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อาโมต
อาโมต มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ป โฮลฮ ปุย ไซฮ ป อฮั ป

มวยญ อื แปน ไล แตะ กา ปุย ไฮญ ไน โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว เตือง โอยจ อ�ื ปัง มัฮ โกะ อื ปุย อาวต นึง เมือง ยู
ด่า� อาโมต เซ โฮว ครอฮ ไลลวง พะจาว ละ ปุย เมือง อซิ
ราเอน ป อาวต ลวง ลัก่ล่าวง นึง อ�ื ปุก เจน 760-750 (กา
ค�ศ�� ซไม เซ มัฮ ซไม จเลิน เนอึม ปุย เมือง อซิราเอน�
โฮวน คาว โฮวน คอง� กัน นัปทื อื พะจาว ปังเมอ มัฮ ยุฮ
อื ตัม ป คิต ป งอ่ต โกะ แตะ ไอฮ� ยุฮ โตว อื ตัม ไล ป ร
โฮงะ พะจาว อื ละ แตะ� แกต ติ แตะ ซ โฮลฮ อาวต เฮน
อาวต ฮลอง เบือ อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ อาโมต ยุ ที ไลลวง ตอก
จเลิน ปุย เซ� มัฮ โม ป กอย นึง อื โน่ง ป ซไบ่ เยอ� โม เซ
ไกป นิป โม ป ตุก ไม่ ยุฮ อื กัน โอ ซื โอ ไซ โฮวน เจือ� แปน
ควน โฮลฮ โม ป ตุก ป ญัก อาวม ลอป ป โซะ ฆาื อ�ื ปัง ทื
ปุย ซาซนา มัฮ ไลลวง ก พริ อื โน่ง� มัฮ โตว ทื อื พะจาว ไม่
รพาวม เนอึม แตะ� ไลลวง อฮั อื ติ แตะ จเลิน เซ มัฮ โตว
ป เนอมึ เฟือฮ� มัฮ ไลลวง ก พริ โน่ง� ไก โตว ไลลวง ป ปุก
เนอมึ รพาวม พะจาว นึง อ�ื
อาโมต ครอฮ เนอมึ ครอฮ แนม ไลลวง พะจาว ละ ปุย ไม่

รพาวม กา แตะ� อฮั พะจาว ซ เกือฮ โม อซิราเอน ลอก ตุต
แตะ ฆาื กัน โอ ไมจ ยุฮ อื เซ� อาโมต ซตอก ปุย เกือฮ ยุฮ
กัน ปุก กัน ลอก� ฆวต เกือฮ โรฮ กัน ปุก กัน ลอก ยุฮ ปุย
แปน ตอก รอาวม ป ปัต นึง โกลง โฮ� อฮั โรฮ เฮ�ี �ไมจ
เปอะ เกละยุ กัน ฆอก ไม่ แด่น เปอะ ยุ กัน ไมจ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ลอป กัน ซื กัน ไซ ไก นึง ก รเตีฮ รตุม เปอะ โอเอฮี ละ
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ปุย� เมอ เตือง อื พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ซ เลียก พาวม
ลัง่ นึง โม จัตเจือ อซิราเอน ป ไอม ลัง่ อื เซ เบือ อื ยุง่�� อฮั
เซ�

1 ไลลวง เฮี มัฮ ป อฮั อาโมต ป มัฮ ไน โม ป เลียง แกะ นึง
ยว่ง เทโคอา ตา ติ ปุย� มัฮ ป เกว ไม่ ไลลวง โม อซิราเอน�
มัฮ ป ยุ ป ฮมอง อื เจน แปน อุตซียา กซัต เมือง ยูด่า� มัฮ
โรฮ เญอืม แปน เยโรโบอ่มั กวน เยโฮอตั กซัต ละ เมือง อซิ
ราเอน� ปุก กา ดุงเดียง เตะ ลอา เนอมึ�

2 อาโมต เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �พะจาว โอก ลเลาะ เรยีง
แตะ เน่อมึ นึง บลาวง ซีโยน ตอก เซียง อาวม รเวยี โฮ� พะ
จาว โอก เซียง ระ แตะ เน่อมึ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ตอก เนอึ
ม บริ โฮ� กังเด่น นา ก เลียง ปุย แกะ เอจี แพะ เอจี แลง�
ไรป นึง บลาวง คาระเมน เซ เอจี ตูไต ซออฮ โอยจ�� อฮั
เซ�

กัน รเตีฮ พะจาว ปุย โฮวน เมือง
3พะจาว อฮั เฮ�ี �ปุย เมือง ด่ามาซกัต เอจี ยุฮ เลาะ ยุฮ

ลาึน ป พิต� ติ โฮน ติ โฮน แม� อาึ ซ เกือฮ เนอมึ ลอก ตุต
แตะ ฆาื อ�ื นึง เอจี คัม ตุง ลัมเลือ อื ไม่ ยุฮ อื ปไฮะ ปฮอน
ละ ปุย นึง แควน กิเลอัต เซ� 4 อาึ ซ เกือฮ งอ เกิต ละ ซ
ฮะ อื ยุฮ เญือะ กซัต ฮาซาเอน เซ ฆาื อ�ื ซ เกือฮ ฮะ ฮอยจ
ละ ปอม ตฮนั ยุฮ กซัต เบ่นฮาดัต่ เซ� 5 อาึ ซ เญื่อฮ รเวอืะ
ฆรุง เวยีง ด่ามาซกัต เกือฮ ไลจ� ฟวยจ เซ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม
ป อาวต นึง ลโลวง อาเวน� ซ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ กซัต นึง เบ่ต
เอเด่น เซ� โม ซีเรยี เซ ซ โฮลฮ ปุย โฮมวต โรวก เกือฮ โฮว
แปน ครา นึง เมือง คีระ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

6 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ปุย เวยีง กาซา เอจี ยุฮ เลาะ ยุฮ
ลาึน ป พิต� ติ โฮน ติ โฮน แม� อาึ ซ เกือฮ เนอึม เมอะ
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ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื นึง เอจี โรวก อื โชะ ปุย ไน อาึ เตือง
เมือง อื เกือฮ แปน ครา ละ โม เอโด่ม� 7 อาึ ซ เกือฮ เอนิ
งอ เลีฮ นึง ฆรุง เวยีง กาซา เซ ฆาื อื ปอ ฮะ ล่อยญ อื ฮอยจ
ละ ปอม ตฮนั นึง อ�ื 8อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม ป ตัตเตียง เมือง
อตัชโด่ต ไม่ อตัเคโลน เซ แกล เอนิ� ไม่ ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่
เมือง เอโครน� เญอืม เซ โม ฟีลิซเตีย เมาะ ป โฮฮ ลัง่ อื อาึ
ซ ยุฮ ยุม ไม่ แกล เอนิ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา เยอ�

9 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ปุย เมือง ไทระ เซ เอจี ยุฮ เลาะ
ยุฮ ลาึน ป พิต� ติ โฮน ติ โฮน แม� อาึ ซ เกือฮ เนอมึ ลอก
ตุต แตะ ฆาื อ�ื นึง เอจี โรวก อื มอป ปุย ไน อาึ เตือง เมือง
อื ละ โม เอโด่ม เซ� ไม่ โอ อื โตก ละ รซอม ป เอจี ซันญา
แตะ นึง ไลลวง ซ ปุก อื ปุ แตะ ไม่ เซ� 10 มัฮ เซ ป ซ เกือฮ
อาึ งอ เลีฮ ฮอยจ นึง ฆรุง เวยีง ไทระ เซ ปอ ฮะ ล่อยญ เอนิ
อื ฮอยจ ละ ปอม ตฮนั นึง อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยอ�

11พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ปุย ยว่ง เอโด่ม เซ เอจี ยุฮ เลาะ
ยุฮ ลาึน ป พิต� ติ โฮน ติ โฮน แม� อาึ ซ เกือฮ เนอมึ ลอก
ตุต แตะ ฆาื อ�ื นึง เอจี โฮว อาื อื มอก โม อซิราเอน ป มัฮ
โม เอยีกปุ แตะ เซ� ไม่ โอ อื ไก รพาวม เลียก พาวม นึง เฟือ
ฮ เอนิ� โม เซ เกือฮ ลอป ติ แตะ รอก พาวม นึง อ�ื รพาวม
รอก อื เซ เกือฮ โตว อื ไฆร ติ ชวง� 12 อาึ ซ เกือฮ เอนิ งอ
เลีฮ ละ� เกือฮ ฮะ ยุฮ เวยีง เทมัน ฆาื อ�ื ไม่ เกือฮ เอนิ ฮะ
ฮอยจ ละ ปอม ตฮนั นึง เวยีง โบ่ซรา เซ โรฮ�� อฮั เซ พะ
จาว เยอ�

13พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม อมัโมน เอจี ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน
ป พิต� ติ โฮน ติ โฮน แม� อาึ ซ เกือฮ เนอมึ ลอก ตุต แตะ
ฆาื อ�ื นึง เอจี ซเรฮี เอนิ อื เวยีก โม ปรโปวนแฮง นึง แควน
กิเลอัต� เญือม ซาวป อื ลู เมือง ปุย ไฮญ เกือฮ แปน คอง
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โกะ แตะ� 14 อาึ ซ เกือฮ เอนิ งอ เลีฮ ละ ฆาื อ�ื เกือฮ เอนิ
ฮะ ยุฮ ฆรุง เวยีง รปับ่า เซ ไม่ ปอมตฮนั นึง อื โรฮ� นึง เวยีง
เซ ซ ไก เอนิ เซียง รโอง ปุย นึง เนอมึ ไอฮ พาวม แตะ� กัน
รุป ปุย เซิก นึง อื เซ ซ เรยีง ลัมเลือ เอนิ ตอก ฮอยจ กาื ระ
โฮ� 15 ป มัฮ กซัต ยุฮ ปุย โม เซ ซ โฮลฮ ปุย โฮมวต โรวก
เกือฮ แปน ครา แตะ� เตือง โม ลุกนอง อื โรฮ�� อฮั เซ พะ
จาว เยอ�

2
1 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ปุย เมือง โมอปั เซ เอจี ยุฮ เลาะ

ยุฮ ลาึน ป พิต� ติ โฮน ติ โฮน แม� อาึ ซ เกือฮ เนอมึ ลอก
ตุต แตะ ฆาื อ�ื นึง เอจี โฆง อื ตอง ซองั กซัต ยุฮ โม เอโด่
ม เกือฮ แปน เยอื จะ ไอฮ พาวม แตะ� 2 อาึ ซ เกือฮ เอนิ
งอ เลีฮ ละ เมือง โมอปั ฆาื อ�ื เกือฮ เอนิ ฮะ ยุฮ ปอม ตฮนั
นึง เวยีง เครโีอต เซ� ลไล รโอง ตฮนั ไม่ ปาึง แตะ โตวต
นึง กัน รุป เซ� ปุย โมอปั เซ ซ ยุม เอนิ� 3 อาึ ซ ยุฮ ยุม ไม่
กซัต เมือง โมอปั เซ� ไม่ ลุกนอง อื เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ
พะจาว เยอ�

4 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม ยูด่า เอจี ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน ป
พิต� ติ โฮน ติ โฮน แม� อาึ ซ เกือฮ เนอมึ ลอก ตุต แตะ ฆาื
อ�ื ปุย โม เซ ญอม โตว งอ่ต ลปุง เพอกึ ตอม อาึ� ไม่ โอ อื
ยุฮ ตัม ป อฮั อาึ อาึง ละ แตะ� เอจี เกือฮ ติ แตะ แพก ฮา
คระ ยุฮ อาึ� นึง ซาวป อื ไว พะจาว โอ เนอึม ตอก ยุฮ โม
จัตเจือ ไพรม แตะ เซ� 5 อาึ ซ เกือฮ เอนิ งอ เลีฮ ละ เมือง
ยูด่า ฆาื อ�ื เกือฮ เอนิ ฮะ ยุฮ ปอม ตฮนั นึง เวยีง เยรูซา
เลม�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

พะจาว ซ เกือฮ โม อซิราเอน ลอก ตุต แตะ
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6พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม อซิราเอน เอจี ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน
ป พิต� ติ โฮน ติ โฮน แม� อาึ ซ เกือฮ เนอมึ ลอก ตุต แตะ
ฆาื อ�ื นึง เอจี โชะ อื ปุย ซื ปุย ไซ ฆาื ไก รมะ อ�ื เอจี โชะ
โรฮ ปุย ตุก ปุย ญัก ละ ซ โฮลฮ แตะ มาื เมาะ งวยฮ เกิป
ติ กู บ่ได่ะ� 7 ปุย โม เซ เอจี พลิฮ บึน เนอึม โม ปุย ตุก ปุย
ญัก� โม ป โซะไซญ ไม่ โอ อื ไก ตัว เปิง เซ เอจี ปิต กอง ซอง
คระ ฮา อ�ื ป มัฮ เปือะ ไม่ กวน เอจี โรวต เอนิ เลียก ไอจ
ไม่ ปรโปวน ติ� มัฮ เนอมึ ป เกือฮ มอยฮ ซงะ่ ซงอม ยุฮ อาึ
เซ แปน ป รแอม ไล ฆาื อ�ื 8 โม เซ เอจี ซาวป ไอจ นึง นา ก
ไว แตะ พะ ทื แตะ เซ โครยญ โดฮ� ไอจ ราว เครองึ เซอกึ
ป ลู แตะ ตุย ฮา ปุย นึง เกือฮ อื ปุย ปะกัน ติ แตะ นึง� โม
เซ ญุ โรฮ รอาวม อะงุน ป ยตึ แตะ ฮา ปุย นึง มาื รมะ ปุย
นึง แตะ เซ โตะ วฮินั ยุฮ อาึ ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ�

9 �ไพรม อื เอจี มัฮ อาึ ป ยุฮ ไลจ ไม่ โม อาโมไร เซ ซอง
นา อื เกือฮ โอยจ แกล เอนิ� โม อาโมไร เซ มัฮ เนอมึ โม ป
ระ ป ฮลาวง ตอก โคะ โซน ซีด่า โฮ� มัฮ ป ระ เรยีง ไม่ กอ
ซองั อื ตอก โคะ ซะ โคะ ไฆรจ โฮ� อาึ ปังเมอ เอจี ยุฮ ไลจ
ไม่ เตือง เปลิ เตือง แรฮ อ�ื

10 �อาึ เอจี นัม โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน แตะ เกือฮ โอก ฮา
เมือง อยีปิ� อาึ เอจี นัม โรฮ คระ ละ เปอะ ติ เจน โฮว เปอะ
นึง ลาึน เวอืฮ รปาวน เนอึม เซ� ฟวยจ เซ เอจี มอป นาตี
ยุฮ โม อาโมไร เซ ละ เปอะ เกือฮ แปน คอง เปอะ� 11 อาึ
เอจี เลือก โม กวน รเมะ เปอะ งอ่น ละ ซ เกือฮ แปน ป ซึป
ลปุง แตะ� เอจี เลือก โรฮ โม ปรเมะ นมุ ลลาึง เปอะ งอ่น�
ละ ซ เกือฮ แปน โม นาซีไรต�* โม เปะ โม อซิราเอน เตือง

* 2:11 2:11 นาซีไรต เซ มัฮ โม ป ซันญา ทไว ติ แตะ ละ พะจาว� ลเวอืง ฮาึก
แตะ� ญุ โตว ไปล� ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว�
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โอยจ เปอะ� ไลลวง เซ โม่ มัฮ ป เนอึม� เอจี มัฮ อาึ ป มัฮ
พะจาว ป อฮั เซ ละ เปอะ�

12 �โม เปะ ปังเมอ เกือฮ เปอะ โม นาซีไรต เซ ญุ ไปล
อะงุน ไม่ คัต เปอะ โม ป ซึป ลปุง อาึ เซ โอ ซึป ลปุง อาึ ละ
แตะ�

13 �งอ่ต แลน� อาึ ซ ญึน โม เปะ เกือฮ แลป ไม่ เตะ�
ตอก แลป โอเอฮี ลอก ชวง เลาะ นึง เชยีน เฮงาะ ตัง อื โฮ�
14 ปัง มัฮ ป เกง ละ ตอ แตะ เญาะ ซ ปุน ตอ โตว� โม ป ระ
เรยีง เญาะ ซ ไก โตว เรยีง� โม ตฮนั ปุ โรฮ เญาะ ซ ไอม ยุฮ
แตะ� 15 โม ป แมน ละ โปยญ แตะ ทนู เญาะ ซ ปุน ตอซู
โตว ไม่ ปุย� โม ป ไกลจ ตอ ญุ่ก� โม ป บุก บรอง ญุ่ก�
เญาะ ซ เกียฮ เรอมึ โตว ไอฮ ติ แตะ เกือฮ โปน ฮา ยุม ติ ตื
เนอมึ� 16 ปัง มัฮ โม ตฮนั ป ตึก นึง เกง เลือ แตะ� ไน ซเงะ
เซ เยอ ปังเมอ ซ โฮลฮ ตื ตอ ไม่ โกะ ปลาว แตะ�� อฮั เซ
พะจาว.

3
กัน ยุฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว

1 เออ� โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� ไมจ เปอะ งอ่ต
ไลลวง ตอก เติ พะจาว เปอะ� ลปุง เฮี มัฮ อฮั อื ละ โม เปะ
ป เอจี โฮลฮ อาึ นัม เปอะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อยีปิ เตือง มู
เตือง จุม เปอะ เซ ตอก เฮ�ี 2 �ไน ปุย ติ ปลัฮเตะ เฮี มัฮ ปะ
เทต โม เปะ เฮี โน่ง ป เอจี เลือก อาึ อาึง เงอ� มัฮ เซ ป ไมจ
อาึ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต ตัม มัป่ พิต ยุฮ เปอะ เซ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ�

3 ปุย ลอา ปุย อมั ซ เกียฮ โฮว ดิ ไม่ ปุ แตะ� ดัฮ โอ ดิ
โตกโลง อาึง ไม่ ปุ แตะ เน่อมึ กา อื โฮ� 4 ซิงโต เญอืม โอ อื
ดิ โฮลฮ เกียต กุก โอเอฮี� อมั ซ อาวม เน่อมึ เพระด่าวก�
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ซิงโต นมุ ดัฮ โอ ดิ ปุน โอเอฮี โฮ� อมั ซ เบรอมึ เน่อมึ โตะ
ทัม� 5แฮวะ ป ตาวง ปุย ลังเตะ ละ ไซม� ดัฮ โอ ไก เฆ โฮ�
อมั ซ เกียฮ เคร�ิ รเตีญ เพรยี ดัฮ โอเอฮี โอ เลียก นึง โฮ
อมั ซ เกียฮ ฆลอยฮ� 6 ดัฮ ปุย ปาึง โตวต โฮ� อมั ไก เญื
อม โอ ปุย โตะ เมือง ซ ฆราึง ฆาื อ�ื อมั ไก ป โตะ ป ตอง
ป ฮอยจ ละ เมือง ปุย� โนก ฮา มัฮ อื พะจาว ไอฮ ป เกือฮ อื
ฮอยจ ละ อ�ื

7 พะจาว เยโฮวา แจง โอ อื ซ ยุฮ โอเอฮี เตือง โอ อื รโฮ
งะ อาึง แพนกัน ยุฮ แตะ ละ โม กวนไจ แตะ ป มัฮ โม ป ซึป
ลปุง พะจาว เซ�

8 เญือม อาวม ซิงโต เรยีง เงอ� มัฮ ปุย ป โอ ซ ฮลัต ฆาื
อ�ื เญือม อฮั พะจาว เยโฮวา โอเอฮี ละ ปุย� มัฮ ปุย ป ปุน
คัม ลัง่ โอ แตะ ซึป ลปุง พะจาว เซ�

เม่ะมัก่ โซะ ลอน ซ เกิต ละ ซามาเรยี
9 ไมจ เปอะ ครอฮ ละ โม ป อาวต นึง เญือะ กซัต เวยีง

อตัชโด่ต ไม่ นึง เมือง อียปิ เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ฮอยจ
รโจะ ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง บลาวง ซามาเรยี ละ ซ ยุ ที เปอะ เมาะ
ซุกซัก โอเอฮี ไม่ กัน โคมเฮง ป กัมลัง เกิต ละ ปุย นึง เวยีง
เซ�� อฮั เซ�

10 พะจาว อฮั เฮ�ี �ปุย นึง เมือง เฮี ยุฮ กันไฮะ กันฮอน
ไม่ กัน กอยจ กัน ราวม ละ ปุย� นึง ซาวป อื รโจะ คาวคอง
ละ โกะ แตะ นึง เญือะ คึนัก ยุฮ แตะ� ยุง โตว ยุฮ กัน ซื กัน
ไซ เฟือฮ� 11 มัฮ ฆาื เซ ป ซ ฮอยจ แวต เอนิ โม ป รุป ไม่ อื
เมือง อาวต อื เซ ฆาื อ�ื ซ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ ควน เฆีญ อื ติ
แตะ� ไม่ ซ ลู อื ตุย โอเอฮี อาวต นึง เญือะ คึนัก ยุฮ อื เซ��
อฮั เซ�
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12�ปเล่ีย เฮี โม ซามาเรยี ไอจ นึง เตียง คึ ป เลอปึ ปุย นึง
พา ไมจ� เฆียง เฮี ปังเมอ ซ รมัฮ ลัมเลือ เอนิ ป ไอม นึง อ�ื
ตอก โรฮ ป เลียง แกะ ป โฮลฮ ลัง่ ชวง แกะ ยุฮ แตะ ลอา
ไม่ ฮยวก อื ติ ก บลัฮ โน่ง เญือม เกียต ซิงโต อื ฮา อื โฮ��
อฮั เซ พะจาว.

13พะจาว เยโฮวา ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั แม อื ตอก เฮ�ี
�งอ่ต ที แลน ละ อื เมิฮ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ ซตอก รเง่
อมึ โม จัตเจือ ยาโคป เซ� 14ซเงะ ซ เกือฮ อาึ โม อซิราเอน
ลอก ตุต แตะ ฆาื เอจี โฮวน ลอน มัป่ พิต ยุฮ อื เซ� อาึ ซ
เญื่อฮ คัน ทไว ยุฮ อื นึง ยว่ง เบ่ตเอน เซ โครยญ โดฮ� ป
มัฮ โด่วง ไก นึง โจง คัน เซ ซ กิต ปุย เกือฮ ดุฮ ลังเตะ� 15ป
มัฮ เญือะ อาวต อื นึง เมือ โฆยญ ไม่ เญือะ อาวต อื นึง เมือ
ฮรวน เซ� อาึ ซ ยุฮ ตื ไลจ ไม่� เญือะ ป แงฮ่ ฆัว อื นึง พลุก
ซัง เซ ซ เญื่อฮ ซ ไลจ โอยจ เอนิ� ป มัฮ เญือะ ระ เญือะ
คึ นึง อื เซ ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ โครยญ ลัง�� อฮั เซ พะจาว
เยอ�

4
1 โม เปะ ป มัฮ ปรโปวน โม ซามาเรยี เยอ� ไมจ เปอะ

งอ่ต ที� โม เปะ เอจี ตอก เปอะ โมวก โกลยญ เมือง บ่าชนั
โฮ� เอจี โคมเฮง เปอะ โม ป ตุก ป ญัก� ไม่ ปุน ยุฮ ปุน อฮั
ลอน เปอะ ละ โม ป วติ โซม ม่อยญ จัน� อฮั แนฮ เปอะ ละ
ปรเมะ เญือะ แตะ ตอก เฮ�ี �ตุย ไปล เนิ�� เอจี อฮั เปอะ
ตอก เซ� 2 พะจาว เยโฮวา เอจี ซันญา อาึง อื เบือ ไล ซงะ่
ซงอม ยุฮ แตะ ตอก เฮ�ี �ซเงะ เซ แจง เนอึม ซ ฮอยจ ติ
โฮน� โม เปะ ซ โฮลฮ ปุย มัก่ เปอะ นึง คอ� ซ บัว่ เอนิ โม
เปะ ตอก บัว่ ปุย กะ นึง เม่ต โฮ� 3 ซ บัว่ โม เปะ เกือฮ โอก
คระ โตะ ดอฮ ฆรุง เซ� ปุย ซ โอก เอนิ ซืนา ลัก่กา โกะ แตะ
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โครยญ โฆะ อ�ื โม เปะ ซ โปวฮ ปุย เปอะ ฮอยจ นึง นาตี ฮา
โมน�� อฮั อื ตอก เซ พะจาว เยอ�

โม อซิราเอน ดิ ลัป โตว ลัง่
4 พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน

เนอ� โฮว ยุฮ แนฮ มัป่ เปอ นึง ยว่ง เบ่ตเอน ป มัฮ นาตี ซัม
คัน เซ เมิฮ� โฮว ยุฮ แนฮ ป พิต เตอ นึง ยว่ง กิละกัน เซ
เกือฮ โฮวน ปุ ปุ เมิฮ� ทไว แนฮ ซัตซิง ยุฮ เปอะ ไม่ โครยญ
ซะ� ไม่ ทไว เปอะ โอเอฮี กาว ปุน ติ ปุน เซ โครยญ ลอวย
ซเงะ� 5 ทไว พิเซต แนฮ คโนมปัง ยุฮ เปอะ ไม่� ละ ซ เปลี
ฮ เปอะ รพาวม ญันด่ี แตะ� ไม่ อวต ลื เปอะ ไลลวง ปุน ทไว
แตะ โอเอฮี ตัม รพาวม ฆวต ทไว เปอะ เซ เมิฮ� เอจี มัฮ
กัน ตอก เซ ป ปุก รพาวม โม เปะ เอ�� อฮั เซ พะจาว.

6 พะจาว อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �เอจี มัฮ อาึ ป เกือฮ ยว่ง
ระ ยว่ง แตวะ นึง เมือง อาวต เปอะ เกิต กัน ไปลญ อาวป เอ
อปึ กิฮ นึง เงอ� ปอ เอนิ โอ โม เปะ เญาะ ไก อาวป โซม กิฮ
ปอน ฆาื อ�ื โม เปะ ปังเมอ โอ ลัง่ เปอะ ดิ ญอม เอญี เคะ
อาึ ลัง่�

7�อาึ เอจี คัต รอาวม เฮละ ฮา เปอะ� มัฮ เญอืม ตึก เอนิ
ตองกัน ป ซมา เปอะ เซ รอาวม เฮละ� อาึ เกือฮ พริ เฮละ
ละ ยว่ง ติ� ปังเมอ โอ เยอะ เกือฮ เฮละ ละ ยว่ง ตา ติ ยว่ง
อ�ื ชจิ ติ เบือง อื เฮละ พริ ละ� ชจิ ตา ติ เบือง อื ปังเมอ โอ
เฮละ ละ อ�ื ซออฮ เอนิ ฆาื อ�ื 8 ปุย ไน เปอะ ตา ลอา ลอวย
ยว่ง อื เซ เอจี ฮวิแฮง ฆาื ฆวต ญุ แตะ รอาวม� จัมเปน เอนิ
อื โฮว ซาวป ปัว รอาวม ญุ แตะ นึง ยว่ง ซดิ ไม่ แตะ� ปัง
เมอ โอ ลัง่ โฮลฮ อื ปอ ญุ แตะ� โม เปะ ปังเมอ โอ ลัง่ เปอะ
ดิ ญอม เอญี เคะ อาึ ลัง่�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

9 �อาึ เกือฮ เฮงาะ ซมา เปอะ ลอก ฮา ไม่ เตีย โฮม� โอ
เอฮี นึง โตะ รปึม ยุฮ เปอะ� ป มัฮ อะงุน� โคะ เม ไม่ โคะ
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กาวก ยุฮ เปอะ� อาึ เอจี เกือฮ โรฮ ซดู ฮอยจ โซม ฮา เปอะ�
โม เปะ ปังเมอ โอ ลัง่ เปอะ ดิ ญอม เอญี เคะ อาึ ลัง่�� อฮั
เซ พะจาว เยอ�

10�อาึ เกือฮ พาญัต โซะ ลอน เกิต ละ โม เปะ ตอก เกิต อื
ละ โม อยีปิ โฮ� อาึ เอจี ยุฮ ยุม ไม่ โม ปรเมะ นมุ ยุฮ เปอะ
นึง กัน รุป เซิก� ไม่ ตุย เยอะ บรอง ยุฮ เปอะ ฮา เปอะ�
ซออย ซเออมึ ป ยุม อาวต นึง ไคะ ตฮนั ยุฮ เปอะ เซ เอจี
เลียก เอนิ โตะ มาึฮ เปอะ� โม เปะ ปังเมอ โอ ลัง่ เปอะ ดิ
ญอม เอญี เคะ อาึ ลัง่�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

11 �อาึ เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ โม เปะ งอ่น ตอก ยุฮ ฮุ ไลจ ไม่
เมือง โซโด่ม เมือง โกโมรา โฮ� โม เปะ ป ไอม ลัง่ นึง อ�ื
ตอก เปอะ ซตะ งอ เอจี ฮะ ป เมือะ ปุย โอก เน่อมึ โตะ งอ
โฮ� โม เปะ ปังเมอ โอ ลัง่ เปอะ ดิ ญอม เอญี เคะ อาึ ลัง่��
อฮั เซ พะจาว เยอ�

12�เคียง มัฮ อื ตอก เซ โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ�
อาึ ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื โม เปะ ไมจ เปอะ
เพรยีง อาึง ติ แตะ ละ ซ อาวต เปอะ ซองนา พะจาว ยุฮ
แตะ�� อฮั เซ พะจาว�

13 งอ่ต แลน เมอะ� พะจาว ป โก โม มอยจ เกือฮ เกิต
ไก� ไม่ ยุฮ อื กาื� พะจาว เอจี รโฮงะ ป คิต แตะ อาึง โตะ
รพาวม แตะ ละ ปุย ปลัฮเตะ� ไม่ เกียฮ เปียน อื เมือ ซเงะ่
เกือฮ แปน เมือ ก ซาวม อ�ื ไม่ เกียฮ โฮว อื นึง ปลัฮเตะ นา
ก ฮลาวง อ�ื มอยฮ พะจาว เซ มัฮ เยโฮวา พะจาว กุม ตฮนั
มะลอง�

5
อาโมต กอก ปุย เกือฮ เปียน รพาวม แตะ

1 โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� งอ่ต แลน รซอม โฆว
อาึ เปอะ เฮี เมอะ� 2 โม อซิราเอน ป ตอก ปเครฮี ม่อง เซ�
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เอจี ฆลาื เนอมึ ปอ โอ แตะ เญาะ เกียฮ โกฮ� เอจี ละ โปวฮ
เนอมึ ปุย ลังเตะ� เญาะ ไก โตว ป โตวก เกือฮ โกฮ ติ ตื เนอึ
ม�

3 พะจาว เยโฮวา อฮั เฮ�ี �ปุย ไน เมือง อซิราเอน ตา ติ
เวยีง อื ซ ตาว ปุย โฮว รุป ติ เปือน ปุย� เญือม เอจี เอญี อื
เน่อมึ โฮว รุป แตะ เซ� ปังเมอ ซ โฮฮ ลัง่ ติ รอย ปุย โน่ง�
ปุย ตา ติ ยว่ง อื ซ ตาว โรฮ ปุย โฮว รุป ติ รอย ปุย� เญือม
เอจี เอญี อื เน่อมึ โฮว รุป แตะ เซ ปังเมอ ซ โฮฮ โรฮ ลัง่ กาว
ปุย โน่ง�� อฮั เซ�

4 พะจาว ซตอก อาึง อื ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี �ไมจ
เปอะ ซาวป ยุ อาึ เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ จีวติ แตะ� 5 ปังเมอ
โอ เปอะ ไมจ ซาวป ยุ อาึ นึง เบ่ตเอน� ปุ โฮว ซาวป ยุ อาึ
นึง กิละกัน� ปุ โรฮ โฮว ซาวป ยุ อาึ นึง เบ่เออเชบ่า� โม กิ
ละกัน เซ แจง ซ โรวก ปุย อื เกือฮ แปน ครา แตะ� ป มัฮ
ยว่ง เบ่ตเอน เซ ซ ลอยจ ซ ไฆร เยอื ไอฮ พาวม แตะ�� อฮั
เซ พะจาว� 6 ไมจ เปอะ ซาวป ยุ พะจาว เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ
จีวติ แตะ� ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตอก เซ โฮ� พะจาว ซ ยุฮ ไลจ
ไม่ จัตเจือ โยเซป ตอก ฮะ งอ โอเอฮี โฮ� งอ เซ ซ ฮะ ยุฮ ปุย
ไม่ โอเอฮี นึง ยว่ง เบ่ตเอน โครยญ เจือ� ไก โตว ป ซ เกียฮ
ญึ่ต ยุฮ อ�ื 7 โม เปะ เอจี เปียน เปอะ กัน ปุก กัน ลอก เกือฮ
แปน ตอก เยื่อ ออป เยื่อ ซอง� เอจี ละ โปวฮ เยอื เปอะ กัน
ซื กัน ไซ� ซ ลอก เนอึม เปอะ ป โซะ ฆาื� 8 พะจาว มัฮ ป
ยุฮ ซโมยญ ตอม แอ ไม่ ซโมยญ โคะ ลกลอม� มัฮ ป เกียฮ
เกือฮ ป เฟียก เปียน ติ แตะ แปน ป ซเปีย� ไม่ เปียน อื เมือ
ซเงะ่ เกือฮ แปน เมือ ก ซาวม อ�ื มัฮ ป เกียฮ กอก รอาวม
นึง ปลัฮ รอาวม� ไม่ โซ อื ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ� มอยฮ อื มัฮ
เยโฮวา� 9พะจาว มัฮ ป เกียฮ เกือฮ โม ป ระ เรยีง ระ แด่น
ไลจโลม พราวป เอนิ� เกือฮ อื ไลจ ไฆร เตือง ปอม ตอน
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ฮมัน ยุฮ อื โรฮ� 10 ปุย โม เซ เกละยุ โม ป อู พิต โฌวะ ยุฮ
แตะ นึง โตะ รเวอืะ เมือง� รอก โรฮ พาวม นึง โม ป อฮั ป
เนอมึ ไตม ป ซื ละ แตะ�

11 โม เปะ เอจี โคมเฮง เปอะ โม ป ตุก ป ญัก� ไม่ ลู เปอะ
ตุย เฮงาะ รโกะ ยุฮ อื ฮา อ�ื เคียง มัฮ อื ตอก เซ โม เปะ
เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว อาวต นึง เญือะ คึ ป เดีญ นึง ซโมะ
ยุฮ เปอะ เซ ฆาื อ�ื ไม่ โอ เปอะ เญาะ ซ โฮลฮ ญุ รอาวม
อะงุน เน่อมึ นึง รปึม ไมจ ยุฮ เปอะ เซ� 12 อาึ เอจี ยุง เงอะ
เมาะ โฮวน พิต โฌวะ ยุฮ เปอะ� เอจี ยุง โรฮ โฮะ เมาะ ระ
มัป่ ยุฮ เปอะ� โม เปะ เอจี โคมเฮง เปอะ ปุย ซื ปุย ไซ�
เกือฮ เปอะ ปุย นนุ แตะ นึง มาื� ไม่ โอ เปอะ ญอม รเตีฮ โอ
เอฮี ละ ป ตุก ป ญัก ตอก ปุก ตอก ลอก อ�ื 13 เจน เฮี มัฮ
เนอึม เจน โฮวน ป ฆอก ป เบร นึง� ปอ เอนิ โอ โม ป เฮยีง
ป ยุง เญาะ โรวต อฮั ป ติ ป เตอื ฆาื อ�ื

14 ไมจ เปอะ ซาวป ยุฮ ป ปุก ป ลอก� ปุ เญาะ ยุฮ ป ฆอก
ป เบร เยอ� เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ จีวติ แตะ เบือ อ�ื เญือม
เซ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง ซ อาวต เนอึม ไม่ เปอะ เบือ อื
ตอก เอจี กอก ลอป เปอะ รโฮงะ เซ� 15 ไมจ เปอะ เกละยุ
กัน ฆอก ไม่ แด่น เปอะ ยุ กัน ไมจ� ไมจ เปอะ รเตีฮ ลอป
โอเอฮี ละ ปุย ตัม ปุก ตัม ลอก อ�ื เมอ เตือง อื พะจาว กุม
ตฮนั มะลอง ซ เลียก พาวม ลัง่ นึง โม จัตเจือ โยเซป ป ไอม
ลัง่ อื เซ เบือ อื ยุง่�

16 เคียง มัฮ อื ตอก เซ พะจาว เยโฮวา กุม ตฮนั มะลอง
อฮั เฮ�ี �ซ ไก เซียง เยอืม ปุย นึง ตะ โบรก ฆาื โซะ ป อาวม
แตะ� นึง ตัม คระ ตัม โครง ซ ไก เซียง ป อฮั ตอก เฮ�ี �โซะ
ไซญ เนอมึ�� ซ อฮั เซ� โม ป ยุฮ กัน นึง ชจิ นึง ม่า ซ ไก ป
กอก ฮอยจ เยอืม โฆว ดิ ไม่ โม จัง โฆว� 17 นึง รปึม อะงุน
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ซ ไก เซียง เยอืม ปุย นึง โครยญ เบือง อ�ื โอเอฮี ตอก เซ
มัฮ เกิต อื ฆาื ซ ฮอยจ เกือฮ อาึ โม เปะ ลอก ตุต แตะ�� อฮั
เซ พะจาว.

18 โม เปะ ป เคียต อฮั ติ แตะ ฆวต เกือฮ ซเงะ ยุฮ พะจาว
เซ ฮอยจ เจอ� ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ� ซเงะ ยุฮ พะจาว เซ
ซ ไก ป มัฮ ละ เปอะ ตอก เมอ� ซเงะ เซ ซ มัฮ ซเงะ เฟียก
ละ เปอะ� ไก โตว ซเปีย นึง เฟือฮ เอนิ� 19 ซ ตอก เอนิ ปุย
ตอ ฮา เครฮี ยุ แม รเวยี โฮ� มัฮ โรฮ ตอก ปุย เอญี ฮอยจ
นึง เญือะ แตะ โฮ ไม่ น่ักเน่ี อื เดีญ เญือะ แตะ เซ� ปังเมอ
ปวก แม ซโอยญ� 20 ซเงะ ยุฮ พะจาว เซ ซ ฮอยจ ไม่ ป เฟี
ยก� มัฮ เนอมึ ซเงะ เฟียก ซาวม� ซ ไก โตว รงั ซเปีย ไม่ ป
รโอฮ รอตั นึง เฟือฮ เอนิ�

21พะจาว อฮั แม เฮ�ี �อาึ เกละ ลัมเลือ ยุ กัน ชลอง โม
เปะ ป ทื แตะ� อาึ เญาะ ปุน โอต โตว ป ยุฮ เปอะ เซ� 22 ปัง
ตอง เปอะ ทไว โอเอฮี ไม่ ทไว เปอะ เฮงาะ รโกะ เนิ� อาึ
เญาะ ซ รปั โตว ละ เปอะ เฟือฮ เอนิ� ปัง โรวก แม เปอะ
ซัตซิง โกลยญ โม่ว ละ ซ ทไว แตะ� ปุ โรฮ เญาะ ซ รปั ละ
เปอะ� 23 เลิก แปฮ เมิฮ กัน เชยี ซุต เปอะ ไม่ โด่นตรี ยุฮ
แตะ เซ� อาึ เญาะ ฆวต ฮมอง โตว เซียง พิน ระ ยุฮ เปอะ
เซ เฟือฮ เอนิ� 24ฮา เซ ไมจ เปอะ เกือฮ กัน ซื กัน ไซ ไม่ กัน
ปุก กัน ลอก โอก ลอป นึง เปอะ� ตอก ปัต โกลง โอ เญาะ
ไก เญอืม ไฮจ โฮ�

25 �โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� ติ เจน อาวต เปอะ
นึง ลาึน เวอืฮ รปาวน เนอึม เซ� โม เปะ โรวก เนอึม เปอะ
โตว ทไว โอเอฮี ละ อาึ� 26 โม เปะ เอจี ยุฮ เปอะ ฮุป ซักคุต
ป มัฮ กซัต ยุฮ เปอะ ละ ซ ไว แตะ� ยุฮ โรฮ เปอะ ไม่ ฮุป ไค
วนั ป มัฮ พะ ซโมยญ ทื เปอะ เซ� เฆียง เฮี โม เปะ ซ โฮลฮ
เปอะ กลอม ปุ โฮว ฮุป เซ ไม่ แตะ� 27 อาึ ซ เกือฮ โม เปะ
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โฮลฮ โฮว แปน ครา ปุย นึง นาตี โปน เมือง ด่ามาซกัต เซ
เอนิ�� อฮั เซ เยโฮวา พะจาว กุม ตฮนั มะลอง เงอ�

6
โม อซิราเอน ซ ไลจ โลม

1 โซะ เนอึม เม่ะมัก่ ซ เกิต ละ โม เปะ ป อาวต ซนกุ กุก
ซไบ่ นึง เวยีง ซีโยน เนอ� เม่ะมัก่ เซ ซ ฮอยจ เนอึม ละ โม
เปะ ป อฮั ติ แตะ ซ โฮลฮ อาวต ไมจ มวน เฮน ฮลอง นึง บ
ลาวง ซามาเรยี เซ� เอจี มัฮ โม เปะ เซ ป มัฮ ป ระ ป คาว ไน
ปะเทต ป ไก มอยฮ ฮา ปะเทต ไฮญ เญอ� โม อซิราเอน เนอ
เอจี โฮลฮ ฮอยจ ปัว เปิง โม เปะ� 2 โฮว แก แลน เวยีง คัน
เน เซ เมอะ� ลอต แม โฮว แก ไม่ เวยีง ฮามัต ป มัฮ เมือง
ระ เซ� ฟวยจ เซ โฮว แก แม เวยีง กาต ป อาวต นึง เมือง ฟี
ลิซเตีย เซ� เมือง โม เซ อมั ไมจ ฮา เมือง ยูด่า ไม่ อซิราเอน
เซ� นาตี อื อมั เวอืฮ ฮา นาตี อาวต โม เปะ เซ� 3 โม เปะ
ซาวป แนฮ เปอะ ตอก ซ ญาวะ แตะ ซเงะ ซ ฮอยจ ป โตะ
ป ตอง ละ แตะ เซ� กัน ยุฮ เปอะ เซ ปังเมอ โฮว ละ แปน
แตะ ควน ไกลจ ฮอยจ ซเงะ เซ ละ เปอะ ฆาื อ�ื 4 โม เปะ
ป โฮลฮ ไอจ นึง เตียง คึ ป ยุฮ ปุย นึง พลุก ซัง� ไม่ โฮลฮ
เปอะ ฆักเฆี ซไบ่ นึง ตังอี ลัง่� ไม่ โฮลฮ เปอะ โซม ซนกุ กุก
ซไบ่ ไม่ โตะ แกะ โตะ โมวก ป นมุๆ อ�ื ซ เม่ะมัก่ เนอมึ เปอะ
ฆาื� 5 โม เปะ เอจี เชยี ดิ เปอะ นึง รซอม เชยี โอ ไก ป มัฮ�
เคียต โรฮ เปอะ เตียต พิน ไม่ เบิก่ เปอะ รซอม เชยี โคระ
ตอก กซัต ด่าวติ โฮ� 6 โม เปะ โกว เอนิ เปอะ กลอง ละ ญุ
แตะ ไปล อะงุน� ไม่ เคียต เอนิ เปอะ ดะ ลออยฮ ป ตึก นึง
เปียง แตะ� ปังเมอ โอ เปอะ ยุง โซะ รพาวม นึง กัน ซ ไลจ
โลม โม อซิราเอน เซ เฟือฮ เอนิ� 7 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เอจี
มัฮ เอนิ โม เปะ เซ รกา ป ซ โฮลฮ โฮว แปน ครา ปุย เมือง
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ไฮญ เญอ� เญือม เซ รพาวม ไมจ มวน เบือ กัน ชลอง ยุฮ
เปอะ เซ� ซ ไฆร เยอื เอนิ�

8พะจาว เยโฮวา ซันญา ซโตฮ อาึง อื ฆาื อ�ื พะจาว กุม
ตฮนั มะลอง อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ เกละ เนอึม ยุ กัน เกียฮ
ฮุน ลอน โม อซิราเอน เซ� อาึ เญาะ ฆวต แลน โตว ปอม
ตฮนั ยุฮ อ�ื อาึ ซ มอป เวยีง เซ ไม่ โอเอฮี ป ไก นึง อื เตือง
โอยจ อื ละ โม ป เกละยุ อื เซ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

9 ไน เญือะ ติ ลัง ปัง ไก ปรเมะ นึง กาว ปุย เอนิ� ปุย โม
เซ ซ ยุม เอนิ เตือง โอยจ แตะ� 10 เญือม เอจี ฮอยจ คระ
เฌือต อื ละ ซ รมอยจ อื ป ยุม เซ� ปุย เซ ซ กอก ไฮมญ ป
เม่าะ กไน เญือะ เซ ตอก เฮ�ี �อมั ไก ลัง่ ป อาวต ไม่ เปอะ
งอ่น�� อฮั เซ� ซ ไก ป โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �ไก โตว��
อฮั เซ� เฌือต อื เซ ซ อฮั เฮ�ี �โฆย ฮา เมิฮ� เอะ ไมจ โตว
โกว มอยฮ พะจาว ไอฮ พาวม แตะ�� อฮั เซ�

11 ดัฮ เอจี มัฮ ป อฮั พะจาว อาึง โฮ� ปัง มัฮ เญือะ ระ
เญือะ แตวะ แจง ซ เญื่อฮ ซ ไลจ โอยจ ปอ บลวย เอนิ อ�ื

12 อมั ไก ป ซ เกือฮ บรอง ตอ นึง รองั เงอ� ปุย อมั ไก
ป ซ โกว โมวก ละ ไท แตะ ปลัฮ รอาวม เมอ� แจง โอ อื ไก
เยอ� โม เปะ ปังเมอ เอจี เปียน เปอะ ป ซื ป ไซ เกือฮ แปน
ตอก ป ออป ป ซอง โฮ� เอจี เปียน เปอะ ป ปุก เกือฮ แปน
ป พิต� 13 โม เปะ เอจี เกือฮ เปอะ ติ แตะ มวน รพาวม ไม่
โฮลฮ แตะ ยตึ เมือง โลเด่บ่า เซ� เอจี อวต โรฮ เปอะ ติ แตะ
ตอก เฮ�ี �เอะ ระ เนอึม เรยีง เงอะ ปอ เอนิ ปุน ยตึ เตอะ
ยว่ง คารนาอมิ เกือฮ แปน คอง แตะ�� อฮั เปอะ ตอก เซ�

14 เยโฮวา พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม
เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� อาึ ซ เกือฮ เมือง ปุย ไฮญ
ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ เปอะ� ซ โฮลฮ เอนิ โคมเฮง คาเคียน
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โม เปะ� เน่อมึ นึง เงยีก ฮามัต ลวง ลัก่ล่าวง ฮอยจ นึง ฮอง
โกลง อารบ่า ลวง ลัก่เซฮ�� อฮั เซ�

7
อาโมต ยุ บลอง โอเอฮี

1 พะจาว เยโฮวา เกือฮ อาึ โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี� อาึ
โฮลฮ ยุ บลอง ซดู โฮวน ป ซัง พะจาว เซ� ปุก เญือม เอจี
ซ ชุก โคระ แม ไรป ฟวยจ มัก ปุย อื ละ กซัต โฮน รกา นึง
อ�ื 2ซดู ยุ บลอง อาึ เซ โซม เอนิ ไรป นึง เมือง เซ ปอ โอยจ
อ�ื อาึ ปัว ฆาื อื นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว เยโฮวา�
ปัว ปะ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ ปุย� โม ยาโคป เปอ มัฮ โม ป
แตวะๆ ลอน ไม่ ชุมเช ลัมเลือ อ�ื ซ เกียฮ ไอม เนอึม ตอก
เมอ�� อาึ อฮั เซ ละ�

3 เญอืม เซ พะจาว เปียน เอนิ รพาวม แตะ เกว ไม่ ไลลวง
เซ� พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �ไลลวง ป ยุ เปอะ เซ ซ เกิต
เนอมึ โตว ตอก เซ�� อฮั เซ�

4พะจาว เยโฮวา เกือฮ แม อาึ โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี ตอก
เฮ�ี อาึ โฮลฮ ยุ เพรยีง พะจาว ติ แตะ ละ ซ รเตีฮ แตะ ปุย
ไน แตะ เกือฮ ลอก ตุต แตะ นึง งอ� งอ เซ ฮะ เอนิ ยุฮ ปลัฮ
รอาวม ระ เซ� ฟวยจ เซ กัมลัง ซ ฮะ แม ยุฮ ปลัฮเตะ ติ�
5 เญอืม เซ อาึ ปัว ฆาื อื นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว เย
โฮวา� ปัว ปะ ลโล่ะ ละ อ�ื ป มัฮ โม ยาโคป เซ แตวะๆ ลอน
ไม่ ชุมเช ลัมเลือ อ�ื ซ เกียฮ ไอม ยุฮ แตะ ตอก เมอ�� อาึ
อฮั เซ ละ�

6 เญอืม เซ พะจาว เปียน เอนิ รพาวม แตะ เกว ไม่ ไลลวง
เซ� พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �ไลลวง เซ ซ เกิต เนอึม โตว
โรฮ ตอก เซ�� อฮั เซ พะจาว เยโฮวา�
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7พะจาว เกือฮ แม อาึ โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี ตอก เฮ�ี อาึ
โฮลฮ ยุ พะจาว ชุง นึง โบ ฆรุง ซโมะ� ฆรุง เซ มัฮ ป ยุฮ
ปุย ไม่ โกว แตะ ดิง่ ละ อ�ื พะจาว มัฮ ป ไปญ โม่ะ ดิง่ เซ�
8พะจาว อฮั อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี �อาโมต� ปะ มัฮ เมอ ป ยุ
เปอะ นึง อ�ื� อฮั เซ� อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �ยุ โม่ะ ดิง่
ติ เซน�� อฮั เซ ละ� พะจาว อฮั แม เฮี เนิ� �โม่ะ ดิง่ เซ
เอจี มัฮ ควน เปลีฮ ที อื โอ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อาึ
เซ ซืไซ ละ อาึ ตอก โรฮ ฆรุง โอ ชุง ซื โฮ� อาึ เญาะ ซ เปีย
น โตว รพาวม แตะ� อาึ ซ เกือฮ เนอึม ปุย โม เซ ลอก ตุต
แตะ� 9ป มัฮ นา ก ไว โม จัตเจือ ยซิฮกั เซ อาึ� ซ แปน เอนิ
ป เญื่อฮ ป ไลจ เยอื� ป มัฮ นาตี ซัมคัน ยุฮ โม อซิราเอน ซ
แปน เอนิ ป ม่าวง ป ฮงั เยอื� อาึ ซ โกฮ ตอซู ไม่ โม จัตเจือ
กซัต เยโรโบอ่มั นึง วจิ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

อาโมต ไม่ อามาซิยา
10ฟวยจ เซ อามาซิยา ป มัฮ ซตุ ยว่ง เบ่ตเอน� ดวน ปุย

โฮว รโฮงะ อื ละ เยโรโบ่อมั กซัต ยุฮ โม อซิราเอน เซ ตอก
เฮ�ี �อาโมต เอจี งอ่ต อาึง ตอก ซ เกือฮ แตะ ปุย เลฮ เตียง
ปะ� เมาะ ป อฮั ป มวยญ อื ละ โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ
อ�ื มัฮ ตื เอนิ ป ซ ไลจ ยุฮ บัน่เมือง� 11 อาโมต เซ เอจี อฮั
อื ตอก เฮ�ี �เยโรโบ่อมั ซ ยุม นึง กัน รุป� โม อซิราเอน ซ
โฮลฮ โฮว แปน ครา นึง เมือง ปุย ไฮญ�� � อฮั เซ�

12 เญอืม เซ อามาซิยา บวยจ ละ อาโมต ตอก เฮ�ี �ปะ ป
มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ� เอญี แปฮ ฮอยจ นึง เมือง ยูด่า
เซ เมิฮ� เอญี ซาวป ริ โซม นา เซ นึง กัน ซึป เปอะ ลปุง พะ
จาว เซ� 13 ปุ เญาะ ซึป ลปุง พะจาว นึง เบ่ตเอน เฮี เฟือฮ
เอนิ� นา เฮี มัฮ นาตี ซัมคัน� มัฮ นา ก ไว กซัต พะจาว ยุฮ
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แตะ� มัฮ เอนิ วิฮนั ระ ไล ละ ปุย เตือง เมือง อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื

14อาโมต โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ โตว ป ริ โซม นึง ซึป
แตะ ลปุง พะจาว� มัฮ โตว โรฮ จัตเจือ ป ซึป ลปุง พะจาว�
กัน ยุฮ อาึ อื มัฮ กัน เลียง แกะ ปิ ไม่ กัน แลน แก โคะ เม��
15พะจาว ปังเมอ เอจี ตุย โรวก อาึ เน่อมึ นึง กัน เลียง แกะ
ปิ เซ� พะจาว อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ โฮว ซึป ลปุง อาึ ละ
โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน เยอะ เซ�� อฮั เซ เนิ� 16 ปเล่ีย
เฮี ปะ ไมจ เปอะ งอ่ต ที ลปุง พะจาว เซ� ปะ เอจี คัต เปอะ
อาึ โอ ซึป ลปุง พะจาว ละ โม อซิราเอน เซ� เกือฮ เปอะ โตว
อาึ รโฮงะ ป ซ เกิต ละ โม จัตเจือ ยซิฮกั�

17 เคียง มัฮ อื ตอก เซ พะจาว อฮั เฮี ละ เปอะ ฆาื อ�ื �อา
มาซิยา� ปรโปวน เญือะ เปอะ ซ แปน เยอื ปรโปวน โชะ ติ
แตะ นึง โตะ เมือง� กวน รเมะ กวน รโปวน เปอะ ซ ยุม
นึง กัน รุป� บัน่เมือง อาวต เปอะ ซ รฆุ ปุย ละ ปุย ไฮญ�
ตัว โกะ เปอะ ซ ยุม เยอื นึง เมือง ป โอ ยุง พะจาว� โม อซิ
ราเอน แจง ซ โฮลฮ โฮว แปน ครา นึง เมือง ปุย ป ซไง ฮา
เมือง โกะ แตะ�� อฮั เซ�

8
อาโมต โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี

1พะจาว เยโฮวา เปลีฮ โอเอฮี ละ อาึ ติ เจือ� เมือต แลน
มัฮ เปลิ โคะ ตึม ติ กซาว� 2 เญือม เซ พะจาว ไฮมญ อาึ
ตอก เฮ�ี �อาโมต� มัฮ เมอ ป ยุ เปอะ เซ�� อฮั เซ เนิ�
�มัฮ เปลิ โคะ ตึม ติ กซาว�� อาึ โลยฮ ละ อื ตอก เซ� พะ
จาว อฮั แม เฮี เนิ� �เอจี เติง เวลา ซ ลอก โม อซิราเอน ป
มัฮ ปุย ไน อาึ เซ ตุต แตะ� อาึ เญือะ ซ เกียฮ ฮลัก โตว กอ�
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3�ซเงะ เซ รซอม เชยี มวน โตะ วฮินั ซ เปียน แปน รซอม
โฆว� ฆัว ยุม ปุย ซ โฮวน ลัมเลือ� ซ ไก ตื นา ออฮ นา เอฮี
ฮ�ี ปุย ซ โฮว โปวฮ เยอื อ�ื ซ โฆย เยอื ไม่ อ�ื�* อฮั เซ พะ
จาว เยโฮวา�

4 โม เปะ ป พลิฮ บึน ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ� ไม่ ซาวป เปอะ
ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย โอ ไก โอเอฮี ยุฮ นึง บัน่เมือง ยุฮ เปอะ� ไมจ
เปอะ งอ่ต ไล เฮ�ี 5 โม เปะ อฮั เปอะ เฮี ละ ปุ แตะ� �เอะ
รกวน ลัมเลือ เกือฮ ซเงะ ซัมคัน ยุฮ พะจาว ลอยจ� นึง ซ
โฮลฮ โฮะ โชะ เฮงาะ ยุฮ แตะ� เอจี ฆวต เกือฮ เยอะ ซเงะ
ลโล่ะ เซ โปน แปฮ เดอมึ ซ โฮลฮ โชะ โอเอฮี ยุฮ แตะ เปีย
ง� เอะ ซ โฮลฮ ซมอย รโกะ ยุฮ แตะ นึง รดู แตวะ� ซ โฮลฮ
แฆ โอเอฮี โชะ แตะ นึง ลุ่น โอ ซเมอ� 6 เฮงาะ เอจี ม่วต�
รโกะ เอจี ซออย� ซ โชะ เปียง แนฮ ลัง่ เงอะ� เอะ ซ โฮลฮ
รวี ป ตุก ป ญัก เกือฮ แปน ครา แตะ เมาะ งวยฮ เกิป ติ กู
โน่ง�� อฮั เปอะ ตอก เซ�

7 เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เอจี ซันญา ซโตฮ
อื เบือ มอยฮ โกะ แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ไก โตว เญือม เบีย
เยอะ กัน ฆอก ยุฮ โม เซ ติ เจือ เนอึม� 8 ปลัฮเตะ ซ ดุง
เดียง� ปุย นึง อื ซ เยอืม ตื ฆาื โซะ รพาวม แตะ� ปลัฮเตะ
เมือง เฮี ซ ฮาวกๆ เลีฮๆ ตอก โกลง ไน เญือม ระ เฮละ โฮ�
ฟวยจ เซ ซ เน่ฮ แม ตอก รอาวม โกลง ไน นึง เมือง อียปิ
เซ�

9 �ซเงะ เซ อาึ ซ เกือฮ ซเงะ เลียก เมือ งอ่น ซเงะ� ปลัฮ
เตะ ซ เฟียก เอนิ ฆาื อื เมือ ซเงะ่ อ�ื เอจี มัฮ อาึ ป มัฮ พะ
จาว เยโฮวา ป อฮั เซ ละ เปอะ� 10 อาึ ซ เกือฮ กัน เลียง
กัน ชลอง ยุฮ เปอะ แปน กัน โฮลฮ เปอะ รพาวม โซะ แตะ�
อาึ ซ เกือฮ รซอม เชยี มวน ยุฮ เปอะ เซ แปน รซอม เยอืม

* 8:3 8:3 ปุย เญือะ ซ ยุฮ โตว พิที ละ ป ยุม เซ นึง โฮวน ลอน อ�ื



อาโมต 8:11 xx อาโมต 9:1

รซอม โฆว� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ จาวป เค
รองึ ฮาื ฆัน ไม่ กู เปอะ ฮาึก ไกญ แตะ� ตอก ปุย เยอืม กวน
รเมะ ติ แตะ โฮ� ลัก่ ก ลอยจ อื ซเงะ เซ ซ มัฮ ซเงะ ตึก นึง
โอ แตะ มวน ละ เปอะ ตอก โซม ปุย ป ออป ป ซอง โฮ��
อฮั เซ พะจาว เยโฮวา เยอ�

11พะจาว เยโฮวา อฮั โรฮ เฮ�ี �เอจี ซ เติง เวลา อ�ื เญื
อม เซ อาึ ซ เกือฮ เมือง เฮี ไปลญ โครยญ โดฮ� มัฮ โตว
ไปลญ อื อาวป� มัฮ โตว ไปลญ โอ โฮลฮ ญุ รอาวม� ปุย
มัฮ ซ ไปลญ อื นึง โอ แตะ เญือะ ฮมอง ลปุง พะจาว. 12 ปุย
ซ โฮว ไป โฮว มา เน่อมึ นึง ปลัฮ รอาวม ลัก่เอฮี ฮอยจ ละ
ปลัฮ รอาวม ลัก่เติต� ซ โฮว เน่อมึ ลอยจ ลัก่ล่าวง� ซ โพต
โรฮ ลอยจ ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื ซ ซาวป งอ่ต ลปุง พะจาว
โครยญ โดฮ� ปังเมอ โอ ซ ไก ตอก ยุ ตอก ฮมอง อ�ื

13 �ซเงะ เซ โม ปเครฮี ไมจ ไม่ โม กวน เบลีย นมุ ซ เบฮ
นึง ฆวต ญุ ลอน แตะ รอาวม� 14 เมาะ ป คัม ซม่อต เบือ
มอยฮ ฮุป ไว โม ซามาเรยี ไม่ ป อฮั ติ แตะ แมน กุน เบือ
ฮุป ป ยุฮ ปุย นึง เมือง ด่าน� ไม่ ฮุป ยุฮ ปุย นึง เบเ่ออเชบ่า
เยอ� ซ ไลจ ซ โลม ลอป ฆาื อ�ื เญือะ ซ โกฮ ชุง โตว ยุฮ
แตะ เฟือฮ�� อฮั เซ พะจาว�

9
พะจาว ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง อซิราเอน

1 อาึ ยุ ชุง พะจาว โบ คัน ทไว ปุย โอเอฮี� พะจาว อฮั เฮี
เนิ� �ไมจ เปอะ ปุฮ เปือง ด่อง วิฮนั เฮ�ี ปุฮ เรยีง ปอ ดุง
เดียง อื ยุฮ เน่อมึ วฮินั เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ซโมะ เซ ม่ะ ปอ
บลวย อ�ื เกือฮ ดุฮ ราว ไกญ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อ�ื
ป โอ อื ยุม นึง ลอก ซโมะ แตะ เซ อาึ ซ ยุฮ แม ยุม ไม่ นึง
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กัน รุป� ไก โตว ป ซ เกียฮ ตอ ฮา อ�ื ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป
ซ โปน อื ฮา ยุม แตะ� 2 ปัง กาวง คระ ซ โปน แตะ ฮอยจ ละ
เมือง ป ยุม ญุ่ก� อาึ ซ กอยฮ เตะ แตะ ละ� ซ เมือะ เยอะ
เกือฮ โอก เน่อมึ นา เซ� ปัง ริ ฮาวก ก ฮลาวง อื เบรยีง ไม่
มะลอง ญุ่ก� อาึ ซ โฮมวต โรฮ โรวก เกือฮ เลีฮ เน่อมึ นา เซ
โรฮ� 3 ปัง ซาวป เม่าะ ติ แตะ นึง เปือง โม คาระเมน� อาึ ซ
ซาวป เปอะ ฮอยจ ละ ยุ แตะ� ซ โฮมวต โรวก� ปัง ริ เม่า
ะ ติ แตะ ฮา เยอะ นึง ฆรมึ ปลัฮ รอาวม� อาึ ซ ดวน โรฮ ซ
โอยญ ระ ปวก นา เซ� 4 ปัง ไก โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ โฮมวต
อื โรวก เกือฮ แปน ครา แตะ ก ซไง อ�ื อาึ ซ เกือฮ ลัง่ ปุย
ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ นา เซ นึง วจิ� อาึ เอจี โปวต รพาวม แตะ
ละ ซ เกือฮ แตะ ไลจ โลม� ซ เกือฮ โตว ป ไมจ ละ�� อฮั เซ
พะจาว�

5 พะจาว เยโฮวา ป กุม ตฮนั มะลอง� มัฮ เมาะ เดือะ อื
เบื่อ� ปลัฮเตะ เซ ลวยจ ไน เอนิ ฆาื อื โรฮ� เมาะ ป อาวต
นึง อื เยอืม เอนิ ฆาื อ�ื ปลัฮเตะ ฮาวก ฆาื อื ตอก โกลง ไน
เญือม ระ เฮละ โฮ� ฟวยจ เซ เน่ฮ แม ตอก โกลง ไน นึง
เมือง อยีปิ เซ� 6พะจาว มัฮ ตอก ป ยุฮ เญือะ โฮ� จัน ฮลา
วง อื เอจี มัฮ เอนิ เมือง มะลอง� พะจาว เกือฮ ปลัฮ มะลอง
ครุป ปลัฮเตะ ป มัฮ จัน เตียม เญือะ ยุฮ แตะ เซ� พะจาว
ปุน กอก รอาวม โอก ฮา ทะเล� ฟวยจ เซ โซ ปลัฮเตะ นึง อื
เกือฮ ซเกาะ� มอยฮ พะจาว เซ มัฮ เยโฮวา�

7 พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� โม
เปะ ไม่ โม เอทิโอเปีย ตอก เปอะ ปุ แตะ เนิ� อาึ ตาว โม ฟี
ลิซเตีย โอก ฮา เมือง ครตี ไม่ ตาว โรฮ โม ซีเรยี เกือฮ โอก
ฮา เมือง คีระ ตอก โรฮ ตาว เยอะ โม เปะ โอก ฮา เมือง อี
ยปิ โฮ� โม่ มัฮ อ�ื โม เปะ ไมจ เปอะ โตว โรฮ ฮา โม เซ�
8 ไง่ อาึ ป มัฮ พะจาว เยโฮวา แก แนฮ เมือง อซิราเอน ป ปู
มัป่ ยุฮ เซ� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่� ซ เกือฮ เอนิ ไฆร ฮา ปลัฮ
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เตะ� อาึ ปังเมอ โอ ซ เกือฮ จัตเจือ ยาโคป ไลจ โลม โอยจ
โครยญ โฆะ อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

9พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ โอก รซอม ดวน แตะ ละ ปุย� ซ
เกือฮ เมือง ปุย ไฮญ กึม โม อซิราเอน ตอก กึม ปุย กัม รโกะ
โฮ� รโกะ นึง อื ไก โตว ติ โนง เนอึม ป ซ ดุฮ อื ลังเตะ เอ�
10 โม ปุย มัป่ นึง อื ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ� โม เซ ซ ยุม นึง กัน
รุป โครยญ โฆะ อ�ื โม เซ มัฮ ป กอ อฮั เฮ�ี �ป โตะ ป ตอง
เซ ซ เครอปึ โตว เอะ� เอะ แจง โอ เยอะ ซ ยุ โอเอฮี ตอก
เซ เยอ� � อฮั เซ�

โม อซิราเอน ซ โฮลฮ แม ยุ ป ไมจ
11 พะจาว อฮั เฮ�ี �ซเงะ เซ อาึ ซ เฌาะ ยุฮ โคระ เมือง

ไพรม ยุฮ ด่าวติ� เมือง ป ตอก เตอปึ เอจี เญื่อฮ เอจี ไลจ
เซ ซ เฌาะ เพรยีง แม เยอะ� อาึ ซ โก โคระ แม เยอะ เกือฮ
ตอน� อาึ ซ ยุฮ โคระ แม เกือฮ ไมจ ตอก ไพรม อื โฮ� 12 เญื
อม เซ โม อซิราเอน ซ โฮลฮ แม กุม เมือง เอโด่ม เมาะ ป ไก
ลัง่ อื ไม่ เมือง ปุย ไฮญ ป แปน คอง อาึ ไพรม อ�ื� อฮั เซ
พะจาว ป ซ ปุน เกือฮ เนอมึ โอเอฮี เกิต ตอก เซ�

13 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ซ ฮอยจ ติ ซเงะ เญือม ซ โฮวน
เฮงาะ ละ ปุย เยอ� เญือม เซ ป ยุฮ เฮงาะ ซเปี โอ ซ เตือน
ฟวยจ กา เติง เวลา ไท โคระ อ�ื ป เปฮ เปลิ อะงุน ซ เตือน
โตว ฟวยจ กา ซ ฮอยจ ป ซมา โคระ อ�ื บลาวง ฌื ซ นาวก
ซ วฮิ นึง รอาวม อะงุน� 14 อาึ ซ เกือฮ โม อซิราเอน ป มัฮ
ปุย ไน แตะ แม จเลิน แม ตอก ไพรม แตะ� เวยีง ฮงั ซ โก
โคระ แม อ�ื ซ อาวต ไมจ อาวต มวน นึง อ�ื โม เซ ซ ยุฮ
รปึม อะงุน ไม่ รปึม ป โซม ป ปอน โครยญ เจือ� ซ โฮลฮ
โซม ซนกุ กุก ซไบ่ โอเอฮี ป ซมา แตะ นึง อ�ื 15 อาึ ซ ซมา
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โม อซิราเอน นึง เมือง ไพรม อื เกือฮ อาวต ตอน อาวต ฮมัน
นึง อ�ื เญือะ ซ ไก โตว ป ปุน ตอยจ โอก ฮา เมือง ป เกือฮ
อาึ ละ อื เซ�� อฮั เซ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�
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