ�ื โฮว อาวต นึง
คระ นึง โบ โตะ รเวอืะ เมือง� เญอืม ไก ป ฟู มวยญ เดือ โค
รวน ไม่ ปุ แตะ� ไม่ โฮว อื เคะ กซัต ละ ซ เกือฮ อื ตัตซิน
ไลลวง อื ละ แตะ� อปัซาโลม ซ กอก เอนิ ปุย เซ� ไฮมญ อื
ตอก เฮ�ี �ปะ ฮอยจ เปอะ เน่อมึ ลัก่ เมอ�� อฮั เซ� ดัฮ
ปุย เซ โลยฮ ตอก เฮ�ี �อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ อาึ มัฮ
โรฮ ปุย ไน โม อซิราเอน� อาวต นึง เจอ เฮี เจอ เซ�� ดัฮ
อฮั เซ� 3 อปัซาโลม ซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ไลลวง ป อฮั ป อู
ปะ เซ เอจี มัฮ เนอมึ ป ปุก ป ลอก� กซัต เซ ปังเมอ โอญอม
เกือฮ ปุย งอ่ต อื ละ เปอะ�� 4 อปัซาโลม กอ อฮั แม อื โฮฮ
ฮา เซ ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ โฮลฮ โฮะ แปน ป รเตีฮ ตัตซิน โอ
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เอฮี ละ ปุย นึง เมือง เฮ�ี เญือม ไก ป ฮอยจ เคะ อาึ ละ ซ
เกือฮ อื อาึ รเตีฮ ตัตซิน โอเอฮี ละ แตะ� อาึ ซ รเตีฮ ละ อื
ตัม ซื ตัม ไซ อ�ื� อฮั เซ� 5 เญือม ไก ป เลียก ซดิ ไม่ อื ละ
ซ นุ่ม อื ไว อปัซาโลม เซ ซ กอยฮ เตะ แตะ เดือะ โตวก ปุย
เซ เกือฮ โกฮ� ฟวยจ เซ ฮงาึต อ�ื 6 อปัซาโลม ยุฮ อื ตอก
เซ ละ โม อซิราเอน� เมาะ ป ฮอยจ เคะ กซัต เซ ละ ซ ปัว อื
กซัต เซ รเตีฮ โอเอฮี ละ แตะ� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ฆวต
บระ อื เมือะ รพาวม ปุย โฮวน เซ เกือฮ มัฮ ไม่ โกะ แตะ�

7 เญือม เอจี ไก อื ปาวน เนอมึ เมอ� อปัซาโลม อฮั อื ละ
กซัต ด่าวติ ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โฮว นึง เมือง เฮ
ปโรน ละ ซ ยุฮ ฮุ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ ละ พะจาว. 8 เญื
อม อาวต เตอะ นึง เมือง เกชู ปะเทต ซีเรยี เซ อาึ เอจี ซัน
ญา อาึง ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �ดัฮ พะจาว ปุน นัม เนอึม
อาึ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ โฮ� อาึ ซ ไว เยอะ พะจาว
นึง เมือง เฮปโรน เซ�� อาึ เอจี ซันญา อาึง ตอก เซ�� อฮั
เซ� 9 กซัต เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �โฮว ไมจ โฮว มวน เมิฮ��
อฮั เซ� อปัซาโลม เซ โกฮ โฮว เนอึม ฮอยจ นึง เมือง เฮป
โรน เซ� 10 อปัซาโลม เซ ปังเมอ เอจี บระ เกือฮ ปุย โฮว ร
โฮงะ อื ละ ปุย เล่ีป เมือง อซิราเอน โครยญ เจอ อื ตอก เฮ�ี
�โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ ดัฮ เปอะ เอจี ฮมอง เซียง ปาึง
ปุย โตวต เญือม ออฮ� เญือม เซ ไมจ เปอะ อฮั ตอก เฮ�ี
�อปัซาโลม เอจี โฮลฮ แปน กซัต นึง เมือง เฮปโรน�� ไมจ
เปอะ อฮั ตอก เซ�� 11 อปัซาโลม บะ ปรเมะ โฮว ไม่ แตะ
เน่อมึ นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ ลอา รอย ปุย� ปุย โม เซ โฮว
ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� ยุง โตว ป ซ ยุฮ อปัซาโลม เซ เฟือฮ�
12 ลไล ตอง อื ทไว โอเอฮี ละ พะจาว นา เซ อปัซาโลม ดวน
ปุย โฮว กอก อาฮิโทเฟน ป มัฮ ทีปรกึซา ยุฮ ด่าวติ นึง ยว่ง
กิโล ป มัฮ ยว่ง อาวต อื เซ� เกือฮ ฮอยจ เคะ แตะ� กัน
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รโจะ ปุย คิต งอ่ต ดิ โอเอฮี ละ ซ ตอซู แตะ กซัต เซ เรยีง
ปุๆ� โม ป ฆวต มัฮ บลัฮ ลัก่ อปัซาโลม เซ เอจี โฮวน โรฮ
ปุๆ�

13 ไก ปุย ติ ฮอยจ อฮั อื ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี
โม อซิราเอน เนอ เอจี โฮวน ปุก อปัซาโลม รพาวม อ�ื� อฮั
เซ� 14 ฟวยจ เซ ด่าวติ อฮั อื ละ โม ลุกนอง แตะ ป อาวต
นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เอะ ซไจ โกฮ ตอ ฮา
นา เฮ�ี ดัฮ โอ ตอ โฮ เอะ ซ เตือน โตว โปน ฮา ป ซ ยุฮ อปั
ซาโลม เซ ละ แตะ ติ ปุย เนอึม� ฮอ นึง ซ ไกลจ ลอน เค
รอปึ อื เอะ ละ ซ โฮลฮ อื ยุฮ ป โซะ ละ แตะ� ไม่ ซ ยุฮ อื
ยุม ไม่ ปุย นึง เวยีง อาวต เตอะ เฮี เกือฮ โอยจ แกล เอนิ��
อฮั เซ� 15 โม ลุกนอง อื เซ อฮั อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �โม
เอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ซ ยุฮ ตัม ป อฮั ปะ ป มัฮ จาวไน
ยุฮ แตะ โครยญ เจือ�� อฮั เซ� 16 เญือม เซ กซัต ด่าวติ
โกฮ โฮว เนอมึ ไม่ ปุย ไน เญือะ แตะ เซ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ
โม ปรโปวน แตวะ เญือะ อื กาว ปุย เซ โน่ง ป เกือฮ อื อาวต
มอง เญือะ แตะ เซ� 17 กซัต ด่าวติ ไม่ โม ป โฮว ไม่ อื เซ
โฮว ลโล่ะ นึง เญือะ อาวต เตือม ปุย� 18 โม ลุกนอง กซัต
เซ เตือง โอยจ อื โฮว ซดิ ไม่ กซัต เซ� โม ป มอง โซะโกะ
ฮรกัซา นึง กซัต เซ ไม่ โม ตฮนั แลฮ รอย ปุย ป โฮว ฟวต
กซัต เซ เน่อมึ เญือม อาวต อื เมือง กัต โฮ� โฮว พา กซัต
เซ ลอต โฮว ลัก่กา อ�ื

19 กซัต เซ ไฮมญ อติไท ป มัฮ ฮวันา ตฮนั โม กัต เซ ตอก
เฮ�ี �ปะ เมอยุ โฮว โรฮ เปอะ ไม่ เอะ เอ� เอญี อาวต ฮา ไม่
กซัต โคระ เซ เมิฮ� ปะ มัฮ เปอะ ปุย ตังเมือง ป ตอ เน่อมึ
เมือง อาวต แตะ� 20ปะ เดอมึ มัฮ เมาะ ฮอยจ เปอะ โฆะเน่ิ
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เฮ�ี ซเงะ เนาะ เฮี ซ เกือฮ เอนิ ปะ ตอ ไป ตอ มา ไม่ แตะ
อมั มัฮ ป โซมกวน� เอะ ปุ โรฮ ดิ ยุง นา ก ซ โฮว แตะ�
เอญี ฮา นึง ยว่ง เปอะ เมิฮ� เกือฮ โม เอยีกปุ เปอะ เซ เอญี
ไม่ เปอะ� ปัว เกือฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ พะจาว ไม่
รพาวม ซืไซ ยุฮ อื อาวต ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 21 อติไท
เซ ปังเมอ โลยฮ อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �แจง ไอม พะจาว
ตอก ออฮ อาึ แจง โรฮ ซ โฮว ไม่ ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ ตอก
เซ� ปัง อาวต เปอะ นา ออฮ นา เอฮี ญุ่ก� ปัง ยุม ปัง ไอม
เปอะ� อาึ ซ ปัว โรฮ อาวต ไม่ เปอะ นา เซ โรฮ�� อฮั เซ�
22 ด่าวติ อฮั แม อื ละ อติไท เซ ตอก เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ
โฮ� โฮว เมิฮ�� อฮั เซ� เญอืม เซ อติไท ป มัฮ โม กัต ไม่ โม
ลุกนอง อื เซ ไม่ โม กวน เฌือต อื โกฮ โฮว เนอึม ไม่ กซัต
เซ� 23 เญือม เตือง กซัต ด่าวติ โกลง คิตโรน ไม่ โม ป โฮว
ไม่ แตะ ละ ซ โฮว แตะ นึง ลาึน เวอืฮ� ปุย ติ เมือง เซ เยอื
ม เนอมึ เยอืม แนม ฆาื อ�ื

24 เญือม เซ ซาโด่ก ป มัฮ ซตุ เซ โฮว โรฮ ไม่ ด่าวติ เซ�
โฮว ไม่ โม เลว�ี กลอม ปุ โฮว ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ไม่
อ�ื โม เซ โบลวง ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว นา เซ� ฮอยจ
ละ โอก ปุย ฮา เวยีง เซ เตือง โอยจ แตะ� เญอืม เซ อาบีย่า
ทา อาวต โรฮ นา เซ� 25ฟวยจ เซ กซัต เซ อฮั อื ละ ซาโด่ก
เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ กลอม ปุ เอญี ฮติ ยุฮ พะจาว เฮ�ี
เอญี ไม่ ฮอยจ นึง โตะ เวยีง� ดัฮ อาึ มัฮ ปุย ปุก รพาวม
พะจาว โฮ� พะจาว ซ เกียฮ เกือฮ ลัง่ เอะ โฮลฮ แม ยุ ฮติ
เซ� ไม่ นา ก อาวต พะจาว เซ� 26 ดัฮ อาึ โอ ปุก รพาวม อื
โฮ� ปัว พะจาว ยุฮ ละ แตะ ตอก โซมกวน อื ละ อื เมิฮ��
อฮั เซ� 27 กซัต เซ อฮั แม อื ละ ซาโด่ก เซ ตอก เฮ�ี �ปะ
เอจี มัฮ เปอะ ป เกียฮ รโฮงะ ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย� ไมจ เปอะ
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เอญี ไมจ เอญี มวน ฮอยจ นึง โตะ เวยีง เซ เมิฮ� อาฮิมา
อตั ป มัฮ กวน รเมะ เปอะ ไม่ โยนาทัน กวน รเมะ อาบีย่าทา
เซ� ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ เอญี ไม่ แตะ โรฮ� 28 อาึ ซ มอง
นึง ลาึน เวอืฮ ซื นา ก เตือง ปุย โกลง เซ� ฮอยจ ละ ฮมอง
แตะ รซอม ฮอยจ เน่อมึ นึง โม เปะ เซ�� อฮั เซ� 29 ซาโด่
ก ไม่ อาบี่ยาทา เซ กลอม เนอมึ ปุ เอญี ฮติ ยุฮ พะจาว เซ�
เอญี ไม่ อื ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� เอญี มอง อื นา เซ�

30 ด่าวติ เซ ลอต ฮาวก นึง บลาวง กาวก� เยอืม ปุ โฮว�
เลอปึ ไกญ แตะ นึง บ่วตชุ� โฮว ไม่ อื นึง ชวง ปลาว แตะ�
ปุย เตือง โอยจ อื เมาะ ป อาวต ไม่ อื เซ เลอปึ โรฮ ไกญ แตะ
นึง บ่วตชุ� เยอืม โรฮ ปุ โฮว ไม่ อ�ื 31 ไก ป ฮอยจ อฮั ละ
ด่าวติ เซ ตอก เฮ�ี �อาฮโิทเฟน เซ เอจี พาวม ดิ โรฮ ไม่ โม
อปัซาโลม ป ฆวต ตอซู ไม่ เปอะ เซ�� อฮั เซ� ด่าวติ ไววอน
ฆาื อื ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว, ปัว ปะ เกือฮ ป อฮั ป มวยญ อา
ฮโิทเฟน เซ โอ แปน ป โกว�� อฮั เซ�

32 เญือม เอจี ฮาวก ด่าวติ ฮอยจ นึง ไกญ บลาวง ป มัฮ
นา ก ไว ปุย พะจาว เซ� เญือม เซ ฮุไช ป มัฮ โม อารคี เซ
ฮอยจ เคะ อ�ื ฮอยจ ไม่ เครองึ แฌฮ แตะ ไม่ นาวก ไกญ
แตะ นึง รกาื� 33 ด่าวติ อฮั อื ละ ปุย เซ ตอก เฮ�ี �ปัง โฮว
เปอะ ไม่ เยอะ ไก เปอะ โตว โรฮ ตอก เกียฮ เรอมึ อาึ� 34ฮา
เซ ไมจ เปอะ เอญี ฮอยจ โตะ เวยีง ไม่ อฮั เปอะ ละ อปัซา
โลม ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� อาึ ปัว ทไว ติ แตะ ละ ซ แปน
แตะ กวนไจ ยุฮ เปอะ� ตอก โรฮ แปน เนอะ กวนไจ เปือะ
เปอะ เน่อมึ ไพรม อื โฮ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� ฟวยจ เซ
ไมจ เปอะ มอง กัฮ เก ป อฮั อาฮโิทเฟน เซ เกือฮ โอ แปน ป
โกว� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เกียฮ เรอมึ เปอะ อาึ อ�ื 35 ซาโด่
ก ไม่ อาบีย่าทา ป มัฮ ซตุ เซ เอจี อาวต โรฮ ไม่ เปอะ นา เซ
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โรฮ� โอเอฮี เมาะ ป ฮมอง เปอะ เน่อมึ นึง เญือะ กซัต เซ�
ไมจ เปอะ อู ละ ปุย ลอา เซ� 36 อาฮิมาอตั กวน ซาโด่ก ไม่
โยนาทัน กวน อาบี่ยาทา เซ อาวต โรฮ นา เซ� เคียง มัฮ อื
ตอก เซ� โอเอฮี เมาะ ป ฮมอง เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย
ลอา เซ โฮว รโฮงะ อื ละ อาึ โครยญ เจือ�� อฮั เซ ละ อ�ื
37 เญือม เซ ฮุไช ป มัฮ ปุโฮมว ด่าวติ เซ เอญี เนอึม ฮอยจ
โตะ เวยีง เซ� ปุก เอนิ เญือม เอญี อปัซาโลม เซ ฮอยจ นึง
เวยีง เยรูซาเลม เซ�

16
ด่าวติ ไม่ ซีบ่า

1 เญอืม เอจี โฮว ด่าวติ โปน ไกญ บลาวง เซ เญีย่ะ อา� ซี
บ่า ป มัฮ กวนไจ เมฟีโบ่เชต เซ ฮอยจ เคะ อ�ื ฮอยจ ไม่ บรงั
ติ กู ตัง โรวก โอเอฮี นึง อ�ื มัฮ คโนมปัง ลอา รอย แฮลป�
ไม่ เปลิ อะงุน ซออฮ ติ รอย ซฆลาวม� ไม่ เปลิ โคะ ตึม ติ
รอย ซฆลาวม� ไม่ รอาวม อะงุน ติ ปัง ฮกั� 2 กซัต ด่าวติ
ไฮมญ ปุย เซ ตอก เฮ�ี �ปะ เมอ โรวก เปอะ ยุฮ นึง โอเอฮี
โม เซ เยอ�� อฮั เซ� ซีบ่า เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �บรงั ติ
กู เฮี มัฮ ซ เกือฮ กวน เฌือต เปอะ บุก� ป มัฮ คโนมปัง
ไม่ เปลิ โคะ ตึม เซ มัฮ ซ เกือฮ โม กวนไจ ยุฮ เปอะ โซม�
รอาวม อะงุน เซ มัฮ ซ เกือฮ โม ป โซะไมญ ป อาวต นึง ลาึน
เวอืฮ เซ ญุ�� อฮั เซ� 3กซัต ด่าวติ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เม
ฟีโบ่เชต กวนโซะ กซัต ซาอุน ป มัฮ จาวไน ยุฮ เปอะ ไพรม
อื โฮ� อาวต ก เมอ�� อฮั เซ� ซีบ่า เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
�อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม� เมฟีโบ่เชต เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี
�ปเล่ีย เฮี โม อซิราเอน ซ รแม่ บัน่เมือง ยุฮ ตะ เกอะ เซ
ละ อาึ�� อฮั เซ�� 4 ฟวยจ เซ กซัต ด่าวติ อฮั เฮี ละ อ�ื
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�ปเล่ีย เฮี ป มัฮ โอเอฮี ยุฮ เมฟีโบ่เชต เมาะ ไก อ�ื อาึ เอจี
เกือฮ ละ ปะ�� อฮั เซ� เญือม เซ ซีบ่า เซ อฮั โรฮ เฮี ละ
อ�ื �โอ กซัต ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� อาึ ปัว แปน กวนไจ ยุฮ
เปอะ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ แปน ปุย ปุก แนฮ รพาวม เปอะ
ฮอยจ ละ เฆียง เฮ�ี� อฮั เซ�

ด่าวติ ไม่ ชเิมอี
5 เญือม โฮว กซัต ด่าวติ ฮอยจ นึง ยว่ง บ่าฮูรมิ� ไก ปร

เมะ ติ ปุย มัฮ คระ เฌือต กซัต ซาอุน� มอยฮ อื มัฮ ชเิมอ�ี
มัฮ กวน เก-รา� ปุย เซ โกฮ โฮว ซะ ปุ โฮว กซัต ด่าวติ� 6 ชิ
เมอี เซ วตั กซัต ด่าวติ ไม่ โม กวนไจ อื นึง ซโมะ� โม ลุก
นอง กซัต อาวต รวติ กซัต ด่าวติ เซ เตือง ลัก่ วิ ลัก่ ดอม
อื เอนิ� 7 ชิเมอี กอก ซะ อื ตอก เฮ�ี �ปะ ปุยไฮะ ปุยฮอน
ปุย ฆอก ไล� ตอ แปฮ ฮา นา เฮี เยอ� 8 พะจาว เอจี โรก
เวน ละ เปอะ นึง เอจี ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ จัตเจือ ซาอุน เซ� ไม่
เฆรอืง เปอะ บัน่เมือง ยุฮ อื เซ� ปเล่ีย เฮี พะจาว ปังเมอ
เอจี มอป บัน่เมือง เซ ละ อปัซาโลม ป มัฮ กวน เปอะ เซ ฮา
เปอะ� งอ่ต เมอะ� กัน ไลจ โลม เอจี ฮอยจ เนอึม ละ ปะ�
นึง มัฮ เปอะ ปุยไฮะ ปุยฮอน�� อฮั เซ� 9 อาบี่ไช กวน เซรู
ยา เซ อฮั อื ละ กซัต ด่าวติ เซ ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� ปะ ป
มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� เมอยุ เกือฮ เปอะ เซาะ ยุม เซ ฮอยจ ซะ
แตะ ตอก เซ เยอ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ โฮว กิต แปฮ โปวฮ
ไกญ อื เซ�� อฮั เซ� 10 กซัต ด่าวติ ปังเมอ อฮั เฮี ละ อ�ื
�โม เปะ ป มัฮ กวน เซรูยา เตือง ลอา เปอะ� ไลลวง เซ มัฮ
โตว ป เกว ไม่ เปอะ� ดัฮ มัฮ ซะ อื อาึ นึง ดวน พะจาว แตะ
ซะ โฮ� มัฮ ปุย ป ซ เกียฮ คัต เตอ�� อฮั เซ� 11กซัต ด่าวติ
อฮั แม อื ละ อาบี่ไช ไม่ โม ลุกนอง แตะ เตือง โอยจ อื ตอก
เฮ�ี �งอ่ต แลน เมอะ� ป มัฮ กวน อาึ ไอฮ เอจี ซาวป ยุฮ
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ยุม ไม่ อาึ� ปุย เจอ เบ่นยามิน เซ อมั เกียฮ โอ ยุฮ อฮั โอ
เอฮี ตอก เซ เนิ� เกือฮ แนฮ ซะ อะ ตอก เซ เมิฮ� นึง มัฮ อื
พะจาว ป เกือฮ อื ยุฮ ตอก เซ� 12 เมอ เตือง อื พะจาว เอจี
ยุ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ยุฮ อาึ เซ� ฟวยจ เซ ซ ปิฮ มุ่น ละ อาึ
รโตง รซอม ซะ เซ เบือ อ�ื ยุง่�� อฮั เซ� 13 กซัต ด่าวติ ไม่
โม ลุกนอง อื เซ โกฮ โฮว แม นึง คระ� ชิเมอี เซ โฮว โรฮ
ราว คระ โฮว โม ด่าวติ เซ� ซะ แนฮ ปุ โฮว อ�ื ตุย ซโมะ ไม่
เตะ รกาื วตั ด่าวติ นึง อ�ื 14 กซัต ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื
เมาะ ป โฮว ไม่ อื เซ� โฮว ฮอยจ นึง โกลง จอแด่น เซ ไม่
โซะ ไมญ โซะ ปี แตะ� ลอต เอนิ ลโล่ะ นา เซ�

อปัซาโลม อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม
15 เญือม เลียก อปัซาโลม ไม่ โม อซิราเอน ป อาวต ไม่

อื เซ เตือง โอยจ อื นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� อาฮิโทเฟน
ฮอยจ โรฮ ไม่ อ�ื 16 เญอืม เอจี ฮอยจ ฮุไช ป มัฮ โม อารคี ป
มัฮ ปุโฮมว ฮรกั ด่าวติ เซ� ฮุไช เซ เลียก เคะ อปัซาโลม อฮั
เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� ปัว เปอะ อาวต ไม่ ไมจ ป ยุ เคราะ ป
ฮมอง แตะ�� อฮั เซ� 17 อปัซาโลม อฮั อื ละ ฮุไช เซ ตอก
เฮ�ี �อมั มัฮ ตอก เซ เนอึม รพาวม เปอะ ละ ปุโฮมว ฮรกั
แตะ เซ� ปะ เมอยุ โอ เปอะ โฮว ไม่ ปุโฮมว แตะ เซ�� อฮั
เซ� 18 ฮุไช เซ โลยฮ แม อื ละ อปัซาโลม ตอก เฮ�ี �จาว
ไน� มัฮ โตว ตอก เซ� พะจาว ไม่ โม อซิราเอน เฮี เตือง
โอยจ อื เลือก อาึง ป ออฮ ละ แปน อื กซัต ยุฮ แตะ� อาึ ซ
อาวต บลัฮ ลัก่ ปุย เซ� 19 อาึ โซมกวน ไม่ ซ รซอฮ แตะ ละ
ปุย นึง อ�ื โม่ มัฮ กวน จาวไน ยุฮ ฮุ เซ ป ไมจ อาึ รซอฮ ละ
อ�ื อาึ เอจี รซอฮ ละ เปือะ เปอะ ตอก ออฮ� ปัว โรฮ รซอฮ
ละ ปะ ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ�
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20 เญือม เซ อปัซาโลม เซ ไฮมญ อาฮิโทเฟน ฆาื อื ตอก
เฮ�ี �เอะ ซ ยุฮ ตอก เมอ ไลลวง เฮี เยอ� ลอง แลน ปะ อฮั
อู เนิ เมอะ�� อฮั เซ� 21 อาฮิโทเฟน เซ โลยฮ อื ละ อปั
ซาโลม เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เลียก เคะ ปรโปวน แตวะ
เญือะ เปือะ เปอะ� ป ละ อื อาึง ละ ซ เกือฮ อื มอง เญือะ
แตะ เซ� ดัฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เอจี ฮมอง ยุฮ ปะ
ควน ซ เกละ เปือะ เปอะ ยุ เปอะ ตอก เซ โฮ� เญอืม เซ เมาะ
ป มัฮ บลัฮ ลัก่ ปะ เซ ซ โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ เบือ อื ละ ซ
เรอมึ แตะ ปะ�� อฮั เซ� 22 เญือม เซ ปุย กัง พากัง ละ อปั
ซาโลม เซ นึง ราว พรงั เญือะ อ�ื อปัซาโลม เซ เลียก เนอึ
ม เคะ ปรโปวน แตวะ เญือะ เปือะ แตะ เซ ซองนา โม อซิรา
เอน เตือง โอยจ อ�ื 23 เจน เซ ด่าวติ ไม่ อปัซาโลม ยุฮ อื ตัม
ป แนะนัม อาฮิโทเฟน เซ ละ แตะ โครยญ เจือ� ตอก เอนิ
ป มัฮ ป รโฮงะ พะจาว ละ อื โฮ�

17
ฮุไช กัฮ ป อฮั อาฮโิทเฟน

1 เญอืม เซ อาฮโิทเฟน อฮั อื ละ อปัซาโลม ตอก เฮ�ี �ปัว
เปอะ เกือฮ อาึ เลือก ตฮนั ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย�
เนาะ ก ซาวม เฮี อาึ ซ โฮว อาื เยอะ ด่าวติ เซ ไม่� 2 อาึ ซ
เกือฮ ติ แตะ เครอปึ เญือม โซะ ไมญ ลัง่ อื ไม่ ชุม รพาวม
อ�ื เญือม เซ ซ ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื โม ตฮนั ยุฮ อ�ื ซ ตอ ฮา
อื แกล เอนิ� อาึ ซ ยุฮ ยุม ไม่ ด่าวติ เซ โน่ง� 3 ฟวยจ เซ
อาึ ซ ตุย โรวก โม ลุกนอง อื เตือง โอยจ อ�ื ละ ซ เกือฮ ฮะ
เอญี อาวต บลัฮ ลัก่ ปะ โรฮ� ดัฮ เอจี โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย
เซ โฮ� โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เซ ซ โฮลฮ อาวต เฮน
อาวต ฮลอง เบือ อ�ื� อฮั เซ� 4 ป อฮั อาฮิโทเฟน เซ มัฮ ป
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ปุก รพาวม อปัซาโลม ไม่ โม ป ระ ป คาว ไน โม อซิราเอน
เซ เตือง โอยจ อ�ื

5 เญือม เซ อปัซาโลม อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ กอก ฮุไช เซ
ฮอยจ นา เฮ�ี ละ ซ โฮลฮ เอะ งอ่ต ป อฮั อ�ื ซ อฮั โรฮ อื
ตอก เมอ ยุง่�� อฮั เซ� 6 เญอืม เอจี เลียก ฮุไช เซ เคะ อ�ื
อปัซาโลม ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาฮโิทเฟน เอจี อฮั
อื ตอก เซ� เอะ อมั ซ ไมจ ยุฮ ตัม ป เอจี แนะนัม อื เซ� อมั
โอ ไมจ ยุฮ� ดัฮ โอ ไมจ ยุฮ โฮ� ปะ ไมจ โรฮ เปอะ อฮั อู
ละ เอะ โรฮ�� อฮั เซ� 7 ฮุไช เซ อฮั อื ละ อปัซาโลม ตอก
เฮ�ี �ป แนะนัม อาฮิโทเฟน โฮน เฮี อ�ื ทัน ปุก โตว�� อฮั
เซ� 8 ฮุไช เซ อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �จาวไน� ปะ เอจี ยุง เปอะ
ไอฮ� กซัต ด่าวติ ป มัฮ เปือะ เปอะ เซ� ไม่ โม ตฮนั ป อาวต
ไม่ อื เซ มัฮ ป เกง ลัมเลือ นึง กัน รุป แตะ� ปเล่ีย เฮี ปุย
โม เซ กัมลัง รอก พาวม ตอก เครฮี ป ตุย ปุย กวน จัว อื ฮา
อื โฮ� โนก ฮา เซ เปือะ เปอะ เซ มัฮ เนอึม ปุย เอจี เลียน
ลัมเลือ นึง กัน รุป เซิก เซ� แจง โอ อื ซ ไอจ ไม่ โม ตฮนั
ยุฮ แตะ เซ� 9ปเล่ีย เฮี กซัต เซ ตึน ซ เม่าะ ติ แตะ นึง โตะ
ทัม� โต เซ ซาวป อาวต ติ โดฮ ติ� ฟวยจ เซ ดัฮ ตฮนั ยุฮ
เปอะ เอจี ยุม นึง กัน รุป แตะ งอ่น โฮ� เมาะ ป ฮมอง ไล
ลวง เซ ตึน ซ อฮั เฮ�ี �ตฮนั ป ฟวต อปัซาโลม เซ ยุฮ ปุย
ยุม ไม่ โฮวน�� ตึน ซ อฮั เซ� 10 เญือม เซ ปัง มัฮ ปุย เกง
เลือ� ปุย กา รพาวม ตอก รเวยี ซิงโต โฮ� ซ ฮลัต เตีจ โอยจ
ฆาื อ�ื นึง เอจี ยุง โอยจ โม อซิราเอน มัฮ เปือะ เปอะ ไม่ โม
ลุกนอง อื เซ ตฮนั เกง เนอึม ละ รุป แตะ� 11 อาึ ปังเมอ
ฆวต ปัว อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ปัว ปะ ซาวป รโจะ โม อซิรา
เอน เตือง โอยจ อ�ื เน่อมึ นึง เมือง ด่าน ฮอยจ ละ เบ่เออ
เชบ่า� เกือฮ เอนิ โฮวน ตอก ไฮมจ นึง เกาะ โฮ� ฟวยจ เซ



2 ซามูเอน 17:12 lx 2 ซามูเอน 17:17

ไมจ เปอะ นัม ไอฮ ปุย โม เซ เกือฮ โอก โฮว รุป� 12 เญือม
เซ เอะ ซ โฮลฮ รุป ปุ แตะ ไม่� ด่าวติ เซ เตอมึ ก รโตฮ ยุ ซ
รุป ไม่ นา เซ� ซ เกือฮ โตว เตือน เพรยีง ติ แตะ� ปัง มัฮ
ด่าวติ� ปัง มัฮ โม ลุกนอง อ�ื เญาะ ซ เกือฮ โตว ไอม ติ ปุย
เนอึม� 13 ดัฮ โม เซ ซ ตอ เลียก โตะ เมือง ออฮ เมือง เอฮี
ญุ่ก� เอะ โม อซิราเอน เตือง โอยจ เจอะ ซ โจก เอนิ ฆรุง
เมือง เซ นึง โม่ะ� เมือะ เมือง เซ นึง� เกือฮ เลีฮ ฮอยจ โตะ
โลก� ไอฮ เอนิ โจน โอ ปุย เญาะ ยุ ซโมะ นึง อื ติ โม่ว เนอึ
ม�� อฮั เซ� 14 อปัซาโลม ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื
อฮั อื ตอก เฮ�ี �ตอก แนะนัม ฮุไช อื เซ� ไมจ แม ฮา ตอก
แนะนัม อาฮโิทเฟน อื แม�� อฮั เซ� ปัง เอจี ปุก ตอก แนะ
นัม อาฮิโทเฟน เซ ญุ่ก� พะจาว ปังเมอ โบว รพาวม อปัซา
โลม เกือฮ อื โอ ยุฮ อื ตัม ตอก แนะนัม อื เซ� นึง ซ เกือฮ อื
อปัซาโลม เซ ไลจ โลม�

15ตอก แนะนัม อาฮโิทเฟน อื ละ อปัซาโลม ไม่ โม ป กวต
ป เฮยีง ไน โม อซิราเอน เซ� ฮุไช เซ รโฮงะ อื ละ ซาโด่ก ไม่
อาบีย่าทา ป มัฮ ซตุ เซ� รโฮงะ โรฮ ตอก แนะนัม โกะ แตะ
ละ อื โรฮ� 16ฟวยจ เซ ลอต แม อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ
ซไจ เกือฮ ปุย โฮว อฮั ละ ด่าวติ ตอก เฮ�ี �ปุ เญาะ ไอจ ลโล่
ะ นึง นา ก เตือง ปุย โกลง เซ� ไมจ เปอะ เตือง แปฮ โกลง
เซ ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ ปเล่ีย เฮี เอนิ เดอมึ ปุย โอ ซ โฮลฮ
ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ� เตือง โกะ เปอะ เตือง โม ลุกนอง เปอะ��
ไมจ เปอะ เกือฮ อฮั เซ ละ อ�ื�

17 โยนาทัน ไม่ อาฮิมาอตั มอง อื นึง รอาวม ปลาึฮ เอน
โรเกน นึง โอ อื โรวต เกือฮ ปุย ยุ เลียก แตะ โตะ เวยีง เยรู
ซาเลม� ไก กวนไจ รโปวน ติ ปุย กอ แปน ป มอง รโฮงะ โอ
เอฮี ละ อ�ื ปุย ลอา เซ โฮว แปน ป มอง รโฮงะ โอเอฮี ละ
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กซัต ด่าวติ ติ คัก แม� 18 โฮน เฮี นึง อื ตอ ไก กวนดุ รเมะ
ติ ปุย� ยุ ปุย ลอา เซ� โฮว รโฮงะ อื ละ อปัซาโลม� ปุย
ลอา เซ ซไจ เอนิ ตอ โฮว ฮอยจ เคะ ปุย นึง ยว่ง บ่าฮูรมิ เซ
ติ เญือะ� เญือะ เซ ไก นัมโม่ เฆียง เญือะ อื ติ� ปุย ลอา เซ
เลีฮ เม่าะ โตะ นัมโม่ เซ ฆาื อ�ื 19ปรโปวน เญือะ กุม เญือะ
เซ เลอปึ นัมโม่ เซ นึง บว่ตชุ� ฟวยจ เซ พรา เฮงาะ ราว อ�ื
ละ ซ เกือฮ อื ปุย โอ ยุง แลน นัมโม่ เซ� 20 เญอืม เอจี ฮอยจ
โม ลุกนอง อปัซาโลม นึง เญือะ ปรโปวน เซ� ไฮมญ ปรโป
วน เซ ตอก เฮ�ี �อาฮิมาอตั ไม่ โยนาทัน อาวต ก เมอ��
อฮั เซ� ปรโปวน เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปุย ลอา เซ เอจี เตื
อง โกลง เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย โม เซ ซาวป ปุย ลอา เซ�
เมือต โอ ยุ อื ลอต เอญี นึง เวยีง เยรูซาเลม� 21 เญอืม เอจี
ลอต ปุย โม เซ� ปุย ลอา เซ โอก เน่อมึ โตะ นัมโม่ เซ� ลอต
โฮว เคะ กซัต ด่าวติ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ซไจ โกฮ เตื
อง แปฮ โกลง เซ� ปเล่ีย เฮี อาฮโิทเฟน เซ เอจี แนะนัม ปุย
เกือฮ อื โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 22 กซัต ด่า
วติ โกฮ เตือง เนอึม โกลง จอแด่น เซ ไม่ โม ลุกนอง แตะ
เซ� เญอืม เอจี ปวยฮ พริ อี เอจี ฟวยจ เตือง อื โกลง เซ เตื
อง โอยจ แตะ�

23 อาฮิโทเฟน เซ เญือม ยุ อื โอ ปุย ยุฮ ตอก ป แนะนัม
โกะ แตะ เซ� ฮงั บรงั ยุฮ แตะ ลอต บุก ปุ เอญี อ�ื เอญี ไม่
อื ฮอยจ นึง ยว่ง โกะ แตะ� เญือม เอจี ฟวยจ ซตอก อื โอ
เอฮี ละ ปุย เยอ� ลอต เอนิ โฮว ตาึก� ปุย รมอยจ อื นึง โตะ
อูโมง ยุฮ เปือะ อ�ื

ด่าวติ อาวต นึง ยว่ง มาฮะนาอมิ
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24ฟวยจ เซ ด่าวติ เลียก นึง ยว่ง มาฮะนาอมิ� อปัซาโลม
เซ เตือง โรฮ โกลง จอแด่น ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื
25 กา เซ อปัซาโลม ดุฮ อามาซา แปน ฮวันา ตฮนั รโตง โย
อปั� อามาซา เซ มัฮ กวน เยเทอ ป มัฮ โม อิชมาเอน� มะ
อื มัฮ อาบีก่ายนิ กวน นาฮตั� มัฮ โรฮ ปุ เซรุยา ป มัฮ มะ โย
อปั เซ� 26 โม อซิราเอน ไม่ อปัซาโลม ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง
นาตี กิเลอตั�

27 เญอืม เอจี ฮอยจ กซัต ด่าวติ นึง ยว่ง มาฮะนาอมิ เซ�
เญอืม เซ โชบี่ กวน นาฮตั ปุย ยว่ง รปับ่า ป มัฮ โม อมัโมน�
ไม่ มาคี กวน อมัมีเอน ป มัฮ ปุย ยว่ง โลเด่บ่า� ไม่ บ่าซีไล
ป อาวต นึง กิเลอตั ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ยว่ง โรเกลิม� ฮอยจ
โรฮ เคะ อ�ื 28 ปุย ลอวย เซ โรวก เครองึ ไอจ แตะ� ไม่ เชื
อม โบลง ระ� โดง เตะ ไม่ เฮงาะ ซาลี เฮงาะ บ่าเล� แปง�
รโกะ เดือก� ทัวเคว� เป� 29 โกะ แฮ� นัมโนม� แกะ� ไม่
เนย แคง� โรวก อื ละ ด่าวติ ไม่ โม ลุกนอง อื เกือฮ อื โซม
ปอน อ�ื อฮั เฮี ไม่ อ�ื �โม ปุย โฮวน เฮี เอจี ฆวต โซม� ชุม
เรยีง นึง เอจี เล่ีญ อาวต อื นึง ลาึน เวอืฮ เซ�� อฮั เซ�

18
ไลลวง ยุม อปัซาโลม

1 เญอืม เซ กซัต ด่าวติ เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ แตะ อาวต รโจะ
ติ โดฮ� ฟวยจ เซ เกือฮ อื ไก ไน พัน ไน ลอยะ ยุฮ� ละ ซ
เกือฮ อื แปน ป ควป คุม โม ตฮนั เซ� 2 ฟวยจ เซ รฆุ โม
ตฮนั เซ เกือฮ แปน ลอวย มู� มู ติ นึง อื เกือฮ โยอปั แปน
ป ควป คุม อ�ื มู ลอา นึง อื เกือฮ อาบี่ไช ป มัฮ ปุ โยอปั เซ
ควป คุม อ�ื มู ลอวย นึง อื เกือฮ อติไท ป มัฮ โม กัต เซ ควป
คุม อ�ื เญือม เซ กซัต ด่าวติ อฮั เฮี ละ โม ตฮนั เซ� �อาึ
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ซ โฮว โรฮ ไม่ โม เปะ�� อฮั เซ� 3 โม ตฮนั เซ ปังเมอ อฮั
เฮี ละ อ�ื �ปัว ปะ โอ โฮว ไม่ แตะ� เอะ มัฮ โตว ปุย ซัมคัน
ลัมเลือ� เอะ ปัง ตอ ฮา กัน รุป แตะ มัฮ โตว ป ซัมคัน ละ
ปุย� ปัง ยุม นึง กัน รุป แตะ ตา บลัฮ เอนิ ปุ โรฮ มัฮ ป ระ
ไล ละ อื โรฮ� ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ ฮุ ปังเมอ ระ ลัมเลือ เอนิ
ไล เปอะ� มัฮ ป คิต ปุย งวยฮ อื ระ เอนิ โฮฮ ฮา โม เอะ ติ
ฮมาึน ปุย เอนิ� ฮา เซ มัฮ อาวต เปอะ นึง ยว่ง ละ ซ มอง
แตะ เรอมึ เอะ� ไมจ เดียก�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 กซัต ด่าวติ โลยฮ อื ละ โม เซ ตอก เฮ�ี �เตอมึ ตอก
แกต โม เปะ อื ปุก� อาึ ซ ยุฮ ตอก เซ�� อฮั เซ� เญอืม เซ
กซัต เซ ชุง อาวต นึง เฆียง โตะ รเวอืะ� โม ตฮนั เซ โอก
โฮว เน่อมึ โตะ เมือง เซ แปน มู แปน มู แตะ� ตัม กอง พัน
กอง ลอยะ อื เซ� 5 เญือม เซ กซัต ด่าวติ ซตอก อื ละ โย
อปั ไม่ อาบีไ่ช ไม่ อติไท เซ ตอก เฮ�ี �ปุ ยุฮ ป โซะ ละ อปัซา
โลม เซ เฟือฮ เอนิ เบือ แญง เปอะ โอเอฮี ละ อาึ�� อฮั เซ�
โม ตฮนั ฮมอง โรฮ อื โครยญ โฆะ แตะ ป อฮั กซัต เซ ละ โม
ฮวันา ยุฮ แตะ เซ�

6 โม ตฮนั ยุฮ ด่าวติ เซ โฮว รุป เนอมึ ปุ แตะ ไม่ โม อซิรา
เอน� รุป ปุ แตะ นึง เพระด่าวก นาตี โม เอฟราอมิ� 7 เญื
อม รุป อื ตอก เซ� โม อซิราเอน ไป นึง ตฮนั ยุฮ ด่าวติ เซ�
ป ยุม อื นึง กัน รุป แตะ ไน ซเงะ เซ ไก ลอา ฮมาึน ปุย เอนิ�
8 กัน รุป ปุย ปุ แตะ เญือม เซ ไก เล่ีป นาตี แควน เซ เอนิ�
โม ตฮนั ยุม นึง ฆลาื พลวน แตะ โตะ เพระด่าวก โฮวน เอนิ
ฮา ป ยุม อื นึง มอก ปุย แตะ�

9 เญือม เซ อปัซาโลม รโตฮ เอนิ ยุ โม ตฮนั ยุฮ ด่าวติ
เซ� อปัซาโลม เซ บุก ลอ ยุฮ แตะ� ลอ เซ ตอ โฮว เลียก
นึง ฆรมึ โคะ ไฆรจ ระ ป โฮวน กัก ติ� อปัซาโลม เซ คอม
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ไกญ นึง กัก โคะ เซ� ลอ บุก อื ตอ แนฮ โฮว� อปัซาโลม เซ
ลอต เอนิ ตาึก โลง นึง กัก โคะ เซ�

10 ป มัฮ ตฮนั ยุฮ ด่าวติ เซ ติ ปุย อื รโตฮ ยุ อ�ื เอญี รโฮ
งะ เอนิ อื ละ โยอปั� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ ยุ อปัซาโลม ตาึก
โลง นึง โคะ ไฆรจ เซ�� อฮั เซ� 11 โยอปั เซ อฮั เฮี ละ ปุย
เซ� �ตอก เมอ เซ� ปะ ตัม เอจี ยุ เปอะ เมอยุ โอ เปอะ มอก
เอนิ เกือฮ ดุฮ ลังเตะ ปอ ยุม อ�ื มัฮ ยุฮ เปอะ ตอก เซ อาึ
ซ เกือฮ ลังวนั เปอะ นึง มาื กาว เชเคน ไม่ โม่ะฮุต ติ เซน��
อฮั เซ ละ อ�ื 12 ปรเมะ เซ โลยฮ อื ละ โยอปั เซ ตอก เฮ�ี
�ปัง เกือฮ แม ปะ มาื เนิ แปน เปือน เชเคน อ�ื อาึ ญอม
โตว กอยฮ เตะ แตะ ละ กวน กซัต� นึง เอจี ฮมอง โรฮ โฮะ
ลปุง ซตอก กซัต เซ ละ ปะ ไม่ อาบีไ่ช ไม่ อติไท เซ ตอก เฮ�ี
�ปุ ยุฮ ป โซะ ละ อปัซาโลม เซ เฟือฮ เอนิ เบือ แญง เปอะ
โอเอฮี ละ อาึ�� เญอืม อฮั อื เซ ละ เปอะ โฮ� 13 ดัฮ อาึ ยุฮ
ยุม ไม่ อปัซาโลม เซ กซัต เซ ตึน ซ ยุง อ�ื ไก โตว ตอก ซ
เกียฮ ไฆลป อื ฮา กซัต เซ� ฟวยจ เซ ปะ ซ เรอมึ เปอะ โตว
กัฮ เก ไลลวง อื ละ อาึ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�

14 เญอืม เซ โยอปั อฮั เฮี ฆาื อ�ื �มัฮ เมาะ เซีย เยอื เวลา
เยอะ ฆาื อู แตะ ไม่ ปะ ตอก เฮ�ี� อฮั เซ� ฟวยจ เซ ตุย
ซน่อต แตะ เซ ลอวย� บวก เอนิ จักพาวม อปัซาโลม เซ นึง
ยุ แตะ ไอม ลัง่ อ�ื 15 ป ไปญ เครองึ รุป ยุฮ โยอปั กาว ปุย
เซ� เลียก เรอมึ เอนิ โรฮ ยุฮ ยุม ไม่ อปัซาโลม เซ�

16 เญือม เซ โยอปั ปาึง โตวต ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ปุย
ลโล่ะ� โม ตฮนั เซ ลเตือฮ เอนิ เอญี ฮา กัน โฮว อาื แตะ
โม อซิราเอน เซ ฆาื อ�ื 17 โม ตฮนั เซ ตุย ฆัว ยุม อปัซา
โลม เซ น่าึก อื โตะ คื ป อาวต นึง เพระด่าวก เซ� ตุย แม
น่ากึ ซโมะ ราว อ�ื ไก เอนิ ติ โม ฮลาวง เอนิ� เญอืม เซ โม
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อซิราเอน นึง อื เซ ตอ เอญี นึง เญือะ แตะ เตือง ไพ เตือง
มัน� 18 เญอืม ไอม ลัง่ อื อปัซาโลม เซ เอจี ยุฮ อาึง เจด่ี ระ
ติ� ยุฮ อื นึง โตะ โลก เวอืฮ ติ โดฮ ป อฮั ปุย โลก กซัต ไม่�
มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ ไก โตว กวน รเมะ เอะ ละ ซ ซึป อื
มอยฮ อาึ�� อฮั เซ� อปัซาโลม ปุก มอยฮ เจด่ี ยุฮ แตะ เซ
ตัม มอยฮ โกะ แตะ ไอฮ� ปุย ลอต อฮั เจด่ี อปัซาโลม ไม่ อื
ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี

19 เญือม เซ อาฮิมาอตั กวน ซาโด่ก อฮั เฮี ละ โยอปั�
�ปัว เปอะ เกือฮ อาึ ตอ เอญี รโฮงะ ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี
�ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี เรอึม เนอึม ปะ เกือฮ โปน ฮา โม ป
เกละยุ เปอะ เซ�� ซ อฮั เซ ละ�� อฮั เซ� 20 โยอปั เซ โลยฮ
อื ตอก เฮ�ี �เนาะ เฮี ทัน โตว ปะ เอญี รโฮงะ ละ อื นึง โอ อื
โปง ไม่ ปะ รโฮงะ เปอะ ไลลวง ยุม กวน กซัต เซ� ซ โฮลฮ
เปอะ เอญี รโฮงะ ไลลวง ไฮญ ละ กัง เคะ�� อฮั เซ� 21 โย
อปั ดวน โม คุต ติ ปุย ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เอญี รโฮงะ ละ
กซัต เซ ตัม ป เอจี ยุ เปอะ เซ�� อฮั เซ� ปุย เซ นุ่ม ไว โย
อปั เซ� ฟวยจ เซ ลอต เนอมึ ตอ เอญี�

22 อาฮิมาอตั เซ อฮั แม อื ละ โยอปั เซ ตอก เฮ�ี �เตอมึ
ตอก มัฮ ตอก มอยฮ แฮะ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ ตอ เอญี อาื
ปุย คุต เซ�� อฮั เซ� โยอปั เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �กวน� ปะ ซ
ตอ เปอะ เอญี ละ เมอ� ปัง เอญี รโฮงะ เปอะ ไลลวง เซ ปะ
ไก โตว ลังวนั โฮลฮ เปอะ นึง�� อฮั เซ� 23 ปุย เซ โลยฮ อ�ื
�มัฮ อื ญุ่ก� เตอมึ ป เกิต เนิ� อาึ ปัว โรฮ ตอ เอญี โรฮ��
อฮั เซ� โยอปั อฮั เฮี ละ อ�ื �ตอ เอญี เมิฮ�� อฮั เซ� อาฮิ
มาอตั เซ ตอ เนอึม เอญี� ตอ เอญี คระ ลโลวง นึง อ�ื ปุน
ปัก เอนิ ปุย คุต เซ�

24 เญอืม เซ กซัต ด่าวติ เซ อาวต ลัง่ นึง ควง ซน่ะ รเวอืะ
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กไน ไม่ รเวอืะ ก พร�ิ โม ตฮนั มอง ญัม เซ ฮาวก ชุง นึง
ฆรุง เมือง เซ ซื นา โตะ รเวอืะ คระ เลียก ปุย� เมือต เอจี
ซาวป แก โอเอฮี ชวน ตอ ปรเมะ เอญี โน่ง ติ ปุย� 25 ตฮนั
มอง ญัม เซ กอก เอนิ รโฮงะ อื ละ กซัต เซ� กซัต เซ อฮั
เฮ�ี �ดัฮ เอญี โน่ง ติ ปุย โฮ� ตึน มัฮ ซ ไก ป เอญี รโฮงะ
อื ละ เอะ ติ เจือ�� อฮั เซ� ปุย เซ ตอ แนฮ เอญี ซดิ ปุ ปุ�
26ตฮนั มอง ญัม เซ ชวน แม ตอ ปุย ติ อื เซ เอญี� กอก รโฮ
งะ อื ละ ป มอง โตะ รเวอืะ เซ ตอก เฮ�ี �แก เมอะ� ไก แม
ปรเมะ ติ ปุย ตอ โรฮ เอญี โน่ง ติ ปุย โรฮ�� อฮั เซ� กซัต
เซ อฮั แม เฮ�ี �ปุย เซ ตึน ซ มัฮ โรฮ ไก ป เอญี รโฮงะ อื ติ
เจือ โรฮ�� อฮั เซ� 27 ตฮนั มอง ญัม เซ อฮั แม เฮ�ี �ปุย
ตอ เอญี รกา นึง อื เซ ตอก ป มัฮ อาฮิมาอตั กวน ซาโด่ก
โฮ�� อฮั เซ� กซัต เซ อฮั แม เฮ�ี �ปุย เซ มัฮ ปุย ไมจ ไล�
ตึน ซ มัฮ โรฮ ฮอยจ รโฮงะ อื ป ไมจ โรฮ�� อฮั เซ�

28 ฟวยจ เซ อาฮิมาอตั เซ กอก อฮั อื ละ กซัต เซ ตอก
เฮ�ี �โอ กซัต� ปุ เญาะ ตุก พาวม นึง�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ
เลียก นุ่ม ไว กซัต เซ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ลื
ลาว เนอึม มอยฮ พะเยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ� พะ
จาว เซ เอจี เกือฮ เนอึม โม ป กอยฮ เตะ แตะ ละ ซ ตอซู
แตะ ปะ ไป นึง ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ� 29 กซัต
เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �อปัซาโลม กวน อาึ เซ อมั กอ โรฮ��
อฮั เซ� อาฮมิาอตั เซ โลยฮ อ�ื �เญอืม ดวน โยอปั อาึ เอญี
เซ� ยุ ซุกซัก วุนไว ปุย� ปังเมอ โอ ยุง ป ยุ ป ฮมอง อ�ื�
อฮั เซ� 30กซัต เซ อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ ไบรจ เอญี ชุง นา เฮี
อ�ื� อฮั เซ� ปุย เซ ไบรจ เนอมึ ชุง อาวต โฆย นา เซ�

31 เญือม เซ ปุย คุต เซ ฮอยจ โรฮ� อฮั เฮ�ี �ไก ไลลวง
ไมจ ป ฆวต รโฮงะ ละ กซัต ป มัฮ จาวไน ยุฮ แตะ� ไน ซเงะ
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เนาะ เฮี พะจาว เอจี เรอมึ เนอมึ ปะ เกือฮ โปน ฮา โม ป ฆวต
ตอซู ไม่ เปอะ เซ�� อฮั เซ� 32 กซัต เซ ไฮมญ ปุย เซ ตอก
เฮ�ี �อปัซาโลม เซ อมั กอ โรฮ�� อฮั เซ� ปุย เซ โลยฮ อ�ื
�ปัว เกือฮ โม ป เกละยุ ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� ไม่ โม ป โกฮ
ละ ซ ฆวต ยุฮ แตะ ป โซะ ละ เปอะ เซ� ลอก ตื ป ลอก ปุย
เซ โรฮ�� อฮั เซ� 33กซัต ด่าวติ เซ ไลจ ลัมเลือ รพาวม ฆาื
อ�ื ลอต เอนิ ฮาวก ฮอยจ นึง โตะ ฮอง ป ไก ราว รเวอืะ เซ�
เยอืม ปุ ฮาวก ไม่ อ�ื รซอม เยอืม แตะ เซ ไม่ อื ตอก เฮ�ี
�เออ อปัซาโลม ป มัฮ กวน อาึ� กวน ไมจ อาึ� อปัซาโลม
ป มัฮ กวน รเมะ ไมจ อาึ อ�ื อาึ ฆวต ยุม รโตง ปะ� เออ อปั
ซาโลม กวน ไมจ อาึ� อปัซาโลม ปะ มัฮ เนอึม เปอะ กวน
ไมจ อาึ�� อฮั เซ�

19
โยอปั เติ กซัต ด่าวติ

1 เญอืม เซ ปุย โฮว รโฮงะ อื ละ โยอปั เซ ตอก เฮ�ี �กซัต
ด่าวติ เยอืม ลัมเลือ เอนิ ฆาื โซะ รพาวม แตะ นึง ยุม อปั
ซาโลม เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 2 กัน เป โม ตฮนั ยุฮ ด่าวติ ปุย
ไน ซเงะ เซ� ลเตือฮ แม แปน ควน ไลจ รพาวม ละ อื เตือง
โอยจ อ�ื นึง ฮมอง โม ตฮนั เซ ไลลวง โซะ รพาวม กซัต ด่า
วติ ฆาื ยุม กวน แตะ เซ� 3 ไน ซเงะ เซ โม ตฮนั บระ เลียก
โตะ ยว่ง มาฮะนาอมิ� ตอก โม ตฮนั ป บระ ตอ ฮา กัน รุป
แตะ ไม่ รพาวม โซะ กิจ แตะ โฮ� 4กซัต ด่าวติ เซ เลอปึ นา
แตะ เยอืม ไม่ อื เรยีง� อฮั อื ตอก เฮ�ี �เฮฮ� เฮฮ� อปัซา
โลม กวน อาึ� อปัซาโลม กวน รเมะ อาึ� อปัซาโลม ป มัฮ
กวน ไมจ อาึ�� อฮั ลอป เซ� 5 เญือม เซ โยอปั เลียก โรฮ
โตะ เญือะ กซัต เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ซเงะ เนาะ เฮี ปะ เอจี
เกือฮ เปอะ โม กวนไจ แตะ เตือง โอยจ อื โซะกิจ ปิญไง�่
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โม เซ เอจี มัฮ ป เฆีญ จีวติ ปะ ไม่ จีวติ กวน รเมะ กวน รโป
วน เปอะ� ไม่ จีวติ ปรโปวน เญือะ เปอะ เตือง ปรโปวน ระ
ปรโปวน แตวะ เญือะ เปอะ เซ� 6 ปะ เอจี ฮรกั เนอึม เปอะ
ป เกละยุ แตะ� ปังเมอ เกละ เปอะ ยุ โม ป ฮรกั แตะ� ซเงะ
เนาะ เฮี อาึ เอจี ที เนิ โอ เปอะ ฮรกั ไฌม โม ป มัฮ ไน ตฮนั
ยุฮ เปอะ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื เอจี ยุง ที
เยอะ� มัฮ ไอม ลัง่ อปัซาโลม เซ ไม่ ยุม โม เอะ เตือง โอยจ
แตะ� มัฮ เซ ป ซ ปุก ละ ปะ อา� 7 ไมจ เปอะ โกฮ โฮว เกาะ
โลม รพาวม โม กวนไจ ยุฮ เปอะ ปเล่ีย เฮี เอนิ� ดัฮ เปอะ
โอ ยุฮ ตอก เซ โฮ� อาึ ซันญา อาึง เบือ มอยฮ พะจาว ตอก
เฮ�ี เญาะ ซ ไก โตว ปรเมะ อาวต ไม่ เปอะ ติ ปุย เนอึม ไน
เนาะ ก ซาวม เฮ�ี ไลลวง เฮี ซ เซอปึ แม ละ เปอะ ฮา ป เอจี
เกิต ละ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื เน่อมึ เญือม กวนดุ ลัง่ เปอะ
เซ� ฮอยจ ละ ปเล่ีย�� อฮั เซ ละ อ�ื 8 กซัต เซ โกฮ โฮว
เนอึม ฮอยจ นึง โบ โตะ รเวอืะ เมือง เซ� งาวม นา เซ� โม
ตฮนั เญือม เอจี ยุง อื อาวต กซัต เซ โบ โตะ รเวอืะ เมือง
เซ� ฮอยจ ฆาื อื เคะ กซัต นา เซ�

ด่าวติ เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม
เญือม เซ โม อซิราเอน นึง อื เอจี ตัง โคน ตัง ตอ เอญี

ฮอยจ นึง เญือะ แตะ ไอฮ เตือง โอยจ แตะ� 9 โม ลัปซด่อน
อซิราเอน เซ ซุกซัก รพาวม� เก ปุ แตะ ฆาื อื เล่ีป เมือง เซ
โครยญ เจอ อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �กซัต ด่าวติ เอจี ปุน เรอึ
ม เอะ เกือฮ โปน ฮา โม ป ฆวต รุป ไม่ เยอะ� ไม่ เอจี เกือฮ
อื เอะ โปน ฮา โม ฟีลิซเตีย เซ� ปเล่ีย เฮี เอจี ตอ ฮา อปัซา
โลม ฮอยจ เมือง ไฮญ� 10 อปัซาโลม ป ดุฮ เอะ เกือฮ แปน
กซัต ยุฮ แตะ เซ� ปังเมอ เอจี ยุม นึง กัน รุป เซ� ปเล่ีย เฮี



2 ซามูเอน 19:11 lxix 2 ซามูเอน 19:17

เกียฮ โอ โน่ง ไก ติ ปุย เนอมึ เมอ ป ปัว กซัต ด่าวติ เซ เอญี
เญอ�� อฮั เซ�

11 เญือม เอจี ฮมอง อื ลปุง อฮั โม อซิราเอน ตอก เซ�
กซัต ด่าวติ ดวน ปุย โฮว อฮั อื ละ ซาโด่ก ไม่ อาบี่ยาทา ป
มัฮ ซตุ เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ อฮั ละ โม ป กวต ป เฮยีง ไน
โม ยูด่า ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี โม อซิราเอน ไฮญ เอจี ฮอยจ
รซอม ปัว อื กซัต เกือฮ เอญี เญอ� ละ ซ เกือฮ อื แปน แม
กซัต เตอ� โม เปะ เมอยุ เกือฮ เปอะ ติ แตะ แปน ปุย รเคะ
ปุย นึง ไลลวง เฮี เยอ� 12 โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ มัฮ
เปอะ คระ เฌือต อาึ� มัฮ เนอึม เปอะ เนะ ติต ซองั เบือน
ไม่ เยอะ� เมอยุ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไน่ ฮา ปุย ไฮญ ละ ซ
กอก เปอะ กซัต ยุฮ แตะ เกือฮ เอญี เญอ�� อฮั เซ� 13 อฮั
โรฮ อื ละ อามาซา ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ โรฮ เปอะ เนะ ติต ซองั
เบือน ไม่ อาึ โรฮ� โม่ เปอะ มัฮ� อาึ ซ เกือฮ ปะ แปน ฮวั
นา ตฮนั ยุฮ แตะ รโตง โยอปั เซ� ตัม โอ อาึ ยุฮ เนอมึ ตอก
เซ� ปัว พะจาว เกือฮ อาึ ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ
ฆาื อ�ื� อฮั เซ�� 14 ป อฮั กซัต ด่าวติ เซ ปุก ตื รพาวม โม
เจอ ยูด่า เซ เตือง โอยจ อ�ื โม เซ เกือฮ ปุย โฮว อฮั อื ละ
กซัต ยุฮ แตะ เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปัว ปะ เอญี แปน แม กซัต
ละ แตะ ตอก ไพรม อ�ื เกือฮ โรฮ โม กวนไจ ยุฮ เปอะ เอญี
ไม่ เปอะ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 กซัต ด่าวติ เซ เอญี เนอึม� เอญี ฮอยจ นึง โบ โกลง
จอแด่น� เญือม เซ โม ยูด่า โฮว ดิ ไม่ ปุ แตะ ฮอยจ นึง กิ
ละกัน� ละ ซ โฮว รชงึ อื กซัต ยุฮ แตะ เซ� ไม่ นัม อื เกือฮ
เตือง โกลง จอแด่น เซ�

16 เญือม เซ ชิเมอ�ี กวน เก-รา� ปุย เจอ เบ่นยามิน� ป
ฮอยจ เน่อมึ บ่าฮูรมิ เซ� ซไจ โรฮ โฮว รชงึ กซัต ด่าวติ เซ
โรฮ� 17 โม เบ่นยามิน ป ฮอยจ ไม่ ชเิมอี เซ ไก ติ เปือน ปุย�
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ซีบ่า ป มัฮ กวนไจ ไน จัตเจือ ซาอุน เซ� ไม่ กวน อื กาว โรฮ
พอน ปุย� ไม่ กวนไจ อื งา่ ปุย ซไจ โรฮ โฮว เตือน ฮอยจ โบ
โกลง จอแด่น เซ กา กซัต เซ� 18 โม เซ เตือง โกลง จอแด่น
เซ ละ ซ มอง อื รชงึ ครอปครวั เญือะ กซัต ด่าวติ เซ� ไม่
มอง อื ยุฮ ตัม ป ดวน กซัต แตะ ยุฮ� เญือม ฮอยจ อื บลัฮ
โกลง ลวง ลัก่ อาวต กซัต เซ ชิเมอี เลียก นุ่ม เอนิ ไว กซัต
เซ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� 19 อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต ปะ ป
มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� ปัว เปอะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ ป ยุฮ ป
อฮั อาึ ละ เปอะ เญือม โอก เปอะ ฮา เวยีง เยรูซาเลม โฮ�
ปัว โรฮ เปอะ โอ เญาะ เกือฮ ติ แตะ ไตม ป พิต ยุฮ อาึ เซ
โตะ รพาวม เปอะ� 20ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี ยุง เงอะ พิต มัป่ ยุฮ
แตะ เซ� มัฮ เซ ป ฮอยจ ฆาื อื เคะ เปอะ กา ปุย ไน โม จัต
เจือ โยเซป* นึง อ�ื ละ ซ โฮว รชงึ เงอะ ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ
แตะ�� อฮั เซ� 21 อาบีไ่ช กวน เซรุยา เซ อฮั เฮ�ี �ไมจ ยุฮ
แปฮ ยุม ไม่ ชิเมอี เฮ�ี นึง เอจี ซะ อื กซัต ป เลือก พะจาว
อาึง เซ�� อฮั เซ� 22 ด่าวติ เซ ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม
เปะ ป มัฮ กวน เซรุยา เตือง ลอา เปอะ� ไลลวง เฮี เกว โตว
ไม่ เญือะ เปะ� เกียฮ ซาวป โน่ง เปอะ ตอก โอ แตะ ปุก ปุ
แตะ ไม่ อาึ เมอ� ไน ซเงะ เนาะ เฮี อมั คาว ละ เกือฮ ฮะ ปุย
ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ� อมั มัฮ โคะ เปอะ อาึ โอ ยุง�
เอจี โฮลฮ อาึ แปน กซัต ละ ซ ตัตเตียง แตะ โม อซิราเอน
ซเงะ เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ� 23ฟวยจ เซ กซัต เซ ซันญา ซโตฮ
อื ละ ชิเมอี เซ ตอก เฮ�ี �ปะ ซ ยุม เปอะ โตว�� อฮั เซ ละ
อ�ื

24 เญือม เซ เมฟีโบ่เชต กวนโซะ ซาอุน เซ� ฮอยจ รชงึ
* 19:20 19:20 ชเิมอี ปัง โอ มัฮ เนอมึ จัตเจือ โยเซป� เมีญ ติ แตะ มัฮ อื นึง
มัฮ แตะ ป อาวต ลวง ลัก่ล่าวง�
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โรฮ กซัต เซ� ฮอยจ ไม่ โอ แตะ รไซจ ชวง แตะ� ไม่ โอ อื
ญัป ฮาึก รบุม แตะ� ไม่ โอ แตะ ซัก เครองึ เซอกึ แตะ� เน่
อมึ เญือม โอก โรง กซัต ด่าวติ ฮา เวยีง เยรูซาเลม� ฮอยจ
ละ ซเงะ เอญี แม อื ไม่ กอ บาึง แตะ� 25 เญือม เอจี ฮอยจ
อื เคะ อ�ื ด่าวติ เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เมฟีโบ่เชต� ปะ เม
อยุ โอ เปอะ โฮว ไม่ อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 26 เมฟีโบ่เชต
เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� อาึ
เอจี ดวน กวนไจ ยุฮ แตะ ฮงั บรงั ละ บุก อาึ อื นึง มัฮ ฮะ ปุย
โอ เกียฮ โฮว ไอฮ นึง ชวง แตะ� ซ บุก ปุ โฮว บรงั เซ ละ ซ
โฮว ฟวต เยอะ กซัต ยุฮ แตะ ไม่� อฮั เซ ละ� กวนไจ เยอะ
เซ ปังเมอ จุ อาึ� 27 กวนไจ เยอะ เซ เอจี โฮว รโจฮ อาึ ละ
ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� ปะ ปังเมอ ยุง เปอะ โอเอฮี ตอก เต
ปด่า ยุฮ พะจาว โฮ� โซมกวน เปอะ ยุฮ ละ อาึ ตอก ออฮ ยุฮ
เนิ ตอก เซ เมิฮ� 28 โม ป มัฮ จัตเจือ ตะ เกอะ เอจี โซมกวน
เนอึม ไม่ ยุม แตะ เตือง โอยจ อ�ื ปะ ปังเมอ เลียก พาวม
เปอะ นึง อาึ� เกือฮ โรฮ ลัง่ เปอะ อาึ โฮลฮ โซม ดิ ไม่ ปุย ไน
เญือะ ยุฮ เปอะ เซ� อมั เญาะ ไก ไล ละ อื ซ เกียฮ ปัว แม
อาึ อื นึง เปอะ ตอก ไฮญ เญอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 29 กซัต เซ
อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปุ เญือะ อู ลอก อื โอเอฮี ตอก เซ เยอ�
อาึ เอจี ตัตซิน รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี ปะ ไม่ ซีบ่า ไมจ เปอะ
รฆุ ดิ คาวคอง เซ ไม่ ปุ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 30 เมฟีโบ่เชต
เซ อฮั อื ละ กซัต ด่าวติ ตอก เฮ�ี �เญือม เอจี โฮลฮ ปะ ป
มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ เอญี ฮอยจ บัน่เมือง ยุฮ แตะ ไม่ กอ บาึง
แตะ ตอก เซ� เอจี ปอ นึง พาวม เมอะ� คาวคอง เซ เกือฮ
ละ ซีบ่า เตือง โอยจ อื เมิฮ�� อฮั เซ�

31 บ่าซีไล ป มัฮ โม กิเลอัต� เลีฮ เน่อมึ โรเกลิม โฮว โรฮ
ไม่ กซัต เซ ฮอยจ นึง โกลง จอแด่น� ละ ซ ตาว อื กซัต เซ
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เกือฮ เตือง โกลง จอแด่น เซ� 32 บ่าซีไล เซ เอจี กวต เอจี
ซอง� เอจี ไก รเตะ เนอมึ อาญุ อ�ื เญอืม อาวต กซัต เซ นึง
ยว่ง มาฮะนาอมิ โฮ� ปุย เซ กอ ตาว ป โซม ป ปอน ละ อ�ื
นึง มัฮ อื ปุย โฮวน โอเอฮี ยุฮ� 33 กซัต เซ อฮั อื ละ บ่าซีไล
เซ ตอก เฮ�ี �โฮว อาวต ดิ ไม่ อาึ อื นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ�
อาึ ซ เลียง ซ แลน แก ปะ นา เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 34บ่าซีไล
เซ ปังเมอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี ซดิ ลัก่ กวต ดวต ลัก่
ยุม แตะ� ดัฮ โฮว อาวต ไม่ ปะ นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ ซ
ไอม ลัง่ อาวต ไม่ เปอะ เล่ีญ เมาะ เมอ บุย แล� 35ปเล่ีย เฮี
อาญุ อุ เอจี ไก รเตะ เนอมึ� เญาะ ไก โตว ป มวน ป โอ มวน
เนิ� ปัง มัฮ ป โซม ป ญุ ปุย ปุ โรฮ เญาะ ซ อาวม ญึม อ�ื
ปัง มัฮ เซียง เชยี ปุย� ปุ โรฮ เญาะ ฮมอง� ดัฮ อาึ โฮว ไม่
เปอะ มัฮ แนฮ เมาะ แปน อื กัน ละ เปอะ ยุง่� 36 อาึ เญาะ
โซมกวน โตว ไม่ โฮลฮ ลังวนั แตะ ตอก เซ� อาึ ซ ฟวต โรฮ
ปะ ฮอยจ ละ โปน เปอะ โกลง จอแด่น เซ โน่ง� 37 ปัว เปอะ
เกือฮ อาึ เอญี ยุม นึง โบ ก ไก อูโมง รมอยจ ปุย โม มะ โม
เปือะ เกอะ เมิฮ� ปัว เปอะ เกือฮ คิมฮมั กวน รเมะ อาึ เฮี
โฮว แปน กวนไจ เปอะ� เตอมึ ตอก โซมกวน อื ละ เปอะ�
ยุฮ ละ อื ตอก เซ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 38กซัต ด่าวติ อฮั เฮี
ละ อ�ื �อาึ ซ เกือฮ คิมฮมั โฮว ไม่ แตะ� ไม่ ซ เรอึม เมอะ
ตัม ตอก ฆวต เกือฮ อื อาึ เรอึม แตะ� อาึ ซ ยุฮ ละ เปอะ
ตัม ป ปัว เปอะ อาึ ยุฮ ละ แตะ เซ�� อฮั เซ� 39 ฟวยจ เซ
กซัต เซ ไม่ โม ลัปซด่อน เซ เตือง เนอึม โกลง จอแด่น เซ�
กซัต เซ ฮงาึต บ่าซีไล เซ� ไม่ ปิฮ อื มุ่น ละ อ�ื บ่าซีไล เซ
ลอต เอญี นึง ยว่ง แตะ� 40 เญอืม เตือง กซัต โกลง เซ� โม
ยูด่า เตือง โอยจ อื ไม่ โม อซิราเอน ตา บลัฮ โฮว ดิ โรฮ ไม่
อ�ื กซัต เซ โฮว ฮอยจ นึง ยว่ง กิละกัน� คิมฮมั เซ โฮว ไม่
อ�ื

41 ฟวยจ เซ โม อซิราเอน ไฮญ เตือง โอยจ อื เลียก เคะ
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กซัต เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� โม ยูด่า ป มัฮ เอียกปุ
เอะ เซ� เมอยุ บระ อื โรวก ปะ ไม่ ครอปครวั เปอะ ไม่ โม ลุก
นอง เปอะ เกือฮ เตือง โกลง จอแด่น เซ�� อฮั เซ� 42 โม ยู
ด่า โลยฮ อื ละ โม อซิราเอน เซ ตอก เฮ�ี �มัฮ ฆาื มัฮ กซัต
เฮี คระ เฌือต ซดิ เอะ� โม เปะ เมอยุ รอก พาวม เปอะ ฆาื อื
นึง โม เอะ เอ� เอะ อมั มัฮ โซม ปอน เนอะ โอเอฮี ยุฮ กซัต
เซ� กซัต เซ อมั มัฮ เกือฮ อื ลังวนั ละ เอะ�� อฮั เซ� 43 โม
อซิราเอน โลยฮ แม โรฮ อ�ื �เอะ ไก รโตง นึง กซัต ด่าวติ
เฮี ไม่ โม กวน เฌือต อื กาว เตะ โม เปะ เอนิ� โม เปะ เม
อยุ เคียต เปอะ พลิฮ เอะ ตอก เซ� โม่ มัฮ โม เอะ รกา ป
ปัว กซัต เซ เกือฮ เอญี เญอ�� อฮั เซ� เญอืม เก อื ปุ แตะ
ตอก เซ� ป อฮั โม ยูด่า ปังเมอ เรยีง ฮา ป อฮั โม อซิราเอน
เซ แม�

20
เชบ่า เลฮ เตียง

1 นึง ยว่ง กิละกัน เซ ไก ปุย ฆอก ไล นึง ติ ปุย� มอยฮ
อื มัฮ เชบ่า� มัฮ กวน บิ่กร�ี มัฮ ปุย เจอ เบ่นยามิน� ปุย
เซ ปาึง โตวต ยุฮ แตะ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื �เกือฮ ด่าวติ เซ ไลจ
โลม� เอะ เญาะ ซ ฟวต โตว ด่าวติ เซ� โม เปะ โม อซิรา
เอน เนอ เอญี ฮา ฮอยจ ก อาวต โกะ เปอะ เมิฮ�� อฮั เซ�
2 เญือม เซ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เอญี เนอึม ฮา กซัต
ด่าวติ� ลอต โฮว ฟวต เชบ่า เซ� โม ยูด่า เซ ปังเมอ ฟวต
ลัง่ กซัต ด่าวติ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� เน่อมึ นึง โกลง จอ
แด่น เซ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 3 เญือม เอจี ฮอยจ อื
นึง เญือะ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� กซัต ด่าวติ ดวน
ปุย ตาว โม ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ� ป ละ อื อาึง เกือฮ
มอง เญือะ แตะ เตือง กาว ปุย อื เซ� ฮอยจ รโจะ คัง อาึง
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อื เกือฮ อาวต นึง เญือะ ติ� เลียง อื แลน แก อื นา เซ ปัง
เมอ โอ เญาะ รโจะ ไม่ อ�ื เกือฮ อื อาวต ตอก โม แมฮงั โฮ�
ฮอยจ ละ ลอยจ จีวติ อ�ื

4 กซัต ด่าวติ อฮั อื ละ อามาซา ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ
ซาวป เกือฮ โม ตฮนั ยูด่า รโจะ ดิ ไม่ เปอะ ฮอยจ นา เฮ�ี
ไพ ไน ลอวย ซเงะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 5 อามาซา เซ ซาวป
เนอึม เกือฮ โม ยูด่า รโจะ ไม่ ปุ แตะ� ปังเมอ ไน่ เญี่ยะ�
เตือน โตว ฮอยจ ยุฮ อื ตัม เวลา พัต กซัต อื เซ ละ แตะ�
6 กซัต ด่าวติ อฮั เฮี ละ อาบี่ไช� �ปเล่ีย เฮี เชบ่า เซ ตึน ซ
ยุฮ ป กอยจ ป ราวม ละ เอะ โฮฮ ฮา ยุฮ อปัซาโลม อื แม�
ไมจ เปอะ เกือฮ โม ลุกนอง อาึ โฮว ซาวป โฮมวต� ดัฮ เปอะ
โอ ยุฮ ตอก เซ โฮ� ปุน กุม ปลาว เมือง ป ไก ฆรุง ตอน ฮมัน
นึง อื เซ ฆาื อื งอ่น� ไม่ ซ ปุน เกือฮ อื ติ แตะ โปน ฮา เอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื 7 เญือม เซ อาบี่ไช โฮว เนอึม ไม่ โม ตฮนั ยุฮ
โยอปั เซ� ไม่ โม ตฮนั ป มอง โซะโกะ ฮรกัซา นึง กซัต� ไม่
โม ตฮนั เกง เลือ เตือง โอยจ อ�ื ปุย โม เซ โกฮ โฮว เน่อมึ
นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� ละ ซ โฮว อาื อื เชบ่า กวน บิก่รี เซ�
8 เญือม เอจี ฮอยจ โม เซ นึง ก ไก ซโมะ ระ นึง เมือง กิเบ่
โอน เซ� อามาซา รโตฮ ยุ ปุย โม เซ� โยอปั เซ จาวป เครองึ
ตฮนั แตะ� โม่ะฮุต อื เซ ไก วจิ ป อาวต โตะ รเฆือง แตะ นึง
อื ปุม อื ไม่ ญวย แตะ� เญือม เอจี โกฮ โฮว อื วจิ อื เซ ดุฮ
ฮา อ�ื ปังเมอ ตุย แม ไปญ อ�ื 9 โยอปั ไฮมญ อามาซา เซ
ตอก เฮ�ี �เอียกระ อมั กอ เปอะ�� อฮั เซ� ไปญ ฮาึก กัป
อามาซา เซ นึง เตะ ดอม แตะ� ฮงาึต อื ไม่ อ�ื 10 อามาซา
เซ ปังเมอ โอ ยุง แลน วจิ ป ไก นึง เตะ วิ โยอปั เซ� โยอปั
บวก เวยีก อามาซา เซ นึง อ�ื ด่วยจ เอนิ ฮอยจ ลังเตะ เวี
ยก อื เซ� ยุม เอนิ นา เซ� เญือะ โฮลฮ โตว บวก เลาะ แม
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อ�ื
ฟวยจ เซ โยอปั ไม่ อาบีไ่ช ป มัฮ ปุ อื เซ ลอต แม โฮว อาื

เชบ่า เซ� 11 ไก ตฮนั นมุ ติ ปุย โฮว ชุง โบ อามาซา เซ อฮั
เฮ�ี �มัฮ ปุย ป อาวต บลัฮ ลัก่ โยอปั ไม่ กซัต ด่าวติ เตอ�
เกือฮ ปุย เซ โฮว ฟวต โยอปั�� อฮั เซ� 12 อามาซา เซ ยุม
ตัม คระ ติญ เซ� ฮาวม ฮนัม แตะ นา เซ� ตฮนั นมุ ติ ปุย
เซ เญือม เอจี ยุ อื ฮอยจ ลโล่ะ ปุย โบ ป ยุม เซ� โฮว โปวฮ
เอนิ โกะ ยุม อามาซา เซ ฆาื อื นึง โตะ ชจิ� เลอปึ อาึง อื นึง
พรุ อ�ื 13 เญือม เอจี ฟวยจ เฌาะ อื ป ยุม เกือฮ โอก ฮา
คระ เซ� ปุย โม เซ ลอต แม โฮว ฟวต โยอปั� ละ ซ โฮว อาื
อื โฮมวต เชบ่า เซ�

14 เชบ่า เซ ลอต โฮว เล่ีป เมือง อซิราเอน โครยญ เจอ อ�ื
ฮอยจ นึง ยว่ง อาเบ่น นึง แควน เบต่มาอาคา เซ� ปุย เตือง
โอยจ อื ป มัฮ ซฆลาวม โม บิก่รี เซ รโจะ โรฮ ปุ แตะ� โฮว
ฟวต โรฮ อ�ื 15 โม ตฮนั ป อาวต ไม่ โยอปั เซ โฮว ฮอยจ นึง
ยว่ง อาเบ่น แควน เบ่ตมาอาคา เซ� ปุย โม เซ โฮว อาวต
แวต ยว่ง เซ� ยุฮ คระ ฮาวก แตะ นึง เฆียง ฆรุง ยว่ง เซ�
ไม่ กาวง อื เตะ ลวง ฆรมึ ฆรุง เซ ละ ซ เกือฮ อื ฆรุง เซ ล
เลอึม� 16 เญือม เซ ไก ปรโปวน เฮยีง ยุง ติ ปุย กอก อฮั อื
เน่อมึ นึง ราว ฆรุง ยว่ง เซ ตอก เฮ�ี �เฮ�ิ อาึ ไก ป อฮั ละ
เปอะ� ปัว เปอะ อฮั ละ โยอปั เซ เญีย่ะ เกือฮ ฮอยจ นา เฮ�ี
อาึ ไก ป ฆวต อฮั ละ เญีย่ะ�� อฮั เซ� 17 โยอปั เลียก เนอมึ
ฆาื อ�ื ปรโปวน เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ เปอะ โย
อปั�� อฮั เซ� โยอปั โลยฮ อ�ื �มัฮ ฮะ�� อฮั เซ� ปรโปวน
เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
เปอะ เฮ�ี� อฮั เซ� โยอปั โลยฮ แม อ�ื �เออะ� อาึ เอจี กัม
ลัง งอ่ต เตอะ�� อฮั เซ� 18 ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ โยอปั�
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�ปุย เจน โฆะ โอ กอ อฮั อื ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �โฮว ปึกซา
ดิ นึง ยว่ง อาเบ่น เดอมึ เปอะ ซ ยุง ตอก ซ ยุฮ แตะ�� อฮั
เซ� ปุย โฆะ เซ ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ� 19 ยว่ง เอะ เฮี มัฮ
ยว่ง ระ ไล� เอะ มัฮ ปุย ฮรกั ป เฮน ป ฮลอง� ไม่ มัฮ ปุย
ซืไซ ไน เมือง อซิราเอน เฮ�ี ปะ อมั มัฮ ฆวต ซาวป เปอะ ยุฮ
ไลจ ไม่ ยว่ง เฮ�ี ปะ เมอยุ ฆวต ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ ยว่ง ป เอจี
เมีญ พะจาว มัฮ คอง แตะ เซ�� อฮั เซ� 20 โยอปั โลยฮ อ�ื
�มัฮ โตว ตอก เซ� อาึ มัฮ โตว ฆวต ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ ยว่ง
อาวต เปอะ เซ� 21ปเล่ีย เฮี ปังเมอ ไก ปุย ติ� มัฮ ปุย อาวต
นึง บลาวง เมือง เอฟราอมิ� มอยฮ ปุย เซ มัฮ เชบ่า กวน บิ่
กร�ี มัฮ ปุย ฆวต ตอซู ปุ แตะ ไม่ กซัต ด่าวติ� ไมจ เปอะ
ตาว ปุย เซ เกือฮ โอก เนิ ติ ปุย โน่ง� ฟวยจ เซ เอะ ซ โอก
เอญี ฮา ยว่ง เฮ�ี� อฮั เซ� ปรโปวน เซ โลยฮ อ�ื �ดัฮ ตอก
เซ โฮ� อาึ ซ น่ากึ ไกญ ปุย เซ ละ เปอะ คระ ราว ฆรุง เฮ�ี�
อฮั เซ� 22 เญือม เซ ปรโปวน เซ อฮั อื ละ โม ลัปซด่อน นึง
ยว่ง แตะ เซ� นึง มัฮ แตะ ปุย เฮยีง ปุย ยุง� เกือฮ ปุย กิต
ไกญ เชบ่า เซ� ฟวยจ เซ น่ากึ อื ละ โยอปั คระ ราว ฆรุง เซ�
เญือม เซ โยอปั เซ ปาึง โตวต ยุฮ แตะ ดวน ปุย โอก เอญี
ฮา ยว่ง เซ� ปุย โม เซ เอญี เนอึม ฮอยจ เญือะ แตะ เตือง
ไพ เตือง มัน� โยอปั เอญี ฮอยจ เคะ กซัต นึง เวยีง เยรูซา
เลม�

โม ลุกนอง กซัต ด่าวติ
23 โยอปั มัฮ ฮวันา ตฮนั ไน โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื

เบ่ไนยา กวน เยโฮยาด่า มัฮ ฮวันา ยุฮ ตฮนั ป มอง โซะโกะ
ฮรกัซา นึง กซัต� 24 อาโด่นีรมั มัฮ ป มอง แลน แก โม ป
เอจี เกน ปุย เกือฮ ยุฮ กัน ละ กซัต� เยโฮชาฟัต กวน อาฮิ
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ลุต มัฮ ปุย โซะโกะ ฮรกัซา นึง นังซื ซัมคัน ยุฮ อ�ื 25 เชวา
มัฮ เลคา� ซาโด่ก ไม่ อาบี่ยาทา มัฮ ซตุ� 26 อริา ปุย เมือง
ยาอี มัฮ โรฮ ซตุ ยุฮ กซัต ด่าวติ โรฮ�

21
กัน โรก เวน รโตง โม กิเบ่โอน

1 เจน แปน ด่าวติ กซัต เกิต ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ นึง�
ปุย ไปลญ เนอึม ไปลญ แนม ตา ลอวย เนอึม รวุก เอนิ�
กซัต ด่าวติ เซ ไฮมญ พะจาว ฆาื อ�ื พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื
�ซาอุน ไม่ โม จัตเจือ อื เอจี ไก ตุต ยุฮ นึง ยุฮ แตะ ยุม ไม่
โม กิเบ่โอน�� อฮั เซ ละ อ�ื 2 กซัต เซ กอก โม กิเบ่โอน เซ
ฮอยจ เคะ แตะ� (ไพรม อื โม กิเบโ่อน เซ มัฮ โตว โม อซิรา
เอน� มัฮ โม อาโมไร� ป โฮฮ ลัง่ นึง อ�ื มัฮ ป เอจี ซันญา
โม อซิราเอน โอ แตะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื กซัต ซาอุน เซ ปัง
เมอ ซาวป ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อื นึง เรยีง รพาวม อื ละ
ฆวต ยุฮ แตะ ป ไมจ ละ โม อซิราเอน ไม่ โม ยูด่า�� 3 กซัต
ด่าวติ ไฮมญ โม กิเบโ่อน เซ ตอก เฮ�ี �ซ เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ
ละ แตะ ตอก เมอ ตอก ซ เกียฮ ซงะ่ เอะ ฮา มัป่ ตุต ป ยุฮ
เอะ ละ โม เปะ เซ� ละ ซ เกือฮ โม เปะ เกียฮ ปิฮ มุ่น ละ ป
มัฮ ปุย ไน พะจาว เฮ�ี� อฮั เซ� 4 โม กิเบ่โอน เซ โลยฮ อื
ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �ไลลวง ซน่ะ เอะ ไม่ กซัต ซาอุน ไม่
จัตเจือ อื เซ มัฮ โตว ป เกว ไม่ ไลลวง เละ ไลลวง มาื� ไล
ลวง ฆวต ยุฮ เอะ ยุม ไม่ ปุย ออฮ ปุย เอฮี ไน อซิราเอน เซ
ปุ โรฮ มัฮ อ�ื� อฮั เซ� กซัต เซ ไฮมญ แม อ�ื �ดัฮ ตอก เซ
โม เปะ ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ เรอมึ แตะ ตอก เมอ�� อฮั เซ�
5 ปุย โม เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ซาอุน ปุย ฆวต ยุฮ ไลจ ไม่
โม เอะ เซ� ซาวป แนฮ ลัง่ งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ไม่ เยอะ�
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ละ ซ เกือฮ อื เอะ ยุม โอยจ ปอ โอ เอนิ แตะ เญาะ โฮฮ ไน
โม อซิราเอน เฮี ติ ปุย เนอึม� 6 ปัว เปอะ ตาว ปรเมะ ไน
จัตเจือ ซาอุน เซ เนิ อาแลฮ ปุย� ละ ซ โฮลฮ เอะ ยุฮ ยุม
ไม่ อื ไม่ เคิง ปุย โม เซ ซองนา พะจาว นึง กิเบ่อา� ป มัฮ
ยว่ง เกิต ซาอุน ป เลือก พะจาว ละ ซ แปน อื กซัต เซ�� อฮั
เซ� กซัต ด่าวติ โลยฮ อ�ื �เออะ� อาึ ซ ตาว ละ เปอะ��
อฮั เซ�

7 เญอืม เซ กซัต ด่าวติ ปังเมอ โอ เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ เม
ฟีโบ่เชต ป มัฮ กวน โยนาทัน� กวนโซะ ซาอุน เซ� นึง เอจี
ฟวยจ ซันญา ซโตฮ ด่าวติ ไม่ โยนาทัน โอเอฮี ละ ปุ แตะ
เบือ มอยฮ พะจาว. 8 กซัต ด่าวติ ปังเมอ ตาว อารโมนี ไม่
เมฟีโบ่เชต กวน รเมะ รซิปา ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ซาอุน เซ
ละ อ�ื รซิปา เซ มัฮ กวน ไอยา� ตาว แม กวน เมรปั ละ อื
พอน ปุย� เมรปั เซ มัฮ กวน รโปวน ซาอุน� ปรเมะ เญือะ
เมรปั เซ มัฮ อาตรีเอน กวน บ่าซีไล� ป มัฮ โม เมโฮลา�
9กซัต ด่าวติ ตาว ปุย โม เซ ละ โม กิเบโ่อน� โม กิเบโ่อน เซ
ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ฟวยจ เซ เคิง อื ซองนา พะจาว นึง บลาวง
ติ โดฮ� ปุย อาแลฮ ปุย เซ บรุก ยุม เอนิ เตือง โอยจ แตะ�
ซเงะ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อื เซ ปุก ซเงะ มัก โรง ปุย เฮงาะ บ่าเล
ยุฮ แตะ�

10ฟวยจ เซ รซิปา กวน ไอยา ตุย พา ฮาื ฆัน ตุม อื ละ โกะ
แตะ ราว ซโมะ� เน่อมึ เมือ มัก โรง ปุย เฮงาะ� ฮอยจ ละ
เฮละ พริ ละ อ�ื เมือ ซเงะ่ อื เกือฮ โตว ไซม โฮลฮ จัป นึง
โกะ ป ยุม เซ� เมือ ก ซาวม อื เกือฮ โตว โรฮ โกะพริ โฮลฮ
กุก อ�ื 11 ป ยุฮ รซิปา ปรโปวน แตวะ เญือะ ซาอุน เซ� ไก
โรฮ ป รโฮงะ ละ กซัต ด่าวติ โรฮ� 12 เญือม เซ กซัต ด่าวติ
ตุย ซองั กซัต ซาอุน ไม่ ซองั โยนาทัน ป มัฮ กวน ซาอุน เซ
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เน่อมึ นึง ยว่ง ยาเบ่ต นึง กิเลอัต� กา เซ โม ฟีลิซเตีย เอจี
รุป ปุ แตะ ไม่ ซาอุน นึง บลาวง กินโบ่อา� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่
ซาอุน ไม่ โยนาทัน เซ� ฟวยจ เซ โรวก ฆัว ยุม อื เซ เคิง อื
นึง ตะโบรก ยว่ง เบ่ตชนั� ฟวยจ เซ โม ยาเบ่ต บระ โฮว ตุย
อ�ื โรวก อื ฮอยจ ยว่ง โกะ แตะ� 13 กซัต ด่าวติ ตุย โรวก
ซองั ซาอุน ไม่ ซองั โยนาทัน เซ� ไม่ ซองั ปุย อาแลฮ ปุย ป
เคิง ปุย เซ� เญือม เซ รโจะ อื ติ โดฮ� 14 ฟวยจ เซ รปาึง
ซองั ซาอุน ไม่ ซองั โยนาทัน เซ นึง โตะ อูโมง ยุฮ คิต เปือะ
ซาอุน� ป ไก นึง ยว่ง เซลา� นาตี โม เบ่นยามิน เซ� ปุย โม
เซ เอจี ยุฮ เนอึม อื ตัม ป ซตอก กซัต เซ ละ แตะ โครยญ
เจือ� ฟวยจ เซ พะจาว งอ่ต เนอึม รซอม ไววอน ปุย เพือ
เมือง เซ เบือ อ�ื

ปุย ระ ฮลาวง ไน ฟีลิซเตีย ไป
15 โม ฟีลิซเตีย รุป แม ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน ติ โฮน

แม� เญือม เซ ด่าวติ โฮว ดิ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ� รุป ปุ
แตะ ไม่ ฟีลิซเตีย เซ� ลไล รุป อื ปุ แตะ เซ ด่าวติ ชุมเรยีง
ฆาื โซะ ไมญ แตะ� 16 ไก ปรเมะ ระ ฮลาวง ติ ปุย� มอยฮ อื
มัฮ อติบี่เบโ่นป� ไปญ เพลียฮ ไร ซเงี ติ� นัม นัก ด่าว ลอวย
กิโล ไม่ บลัฮ� ปุม วจิ โคระ ไม่ ญวย แตะ ติ� ปุย เซ ริ เลีย
ก ยุฮ ยุม ไม่ ด่าวติ� 17 เญอืม เซ อาบีไ่ช กวน เซรุยา เซ ปัง
เมอ เลียก เรอมึ กซัต ด่าวติ� ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย ฟีลิซเตีย
เซ� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ฟวยจ เซ โม ตฮนั อซิราเอน เซ อฮั
อื ละ กซัต ด่าวติ นึง กัน ซันญา แตะ ตอก เฮ�ี �ปัว ปะ ป
มัฮ ตอก ออม ยุฮ โม อซิราเอน โอ เญาะ โฮว ไม่ โม เอะ นึง
กัน รุป ยุฮ ฮุ ตอก เฮี เฟือฮ เอนิ� เอะ ฮอ นึง ซ ญึ่ต ออม ยุฮ
แตะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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18 กัง เคะ เอ ไก แม กัน รุป ปุย ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย
นึง เมือง โกป� เญือม เซ ซิปเบ่ไค ป มัฮ โม ฮุชา โฮลฮ ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ ซัป� มัฮ โรฮ จัตเจือ โม ป ระ ป
ฮลาวง เซ โรฮ� 19 ฟวยจ เซ ไก แม กัน รุป ปุย ปุ แตะ ไม่
โม ฟีลิซเตีย นึง เมือง โกป เซ ติ โฮน แม� เญือม เซ เอน
ฮานัน กวน ยาอ�ี ป มัฮ ปุย ยว่ง เบ่ตเลเฮม� โฮลฮ ยุฮ ยุม
ไม่ โกลิอตั� ป มัฮ โม กัต� มัฮ ปุย ไก เพลียฮ ระ ลัมเลือ
ยุฮ� ครอง เพลียฮ ยุฮ อื เซ� เมาะ เอนิ โคะ ลกลอม ไตญ
ปุย� 20ฟวยจ เซ ไก แม กัน รุป ปุย ปุ แตะ นึง เมือง กัต ติ
โฮน� ไก โรฮ ป ระ ป ฮลาวง นึง ติ ปุย� ไก ด่อยฮ เตะ ติ
ก บลัฮ แลฮ� ด่อยฮ ชวง อื ไก โรฮ ติ ก บลัฮ แลฮ� เตือง
ด่อยฮ เตะ ด่อยฮ ชวง อื ไก เอนิ งา่ โรฮ ปาวน เอนิ� 21 เญื
อม กอก ปุย เซ โม อซิราเอน รุป ไม่ แตะ� โยนาทัน กวน ชิ
เมอ�ี ป มัฮ เอยีกตุ ด่าวติ เซ� เลียก ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ ปุย เซ�
22 ปุย ปาวน เซ มัฮ ตื ปุย ฮอยจ เน่อมึ จัตเจือ ปุย ระ ปุย ฮ
ลาวง ป อาวต นึง เมือง กัต เซ� ปุย โม เซ ยุม ตื ฆาื ไป แตะ
นึง ด่าวติ ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื เซ�

22
รซอม เชยี ลืลาว ป ไซฮ ด่าวติ
(ลลว� 18:1-50)

1 เคียง เกือฮ พะจาว อื โปน ฮา โม ป รุป ไม่ อ�ื เตือง ซา
อุน ไม่ ปุย ไฮญ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื ด่าวติ เชยี นึง รซอม
เชยี แตะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี

2 �พะจาว มัฮ ซโมะ เปิง รองั เดีย เนิ� มัฮ ตอก ปอม
ตอน ฮมัน ยุฮ ฮุ� มัฮ โรฮ ป เกือฮ อาึ โปน ฮา ป โอ ไมจ
โครยญ เจือ� 3 พะจาว ยุฮ อาึ มัฮ ตัว เปิง อาึ� อาึ โปน ป



2 ซามูเอน 22:4 lxxxi 2 ซามูเอน 22:15

กอยจ ป ราวม เบือ อ�ื มัฮ ป ปุน เฆีญ อาึ� มัฮ ป แลน แก
อาึ ไม่ ระ เรยีง แด่น แตะ� มัฮ ป โฮลฮ อาึ เปิง ฮลอง รอง
ซโอว อ�ื มัฮ ป เรอมึ อาึ เกือฮ โปน ฮา ป กอยจ ป ราวม โค
รยญ เจือ� 4 อาึ กอก ปัว นึง พะจาว, ป โซมกวน เนอึม ปุย
ลืลาว เซ� เอจี เกือฮ เนอมึ อาึ โปน ฮา โม ป รุป ไม่ เยอะ เซ
เบือ อ�ื

5 �อาึ เอจี ซดิ ไม่ ซ ยุม แตะ ตอก ป อาวต โตะ รอาวม
พุกเพียก โฮ� กัน ไลจ โลม เอจี โรวก อาึ ตอก รอาวม ดัง
ดอ โฮ� 6 อมันัต ลัก่ยุม เอจี รวต อาึ ตอก โม่ะ รโฮญก โฮ�
อาึ เอจี ซดิ ไม่ ซ ยุม แตะ ตอก ไซม เคริ แฮวะ โฮ� 7 เญอืม
อาวต ไม่ ตุก รพาวม แตะ อาึ กอก ปัว นึง พะจาว. อาึ ไว
วอน ปัว พะจาว เรอึม แตะ� พะจาว ฮมอง เซียง อาึ เน่อมึ
นึง วฮินั ยุฮ แตะ� รซอม ปัว อาึ นึง อื เซ เอจี งอ่ต เนอมึ อื
เนิ�

8 �เญือม เซ ปลัฮเตะ ดุงเดียง ซูซอย เอนิ� ควน ตอน บ
ลาวง ฌื เซ รกุฮ รเตียง นึง ฮาวก รพาวม พะจาว� 9 รพาวม
โอก เน่อมึ โตะ มาึฮ อื ตอก เอนิ ม่าึต งอ โฮ� รพาวม โอก เน่
อมึ โตะ มวยญ อื ตอก เอนิ รฆุ งอ รเออปึ ลัง่ โฮ� 10พะจาว
โปฮ มะลอง ละ ซ เลีฮ แตะ ตอก โปฮ ปุย พากัง โฮ� บึน ปุ
เลีฮ ชุต รวู กุ� 11พะจาว บุก ปุ เลีฮ เตปด่า ไก โพรยจ� โปว
ไม่ อ�ื งาวม ปุ ฮอยจ นึง กาื กอ� 12พะจาว เกือฮ ชุต รวู กุ
แปน ตอก พากัง อาวต แตะ� ชุต รวู ป นาวก นึง รอาวม เซ
อาวต รวติ รเวยีง อ�ื 13 เน่อมึ นึง รงั ซเปีย ป อาวต ลัก่กา
พะจาว เซ ไก แม แพร นึง ไม่ ปลุกปลัก� ไจจ ติ แตะ โอก
เน่อมึ นึง ชุต รวู กุ เซ�

14 �พะจาว โอก เซียง แตะ เน่อมึ นึง มะลอง ตอก เนอึ
ม บริ โฮ� เซียง พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ เซ ระ ซนัน
เอนิ� 15 ตี ทนู ยุฮ พะจาว เกือฮ โม ป รุป ไม่ อื แตกฟุง
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เฮยีไฮ� ปลุกปลัก เรยีง ยุฮ อื เกือฮ โม เซ ตอ เงา่ะ ตอ วู�
16 เตะ ฆรมึ ปลัฮ รอาวม เอจี เปลีฮ ที ติ แตะ เบือ รซอม
ดวน พะจาว อ�ื เตะ ก ตึก นึง โด่ะ แตะ เอจี ปลาึฮ ตื โรฮ
เบือ กาื ป โอก เน่อมึ โตะ มาึฮ พะจาว เซ�

17 �พะจาว ซนาว เตะ แตะ เน่อมึ ก ฮลาวง อื ละ ซ โตวก
แตะ อาึ� เอจี เมือะ โรฮ อาึ โอก ฮา รอาวม โด่ะ เซ� 18 เกือฮ
อาึ โปน ฮา โม ป ระ เรยีง ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ อาึ เซ� เกือฮ
โรฮ อาึ โปน ฮา โม ป เกละยุ อาึ ป ระ เรยีง ฮา เยอะ โครยญ
โฆะ อ�ื 19 โม เซ ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อาึ เญอืม อาวต อาึ
ไม่ โซะ ป อาวม แตะ� เญือม เซ พะจาว มัฮ ป เรอึมชวย
ตูเตอมึ อาึ� 20 พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โปน ฮา ป กอยจ ป
ราวม� อาึ โฮลฮ เนอมึ อาวต ก ลเบื่อฮ อื นึง ปุก อาึ รพาวม
อ�ื

21 �พะจาว เกือฮ ลังวนั ละ อาึ ตัม รพาวม ซืไซ ยุฮ ฮุ�
เอจี ปิฮ เนอึม มุ่น เนิ� นึง มัฮ อาึ ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื
22 อาึ เอจี ยุฮ เนอึม ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ
เซ� อาึ เกือฮ โตว ติ แตะ แพก ฮา คระ ยุฮ พะจาว ละ ซ
ยุฮ แตะ กัน ฆอก กัน เบร� 23 โกตไม ยุฮ พะจาว เซ โครยญ
คอ อ�ื เอจี อาวต ลอป ไม่ อาึ� อาึ เกือฮ โตว ติ แตะ ซไง
ฮา โกตไม ยุฮ อื เซ� 24 อาึ เอจี แปน เนอึม ปุย ญุ่ก เญาะ
เติ ละ แลน พะจาว อ�ื อาึ เอจี เกือฮ โรฮ ติ แตะ ซงะ่ ฮา ป
ฆอก ป เบร� 25 มัฮ เซ ป เกือฮ พะจาว ลังวนั เนิ ตัม กัน ซื
กัน ไซ ยุฮ ฮุ เซ เบือ อ�ื นึง เอจี มัฮ อาึ ปุย ซงะ่ ซงอม ละ ยุ
พะจาว อ�ื

26�โอ พะจาว, ปะ เอจี เปลีฮ เปอะ รพาวม เนอมึ แตะ ละ
โม ป เนอึม รพาวม� ปะ เอจี เปลีฮ เปอะ มัฮ แตะ ปุย ญุ่ก
เญาะ เติ ละ โม ป โฮลฮ แปน ปุย ญุ่ก เญาะ เติ� 27ปะ เอจี
เปลีฮ เปอะ มัฮ แตะ ป ซงะ่ ซงอม ละ โม ป ซงะ่ ซงอม� ปะ
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เอจี เปลีฮ โรฮ เปอะ มัฮ แตะ ป ตอซู ไม่ โม ป บ่วก ป โจวง
โรฮ�

28 �โอ พะจาว� ปะ เกือฮ เปอะ ปุย ตุ ปุย เตียม โปน
เม่ะมัก่ อาวม แตะ� ไง่ เปอะ ปังเมอ ชวน ลอป โม ป อวต ติ
แตะ� ไม่ ซ เกือฮ เปอะ โฮลฮ เลีฮ อาวต ก เตียม อ�ื 29 โอ
พะจาว, ปะ มัฮ เปอะ ออม ซเปีย ละ อาึ� เอจี เปียน เปอะ ป
เฟียก แปน ป ซเปีย เนิ� 30 เอจี เกือฮ เปอะ อาึ ระ เรยีง ปอ
เกียฮ เป เยอะ โม ป รุป ไม่ เยอะ แปน มู แปน กอง อื เอนิ�
เอจี เกียฮ เตน โรฮ ราว ฆรุง ฮลาวง ยุฮ อื เบือ เปอะ� 31 เญื
อม งอ่ต คระ โครง ยุฮ พะจาว มัฮ เนอึม ป ไมจ เนิ โครยญ
เจือ� ลปุง พะจาว ไก โตว พิต โฌวะ นึง� พะจาว ปุน เฆีญ
โม ป เปิง แตะ โครยญ โฆะ อ�ื

32�ไก โตว ติ เนอมึ พะจาว ไฮญ โนก ฮา พะเยโฮวา เยอ�
ป มัฮ ซโมะ เปิง รองั เดีย ละ ปุย� ไก โตว ก ไฮญ โนก ฮา
พะจาว ยุฮ โม เอะ เอ� 33พะจาว เอจี มัฮ เนอึม ตอก ปอม
ตอนฮมัน ยุฮ อาึ� เอจี เกือฮ อาึ โฮลฮ โฮว นึง คระ เฮนคระ
ฮลอง ยุฮ แตะ� 34 เอจี เกือฮ เนอมึ ชวง อาึ เลียน ตอก ชวง
ปอยฮ โฮ� เอจี เกือฮ โรฮ อาึ โฮลฮ ชุง ซไบ่ นา ก ฮลาวง
อ�ื 35 เอจี เพอกึ อาึ เกือฮ เลียน ละ กัน รุป เซิก� เอจี เกือฮ
โรฮ เตะ อาึ เกียฮ ววยฮ ทนู ไร ซเง�ี

36 �โอ พะจาว, ปะ เอจี เฆีญ เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา ยุม
แตะ� เญือม เรจี เปอะ ติ แตะ เตียม ละ เรอึม เปอะ อาึ�
เอจี มัฮ เกือฮ เปอะ อาึ แปน ปุย ระ ไล� 37 ปะ เอจี เกือฮ
เปอะ อาึ โฮลฮ ชุง นา ก เวอืฮ อ�ื มัฮ เซ ป โอ ชวง อาึ บาึฮ
ฆาื อ�ื

38 �อาึ เอจี อาื โม ป รุป ไม่ แตะ เซ� ฮอยจ ละ เครอปึ
แตะ� อาึ ดิ เอญี โตว กา เฆียง ยุม แตะ ยุฮ ปุย โม เซ เตือง
โอยจ อ�ื 39 อาึ เอจี โฮลฮ ปุฮ ปุย โม เซ ปอ ลวยจ อ�ื ฆลาื
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เอนิ โบ ชวง เงอะ� ปอ โอ อื เญาะ ปุน โกฮ ตอซู ไม่ เยอะ�
40ปะ เอจี เกือฮ เปอะ เรยีง แด่น เนิ� แปน ตอก เครองึ รุป
ยุฮ ฮุ โฮ� เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ ป รุป ไม่ เยอะ ญอม อาวต
ฆรมึ อาึ� 41 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โม ป รุป ไม่ เยอะ ลเตือฮ
ตอ ฮา เยอะ� เมาะ ป เกละยุ อาึ เซ� อาึ เอจี โฮลฮ ตื ยุฮ
ไลจ ไม่� 42 ปุย โม เซ ซาวป ป เรอมึ แตะ� ปังเมอ โอ ไก ป
เรอึม อ�ื โม เซ กอก ปัว นึง พะจาว, ปังเมอ โอ โลยฮ อื ละ
อ�ื 43 อาึ เอจี โฮลฮ ตุฮ โม เซ ปอ บลวย เอนิ อื ตอก รกาื
โฮ� อาึ เอจี โฮลฮ โรฮ บึน ตอก บึน ปุย บิญ ตัม คระ โฮ�

44 �ปะ เอจี เรอมึ เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา โม ป เฆรอืง ระ
ชะ กวต ไม่ เยอะ� ปะ เอจี ปุน โซะโกะ ฮรกัซา เปอะ นึง อาึ�
ละ ซ เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ แปน ฮวันา ละ ปุย โฮวน เมือง�
ปัง มัฮ ปุย ตังเมือง ป โอ อาึ ยุง ป มัฮ อื ไพรม อ�ื เอจี ญอม
ตื แปน ป รซอฮ ละ อาึ� 45 ปุย ตังเมือง เอจี เอญี โมป โบ
ชวง อาึ� เญือม เอจี ฮมอง อื ป อฮั อาึ� เอจี เนอึง เอนิ ป
อฮั ฮะ เซ� 46 ปุย ตังเมือง โม เซ เญาะ เรยีง โตว รพาวม�
เอจี โอก เน่อมึ นา ก เม่าะ แตะ ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ� นึง
ญอม อื ละ อาึ�

47 �เยโฮวา มัฮ ป ไอม ลอป� พะจาว ยุฮ อาึ ป มัฮ ตอก
ซโมะ เปิง รองั เดีย เยอะ เซ โปง เนอมึ ปุย ลืลาว� พะจาว ป
เกือฮ อาึ โปน มัป่ เซ โปง เนอมึ ปุย นัปทื� 48 มัฮ พะจาว ป
เอจี โรก เวน ละ ปุย ฆรอ อาึ อ�ื ไม่ เกือฮ อื ปุย โฮวน เมือง
ญอม อาวต ฆรมึ อมันัต อาึ� 49พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โปน
ฮา โม ป รุป ไม่ เยอะ� ไม่ ยวก อื อาึ เกือฮ โฮลฮ อาวต ฮลา
วง ฮา โม ป เกละยุ อุ เซ� พะจาว เอจี เรอึม อาึ เกือฮ โปน
ฮา ปุยไฮะ ปุยฮอน เซ�
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50 �โอ พะจาว, เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ซ ลืลาว ปะ ซอง
นา ปุย โครยญ เมือง� นึง เอจี เรอมึ เปอะ อาึ ตอก เซ� อาึ
ซ เชยี ลืลาว มอยฮ พะจาว ยุฮ แตะ� 51พะจาว เอจี เกือฮ
เนอมึ กซัต ยุฮ แตะ โฮลฮ เป ปุย เตือง โอยจ อ�ื ไม่ เปลีฮ อื
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ กซัต เลือก แตะ ป มัฮ
ด่าวติ ไม่ โม จัตเจือ อื เซ� โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ นึง
รซอม เชยี แตะ ด่าวติ เตอ�

23
ป อฮั กซัต ด่าวติ ลัก่ ลอยจ อื

1 พะจาว ทื ยาโคป เอจี เลือก อาึง ด่าวติ กวน เจซี ละ ซ
เกือฮ อื แปน กซัต� เอจี ดุฮ อื แปน ป ระ ป คาว� ด่าวติ
เซ มัฮ ป เกียฮ ไซฮ รซอม ลืลาว ไมจ มวน ละ โกว โม อซิรา
เอน อื โฮวน โบ่ต� ลปุง ด่าวติ ลัก่ ก ลอยจ อื อฮั อื ตอก เฮ�ี
2 �ลปุ พะจาว เอจี นัม รพาวม อาึ� เกือฮ อาึ ยุง ตอก ซ อฮั
แตะ โอเอฮี� ลปุง พะจาว เอจี อาวต นึง ดัก ดอย อาึ� 3พะ
จาว ยุฮ โม อซิราเอน เกือฮ ลปุง แตะ ฮอยจ ละ เอะ� พะ
จาว ป ตอก ซโมะ เปิง รองั เดีย ละ โม อซิราเอน เอจี อฮั เฮี
ละ อาึ� �ดัฮ ไก ป ปุน ตัตเตียง ปุย โฮวน เบือ รพาวม ซืไซ
แตะ� ไม่ ปุน ตัตเตียง อื เบือ นัปทื ไม่ ฮลัต อื นึง พะจาว�
4 ปุย เซ ซ ตอก ซเปีย ซเงะ เญอืม โอก โรง อื โฮ� ตอก โรฮ
เญอืม บวยฮ มะลอง ฟวยจ เฮละ พริ โฮ� ละ ซ เกือฮ อื พัก
เญือ เกียฮ กวยฮ นึง ปลัฮเตะ��

5 �โม จัตเจือ อาึ เอจี ตอน ฮมัน เนอึม นึง พะจาว ตอก
เซ� นึง มัฮ พะจาว ป เอจี ซันญา ซโตฮ โอเอฮี ไม่ อาึ โอ
เญาะ ไก ลอยจ� เอจี แปน เนอึม ป ซโตฮ แจง แน ตอน
ฮมัน โครยญ เจือ� พะจาว มัฮ ป ซ เรอึม อาึ เกือฮ จเลิน�
ไม่ ซ เกือฮ อื โอเอฮี เนิ ตัม ป ฆวต ไอฮ แฮะ� 6 ปุย ฆอก ปุย
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เบร ปังเมอ โอ มัฮ ตอก เซ� มัฮ ตอก อื กัต ป คาว ละ ไกฮ
ปุย โปวฮ โฮ� นึง มัฮ อื ป โอ ปุย เกียฮ ไปญ นึง เตะ แตะ�
7 โม ป ซ ไกฮ กัต เซ� ปังเมอ ไมจ อื ไก เคืองมื ป มัฮ ไร ยุฮ�
โต เซ ไมจ อื โกว ครอง เพลียฮ ละ� ฟวยจ เซ ไมจ โรฮ อื
ตอง กัต เซ นึง งอ เกือฮ ฮะ ล่อยญ โอยจ เอนิ�� อฮั เซ�

ตฮนั เกง เลือ ยุฮ ด่าวติ
8 เคียง เฮี โฮว มัฮ มอยฮ ตฮนั เกง เลือ ยุฮ ด่าวติ� ปุย

เมือ โรง นึง อื มัฮ โยเซป-บัต่เชเบ่ต� มัฮ ปุย ซฆลาวม ทัก
โมนี� มัฮ ฮวันา ปุย ไน ปุย ลอวย นึง อ�ื ปุย เซ โกว เพลียฮ
ละ รุป แตะ ปุย� ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ซเตะ รอย ปุย� ยุม ยุฮ อื ติ
โฮน โน่ง� 9 ปุย ลอา นึง ไน ปุย เกง ลอวย ปุย เซ มัฮ เอเลอ
าซา กวน โด่โด่� มัฮ ปุย ไน ซฆลาวม อาโฮไฮ� ปุย เซ มัฮ ป
อาวต ไม่ ด่าวติ เญือม กอก อื โม ฟีลิซเตีย รุป ไม่ แตะ โฮ�
เญอืม เซ โม ฟีลิซเตีย ปุก เญอืม รโจะ ดิ อื ปุ แตะ ละ ซ รุป
อื ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน� เญือม เซ โม อซิราเอน ราึต ฮา
อ�ื 10 เอเลอาซา เซ ปังเมอ อาวต ตอน ลัง่� รุป ปุ แตะ ไม่
โม ฟีลิซเตีย เซ� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื ปอ กุก ลอง เอนิ เตะ
แตะ� โจน โอ อื เญาะ เกียฮ ละ วจิ ไปญ แตะ เซ� ไน ซเงะ
เซ พะจาว เกือฮ อื เป เนอมึ เป แนม ปุย โม เซ� เญอืม เอจี
ฟวยจ รุป อื เซ โม ตฮนั อซิราเอน เอญี เคะ เอเลอาซา เซ�
ละ ซ ตุย อื เครองึ รุป ยุฮ โม ป เอจี ยุม เซ ฮา อ�ื 11 ปุย
ลอวย นึง ไน ปุย เกง ลอวย ปุย เซ มัฮ ชมัมา กวน อาเก�
มัฮ โม ฮารา� โม ฟีลิซเตีย รโจะ รเจอมึ ไม่ ปุ แตะ นึง ยว่ง
เลฮ�ี นา เซ มัฮ รปึม ทัวแด่ง� เญอืม เซ โม ตฮนั อซิราเอน
ตอ ฆาื ไป แตะ นึง โม ฟีลิซเตีย เซ� 12ชมัมา เซ ปังเมอ ปุน
อาวต ตอน ลัง่ นึง รปึม เซ ละ ซ ปองกัน อื ปลัฮเตะ นา เซ�
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โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ โฮวน ปุย� พะจาว เกือฮ
โรฮ อื เป เนอมึ เป แนม ปุย โม เซ�

13 ติ โฮน อื ไน โม ตฮนั เกง ป อฮั ปุย มู งว่ย ไม่ เซ� ไก
ลอวย ปุย ป เลีฮ เคะ ด่าวติ เตอ� เลีฮ เคะ อื นึง โตะ ทัม
อะดุ่นลัม ปุก เมือ มัก ปุย เฮงาะ� ไก โม ฟีลิซเตีย ติ มู ตัง
ไคะ ยุฮ แตะ นึง โตะ โลก เรฟาอมิ เซ� 14 เญือม เซ ด่าวติ
อาวต นึง ปอม ควน เฆีญ อื ติ แตะ� โม ตฮนั ฟีลิซเตีย เซ
เลียก อาวต นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม� 15 ด่าวติ อฮั โอเอฮี ไม่
รพาวม ซฆลอย แตะ นึง โตก อื ละ ยว่ง อาวต แตะ เซ ตอก
เฮ�ี �มัฮ ปุย แล ป เกียฮ เชยีต รอาวม เน่อมึ นัมโม่ เฆียง
โตะ รเวอืะ ยว่ง เบ่ตเลเฮม ละ ซ เกือฮ อื อาึ โฮลฮ ญุ อู��
อฮั เซ� 16ป มัฮ ตฮนั เกง เลือ ลอวย ปุย เซ เลียก ซน่ะ ไคะ
ยุฮ โม ฟีลิซเตีย เซ ละ ซ เลียก เชยีต อื รอาวม นึง นัมโม่
ป ไก เฆียง โตะ รเวอืะ ยว่ง เบ่ตเลเฮม เซ� ฟวยจ เซ เอญี
ตาว อื ละ ด่าวติ� ด่าวติ เซ ปังเมอ โอ ญุ รอาวม เซ� เรฮ
ทไว อื ละ พะจาว. 17 ด่าวติ อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว, อาึ ญุ โตว
รอาวม เฮี เยอ� ดัฮ ญุ โฮ ซ มัฮ เอนิ เมาะ ญุ อุ ฮนัม ป เชยี
ต รอาวม เฮ�ี นึง แฆ เอนิ อื ไม่ จีวติ แตะ�� อฮั เซ� มัฮ เซ
ป โอ อื ญุ รอาวม เซ ฆาื อ�ื มัฮ กัน ตอก เซ ป ยุฮ โม ตฮนั
เกง เลือ ยุฮ ด่าวติ เซ เตือง ลอวย อ�ื

18 ป มัฮ อาบี่ไช ปุ โยอปั กวน เซรุยา ป มัฮ ฮวันา ตฮนั มู
งว่ย เซ� ตุย เพลียฮ ยุฮ แตะ ตอซู ปุ แตะ ไม่ ตฮนั ลอวย
รอย ปุย� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื แกล� เญอืม เซ แปน โรฮ ปุย
พรุ มอยฮ ตอก ตฮนั เกง เลือ ลอวย ปุย เซ โรฮ� 19 ไน โม
ตฮนั ป อฮั ปุย มู งว่ย ไม่ เซ อาบี่ไช เซ แปน ปุย พรุ มอยฮ
ปอยฮ โด่วง ละ ปุย� ลอต เอนิ โฮลฮ แปน ฮวันา ปุย โม เซ�
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ปังเมอ โอ ลัง่ ดิ ระ เนอึม มอยฮ เมาะ ตฮนั เกง เลือ ลอวย
ปุย นึง อื เซ�

20 เบไ่นยา กวน เยโฮยาด่า ปุย ยว่ง คัปเซเอน มัฮ โรฮ ปุย
เกง ปุย เลือ� มัฮ ปุย กอ เป ปุย นึง กัน รุป แตะ� โฮลฮ ยุฮ
ยุม ไม่ ตฮนั เกง เลือ เมือง โมอปั ลอา ปุย� ติ โฮน อื โฮว
เลียก โตะ คื� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ รเวยี ซิงโต นึง นา เซ� ปุก
เญือม เลีฮ ฮมิะ ไม่ อ�ื 21 โฮลฮ โรฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม อียปิ ติ
ปุย� มัฮ ปรเมะ ระ ฮลาวง� ปุย อียปิ เซ ไปญ เพลียฮ ยุฮ
แตะ� เบ่ไนยา เซ ไปญ โคะ ฆิ แตะ� เลีฮ ไม่ อื เคะ ปุย เซ�
ลู ตุย เพลียฮ ยุฮ ปุย อยีปิ เซ ฮา เตะ อ�ื ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง เพ
ลียฮ โกะ อื เซ ไอฮ� 22 มัฮ กัน ตอก เซ ป ยุฮ เบ่ไนยา กวน
เยโฮยาด่า เซ� แปน โรฮ ปุย พรุ มอยฮ เบือ อื ตอก ตฮนั
เกง เลือ ลอวย ปุย เซ โรฮ� 23 เบไ่นยา เซ ลอต แปน ปุย ไก
มอยฮ ไมจ โฮฮ ฮา ปุย ไฮญ ไน โม ตฮนั ป อฮั ปุย มู งว่ย ไม่
เซ� ปังเมอ โอ ลัง่ ดิ ระ เนอึม มอยฮ เมาะ ตฮนั เกง ลอวย
ปุย เซ� ด่าวติ ลอต เกือฮ อื แปน ฮวันา ตฮนั ป โซะโกะ ฮ
รกัซา นึง กซัต เซ�

24-39 มอยฮ ปุย ไฮญ นึง อื ไน โม ตฮนั เกง ป อฮั ปุย มู
งว่ย ไม่ เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
อาซาเฮน มัฮ ปุ โยอปั�
เอนฮานัน มัฮ กวน รเมะ โด่โด่� มัฮ ปุย ยว่ง เบ่ตเลเฮม�
ชมัมา ไม่ เอลีคา มัฮ ปุย เมือง ฮาโรต�
เฮเลต มัฮ ปุย ซฆลาวม โม เปเลต�
อริา กวน อกิเคต มัฮ ปุย เมือง เทโคอา�
อาบี่เยเซอ มัฮ ปุย ยว่ง อานาโทต�
เมบุ่นไน มัฮ ปุย ซฆลาวม โม ฮุชา�
ซันโมน มัฮ ปุย เมือง อาโฮ�
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มาฮะไร มัฮ ปุย เมือง เนโทฟา�
เฮเลป กวน บ่าอานา มัฮ ปุย เมือง เนโทฟา�
อติไท กวน รีไบ่ มัฮ ปุย เมือง กิเบ่อา� มัฮ เจอ เบ่นยา

มิน�
เบ่ไนยา มัฮ ปุย เมือง ปิราโทน�
ฮติได่ มัฮ ปุย อาวต โตะ โลก โบ เมือง กาอตั�
อาบี่อนัโบ่น มัฮ ปุย ซฆลาวม อาราบ่า�
อตัมาเวต มัฮ ปุย เมือง บ่าฮูรมิ�
เอลียาบ่า มัฮ ปุย ยว่ง ชาอนัโบ่น�
โม กวน ยาเชน� โยนาทัน�
ชมัมา มัฮ ปุย ยว่ง ฮารา�
อาฮยิมั มัฮ กวน ชารา ปุย ยว่ง ฮารา�
เอลีเฟเลต มัฮ กวน อาฮตัไบ่ ปุย ยว่ง มาอาคา�
เอลีอมั มัฮ กวน อาฮโิทเฟน ปุย ยว่ง กิโล�
เฮตโร มัฮ ปุย ยว่ง คาระเมน�
ปาไร มัฮ ปุย ยว่ง อารปั�
อกัิน มัฮ กวน นาทัน ปุย ยว่ง โซบ่า�
บ่านี มัฮ ปุย เจอ กาต�
เซเลก มัฮ โม อมัโมน�
นาฮะไร มัฮ ปุย ยว่ง เบ่เอโรต� มัฮ ปุย ไปญ เครองึ รุป

ยุฮ โยอปั�
อริา ไม่ เกเรป มัฮ ปุย อาวต ยว่ง อติไร เตือง ลอา แตะ�
อุรอีา มัฮ โม ฮติไท�
โม ตฮนั เกง เลือ เซ เตือง โอยจ อื รโจะ แปน งว่ย โรฮ อา

แลฮ ปุย�
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24
ด่าวติ เกือฮ ปุย เมีญ โม อซิราเอน

1 ติ โฮน อื พะจาว เปลีฮ แม รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ละ โม
อซิราเอน� ละ ซ เกือฮ อื เม่ะมัก่ เกิต ละ อ�ื โบว รพาวม
ด่าวติ เกือฮ อื ดวน ปุย โฮว ซาวป เมีญ โม อซิราเอน ไม่ โม
ยูด่า เซ� 2 กซัต ด่าวติ อฮั อื ละ โยอปั ป มัฮ ฮวันา ตฮนั ยุฮ
แตะ เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว ซาวป เมีญ เมาะ ไก โม
อซิราเอน เซ โครยญ เจอ อ�ื เน่อมึ นึง เมือง ด่าน ฮอยจ ละ
เบ่เออเชบ่า� ละ ซ ยุง ที เมาะ ไก เซน ปุย นึง อ�ื� อฮั เซ�
3 โยอปั เซ ปังเมอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� ปัว เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ เกือฮ ปุย ยุฮ เปอะ โฮวน ฮา ไพรม แตะ
ติ รอย เตะ� ปัว เกือฮ ปะ เตือน โฮลฮ ยุ นึง ไง่ แตะ� อาึ
ปังเมอ ฆวต ไฮมญ นึง เปอะ ตอก เฮ�ี มัฮ ฆาื เมอ ป ฆวต
เกือฮ เปอะ ปุย ยุฮ กัน เฮี ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 4 ปัง มัฮ ตอก
เซ เญือม เอจี ดวน แม กซัต อ�ื โยอปั ไม่ โม ฮวันา ไฮญ
นึง อื ญอม เนอมึ งอ่ต ป อฮั กซัต ยุฮ แตะ เซ โครยญ เจือ�
โม เซ โอก โฮว เนอึม ฮา เญือะ กซัต เซ� ละ ซ โฮว เมีญ อื
เมาะ ไก โม อซิราเอน�

5 ปุย โม เซ โฮว เตือง โกลง จอแด่น� กัง พากัง ยุฮ แตะ
นึง ยว่ง อาโรเออ� มัฮ ป ไก นึง โตะ โลก นาตี อาวต โม
เจอ กาต� ฮาวก เน่อมึ นา เซ ฮอยจ แม นึง ยว่ง ยาเซอ�
6ฟวยจ เซ โฮว แม ฮอยจ นึง กิเลอตั� ลอต ฮอยจ นึง ยว่ง
คาเด่ต ป มัฮ นาตี อาวต โม ฮติไท� ฟวยจ เซ โฮว แม ฮอยจ
นึง เมือง ด่าน� ลอตแม โวก เอญี ลวง เมือง ไซด่อน� 7 โอก
เน่อมึ นา เซ โฮว แม ลวง ลัก่เซฮ ฮอยจ นึง เมือง ไทระ� ป
ไก ปอม ตฮนั ตอน ฮมัน นึง เซ� ฟวยจ เซ โฮว แม โครยญ
ยว่ง อาวต โม ฮไีว ไม่ โม คะนาอนั เซ� ลอต แม โอก เอญี
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ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่เออเชบ่า ป ไก นึง นาตี เนเกป เมือง ยูด่า
เซ�

8 เญือม เอจี เล่ีป อื ยุฮ คระ โฮว แตะ เซ โครยญ ยว่ง
เงอ� โอยจ เอนิ เวลา ซไตม เคิ ไปล งา่ ซเงะ� เญอืม เซ โม
เซ เอญี แม ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� 9 โยอปั เซ เอญี ร
โฮงะ เมาะ ไก เซน ปุย ป โฮว เมีญ แตะ เซ ละ กซัต ด่าวติ
เซ� ปรเมะ ไน โม อซิราเอน ป เอจี เกียฮ แปน อื ตฮนั นึง
อื เซ� ไก ซเตะ แซน ปุย� ไน โม ยูด่า นึง อื ไก พอน แซน
ปุย�

10 เญือม เอจี ฟวยจ โจต อื เมาะ ไก เซน ปุย โม เซ� ด่า
วติ อาวม ตุก พาวม แตะ ฆาื พิต ยุฮ แตะ� อฮั เฮี ละ พะ
จาว ฆาื อ�ื �โอ พะจาว, อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� อาึ มัฮ
เนอมึ ปุย พิต นึง เอจี โคะ ยุฮ แตะ โอเอฮี ตอก เซ� ปัว เนอึ
ม เปอะ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อาึ เซ� นึง ยุฮ อาึ กัน งาว ลอน
ตอก เซ�� อฮั เซ�

11 เญอืม เอจี โกฮ ด่าวติ เมือ กซะ อ�ื ลปุง พะจาว ฮอยจ
ละ กาต ป กอ ซึป ลปุง พะจาว ละ ด่าวติ เซ� 12ดวน อื โฮว
อฮั เฮี ละ ด่าวติ� �อาึ ซ รโฮงะ โอเอฮี ละ เปอะ ลอวย เจือ�
ละ ซ เกือฮ ปะ เลือก ติ เจือ� ฟวยจ เซ อาึ ซ ยุฮ ละ เปอะ
ตัม ป เลือก เปอะ เซ�� ดวน อื อฮั เซ ละ อ�ื

13 เญอืม เซ กาต เลียก เนอมึ เคะ กซัต ด่าวติ เซ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �ไมจ เปอะ เลือก ป ลอวย เจือ เฮี ตา ติ เจือ� ซ เกือฮ
เมือง อาวต เปอะ เกิต ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ นึง ลอวย เนอึ
ม� โต เซ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ ตอ ฮา โม ป รุป ไม่ เปอะ ลอวย
เคิ� โต เซ ซ เกือฮ พาญัต โซะ ลอน เกิต ละ เมือง อาวต
เปอะ เล่ีป อื ไน ติ เจน ลอวย ซเงะ� งอ่ต ที แลน เตอมึ ป
เลือก เปอะ นึง อ�ื เดอมึ อาึ ซ โฮลฮ เอญี รโฮงะ ละ พะจาว
ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ�� อฮั เซ� 14 กซัต ด่าวติ โลยฮ อื ตอก
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เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ ญัก ลัมเลือ โอเอฮี เนิ� ฮา ซ ลอก เกอะ
ตุต เน่อมึ นึง ปุย ปลัฮเตะ เอ� ปัว เกือฮ เอะ ลอก ตุต เน่อมึ
นึง พะจาว ฮา อ�ื นึง มัฮ พะจาว ป ปุน เลียก พาวม ลอป
นึง ปุย�� อฮั เซ�

15 เญอืม เซ พะจาว เกือฮ เนอมึ พาญัต โซะ ลอน เกิต ละ
เมือง อซิราเอน เซ เล่ีป อ�ื เน่อมึ เมือ กซะ ซเงะ เซ ฮอยจ
ละ ลอยจ เวลา กัมโนต อื ละ อื เซ� ป ยุม ฆาื พาญัต โซะ
ลอน เญือม เซ เน่อมึ นึง เมือง ด่าน ฮอยจ ละ เบ่เออเชบ่า
ไก เอนิ อาแลฮ ฮมาึน ปุย� 16 เญือม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว
เซ ริ แม ยุฮ ไลจ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม เซ� พะจาว เอจี เปีย
น รพาวม แตะ� อฮั อื ละ เตปด่า ป ซาวป ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย
เซ ตอก เฮ�ี �ปุ เญาะ ยุฮ ละ อ�ื เอจี ปอ อื เมาะ เซ�� อฮั
เซ� เตปด่า เซ อาวต เอนิ นึง รบุฮ ยุฮ อาราวนา ป มัฮ โม
เยบุ่ต เซ� 17 ด่าวติ เญือม เอจี ยุ อื เตปด่า ป ซาวป ยุฮ ยุม
ไม่ โม ลัปซด่อน เซ� อฮั เฮี ฆาื อื ละ พะจาว, �โอ พะจาว�
เอจี มัฮ เนอึม อาึ เฮี ปุย พิต เตอ� โม ปุย ไงญ ป มัฮ เยอื
ตอก แกะ เซ� มัฮ เมอ ป พิต อื นึง อ�ื ปัว ปะ เกือฮ อาึ ไม่
โม จัตเจือ เยอะ ลอก ตุต แตะ ฮา อื เมิฮ�� อฮั เซ�

18 ซเงะ เซ กาต เซ เลียก แม เคะ กซัต ด่าวติ� อฮั เฮี ละ
อ�ื �ไมจ เปอะ โฮว ฮอยจ นึง รบุฮ ยุฮ อาราวนา ป มัฮ โม
เยบุ่ต เซ� ละ ซ ยุฮ เปอะ คัน ควน ทไว เปอะ โอเอฮี ละ พะ
จาว นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 19 เญอืม เซ ด่าวติ โฮว ยุฮ เนอมึ
อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว ป โฮว ซึป กาต ละ แตะ เซ� 20อา
ราวนา เญือม แก อื โอเอฮี ลวง ลัก่เซฮ เฮ� ชวน ฮาวก ด่า
วติ ไม่ โม กวนไจ อื เคะ แตะ� โอก เอนิ เคะ อ�ื นุ่ม ไว อื ปอ
จิ ไกญ แตะ เตะ� 21 อาราวนา เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �โอ
กซัต� ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� ปะ ฮอยจ บุย เปอะ เคะ อาึ



2 ซามูเอน 24:22 xciii 2 ซามูเอน 24:25

เมอ�� อฮั เซ� กซัต ด่าวติ โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ มัฮ ฮอยจ
ปัว รวี รบุฮ ยุฮ ปะ เฮี ละ ซ ยุฮ คัน ควน ตอง แตะ ทไว โอ
เอฮี นึง ละ พะจาว, ละ ซ เกือฮ เยอะ พาญัต โซะ ลอน เซ
ไฆร ฮา โม ลัปซด่อน�� อฮั เซ� 22 อาราวนา เซ อฮั เฮี ละ
ด่าวติ� �โอ กซัต� ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ� อาึ ซ เกือฮ โอ
เอฮี ละ เปอะ เมาะ ป ปุก อื รพาวม เปอะ ละ ซ โฮลฮ เปอะ
ทไว ละ พะจาว เซ� โมวก ละ ซ ตอง เปอะ ทไว เอจี ไก นา
เฮ�ี เคิ ละ ซ ตอง เปอะ ทไว โอเอฮี นึง เซ โกว เอนิ โคะ ควน
น่ิป เฮงาะ ไม่ แอก โมวก เฮี ละ�� อฮั เซ� 23 อาราวนา เซ
เกือฮ เนอึม โอเอฮี โม เซ ละ กซัต ด่าวติ โครยญ เจือ� อฮั
เฮี ละ อ�ื �ปัว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ รปั ป ทไว
เปอะ เซ�� อฮั เซ�

24กซัต ด่าวติ เซ ปังเมอ อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ โตว ตอก เซ�
อาึ ซ ปัว รวี เน่อมึ นึง เปอะ� ดัฮ อาึ ซ ตอง ทไว โอเอฮี ละ
เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� เตือง โอ แตะ กัฮ มาื นึง เฟือฮ
เอนิ ตอก เซ� แปน โตว�� อฮั เซ� เญอืม เซ ด่าวติ รวี เนอึ
ม รบุฮ ยุฮ อื เซ ไม่ โมวก� นึง มาื รฮอน เชเคน� 25ฟวยจ
เซ ด่าวติ ยุฮ เนอมึ คัน นา เซ ละ ซ ตอง แตะ ทไว โอเอฮี นึง
ละ พะจาว. ตอง เนอมึ ทไว โมวก นึง อื ละ พะจาว เตือง ตัว
อ�ื ไม่ ทไว อื โอเอฮี ละ ซ รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ อ�ื พะ
จาว งอ่ต เนอมึ รซอม ไววอน อื เพือ บัน่เมือง เซ� ป มัฮ พา
ญัต โซะ ลอน เซ ลอต เนอมึ ไฆร ฮา โม อซิราเอน เบือ อ�ื
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