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เอซรา
พะทัม เอซรา ซึป ไลลวง เมือง ยูด่า เน่อมึ นึง พะทัม 4

กซัต� มัฮ ไลลวง ตอก โฮลฮ โม ยวิ ป แปน ครา นึง เมือง
บ่าบีโ่ลน เอญี ฮอยจ เมือง ไพรม แตะ งอ่น� ไม่ มัฮ โรฮ อื ไล
ลวง ตอก โฮลฮ ปุย เฌาะ ตัง โคระ บัน่เมือง แตะ ไม่ โฮลฮ
แม อื ไววอน นึง เบือง วฮินั ไพรม นึง เวยีง เยรูซาเลม� กัน
เซ ไก แปน คัก แตะ ตอก เฮ�ี
1. โม ยวิ ติ มู เอญี เน่อมึ นึง เมือง บ่าบี่โลน เบือ รซอม

ดวน กซัต ไซรตั ป มัฮ กซัต ระ นึง เมือง เปอเซีย อ�ื ป นัม
โม เฮี มัฮ เซรูบ่าเบ่น� เฮี มัฮ มู รกา นึง อ�ื
2. ปุย ยุฮ โคระ วิฮนั ยุฮ พะจาว ไม่ ทไว อื ละ พะจาว�

โฮลฮ โรฮ ไววอน ไม่ มอก อื ทไว ซัตซิง นึง คัน ทไว ตอก กอ
ยุฮ ไพรม แตะ�
3. เญือม เอจี โปน แม อื เมาะ ด่าว 60 เนอมึ� ไก โม ยวิ

ติ มู แม ป เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ป นัม โม เซ
มัฮ เอซรา ป แปน คู เพอกึ พะทัม ป ยุง ที ไลลวง โกตไม
ยุฮ ไอ โมเซ� เอซรา เซ โฮลฮ เรอมึ ปุย เกือฮ เฌาะ กัน ยุฮ
แตะ ละ ซ แปน อื ป ปุก ละ พะจาว� เตือง กัน อาวต ปุย ไม่
ปุ แตะ ไม่ กัน นัปทื อื พะจาว นึง วิฮนั� จีวติ โม ยวิ ลอต
โฮลฮ อาวต ตัม ปุก อื ไล แตะ ฆาื อ�ื
เจน เอซรา เฮี ปุก เวลา กา เกิต พะเยซู เม่าะ ด่าว 450

เนอมึ�

กซัต ไซรตั เกือฮ โม ยวิ โฮลฮ แม เอญี เมือง แตะ
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1 เนอึม โฮลฮ โรง ไซรตั* กซัต เมือง เปอเซีย แปน กซัต
ระ อา� เญือม เซ พะจาว โบว รพาวม อื เกือฮ อื เนอึง ป
อฮั แตะ� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ แตะ โอเอฮี เกิต
ตัม ป อฮั เยเรมี อาึง� กซัต เซ เกือฮ ปุย โฮว ครอฮ ไลลวง
เฮี ละ ปุย เล่ีป เมือง เตียง แตะ เซ� เกือฮ โรฮ ปุย ไซฮ อื
แปน นังซื ตอก เฮ�ี 2 �เฮี มัฮ รซอม ไซรตั กซัต ระ เมือง
เปอเซีย� พะเยโฮวา ป มัฮ พะจาว กุม เมือง มะลอง เอจี
มอป เมือง ปุย ติ ปลัฮเตะ ละ อาึ เตือง โอยจ อ�ื เอจี ดวน
โรฮ อาึ ยุฮ วฮินั ละ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม ป ไก นึง เมือง
ยูด่า เซ� 3 โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ เมาะ ป มัฮ ปุย ไน พะ
จาว เซ ปัว พะจาว ยุฮ เปอะ อาวต ไม่ เปอะ� ไมจ โม เปะ
เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม ไน เมือง ยูด่า เซ� ละ ซ ยุฮ
โคระ แม เปอะ วฮินั ละ พะเยโฮวา พะจาว ทื โม อซิราเอน�
พะจาว เซ มัฮ ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� 4 โม ป มัฮ
ลัง่ ปุย ไน พะจาว ปัง อาวต นา ออฮ นา เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ไก
ป ตองกัน ปุย เรอึม แตะ นึง กัน ซ เอญี อื ฮอยจ นึง เมือง
แตะ เซ� เกือฮ เอนิ ปุย ยว่ง อาวต อื เซ เรอมึ� ไมจ อื เกือฮ
ไคร มาื ละ ไม่ จลิต คอง กิน ไม่ ซัตซิง ละ ซ ตัง อื โรวก โอ
เอฮี นึง อ�ื ไมจ โรฮ อื เกือฮ ไม่ โอเอฮี ละ ซ ทไว อื ละ พะ
จาว ตัม รพาวม ฆวต ทไว แตะ นึง วฮินั ป ไก นึง เวยีง เยรู
ซาเลม เซ�� อฮั เซ รซอม กซัต เซ�

5 เญือม เซ พะจาว โบว รพาวม ปุย งอ่น เกือฮ อื ฆวต
เอญี� มัฮ โม ฮวันา ซฆลาวม โม ยูด่า ไม่ โม เบ่นยามิน งอ่น
ไม่ โม ซตุ ไม่ โม เลวี งอ่น� โม เซ เพรยีง ติ แตะ ละ ซ เอญี
ยุฮ โคระ แม แตะ วฮินั ละ พะจาว ป อาวต นึง เยรูซาเลม�

* 1:1 1:1 กซัต ไซรตั เป เมือง บ่าบี่โลน ไน เนอมึ 539 กา เกิต พะเยซู� ลอต
โฮลฮ แปน กซัต ระ� เคียง เซ ปุน เตียง ปุย โฮวน เมือง�
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6 โม ปุ ยว่ง อื เตือง โอยจ อื เรอมึ เนอมึ อื นึง เครองึ ไคร เค
รองึ มาื ไม่ ป โซม ป ปอน อื ไม่ ซัตซิง ไม่ โอเอฮี ไฮญ เตือง
ป ซ ทไว อื ละ พะจาว ตัม รพาวม ฆวต ทไว แตะ� 7 กลอง
เชือม ไม่ โอเอฮี ไฮญ ป ตุย กซัต เนบู่คัตเนซัน โรวก ฮา วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว นึง เยรูซาเลม โฮ� ไม่ อาึง อื นึง เวอืต พะ
ทื แตะ ไพรม อื เซ� กซัต ไซรตั เซ เกือฮ แม อื ละ โม ยวิ�
8 กซัต ไซรตั เซ เกือฮ มิตเรดัต่ ป แลน คอง ระ งวยฮ ยุฮ
แตะ ตาว โอเอฮี เซ โอก� เกือฮ อื เมีญ เมาะ ไก อ�ื เกือฮ
เซน อื ละ เชตบัต่ซา ป มัฮ จาวเมือง ยูด่า� 9-10 เครองึ โม
เซ มัฮ ตอก เฮี เซน อ�ื ไก เชอืม ไคร 30 ไม่ เชอืม มาื 1,000
ไม่ ทัต มาื 29, ไม่ กลอง ไคร 30 ไม่ กลอง มาื แตวะ 410 ไม่
เครองึ ไฮญ 1,000. 11 เตือง โอยจ อื ไก 5,400 เจือ ป มัฮ
เครองึ ไคร เครองึ มาื โรวก อื เซ� โอเอฮี โม เซ มัฮ ป โรวก
เชตบัต่ซา ไม่ แตะ เญือม นัม อื โม ป เอญี เน่อมึ นึง แปน
แตะ ครา นึง เมือง บ่าบี่โลน ฮอยจ นึง เยรูซาเลม�

2
มอยฮ โม ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา

1ฟวยจ เซ ไก โม ครา โฮวน ปุย ป โฮลฮ โอก เอญี เน่อมึ
เวยีง บ่าบี่โลน เซ เอญี ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม ไม่ เมือง
ยูด่า� ตัง โคน ตัง ฮอยจ นึง ยว่ง โกะ แตะ ไอฮ� ปุย โม เซ
มัฮ โม ป โฮลฮ กซัต เนบูคั่ตเนซัน โฮมวต โรวก ละ ซ เกือฮ
อื แปน ครา แตะ นึง เวยีง บ่าบี่โลน เซ� 2 โม ฮวันา ยุฮ อื
มัฮ เซรูบ่าเบ่น� เยชูอา� เนฮะมี� เซไรอา� เรเอไลยา� มอ
เด่ไค� บิน่ชนั� มิซปา� บิก่ไว� เรฮุม� ไม่ บ่าอานา�
เคียง เฮี มัฮ มอยฮ ซฆลาวม โม อซิราเอน ป เอญี เน่อมึ

แปน แตะ ครา เซ ไม่ เซน ปุย นึง อื โครยญ ซฆลาวม อ�ื
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3-20 ซฆลาวม ปาโรต 2,172 ปุย
ซฆลาวม เชฟาทิยา 372 ปุย
ซฆลาวม อารา 775 ปุย
ซฆลาวม ปาฮตั-โมอปั ป มัฮ จัตเจือ เยชูอา ไม่ โยอปั

2,812 ปุย�
ซฆลาวม เอลัม 1,254 ปุย
ซฆลาวม ซัตทู 945 ปุย�
ซฆลาวม ซักไค 760 ปุย�
ซฆลาวม บ่านี 642 ปุย�
ซฆลาวม เบ่ไบ่ 623 ปุย�
ซฆลาวม อตักัต 1,222 ปุย�
ซฆลาวม อาโด่นิคัม 666 ปุย�
ซฆลาวม บิก่ไว 2,056 ปุย�
ซฆลาวม อาดิน่ 454 ปุย�
ซฆลาวม อาเทอ ป อฮั ปุย เฮเซคียา ไม่ เซ 98 ปุย�
ซฆลาวม เบไ่ซ 323 ปุย�
ซฆลาวม โยรา 112 ปุย�
ซฆลาวม ฮาชุม 223 ปุย�
ซฆลาวม กิปบ่า 95 ปุย�
21-35 โม ป อาวต จัตเจือ ไพรม อื นึง ยว่ง โม เฮ�ี โม ป

โฮลฮ อื เอญี� มัฮ ตอก เฮ�ี
โม เบ่ตเลเฮม 123 ปุย�
โม เนโทฟา 56 ปุย�
โม อานาโทต 128 ปุย�
โม อตัมาเวต 42 ปุย�
โม คีรยิตั เยอารมิ� เคฟีรา� เบ่เอโรต 743 ปุย�
โม รามา ไม่ เกบ่า 621 ปุย�
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โม มิกมัต 122 ปุย�
โม เบ่ตเอน ไม่ โม ไอ 223 ปุย�
โม เนโบ่ 52 ปุย�
โม มักบิต่ 156 ปุย�
โม เอลัม ติ ยว่ง อื 1,254 ปุย�
โม ฮารมิ 320 ปุย�
โม โลต โม ฮาดิต่ ไม่ โม โอโน 725 ปุย�
โม เยรโีค 345 ปุย�
โม เซนาอา 3,630 ปุย�
36-39 เคียง เฮี อื มัฮ มอยฮ ซฆลาวม โม ซตุ นึง อ�ื ป

โฮลฮ โรฮ อื เอญี มัฮ ตอก เฮ�ี
ซฆลาวม เยด่ายา ป มัฮ จัตเจือ เยชูอา 973 ปุย�
ซฆลาวม อมิเมอ ไก 1,052 ปุย�
ซฆลาวม ปัตเฮอ ไก 1,247 ปุย�
ซฆลาวม ฮารมิ ไก 1,017 ปุย�
40-42ซฆลาวม โม เลวี ป เอญี อาวต นึง เมือง เซ มัฮ ตอก

เฮ�ี
ซฆลาวม โม เยชูอา ไม่ โม คัตมีเอน เซ ป มัฮ จัตเจือ โฮ

ด่าวยิา ไก 74 ปุย�
โม นักโด่นตรี ป มัฮ จัตเจือ อาซัป นึง อื ไก 128 ปุย�
ซฆลาวม โม ป มอง ญัม นึง อื ป มัฮ จัตเจือ ชนัลุม� เอ

เทอ� ทันโมน� อกัคุป� ฮาทิทา ไม่ จัตเจือ โชไบ่ รโจะ เตือง
โอยจ อื แปน ไก 139 ปุย�

43-54 จัตเจือ โม ป ยุฮ กัน นึง วฮินั นึง อื ป โฮลฮ อื เอญี
มัฮ ตอก เฮ�ี จัตเจือ ซีฮะ� ฮาชูฟา� ทัปบ่าโอต� เคโรต�
ซีอาฮา� พาโด่น� เลบ่านา� ฮากาบ่า� อกัคุป� ฮากาป�
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ชมัไล� ฮานัน� กิตเด่น� กาฮา� เรอายา� เรซีน� เนโค
ด่า� กัตซัม� อุตซา� ปาเซอา� เบ่ไซ� อตันา� เมอูนิม�
เนฟิซิม� บัก่บุ่ก� ฮาคูฟา� ฮารฮุน� บัต่ลุต� เมฮิด่า� ฮาร
ชา� บ่ารโคต� ซิเซรา� เทมา� เนซิยา ไม่ ฮาทิฟา�

55-57 จัตเจือ โม ป มัฮ กวนไจ กซัต ซาโลมอน โม ป โฮลฮ
อื เอญี มัฮ ตอก เฮ�ี จัตเจือ โซไท� ฮตัโซเฟเรต� เปรุ
ด่า� ยาอาลา� ด่ารโคน� กิตเด่น� เชฟาทิยา� ฮตัทิน�
โปเคเรต-ฮตัซาบ่าอมิ� ไม่ อามี�

58 จัตเจือ โม ป ยุฮ กัน นึง วฮินั ไม่ โม จัตเจือ กวนไจ ซา
โลมอน เซ เตือง โอยจ อื ไก 392 ปุย�

59-60 ไก ปุย ซฆลาวม เด่ไลยา� โทบีอ่า ไม่ เนโคด่า ป เอญี
เน่อมึ นึง ยว่ง เทนเมลา� เทนฮนัชา� เครุป� อตัดัน่� ไม่
อมิเมอ� ปุย โม เซ ไก โตว ลักทัน นึง กัน มัฮ แตะ โม อซิรา
เอน� ปุย โม เซ รโจะ เตือง โอยจ อื ไก 652 ปุย�

61-62 ไก โรฮ ซฆลาวม โม ซตุ งอ่น ป โอ ไก ลักทัน นึง กัน
มัฮ แตะ ซตุ� มัฮ ซฆลาวม ฮาบ่ายา� ฮกัโคต� ไม่ บ่าซีไล�
กา เซ เอจี ไก ปรเมะ ติ ปุย เญือะ ไม่ ปรโปวน ป มัฮ จัตเจือ
บ่าซีไล ป อาวต นึง เมือง กิเลอัต� ลอต เอนิ เมีญ ติ แตะ
แปน ซฆลาวม บ่าซีไล เซ ฮอยจ โรฮ ละ จัตเจือ แตะ� ปัง
ซาวป โม เซ มอยฮ แตะ นึง ไลลวง มอยฮ โม ซตุ เซ ยุ โตว
อ�ื เคียง เซ ปุย เญาะ ญอม โตว เกือฮ อื แปน ซตุ ฆาื อ�ื
63 ป มัฮ จาวเมือง ยุฮ อื เกือฮ โตว ปุย โม เซ โฮลฮ โซม โอ
เอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว เซ ฆาื อ�ื ติ เจน กา ไก ซตุ ป เกีย
ฮ โกว อูรมิ ไม่ ทูมิม ละ อื เซ� 64-67 โม ป เอญี เน่อมึ แปน
แตะ ครา เซ เตือง โอยจ อื ไก 42,360 ปุย� กวนไจ รเมะ
กวนไจ รโปวน อื ไก แม 7,337 ปุย� นักโด่นตรี เตือง ปร
เมะ ปรโปวน อื ไก 200 ปุย�
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บรอง ยุฮ อื ไก 736 ตัว�
ลอ ยุฮ อื ไก 245 ตัว�
อุต ยุฮ อื ไก 435 ตัว�
บรงั ยุฮ อื ไก 6,720 ตัว�
68 โม เซ เญือม ฮอยจ อื นึง วฮินั ยุฮ พะจาว นึง เวยีง เย

รูซาเลม เมอ� โม ป มัฮ ฮวันา ซฆลาวม ยุฮ อื เซ ทไว โอเอฮี
ละ ซ ยุฮ โคระ ปุย วฮินั ละ พะจาว นึง เบือง ไพรม อ�ื ทไว อื
ไม่ เตม รพาวม แตะ นึง� 69 โม เซ ทไว อื ตัม เมาะ ปุน แตะ
รโจะ อื ติ โดฮ ละ กัน ตะ แตะ ยุฮ เซ� เตือง โอยจ อื รโจะ
ไคร 470 กิโลกรมั ไม่ มาื 2,600 กิโลกรมั ไม่ เครองึ ซตุ 100
จุม� 70 โม ซตุ ไม่ โม เลวี ไม่ โม ลัปซด่อน งอ่น ลอต เอนิ
อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม ไม่ ยว่ง แควน เซ� โม ป เชยี นึง
อื ไม่ โม ป มอง ญัม นึง อื ไม่ โม ป ยุฮ กัน นึง วฮินั เซ ลอต
โรฮ อาวต นึง ยว่ง ก ซดิ อื ไม่ นา เซ� โม อซิราเอน ไฮญ
นึง อื ซาวป อาวต ก อาวต จัตเจือ ไพรม แตะ�

3
ปุย โฮลฮ ทไว แม โอเอฮี ละ พะจาว นึง คัน ทไว

1 โม อซิราเอน อาวต ไมจ นึง ยว่ง แตะ เตือง โอยจ แตะ�
เญือม เอจี เติง เคิ อาแลฮ ยุฮ อ�ื เญือม เซ ฮาวก รโจะ ร
เจอมึ นึง เยรูซาเลม เตือง มู แตะ� 2 เยชูอา ป มัฮ กวน โย
ซาดัก่ โกฮ ยุฮ ดิ กัน ไม่ ซตุ ไฮญ ไม่ เซรูบ่าเบ่น ป มัฮ กวน
เชอันทิเอน ไม่ โม คระ เฌือต อ�ื ยุฮ โคระ คัน ละ ซ ทไว
ปุย โอเอฮี ละ พะจาว ทื โม อซิราเอน� มัฮ ยุฮ อื ตัม รซอม
ไซฮ ไอ โมเซ ป มัฮ ปุย ซึป ลปุง พะจาว อาึง เซ� 3 ปัง ฮลัต
นึง ปุย ไฮญ ป อาวต นึง เมือง เซ� ปุย โม เซ ยุฮ ลัง่ คัน นึง
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เบือง ไพรม อื เซ� มอก ตอง ทไว ซัตซิง ละ พะจาว นึง อื เตื
อง เมือ กซะ เมือ กปู อ�ื โครยญ ซเงะ่� 4 เญือม เติง เวลา
ชลอง อื อาวต แตะ นึง เตอปึ ตัม ป ไซฮ ปุย อาึง นึง พะทัม�
เอจี โฮลฮ โรฮ ทไว โอเอฮี นึง อื ตัม เมาะ ลัง ทไว แตะ โค
รยญ ซเงะ่ โรฮ� 5ฟวยจ เซ มอก ตอง ทไว โอเอฮี โครยญ
ซเงะ่ ไม่ โครยญ ลลาึง เคิ ไม่ โครยญ เวลา ไก กัน ชลอง ปุย
ไม่ ปุ แตะ ละ ทื แตะ พะจาว. เกือฮ โรฮ ปุย ทไว พิเซต อื
ตัม รพาวม ฆวต ทไว แตะ ละ พะจาว. 6 วนัที 1 เคิ อาแลฮ
นึง อื มัฮ ซเงะ ทไว โรง อื โอเอฮี ละ พะจาว. ปัง โอ ปุย ดิ
เตือน ยุฮ ทัน วฮินั ยุฮ พะจาว ญุ่ก� เอจี ปุน ตอง เนอมึ ทไว
ซัตซิง ละ อื ตอก เซ�

ปุย ยุฮ โคระ แม วฮินั
7 เญอืม เซ ปุย โม เซ เกือฮ มาื ละ โม ชงัปุน ชงัไมะ� รโปะ

โรฮ ป โซม ป ปอน ไม่ รอาวม อะงุน ไม่ ลออยฮ กาวก ละ โม
ป อาวต นึง เมือง ไซด่อน ไม่ เมือง ไทระ ละ ซ เกือฮ อื โม
เซ โรวก โคะ โซน ซีด่า เกือฮ อื ฮอยจ ไม่ อื คระ ปลัฮ รอาวม
เน่อมึ นึง เมือง เลบ่านอน ฮอยจ ยว่ง ยฟัฟา� มัฮ ยุฮ อื ตัม
ดวน ไซรตั ป มัฮ กซัต ระ เมือง เปอเซีย แตะ ยุฮ� 8 เญือม
เอจี มัฮ อื เคิ ลอา� ปุก เนอึม ลอา นึง อ�ื เคียง ฮอยจ อื
นึง เบือง วฮินั ยุฮ พะจาว นึง เยรูซาเลม เซ� เซรูบ่าเบ่น ป
มัฮ กวน เชอันทิเอน ไม่ เยชูอา ป มัฮ กวน โยซาดัก่ เซ มัฮ
ป เลียก โก โรง วฮินั โคระ เซ� มัฮ ยุฮ ดิ อื ไม่ เอียกปุ แตะ
ไม่ โม ซตุ ไม่ โม เลวี ป เอจี เอญี เน่อมึ นึง บ่าบี่โลน ฮอยจ
นึง เยรูซาเลม เซ เตือง โอยจ อ�ื ปุย มอป โรฮ โม เลวี ป ไก
อาญุ อื เคียง งา่ เนอึม ฮาวก ก ล่าวง เกือฮ แปน ป กุม กัน
โก ปุย วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� 9 เยชูอา ไม่ โม กวน รเมะ อื ไม่
เอียกปุ คระ เฌือต อ�ื ไม่ คัตมีเอน ไม่ โม กวน รเมะ อื ป
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มัฮ ซฆลาวม โฮด่าวยิา รโจะ ดิ รพาวม แตะ ละ ซ ควป แตะ
กัน เซ� โม เลวี ป มัฮ จัตเจือ เฮนาดัต่ เรอมึ โรฮ อ�ื 10 เญื
อม โก ปุย อาึง ป มัฮ ทัน วฮินั ยุฮ พะจาว เซ โม ซตุ ไอฮ เค
รองึ ซัมคัน ยุฮ แตะ� ตุย โตวต ยุฮ แตะ� โม เลวี ป มัฮ ซฆ
ลาวม อาซัป โรวก โรฮ ชา ไม่ อ�ื โม เซ อาวต ก ลัง อาวต
แตะ ละ ซ ลืลาว แตะ พะจาว ตัม ไล ไพรม ยุฮ แตะ ตอก ป
เอจี อฮั กซัต ด่าวติ อาึง โฮ� 11 โม เซ ลล่อยฮ เชยี ลืลาว
พะจาว ไม่ รพาวม ญันด่ี แตะ นึง� อฮั เฮ�ี �พะจาว มัฮ ป
ไมจ� รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ อื ละ โม อซิราเอน ไก โตว
ลอยจ ไม่�� อฮั เซ เตือง มู แตะ� โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ
อื รโอง เรยีง ลืลาว พะจาว นึง ยุ อื เอจี โก โคระ แม ปุย ทัน
วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� 12 โม ซตุ ไม่ โม เลวี ไม่ โม ฮวันา ซฆ
ลาวม ปุย ป เอจี กวตๆ นึง อ�ื ไม่ เอจี เตือน อื ยุ วฮินั ไพรม
โฆะ เซ� เญือม แก อื โก ปุย ทัน วฮินั โคระ เซ เยอืม ฆาื อื
เรยีง� ปุย ไฮญ ปังเมอ รโอง นึง ไมจ มวน รพาวม แตะ�
13 เญือะ ไก โตว ป ยุง ที ป มัฮ เซียง เยอืม นึง อื ไม่ ป มัฮ
เซียง มวน รพาวม ฆาื ลอยฮ ลอน อ�ื เซียง ลอยฮ ปุย โม
เซ ปอ เอนิ เกียฮ ฮมอง ปุย อื ฮอยจ ก ซไง อ�ื

4
ป เกละยุ โม ยูด่า ไม่ เบ่นยามิน

1 โม ป เกละยุ โม ยูด่า ไม่ โม เบ่นยามิน เซ� เญอืม ฮมอง
อื เอญี โม ป มัฮ ครา เซ� ไม่ ฮมอง อื เอจี กัมลัง ยุฮ ปุย วิ
ฮนั ละ ซ ทไว อื โอเอฮี ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ ตอก เซ�
2 ปุย โม เซ โฮว เคะ เซรูบ่าเบ่น ไม่ โม ป มัฮ ฮวันา ซฆลาว
ม ปุย ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เกือฮ โรฮ เอะ ยุฮ ดิ วิฮนั เซ
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ไม่ เปอะ� นึง มัฮ โรฮ เอะ ป ไว พะจาว ยุฮ โม เปะ โรฮ� ไม่
เอจี ทไว โรฮ โอเอฮี ละ พะจาว เซ โรฮ� เน่อมึ ซเงะ นัม โรง
เอซันฮาโด่น กซัต อตัซีเรยี เซ เอะ ฮอยจ นา เฮ�ี� อฮั เซ�

3 เซรูบ่าเบ่น ไม่ เยชูอา ไม่ โม ฮวันา ซฆลาวม เซ ปังเมอ
อฮั อื ละ ปุย โม เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ ไก โตว รโตง เปอะ
นึง ซ ยุฮ แตะ วฮินั เซ ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน�
เอะ ซ ยุฮ ไอฮ ตัม ลปุง ซตอก กซัต ไซรตั ป มัฮ กซัต ระ ยุฮ
โม เปอเซีย เซ ละ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 โม ป ตึน อาวต นึง เมือง เซ ซาวป ยุฮ ตอก ซ เกือฮ แตะ
โม ยูด่า เซ ชุม รพาวม ฆาื อ�ื เกือฮ อื ฮลัต ละ ซ เกือฮ อื โอ
เญาะ โรวต ยุฮ วฮินั เซ� 5 ปุย โม เซ ซาวป โรฮ นนุ โม คา
รตัชกัน ยุฮ แตะ นึง มาื� เกือฮ อื ซาวป ตุฮเตฮ กัน ซ ยุฮ อื
ละ ซ เกือฮ กัน ยุฮ อื เซ โอ แปน ป ฟวยจ� ไน ติ เจน แปน
ไซรตั กซัต ระ เมือง เปอเซีย เซ ฮอยจ ละ เจน แปน ด่ารอิตั
กซัต ระ นึง อื โรฮ ยุฮ ลอป อื ตอก เซ�

6 เญือม แปน โรง อาฮาซุเอรตั กซัต ระ อา� ปุย โม เซ
ซาวป ฟอง โม ป อาวต นึง เมือง ยูด่า ไม่ นึง เยรูซาเลม เซ�
ไซฮ อาึง รซอม ฟอง แตะ ไม่ อ�ื

7 กัง เคะ เอ เจน แปน อาทาเซอซิต เซ กซัต ระ นึง เมือง
เปอเซีย เยอ บิ่ตลัม ไม่ มิตเรดัต่ ไม่ ทาเบ่เอน ไม่ โม ป มัฮ
ไม่ อื ไซฮ รซอม ฟอง แตะ เซ� โฮว ตาว อื ละ กซัต อาทา
เซอซิต เซ� รซอม เซ ไซฮ อื แปน ลปุง อาราเมก� เญือม
ลาว ปุย อื ไก แม ป มอง แป ละ อ�ื

8 โนก ฮา เซ เรฮุม ป มัฮ จาวเมือง เซ ไม่ ชมิไช ป มัฮ เลคา
ยุฮ อื มัฮ ป ไซฮ รซอม ป เกว ไม่ เวยีง เยรูซาเลม� ตาว อื
ละ กซัต อาทาเซอซิต เซ� 9 รซอม เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี
เฮี มัฮ ป ไซฮ เรฮุม ป มัฮ จาวเมือง� ไม่ ชมิไช ป มัฮ เลคา

ไม่ โม ปุโฮมว อ�ื ไม่ โม ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี� ไม่ โม จาวไน
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ป มัฮ โม เปอเซีย� โม ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง เอเรก� เมือง
บ่าบี่โลน� เมือง ซุซา� ป มัฮ โม เอลัม� 10 ไม่ ปุย เมือง ก
ไฮญ� โม เอะ เอ เอจี มัฮ โม ป โฮลฮ กซัต ซนัปปา ปุย ระ อมั
นัต เซ เกือฮ เฌาะ อาวต นึง เมือง ซามาเรยี ไม่ นึง แควน
บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ�

11 รซอม ป ฆวต อฮั อื ละ อื มัฮ ตอก เฮ�ี
โอ กซัต อาทาเซอซิต ป มัฮ กซัต ระ ยุฮ ฮุ� โม เอะ ป มัฮ

กวนไจ ยุฮ เปอะ มัฮ โม ป อาวต นึง บลัฮ โกลง ลวง ลัก่ เลีย
ก ซเงะ� 12ปเล่ีย เฮี ปัว ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ แตะ งอ่ต แลน�
โม ยวิ ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง ไฮญป มัฮ ลัก่ อาวต ปะ เซ� เอจี
ฮอยจ เคะ เอะ นา เฮ�ี เอจี เลียก อาวต นึง เยรูซาเลม� ปุย
โม เซ กัมลัง ยุฮ โคระ แม เมือง ฆอก ไล ไม่ เลฮ อื เตียง เซ�
ปเล่ีย เฮี เอจี ซ ฟวยจ ฆรุง ยุฮ อ�ื เอจี โก แม โรฮ ทัน เญือะ
นึง อ�ื

13�โอ กซัต� ปเล่ีย เฮี เอะ ปัว รโฮงะ เกือฮ ปะ ฮมอง ตอก
เฮ�ี ดัฮ โม เซ เอจี ฟวยจ ยุฮ ฆรุง ไม่ เพรยีง แตะ เวยีง เซ�
ปุย โตะ เมือง เซ ตึน โอ เญาะ ซ ญอม กัฮ พาซี โอเอฮี� เญื
อม เซ มาื ลวง ตึน ซ รมัฮ ฆาื อื ปุๆ� 14 เอะ เอจี โฮลฮ เปิง
ฮลอง รอง ซโอว ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ แตะ� โม เอะ ฆวต เกือฮ
โตว ปะ แปน ปุย ไลจ โญต เซีย ซัก� มัฮ เซ ป ฮอยจ อู เอะ
รซอม เซ ละ ปะ ฆาื อ�ื 15 ละ ซ ปัว ปะ ซาวป แลน กวต นึง
นังซื เอจี ไซฮ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ โอเอฮี นึง เซ� ปะ ซ
ยุ เปอะ นึง นังซื เซ มัฮ ปุย เมือง เฮี ป เลฮ เตียง� ไม่ เกือฮ
ลอป อื ป กอยจ ป ราวม ฮอยจ ละ กซัต ไม่ โม ป ตัตเตียง
ปุย เมือง โม เซ เน่อมึ เจน โฆะ ลัง่� โม ลัปซด่อน นึง อื กอ
บุ่ง ลอน รพาวม� ญัก ลัมเลือ ตัตเตียง� มัฮ เซ ป โฮลฮ ปุย
ยุฮ ไลจ ไม่ อื ฆาื อ�ื 16 โม เอะ เตือง โอยจ เจอะ ปัว อฮั ละ
ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ แตะ ตอก เฮ�ี ดัฮ ปุย เอจี ฟวยจ เฌาะ
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โก โคระ แม เมือง เซ ไม่ เอจี ยุฮ อื ฆรุง อื เซ� ปะ เญาะ
ซ โฮลฮ เปอะ โตว ตัตเตียง บัน่เมือง ป ไก นึง แควน บลัฮ
โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เซ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

17 กซัต เซ ลเตือฮ โรฮ รโปะ โจตไม ฆาื อื ละ โม เซ�
รซอม นึง โจตไม เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
ฮอยจ ละ เรฮุม ป มัฮ จาวเมือง เซ ไม่ ชมิไช ป มัฮ เลคา

ไม่ โม ปุโฮมว อื เตือง โอยจ อ�ื เมาะ ป อาวต นึง ซามาเรยี
เซ� ไม่ ป อาวต นึง แควน บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ เลีย
ก ซเงะ เซ�

18 ปเล่ีย เฮี นังซื รโปะ โม เปะ เซ เอจี ไก ป ลาว ไม่ แป อื
เนิ เกือฮ อาึ ยุง อ�ื 19 อาึ เอจี ดวน ปุย โฮว ซาวป แลน ที
ฆาื อ�ื เญอืม เซ อาึ ยุ เนอมึ มัฮ อื ป เนอมึ� โฆะ ลัง่ ปุย นึง
เมือง เยรูซาเลม เฮี มัฮ เนอึม ป เลฮ เตียง กซัต ยุฮ แตะ�
ไม่ ซาวป อื ยุฮ ป ซุกซัก ละ อื โฮวน เจือ� 20 ไพรม อื โม กซัต
ป ตัตเตียง เมือง เยรูซาเลม เซ ระ เนอมึ อมันัต� โฮลฮ โรฮ
ตัตเตียง เมือง ปุย ไฮญ ป อาวต แควน บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี
ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� เมือง โม เซ โฮลฮ ตื โรฮ กัฮ พาซี โอ
เอฮี ละ อ�ื 21 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� โม เปะ ไมจ เปอะ ดวน
โม เซ ลโล่ะ ยุฮ แตะ เมือง เซ� ฮอยจ ละ ฮอยจ แม รซอม
โคระ อาึ ละ เปอะ� 22 ปุ ซลัฮ นึง ไลลวง เฮ�ี อฮั เนอึม อฮั
แนม ละ อ�ื เดอมึ โอ ซ แปน ป ไลจ โลม ละ กซัต� อฮั เซ
รซอม กซัต เซ�

23 เญือม เอจี ฟวยจ ลาว ปุย นังซื รโปะ กซัต อาทาเซอ
ซิต เซ ซองนา เรฮุม ไม่ ชมิไช ป มัฮ เลคา อื ไม่ โม ปุโฮมว อื
เซ� ปุย โม เซ โกฮ โฮว เอนิ ฆาื อื เคะ โม ยวิ นึง เวยีง เยรู
ซาเลม เซ� บัง่คัป อื เกือฮ ลโล่ะ กัน ยุฮ แตะ�

24 เญอืม เซ กัน ยุฮ ปุย วฮินั นึง เยรูซาเลม เซ แปน เนอมึ
ลโล่ะ ฆาื อ�ื ฮอยจ ละ ซไม แปน ด่ารอิตั กซัต ระ นึง เมือง
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เปอเซีย เซ เนอมึ ลอา นึง อ�ื

5
เฌาะ ยุฮ โคระ แม วฮินั

1 เจน เซ ไก ป ซึป ลปุง พะจาว ลอา ปุย� ติ อื มัฮ ฮกั
ไก� ติ อื มัฮ เซคารยิา กวน อติโด่� ปุย ลอา เซ ซึป ลปุง
พะจาว ละ โม ยวิ ป อาวต นึง เมือง ยูด่า ไม่ นึง เยรูซาเลม
เซ� เบือ มอยฮ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� 2 ฟวยจ เซ เซรู
บ่าเบ่น กวน เชอันทิเอน ไม่ เยชูอา กวน โยซาดั่ก� เญือม
เอจี ฮมอง อื ไล เซ เฌาะ โก โคระ เนอมึ วฮินั ยุฮ พะจาว ป
ไก นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ� ป ซึป ลปุง พะจาว ลอา ปุย เซ
อาวต โรฮ นา เซ ละ ซ เรอมึ อื ยุฮ วฮินั เซ ไม่ อ�ื

3 ไน เวลา เซ ทัตเทไน ป มัฮ จาวเมือง แควน บลัฮ โกลง
ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� ไม่ เชทา-โบเ่ซไน ไม่ โม ปุโฮม
ว อื โฮว เคะ โม ยวิ เซ� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ป ดวน
โม เปะ ยุฮ โคระ แม วฮินั ไม่ เฌาะ โก โคระ แม เปอะ เดีญ
อื ตอก เฮี เยอ�� อฮั เซ� 4ฟวยจ เซ ไฮมญ แม อื ตอก เฮ�ี
�โม ป กัมลัง โก โคระ แม ตึก เฮี มัฮ ปุย ติๆ มอยฮ อ�ื� อฮั
เซ� 5พะจาว ปังเมอ แลน แก ลอป โม พูนัม ยุฮ โม ยวิ เซ�
เกือฮ โตว ปุย โม เซ ปุน คัต เวยีน อ�ื ติ เจน กา ฮมอง กซัต
ด่ารอิตั ไลลวง เซ� ไม่ ตอก โลยฮ อื นังซื โจตไม ยุฮ อื เซ�

6 รซอม ไก นึง โจตไม ยุฮ ทัตเทไน ป มัฮ จาวเมือง แควน
บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เซ� ไม่ เชทา-โบเ่ซ
ไน ไม่ โม ปุโฮมว อื เมาะ ป อาวต นึง แควน เซ เตือง โอยจ
อ�ื เอจี ตาว อื ฮอยจ ละ กซัต ด่ารอิตั เซ� 7 รซอม เซ อฮั อื
ตอก เฮ�ี
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โอ กซัต ด่าริอตั� ปัว ปะ ไมจ ลอป ป ยุ เคราะ ลอป ป
ฮมอง�

8 เอะ ปัว รโฮงะ ละ ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ แตะ� เอะ เอจี โฮว
ฮอยจ นึง เมือง ยูด่า� เอะ เอจี โฮลฮ ยุ วฮินั ยุฮ พะจาว ป
ระ เนอึม ไล เซ� เอจี เฌาะ โก โคระ แม ปุย� ยุฮ เดีญ อื
นึง ซโมะ ซี เลียม ระๆ� ยุฮ โรฮ อื นึง โคะ ไมจๆ� กัน ยุฮ อื
เซ ไมจ ลัมเลือ เอนิ ไม่ โฮว อื ลัก่กา แตะ ปุ ปุ�

9 เญือม เซ เอะ ไฮมญ เญอะ โม พูนัม ยุฮ อื นึง ฆวต ยุง
แตะ ป ดวน อื ยุฮ วิฮนั เซ ไม่ เดีญ อ�ื 10 เอะ ไฮมญ โรฮ
โฮะ มอยฮ โม ป ยุฮ วฮินั เซ ละ ซ รโฮงะ โอะ มอยฮ อื เซ ละ
ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ ฮุ� ไม่ ซ โฮลฮ เอะ โจต อาึง มอยฮ โม ฮวั
นา ยุฮ อื เซ�

11 ปุย โม เซ โลยฮ อื ละ เอะ ตอก เฮ�ี
�เอะ มัฮ ป รซอฮ ละ พะจาว กุม ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะ

ลอง� เอะ มัฮ กัมลัง เฌาะ ยุฮ โคระ แม เยอะ วฮินั� ป มัฮ
วฮินั ป เอจี ยุฮ กซัต ระ ยุฮ โม อซิราเอน เกือฮ ฟวยจ เน่อมึ
โฆะ ลัง่ ติ โฮน โฮ� 12 โม จัตเจือ ไพรม เอะ โฆะ โอ ปังเมอ
ยุฮ โอเอฮี ควน เกือฮ อื พะจาว เมือง มะลอง เซ รอก พาวม
นึง แตะ� เญอืม เซ พะจาว เกือฮ เอนิ ปุย โม เซ โฮลฮ อาวต
ฆรมึ อมันัต เนบู่คัตเนซา กซัต เมือง บ่าบีโ่ลน ป มัฮ โม เคน
เด่ีย เซ ฆาื อ�ื โม เซ ยุฮ ไลจ ไม่ วฮินั เซ� โฮมวต โรฮ โรวก
ปุย โม เซ เกือฮ อื โฮว แปน ครา นึง เมือง บ่าบี่โลน�

13 �กัง เคะ เอ� ไน เนอึม ติ นึง กัน แปน ไซรตั กซัต นึง
เมือง บ่าบี่โลน เซ� กซัต เซ ดวน ปุย เฌาะ ยุฮ โคระ แม วิ
ฮนั ยุฮ พะจาว เซ� 14 เมาะ ป มัฮ เครองึ โกว ปุย นึง วฮินั
เซ ป มัฮ ป ยุฮ ปุย นึง ไคร นึง มาื� ป ตุย กซัต เนบู่คัตเนซา
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เซ โรวก เน่อมึ นึง เวยีง เยรูซาเลม ไม่ เอญี ละ อื อาึง นึง
เวอืต นึง เมือง บ่าบี่โลน เซ� โอเอฮี โม เซ กซัต ไซรตั เอจี
รแม่ อื ละ เชตบ่าซา ป มัฮ ปุย เอจี เลือก อื อาึง เกือฮ แปน
จาวเมือง ยูด่า เซ� 15 กซัต เซ อฮั อื ละ เชตบ่าซา เซ ตอก
เฮ�ี �ไมจ เปอะ ตุย โรวก โอเอฮี โม เซ ฮอยจ นึง วฮินั นึง
เวยีง เยรูซาเลม เซ� ฟวยจ เซ ลอต ละ อาึง นา เซ� ไมจ
เปอะ เฌาะ ยุฮ โคระ แม วิฮนั ยุฮ พะจาว เซ เกือฮ อาวต
นึง เบือง ไพรม อื เซ�� อฮั เซ� 16 ฟวยจ เซ เชตบ่าซา เซ
ฮอยจ โก เนอมึ ทัน วฮินั เซ นึง เบือง ไพรม อื นึง เยรูซาเลม
เซ� เน่อมึ เญือม เซ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี กัน ยุฮ ปุย วฮินั
เซ ยุฮ แนฮ ลัง่ อื ปังเมอ โอ ดิ ฟวยจ��

17 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� โอ กซัต� ดัฮ มัฮ ป ปุก รพาวม
เปอะ โฮ� ปัว ปะ เกือฮ ปุย ซาวป แลน แลน ป โจต ปุย อาึง
นึง นังซื ยุฮ เปอะ นึง เมือง บ่าบี่โลน เซ� ละ ซ ยุง ที เปอะ
ไลลวง ตอก ดวน กซัต ไซรตั เซ ปุย โฮว ยุฮ วฮินั นึง เวยีง
เยรูซาเลม เซ� อมั เนอมึ� อมั โอ เนอมึ� ฟวยจ เซ ปัว ปะ
รโฮงะ ละ เอะ ตอก ปุก อื รพาวม เปอะ ป เกือฮ เปอะ เอะ
ยุฮ เซ� อฮั เซ รซอม นังซื เซ�

6

นังซื ป ไซฮ กซัต ด่ารอิตั อาึง
1 เญอืม เซ กซัต ด่ารอิตั ดวน เนอมึ ปุย ซาวป แลน อื นึง

ก เกป ปุย นังซื ไพรม นึง เวยีง บ่าบี่โลน เซ� 2 ปุย ยุ เนอึม
นังซื ติ ปอ นึง เมือง เอกบ่าทานา ป มัฮ เมือง นึง จังวตั มี
เด่ีย� นังซื เซ ไก ป ไซฮ ปุย อาึง นึง ตอก เฮ�ี
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3 เฮี มัฮ นังซื รซอม กซัต ไซรตั ป ไซฮ อื อาึง เนอมึ แปน
โรง แตะ กซัต� เกว ไม่ ไลลวง วฮินั ยุฮ พะจาว นึง เวยีง เย
รูซาเลม เซ� กซัต เซ อฮั เฮ�ี
วฮินั ยุฮ พะจาว นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ ไมจ ปุย เฌาะ โก

โคระ แม� เอจี มัฮ นา ก ตอง ปุย ทไว โอเอฮี ละ พะจาว�
โก เกือฮ ฮลาวง ลแฆลฮ รเนฮ� เกือฮ เวอืฮ ลแฆลฮ รเนฮ�
4 เกือฮ โก ซโมะ นึง อื ลอวย จัน ไม่ รตา อื นึง โคะ ติ จัน�
เมาะ โอยจ อื มาื นึง กัน ยุฮ อื วฮินั เซ� เกือฮ เบิก่ มาื ยุฮ
ลวง ละ อ�ื 5 โอเอฮี ป โกว ปุย นึง วิฮนั นึง เยรูซาเลม เซ
เตือง ไคร เตือง มาื� เมาะ ป เอจี ตุย กซัต เนบู่คัตเนซา เซ
โรวก ฮอยจ นึง เวยีง บ่าบีโ่ลน เซ� เกือฮ รแม่ อื ละ ซ โฮลฮ
ปุย อาึง แม นึง เบือง ไพรม อื นึง วฮินั ยุฮ พะจาว นึง เวยีง
เยรูซาเลม เซ� อฮั เซ นังซื เซ�

6ฟวยจ เซ กซัต ด่ารอิตั ไซฮ นังซื โลยฮ อื ตอก เฮ�ี ฮอยจ
ละ ทัตเทไน ป ตัตเตียง แควน บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่
เลียก ซเงะ� ไม่ เชทา-โบเ่ซไน ไม่ โม ปุโฮมว อื ป มัฮ จาวไน
ป อาวต นึง แควน บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี เซ เตือง โอยจ อ�ื
โม เปะ ปุ เกือฮ ติ เปอะ เกวคอง ซองไซ ไม่ กัน ยุฮ ปุย โม
เซ� 7 ปุ ตุฮเตฮ มังมอ กัน ซ ยุฮ โคระ ปุย วฮินั ยุฮ พะจาว
เซ เฟือฮ เอนิ� เกือฮ แนฮ โม จาวเมือง โม ยูด่า ไม่ โม ป ระ
ป คาว ยุฮ โม ยวิ เซ โฮลฮ ยุฮ ซไบ่ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ นึง
เบือง ไพรม อื เมิฮ�

8 โฮฮ ฮา เซ อาึ ซตอก อาึง โม เปะ ซนัป ซนนุ กัน ยุฮ โม
ป ระ ป คาว ลลาึง โม ยวิ เซ นึง กัน ยุฮ อื วฮินั ยุฮ พะจาว
ตอก เฮ�ี
เมาะ โอยจ อื มาื นึง กัน ยุฮ อื เซ ไมจ เปอะ เบิก่ กัฮ เอนิ

ละ อื ปุๆ นึง มาื ยุฮ ลวง� ป มัฮ มาื โฮลฮ ปุย เน่อมึ นึง กัน
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เกป ปุย พาซี โอเอฮี นึง แควน บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่
เลียก ซเงะ เซ� ละ ซ เกือฮ กัน เฌาะ ยุฮ ปุย วฮินั เซ โอ ซ
ฌังเฌือะ ฆาื อ�ื 9 โอเอฮี ไฮญ เมาะ ป ตองกัน อ�ื ไมจ โรฮ
เปอะ เกือฮ ละ อ�ื ป มัฮ โมวก โปก นมุ� แกะ โปก� ไม่ กวน
แกะ ละ ซ ตอง อื ทไว ละ พะจาว เมือง มะลอง� ไม่ เฮงาะ
ซาลี� กิฮ� รอาวม อะงุน� ไม่ ลออยฮ กาวก เมาะ ป จัมเปน
โม ซตุ นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ โกว� ไมจ เปอะ เกือฮ ละ อื
ตัม เซ โครยญ ซเงะ่� ปุ เกือฮ วติ ฮา อ�ื 10 ละ ซ โฮลฮ อื
ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว เมือง มะลอง ตัม ปุก อื รพาวม
พะจาว เซ� ไม่ ซ โฮลฮ อื ไววอน เพือ อาึ ป มัฮ กซัต ยุฮ อ�ื
ไม่ โม กวน เนอะ เฮี โรฮ�

11 อาึ อฮั โรฮ อาึง ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ป โอ ยุฮ ตัม
ลปุง ซตอก อาึ อาึง เฮ�ี ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เญื่อฮ เญือะ
อื ไม่ เกือฮ เปอะ ปุย ตุย โฆรยจ โคะ เญือะ อื เซ เกือฮ ลอม
โฮ� เกือฮ ซโกง ปุย เซ นึง อื เกือฮ ลล่อน เอนิ� ไม่ เกือฮ
เญือะ อื เซ แปน นา ก โปวฮ ปุย ครมั รฌุฮ� 12 พะจาว
มัฮ ป เลือก เยรูซาเลม ละ เกือฮ อื แปน ก ลืลาว ปุย มอยฮ
แตะ� ดัฮ ไก กซัต ญุ่ก� เมือง ออฮ เมือง เอฮี ญุ่ก� ป คัต
เวยีน โกตไม เฮี ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ วฮินั เฮ�ี ปัว พะจาว
เซ ทอต เอนิ ไม่ ยุฮ โรฮ อื ไลจ ไม่ เมือง ตัตเตียง อ�ื อาึ
ป มัฮ ด่ารอิตั เตอ ดวน เนอึม ปุย ยุฮ ตัม ป อฮั แตะ เซ โค
รยญ เจือ� อฮั เซ รซอม นังซื เซ�

13 ฟวยจ เซ ทัตเทไน ป มัฮ จาวเมือง แควน บลัฮ โกลง
ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เซ ไม่ เชทา-โบ่เซไน ไม่ โม ปุโฮมว อื
เตือง โอยจ อื ยุฮ เนอึม อื ตัม ลปุง ดวน กซัต ด่ารอิตั เซ
ละ แตะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ โครยญ เจือ� 14 เญือม เซ
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โม พูนัม ยุฮ โม ยวิ เซ ยุฮ เนอึม วฮินั ยุฮ พะจาว เซ เกือฮ
ฟวยจ ปุ ปุ� เอจี มัฮ ยุฮ อื ตัม ป ซตอก ฮกัไก ป มัฮ ป ซึป
ลปุง พะจาว ไม่ เซคารยิา กวน อติโด่ ละ แตะ� เอจี ฟวยจ
เนอึม ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ ละ
อ�ื ไม่ ตัม ป อฮั กซัต ไซรตั� ไม่ ด่ารอิตั� ไม่ อาทาเซอซิต ป
มัฮ กซัต ระ เมือง เปอเซีย อาึง ละ อ�ื 15 เญือม เอจี ฟวยจ
ยุฮ ปุย วฮินั เซ ปุก เญอืม ฮาวก เคิ อาด่า ลอวย ซาวม� ปุก
เนอมึ แลฮ นึง กัน แปน ด่ารอิตั เซ กซัต ระ�

16 เญือม เซ โม อซิราเอน เตือง โม ซตุ� โม เลว�ี ไม่ โม
ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา ปุย เตือง โอยจ อื เซ� ชลอง
กัน ทไว แตะ วฮินั เซ ละ พะจาว ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�
17 นึง กัน ทไว อื วฮินั ยุฮ พะจาว เซ� ปุย โม เซ โรวก ทไว
โมวก โปก ติ รอย ตัว� ไม่ แกะ โปก ลอา รอย ตัว� ไม่ กวน
แกะ ปาวน รอย ตัว� ป ทไว อื ละ ซ แปน ควน โตฮ โม อซิ
ราเอน ติ แตะ ฮา มัป่ เตือง โอยจ อื เซ� มัฮ ปิ โปก กาว โรฮ
ลอา ตัว ตัม เซน เจอ โม อซิราเอน� 18 ปุย โม เซ เยอ ดุฮ
โรฮ โม ซตุ ตัม กัน ลัง ยุฮ อ�ื เกือฮ โรฮ โม เลวี อาวต นึง
เวน ละ ซ รซอฮ อื ละ พะจาว นึง เวยีง เยรูซาเลม� มัฮ ยุฮ
อื ตัม ป เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ โฮ�

19 เญอืม เอจี ฮาวก เคิ ติ กาว โรฮ ปาวน ซาวม โม ป เอจี
เอญี เน่อมึ โฮว แปน แตะ ครา เซ โฮลฮ โรฮ ชลอง กัน เลียง
ฌาว เซ โรฮ� 20 โม ซตุ ไม่ โม เลวี เซ เตือง โอยจ อื เอจี
เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ไล ตัม ไล กอ ยุฮ แตะ� เญือม เซ มอก
แกะ ละ ซ ทไว แตะ นึง กัน เลียงฌาว เซ รโตง โม ป เอญี เน่
อมึ แปน แตะ ครา เซ เตือง โอยจ อ�ื ไม่ รโตง โม ป มัฮ ซตุ
เซ� ไม่ รโตง โม โกะ อื ไอฮ โรฮ� 21 โม อซิราเอน ป เอญี เน่
อมึ แปน แตะ ครา เซ� ไม่ ปุย ไฮญ ป ญอม เลียก ดิ ไม่ อ�ื
เมาะ ป เอจี ปุน ทอเนาะ อื ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ ปุย เมือง



เอซรา 6:22 xix เอซรา 7:7

เซ เตือง โอยจ อ�ื ละ ซ นัปทื อื เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ทื โม
อซิราเอน เซ� โฮลฮ โซม ดิ ไม่ ปุ แตะ� 22 ปุย โม เซ ชลอง
กัน โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ อาแลฮ ซเงะ ไม่ รพาวม ไมจ
มวน แตะ� นึง เอจี เกือฮ พะจาว อื โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ ตอก เซ� ไม่ เกือฮ อื กซัต อตัซีเรยี เซ เลียก พาวม นึง
อ�ื ปอ เอนิ ปุน เรอมึ อื ยุฮ วฮินั ยุฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน
เซ ไม่ อ�ื

7
เอซรา ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม

1ฟวยจ เซ แม โฮวน เนอึม เมอ� เญือม แปน อาทาเซอ
ซิต กซัต นึง เมือง เปอเซีย เซ� ไก ปรเมะ ติ ปุย� มอยฮ อื
มัฮ เอซรา� มัฮ จัตเจือ ซตุ อาโรน� ไลลวง โม จัตเจือ อื มัฮ
ตอก เฮ�ี เอซรา เซ มัฮ กวน เซไรอา� เซไรอา เซ มัฮ กวน
อาซารยิา� อาซารยิา เซ มัฮ กวน ฮินคียา� 2 ฮินคียา เซ
มัฮ กวน ชนัลุม� ชนัลุม เซ มัฮ กวน ซาโด่ก� ซาโด่ก เซ มัฮ
กวน อาฮิทุป� 3 อาฮิทุป เซ มัฮ กวน อามารยิา� อามารยิา
เซ มัฮ กวน อาซารยิา� อาซารยิา เซ มัฮ กวน เมราโยต�
4 เมราโยต เซ มัฮ กวน เซราฮยิา� เซราฮยิา เซ มัฮ กวน อุต
ซี� อุตซี เซ มัฮ กวน บุ่กคี� 5 บุ่กคี เซ มัฮ กวน อาบี่ชูวา�
อาบี่ชูวา เซ มัฮ กวน ฟีเนฮตั� ฟีเนฮตั เซ มัฮ กวน เอเลอ
าซา� เอเลอาซา เซ มัฮ กวน อาโรน ป มัฮ ฮวันา ซตุ เซ�
6 เอซรา เซ มัฮ ปุย ฮาวก เน่อมึ นึง เวยีง บ่าบี่โลน� มัฮ คู
เพอกึ พะทัม� มัฮ ปุย ยุง ไลลวง โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ� ป
มัฮ โกตไม เกือฮ เยโฮวา พะจาว ทื โม อซิราเอน ละ อื เซ�
กซัต เซ เกือฮ โอเอฮี ละ อื ตัม ป ปัว อื โครยญ เจือ� มัฮ
เบือ อาวต อมันัต เยโฮวา พะจาว ทื อื ไม่ อื ไม่ กุนมุ่น ยุฮ
อ�ื 7 ไก โม อซิราเอน งอ่น� มัฮ จัตเจือ โม ซตุ� โม เลว�ี โม
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นัก โด่นตร�ี โม ป มอง โตะ รเวอืะ� ไม่ โม จัตเจือ ป รซอฮ
นึง วิฮนั เซ� ปุย โม เซ ฮาวก ดิ ไม่ เอซรา เน่อมึ นึง บ่าบี่
โลน� ละ ซ เอญี แตะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ปุก เนอึ
ม อาแลฮ นึง กัน แปน อาทาเซอซิต กซัต เซ�

8 เญือม ฮอยจ อื นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� ปุก เคิ พอน
ไน เนอมึ อาแลฮ ยุฮ กซัต เซ� 9 เญอืม โอก โรง อื ฮา เวยีง
บ่าบี่โลน เนอ� ปุก ฮาวก เคิ ติ เซ ติ ซาวม� เญือม เอจี
ฮอยจ อื นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ ปุก ฮาวก เคิ พอน เซ ติ
ซาวม� มัฮ เบือ อาวต อมันัต พะจาว ไม่ กุนมุ่น ยุฮ อื ไม่
อ�ื 10 เอซรา เซ เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ ซ เฮยีน แตะ ไล
ลวง โกตไม ยุฮ พะจาว เซ� ไม่ ยุฮ เนอึม อื ตัม เซ� ไม่ เพ
อกึ โรฮ อื โกตไม เซ ละ โม อซิราเอน เซ โรฮ�

โจตไม เกือฮ กซัต อาทาเซอซิต ละ เอซรา
11 เคียง เฮี โฮว มัฮ ไลลวง รซอม ป ไก นึง โจตไม ป เกือฮ

กซัต อาทาเซอซิต ละ เอซรา ป มัฮ ซตุ เซ� ไม่ มัฮ อื คู เพ
อกึ พะทัม� ไม่ มัฮ โรฮ อื ป ยุง เนอมึ ไลลวง โกตไม ยุฮ พะ
จาว ป เกือฮ อื ละ โม อซิราเอน เซ� รซอม โจตไม เซ อฮั อื
ตอก เฮ�ี

12�ฮอยจ เน่อมึ กซัต อาทาเซอซิต ป มัฮ กซัต ระ� ฮอยจ
ละ เอซรา ป มัฮ ซตุ� ไม่ มัฮ อื คู เพอกึ พะทัม� ไม่ ยุง เนอึ
ม อื ไลลวง โกตไม ยุฮ พะจาว เมือง มะลอง เซ�

13 �อาึ โปง รซอม แตะ ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี โม ป
มัฮ ซตุ� โม เลวี ไม่ ปุย ไฮญ นึง อื เมาะ ป อาวต นึง นาตี
เคียง ก ตัตเตียง อาึ อ�ื ดัฮ ไก ป ไก รพาวม ฆวต เอญี ไม่
เปอะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม เมอ� เกือฮ เอญี ไม่ เปอะ
เมิฮ� 14 อาึ ป มัฮ กซัต ระ ไม่ โม ป มัฮ ปุ ซิงซา เยอะ โอ
เอฮี ไม่ เตือง อาแลฮ ปุย อื เอจี มัฮ เกือฮ ปะ โฮว ไฮมญ
แลน ปุย นึง เยรูซาเลม ไม่ โม ยูด่า เซ� ปุย โม เซ อมั ยุฮ
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เนอึม อื ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว ป เอจี มอป พะจาว อาึง ละ
เปอะ เซ� อมั โอ ยุฮ อ�ื 15 เกือฮ โรฮ ปะ โรวก ไม่ มาื ไคร ป
ทไว อาึ ไม่ โม ป มัฮ ปุ ซิงซา ยุฮ ฮุ เซ� ไม่ เตม รพาวม แตะ
นึง� เอจี มัฮ ป ทไว ละ พะจาว ทื โม อซิราเอน ป อาวต นึง
เวยีง เยรูซาเลม เซ� 16 เกือฮ โรฮ ปะ โรวก ไม่ ไคร มาื ป
โฮลฮ เปอะ เกป เล่ีป แควน เวยีง บ่าบี่โลน� ไม่ โอเอฮี ทไว
โม ลัปซด่อน ไม่ โม ซตุ เซ ไม่ เตม รพาวม แตะ นึง� ป มัฮ
ป ทไว อื ละ วฮินั ยุฮ พะจาว ยุฮ แตะ นึง เวยีง เยรูซาเลม�
17 ปะ ไมจ เปอะ ไจ มาื เซ ละ ซ รวี แตะ โมวก โปก� แกะ
โปก� ไม่ กวน แกะ� ไม่ เฮงาะ รโกะ� ไม่ รอาวม อะงุน� ละ
ซ ทไว เปอะ นึง คัน ทไว ป ไก นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ยุฮ เปอะ
นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ�

18 �ป มัฮ ไคร มาื ป โฮฮ ลัง่ อื เซ� ปะ ไม่ โม เอียกปุ
เปอะ ไน โม ยวิ เตอมึ ตอก แกต เปอะ โซมกวน ไมจ โกว�
ดัฮ แนฮ เปอะ เอจี โกว ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว ยุฮ แตะ�
19 เครองึ โกว ปุย เญือม รซอฮ แตะ ละ พะจาว นึง วฮินั ป
เอจี มอป อาึ ละ เปอะ เซ� ปะ ไมจ โรฮ เปอะ มอป ทไว ซอง
นา พะจาว นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ โรฮ� 20 โอเอฮี เมาะ ป
จัมเปน ลัง่ เปอะ รวี ละ วฮินั ยุฮ พะจาว ยุฮ แตะ เซ� ไมจ
เปอะ โกว มาื ยุฮ ลวง ละ�

21�อาึ ป มัฮ กซัต อาทาเซอซิต เตอ� อาึ เอจี ซตอก อาึง
ละ ป มัฮ ไน คลัง ป อาวต นึง แควน บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี
ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เซ ตอก เฮ�ี โอเอฮี เมาะ ป ตองกัน เอซ
รา ป มัฮ ซตุ เซ ไม่ มัฮ อื คู เพอกึ พะทัม โกตไม ยุฮ พะจาว
เมือง มะลอง เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ละ อื ไม่ รพาวม เนอึม
แตะ� 22 ไมจ เปอะ เกือฮ มาื ละ ตัม เมาะ ปัว อ�ื เมือน เตอ
โอ เกิน ฮา ติ รอย ตะลัน� ไม่ เฮงาะ ซาลี ปุ โรฮ เกือฮ ละ
อื เกิน ฮา ติ เปือน ไปล ลอา รอย ทัง� รอาวม อะงุน ปุ โรฮ
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เกือฮ ละ อื เกิน ฮา 2,200 ลิต� ลออยฮ กาวก ปุ โรฮ เกือฮ
ละ อื เกิน ฮา 2,200 ลิต� กิฮ� เตอมึ เมาะ ปัว อื เกือฮ ละ
อ�ื 23 โอเอฮี เมาะ ป ซตอก พะจาว เมือง มะลอง ปุย เกือฮ
ละ ซ โกว ปุย อื นึง วิฮนั ยุฮ อื เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ เตม
เมาะ อฮั อื เซ� เดอมึ พะจาว เซ โอ ซ ฮาวก รพาวม ละ ปุย
นึง บัน่เมือง ยุฮ อาึ เฮ�ี ไม่ โม กวน เนอะ เซ โรฮ� 24อาึ อฮั
โรฮ ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ปุ เกป พาซี โอเอฮี นึง โม ซตุ� ไม่
โม เลว�ี โม นัก โด่นตร�ี โม ป มอง ญัม ไม่ โม ป รซอฮ นึง
วฮินั เซ� ไม่ โม ป ยุฮ กัน เมาะ ป เกว ไม่ วฮินั ยุฮ พะจาว
เซ� ปุ เกป นึง อื ติ ตื เนอมึ�

25 �ปะ ป มัฮ เอซรา เยอ� ไมจ เปอะ ดุฮ โม ป ตัตเตียง
ปุย ไม่ โม ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ ปุย ตัม ซติ พันญา เกือฮ
พะจาว ละ เปอะ� ละ ซ แปน อื ป ตัตเตียง ปุย ป อาวต อื
นึง แควน บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เซ เตือง
โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ ไอฮ โม ป ยุง ไลลวง โกตไม ยุฮ พะจาว
ยุฮ เปอะ นึง อ�ื โม ป โอ ดิ ยุง โกตไม เซ ไมจ โรฮ เปอะ เพ
อกึ เกือฮ ยุง อ�ื 26 ดัฮ ไก ปุย ออฮ ปุย เอฮี ญุ่ก ป โอ ยุฮ ตัม
ลปุง ซตอก พะจาว ยุฮ เปอะ� ไม่ โกตไม ยุฮ กซัต เซ� ไมจ
เปอะ เกือฮ ลอก กัน รเตีฮ ไม่ เกือฮ เปอะ ลอก ตุต แตะ� ปัง
มัฮ ตุต ฮอยจ ละ ยุม ญุ่ก� ปัง มัฮ โครฮ อื เกือฮ ตอ ลอป
ฮา เมือง อาวต อื ญุ่ก� โต เซ เกือฮ ปุย คัง นึง คอก� โต
เซ เกือฮ ปุย ตุย โอยจ คาวคอง อ�ื� อฮั เซ โจตไม ยุฮ กซัต
เซ�

27 เอซรา อฮั เฮ�ี �ปัว ลืลาว มอยฮ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว
ทื โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ� นึง เอจี เกียฮ โบว อื รพาวม
กซัต เซ� ละ ซ เกือฮ อื กซัต เซ เกียฮ รโพ โรฮ กัน ยุฮ ปุย
วฮินั ยุฮ พะจาว นึง เวยีง เยรูซาเลม เกือฮ ไมจ เกือฮ ชอม
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ตอก เซ� 28 พะจาว เซ เอจี เปลีฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ แตะ ละ อาึ� เอจี เกือฮ โรฮ อาึ แปน ปุย ปุก รพาวม
กซัต เซ ไม่ ป มัฮ ทีปึกซา ยุฮ อ�ื ไม่ โม จาวไน ป ไก อมันัต
ป รซอฮ ละ กซัต เซ โครยญ โฆะ อ�ื อาึ โฮลฮ เนอมึ รพาวม
กา แตะ เบือ อ�ื นึง อาวต อมันัต เยโฮวา พะจาว ยุฮ ฮุ ไม่
กุนมุ่น ยุฮ อื ไม่ เยอะ� อาึ เอจี โฮลฮ เนอมึ รโจะ ปุย ป มัฮ
โม ฮวันา ซฆลาวม ยุฮ โม อซิราเอน เซ ละ ซ เกือฮ ฮะ โฮลฮ
เอญี อาวต แม นึง เมือง แตะ ไม่ อาึ โรฮ�� อฮั เซ�

8
โม ป เอญี อาวต แม นึง เมือง แตะ

1 มอยฮ ปุย โม เฮี มัฮ มอยฮ โม ฮวันา ซฆลาวม ยุฮ โม
อซิราเอน ป เอญี ไม่ เอซรา เน่อมึ นึง เวยีง บ่าบี่โลน� เจน
แปน อาทาเซอซิต กซัต เซ� มอยฮ โม เซ มัฮ ตอก เฮ�ี

2 เน่อมึ จัตเจือ ฟิเนฮตั มัฮ เกอโชม�
เน่อมึ จัตเจือ อทิามา มัฮ ด่านีเอน�
เน่อมึ จัตเจือ ด่าวติ มัฮ ฮตัทัต�
3 เน่อมึ จัตเจือ เชคานิยา ป มัฮ ซฆลาวม โม ปาโรต นึง อื

มัฮ เซคารยิา� ไม่ โม ปรเมะ นึง อื ป เอจี โจต ปุย มอยฮ อื
นึง บัน่ชี เซ ไก ติ รอย ไม่ รฮอน ปุย�

4 เน่อมึ จัตเจือ ปาฮตั-โมอปั มัฮ เอลีไน กวน เซราฮิยา�
ป ฮอยจ ไม่ อื มัฮ ปรเมะ ลอา รอย ปุย�

5 เน่อมึ จัตเจือ ซัตทู มัฮ เชคานิยา กวน ยาฮาซีเอน� ป
ฮอยจ ไม่ อื มัฮ ปรเมะ ลอวย รอย ปุย�

6 เน่อมึ จัตเจือ อาดิน่ มัฮ เอเบ่ต กวน โยนาทัน� ป ฮอยจ
ไม่ อื มัฮ ปรเมะ รฮอน ปุย�

7 เน่อมึ จัตเจือ เอลัม มัฮ เยชายา กวน อาทาลิยา� ป
ฮอยจ ไม่ อื เซ ไก ปรเมะ นึง อาลแฆลฮ ปุย�
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8 เน่อมึ จัตเจือ เชฟาทิยา มัฮ เซบ่าดิ่ยา กวน มีคาเอน�
ป ฮอยจ ไม่ อื เซ มัฮ ปรเมะ รเตะ ปุย�

9 เน่อมึ จัตเจือ โยอปั มัฮ โอบ่าด่ี กวน เยฮเีอน� ป ฮอยจ
ไม่ อื เซ ไก ปรเมะ นึง ลอา รอย ไม่ กาว โรฮ ซเตะ ปุย�

10 เน่อมึ จัตเจือ บ่านี มัฮ เชโลมิต กวน โยซิฟียา� ป
ฮอยจ ไม่ อื เซ ไก ปรเมะ นึง ติ รอย ไม่ ลแฆลฮ ปุย�

11 เน่อมึ จัตเจือ เบ่ไบ่ มัฮ เซคารยิา กวน เบ่ไบ่� ป ฮอยจ
ไม่ อื เซ ไก ปรเมะ นึง งา่ โรฮ ซเตะ ปุย�

12 เน่อมึ จัตเจือ อตักัต มัฮ โยฮานัน กวน ฮกัคาทัน� ป
ฮอยจ ไม่ อื เซ ไก ปรเมะ นึง ติ รอย ไม่ กาว ปุย�

13 เน่อมึ จัตเจือ อาโด่นีคัม ไก โม ป ฮอยจ รเคะ นึง� เฮี
มัฮ มอยฮ ปุย เซ� มัฮ เอลีเฟเลต� เยอูเอน ไม่ เชไมยา� ป
ฮอยจ ไม่ อื เซ ไก ปรเมะ นึง ลแฆลฮ ปุย�

14 เน่อมึ จัตเจือ บิก่ไว มัฮ อุไท ไม่ ซักเคอ� ป ฮอยจ ไม่
ปุย ลอา เซ ไก ปรเมะ นึง อาลแฆลฮ ปุย�

15 อาึ เอจี รโจะ ปุย โม เซ เกือฮ อาวต นึง เฆียง รอาวม
เวยีง คื ป ปัต เลีฮ ลัก่ ยว่ง อาฮะวา� เอะ ยุฮ ไคะ อาวต แตะ
นา เซ ลอวย ซเงะ� เญือม ซาวป อาึ แลน โม ลัปซด่อน ไม่
โม ซตุ เซ� อาึ ยุ โตว จัตเจือ โม เลวี นา เซ ติ ตื เนอึม�
16 ฟวยจ เซ อาึ เกือฮ ปุย โฮว กอก เอลีเยเซอ� อารเีอน�
เชไมยา� เอนนาทัน� ยารปิ� เอนนาทัน� นาทัน� เซคาริ
ยา ไม่ เมชูลัม� โม ป มัฮ ฮวันา ปุย� ไม่ เกือฮ ซาวป กอก โย
ยารปิ ไม่ เอนนาทัน ป มัฮ ปุย ไมจ พันญา� 17 อาึ ดวน ปุย
โม เซ โฮว เคะ อติโด่ ป มัฮ ป ระ ป คาว นึง ยว่ง คาซิเฟีย�
คระ เฌือต ปุย เซ มัฮ ป ยุฮ กัน นึง วฮินั ไพรม อ�ื มัฮ ปัว
เยอะ โม เซ เกือฮ ตาว ปุย เกือฮ โฮว ไม่ เอะ ละ ซ รซอฮ อื
นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ทื เอะ� 18 เญือม เซ อมันัต พะจาว ไม่
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กุนมุ่น ยุฮ อื อาวต ไม่ เอะ� ปุย โม เซ ตาว เนอึม ปุย ป ไก
เนอึม ป ยุ ป ยุง ไม่ ที รพาวม แตะ ฮอยจ ละ เอะ� มอยฮ
อื มัฮ เชเรบี่ยา� มัฮ จัตเจือ โม มาลี กวน เลวี เซ� เชเรบี่
ยา ไม่ กวน รเมะ อื ไม่ โม เอยีกปุ คระ เฌือต อ�ื รโจะ เตือง
โอยจ อื แปน กาว โรฮ ซเตะ ปุย� 19 ปุย โม เซ ตาว โรฮ ฮา
ชาบี่ยา ไม่ เยชายา ไม่ โม เอียกปุ คระ เฌือต อื ไม่ โม กวน
อื รโจะ แปน งา่ ปุย� ปุย โม เซ เยอ มัฮ จัตเจือ เมราร�ี
20 โนก ฮา ปุย โม เซ เยอ� ไก แม ลอา รอย ไม่ งา่ ปุย ป ลัง
รซอฮ นึง วฮินั เซ� เอจี มัฮ ตื จัตเจือ โม ป โจต ด่าวติ อาึง
มอยฮ อื ละ ซ เรอมึ อื โม เลวี นึง วฮินั เซ�

เอซรา เกือฮ ปุย เออปึ ป โซม แตะ ละ ซ ไววอน แตะ
21 เญือม เซ อาึ ครอฮ ละ ปุย ดวน ปุย เออปึ ป โซม ป

ปอน แตะ� นึง โบ รอาวม เวยีง คื อาฮะวา เซ� ละ ซ โฮลฮ
เอะ เรจี ติ แตะ เตียม ซองนา พะจาว ยุฮ แตะ� ละ ซ ปัว พะ
จาว นัม คระ นัม โครง ละ แตะ นึง กัน เอญี เอะ นึง เมือง
แตะ� มัฮ โรฮ ละ ซ ปัว พะจาว โซะโกะ ฮรกัซา นึง โม กวน
เฌือต แตะ� ไม่ คาวคอง เงอะ เตือง โอยจ อ�ื 22 ดัฮ อาึ ซ
ปัว โม ตฮนั บุก บรอง นึง กซัต ละ ซ เกือฮ แปน ป เฆีญ เอะ
นึง คระ เอญี เญอะ เซ อาึ โซะกิจ โรฮ ฆาื� นึง เอจี อฮั อาึ อื
ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �อมันัต พะจาว ไม่ กุนมุ่น ยุฮ อื เอจี
อาวต ไม่ โม ป อาึง รพาวม แตะ นึง อ�ื ละ โม ป ละ โปวฮ
แตะ เซ� พะจาว ปังเมอ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ�� อาึ เอจี
อฮั ตอก เซ� 23 เอะ เออปึ เนอึม ป โซม ป ปอน แตะ ฆาื อื
ละ ซ ไววอน ปัว พะจาว ยุฮ แตะ เรอึม แตะ นึง ไลลวง เฮ�ี
เญือม เซ พะจาว เอจี โลยฮ เนอมึ รซอม ไววอน เอะ เซ�

24 ฟวยจ เซ อาึ เลือก อาึง โม ซตุ ระ กาว โรฮ ลอา ปุย�
มัฮ เชเรบี่ยา ไม่ ฮาชาบี่ยา� ไม่ โม ซตุ ไฮญ นึง อื แม กาว
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ปุย� 25 เญอืม เซ อาึ แฆ ไคร มาื ไม่ เครองึ โกว ปุย� โอเอฮี
โม เซ มัฮ ป ทไว โม กซัต ไม่ โม ปุ ซิงซา อื โอเอฮี� ไม่ จาว
ไน ป รซอฮ ละ อ�ื ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื เอจี มัฮ
ละ ซ โกว อื ละ วฮินั ยุฮ พะจาว ป ทื เอะ เซ� โอเอฮี โม เซ
อาึ เอจี มอป ละ โม ซตุ เซ� 26 ป แฆ อาึ มอป ละ อื เซ มัฮ
มาื ไก 650 ตะลัน� มัฮ เครองึ โกว ปุย ป ยุฮ ปุย นึง มาื 100
ตะลัน* มัฮ แม ไคร นัมนัก 100 ตะลัน� 27 มัฮ ซโลวง ไคร
งา่ โม่ว นัมนัก 1,000 แทป� มัฮ แม ซโลวง ไร ซเงี ญื ปุย
เกือฮ ตอฮ ลอา โม่ว� งวยฮ อื เมาะ โรฮ งวยฮ ซโลวง ไคร
เซ�

28ฟวยจ เซ อาึ อฮั ละ ปุย โม เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ เตือง
โอยจ เปอะ เอจี มัฮ เปอะ ปุย ซัมคัน นึง เอจี ทไว ปุย เปอะ
ละ พะจาว. เครองึ โกว ปุย ไม่ ไคร มาื นึง อื เอจี มัฮ ตื โรฮ
ป ซัมคัน นึง มัฮ อื ป ทไว ปุย ไม่ เตม รพาวม แตะ ละ เยโฮ
วา พะจาว ทื โม จัตเจือ ไพรม โม เปะ เซ� 29 ไมจ เปอะ โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง โอเอฮี โม เซ ฮอยจ ละ ฮอยจ เปอะ นึง วฮินั
ยุฮ พะจาว เซ� ดัฮ เปอะ เอจี ฮอยจ นา เซ ไมจ เปอะ เลียก
แฆ นึง โตะ ฮอง อาวต โม ซตุ เซ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ มอป
ละ โม ฮวันา ซตุ ไม่ โม เลวี ไม่ โม ฮวันา ซฆลาวม ยุฮ โม อซิ
ราเอน ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม เซ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั
เซ ละ� 30 โม ซตุ ไม่ โม เลวี เซ โซะโกะ ฮรกัซา เนอึม นึง
ไคร มาื ไม่ เครองึ โกว ปุย ป เอจี แฆ ปุย ละ แตะ เซ� ละ ซ
โรวก อื ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ป ไก นึง เวยีง เยรูซาเลม
เซ�

31 เญอืม เซ เอะ โอก โฮว เน่อมึ นึง โบ รอาวม เวยีง คื อา
ฮะวา เซ� ละ ซ โฮว เยอะ ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม� อมั

* 8:26 8:26 มาื ติ ตะลัน ไก นัมนัก ด่าว งว่ย โรฮ ปาวน กิโลกรมั�
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นัต พะจาว ไม่ กุนมุ่น ยุฮ อื เอจี อาวต ไม่ เอะ� เฆีญ เอะ
เกือฮ โปน ฮา ป ฆวต รุป ไม่ เยอะ� ไม่ โม คะมุย มอง ซะ เต
เยอะ นึง คระ เซ� เญอืม โอก เอะ ฮา นา เซ ปุก ฮาวก เคิ ติ
กาว โรฮ ลอา ซาวม� 32 เญือม เอจี ฮอยจ เอะ นึง เวยีง เย
รูซาเลม เซ� ลอต เอนิ ลโล่ะ นา เซ ลอวย ซเงะ�

33 ซเงะ ปาวน นึง อื เอะ โฮว ฮอยจ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว
เซ� เอะ แฆ ไคร มาื ไม่ เครองึ โกว ปุย นึง วฮินั เซ� ฟวยจ
เซ มอป ละ เมเรโมต กวน อุรยีา ป มัฮ ซตุ� ไม่ โม ป อาวต
ไม่ อ�ื ป มัฮ เอเลอาซา กวน ฟีเนฮตั ไม่ โม เลวี ลอา ปุย ป
มัฮ โยซาบัต่ กวน เยชูวา� ไม่ โนอตัยา กวน บิน่นยุ� 34 ปุย
โม เซ เมีญ เมาะ ไก อ�ื แฆ แม โรฮ เมาะ นัมนัก โอเอฮี โม
เซ ไม่ โจต อื อาึง นึง นังซื ยุฮ แตะ โครยญ เจือ�

35 เญือม เซ เมาะ ป เอญี เน่อมึ โฮว แปน แตะ ครา นึง
เมือง ปุย เซ� โรวก ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ทื โม อซิรา
เอน� มัฮ โมวก โปก กาว โรฮ ลอา ตัว รโตง โม อซิราเอน
เตือง โอยจ อ�ื มัฮ แกะ โปก รไตม โรฮ แลฮ ตัว� มัฮ แม
กวน แกะ อาลแฆลฮ โรฮ อาแลฮ ตัว� ไม่ ปิ โปก กาว โรฮ
ลอา ตัว ละ ซ แปน อื ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่� โอเอฮี โม
เซ โครยญ เจือ มัฮ ตื ป ตอง อื ทไว ละ พะจาว. 36 ปุย โม เซ
โรวก นังซื รซอม กซัต เซ� เกือฮ อื ละ โม กวนไจ โกะ อ�ื
ไม่ โม จาวเมือง ป อาวต แควน บลัฮ โกลง ยูฟะเรตี ลวง ลัก่
เลียก ซเงะ เซ� ปุย โม เซ ลอต แปน ป เรอึม รโพ โม ลัป
ซด่อน เซ นึง กัน ป เกว ไม่ วฮินั ยุฮ พะจาว เซ�

9
รซอม ไววอน เอซรา



เอซรา 9:1 xxviii เอซรา 9:6

1 กังเคะ เอ� ไก โม ฮวันา ไน โม อซิราเอน งอ่น ฮอยจ อฮั
เฮี ละ อาึ� �โม ลัปซด่อน ไน โม อซิราเอน� ไม่ โม ซตุ� ไม่
โม เลว�ี ปุน ทอเนาะ โตว ติ แตะ ฮา โม ป อาวต นึง เมือง
รวติ รเวยีง แตะ เซ� เอจี ลเลียก รไม่ ไม่ กัน ฆอก กัน เบร
ยุฮ อ�ื ปุย โม เซ มัฮ โม คะนาอนั� โม อมัโมน� โม โมอปั�
โม อยีปิ� ไม่ โม ฮติไท� โม เปรซีิ� โม เยบุ่ต� ไม่ โม อาโมไร
เซ� 2 โม อซิราเอน เนอ� เอจี ไอฮ โรฮ ปรโปวน โม เซ แปน
ปรโปวน เญือะ แตะ งอ่น� เอจี เกือฮ โรฮ กวน รเมะ แตะ
ไอฮ อื งอ่น� เคียง เซ ป มัฮ ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว เอจี
แปน เนอึม ปุย รไม่ รม่าึก ไม่ ปุย ไฮญ ฆาื อ�ื ป ระ พิต ฮา
ปุย ไฮญ นึง อื มัฮ เอนิ โม ฮวันา นึง อ�ื ไม่ โม ป ตัตเตียง
เมือง เซ� ป ยุฮ กัน ฆอก ตอก เซ เยอ�� อฮั เซ เนิ�

3 เญอืม ฮมอง อาึ โอเอฮี ตอก เซ� อาึ แจฮ เอนิ ลปิ แตะ
ฆาื เตือง ลปิ ฮอป แตะ� รอยจ แม โรฮ ฮาึก ไกญ ฮาึก กัป
แตะ� เญื่อฮ เอนิ งาวม ฆาื ไลจ รพาวม แตะ� 4 อาึ งาวม
ไม่ ตุก รพาวม แตะ นา เซ ฮอยจ ละ เติง เวลา ตอง ปุย ทไว
โอเอฮี เมือ กปู อ�ื โม ลัปซด่อน ป ฮอ นึง โอ แตะ ซ ปุก
รพาวม พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน เซ� ฮอยจ โพรม ดิ ฆาื อื
ไม่ ปุ แตะ ซองนา อาึ� นึง เอจี ฮมอง อื ยุฮ โม ป เอญี เน่อมึ
แปน แตะ ครา เซ ป พิต ป โฌวะ ละ พะจาว ตอก เซ�

5 เญอืม เอจี เติง เวลา ตอง ปุย ทไว โอเอฮี ละ พะจาว เมือ
กปู อื เซ� อาึ โกฮ เน่อมึ ก งาวม แตะ ฆาื รพาวม ตุก แตะ
เซ� จาวป ลัง่ เครองึ เซอกึ แฌฮ แตะ เซ� ชุง นึง มะฆรา
วง แตะ ยวก เตะ แตะ ละ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ�
6 อาึ ไววอน ปัว นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว ยุฮ อาึ�
อาึ โซะกิจ ลัมเลือ เอนิ นึง ซ เลียก แตะ เคะ ปะ� อาึ เญาะ
โรวต โตว งนั แลน ปะ ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ� นึง เอจี โฮวน
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ลัมเลือ มัป่ พิต ยุฮ โม เอะ ละ เปอะ� เอจี ฮลาวง เอนิ ฮา
ไกญ เญอะ� พิต โฌวะ ยุฮ เอะ เซ เอจี รชุก เอนิ เบรยีง ไม่
มะลอง เอนิ�

7 �โม เอะ เตือง โอยจ เจอะ เอจี โฮวน เนอึม มัป่ พิต ยุฮ
ฮุ� เน่อมึ เจน โม จัตเจือ ไพรม เมอะ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี
มัป่ พิต ยุฮ เอะ เซ เอจี เกือฮ เนอึม เอะ โฮลฮ อาวต ฆรมึ
อมันัต กซัต เมือง ไฮญ เซ� เตือง กซัต ยุฮ ฮุ ไม่ โม ซตุ ยุฮ
ฮุ� โม เอะ เอจี โฮลฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ� เอจี ซะ เต ปุย
เยอะ� เอจี โฮลฮ แปน ครา ปุย� เอจี โฮลฮ โอต โซะกิจ ปิญ
ไง่ แตะ� ตอก เอจี โฮลฮ โฮะ รปั ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮ�ี

8 �โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ ฮุ� ปเล่ีย เฮี ปะ ปังเมอ
เอจี เปลีฮ โรฮ เปอะ รพาวม ฮรกั แตะ ไม่ กัน เลียก พาวม
เปอะ นึง เอะ ตา ติ วงั โรฮ� เอจี ปุน เกือฮ เปอะ ปุย ไน
โม เอะ โฮลฮ โปน ฮา แปน แตะ ครา งอ่น� ไม่ โฮลฮ เยอะ
เอญี อาวต ไมจ อาวต มวน นึง นาตี ซัมคัน ยุฮ เปอะ เฮ�ี
เอจี เกือฮ เปอะ เอะ โฮลฮ รพาวม บวยฮ บาึง แตะ� 9 โม
เอะ เอจี โฮลฮ เนอึม แปน ครา ปุย� ปะ ปังเมอ เอจี เรอึม
เปอะ เอะ เกือฮ เบลือฮ ฮา แปน แตะ ครา ปุย� เอจี เกือฮ
เปอะ เอะ โฮลฮ รพาวม บวยฮ บาึง แตะ� ไม่ เกือฮ เปอะ โม
เอะ แปน ปุย ปุก รพาวม กซัต ยุฮ โม เปอเซีย เซ� ปอ เอนิ
ปุน ญอม อื เรอึม เฌาะ ยุฮ วิฮนั ยุฮ พะจาว ทื เอะ ป เอจี
เญื่อฮ เอจี ไลจ เซ� เกือฮ แม อื แปน ป ตอน ป ฮมัน� ไม่
เกือฮ เปอะ โม เอะ โฮลฮ อาวต ไมจ อาวต มวน นึง เมือง ยู
ด่า� ไม่ นึง เยรูซาเลม เฮ�ี

10 �โอ พะจาว ยุฮ เอะ� เคียง เอจี เรอึม เปอะ เอะ ตอก
เซ� ปเล่ีย เฮี เอะ ซ กัฮ แม ติ แตะ ตอก เมอ แม� เอะ เอจี
พิต แม ลปุง ซตอก ยุฮ เปอะ� 11 ลปุง ซตอก เปอะ เซ เอจี
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มัฮ ป ดวน เปอะ โม ป ซึป ลปุง แตะ เซ รโฮงะ ละ โม เอะ
ตอก เฮ�ี �บัน่เมือง ป ซ โฮลฮ เปอะ เลียก อาวต นึง ละ ซ
แปน อื คอง เปอะ เซ มัฮ ปลัฮเตะ นาวก นึง ป ฆอก ป เบร�
นึง มัฮ ปุย นึง เมือง เซ ป ยุฮ ลอป ป ฆอก ป เบร ไม่ ป รแอม
ละ ยุ พะจาว อ�ื ปลัฮเตะ เซ เอจี นาวก เนอึม นึง ป ฆอก
ป เบร เน่อมึ ก เซฮ ฮอยจ ก ล่าวง เอนิ� 12 มัฮ เซ ป โอ
เปอะ ไมจ เกือฮ กวน รเมะ กวน รโปวน แตะ เญือะ เอญี ละ
ปุ แตะ ไม่ ปุย โม เซ ฆาื อ�ื ปุ ซาวป เรอึม ปุย โม เซ เกือฮ
จเลิน เฟือฮ เอนิ� เดอมึ โม เปะ ซ โฮลฮ อาวต ไมจ โซม ญุ่ก
นึง เมือง เซ� ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ มอป ละ โม กวน เฌือต แตะ
เกือฮ แปน คอง อื โอ เญาะ ไก ลอยจ�� เอจี อฮั เปอะ เซ
เนิ�

13 �โอ พะจาว� เมาะ มัป่ ตุต ป เกือฮ เปอะ เอะ ลอก ฆาื
กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ ฮุ เซ� รมัฮ ลัง่ ฮา ป ลัง ลอก เกอะ� นึง
มัฮ เอะ ปุย โฮวน ลอน พิต โฌวะ ยุฮ� เอจี ละ โรฮ ลัง่ เปอะ
เอะ เกือฮ ไอม เมาะ เฮี ลัง่� 14 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� เอะ อมั
โซมกวน ไม่ ซ เลฮ อฮั กัฮ เวอืน แม แตะ ลปุง ซตอก ปะ ป
ไก นึง โกตไม ยุฮ เปอะ ตอก เซ� ไม่ ซ เญือะ ซ เอญี ลัง่ ละ
ปุ แตะ ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร เฮ�ี ดัฮ เอะ ยุฮ แนฮ กัน ฆอก
ตอก เซ� ปะ ตึน ซ เปลีฮ เปอะ รพาวม ฮาวก แตะ ละ เอะ
ฆาื อ�ื ไม่ ซ ยุฮ เอนิ เปอะ ไลจ ไม่ โม เอะ เตือง โอยจ เจอะ
ปอ โอ เยอะ เญาะ ซ ไอม ติ ปุย เนอึม� โม่ มัฮ ตอก เซ�
15 โอ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน� ปะ ซืไซ เนอึ
ม เปอะ� ปะ ปังเมอ เกือฮ ลัง่ เปอะ เอะ ไอม ลัง่ งอ่น� เอะ
ปัว รโซะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ ละ เปอะ� เอะ โซมกวน โตว ไม่
เลียก ลัง่ แตะ เคะ ปะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ พะจาว อาึ
อ�ื
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ไลลวง รโซะ ปุย ติ แตะ ละ พะจาว
1 ลไล ไววอน เอซรา ปัว นึง พะจาว ไม่ รโซะ อื พิต โฌวะ

ยุฮ แตะ ไม่ วตั อื ติ แตะ เกือฮ ฆลาื นึง ลัก่กา วฮินั ยุฮ พะ
จาว เซ ไม่ เยอืม แตะ เซ� เญือม เซ ฮอยจ โรฮ โม อซิรา
เอน เคะ อื ติ มู ระ เตือง ปรเมะ ปรโปวน ไม่ โม กวนดุ� ปุย
โม เซ เยอืม เนอมึ เยอืม แนม โรฮ ไม่ อ�ื 2 เญือม เซ เชคา
นิยา กวน เยฮีเอน ป มัฮ โม เอลัม อฮั อื ละ เอซรา เซ ตอก
เฮ�ี �โม เอะ เอจี มัฮ เนอมึ ปุย เลฮ เตียง พะจาว� นึง เอจี
โคะ เญือะ อะ ไม่ ปุย ตังเมือง เฮ�ี ปัง มัฮ ตอก เซ� โม เอะ
โม อซิราเอน เฮี ไก ลัง่ ตอก ซ เกียฮ โปน เนอ� 3 ปเล่ีย เฮี
ไมจ เอะ ซันญา อาึง ไม่ พะจาว ยุฮ แตะ ตอก เฮ�ี เอะ ซ
ตาว ปรโปวน โม เฮี ไม่ โม กวน อื เตือง โอยจ อื เกือฮ เอญี
นึง เญือะ นึง ยว่ง แตะ ตัม ป เอจี อฮั ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ
ฮุ� ไม่ ตัม ป อฮั โม ปุโฮมว เปอะ ป นัปทื เนอมึ ลปุง ซตอก
พะจาว อาึง เซ� ปัว เกือฮ มัฮ ตัม ป อฮั โกตไม เซ เมิฮ�
4 โกฮ ฮา เมิฮ� ยุฮ เนอึม ตัม กัน ลัง ยุฮ เปอะ เซ� ฟวยจ
เซ เอะ ซ รโพ โรฮ ไม่ เปอะ� เกือฮ ติ เปอะ เรยีง รพาวม ละ
ยุฮ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 เญือม เซ เอซรา โกฮ เนอึม� เกือฮ โม ซตุ ระ ไม่ โม
เลวี ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เซ ซันญา ซโตฮ อื ละ
ซ ยุฮ อื ตัม ป อฮั แตะ เซ� ปุย โม เซ ซันญา เนอึม อื ตอก
เซ� 6 ฟวยจ เซ เอซรา โกฮ เอญี เน่อมึ ลัก่กา วฮินั ยุฮ พะ
จาว เซ� เลียก ฮอยจ โตะ ฮอง เยโฮฮานัน กวน เอลียาชปิ�
เญือม เอจี ฮอยจ อื นา เซ โซม โตว โอเอฮี ติ เจือ เนอึม�
รอาวม ปุ โรฮ ญุ อ�ื นึง ตุก ลอน ลัง่ รพาวม แตะ นึง โม ป
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เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา เซ� นึง มัฮ โม เซ ป เลฮ เตียง
พะจาว�

7 โม ฮวันา ปุย ครอฮ อื ละ ปุย เล่ีป เมือง ยูด่า ไม่ เยรูซา
เลม เซ ละ โม ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา โครยญ โฆะ อ�ื
เกือฮ อื ฮอยจ รโจะ โพรม ดิ นึง เยรูซาเลม เซ� 8 ดัฮ ไก
ปุย โอ ฮอยจ นา เซ ไพ ไน ลอวย ซเงะ ตัม ป อฮั โม จาวไน
ไม่ โม ป ระ ป คาว เซ� เกือฮ ปุย ตุย คาวคอง อื ฮา อื ละ ซ
เกือฮ อื แปน คอง ลวง� ไม่ ทอเนาะ โน่ง อื ปุย เซ ฮา ปุย
ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื

9 ไน ลอวย ซเงะ เซ โม ยูด่า ไม่ โม เบ่นยามิน เซ ฮอยจ
เนอึม ละ ซ โพรม อื ไม่ ปุ แตะ นึง เยรูซาเลม เตือง โอยจ
แตะ� (เญือม เซ ปุก วนัที งา่ เคิ ซไตม นึง อ�ื� โม ลัป
ซด่อน เตือง โอยจ อื เซ งาวม นึง กังเด่น ลัก่กา วฮินั ยุฮ พะ
จาว เซ� ซเงะ เซ ระ ลัมเลือ เฮละ นึง� ปุย โม เซ โตวฮ ฆ
ราึง รกุฮ รเตียง นึง ไลลวง กัน โพรม แตะ เซ� ไม่ ฆาื เฮละ
พริ เซ โรฮ� 10 เอซรา ป มัฮ ซตุ เซ โกฮ ชุง อฮั อื ละ ปุย โม
เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอจี เลฮ เปอะ เตียง� นึง เอจี เญือะ
เปอะ ไม่ ปรโปวน ป มัฮ ปุย ตังเมือง เซ� เอจี มัฮ เกือฮ
เปอะ เคาะ นัม ฮอยจ ละ โม อซิราเอน ฆาื อ�ื 11 เคียง มัฮ
อื ตอก เซ ไมจ เปอะ รโซะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ ละ เยโฮวา
ป มัฮ พะจาว ทื โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ� ไม่ ยุฮ เปอะ ป
ปุก รพาวม อ�ื ไมจ เปอะ ทอเนาะ ติ แตะ ฮา ปุย ตังเมือง
ป อาวต ลลาึง เปอะ ไม่ รกัฮ เปอะ ฮา ปรโปวน เญือะ เปอะ
ป มัฮ ปุย ตังเมือง เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

12 ฟวยจ เซ ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื โลยฮ อื นึง เซียง
เรยีง แตะ ตอก เฮ�ี �เอจี ปุก เนอึม ตอก เซ� ไมจ เอะ ยุฮ
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ตัม ป เอจี อฮั ปะ ละ แตะ เซ� 13 โม ป ฮอยจ โพรม เฮี ปัง
เมอ โฮวน ลัมเลือ เอนิ� ระ ลัมเลือ โรฮ เฮละ เฮี ไม่� เอะ
เญาะ ปุน อาวต โตว นึง กัง เด่น เฮ�ี ไลลวง เฮี มัฮ โตว ป
ซ เกียฮ ฟวยจ ไน ติ ลอา ซเงะ โน่ง� นึง เอจี โฮวน ลอน โม
เอะ ป ยุฮ กัน พิต กัน โฌวะ นึง ไลลวง เซ� 14 ไมจ เกือฮ
โม ป กวต ป เฮยีง ยุฮ แตะ อาวต คิต งอ่ต กัน เซ ฆรอ โม
ลัปซด่อน ป ฮอยจ โพรม เซ� เมาะ ป รปั ปรโปวน ปุย ตัง
เมือง แปน ปุย เญือะ แตะ เซ� ไมจ อื ฮอยจ ตัม เวลา กัม
โนต ปุย ละ แตะ� ไมจ อื ฮอยจ ไม่ ป กวต ป รเตีฮ รตุม นึง
ยว่ง อาวต แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� ดัฮ เอะ ยุฮ ตอก เซ
รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ป ซ ฮอยจ ละ เอะ ฆาื ไลลวง เฮี ซ
เกียฮ ไฆร โรฮ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 15 โม ป ตุเตฮ ไลลวง เซ มัฮ
โยนาทัน กวน อาซาเฮน ไม่ ยาไซอา กวน ทิกวา เซ โน่ง� เม
ชูลัม ไม่ ชปัเบไ่ท ป มัฮ โม เลวี มัฮ โรฮ ป รโพ ป อฮั ปุย ลอา
เซ�

16ฟวยจ เซ โม ป เอญี เน่อมึ แปน แตะ ครา เซ ยุฮ เนอึ
ม อื ตัม เซ� เอซรา ป มัฮ ซตุ เซ เลือก อาึง ปุย ป มัฮ ฮวั
นา ซฆลาวม เซ� ไม่ โจต อื อาึง มอยฮ อื โครยญ โฆะ อ�ื
เญอืม ฮาวก เคิ กาว ติ ซาวม เมอ� โม เซ รโจะ ดิ เนอมึ คิต
งอ่ต ไลลวง เซ� 17 เญือม เอจี ฮาวก แม เคิ ติ เซ ติ ซาวม
เมอ� เอจี ฟวยจ รเตีฮ อื ไลลวง โม ป รปั ปุย ตังเมือง แปน
ปรโปวน เญือะ แตะ เซ โครยญ โฆะ อ�ื

มอยฮ ปรเมะ ป เญือะ ไม่ ปุย ตังเมือง
18 โม ปรเมะ ป เญือะ ไม่ ปุย ตังเมือง มอยฮ อื ตัม ซฆลาว

ม อื มัฮ ตอก เฮ�ี โม ซตุ นึง อื ซฆลาวม เยชูอา กวน โยซาดั่
ก ไม่ โม เอยีกปุ อื มัฮ มาอาเซอา� เอลีเยเซอ� ยารปิ ไม่ เก
ด่าลิยา� 19 ปุย โม เซ เอจี ซันญา อาึง ไลลวง กัน ซ ละ แตะ
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ปรโปวน เญือะ แตะ� ป ทไว อื ละ ซ แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ
ตุต ยุฮ อื เซ มัฮ แกะ โปก ติ ตัว�

20 ซฆลาวม อมิเมอ มัฮ ฮานานี ไม่ เซบ่าดิย่า�
21 ซฆลาวม ฮารมิ นึง อื มัฮ มาอาเซอา� เอลียา� เชไม

อา� เยฮเีอน� ไม่ อุตซียา�
22 ซฆลาวม ปัตเฮอ นึง อื มัฮ เอลีโอไน� มาอาเซอา� อิ

ชมาเอน� เนทันเอน� โยซาบัต่ ไม่ เอลาซา�
23 โม เลวี นึง อื มัฮ โยซาบัต่� ชเิมอ�ี เคลายา (ป อฮั ปุย

เคลิทา ไม่ เซ�� เปทาฮยิา� ยูด่า ไม่ เอลีเยเซอ�
24 โม นักรอง นึง อื มัฮ เอลียาชปิ� โม ป มอง ญัม นึง วิ

ฮนั นึง อื มัฮ ชนัลุม� เทเลม ไม่ อุร�ี
25 โม ลัปซด่อน นึง อื ป มัฮ ซฆลาวม โม ปาโรต เตอ� มัฮ

รามียา� อติซียา� มันคีอา� มิยามิน� เอเลอาซา� มันคีอา
ไม่ เบไ่นยา�

26 ซฆลาวม เอลัม นึง อื มัฮ มัตทานิยา� เซคารยิา� เยฮี
เอน� อปัด่ี� เยเรโมต ไม่ เอลียา�

27 ซฆลาวม ซัตทู นึง อื มัฮ เอลีโอไน� เอลียาชปิ� มัตทา
นิยา� เยเรโมต� ซาบัต่ ไม่ อาซีซา�

28ซฆลาวม เบ่ไบ่ นึง อื มัฮ เยโฮฮานัน� ฮานันยา� ซัปไบ่
ไม่ อตัไล�

29 ซฆลาวม บ่านี นึง อื มัฮ เมชูลัม� มันลุก� อาด่ายา�
ยาชุป� เชอนั ไม่ เยเรโมต�

30 ซฆลาวม ปาฮตั-โมอปั นึง อื มัฮ อตันา� เคลัน� เบ่ไน
ยา� มาอาเซอา� มัตทานิยา� เบ่ซาเลน� บิน่นยุ ไม่ มะนา
เซ�

31 ซฆลาวม ฮารมิ นึง อื มัฮ เอลีเอเซอ� อติซีอา� มันคี
อา� เชไมอา� ชิเมโอน� 32 เบ่นยามิน� มันลุก ไม่ เชมาริ
ยา�

33 ซฆลาวม ฮาชุม นึง อื มัฮ มัตเทไน� มัตทัตตา� ซาบั่
ต� เอลีเฟเลต� เยเรไม� มะนาเซ ไม่ ชเิมอ�ี
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34ซฆลาวม บ่านี นึง อื มัฮ มาอาได่� อมัรมั� อูเอน� 35 เบ่
ไนยา� เบไ่ด่ยา� เคลุฮ�ี 36 วานิยา� เมเรโมต� เอลียาชปิ�
37 มัตทานิยา� มัตเทไน� ไม่ ยาอาซุ�

38 ซฆลาวม บิน่นยุ นึง อื มัฮ ชิเมอ�ี 39 เชเลมิยา� นา
ทัน� อาด่ายา� 40 มักนาเด่ไบ่� ชาไช� ชาไร� 41อาซาเรน�
เชเลมิยา� เชมารยิา� 42 ชนัลุม� อามารยิา ไม่ โยเซป�

43 ซฆลาวม เนโบ่ นึง อื มัฮ เยอเีอน� มัตทีทิยา� ซาบัต่�
เซบิน่า� ยตัได่� โยเอน ไม่ เบไ่นยา�

44 ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ตื ป เญือะ ไม่ ปรโปวน ปุย
ตัง เมือง� งอ่น อื เอจี ไก กวน ไม่ ปรโปวน เญือะ แตะ เซ�
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